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Jak unicestwić swojego Saturna
(lub przynajmniej uczynić swoje życie bardziej znośnym)
Autorka: Lydia
Szczegółowe instrukcje krok po kroku
Przyjrzyjcie się dobrze w swojemu obecnemu życiu. Czy jesteście w pełni z niego zadowoleni? Istnieją spore
szanse na to, że prawie każdy posiada przynajmniej jeden problem w życiu. Czy wasze życie to całkowity
bałagan, czy tylko jeden z aspektów waszego życia, czy po prostu jedna lub dwie przeszkody. A t eraz pomyślcie
o tym, gdzie chcecie być w życiu za rok od teraz. Czy ma być dokładnie tak samo, z takimi samymi problemami?
Czy chcecie czuć zapach zwycięstwa, będącego poczuciem wolności od karmy przeszłego życia, z zauważalną
poprawą?

Przestrzeganie tych zaleceń może wymagać od was trochę poświęceń - czasu w swoim codziennym życiu, ale
zagwarantuje to rozwiązanie waszych problemów i sprawi, że staniecie się zdolni do wszystkiego. W zależności
od tego, jak źle się wam dzieje, może to potrwać zaledwie kilka działań magicznych ciągu kilku miesięcy aby
rozwiązać problemy, albo może to potrwać trochę dłużej.
Pytanie brzmi, czy jesteście w stanie poświęcić czas na mniej niż jeden rok swojego życia, aby jego reszta –
reszta waszego życia – była o wiele, wiele lepsza?

Krok 1
Jeśli jesteście już dorośli, prawdopodobnie wiecie jaki obszar waszego życia jest problematyczny. Niektórzy
ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, mogą mieć trudności w zidentyfikowaniu dokładnego problemu. Niezależnie od
tego, przyjrzyjcie się swojemu horoskopowi urodzeniowemu. Spójrzcie na Saturna. W jakim jest Domu i znaku,
oraz jakimi obszarami życia ów Dom i znak władają. To nie jest tylko dla Saturna, bo także Neptun i Pluton mogą
być problematyczne, jak również i Mars. Ale to Saturn jest planetą nieszczęścia, miejscem gdzie dostajemy
kopniaki w dupę, by zacytować WK Maxine. [Uwaga: Saturn nie jest całkowicie zły. Pomaga on uziemić nas i
przynosi stabilizację.]
Jeśli macie problemy z odczytaniem waszego horoskopu urodzeniowego i znalezieniem Saturna, poproście
kogoś, komu ufacie, kto jest biegły w astrologii{1}.
Jeśli istnieje więcej niż jedna dziedzina życia, które są problematyczne, zacznijcie od największego problemu.
Skupcie się na pokonywaniu jednego problemu na raz.

Krok 2: Część 1
Gdy jesteście w trakcie zmiany swojego życia, trzeba iść na całość. To o waszym życiu tu mówimy, podejdziecie
do tego na pół gwizdka z okrojoną metodą by, no tak, sprawdzić czy coś może się zmienić jakoś trochę, czy
może będziecie jak maszyna, bezwzględnie zniszczyć swoje przeszkód, aby stworzyć życie, na jakie wiecie w
głębi serca, że zasługujecie?
… Co zabiera nas do opcjonalnej części 1 kroku 2. Wiele osób z powodu wielowcieleniowego prania mózgu nie
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wierzy, że jest godna. Godna szczęścia, godna sukcesu, godna miłości, i tak dalej. Trzeba to zmienić. Czemu?
Ponieważ jesteście Dzieckiem Szatana, jednego z Jego Wojowników. Oczywiście, że jesteście godni. Jesteście
jednymi z Elity, zasługujecie na to, co najlepsze w życiu. Zakończenie tego etapu będzie korzystne dla
wszystkich waszych działań od teraz. Jeśli nie posiadacie żadnych zahamowania dotyczących szczęścia i
powodzenia, a przejdźcie od razu do części 2.

Wstępne działanie w celu uwolnienia swojego umysł i zaakceptowania że jesteście godni powodzenia i
szczęścia:
Można użyć medytacji uwalniania duszy, lub prostą codzienną afirmację.
Przy uwalnianiu duszy:
Munka, lub runy Ansuz czy też Uruz. Wszystkie są skuteczne. Użyjcie wcześniejszych doświadczeń, intuicji,
albo ćwiczcie każdą, aby zobaczyć, które byłyby najbardziej skuteczne dla was. Wszyscy jesteśmy inni, co
działa dla jednego, nie musi dla drugiego.
Wibrujcie słowo mocy:
-108 razy (108 to pełen Satanistyczny Różaniec i potężna liczba trwałości).
lub
-54 razy wystarczy, jeśli jesteście co nowsi i nie specjalnie czujecie się z większą ilością powtórzeń, jednak dla
uzyskania maksymalnej korzyści, 108 będzie bardziej skuteczne.
Na koniec, powiedzcie swoją afirmację 9 razy, bo 9 jest potężną liczbą zakończeń. Wskazane jest, aby w
afirmacjach użyć „w bezpieczny, przyjemny i prosty sposób” oraz „na zawsze” ponieważ energia idzie po linii
najmniejszego oporu, stąd musi być odpowiednio zaprogramowana.
Na codzienne afirmacje:
uprawiajcie jogę, wykonujcie ćwiczenia oddechowe, czy cokolwiek, co podnosi waszą bioelektryczność / chi /
vril. Zrelaksujcie się, leżącej lub siedzą w wygodnym fotelu, otoczcie się złoto-białą energią i powiedzcie swoją
afirmację co najmniej 20 razy. Można, 54 lub nawet 108 razy, ile tam czujecie, że potrzebujecie.
Trzeba będzie wykonać jedno z powyższych przez 40 dni, każdego dnia. 40 dni ryje (utrwala) działanie w duszy.
Nie opuszczajcie ni dnia, ani nie zaczynajcie tego, kiedy Księżyc jest w próżnym kursie. Upewnijcie się aby
zaznaczyć w kalendarzu lub w dowolnym miejscu po uruchomieniu tego, a dla najlepszych wyników, uczyńcie to
częścią waszego harmonogramu, tak aby nie zapomnieć nawet o dniu. Jeżeli poważnie myślicie 0o zmianie
swojego życia, to trzeba być odpowiedzialnym.
Gdy już zakończycie powyższe po pełnych 40 dniach, przejdźcie następnie do części 2 tego kroku.
Krok 2: Część 2
Synchronizacja z Księżycem:
Im lepsza synchronizacja z Księżycem, tym większe będą wasze wyniki. Cierpliwość naprawdę się opłaca, gdy
rozpocznie się w odpowiednich warunkach. Oczekiwanie dodatkowy tydzień lub dwa uczyni to ważne działanie o
wiele bardziej skuteczne. Jeśli kiedykolwiek potrzebujecie pomocy w znalezieniu najlepszego czasu na
rozpoczęcie pracy, wystarczy zapytać w naszych e-grupach i forach JoSa, a doświadczeni ludzie wam pomogą.
Księżyc powinien ubywać (tracić na świetle), ponieważ jest to najlepszy czas dla kończenia rzeczy. Zaraz po
potężnej pełni Księżyca, gdy zaczyna on ubywać, albo tuż przed nowiem to dobry czas, aby rozpocząć tę pracę.
Księżyc w znaku Skorpiona, Koziorożca lub Ryb są najlepsze dla zakończeń. Lecz najlepiej rozpocząć tę pracę
jak najszybciej, aby zacząć czerpać korzyści w życiu; tak długo, jak Księżyc ubywa i nie jest w próżnym kursie,
te 2 rzeczy są tymi, na które trzeba mieć baczenie. Zobaczcie linki zawarte na końcu, aby uzyskać informacje o
fazach księżyca i znakach.
Działanie:
Podobnie jak w części 1, będziecie używać medytacji uwolnienia duszy. Można to również połączyć z codzienną
afirmacji, albo tę samą afirmację lub jakąś, jaką bardzo podobną jaką mówicie w ciągu dnia lub nocy. Pozwoli to
zachować wasz umysł w trybie przezwyciężania swoich przeszkód.
Munka, lub runy Ansuz czy też Uruz. Wszystkie są skuteczne. Użyjcie wcześniejszych doświadczeń, intuicji,
albo ćwiczcie każdą, aby zobaczyć, które byłyby najbardziej skuteczne dla was. Wszyscy jesteśmy inni, co
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działa dla jednego, nie musi dla drugiego.
Wibrujcie słowo mocy:
-108 razy (108 to pełen Satanistyczny Różaniec i potężna liczba trwałości).
-54 razy wystarczy, jeśli jesteście co nowsi i nie specjalnie czujecie się z większą ilością powtórzeń, jednak dla
uzyskania maksymalnej korzyści, 108 będzie bardziej skuteczne.
- u niektórych nawet okazało się konieczne wykonanie 2 rund Satanistycznego Różańca, tj. 216 powtórzeń.
Można to zrobić za jednym zamachem (od ok. 30 minut do prawie godziny) lub podzielić na 2 sesje, jedna rano i
jedna w nocy.
Włóżcie dużo myśli w powyższe i zdecydujcie o najlepszym dla was sposobie. Nie chcecie przecież uświadomić
sobie, po kilku dniach lub tygodniach działania, że metoda ta nie pasuje do codziennego harmonogramu lub że
generujecie jest zbyt dużo energii, aby ją pomieścić.
Na koniec, powiedzcie swoją afirmację 9 razy, bo 9 jest potężną liczbą zakończeń. Wskazane jest, aby w
afirmacjach użyć „w bezpieczny, przyjemny i prosty sposób” oraz „na zawsze” ponieważ energia idzie po linii
najmniejszego oporu, stąd musi być odpowiednio zaprogramowana.
Jak długo wykonać działanie:
- 40 dni pod rząd graweruje ją w duszy
- 80 dni pod rząd do kilku kwestii głęboko zakorzenionych
- 90 dni pod rząd jest najbardziej skuteczne dla głęboko zakorzenionych problemów. Jeśli wykonywaliście
działanie przez 80 dni, równie dobrze można dodać kolejne 10 dni dla maksymalnej skuteczności
- 40 dni pod rząd trochę poczekajcie aby wprawić energie w rezonans, po czym powtórzcie w następnej idealnej
fazie i znaku Księżyca
- 80 lub 90 dni pod rząd trochę poczekajcie aby wprawić energie w rezonans, po czym powtórzcie w następnej
idealnej fazie i znaku Księżyca
Ten ostatni jest dla poważnych problemów życiowych. Po wykonaniu jednej rundy (40, 80 lub 90 dni),
sprawdźcie i zobaczcie jak bardzo wasze życie uległo poprawie. Można uzyskać wskazówki od waszego
Demona Strażnika lub użyj swojej intuicji, aby zobaczyć, czy jest potrzebne kolejne pełne działanie magiczne.
90 dni to trzy miesiące. Dwie rundy to pół roku. To może wydawać się ekstremalne, i jakże długie. Ale czy nie
byłoby warto poświęcić ten czas na mniej niż rok, a o tej porze w przyszłym roku radykalnie, całkowicie poprawić
swoje życie?
Część 3
Gdy już usunęliście źródło problemu, można teraz z powodzeniem robić działania mające przyciągnąć to, czego
chcecie. Usunęliście problemy z pieniędzmi przeszłego życia, teraz wykonajcie działanie przyciągające
pieniądze do swojego życia. Tak samo z miłością lub czymkolwiek, gdzie Saturn leżał.
Jeśli naprawdę pragniecie zmienić swoje życie, trzeba iść na całość. Kombinacja:
- runiczne działanie
i / lub
- sanskrycka mantra
i / lub
- codzienna afirmacja
i / lub
- planetarne / kabalistyczne kwadraty
Mogą one być dopasowany do waszego codziennego planu by być jak najefektywniejsze dla was. Na przykład,
szybkie 20 powtórzeń codziennej afirmacji rano, dłuższe, liczące 108 powtórzeń runicznej pracy w nocy i krótki
kwadrat planetarny w dzień kiedy da radę.
Rozpocznijcie kiedy Księżyc przybywa (zwiększając w świetle). Im bliżej pełni tym lepiej. Upewnijcie się, że
Księżyc nie jest w próżnym kursie, oraz że jest w odpowiednim znaku, takim jak Byk (dla pieniędzy), Rak lub
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Waga (miłość). Zobaczcie linki zawarte na końcu dla informacji o fazach Księżyca i znakach.
Ponownie, podobnie jak w części 2, róbcie to codziennie przez 40, 80 lub 90 dni. Powtórzyć w razie potrzeby.
Wniosek
Trzeba będzie poświęcić trochę czasu spędzonego z przyjaciółmi, trochę snu tu i tam, ale należy pamiętać, że
jest to tylko tymczasowe. Jedynie czas poświęcony codziennie przez okres krótszy niż jeden rok, aby reszta
waszych lat była znacznie bardziej przyjemna i łatwiejsza.
Satanizm to postęp, stawanie się najlepsze z możliwych wersji naszego ja. Wasza dusza jest wieczna, więc
zróbcie wszystko, aby uzyskać jak najwięcej z życia, czyniąc je dla siebie jak najlepszym. Im bardziej życie was
raduje i spełnia, tym bardziej zdolnymi osobami będziecie. Trzymanie się planu przezwyciężenia przeszkód i
dostanie tego, czego chcecie od życia uczyni was dużo silniejszymi i zaawansowanymi w życiu.

Zasoby:
Pokonywanie przeszkód
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/04/m-info-pokonywanie-przeszkod.html
Powtarzanie magii
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/04/m-info-wiekszosc-dziaan-to-nie-kwestia.html
Synchronizacja z Księżycem
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/07/mag-info-synchronizowanie-magii-z.html
Próżny kurs Księżyca
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/07/mag-info-prozny-kurs-ksiezyca.html
Runy
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/10/runy-aett-i.html
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/10/runy-aett-ii.html
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/10/runy-aett-iii.html
O runach
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/10/runy-kabaa.html
Planetarne / kabalistyczne kwadraty
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/04/m-sr-zaaw-kabalistyczne-kwadraty.html
{1} POD ŻADNYM POZOREM NIE UDOSTĘPNIAJCIE swojego horoskopu natalnego w e-grupach.
Urodzeniowy, jak żaden inny, jest kluczem do was samych, do waszego ja, do waszej duszy. W e-grupach
znajdują się szpiedzy – tak żydzi jak ich ścierwo-sługi - żydowskich organizacji ADL / JIDF, które tylko czekają na
potknięcie nowych Duchowych. Lekceważenie tego może być opłakane w skutki.
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