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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Informații importante cu privire la yoga 

kundalinică și expunerea minciunilor din 

doctrinele populare despre yoga 

Am citit foarte multe cărți despre yoga, meditații și Kundalini. După cum știm, 

cea mai mare parte din aceste cunoștințe a fost prezervată în Orientul 

Îndepărtat. Adevăratele origini ale satanismului sunt în Orientul Îndepărtat și 

NICIDECUM în Orientul Mijlociu sau în Mesopotamia, cu toate că e evident 

faptul că Zeii au fost și în această zonă la un moment dat. 

Turnurile lui Satan sunt atât alegorii pentru chakre, cât și monumente fizice de-

a lungul teritoriului dintre Orientul Îndepărtat și Orientul Mijlociu, marcând 

traseul migrării dinspre est spre vest. 

Mesajul acestei predici este acela că, prin Satan, putem progresa cu o viteză 

nemaiauzită, în meditații și în ascensiunea Șarpelui. Cele mai multe cărți despre 

yoga îți vor spune că (ca și ne-satanist), pentru a-ți ridica șarpele Kundalini, îți 

trebuie peste 20 de ani de meditații consistente (peste o oră în fiecare zi) și 

practicarea formelor avansate de yoga fizică. Mulți dintre cei ce pornesc pe 

această cale se izolează în așa-numita „ashram,” respingând sexul normal, 

suprimându-și orgasmului și aderând la o dietă exclusiv vegetariană (fără 

carne, produse lactate, ouă sau orice alt produs animal). 

Prin Satan, unii dintre ai noștri și-au ridicat Șarpele într-o perioadă foarte scurtă 

de timp. Unul dintre exemple este Înaltul Preot Vovim Baghie, care și-a ridicat 

șarpele Kundalini în mod complet, după numai un an și câteva luni în care a 

lucrat pentru asta. El mănâncă carne și orice altceva dorește, este activ din punct 

de vedere sexual și trăiește o viață liberă, în stil satanic. 

Inamicul = restricții. Nici nu mă miră că mulți ne-sataniști care practică cu 

intensitate meditațiile și yoga, trec prin tot felul de probleme, experiențe 

înfricoșătoare și un program anti-viață strict, care în realitate este conceput de 

inamic pentru a descuraja și bloca orice progres spiritual. 

În timpurile antice, înainte ca creștinismul să își arate chipul împuțit, unul 

dintre cerințele pentru a deveni un preot legitim, era să ai șarpele Kundalini 

ridicat în totalitate. 
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Ceea ce vreau să reamintesc tuturora este că PENTRU A-ȚI RIDICA ȘARPELE, 

TREBUIE SĂ FII LIBER. Acesta este întregul mesaj din yoga, dincolo de 

învățăturile corupte cu care a fost infectată de către inamic. Yoga Hatha (sau 

yoga fizică) te face mai flexibil, lucrând încheieturile precum și alte zone strâmte 

în care este prinsă energia. Mănâncă orice dorești, fă sex după cum își place, 

răsfață-te cu ce poftești, fii liber! 

Orgasmul sexual deschide chakrele. După cum am mai scris mai sus, mulți 

autori de cărți cu și despre meditații, încurajează reținerea semenului, etc. Mulți 

dinte ei sunt deja morți și niciunul nu a trăit o viață prea lungă. Există anumite 

exerciții care pot fi făcute cu practicile de mai sus, însă acestea nu pot fi făcute 

în mod continuu, așa cum sfătuiesc cărțile respective. Orgasmul este necesar 

atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea psihică și emoțională. 

Iubitul nostru tată Satan ne ghidează spre adevăr și ne oferă cunoștințe și 

abilități care îi depășesc cu mult pe cei care sunt pe dinafară, indiferent de cât 

de dedicați sunt aceștia programelor lor. 

Inamicul promovează orice este nenatural și anti-viață. Sexualitatea este 

suprimată pentru a se asigura că nimeni nu își ridică Șarpele și nici nu 

avansează din punct de vedere spiritual. Amintește-ți mereu atunci când citești 

sau studiezi din învățăturile, meditațiile și textele yoga orientale: oamenii noștri 

(sataniștii spirituali) avansează cu o viteză nemaiauzită până acum, prin Satan, 

în moduri sigure și sănătoase. 

În timp ce Șarpele crește în putere și începe să urce (adesea acesta se retrage 

înapoi în chakra bazei, înainte să urce și să ajungă la chakra solară), complexele 

(oricare sunt acestea) și problemele psihologice sunt scoase la lumină pentru a 

putea fi rezolvate și eliminate. De asemenea, Șarpele curăță sufletul prin 

elementul astral al focului. 

SATANISMUL = LIBERTATE 
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Predică 21 noiembrie 2010 

Vreau să clarific acest lucru. Nu există restricții dietetice în Satanism. Ceea ce 

alegi să mănânci te privește personal. Diverse video-uri și documentare încep 

să demaște ceea ce se află cu adevărat în spatele „agriculturii industriale.” 

Pentru aceia dintre voi care sunteți vegetarieni: dacă în cazul tău funcționează 

și dacă ești mulțumit cu această dietă, atunci continuă. 

Cu ani în urmă, după ce am văzut mai multe documentare despre agricultura 

industrială, am încercat-o și eu, însă nu am rezistat cu ea mai mult de o lună. 

Nu funcționează în cazul meu: ridicam greutăți, eram în gimnastică, arte 

marțiale și alergam peste 30 de km pe săptămână; pe lângă asta, mai lucram și 

ca bucătar. M-am îmbolnăvit. 

Ceea ce vreau să spun aici, e că oamenii sunt omnivori (proiectați să mănânce 

atât carne cât și vegetale). Indiferent de ce dietă alegem, trebuie să omorâm 

pentru a mânca. Leii, lupii și alte carnivore omoară pentru a mânca. Orice ființă 

vie de pe fața pământului trebuie să ucidă pentru a mânca. Plantele sunt și ele 

organisme vii. Întreaga problemă este FELUL în care se face acest lucru. 

Agricultura industrială e oribilă. Nu e naturală, ci constă în torturarea, 

exploatarea și abuzul animalelor până la extremă. Acest lucru se răsfrânge 

asupra lanțului alimentar și în calitatea generală a alimentelor pe care le 

consumăm, dar și asupra societății ca întreg. Majoritatea populației este 

nesănătoasă (în special în occident) în multe feluri și mulți alții sunt dependenți 

de droguri „farmaceutice.” Pe lângă asta, și în cazul vegetalelor se folosesc tot 

felul de metode nenaturale și dăunătoare, care ne afectează direct și negativ 

sănătatea. Aceste lucruri se petrec de multă vreme (de decenii). 

Pentru aceia dintre voi care mănâncă carne, există acum companii care cresc 

animalele în spații libere (nu în cuști), tratându-le în mod uman și hrănindu-le 

cu nutreț natural. Am găsit unele companii care vând astfel de cărnuri la prețuri 

chiar mai ieftine decât mărcile renumite care sunt implicate în agricultura 

industrială. În unele locuri se pot găsi chiar și ouă provenite de la găini crescute 

în aer liber. Cu cât mai mulți oameni devin conștienți de exploatarea vicioasă a 

animalelor alimentare, cu atât se vor produce mai multe schimbări în bine. 

Pentru aceia dintre voi care aleg să fie vegetarieni, este important să știi CUM 

să mănânci, pentru a avea o dietă sănătoasă. Anumite nutrimente le putem lua 
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exclusiv prin proteine animale, cum e cazul vitaminei B-12 și a taurinei. Câinii 

și pisicile care nu au taurina în mânarea lor, pot orbi. Aceste două animale sunt 

carnivore, proiectate să mănânce carne. Este important să fii educat în ceea ce 

ține de nutriție și să îți administrezi o dietă echilibrată, iar dacă este nevoie, chiar 

și suplimente de vitamine. Asta este adresată în special tinerilor. Dacă alegi să 

fii vegetarian, este important să citești cât mai multe lucruri pe acest subiect, ca 

să fii sigur că știi în ce te bagi și că primești toate nutrimentele de care ai nevoie. 

Plantele și legumele suplimentează aproape toate nutrimentele de care avem 

nevoie, însă există câteva de care trebuie să fii conștient că nu le poți lua din 

plante. Așa că, găsește o metodă prin care să ți le administrezi și nu le ignora. 

Satanismul susține natura și legea naturală. Încă odată: NU există restricții 

dietetice în satanism. Ceea ce alegi să mănânci te privește strict personal. Satan 

ESTE FOARTE serios în ceea ce privește tratarea animalelor și a mediului 

înconjurător cu respect. Satan este Domnul Pământului. Noi, sataniștii, trebuie 

să tratăm pământul cu grijă și cu respect. 

 

De când am venit la Satan și de când am început să avansez în meditații – și din 

experiențele împărtășite de alți frați și surori în Satan – este mai mult decât 

evident că o mare parte din învățăturile despre yoga (în special yoga 

kundalinică) disponibile publicului larg, sunt concepute în așa fel încât să îi 

PREVINĂ pe adepți din a dobândi puteri spirituale, ÎMPIEDICÂNDU-I să își 

ridice Șarpele. 

Astfel de cărți FORȚEAZĂ celibatul, restricțiile dietetice și multe altele – CARE 

ÎN ADEVĂR LUCREAZĂ ÎMPOTRIVA PUTERII ȘI AVANSĂRII 

SPIRITUALE. 

Date fiind cercetările extensive (pe care le-am făcut, citind foarte multe cărți 

despre toate tipurile de yoga) am înțeles că așa-zișilor „maeștrii” le-au luat 

decenii pentru a-și ridica șarpele Kundalini. Într-o carte autorul spunea că dacă 

pui în aplicare cele scrise acolo, îți va trebui „peste 20 de ani” – și asta dacă te 
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retragi într-o mănăstire/ashram și îți dedici întreaga viață meditațiilor și 

practicilor yoga. Există câteva persoane printre noi care, prin Satan – la fel ca și 

Înaltul Preot Vovim – și-au ridicat Șarpele în mai puțin de doi ani. Au făcut acest 

lucru în timp ce avea un loc de muncă cu normă întreagă, plus multe alte 

distrageri. Toți aceștia mănâncă carne, sunt activi din punct de vedere sexual și 

își trăiesc viața exact așa cum vor – FĂRĂ NICIO RESTRICȚIE. 

Eu mănânc carne în fiecare zi și nu am avut probleme în avansarea spirituală. 

Ceea ce mă irită este ZELUL cu care aceste cărți și resurse FORȚEAZĂ 

vegetarianismul. Am crescut într-o familie de catolici și îmi amintesc restricțiile 

la carne în timpul „postului mare” tâmpit și gunoiul cu „fără carne vinerea.” 

Consumul de carne era un păcat și trebuia mărturisit în fața unui… preot 

pedofil. Acum, noi știm cu toții că programul creștin a fost creat pentru a 

ÎNDEPĂRTA întreaga spiritualitate. 

De asemenea, mai știu că orgasmul sexual împreună cu o viață activă din punct 

de vedere sexual, sunt esențiale avansării spirituale. Acesta este motivul 

principal pentru care bisericile creștine au atacat sexualitatea umană – în special 

plăcerea sexuală – în mod vehement. Orgasmul sexual deschide chakrele și 

stimulează șarpele Kundalini. 

Yoga Hatha (fizică) manipulează corpul, în special coloana vertebrală, astfel 

încât acesta este liber, iar Șarpele poate urca fără a întâmpina blocaje; în acest 

fel energia sufletului poate circula liberă. Restricțiile creează obstacole majore, 

fie fizice sau psihologice. Multitudinea complexelor psihologice pe care le are 

creștinul dedicat, sunt îndeajuns pentru a-l preveni din a avansa spiritual. 

Frustrările sexuale sunt cele mai rele, întrucât acestea țin Șarpele ferecat în 

chakra bazei și, prin urmare, complet inactiv. 

Meditația îndepărtează problemele și complexele/frustrările psihologice, astfel 

încât Șarpele să poată urca în mod liber. 

În încheiere, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ ÎȚI AMINTEȘTI MEREU că 

exercițiile din yoga fizică și kundalinică SUNT EFECTIVE (exercițiile de 

respirație, asanele, etc.) Ceea ce e corupt sunt așa-zisele „sfaturi spirituale;” 

acestea din urmă sunt concepute în așa fel încât să te ÎMPIEDICE din a avansa 

spiritual. Ține minte acest lucru! 

 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


