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Dragostea satanică 

În toată publicitatea excesivă de care se bucură New Age, se pune un foarte 

mare accent pe iubire, iubire și iarăși iubire. Iubirea este o emoție. Da, este 

esențială pentru fericirea și bunăstarea umană, însă toate aceste emfaze pe 

„dragoste” au ieftinit-o și au transformat-o în ceva ce aceasta nu este. TOATE 

emoțiile sunt la fel de valide și esențiale. 

Adevărul este că dragostea este ceva în care toată lumea ar trebui să aibă de 

câștigat. Desigur, există și dragoste care nu își are locul, ca în situațiile în care 

cineva se îndrăgostește nebunește sau devine chiar obsedat de o altă persoană, 

iar dragostea nu îi este întoarsă înapoi. Acestea sunt emoții scăpate de sub 

control și pot fi ceva foarte urât și dureros. 

Satanismul înseamnă a fi liber și a trăi în ritm cu Natura. Iubirea doar de dragul 

de a iubi sau iubirea cheltuită pe nerecunoscători, reprezintă un abuz al acestei 

emoții. Proștii de creștini sunt învățați să își iubească dușmanii. Această 

învățătură este suicidală. Cât de mult ne-ar supraviețui trupurile dacă sistemul 

nostru imunitar ar întoarce celălalt obraz și ar iubi virusurile care îl invadează? 

Aceste învățături sucite cu privire la dragoste, te pot bascula în biroul 

psihiatrului. Și, din nefericire, acesta este locul în care sfârșesc cei mai mulți 

oameni, mai repede sau mai târziu. 

La fel ca celelalte învățături ale nazarineanului, abuzul dragostei conduce la 

confuzie și haos. Adevărata dragoste este ceva ce se câștigă pe o temelie de 

empatie reciprocă, bunătate, încredere și bunăvoință dintre doi oameni. 

Dragostea este precum o stradă cu două sensuri. Iubindu-ți dușmanii, bolile, pe 

oricine și orice, doar de dragul iubirii, este nenatural și foarte nesănătos. 

Tatăl Satan îi iubește pe aceia dintre noi care vin la el cu o inimă deschisă. El nu 

își consumă dragostea pe creștini sau pe alți nebuni înșelați care-l resping. Satan 

are grijă de ai lui. Aceasta este adevărata semnificație a iubirii. Dragostea este o 

stradă cu două sensuri. 

În ceea ce privește iubirea de sine, aceasta cu siguranță se aseamănă cu stima de 

sine, pe care o câștigi. Atunci când excelezi sau te depășești pe tine însuți și știi 

că ești cel mai bun, vei fi mândru de tine. Mândria adevărată și iubirea de sine 

merg mână în mână. Nu vorbesc aici despre aroganța absurdă, ci despre 
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recunoaștere de sine și a eforturilor depuse pentru o treabă bine făcută, care e 

acompaniată de un sentiment de împlinire. Oamenii care lucrează pentru a se 

îmbunătății într-un fel sau altul, vor culege roade. Recompensele sunt mândrie 

personală și iubire de sine. 

Cei care nu se preocupă de ei înșiși, nu au niciun motiv pentru care să fie mândri 

și, de cele mai multe ori, acești oameni au o stimă de sine scăzută. 

Toate aceste false învățături New Age, cu accentul pe care îl pun pe iubire, sunt 

dăunătoare sănătății mintale, emoționale și așa mai departe. Ar trebui să te 

concentrezi asupra realității. A „iubi” pe toți și toate, te transformă într-o 

victimă, în cineva cu o stimă de sine scăzută și te duce pe calea iluziei. Acești 

oameni nu ajung niciodată prea departe deoarece TOT ceea ce ține de „ocult” 

vine de la Diavol și trebuie să-i dai Diavolului ceea ce este a lui pentru a putea 

avansa. Alții pur și simplu încalcă normele. Satan nu are grijă de ei și nici nu îi 

iubește. De ce ar face-o? Dragostea adevărată este o cale cu două sensuri. 

 

 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


