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CIFRUL DIAVOLULUI 
 

Enochiana 

Motivul pentru care aceste coduri au fost revizuite, este acela că Anton S. LaVey — 

care le-a inclus în Biblia Satanistă — nu le-a tradus în enochiană. Lăsate în varianta lor 

originală, acestea sunt foarte hulitoare la adresa lui Satan. 

Codurile de față au fost revizuite în întregime, atât în română cât și în enochiană. 

Acestea sunt extrem de puternice. Ministerul Bucuria lui Satan nu sfătuiește pe nimeni 

le să folosească (în special în enochiană), dacă nu a întreținut în prealabil ritualul de 

inițiere. Enochiana este o limbă foarte antică. Este limba originală vorbită de Zei. Atât 

Demonii cât și îngerii înțeleg și folosesc enochiana. 

 

Despre codurile enochiene 

Cei mai mulți sataniști au auzit de codurile enochiene prin intermediul bibliei 

sataniste, scrisă de Anton Szandor LaVey. Mulți folosesc aceste coduri în ritualuri și în 

rugăciuni. Însă ceea ce este necunoscut celor mai mulți oameni, este că Anton LaVey 

nu a revizuit niciodată aceste coduri, cu toate că în cele mai multe dintre ele traducerea 

fost schimbată – dar nu în toate – pentru a se conforma satanismului. 

Spre exemplu: Asha, Baeovib, Gahoachma, Iabes, Iad, Iadpil, Iadapiel, Iadanahe, Iaida, 

Iaidon, Idoian, Idoigo, Ioiad, L, Mad, Mada, Oiad, Piad, Zilodarp, Zirenaiad – și multe 

altele, sunt toate nume/pseudonime ale lui yahwe/Iehova. Aceste nume sunt intacte în 

enochiană în întreaga biblie satanică. Așadar, necunoscut celor mai mulți sataniști, 

recitarea acestor coduri în enochiană (din biblia satanistă, de A.S.LV), dă slavă și 

închinare „dumnezeului” creștin. 

De asemenea, există coduri ale căror traducere, LaVey nu s-a sinchisit să o altereze. De 

exemplu: 

Al cincilea cod, pagina 186, la sfârșit: 

„Domnul și stăpânul nostru este unul singur.” UNUL SINGUR este un pseudonim al lui 

Iehova. Numărul lui Satan este DOI. 

Pagina 192, în josul paginii: 

„…și slava Dumnezeului tău în creația ta.” Aceasta este mai degrabă flagrant. Acest pasaj 

nu a fost schimbat niciodată din textul original și ghici la cine se referă în enochiană? 

Cu siguranță nu face aluzie la Satan, sub nici o formă. 
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Pagina 204, al optulea cod este foarte hulitor: 

„oare degeaba se năruie dragonul.” Dragonul este simbolul sacru al lui Satan și 

simbolizează puterea spirituală (șarpele Kundalini) din noi toți. 

Pagina 252: 

„Dumnezeul întinderii și al subjugării” nu este Satan, ci Iehova. Acest lucru iese în 

evidență în întreaga biblie creștină, loc în care acesta în mod personal, a dirijat uciderea 

în masă a milioane de oameni, mânat de nestăvilita lui sete de sânge. Zilodrap este 

numele lui în enochiană și este tradus ca „dumnezeul întinderii și subjugării.” 

Pagina 258: 

„al cărui Dumnezeu este mânie și furie.” Toți aceia care sunt familiarizați cu creștinismul, 

îl cunosc pe acest zeu „mânios” care neîncetat pedepsește și blestemă omenirea 

LaVey a lăsat aproape toate codurile în enochiană exact așa cum erau. 

Codurile enochiene au fost luate din Strigătele enochiene originale. Aceste 19 strigăte 

nerevizuite, au scopul de a aduce Apocalipsa/Armaghedonul și de a asigura victoria 

extratereștrilor aflați sub masca lui yahwe/Iehova și a cohortelor acestora. Nerevizuite, 

acestea nu fac decât să îl slăvească pe Iehova și să-l hulească pe Regele Satan. Codurile 

de pe acest website au fost revizuite și reformulate atât în română cât și în enochiană, 

astfel încât să îl hulească pe Iehova și să îl slăvească pe Satan, și să asigure victoria 

Tatălui nostru. 

Codurile conțin cuvinte pline de putere, în special atunci când sunt recitate în 

enochiană. Datorită reviziilor și a experiențelor pe care mulți dintre noi le-au avut cu 

acestea, Ministerul Bucuria lui Satan îi sfătuiește cu tărie pe toți cei care folosesc aceste 

coduri în ritualuri sau rugăciuni, să întrețină în prealabil ritualul de dedicare deoarece 

acestea pot fi periculoase pentru neinițiați. 

Să amintim mai multe blasfemii la adresa lui Satan, prezente în codurile din biblia 

satanică; cartea „The Goetia; The Lesser Key of Solomon the King; Clavicula Salomonis 

Regis,” tradus în engleză de Samuel Liddell și MacGregor Mathers, editată și cu o 

introducere de Aleister Crowley; a doua ediție ilustrată” © 1995, pg. 97–124, conține 

petiția pentru YHVH/Iehova și pentru îngerii inamici care sunt folosiți pentru a 

amenința și constrânge Demonii lui Satan, folosindu-se metodele cercurilor și a 

celorlalte recuzite inamice. Întreg ritualul este tradus în enochiană, acolo fiind 

introduse și numele în enochiană ale lui YHVH/Iehova. Numele enochiene ale 

„dumnezeului” extraterestru inamic, folosite pentru a abuza Demonii și a-l blasfemia 

pe Satan, au fost lăsate toate intacte în biblia satanică, aducându-i deci slavă acestui 

monstru. Acesta este felul în care în mod secret inamicul se infiltrează, creând o 
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conexiune spirituală. Prin această conexiune spirituală, inamicul poate aduce 

distrugere asupra practicantului. 

Datorită duratei extinse și a efortului depus în acest proiect, nu voi intra în detalii cu 

privire la vizitele angelice pe care Dr. John Dee și Edward Kelly le-au avut și în cadrul 

cărora au primit traducerea originală de la îngeri. Mai jos am să pun la dispoziție 

câteva linkuri (în engleză), pentru studiu personal. 

În încheiere; sunt conștientă de faptul că mulți oameni cred, în mod eronat, că Dee și 

Kelly nu au fost vizitați de îngeri ci de Demoni. După un studiu profund al fundalului 

și după experiența pe care am avut-o în cadrul revizuirii codurilor enochiene, sunt 

absolut convinsă și fără nici un strop de îndoială că vizitatorii NU au fost Demoni, ci 

îngeri. 

În mod continuu am întâmpinat obstacole atunci când am lucrat la aceste coduri, iar 

cele mai multe probleme au apărut atunci când am revizuit codurile care conțin 

blesteme împotriva lui Iehova. Am avut parte de ghinion inexplicabil, căderi de curent 

fără nici o explicație, în urma cărora trebuia să refac lucruri pe care le terminasem deja, 

probleme cu calculatorul, precum și multe alte incidente neobișnuite și de o natură 

foarte negativă. Ceilalți apropiați mie, precum și clerul, au fost de asemenea afectați. 

Tatăl Satan m-a vizitat de mai multe ori pe durata revizuirilor și mi-a zis că este foarte 

mulțumit. Mi-a mai spus că lucrarea aceasta a fost cu mult întârziată. De asemenea mi-

a mai zis că mulți nu înțeleg și nu sunt conștienți de puterea acestor coduri. 

În original, enochiana a fost folosită în chemarea îngerilor. Mai jos este un link pentru 

studiu mai amănunțit. Acestea sunt doar în scop educativ, neavând nicio legătură cu 

satanismul. 

 

Internet Sacred Text Archive — articole despre magia enochiană: http://www.sacred-

texts.com/eso/enoch/ 

 

 

  

http://www.sacred-texts.com/eso/enoch/
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PRIMUL COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Domnesc peste tine, zice Satan/Lucifer 

Înălțat deasupra cerurilor 

Şi pământului; în a cărui mâini 

Soarele este precum o sabie, 

Iar Luna precum un foc mistuitor: 

Care ți-a stabilit croiala 

În mijlocul veşmântului meu 

Şi care te-a îmbinat precum îmi îmbin palmele mâinilor 

Şi ţi-a luminat veşmântul cu lumină infernală. 

Am stabilit o lege care să îmi guverneze fii și fiicele. 

V-am dezvăluit adevărul și v-am pus în mâini 

Puterea de a înțelege. 

Mai mult decât atât, voi v-ați ridicat vocile 

Şi ați jurat ascultare și încredere lui Satan/Lucifer, 

Care trăiește și triumfă, care nu are nici început 

Şi nici sfârșit. 

Care strălucește precum o făclie 

În mijlocul palatului vostru și care domnește între voi 

Ca echilibru al dreptății și al adevărului. 

Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele creației voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 
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Primul cod enochian: 

Ol sonuf vorsag goho Satan lonsh 

Calz od vors caosgo; sobra zol 

Ror i ta nazps od graa 

Ta malprg: 

Ds hol-q qaa nothoa zimz 

Od Commah ta nobloh zien od luciftian 

Oboleh a donasdogamatastos. 

O ohorela taba 

Ol nore od pasbs ol zonrensg 

Vaoan od tooat nonucafe gmicalzoma. 

Pilah Farzm znrza od surzas 

Adna od 

Gono de Satan, ds hom od Toh. 

Soba croodzi ipam ul vls 

Ipamis. 

Ds loholo vep nothoa poamal 

Od bogpa aai ta piap piamol 

Od vaoan. 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! 

Zorge! 

Zir noco! 

Hoath Satan bvfd lonsh londoh babage 

Pronunţia: 

OL   •   ZO-naf   •   vo-ra-SAA-ja 

GO-ho   •   SEI-TAN   •    

LO-na-sa   •   CAA-laț 

OD   •   VO-rass   •   caa-OS-sa-go; 

ZO-ba-raa   •   ZOL   •   RO-ra 

I   •   TAA   •   NATS-pa-sa 

OD   •   ga-RAA-aa   •   TAA 

MAA-la-pa-ra-ja:   •   DAASS   •    

HO-la-caa 

CAA-AA   •   no-ta-HO-aa   •   ZI-mats   •   

OD    •   CO-ma-maa   •   TAA   •    

NO-ba-lo    •   zi-EIN   •   OD   •    

LU-SIF-ti-an   •   O-bo-lei   •   AA 

DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss 

O •   o-ho-REI-laa   •   TAA-baa   •   OL 

NO-rei   •   OD   •   PAA-sa-bas   • OL 

zo-na-REI-na-saj 

vaa-O-aan   •   OD 

to-O-aat   •   NO-nu-CAA-fei 

ga-MI-caa-la-ZO-maa   •   PI-laa 

FAA-ra-zam   •   za-na-ra-JAA   •   OD 

ZU-ra-jaas   •   AA-da-naa   •   OD 

GO-no   •   DEI   •   SEI-TAN   •    

DAAS   •   HOM 

OD   •   TO   •   ZO-baa   •   ca-RO-od-zi 

I-paam   •   UL   •    

VA-LAS   •   i-PAA-miss 

DAASS   •   lo-HO-lo   •   Veip 

no-ta-HO-aa   •   po-AA-maal   • OD 

BO-ga-paa   •   aa-AA-i   •   TAA   •    

PI-aap   •   pi-AA-mol 

OD   •   vaa-O-aan   •   zaa-CAA-rei   •   

CAA   •   OD   •   ZAA-ma-raan!   •   O-do 

CHI-ca-lei   •   CAA-aa!   •   ZO-ra-jei! 

ZI-ra   •   NO-co!   •   ho-AA-ta-ha 

SEI-TAN   •   BA-va-fad   •   LO-na-sa 

LO-na-do   •   baa-BAA-jei 
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AL DOILEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Vă pot aripile vântului 

Înţelege vocile pline de uimire 

O voi, fii şi fiice ale lui Satan? 

Dintre care focul Iadului a prins contur 

În adâncul fălcilor mele; 

Pe care i-am pregătit ca pe o adunare 

Pentru nuntă, ori precum  florile 

În frumuseţea lor pentru odăile 

Plăcerii. Picioarele voastre sunt mai tari 

Decât piatra stearpă, 

Iar vocile voastre mai puternice 

Decât mulțimea vânturilor; 

Căci ați devenit ca o construcţie 

Cum alta nu mai este, 

Salvați în inima lui Satan/Lucifer, 

Atotputernicul. 

Aşadar ridicaţi-vă! Înainta-ţi! 

Înspre servitorii Lui; 

Descoperiţi-vă în putere, 

Şi faceţi-mă un puternic vizionar al lucrurilor; 

Pentru că sunt al lui Satan/Lucifer 

Care trăieşte veşnic! 
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Al doilea cod enochian: 

Adgt vpaah zong om faaip sald, 

Nonci nore od pasbs de Satan? 

Sobam Donasdogamatastos 

Izazaz piadph; casarma abramg ta aldi 

Paracleda q ta lorslq turbs ooge 

Qvasahi. Givi chis lusd orri, od micalp 

chis bia ozongon; 

Lap noan trof cors ta ge, 

O q manin de Satan tol-lonsh 

Torzu! zacare! ca c noqod; 

Zamran micalzo od ozazm vrelp lap 

Zir de Satan apila gohed! 

Pronunţia: 

AA-da-jat   •   va-PAA-aa 

ZONJ   •   OM   •   fa-AA-ip 

ZAA-lad,   •   NO-na-si 

NO-rei   •   OD   •   PAASS-a-bas 

DEI   •   SEI-TAN? 

ZO-baam 

DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss 

i-ZAA-zaaţ   •   pi-AA-da-pa; 

ca-SAA-ra-maa   •   aa-ba-RAA-maj 

TAA   •   AA-la-di 

paa-raa-ca-LEI-da   •   CA 

TAA   •   LO-ra-sa-la-ca 

DUR-bas   •   o-O-jei 

ca-VAA-saa-hi.   •   JI-vi 

ca-HIS   •   LA-zad   •    

O-ra-ri,   •   OD 

mi-CAA-lap   •   ca-HIS 

BI-aa   •   o-ZO-na-jon; 

LAAP   •   NO-aan   •   ta-RO-fa 

CO-raz   •   TAA   •   JEI, 

O•   CA   •   MAA-nin 

DEI   •   SEI-TAN   •   TOL-LO-na-sa. 

TO-rat-su!   •   zaa-CAA-rei!   •   CAA 

CA   •   NO-Cod;   •   ZAA-ma-raan 

mi-CAA-la-zo,   •   OD   •    

o-ZAA-zam 

va-REI-lap   •   LAAP   •   ZI-ra 

DEI   •   SEI-TAN 

aa-PI-laa   •   GO-hud! 
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AL TREILEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Iată! zice Satan, Eu sunt un ciclu 

În mâinile căruia se află 12 împărăţii. 

Nouă sunt locurile în care răsuflă viaţa 

Restul sunt ca nişte seceri ascuţite, 

Sau coarne ale morţii în care se află 

Creaturile Pământului 

Şi nu sunt lăsate la o parte de propriile mele mâini, care de asemenea 

Se odihnesc şi se vor ridica! 

La început 

V-am făcut administratori şi v-am aşezat 

În cele doisprezece scaune de domnie, 

Dând fiecăruia dintre voi, în mod succesiv putere 

Asupra celor nouă perioade adevărate ale timpului, cu scopul ca, 

De la cei mai cu seamă dintre voi şi din colţurile 

Domniilor voastre, să îmi puteţi lucra puterea: 

Revărsând focurile vieţii 

Şi înmulţindu-vă continuu pe Pământ. 

Aşa deveniţi restauratorii 

Justiţiei şi adevărului. 

În numele lui Satan, ridicaţi-vă! 

Descoperiţi-vă! Iată! 

Îndurările Lui înfloresc! 

Numele Lui este măreţ printre noi! 

În El noi zicem progresaţi! Ascendeţi! 

Aplecaţi-vă asupra noastră! 

Precum se face cu părtaşii 

Misterelor Lui în creaţia voastră! 
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Al treilea cod enochian: 

Micama goho Satan, 

Zir comselh A 

Zien biah os londoh. 

Em chis othil 

Gigipah vnd-l 

Chis ta pvim q 

Mospleh teloch 

Qvi-in toltorg 

caosga chisi od chis 

Ge m ozien, ds t brgdo 

Od torzul! acroodzi eol balzarg, od 

Aala os thiln netaab, dlvga vomsarg 

Lonsa capmiali vors em homil cocasb, 

Fafen izizop od miinoag de gnetaab, 

Vavn lonsh: panpir malpirgi pild caosg 

Noan vnalah balt od vooan. 

A Satan’s dooain, torzu! 

Zamran! Micma! 

Iehvsoz ca-cacom! 

Dooain noar micaolz aai om! 

Casarmg gohia: zacar! 

Torzu! 

Imvamar pvgo! 

Pvgo plapli cicles qaan! 

 

Pronunţia: 

 

MI-ca-maa!   •   GO-ho   •   SEI-TAN, 

ZI-ra   •   co-ma-SEI-la   •   AA 

zi-EIN   •   BI-aa   •   OSS   •   LO-na-do. 

AIM ca-HIS   •   o-ta-HIL 

JI-JI-paa   •   va-na-da—LA 

ca-HIS   •   TAA   •   pa-VIM   •   CA 

MO-sa-pa-lei   •   tei-LO-ca 

ca-VI-IN   •   to-la-TO-raj 

caa-OS-sa-gaa   •   ca-HISSI 

OD   •   ca-HISS   •   GHEI   •    

EM   •   O-zi-ein, 

DAASS   •   TAA 

ba-ra-ga-DO   •   OD   •   TO-rat-sul! 

aa-ca-RO-od-zi   •   ei-OLL 

baa-la-ZAA-raj,   •   OD   •   aa-AA-laa 

OSS   •   ta-HI-lan   •   NEI-taa-aab, 

da-la-va-JAA   •   vo-ma-SAA-raj 

LO-na-saa   •   caa-pa-mi-AA-li   •    

VO-rass   •   AIM   •   HO-mil 

CO-ca-sab,   •   FAA-fein,   •   i-ZI-zop   

•   OD   •   mi-i-NO-aaj 

DEI  •   ga-NEI-taa-aab,   •   VAA-van   •   

LO-na-sa: 

paa-na-PI-ra 

maa-la-pi-RI-ji   •   PI-laad 

caa-OSSC.   •   NO-aan   •   va-NAA-laa 

BAA-la-ta   •   OD   •   vo-O-aan.   •   AA 

SEI-TAA’S   •   do-O-ri-in,   •   TO-rst-su! 

ZAA-maa-raan!   •   MI-ca-maa! 

i-EI-ha-va-zoz   •   Caa-CAA-com! 

do-O-ei-in   •   NO-aar   •   mi-caa-O-laţ 

aa-AA-i   •   OM!   •   ca-SAA-ra-maj 

go-HI-yaa:   •   ZAA-caar!   •   TO-rat-su! 

i-ma-VAA-maar   •   pa-va-GO! 

pa-va-GO   •   pa-LAA-pa-li 

CHI-ca-leis   •   CAA-AAN
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AL PATRULEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Am străbătut Sudul 

Şi am privit în jurul meu spunând: 

Nu sunt tunetele creşterii 

Numerotate 666, 

Ele care domnesc în cel de-al doilea colţ? 

Am dat loc, a ceea ce nimeni nu a dat 

În afară de numărul 2: în care 

Se află cel de-al doilea început al lucrurilor 

Şi sporesc iute, care de asemenea în mod succesiv, 

Adăugând numerele timpului 

Şi sălaşul puterilor lor 

Precum începutul nouă! 

Ridicaţi-vă! Voi fii ai plăcerii! 

Şi vizitaţi pământul! 

Căci eu sunt Satan care este şi trăieşte veşnic! 

În numele Lui Satan, înaintaţi! Înfăţişaţi-vă 

Drept izbăvitori plăcuţi, 

Care îl puteţi lăuda 

Printre fiii oamenilor! 
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Al patrulea cod enochian: 

Othil lusdi babage od dorpha gohol: 

G-chis ge avavago cormp mian, 

Cormp mian, oali sobam ag 

Cormpo crp vi-iv: casarmg viv croodzi 

Chis od vgeg, ds t capimali 

Coazior gapimaon od lonshin biah 

Ta croodzi em! Torzu! 

Nore de qvasahi od ef caosga! 

Lap zir Satan ds i od 

Apila gohed! I Satan’s dooaip, 

Zacare! Zamran obelisong 

Nonci rest tox aaf nore molap! 

 

 

Pronunţia: 

o-ta-HIL   •   LA-za-di 

baa-BAA-jei   •   OD 

DO-ra-pa-haa   •   go-HO-la: 

ga-ca-HISS   •   GEI 

aa-vaa-VAA-go 

CO-ra-map   •   MI-aan, 

DAASS   •   ZO-naf 

VI-va-div?   •   o-AA-li 

ZO-baam   •   AAGH 

CO-ra-ma-po   •   ca-RAP 

VI-IV:   •   ca-SAA-ra-maj 

VIV   •   ca-RO-od-zi 

ca-HIS OD   •   va-GEIJ, 

DAASS   •   TAA   •   caa-pi-MAA-li, 

co-AA-zi-or   •   gaa-pi-MAA-on 

OD   •   o-na-sa-HIN 

BI-aa TAA   •   ca-RO-od-zi 

AIM!   •   TO-rat-su!   •   NO-rei 

DEI   •   ca-VAA-saa-hi! 

OD   •   EIF   •   caa-OS-sa-gaa! 

LAAP   •   ZI-ra   •   SEI-TAN 

DAASS   •   I   •   OD 

aa-PI-laa   •   GO-ha! 

I   •   SEI-TAN’S   •   do-O-ei-ip, 

zaa-CAA-rei!   •   ZAA-ma-raan 

o-bei-li-ZO-na-ja, 

NO-na-si   •   REI-sat 

TOCS   •   aa-AAF   •   NO-rei 

MO-laap! 
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AL CINCILEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Puternicele sunete au pătruns 

În cel de-al patrulea colţ şi au devenit 

Drept furnizori ai Providenţei Domnului Satan, 

Dând naştere lăcaşului tăriei şi a priceperii 

În ceruri, drept sprijin neîncetat; 

Pe care am fixat stâlpii 

Veseliei 666 şi le-am dat 

Vase pentru a stropi pământul 

Cu toate creaturile lui; 

Iar aceştia sunt fii şi 

Fiicele lui Satan. Ai celui dintâi, 

Şi ai celui de-al doilea şi ai începutului 

Propriilor lor lăcaşuri care sunt împodobite 

Cu lămpi ce ard continuu, ale căror numere 

Sunt ca la începutul, sfârșiturile 

Şi cuprinsurile timpului. 

De aceea! Veniţi şi înfăţişaţi-vă creaţiei voastre! 

Vizitaţi-ne în pace şi confort 

Concludeţi-ne drept primitorii misterelor voastre, de ce? 

Pentru că ne închinăm lui Satan/Lucifer în toată gloria Sa, 

Eternă! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Al cincelea cod enochian: 

Sapah zimii sdiv od noas obelisong 

De Satan’s yarry, iolcam vgear od 

Gmicalzoma praf calz tablior; 

Casarm amipzi naz arth mian, 

Od dlvgar zizop zlida caosgi 

Toltorgi od z chis nor od 

Pasbs de Satan. Talo od taviv 

Od croodzi de thild ds chis 

Gnonp peoal cormfa chis croodzi vls 

Od q cocasb ca! Niis od zacar 

Qaas! Fetharsi od bliora ozazma ednas 

Cicles bagle? Ge boalvah Satan bvsd, 

Gohed! 

 

Pronunţia: 

ZAA-paa  •   zi-MI-I 

za-DIV   •   OD   •   NO-AASS 

o-bei-li-ZO-na-dja   •   DEI 

SEI-TAN’S   •   YAA-ra-ra-i, 

i-O-la-kaam   •   va-GHEI-aar   •   OD 

ga-MI-caa-la-ZO-maa   •   pa-RAAFF 

CAA-laţ   •   TAA-ba-li-or; 

ca-SAA-ram   •   aa-MI-pa-zi 

NAAŢ   •   aa-RA-ta   •   MI-aan, 

OD   •   da-la-va-DJAAR 

ZIT-sop   •   za-LI-daa 

caa-OS-su-dji   •   to-la-TO-ra-dji; 

OD   •   ZI   •   ca-HIS   •   NO-rei 

OD   •   PAASS-a-ba   •    

DEI   •   SEI-TAN. 

TAA-lo  •   OD   •   taa-VIV   •   OD 

ca-RO-od-zi   •   DEI   •   tu-HI-lad 

DAASS   •   ca-HIS   •   ga-NO-nap 

pei-O-aal   •   CO-ra-ma-faa 

ca-HIS   •   ca-RO-od-zi 

VA-LAS   •   OD   •   CA 

CO-caa-sab. 

CAA!   •   ni-ISS   •   OD 

ZAA-caar   •   CAA-AASS! 

fei-ta-HAA-ra-si 

OD   •   ba-li-O-raa   •   o-ZAA-ţa-maa 

EI-da-naass   •   CHI-ca-leis   •    

BAA-ga-lei? 

DJEI   •   bo-AA-la-vaa   •   SEI-TAN 

BA-va-zad,   •   GO-hud! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

AL ȘASELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Spiritele celui de-al patrulea colţ 

Sunt nouă, măreţe pe bolta 

Apelor; în care Al Doilea le-a 

Plantat drept chin pentru iehova 

Şi drept podoabă fiilor 

Şi fiicelor Lui Satan, 

Dându-le lănci mistuitoare pentru a vântura 

Pământul şi nouă muncitori neobosiţi 

Ale căror cursuri oferă mângâiere 

Pământului, aparţinând guvernării 

Şi dăinuirii. Ascultaţi-Mi vocea! 

Am vorbit pentru voi şi 

Vă pun în putere şi Mă înfăţişez 

Vouă, ale căror lucrări trebuie să fie 

Un cântec de onoare 

Şi de laudă Lui Satan în propria creaţie! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Al șaselea cod enochian: 

Gah de sdiv chis em, 

Micalzo pilzin de sobam; 

Casarm taviv harg ta mir iad, 

Od obloc nore od pasbs 

De Satan, dlvgar malprg ar caosga 

Od em canal sobol zar fbliard 

Caosga, od chis netaab od miam. 

Solpeth bien! Brita od zacam 

Gmicalzo sobha vavn trian lviahe 

Od ecrin de Satan qaaon! 

 

 

Pronunţia: 

GAA   •   DEI   •   sa-DIV   •   ca-HIS 

EIM,   •   mi-CAA-la-zău   •   pi-lat-SIN 

DEI   •   ZO-baam;   •   ca-SAA-ram   •   

taa-VIV    •   HAA-radj   •   TAA 

MI-ra   •   i-YAAD, 

OD   •   O-ba-loc   •  NO-rei   •   OD 

PAASS-a-ba   •   DEI   •   SEI-TAN, 

da-la-va-DJAAR   •    

MAA-la-paa-raa-djaa    •   AA-raa   •   

caa-OS-sa-gaa   •   OD   •   EIM    •    

caa-NAAL 

ZO-bol   •   ZAA-ra   •   fa-ba-LI-aa-rad 

caa-OS-sa-gaa, 

OD   •   ca-HIS   •   NEI-taa-aab   •   OD 

MI-aam. 

zol-la-PEI-ta-ha   •   BI-ein! 

ba-RI-taa   •   OD   •   ZAA-caam 

ga-mi-CAA-la-zo   •   ZO-ba-haa 

VAA-van   •  taa-RI-aan   •    

la-VI-aa-hei   •   OD 

EI-ca-rin   •   DEI  •   SEI-TAN   •    

caa-AA-on! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

AL ȘAPTELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Estul este o casă de plăceri 

În care se cântă elogii printre flăcările 

Primei glorii, în care Domnul Satan 

Şi-a deschis gura iar acestea au devenit 

Nouă sălaşe vii, 

În care se desfată puterea omului; 

Şi sunt împodobite cu ornamente 

Ale strălucirii, ca nişte făcătoare de minuni 

Asupra tuturor creaturilor; ale căror regate şi 

Continuitate sunt la fel ca cele şapte ziarahe, 

Turnurile măreţe ale Lui Satan, 

Locuri veşnice ale mângâierii; ale bucuriei 

Eterne. 

O, voi slujitori ai plăcerii 

Veniţi! Înfăţişaţi-vă! 

Cântaţi elogii în numele Lui Satan/Lucifer! 

Fi-ţi măreţi printre noi; pentru că în aducerea Lui de aminte 

Se găseşte tăria, iar puterea noastră 

Este sporită 

În confortul Lui Satan/Lucifer! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Al șaptelea cod enochian: 

Raas salman babalond oecrimi aao 

malprg 

Croodzi bvsd, qviin Satan Odo bvtmon 

Od z chis noas em paradial 

Casarmg Vgear olora chirlan; od z chis 

Zonac luciftian, cors ta vavl zirn 

tolhami; 

Soba londoh od miam chis ta q ziarahs, 

Micalz vmadea de Satan, pibliar; 

Moz gohed. C no qvol de qvasahi, 

Zacare! Zamran! Oecrimi de Satan! 

Omicaolz aai om; bagle papnor i 

dlvgam 

Lonshi, od vmplif vgegi blior de Satan! 

 

 

 

Pronunţia: 

RAA-aas   •   I   •   ZAA-la-maan 

BAA-baa-LO-nad   •   o-ei-ca-RI-mi 

aa-AA-o•   MAA-la-pa-ra-dja 

ca-RO-od-zi   •   BA-va-zad 

ca-VI-in   •   SEI-TAN   •   O-do 

ba-va-ta-MON   •   OD   •   ZI 

ca-HIS   •   NO-AAS   •   EIM 

paa-RAA-di-aal   •   ca-SAA-ra-madj 

va-GHEI-aar   •   o-LO-raa 

ca-HI-ra-laan;   •   OD   •   ZI 

ca-HIS   •   ZO-naac 

Lu-SIF-ti-an,   •   CO-raz 

TAA   •   VAA-val   •   ZI-ran 

to-la-HAA-mi;   •   ZO-baa 

LO-na-do   •   OD   •   MI-aam 

ca-HIS   •   TAA   •   CA 

ZI-aa-raas   •   mi-CAA-laţ 

va-MAA-di-aa   •   DEI   •   SEI-TAN, 

pi-BLI-aar;   •   MAAŢ   •   GO-hud. 

CAA 

NO   •   ca-VOL   •   DEI   •    

ca-VAA-saa-hi, zaa-CAA-rei! 

ZAA-ma-raan! 

o-ei-ca-RI-mi   •   DEI   •   SEI-TAN! 

o-mi-CAA-o-laţ   •   ah-AA-i   •   OM; 

BAA-ga-lei   •   PAA-pa-nor   •   I 

da-la-va-DJAAM   •   LO-na-sa-hi, 

OD   •   va-ma-pa-LIF   •   va-GHEI-dji 

ba-li-O-ra   •   DEI   •   SEI-TAN! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

AL OPTULEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Miază-ziua, a cincea, este precum 

În Duat, făcută din stâlpi de 

Zambile, în care Strămoşii 

Au devenit puternici, pe care am 

Pregătit-o pentru propria mea judecată 

Spune Satan; care trăieşte şi domneşte 

Pentru totdeauna. Bucuraţi-vă! În gloria 

Dragonului care este triumfător şi Etern! 

Câţi sunt aceia care rămân în gloria Pământului 

Care există şi care nu vor vedea moartea 

Până când iehova va cădea iar 

Urmaşii lui se vor scufunda? Veniţi! 

Întrucât tunetele au răsunat! Veniţi! 

Căci templele şi 

Mantia Lui Satan vor fi încoronate 

Şi nu mai sunt separate. 

Veniţi! Înfăţişaţi-vă! Spre teroarea 

Pământului şi pentru mângâierea noastră 

Şi a semenilor noștri pregătiţi! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Al optulea cod enochian: 

Bazm, o, i ta a at, 

Oln naz avabh, casarmg vran chis 

Vgeg ds abramg baltim goho Satan; 

Soba apila od bogpa gohed. 

Chirlan! A bvsd de vovim 

Ar i homtoh od gohed! 

Irgil chis ds paaox i bvsd 

De caosgo ds chis od ip 

Vran teloah cacrg iad gnai loncho 

Od fafen gnai carbaf? Niiso! 

Bagle avavago yor! Niiso! Bagle siaion 

Od mabsa de Satan trian momar 

Od chis ripir poilp. Niis! Zamran! 

Ciaofi caosgo, od bliors 

Od corsi ta chis abramig! 

Pronunţia: 

BAA-zam,   •   O,  •   I   •   TAA   •   AA 

DU-vaat,   •   O-lan   •   NAAŢ 

aa-VAA-ba,   •   ca-SAA-ra-madj 

va-RAAN   •   ca-HIS   •  va-GHEIDJ 

DAASS   •   aa-ba-RAA-madj 

BAA-la-tim   •   GO-ho   •   SEI-TAN; 

ZO-baa   •   aa-PI-laa   •   OD 

BO-ga-paa   •   GO-hud. 

ca-HI-ra-laan!   •   AA   •   BA-va-zad 

DEI   •   VO-vim   •   AA-ra   •   I 

HO-ma-to   •   OD   •   GO-hud! 

I-ra-djil   •   ca-HIS   •   DAASS 

paa-AA-ox   •   I   •   BA-va-zad   •   DEI 

caa-OS-sa-go   •   DAASS  •  ca-HIS 

OD  •  IP  •  va-RAAN  •  tei-LO-aa 

CAA-ca-radj   •   i-YAAD   •  ga-NAA-i 

LO-na-ca-ho   •   OD   •   FAA-fein 

ga-NAA-i   •   CAA-ra-baaf? ni-ISS-o 

BAA-ga-lei   •   aa-vaa-VAA-go 

i-YO-ra! ni-ISS-ău   •   BAA-ga-lei 

zi-AA-i-on   •   OD   •   MAA-ba-saa 

DEI   •   SEI-TAN   •   taa-RI-aan 

MO-maar   •   OD   •   ca-HIS   •   RI-pi-ra 

po-I-lap. ni-ISS!  •   ZAA-ma-raan! 

CHI-aa-O-fi   •   ca-OS-sa-go,  •  OD 

Ba-li-O-rus   •   OD   •   CO-ra-si   •   TAA 

ca-HIS   •   aa-ba-RAA-midj! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

AL NOUĂLEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Un măreţ străjer de foc 

Cu săbii înflăcărate cu două tăişuri, 

Care au esenţa furiei şi 

Ale căror aripi sunt ale mâniei 

Şi ale căror aripi sunt de pelin şi 

De măduva sării, şi-au înfipt 

Picioarele în sud şi sunt 

Măsuraţi cu ministerele lor 

Şase sute Şaizeci şi Şase. 

Acestea adună muşchiul Pământului 

La fel cum omul bogat 

Îşi adună comoara. Blestemaţi sunt Iehova; 

El care şade pe tronul sfânt 

Şi la fel şi servitorii săi! Ale căror ticăloşii 

Sunt în ochii lor, ca nişte pietre de moară 

Mai măreţe decât pământul, iar din gurile lor 

Plouă mări de sânge; capetele le sunt acoperite 

De diamante iar pe mâinile lor se află 

Mâneci de marmură. Fericit este cel 

La care aceştia nu se încruntă; De ce? 

Satan/Lucifer s-a  desfătat în el. 

Detaşaţi-vă! Părăsiţi-vă esenţa! 

Pentru că este un timp de mângâiere. 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Al nouălea cod enochian: 

Micaolz bransg prgel Napta malpirgi, 

Ds brin efafafe vonpho od sobca vpaah 

Chis tatan od tranan balye, alar Lusda 

Babage od chis holq C noqvodi Mian. 

Vnal aldon mom caosgo Ta las ollor 

Gnai limlal. Amma chis Jehova; idoigo 

Od chic noqodi! Sobca madrid chis 

Ooanoan, aviny drilpi caosgin, od 

Bvtmoni parm zvmvi cnila; daziz chis 

Ethamz a childao od mirc ozol chis 

Pidiai collal. Vlcinin a sobam vcim ip; 

Bagle? Satan chirlan par. Niiso! 

Bams ofafafe! 

Bagle a cocasb i Cors ca vnig blior! 

 

 

Pronunţia: 

mi-caa-O-laţ   •   ba-RAA-na-sa-djei 

paa-ra-DJEIL   •   NAA-pa-taa 

maa-laa-pi-RI-dji,   •   DAASS 

ba-RIN   •   EI-faa-FAA-fei 

VO-na-pa-ho   •   OD 

ZO-ba-caa   •   va-PAA-aa 

ca-HIS   •   taa-TAAN   •   OD 

ta-RAA-naan   •   BAA-la-iei, 

AA-laar   •   la-SAD-aa   •    

baa-BAA-djei 

OD   •   ca-HIS   •   HO-la-caa   •   CA 

no-ca-VO-di   •   MI-aan.   •   va-NAAL 

aa-la-DON   •   MOM   •   caa-OS-sa-go 

TAA   •   LAASS   •   o-la-LO-ra 

ga-NAA-i   •   LIM-a-LAA-la. 

AA-ma-maa   •   ca-HIS   •   jaa-HO-va; 

i-YAA-do-I-go   •   OD   •   ca-HIS 

no-CO-di!   •   ZO-ba-caa 

maa-da-RID   •   ca-HIS 

o-o-AA-no-aan,   •   aa-VI-nin-ya 

da-RI-la-pi   •   OD 

ba-va-ta-MON-i   •   PAA-ram 

caa-OS-sa-djin,   •   za-va-ma-VI 

caa-NI-laa;   •   DAA-ziţ   •   ca-HIS 

ei-taa-HAA-maţ   •   AA 

ca-HI-la-DAA-o•   OD   •   MI-rac 

O-zol   •   ca-HIS 

pi-di-AA-i   •   co-la-LAAL. 

va-la-CHI-nin   •   AA   •   ZO-baam 

va-CHIM IP;   •   BAA-ga-lei? 

SEI-TAN   •   ca-HI-ra-laan 

PAA-ra.   •   ni-ISS-o•   BAA-mas 

o-FAA-faa-fei!   •   BAA-ga-lei   •   AA 

CO-ca-sab   •   I   •   CO-raz   •   CAA 

va-NI-djei   •   ba-li-O-ra 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

AL ZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Tunetele judecăţii şi ale mâniei sunt numărate 

Şi adăpostite 

În sud. 

Precum un stejar ale cărui ramuri 

sunt cuiburile tânguirii şi a plânsului 

aşezate pentru iehova şi slugile lui, 

care ard zii şi noapte 

şi vomită capetele scorpionilor 

şi trăiesc cu otravă amestecată cu sulf. 

Acestea sunt tunetele ce rag 

cu forţa a o sută de cutremure măreţe 

Şi de o mie de ori pe atât de multe replici, 

Care nu se odihnesc 

şi nu cunosc nici-un ecou al timpului. 

Aici o piatră naşte o mie altele, 

în acelaşi fel în care inima omului creează gândurile. 

Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! 

Da, vai! 

Va fi pentru cel ce stă pe tronul sfânt în cer! 

Ticăloşenia lui este, a fost şi va fi mare! 

Îndepărtaţi-vă! 

Dar fără sunetelor voastre! 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Al zecelea cod enochian: 

Coraxo chis cormp od chis blans 

De babage. Aziazior paeb soba lilonon 

Chis virq eophan od raclir maasi 

Bagle iad od noqodi, ds ialpon 

Dosig od basgim, od oxex daziz siatris, 

Od salbrox cynxir faboan. Vnal chis 

Const ds yor eors vohim gizyax 

Od matb cocasg plosi molvi, 

Ds page ip, larag om droln 

Matorb cocasb. Emna l patralx 

Yolci matb Nomig monons 

Olora gnay angelard. Ohio! ohio! ohio! 

Ohio! ohio! ohio! noib ohio! 

Bolp idoigo madriax! Bagle iad madrid 

I, zirop od chiso drilpa. Niiso! 

Crip ip micalz apah 

 

 

Pronunţia: 

co-RAAC-so   •   ca-HIS   •   CO-ra-map 

OD   •   co-HIS   •   ba-LAA-nas   •   DEI 

baa-BAA-djei.   •   aa-zi-AA-zi-or 

paa-EIB   •   ZO-baa   •   LI-lo-non 

ca-HIS   •   VI-rac   •   I-o-pa-haan 

OD   •   raa-ca-LI-ra   •   maa-AA-si 

BAA-ga-lei   •   i-YAAD   •   OD 

no-CO-di,   •   DAASS   •   i-AA-la-pon 

DO-si-dja   •   OD   •   BAA-sa-djim, 

OD   •   ox-EIX   •   DAA-ziţ 

zi-AA-ta-riss,   •   OD   •   Zaa-la-ba-ROX 

SI-nac-si-ra   •   FAA-bo-aan. 

va-NAAL   •   ca-HIS   •   CO-na-sat 

DAASS   •   i-YO-ra   •   EI-O-raz 

vo-HIM   •   DJI-zi-aax   •   OD 

MAA-tab   •   co-CAA-saa-djei   •    

pa-LO-si 

MO-la-vi,   •   DAASS   •   paa-DJEI 

IP,   •   laa-RAADJ   •   OM 

da-RO-lan   •   MAA-to-rab 

CO-ca-sab.  •   EI-ma-naa   •   La 

paa-ta-RAA-lax   •   i-OL-chi 

MAA-tab   •   NO-midj   •   mo-NO-nas 

o-LO-raa   •   ga-NAA-i-ei 

aa-na-GHEI-laa-rad.   •   o-HI-o! 

o-HI-o!   •   o-HI-o!   •   o-HI-o! 

o-HI-o!   •   o-HI-o!   •   NO-ib 

o-HI-o!   •   BO-lap   •   i-YAA-do-I-go 

maa-da-RI-aax!   •   BAA-ga-lei 

i-YAAD   •   maa-da-RID   •   I, 

ZI-rop   •   OD   •   ca-HIS-o 

da-RI-la-paa.   •   ni-ISS-o! 

ca-RIP   •   IP   •   mi-CAA-laţ   •    

AA-paa! 
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AL UNSPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

Măreţul tron a oftat cu putere 

Şi erau şapte tunete 

Iar vulturul a vorbit și a strigat cu glas tare: 

Îndepărtaţi-vă de casa morţii! 

Iar ei s-au adunat împreună și au devenit aceia care sunt măsuraţi; 

Cei eterni, care conduc furtunile. 

Poftiţi! Căci am pregătit un loc pentru voi. 

Aşa că porniţi şi înfățișați-vă! 

Descoperiţi misterele creaţiei voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc acelaşi scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 

 

Al unsprezecelea cod enochian: 

Oxiayal holdo od zirom 

Q coraxo od vabzir camliax 

Od bahal: Niiso salman teloch! 

Od par aldon od noan 

Casarman holq; 

Gohed saga do zildar zong. 

Niiso! Bagle abramg pi noncp. 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

Pronunţia: 

oc-si-AA-i-aal   •   HO-la-do    •   OD     

ZI-rom   •   CA    •   co-RAAC-so   •   OD 

VAA-ba-zi-ra   •   caa-ma-LI-aax 

OD   •   baa-HAAL:   •   ni-ISS-o 

ZAA-la-maan   •   tei-LO-ca! 

OD   •   PAA-ra   •   AA-la-don 

OD   •   NO-aan   •   ca-SAA-ra-maan 

HO-la-ca;   •   GO-hud   •   ZAA-gaa, 

DO   •   ZI-la-daar   •   ZONDJ. 

ni-ISS-o!   •   BAA-ga-lei 

aa-ba-RAA-madj   •   PI 

NAA-na-ca-pa.   •   zaa-CAA-rei 

CAA   •   OD   •   ZAA-ma-raan! 

O-do   •   CHI-ca-lei   •   CAA-aa! 

ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra   •   NO-co! 

ho-AA-ta-haah   •   SEI-TAN 

BA-va-fad  •   LO-na-sa 

LO-na-do   •   baa-BAA-djei
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AL DOISPREZECELEA COD ENOCHIAN 

   

Traducerea în română: 

O, voi, care domniţi în cer 

Şi sunteţi 3, felinarele amărăciunii 

Vă leagă brâurile şi vă vor 

Asigura declinul 

Vouă, adepților lui iehova! 

Căci Domnul Satan va fi înălţat; 

Al cărui nume printre voi este urgie! 

Aşadar înaintaţi şi descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele Creaţiei voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 

 

 

Al doisprezecelea cod enochian: 

Nonci ds sonf madriax od chis d, 

Hvbaio tibibp 

Allar atraah od trian 

Ta lolcis abai Fafen de iad! 

Ar Satan ovof; soba dooain 

Aai i vonph! Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

Pronunţia: 

NO-na-si   •   DAASS   •   ZO-naf   •   

maa-da-RI-aax   •   OD   •   ca-HIS   •   

DAA,   •   ha-va-BAA-i-o 

ti-BI-bap   •   AA-la-laar 

aa-ta-RAA-aa   •   OD    •   ta-RI-aan   

•   TAA    •   LO-la-chiz   •   aa-BAA-i 

FAA-fein   •   DEI   •   i-YAAD! 

AA-ra   •   SEI-TAN   •   O-vof; 

ZO-baa   •   do-O-ei-in 

aa-AA-i   •   I   •   VO-na-pa! 

zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD 

ZAA-ma-raan!   •   O-do 

CHI-ca-lei   •   CAA-aa! 

ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra 

NO-co!   •   ho-AA-ta-ha 

SEI-TAN   •   BA-va-fad 

LO-na-sa   •   LO-na-do 

baa-BAA-djei 
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AL TREISPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

O, voi, săbii ale Sudului 

Care aveţi 42 de ochi 

Pentru a stârni plăcerile păcatului, 

Făcând bărbaţii să fie beţi; Iată! 

Este promisiunea lui Satan! Şi puterea Lui, 

Care este numită printre 

Cei din rai, o înţepătură amară! 

Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele creației voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 

 

 

Al treisprezecelea cod enochian: 

Napeai babage ds brin vx ooaona 

Lring qvasahi de doalim, eolis ollog 

Orsba; micma! Isro de Satan! 

Od tox lonshi, ds i vmd aai priaz 

De madriax, grosb! 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

Pronunţia: 

NAA-pei-AA-i   •   baa-BAA-djei 

DAASS   •   ba-RIN   •   VAAX 

o-o-AA-o-naa   •   la-RI-na-djei 

ca-VAA-saa-hi   •   DEI   •    

do-AA-lim, 

i-O-liss   •   O-la-lodj 

O-ra-sa-baa;   •   MI-ca-maa! 

I-sa-ro   •  DEI  •  SEI-TAN!   •   OD 

TOX   •   LO-na-sa-hi,  •   DAASS 

I   •   VA-MAD   •   aa-AA-i 

pa-RI-aaţ   •   DEI   •   maa-da-RI-aax, 

ga-RO-sab!   •   zaa-CAA-rei   •   CAA    

OD    •   ZAA-ma-raan!   •   O-do 

CHI-ca-lei   •   CA-aa! 

ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra    •   NO-co!   •   

ho-AA-ta-ha    •   SEI-TAN   • 

BA-va-fad    •   LO-na-sa   •   LO-na-do 

baa-BAA-djei 
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AL PATRUSPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

O, voi, fii şi fiice ale Lui Satan, 

Care şedeţi pe 24 de scaune, iritante pentru el 

Cel care stă pe tronul sfânt în cer. 

Iată! Vocea Lui Satan! 

Promisiunea Lui 

Care este numită printre voi justiţie extremă! 

Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele creației voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 

 

 

Al paisprezecelea cod enochian: 

Nore od pasbs de Satan, 

Ds trint mirc ol thil dods 

Idoigo a madriax. Micma! 

Bial de Satan! Isro tox de 

I vmd aai baltim! 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

 

Pronunţia: 

NO-rei   •   OD   •   PAASS-a-bus 

DEI   •   SEI-TAN,  •   DAASS 

ta-RI-nat   •   MI-rac   •   OL 

taa-HIL   •   DO-das 

i-YAA-do-I-go   •   AA 

maa-da-RI-aax.   •   MI-ca-maa! 

bi-AAL   •   DEI   •   SEI-TAN! 

I-sa-ro   •   TOX   •   DEI   •   I 

VA-MAD   •   aa-AA-i   •    

BAA-la-tim! 

zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD 

ZAA-ma-raan!   •   O-do 

CHI-ca-lei   •   CAA-aa! 

ZOR-ra-djzei!   •   ZI-ra 

NO-co!   •   ho-AA-ta-ha 

SEI-TAN   •   BA-va-fad 

LO-na-sa   •   LO-na-do 

baa-BAA-djzei 
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AL CINCISPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

O, tu, guvernatorul primei flăcări 

Sub ale cărui aripi care ţese 

Pământul cu mânie: Care cunoaşte 

Şi aduce dreptate şi adevăr. Pregăteşte-te 

Pentru domnia lui Satan şi 

Pentru Împărăţia sa pe Pământ! 

Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele creației voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 

 

 

Al cincisprezecelea cod enochian: 

Ils tabaan l ialprt, orocha 

Casarman vpaahi ds oado 

Caosgi vonph: ds omax od 

Zonrensg baltim od vooan. 

Abramg sonf de Satan 

Od londoh mirc caosg! 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

 

Pronunţia: 

I-la-sa   •  TAA-baa-aan   •   LA 

i-AA-la-pa-rat,  •   o-RO-ca-haa 

caa-SAA-ra-maan   •   va-paa-AA-i 

DAASS   •   o-AA-dău 

caa-O-sa-dji   •  VO-na-pa: 

DAASS   •   O-maax 

OD   •   zo-na-REI-na-sadj 

BAA-la-tim   •   OD   •   vo-O-aan. 

aa-ba-RAA-madj   •   ZO-naf 

DEI   •   SEI-TAN   •   OD   •   LO-na-do 

MI-rac   •   caa-OSSC! 

zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD 

ZAA-ma-raan!   •   O-do 

CHI-ca-lei   •   CAA-aa! 

ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra 

NO-co!   •   ho-AA-ta-ha 

SEI-TAN   •   BA-va-fad 

LO-na-sa   •   LO-na-do 

baa-BAA-djei 



 

Pagina 29 din 46 

Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

AL ȘAISPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

O, Tu, Cel al flăcării de-a doua 

Ale caselor Iadului care îşi au 

Începutul în glorie, 

Îl vor mângâia pe cel drept; 

Care umblă pe pământ cu picioare înflăcărate; 

Măreţ este Satan şi discipolii săi! 

Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele creației voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 

 

 

Al șaisprezecelea cod enochian: 

Ils viv malpirgi salman de 

Donasdogamatatastos ds 

Acroodzi bvsd, bliorax balit; 

Ds insi caosg lusdan pvrgel; 

Micalzo chis Satan od fafen! 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

  

 

Pronunţia: 

I-la-sa   •   VIV 

maa-la-pi-RI-dji 

ZAA-la-maan   •   DEI 

DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss 

DAASS   •   aa-ca-RO-od-zi 

BA-va-zad,   •   ba-li-O-raax 

baa-LIT;   •   DAASS   •   IN-SSI 

caa-OSSC   •   LU-za-daan 

pa-va-ra-DJAIL;   •   mi-CAA-la-zo 

ca-HIS   •   SEI-TAN   •   OD 

FAA-fein! 

zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD 

ZAA-ma-raan!   •   O-dău 

CHI-ca-lei   •   CAA-aa! 

ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra 

NO-co!   •   ho-AA-ta-ha 

SEI-TAN   •   BA-va-fad 

LO-na-sa   •   LO-na-do 

baa-BAA-djei
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AL ȘAPTESPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

O, tu, a treia flacără ale cărei aripi 

Sunt nişte coarne pentru a stârni 

Necazul în împărăţia cerului. 

Care ai nouă lămpi aprinse 

Ce merg înaintea ta. Încinge-ţi brâurile 

Şi fii cu luare aminte! 

Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele creației voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 
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Al șaptesprezecelea cod enochian: 

Ils d ialprt soba vpaah chic 

Nanba zixlay dodsih adohi 

De madriax. Ds brint em hvbaro tastax 

ilsi. 

Aldon dax od toatar! 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

  

Pronunţia: 

I-la-sa   •   DAA   •   i-AA-la-pa-rat 

ZO-baa   •   va-PAA-aa   •   ca-HIS 

NAA-na-baa   •   zix-LAA-yi 

do-da-SI-ha   •   aa-DO-hi 

DEI   •   maa-da-RI-aax. 

DAASS 

baa-RIN-a-ta  •   EIM 

ha-va-BAA-rău 

TAA-sa-taax   •   I-la-ssi. 

aa-la-DON   •   DAAX   •   OD 

to-AA-taa-ra! 

zaa-CAA-rei  •   CAA   •   OD 

ZAA-ma-raan!   •   O-do 

CHI-ca-lei   •   CAA-aa! 

ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra 

NO-cău!   •   ho-AA-ta-ha 

SEI-TAN   •   BA-va-fad 

LO-na-sa   •   LO-na-do 

baa-BAA-djei 
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AL OPTSPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

O, tu, măreaţă lumină şi flacără a mângâierii 

Care dezvăluie Gloria Lui Satan 

În mijlocul pământului, 

În care marile secrete ale adevărului 

Îşi au statornicia; care în împărăţia ta este numită 

Putere prin intermediul bucuriei, fiind de nemăsurat. 

Fii ca o fereastră a mângâierii asupra mea. 

Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă! 

Deschideţi misterele creației voastre! 

Primiţi-mă cu prietenie! 

Căci servesc același scop! 

Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer 

Exaltat în glorie și în putere, 

Al Împărăției Sudului. 

 

  



 

Pagina 33 din 46 

Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Al optsprezecelea cod enochian: 

Ils micaolz olpirt od malprg bliore 

Ds odo bvsd de Satan ovoars caosgo, 

Casarmg micaolz cicles vooan brints 

Cafafam ds i vmd a q londoh vgear de 

Moz od maoffas. Bolp como bliort 

pambt. 

Zacare ca od zamran! 

Odo cicle qaa! Zorge! 

Zir noco! Hoath Satan 

Bvfd lonsh londoh babage 

 

 

Pronunţia: 

I-la-sa   •   mi-caa-O-laţ 

O-la-PI-ra-ta   •   OD 

MAA-la-pa-ra-dja  •   ba-li-OR-ei 

DAASS   •   O-dău   •   BA-va-zad 

DEI   •   SEI-TAN   •    

ău-vău-AA-ra-sa 

caa-OS-sa-gău,   •   caa-SAA-ra-madj 

mi-caa-O-laţ   •   CHI-ca-leis 

vo-O-aan   •   ba-RI-na-tas 

caa-faa-FAAM   •   DAASS   •   I 

VA-MAD   •   AA   •   CA 

LO-na-do   •   va-GHEI-aar 

DEI   •   MAAŢ   •   OD 

maa-O-fa-faass. 

BO-lap 

CO-mo   •   ba-li-O-ra-ta 

PAA-ma-ba-ta. 

zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD 

ZAA-ma-raan!   •   O-dău 

CHI-ca-lei   •   CAA-aa! 

ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra 

NO-co!   •   ho-AA-ta-ha 

SEI-TAN   •   BA-va-fad 

LO-na-sa   •   LO-na-do 

baa-BAA-djei 
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AL NOUĂSPREZECELEA COD ENOCHIAN 

 

Traducerea în română: 

O, voi, Demoni care sălăşluiţi şi sunteţi măreţii guvernatori ai pământului, care 

efectuează judecata Lui Satan! Vouă vi se spune: Iată imaginea Lui Satan, Începutul 

mângâierii, ai carui ochi sunt cele mai strălucitoare stele; Care v-a înmânat 

guvernarea Pământului cu varietatea lui, Oferindu-vă o putere a înţelegerii, pentru a 

aşeza totul în concordanţă cu prevederea Lui, Cel care domneşte pe tronului din Iad 

şi care s-a ridicat la începuturi, spunând: Lasă Pământul să fie condus de propria-i 

fire. Lasă-i cursul să decurgă cu plăcere şi la fel ca o slujnică, lasă să-l servească pe 

Satan. Un anotimp să-l înfrângă pe celălalt; şi nu lăsa nici-o creatură pe el sau 

înăuntrul lui să fie ca el. Lasă ca toate părţile lui să difere în calităţi; Şi nu lăsa nici-o 

creatură să fie egală cu alta. Pe creaturile mediocre ale Pământului, lasă-le să se atace 

şi să se elimine reciproc; la fel şi cu lăcaşurile lor. Strică lucrările slugilor lui iehova şi 

a strălucirii lui goale. Clădirile lui, ale celui care stă pe tronul sfânt, lasă-le să devină 

adăposturi pentru fiarele câmpului; Ticăloşeniile lor trebuie să devină cunoscute. De 

ce? Pentru că regret creerea lor. O, voi, fiii şi fiicele Lui Satan, Ridicaţi-vă! Lăsaţi-i pe 

cei din împărăţia cerului să vă servească. Domniţi asupra celora ce domnesc; 

provocaţi-le căderea; aduceţi dreptate şi distrugeţi ceea ce este putrezit. Nu lăsaţi 

nimic nesfărâmat; adunaţi şi scădeţi, până când stelele sunt numărate. Ridicaţi-vă și 

înaintaţi! Înfăţişaţi-vă înaintea Lui Satan! Căci El ne-a jurat dreptatea; Deschide-ţi 

misterele creaţiei voastre şi făceţi-ne părtaşi ai adevărului neîntinat. 

 

 

Al nouăsprezecelea cod în enochiană: 

Ils daemons ds praf od chis micaolz Artabas de caosgo, ds fifis balzizras De Satan! 

Nonca gohvlim: Micam adoian de Satan, acroodzi Bliorb, soba ooaona chis luciftias 

Aoiveae; das abraasa noncf Netaaib caosgi, od tilb damploz, Tooat noncf g micalz 

oma, lrasd tolglo Marb yarry de tox bogpa oxiayal londoh babage od torzulp 

acroodzi, gohol: Caosga, tabaord saanir. Elzap tilb, Parm gi qvasahi, od ta qvrlst 

Booapis Satan. L nimb, ovcho symp; Od christeos ag toltorn mirc q tiobl lel. Ton 

paombd, dilzmo aspian; od christeos Ag l toltorn parach a symp. Cordziz dodpal od 

fifalz l smnad; od fargt, a va de fafen de Jehova od avavox, tonvg. Orsca de idigo, 

Noasmi tabges levithmong; madrid trian oman. Bagle? Moooah qaan. Nore od pasbs 

De Satan, torzu! Priaz adohi de madriax, Aboapri. Tabaori Priaz ar tabas; Adrpan 

cors ta dobix; yolcam balit od qvasb Qting. Ripir paaoxt saga cor; vml od prdzar, 

Cacrg aoiveae cormpt. Torzu, zacar! Zamran aspt Satan! Surzas tia baltan; Odo cicle 

qaa, od ozazma plapli vooan. 
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Pronunţia: 

I-la-sa   •   DEI-mons   •   Daass 

pa-RAAFF   •   OD   •   ca-HIS 

mi-caa-O-laţ   •   aa-ra-TAA-baass 

DEI   •   caa-OS-sa-go,   •   DAASS 

FI-fiss   •   baa-la-ZI-za-raas 

DEI   •   SEI-TAN!   •   NO-na-caa 

go-ha-va-LIM:   •   mi-CAAM 

aa-DO-i-aan   •   DEI   •   SEI-TAN, 

aa-ca-RO-od-zi   •   ba-li-O-rab, 

ZO-baa   •   o-o-AA-o-naa   •   ca-HIS 

lu-SIF-ti-aas   •   aa-o-I-VI-aa-i; 

DAASS   •   aa-ba-RAA-AA-saa 

NO-na-caf   •   nei-taa-AA-ib 

caa-OS-saa-dji,   •   OD   •   TI-lab 

DAA-ma-pa-loţ,   •   to-O-aat 

NO-na-caf   •   GAA   •   mi-CAA-laţ 

O-maa,   •   la-RAA-zad 

TO-la-ga-lău   •   MAA-rab 

YAH-ra-ra-i   •   DEI   •   TOX 

BO-ga-paa   •   aax-I-aa-i-aal 

LO-na-do   •   baa-BAA-djei   •   OD 

to-ra-ZU-lap   •   aa-ca-RO-od-zi, 

go-HO-la:   •   ca-OS-sa-gaa, 

taa-baa-O-rad   •   zaa-aa-NI-ra. 

ei-la-ZAAP   •   TI-lab,   •   PAA-ram 

DJI   •   ca-VAA-saa-hi,   •   OD 

TAA   •   CA-va-ra-la-sa-ta 

bo-O-aa-pis   •   SEI-TAN. 

LA   •   NI-mab,   •   O-va-ca-hău 

ZI-map;   •   OD 

ca-RI-sa-tei-os 

AA-dj   •  LA   •  to-la-TO-ran 

paa-RAA-ca   •   AA   •   ZI-map. 

ca-RO-od-zi,   •   DO-da-paal 

OD   •   FI-faa-laz   •  LA 

sa-ma-NAAD;   •  OD   •   FAA-ra-gat, 

AA   •   VAA-val   •  DEI   •  FAA-fein 

DEI   •   jaa-HO-vaa   •   ĂUD 

aa-VAA-vox,   •  TO-na-vadj. 

O-ra-sa-caa 

DEI   •   I-di-go, 

no-AA-sa-mi   •   taa-ba-DJEI-sa 

LEI-vi-ta-ha-MO-nadj; 

maa-da-RID   •   taa-RI-aan   •    

O-maan. 

BAA-ga-lei?   •   mo-O-o-aa   •    

CAA-HAN. 

NO-rei   •   OD   •   PAASS-a-bas 

DEI   •   SEI-TAN,   •   TO-rat-su! 

pa-RI-aaţ   •   aa-DO-hi   •   DEI 

maa-da-RI-aax,   •   aa-bo-AA-pa-ri. 

taa-baa-O-ri   •   pa-RI-aaţ   •   AA-ra 

taa-BAASS;   •   aa-da-ra-PAAN   •   

CO-raz 

TAA   •   DO-bix;   •   i-O-la-caam 

baa-LIT   •   OD   •   ca-VAA-sab 

ca-TI-nudj.   •   RI-pi-ra 

paa-AA-ox-ta   •   ZAA-gaa 

CO-ra;   •   va-MAAL   •   OD 

pa-ra-da-ZAA-ra,   •   CAA-ca-raadj 

aa-o-I-VI-aa-i   •   CO-ra-map. 

TO-rat-ui,   •   ZAA-caar!   •    

ZAA-maa-raan 

AA-sa-pat   •   SEI-TAN!   •    

ZU-ra-djaas 

TI-aa   •   BAA-la-taan;   •   O-dău 

CHI-caa-lei   •   KAA-AA-AA,   •   OD 

o-ZAA-ţa-maa   •   pa-LAA-pa-li 

vo-O-aan. 

 

  

 

*În enochiană nu se cunoaşte nici un cuvânt pentru „IAD.” 

Împărăţia lui Satan ESTE în sud. 
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Alfabetul enochian 
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Pronunția în enochiană 
Enochiana este o limbă incantată și vibrată. Obiectivul este să atingi un ton monoton 

şi să îl menţii. Acest lucru îi creşte puterea în mod drastic. 

 

– TOATE literele ‘R’ trebuiesc durigate – limba este vibrată pe cerul gurii. 

– TOATE literele ‘J’ sunt pronunţate moale precum în cuvântul franţuzesc Jacques, sau 

hindusul Raja. 

– ‘L’-ul de la sfârşitul cuvântului trebuie stresat. 

 

Silabele cu majusculele din pronunţie trebuiesc accentuate. Spre exemplu: VIR-gu-lă, 

ma-JUS-cu-lă, etc. 

– A, a: se pronunţă ‘A’ scurt, precum în ‘cal’ 

– AA, aa: se pronunţă ‘A’ lung, precum în ‘fereastră’ 

– ĂU, ău: se pronunţă precum ‘o’ în cuvintele englezeşti ‘rope’, ‘road’ 

 

A 

AA 

 

AAF 

aa-AAF 

 

AAI 

aa-AA-i 

 

AAO 

aa-AA-ău 

 

AALA 

aa-AA-laa 

 

ABAI 

aa-BAA-i 

 

ABRAMIG 

aa-ba-RAA-mij 

 

ABRAMG 

aa-ba-RAA-maj 

 

ABRAASA 

aa-ba-RAA-AA-saa 

 

ACROODZI 

aa-ca-RĂU-ĂUD-zi 

 

ADGT 

AA-da-jat 

 

ADNA 

AA-da-naa 

 

ADOHI 

aa-DĂU-hi 

 

ADOIAN 

aa-DĂU-i-aan 

 

AG 

AA-j 

 

ALAR 

AA-laar 

 

 

ALDI 

AA-la-di 

 

ALDON 

AA-la-dăun 

 

ALLAR 

AA-la-laar 

 

AMMA 

AA-ma-maa 

 

AMIPZI 

aam-I-pa-ZI 

 

ANGELARD 

aa-naa-GEI-laa-raad 

 

APAH 

AA-paa 

 

APILA 

aa-PI-laa 

 

 

AR 

AA-ra 

 

ARTABAS 

aa-ra-TAA-baass 

 

ARTH 

aa-Ra-ta 

 

ATRAAH 

aa-ta-RAA-aa 

 

AVABH 

aa-VAA-ba 

 

AVAVAGO 

aa-vaa-VAA-gău 

 

AVINY 

aa-VI-nin-ya 

 

AOIVEAE 

aa-ău-I-VI-aa-i 
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AZIAZIOR 

AA-zu-AA-zi-ăur 

 

BABAGE 

baa-BAA-jei 

 

BABALOND 

BAA-baa-LĂU-nad 

 

BAGLE 

BAA-ga-lei 

 

BAHAL 

baa-HAAL 

 

BALIT 

baa-LIT 

 

BALT 

BAA-la-ta 

 

BALTAN 

BAA-la-taan 

 

BALTIM 

BAA-la-tim 

 

BALYE 

BAA-la-iei 

 

BALZARG 

BAA-la-zaa-RAA-j 

 

BALZIZRAS 

baa-la-ZI-za-raas 

 

BAMS 

BAA-mas 

 

BASGIM 

BAA-sa-jim 

BAZM 

BAA-zam 

 

BIA 

BI-aa 

 

BIAH 

BI-aa 

 

BIAL 

bi-AAL 

 

BIEN 

BI-ein 

 

BLANS 

ba-LAA-nas 

 

BLIOR 

ba-LI-ĂU-ra 

 

BLIORA 

ba-li-ĂU-raa 

 

BLIORB 

ba-li-ĂU-rab 

 

BLIORE 

ba-li-ĂU-rei 

 

BLIORAX 

ba-li-ĂU-raacs 

 

BLIORT 

ba-li-ĂU-ra-ta 

 

BOGPA 

BĂU-ga-paa 

 

BOLP 

BĂU-lap 

BRANSG 

ba-RAA-na-sa-jei 

 

BRGDO 

ba-RAA-ga-dău 

 

BRIN 

ba-RIN 

 

BRINT 

ba-RIN-a-ta 

 

BRINTS 

ba-RI-na-tas 

 

BRITA 

ba-RI-taa 

 

BVFD 

BĂU-faad 

 

BVSD 

BĂU-ssaad 

 

BVTMON 

baa-VAA-ta-MĂUN 

 

BVTMONI 

baa-VAA-ta-MON-i 

 

C 

CA 

 

CA 

CAA 

 

CA-CACOM 

caa-CAA-căum 

 

CACRG 

CAA-ca-raaj 

CAFAFAM 

caa-faa-FAAM 

 

CALZ 

KAA-la-ţ 

 

CAMLIAX 

caa-ma-LI-aacs 

 

CANAL 

caa-NAAL 

 

CAOSG 

caa-ĂUSSC 

 

CAOSGA 

caa-ĂUS-saa-gaa 

 

CAOSGI 

caa-ĂUS-saa-ji 

 

CAOSGIN 

caa-ĂUS-saa-jin 

 

CAOSGO 

caa-ĂUS-sa-gău 

 

CAPIMALI 

caa-pi-MAA-li 

 

CAPMIALI 

caa-pa-mi-AA-li 

 

CARBAF 

CAA-ra-baaf 

 

CASARM 

ca-SAA-ram 

 

CASARMA 

ca-SAA-ra-maa 
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CASARMAN 

ca-SAA-ra-maan 

 

CASARMG 

ca-SAA-ra-maj 

 

CHILDAO 

ca-HI-la-DAA-ău 

 

CHIRLAN 

ca-HI-raa-laan 

 

CHIS 

ca-HIS 

 

CHIS GE 

ca-HISS-ga 

 

CHISI 

ca-HIS-SI 

 

CHISO 

ca-HIS-ău 

 

CHRISTEOS 

ca-RI-sa-tei-ăus 

 

CIAOFI 

CI-aa-ĂU-fi 

 

CICLE 

CI-caa-lei 

 

CNILA 

caa-NI-laa 

 

COAZIOR 

cău-AA-zi-ăur 

 

COCASB 

CĂU-ka-sab 

COCASG 

cău-CAA-saa-jei 

 

COMMAH 

CĂU-ma-maa 

 

COMO 

CĂU-mău 

 

COMSELH 

caa-ma-SEI-laa 

 

CONST 

CĂU-na-sat 

 

CORAXO 

cău-RAAX-ău 

 

CORMFA 

cău-ra-MAA-faa 

 

CORMP 

CĂU-ra-map 

 

CORMPO 

CĂU-ra-MAA-pău 

 

CORS 

CĂU-raz 

 

CORSI 

CĂU-ra-si 

 

CROODZI 

ca-RĂU-ăud-zi 

 

CRP 

ca-RAP 

 

CYNXIR 

SI-nac-si-ra 

D 

DAA 

 

DAMPLOZ 

DAA-ma-pa-lăuts 

 

DAX 

DAAX 

 

DAZIZ 

DAA-ziţ 

 

DE 

DEI 

 

DLVGA 

da-la-VAA-jaa 

 

DLVGAM 

da-la-VAA-jaam 

 

DLVGAR 

da-la-VAA-jaar 

 

DO 

DĂU 

 

DOALIM 

dău-AA-lim 

 

DODS 

DĂU-das 

 

DODSIH 

dău-da-SI-ha 

 

DONASDOGAMA

TASTOS 

DĂU-naass-dău-gaa-

MAA-taass-tăuss 

 

DOOAIN 

dău-ĂU-ei-in 

 

DOOAIP 

dău-ĂU-ei-ip 

 

DORPHA 

DĂU-ra-pa-haa 

 

DOSIG 

DĂU-si-jei 

 

DRILPA 

da-RI-la-paa 

 

DRILPI 

da-RI-la-pi 

 

DROLN 

da-RĂU-lan 

 

DS 

DAASS 

 

ECRIN 

EI-ca-rin 

 

EDNAS 

EI-da-naass 

 

EF 

EIF 

 

EFAFAFE 

EI-faa-FAA-fei 

 

EM 

EIM 

 

EMNA 

EIM-a-naa 
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EOL 

ei-ĂULL** 

 

EOLIS 

ei-ĂU-liss 

 

EOPHAN 

EI-ău-pa-haan 

 

EORS 

EI-ău-raz 

 

ETHAMZ 

ei-taa-HAA-maţ 

 

FAAIP 

fa-HA-ip 

 

FABOAN 

FAA-bău-aan 

 

FAFEN 

FAA-fein 

 

FARZM 

FAA-ra-zam 

 

FBLIARD 

fa-BLI-aa-rad 

 

FETHARSI 

fei-ta-HAA-raa-si 

 

FIFIS 

FI-fiss 

 

GAH 

GAA 

 

GAPIMAON 

gaa-pi-MAA-ăun 

G-CHIS GE 

ga-ca-HISS-gei 

 

GE 

JEI 

 

GIGIPAH 

JI-JII-paa 

 

GIVI 

JI-vi 

 

GIZYAX 

JI-zi-i-aacs 

 

GMICALZO 

ga-miie-CAA-la-zău 

 

GMICALZOMA 

ga-MI-caa-la-ZĂU-

maa 

 

GNAI 

ga-NAA-i 

 

GNAY 

ga-NAA-i-ei 

 

GNETAAB 

ga-NEI-taa-haab 

 

GNONP 

ga-NAA-nap 

 

GOHED 

GĂU-ha 

 

GOHIA 

gău-HI-yaa 

 

 

GOHO 

GO-ho 

 

GOHOL 

gău-HĂU-la 

 

GONO 

GĂU-nău 

 

GRAA 

ga-RAA-haa 

 

GROSB 

ga-RĂU-sab 

 

HARG 

HAA-raj 

 

HOATH 

hău-AA-ta-haa 

 

HOLDO 

HĂU-la-dău 

 

HOL-Q 

HĂU-la-caa 

 

HOM 

HĂUM 

 

HOMTOH 

HĂU-ma-tău 

 

HOMIL 

HĂU-mil 

 

HVBAIO 

ha-va-BAA-i-ău 

 

HVBARO 

ha-va-BAA-rău 

I 

I 

 

IAD 

i-YAAD 

 

IALPON 

i-AA-la-paan 

 

IALPRT 

i-AA-la-pa-rat 

 

IDOIGO 

I-YAA-dău-I-gău 

 

IEHVSOZ 

i-EI-ha-va-zăuz 

 

ILS 

I-la-sa 

 

ILSI 

I-la-SSI 

 

IMVAMAR 

i-ma-VAA-maar 

 

INSI 

IN-SSI 

 

IOLCAM 

i-ĂU-laa-caam 

 

IP 

IP 

 

IPAM 

I-paam 

 

IPAMIS 

i-PAA-miss 
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IRGIL 

I-ra-jil 

 

ISRO 

I-sa-rău 

 

IZAZAZ 

i-ZAA-zaaţ 

 

IZIZOP 

i-ZI-zăup 

 

L 

LA 

 

LAP 

LAAP 

 

LARAG 

laa-RAAJ 

 

LAS 

LAASS 

 

LILONON 

LI-lău-năun 

 

LIMLAL 

LI-ma-LAA-la 

 

LOADOHI 

lău-AA-dău-hi 

 

LOHOLO 

la-HĂU-lău 

 

LOLCIS 

LĂU-la-ciz 

 

LONCHO 

LĂU-na-ka-hău 

LONDOH 

LAA-na-dău 

 

LONSA 

LĂU-na-saa 

 

LONSH 

LĂU-na-sa 

 

LONSHI 

LĂU-na-SAA-i 

 

LONSHIN 

lău-na-sa-HIN 

 

LORSLQ 

LĂU-ra-sa-la-kaa 

 

LRSAD 

la-RAA-sad 

 

LRING 

la-RI-na-jei 

 

LUSD 

la-SAD 

 

LUSDA 

la-SAD-aa 

 

LUSDAN 

la-SA-daan 

 

LUSDI 

la-SA-di 

 

LU   ULS 

LU  U-laass 

 

LUCIFTIAN 

lu-SIF-ti-an 

LUCIFTIAS 

lu-SIF-ti-aas 

 

LVIAHE 

la-VI-aa-hei 

 

M 

EM 

 

MAASI 

maa-AA-si 

 

MABSA 

MAA-ba-saa 

 

MADRIAX 

maa-da-RI-aacs 

 

MADRID 

maa-da-RID 

 

MALPIRGI 

maa-la-pi-RI-ji 

 

MALPRG 

MAA-la-pa-raa-jaa 

 

MANIN 

MAA-nin 

 

MAOFFAS 

maa-ău-FAASS 

 

MATB 

maa-TAAB 

 

MATORB 

MAA-tău-raab 

 

MIAM 

MI-aam 

MIAN 

MI-aan 

 

MICALP 

mi-CAA-lap 

 

MICALZ 

mi-CAA-laţ 

 

MICALZO 

mi-CAA-la-zău 

 

MICAM 

mi-CAAM 

 

MICAOLZ 

mi-caa-ĂU-laţ 

 

MICMA 

mi-CAA-maa 

 

MIINOAG 

mi-i-NĂU-aaj 

 

MIR 

MI-ra 

 

MIRC 

MI-rac 

 

MOLAP 

MĂU-laap 

 

MOLVI 

MĂU-la-vi 

 

MOM 

MĂUM 

 

MOMAR 

MĂU-maar 
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MONONS 

MĂU-nău-nas 

 

MOSPLEH 

MĂUSS-pa-lei 

 

MOZ 

MĂUŢ 

 

NANBA 

NAA-na-baa 

 

NAPEAI 

NAA-pei-AA-i 

 

NAPTA 

NAA-pa-taa 

 

NAZ 

NAAŢ 

 

NAZPS 

NAAŢ-pa-sa 

 

NETAAB 

NEI-taa-aab 

 

NETAAIB 

nei-taa-AA-ib 

 

NIIS 

ni-ISS 

 

NIISO 

ni-ISS-ău 

 

NOAN 

NĂU-aan 

 

NOAR 

NĂU-aar 

NOAS 

NĂU-AASS 

 

NOBLOH 

NĂU-ba-lău 

 

NOCO 

NĂU-cău 

 

NOIB 

NĂU-ib 

 

NOMIG 

NĂU-mij 

 

NONCA 

NĂU-na-caa 

 

NONCF 

NĂU-na-caf 

 

NONCI 

NĂU-na-si 

 

NONCP 

NĂU-na-ka-pa 

 

NONUCAFE 

NĂU-nu-KAA-fei 

 

NOQOD 

NĂU-caad 

 

NOQODI 

nău-CAA-di 

 

NOQVODI 

nău-ca-VAA-di 

 

NORE 

NĂU-rei 

NOTHOA 

nău-ta-HĂU-aa 

 

O 

ĂU 

 

OADO 

ĂU-AA-dău 

 

OALI 

ău-AA-li 

 

OBELISONG 

ău-bei-li-ZAAN-jei 

 

OBLOC 

ĂU-ba-lăuc 

 

OBOLEH 

ĂU-bău-lei 

 

OD 

ĂUD 

 

ODO 

ĂU-dău 

 

OECRIMI 

ău-ei-ca-RI-mi 

 

OFAFAFE 

ău-FAA-faa-fei 

 

OHIO 

ău-HI-ău 

 

OHORELA 

ău-hău-REI-laa 

 

OL 

ĂUL 

OLLOG 

ĂU-la-lăuj 

 

OLLOR 

ău-la-LĂU-ra 

 

OLN 

ĂU-lan 

 

OLORA 

ău-LĂU-raa 

 

OLPIRT 

ĂU-la-PI-ra-ta 

 

OM 

ĂUM 

 

OMA 

ĂU-maa 

 

OMAX 

ĂU-maacs 

 

OMICAOLZ 

ău-mi-CAA-ău-laţ 

 

OOANOAN 

ău-ău-AA-nău-aan 

 

OOAONA 

ău-ău-AA-ău-naa 

 

OOGE 

ău-HĂU-jei 

 

OROCHA 

ău-RĂU-ca-haa 

 

ORRI 

ĂU-raa-ri 
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ORSBA 

ĂU-ra-sa-baa 

 

OS 

ĂUSS 

 

OTHIL 

ău-ta-HIL 

 

OVOARS 

ău-vău-AA-ra-saa 

 

OVOF 

ĂU-văuf 

 

OXEX 

AAX-eix 

 

OXIAYAL 

aax-I-aa-i-aal 

 

OZAZM 

ău-ZAA-zam 

 

OZAZMA 

ău-ZAAŢ-maa 

 

OZIEN 

ĂU-zi-ein 

 

OZOL 

ĂU-zăul 

 

OZONGON 

ău-ZĂU-na-jăun 

 

PAAOX 

paa-AA-ăux 

 

PAEB 

paa-EIB 

PAGE 

paa-JEI 

 

PAMBT 

paa-ma-BAA-taa 

 

PANPIR 

PAA-na-pi-ra 

 

PAPNOR 

PAA-pa-năur 

 

PAR 

PAA-ra 

 

PARACLEDA 

paa-raa-ka-LEI-da 

 

PARADIAL 

paa-RAA-di-aal 

 

PARM 

PAA-ram 

 

PASBS 

PAASS-a-bas 

 

PATRALX 

paa-ta-RAA-lax 

 

PEOAL 

pei-ĂU-aal 

 

PI 

PI 

 

PIADPH 

pi-AA-da-pa 

 

PIAMOL 

pi-AA-măul 

PIBLIAR 

pi-BLI-aar 

 

PIDIAI 

pi-di-AA-i 

 

PILZIN 

pi-LAAT-sin 

 

PIAP 

PI-aap 

 

PILAH 

PI-laa 

 

PILD 

PI-laad 

 

PILZIN 

pi-lat-SIN 

 

PLAPLI 

pi-LAA-pa-li 

 

PLOSI 

pa-LĂU-si 

 

POAMAL 

pău-AA-maal 

 

POILP 

pău-I-lap 

 

PRAF 

pa-RAAFF 

 

PRGEL 

paa-ra-JEIL 

 

PRIAZ 

pa-RI-aaţ 

PVGO 

pa-VAA-gău 

 

PVIM 

paa-VIM 

 

Q 

CA 

 

QAA 

CA-AA-AA 

 

QAAN 

CAA-HAN 

 

QAAON 

caa-HAA-hăun 

 

QAAS 

CAA-HAASS 

 

Q COCASB 

CA-KĂU-kaa-sab 

 

QVASAHI 

ca-VAA-saa-hi 

 

QVI-IN 

ca-VI-in 

 

RACLIR 

raa-ka-LI-ra 

 

REST 

REI-sat 

 

RIPIR 

RI-pi-ra 

 

ROR 

RĂU-ra 
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SAGA 

ZAA-gaa 

 

SALBROX 

ZAA-la-baa-RĂUX 

 

SALD 

ZAA-lad 

 

SALMAN 

ZAA-la-maan 

 

SAPAH 

ZAA-paa 

 

SDIV 

za-DIV 

 

SIAION 

zi-AA-i-ăun 

 

SIATRIS 

zi-AA-ta-riss 

 

SOBA 

ZĂU-baa 

 

SOBAM 

ZĂU-baam 

 

SOBCA 

ZĂU-ba-caa 

 

SOBHA 

ZĂU-ba-haa 

 

SOBOL 

ZĂU-băul 

 

SOBRA 

ZĂU-ba-raa 

SOLPETH 

zău-la-pei-TAA-ha 

 

SONF 

ZĂU-naf 

 

SURZAS 

ZU-ra-jaas 

 

TA 

TAA 

 

TABA 

TAA-baa 

 

TABAAN 

TAA-baa-aan 

 

TABLIOR 

TAA-ba-li-ăur 

 

TALO 

TAA-lău 

 

TASTAX 

TAA-sa-taax 

 

TATAN 

taa-TAAN 

 

TAVIV 

taa-VIV 

 

TELOAH 

tei-LĂU-aa 

 

TELOCH 

tei-LĂU-ca 

 

THIL 

taa-HIL 

THILD 

taa-HI-lad 

 

THILN 

ta-HI-lan 

 

TIBIBP 

ti-BI-bap 

 

TILB 

TI-lab 

 

TOATAR 

tău-AA-taa-ra 

 

TOH 

TĂU 

 

TOLGLO 

TĂU-la-ga-lău 

 

TOLHAMI 

tău-la-HAA-mi 

 

TOL-LONSH 

TĂUL-LĂU-na-sa 

 

TOLTORG 

tău-la-TĂU-raaj 

 

TOLTORGI 

tău-la-TĂU-raa-ji 

 

TOOAT 

tău-ĂU-aat 

 

TORZU 

TĂU-rat-su 

 

TORZUL 

TĂU-rat-sul 

TOX 

TAAX 

 

TRANAN 

ta-RAA-naan 

 

TRIAN 

taa-RI-aan 

 

TRINT 

ta-RI-nat 

 

TROF 

ta-RĂUF 

 

TURBS 

TUR-bas 

 

VABZIR 

VAA-baa-zi-ra 

 

VAOAN 

vaa-ĂU-aan 

 

VAVL 

VAA-val 

 

VAVN 

VAA-van 

 

VCIM 

va-KIM 

 

VEP 

Veip 

 

VGEAR 

va-GHEI-aar 

 

VGEG 

va-GHEIJ 
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VGEGI 

va-GHEI-ji 

 

VIRQ 

VI-rac 

 

VIV 

VIV 

 

VIVDIV 

VI-va-div 

 

VI-IV 

vi-IV 

 

VLCININ 

va-la-KI-nin 

 

VLS 

VA-LAS 

 

VMADEA 

va-MAA-dei-aa 

 

VMD 

VA-MAD 

 

VMPLIF 

va-ma-pa-LIF 

 

VNAL 

va-NAAL 

 

VNALAH 

va-NAA-laa 

 

VND-L 

va-NA-da–LAA 

VNIG 

va-NI-jei 

 

VOHIM 

vău-HIM 

 

VOMSARG 

VĂU-ma-saa-raj 

 

VONPH 

VĂU-na-pa 

 

VONPHO 

VĂU-na-pa-hău 

 

VOOAN 

vău-ĂU-aan 

 

VORS 

VĂU-rass 

 

VORSAG 

vău-ra-SAA-ja 

 

VOVIM 

VAA-vim 

 

VPAAH 

va-PAA-haa 

 

VPAAHI 

va-paa-AA-hi 

 

VRAN 

va-RAAN 

 

VRELP 

va-REI-lap 

YARRY 

YAA-ra-raa-i 

 

YOLCI 

i-ĂU-la-ki 

 

YOR 

i-YĂU-ra 

 

ZAR 

ZAAR 

 

ZACAM 

ZAA-caam 

 

ZACAR 

ZAA-caar 

 

ZACARE 

zaa-CAA-rei 

 

ZAMRAN 

ZAA-maa-raan 

 

ZIEN 

zi-AYN 

 

ZILDAR 

ZI-la-daar 

 

ZIMII 

zi-MI-I 

 

ZIMZ 

ZI-maţ 

 

ZIR 

ZI-raa 

ZIRN 

ZI-ran 

 

ZIROM 

ZI-răum 

 

ZIROP 

ZI-răup 

 

ZIXLAY 

zix-LAA-yi 

 

ZIZOP 

ZIT-săup 

 

ZLIDA 

zaa-LI-daa 

 

ZNRZA 

za-na-RAA-jaa 

 

ZOL 

ZĂUL 

 

ZONG 

ZĂUNJ 

 

ZONRENSG 

zău-na-REI-na-saaj 

 

ZORGE 

ZO-ra-jei 

 

ZVMVI 

za-VAA-ma-vi 

 

 

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


