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To musi być napisane teraz, aby uniknąć dużego "bałaganu", gdy nowe ROKT się pojawią.
Co ważne, należy stwierdzić, że BEZ WZGLĘDU na nowe rytuały, my *ZAWSZE* mamy powtarzać i ponownie
wykonać stare. Z żadnego nigdy nie wolno rezygnować lub zostawić w spokoju, gdyż wróg przypuszcza ataki z
wszystkich tych frontów, jakie omówiliśmy (takich jak łączność, albo zmuszanie ludzi do bycia uległymi i nie
buntowanie się, etc). Rytuały będą musiały być zrobione, jednak będziemy musieli wrócić i ponownie zrobić
pozostałe. Ostatnie jakie zrobiliśmy, a także inni, wszystkie te uderzyły we wroga z mocą. Manifestuje się to
również fizycznie. Wróg wie o tym i jest przerażony, zwłaszcza na wyższych poziomach. Oczywiście, żadne
słowo nie „zstępuje”, jeszcze, ale to można zobaczyć na własną rękę.

Nasze ROKT nigdy, przenigdy nie mają ustać lub zastąpić wcześniejszych działań. One miały swój czas, teraz
robimy ROKT. Musimy ustalić priorytety, ułożył program (będzie się to dziać w biegiem czasu, jako że wielu z
nas z tego skorzystać, ja też z czasem będę to robić) i sprawimy, że będą cierpieć.
Ludzie, którzy odczuwają trochę „negatywnej” energii z ROKT, oto co można zrobić - po lub przed danym ROKT,
wykonajcie „Przeklęty Izrael”. Samo to p ozwoli na uczynienie dla was waszych ROKT dosłownym
błogosławieństwem, podczas gdy podwaja ból dla wroga. Upewnijcie się, że poziom waszej energii zawsze jest
wysoki, dbajcie o silną Aurę Ochrony, i wykonujcie je codziennie. Praca wykonywana codziennie jest bardzo
silna. Można to zrobić z dużą ilością powtórzeń, ale codzienna praca z jakąś ilością powtórzeń, która sprawia,
że jest to możliwe do zrobienia codziennie, każdego dnia powoduje szkody. Codzienne uszkodzenia =
codzienny upadek.
Nie wolno im dać czasu na pozbieganie się. Magia wroga jest z definicji inna, a ma to związek z żydowską
duszą, która rozwija się na pasożytnictwie, zniewalaniu istot, wykorzystywaniu innych, a lista jest długa. Dusza
Ludzka nie jest ograniczona do tego rodzaju pasożytniczej magii, stąd mamy więcej moc. Systematycznie,
nieustanne, atakowanie wroga jak taran – to zagwarantuje naszą wolność, oraz nasze pozytywne i bezkrwawe
przejście do następnej epoki Szatana, tj. Ery Wodnika.
Również im więcej mocy zyska strona Szatana, tym lepsze staną się życia wszystkich Satanistów. Im więcej
robicie dla Szatana, tym więcej będzie On robił dla was. Moce Piekła oferują ochronę, pomoc i wsparcie, nie
mówiąc już, że są blisko, aby pomóc wszystkim duchowo ewoluującym, stojąc na straży naszych grup, a lista
jest długa. Szatan i sami Bogowie pracują przez cały czas, 48/7, aby zniszczyć wroga. Sensowne jest
nazywanie się Satanist(k)ą, jeśli zrobi się coś dla Szatana co dzień. Moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, co
można dla Szatana zrobić każdego dnia. Sporadyczne porażki nie mają znaczenia. Liczy się cel i że
podejmujecie wykonania go.
Spojrzenie, uwaga i siła muszą być skoncentrowane na dwóch miejscach, aby zapewnić nasz sukces. Jednym z
nich jest niekończąca się duchowa ofensywa (oraz postęp po naszej stronie), a druga to praca fizyczna dla
Szatana i promocja *JEGO* interesów a także ładu. Jak już mówiłem wcześniej, to stworzy lepsze i bardziej
sprzyjające warunki dla wszystkich Satanistów, i wszystkich ludzi na naszej planecie. Im mniejsza moc wrogich
łowców niewolników, tym więcej dobrego dla świata.
W końcowej nocie, wróg oczywiście także przypuszcza nieustające ataki. Oni nie są głupi, a zrobiwszy wszystko
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co zrobili, nie będą siedzieć bezczynnie, oczekując na sądny dzień. Będą wymyślać nowe rodzaje kłamstwa,
nowe rodzaje rozproszeń, dywersji, a być może więcej ataków paniki na ludzkości, itp. Zasada jest prosta:
nigdy-nie-ufaj-żydowi. Tego należy się spodziewać, ale im bardziej ciśniemy z ROKT, tym mniej będą w stanie to
zrobić. Żydzi będą kłamać jak z nut w sposób, który może zmylić najbardziej inteligentnych Ludzi. Kluczem do
sukcesu jest nigdy-nie-ufaj-żydowi. Albo żydowskiej biblii, czy jakiemukolwiek z ich dyrdymałów, czy
czemukolwiek w tym guście. Żydowski opinia nie ma być uniwersalną prawdą tylko dla tego, że jakieś
psychotyczne pejsy tak powiedziały.
Wreszcie, wykonujemy rozkazy w odniesieniu do ROKT i wszystkiego innego. Są one ściśle zgodnie z
przewodnictwem i pomocą Lilith. Jak powiedział WK Maxine, Lilith zniszczy wroga i komunizmu, a to odjesz
dobrze znane wrogom. Zostało to "przepowiedziane" i wróg, rabini, wszyscy o tym także wiedzą, ale starali się
temu „zapobiec" przez wprowadzenie duchowych mocy w celu oszukani ludności, otwartej przemocy, morderstw,
zbrodni, itd. Kłamali, jak w przypadku wszystkiego innego, ale zawsze wiedzieli że igrają z ogniem, co jest
również udokumentowane w ich tekstach. Żydzi są bardzo świadomi tego, co nadchodzi dla nich, zwłaszcza po
wszystkim, co zrobili. Zwalczanie dowodów, kłamstwa, dalsze oszustwa i wszystkiego innego - tego należy się
spodziewać.
Wszyscy ludzie na pewno to widzą… Ludzkość ma wszystkiego naprawdę serdecznie dosyć ...
Zwykli się śmiać, ale im więcej mamy, tym więcej to Poganom będzie do śmiechu.
Gdy pojawi się masowe Przebudzenie ludzkości, i jak ludzie postaną by walczyć o lepsze jutro, bądźcie dumni,
ciśnijcie mocniej, uśmiechnijcie się i wiedzcie…: klik!
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