
 

Pagina 1 din 1 

Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Fii secretos! 

Am primit multe emailuri private de la tineri care trăiesc cu familia sau cu alte 

persoane care, în mod literal, ar face infarct dacă ar descoperi că aceștia sunt 

sataniști. Acest articol este de asemenea și pentru toți ceilalți care sunt nevoiți 

să își țină credințele secrete. 

Tatăl Satan spune în Cartea Neagră că noi trebuie să îi păstrăm secretele. Mulți 

dintre cei sub 18 ani sunt forțați să meargă la biserică și/sau să ia parte la 

ceremoniile creștine. Tatăl Satan știe și înțelege acest lucru, întrucât ei sunt sub 

18 ani. În România, odată ce împlinești 18 ani, ești considerat major în mod legal, 

ceea ce este o cu totul altă poveste. 

Pentru aceia care sunt încă sub 18 ani: concentrați-vă pe Tatăl Satan. Nu lua 

parte în niciuna dintre rugăciuni. Dacă ești obligat să te împărtășești, poți tine 

bucata aia de prescură în gură, după care du-te la toaletă, scuip-o și trage apa 

după ea. Citește predici și scrieri pozitive despre Satan în fiecare zi, întrucât 

acestea te vor ajuta în multe feluri atunci când te afli în fața asupririi. 

Cât despre aceia care au peste 18 ani, voi aveți dreptul prin lege de a face ceea 

ce alegeți. Poți refuza în mod politicos toate rahaturile pe care aceștia încearcă 

să ți le bage pe gât cu forța. Odată ce-ai împlinit 18 ani, poți alege pentru tine 

însuți iar aceasta este o cu totul altă poveste. Sataniștii sunt puternici și ar trebui 

să le refuze pe față rahaturile, singura excepție fiind cazul în care consecințele 

sunt serioase sau îți pun viața în pericol. În situații speciale, cum sunt 

sărbătorile, pentru a menține pacea și liniștea în familie, ar trebui să rămâi tăcut 

dacă ceilalți insistă să vă rugați. Sau mai bine, te-ai putea ruga lui Satan în gând. 

Atunci când devii puternic în Satan, simbolurile, rugăciunile și cam tot ceea ce 

ține de creștinism ajung să fie de nesuportat și îți pot provoca greață în mod 

literal. Acest lucru se datorează gradului foarte ridicat de conștientizare primită 

de la Satan, prin care putem simți toată energia negativă și distructivă din 

acestea. 

Amintește-ți mereu că creștinismul este o religie falsă cu un „dumnezeu” fals. 

Odată ce ajungi să cunoști adevărul exact așa cum este el, creștinismul nu va 

mai avea nicio putere asupra ta. 

 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


