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Współczesna kobieta pobłądziła daleko ze szlaku oryginalnej kobiecości z winy niszczycielskich programów
chrześcijaństwa, islamu, oraz niedawnego (nowo)tworu, feminizmu. Wszystko, naturalnie, wpychane na nas
przez żyda.
Przede wszystkim, kobiety są równie ważne dla mężczyzn, ale bardzo różne. Obie płcie mają bardzo ważną rolę
w życiu, ale inną. Kobiety z natury są bardziej w zgodzie z przyrodą oraz jej cyklami, cyklami Księżyca, życia.
Współczesna kobieta musi być nazbyt jak mężczyzna, z tak samo rozplanowanym dniem, tydzień po tygodniu.
Jest to szkodliwe, ponieważ zmusza nas do ignorowania naszych naturalnych cykli. Nasze ciała i hormony
zmieniają się sposób ciągły w przeciągu miesiąca, najpierw by przygotować się do płodności, potem do
miesiączki, gdy zapłodnienie nie nastąpiło. To wszystko jest zaprojektowane przez samą Naturę, aby utrzymać
jedną płeć w zgodzie z cyklami natury, jako że praca z naturą jest sposobem na postęp, nasz i Bogów, a nie
poprzez działanie wbrew naturze.

Nasze energie podlegają wahaniom w wyniku tego, kończąc rodzajem swoistego „Nigredo” - miesiączką –
oczyszczenie ze starego, początek nowego. Miesiąc po miesiącu. Przechodzimy przez kompletną transformację
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i odpowiednio powinnyśmy dostosować nasze codzienne harmonogramy. To jest właśnie droga natury.
Kiedy kobiety nie są w zgodzie z Księżycem i naszymi cyklami, manifestują się nadmierne naprężenia, napięcia
przedmiesiączkowe, i tak dalej, nawet aż do stopnia nerwowych załamań i wiele innych. Kiedy kobiety mogą być
wyjęte z siły roboczej i pielęgnować, dbać o siebie w ciągu tygodnia miesiączki, możemy być naprawdę istotami,
jakie zostałyśmy stworzone - psychiczne, troskliwe, intuicyjne i mogące pomagać oraz doradzać naszym
Mężczyznom w kwestii cykli natury.

Tradycyjnie to kobiety informowały swoich mężów kiedy sadzić i zbierać żniwa, rozmnażać zwierzęta, o
porodach, i tak dalej, wszystko w oparciu o właściwe wyczucie czasu Księżyca. Istnieje starożytna metoda
sprowadzania bydła z pastwisk używając kobiecego wyższym tonu śpiewania, które niesie się nad polami a
zwierzęta reagują na nie, zwana Kulning po szwedzku, choć wielu innych kultur również ją miało, pod innymi
nazwami.
Mężczyźni są tymi, którzy prowadzą, którzy robią politykę, logikę, pracę, ogólną budowę cywilizacji, podczas gdy
kobiety są tymi, które dodają piękno, kreatywność, drobne akcenty i harmonię do cywilizacji. Mężczyźni poszli
walczyć w bitwach, ale to kobiety skonstruowały tarcze, które ich chroniły. Zarówno kobiety jak i mężczyźni
tworzą doskonałą równowagę, która jest potrzebna w idealnych społeczeństw. Yin i Yang w pełnej harmonii.

Bez kobiety, mężczyźni sadziliby upraw i tak dalej, opierając się wyłącznie na logice, która często prowadzi do
nieurodzaju, chorób, rośliny są zbierane zbyt szybko, a czasem potrzebują nieco więcej czasu, co tylko kobiety
mogą wyczuwać. I to przekłada się na wszystkie inne aspekty życia.
Ponieważ wróg tłumił naturalną żeńską stronę kobiet tak długo, większość kobiet nie jest w kontakcie z tym
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wszystkim, a większość mężczyzn również ją lekceważy. Większość mężczyzn nie rozumie znaczenia
synchronizacji wszystkiego z Księżycem, i po prostu wpisują to w rubrykę „pecha” jeśli są błędy.

A dla młodych dziewcząt, które stają się kobietami. Uczy się nas, że okres, vel menstruacja, są ohydne,
niepożądane, niewygodne i brudne. Uczy się nas skupiania tylko na negatywnych - skurcze, „bałagan”,
potencjalne (i krępujące) przeciekanie przez ubranie, rujnowanie pościeli i materaca, a lista jest długa. Wiele
kobiet bierze nawet szkodliwe zastrzyki kontroli urodzeń powstrzymujące miesiączki przez wiele miesięcy aby
nie miały do czynienia z nim. To wszystko jest wbrew naturze. Dlaczego toczyć batalie z naturą? Natura jest
naturalne. Idź z prądem naturą, a natura będzie wam sprzyjać. Jesteś kobietą, ciesz się z tego. Przyjmij i
ukochaj to.
W tych czasach dbanie o nasze naturalne cykle może być trudne, ale to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia,
emocjonalnego samopoczucie i poczucia własnego ja jako kobiety, aby być bardziej dostrojoną do naturalnych
prądów. Poświęć trochę czasu, nawet jeśli to tylko wieczorami po pracy, tak aby skupić się na sobie i wykonaj
dodatkowe medytacje. Medytacja nad energią Księżyca szybko z powrotem Cię dostroi. Jeśli jesteś w związku
małżeńskim z dziećmi, być może twój mąż może zabrać dzieci na trochę, lub ustawić datę zabaw dla dzieci, a
mężczyźni mogą iść robić cokolwiek. Pielęgnuj jakieś twórcze hobby, relaksuj się, rób cokolwiek, co pozwala Ci
uzyskać większą harmonię z byciem kobietą.

Jest to sposób natury. Wyewoluowałyśmy w tak bardzo różny od mężczyzn sposób nie bez powodu, jako że
przyroda stworzyła dwie różne płcie, by każda robiła najlepiej to, co potrafi, pracując w zgodzie ze sobą.
Pozwalając Mężczyznom na pozostanie Mężczyznami, a Kobietom Kobietami będziemy stawać się silniejszą,
bardziej czystą, bardziej Pogańską / Satanistyczną cywilizacją.
Sława Szatan!
Sława Lilith!
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---------------------Przydatne linki do zrozumienia:
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/07/mag-info-synchronizowanie-magii-z.html
http://www.kalbi.pl/kalendarz-faz-ksiezyca (a na głównej są aktualne księżycowe znaki zodiaku)
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