Cuvinte spirituale de cod
Adevărata spiritualitate este o DEZORDINE imensă. Creștinismul împreună cu
celelalte programe relaționate acestuia, au făcut treabă bună în coruperea
cunoștinței spirituale și înlocuirea acesteia cu minciuni. Mare parte din cele
disponibile tuturor și la tot pasul, sunt cam ¼ adevăr și restul minciuni
nerușinate. Mulți din așa-zișii „guru” sau „maeștri” au eliminat în mod
intenționat concepte cheie din lecțiile lor și/sau mânați de ignoranță au adăugat
informații eronate. Persecuția a fost unul dintre motivele pentru care anumite
concepte spirituale importante au fost codificate în legende, epici și alte
povestiri cu Zei (care în realitate sunt ALEGORII și nu întâmplări reale), mânați
de încredințarea că Zeii îi vor conduce pe ai lor spre adevăratul mesaj ascuns în
toate acestea. Cu toate că Zeii sunt ființe extraterestre reale, aici pe pământ
fiecare dintre aceștia poartă un concept spiritual important în numele, sigiliile
și poveștile despre vieților lor.
Mai jos este o listă alfabetică cu cuvinte spirituale de cod, care sunt bine de știut
atunci când studiezi de unul singur din surse străine ministerului Bucuria lui
Satan (Joy of Satan). Cel mai adesea, odată ce cunoști înțelesul acestora, multe
scrieri și texte prind culoare.
Abandonare = acesta este un cuvânt care a fost corupt în mod hidos. Întreaga
semnificație a acestui cuvânt este relaxarea totală pe care fiecare dintre noi
trebuie să ne-o inducem în meditații, pentru a ne accesa partea feminină a
creierului și a sufletului. De asemenea, acest lucru este foarte important după
întreținerea unei lucrări magice: să pui deoparte întreaga lucrare și să nu insiști
și să nu te stresezi cu privire la rezultat; întrucât îngrijorarea înfrânează energia.
Cer = chakra coroanei (creștinii au furat acest cuvânt din daoism și l-au corupt,
la fel cum au făcut și cu „Iadul”)
Detașarea = acest lucru vine odată cu meditația. Din nefericire, și acest cuvânt a
fost corupt în cele mai multe texte cu și despre meditații. Ce se întâmplă atunci
când meditezi în mod consistent? Nu mai ești afectat de mediul în care trăiești,
așa cum se întâmplă cu cei care nu meditează. Spre exemplu, în situații de
urgență, meditatorul este capabil să rămână „detașat” și cu sânge rece. Nu ești
scos din fire/supărat.
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Iad = chakra bazei (creștinii au furat acest cuvânt din daoism și l-au corupt, la
fel cum au făcut și cu „cerul”). Chakra bazei este locul în care este încolăcit
șarpele Kundalini și devine foarte fierbinte atunci când este activat.
Închinare = meditație, focalizare totală pe un obiect, mantră, sigiliu, etc., pentru
materializarea anumitor lucruri și dorințe. Acest lucru NU are NIMIC de a face
cu lingușirea de sclav, în fața unei „divinități.”
Poartă/porți = chakră/e
Purificare = curățarea aurei înaintea unui ritual sau a unei lucrări magice. Acest
lucru ajută la dobândirea unui flux liber de energie, care este indispensabil
succesului ritualului sau a lucrării. Aura este curățată de orice energie care ar
putea intra în conflict cu lucrarea magică, punându-i bețe în roate.
Rugăciune = fie comunicare telepatică cu Zeii, fie vibrarea mantrelor/cuvintelor
de putere, cu scopul materializării anumitor lucruri.
Zeu/i = cu toate că Zeii sunt ființe reale, termenul „zeu” mai e și un cuvânt de
cod pentru chakre. De asemenea, „zeu” mai este un cuvânt de cod și pentru
„sine.”

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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