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Tworzysz scenariusze, które mają niewielki związek z prawdziwym życiem, a niepotrzebnie się martwisz. Tym
nie mniej, nawet 1/32 to żydowskość. Nie ma znaczenia, jeśli jest to 1/64 lub 1/128. Procenty jak te piszesz, są
praktycznie nie istniejące, więc tworzysz tutaj rzeczy niestworzone. Jeśli ktoś jest żydem, to nim jest, a to
rozchodzi się na więcej niż liczb. Istnieją niziołki, którzy są oddanymi i lojalnymi żydami, a także inni żydzi,
którzy są pełne krwi, a tak naprawdę nie dostosowują się w pełni swego stada.
Choć ogólnie, im więcej krwi, tym lepsza ich lojalność mają. I to jest na tyle. Sami żydzi nienawidzą żydów,
którzy są nawet mniej niż niziołkami, ponieważ postrzegają ich jako potencjalne zagrożenie dla całości. Czytając
rozlegle o żydach, niezachwianie jednym ze sposobów przypisują oni mieszanie ras, ale jednocześnie cenią
dobre hybrydy, tworzone do infiltracji. Żydzi nie są tak liczni, a szanse są bardzo niskie, jako że globalna
populacja jest bardzo wysoka. Istnieje jednak wiele niziołków i takie tam, ale od bardzo młodego wieku wiedzą
oni, czym są i co mają do zrobienia.
Jedna osoba, która ma nawet kroplę krwi żydowskiej, będzie miał żydowskie cechy i te nigdy nie linii krwi. Osoba
może być w 1/8 żydem, i wyglądać bardzo żydowsko na wiele sposobów. Żydowskość trzyma się i przejawia
przez pokolenia. Jeśli nie w młodych latach, to w późniejszych będzie.
Żyd to jest przede wszystkim kwestia duszy, jako że to w nich tych istot, oni dosłownie nienawidzą Szatana lub
czują dyskomfort związany z Szatanem. Jest to rzecz przodków. Szatan i tak nie chce żydów. Jeśli ktoś czuje się
komfortowo w byciu z Szatanem, prawdopodobnie nie są żydem. W ten sam sposób religia wroga nie działa dla
Pogan, Ludzi - to samo odnosi się do żydów, którzy dedykowali się Szatanowi. To po prostu nie działa. Żyd
czułby się komfortowo będąc żydem, ponieważ wewnętrznie wiedzą, że Szatan nie jest rozwiązaniem dla nich.

Teraz tak, jeśli komuś wiodło się dobrze na ścieżce Satanizmu od lat i nagle zaczynają martwić się o bzdury,
zwłaszcza po ataku na wroga, muszą po prostu przestać się martwić, gdyż jest to wróg, jego machinacje.
Istnieją również specjalne przypadki z wadliwym drzewem rodowym, kłamstwa, nieporozumienia, a lista jest
długa.
Jeśli ktoś wie w Duszy i serca, że są lojalni wobec Szatana, walczą dla Niego i ewoluują, nie trzeba szukać
dalej. Większości żydów, na przykład, pasuje chodzenie do kościoła. W zasadzie jest to dla nich dobre. Żaden
żyd nie może naprawdę ukryć swojej żydowskości, nawet jeśli są oni dobrze przeszkoleni w tym celu. Ta religia,
tj. Duchowy Satanizm, nie jest dla żydów i nigdy nie będzie dla żydów działać, w przeciwieństwie do wszystkich
innych. Musicie poznać siebie, aby nie być oszukiwani.
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