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Ludzie mogą się nabrać wiarą w to, że jest to w jakiś sposób do przyjęcia, ponieważ „też trzeba jeść mięso, a
żeby je jeść mięso, zwierzę musi jakoś umrzeć.”
Wydaje się, że to tutaj jest ten trick. „Ofiara na jedzenie.” Ale można łatwo zauważyć, że ich celem nie jest
jedzenie. Na ofierze samej w sobie siebie (nawet pokazują swoje zakrwawione ręce) i negatywnej z tego
energii.
Część „ofiary dla żywności” jest łatwym, podręcznym usprawiedliwieniem, jeśli by to święto zabijania
kiedykolwiek było kwestionowane.
Co się tyczy historii Ibrahima i jego syn zamienionego w kozę, moja interpretacja - jest to podprogowy komunikat
do zabicia wiedzy i mądrości, reprezentowanych przez rogi Merkurego, a także równowagi duszy i płodności (a
w konsekwencji, siły życiowej), również reprezentowanych przez kozła w Pogańskiej tradycji, gdzie koza była
powszechnie czczona. Kozioł z Mendes, Satyry, itd. Żaden przypadek, tylko w „religiach” Prawej Ręki kozę się
nadużywa i składa w ofierze, tak jak w przypadku tego festiwalu zabijania, oraz tym rytuale, gdzie żydzi
przeklinają kozę własnymi grzechami. Myślę, że to wszystko jest zapewne bezpośrednią reakcją na tradycyjny
Pogański kult kozła.
Teraz, gdy te rytuały ofiarne są akceptowane przez prawo, ponieważ jest są „religijne”, a to jest ich pozwolenie
na przeprowadzenie tych bez kwestionowania, Satanizm jest traktowany z dezaprobatą, a tak zwane „czary” są
w wielu przypadkach nawet zakazana.
----------------WK Hooded Cobra
Oczywiście, 11 września koncentrował się w tym dniu uboju i terroru w celu wzmocnienia samego wydarzenia,
które miało być rzekomo wykonane przez muzułmanów, ale to żydzi stoją za tym wszystkim i czerpią korzyści z
tego programu nosiciela. Zdecydowanie było tam połączenie. To łączy się również do "Jom Kippur", które jest
najważniejszym świętem judaizmu.
W tradycji Koza symbolizuje także nieposłuszeństwo i Szatana, podczas gdy jagnięta są głupie i łatwe w
kontroli, symbolizują niewolników. itp Koza jest głęboko symboliczna, a także symbolizuje wcześniej wymienione
rzeczy.

1/1

