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W kundalini jodze SATNAM znaczy „Imię Boga to SAT.” SAT jest najwyższym imieniem boga w sanskrycie.
Jednak jak teksty kundalini jogi podają, SATNAM stanowi krótszą wersję SATANAMA. Ta mantra oznacza „Hołd
Bogu, którego imię jest SATA.” To dlatego, że SAT w sanskrycie to również SATA z literą T w pełni
zaakcentowaną, co daje jej pełną moc.
W starożytnym Sumerze:
Jak Laurence Gardener pokazał w swojej książce Genesis Of The Grail Kings {Pochodzenie Królów Grala}
„Wężowym Panem był Enki, ale w częściach Chaldejskich [moja uwaga: Sumeru] był nazywany Szaitanem.”
Enki był również zwany: „Panem Świętego Oka” jak również nazywany Szatanem. Tutaj Szatan jest faktycznie
również SATA, czasami w sanskrycie dają dźwięk nosowy na końcu mantry. Satam / Satan oznacza również sto
w sanskrycie, który odnosi się do korony, gdzie SAT jest również umieszczony na wschodzie, jak mantra również SATA. Do dziś w Indiach istnieją hindusi sanskryckim nazwiskiem Satan, ponieważ jest to nazwa
duchowa. Znajdziecie również wielu hindusów z innymi duchowymi nazwami w ich nazwiskach oraz imionach.
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Powodem, dla którego Enki był zwany także SATA, od którego SATANAMA byłoby pełnym wyrazem tej mantry
jest to, że, jak teksty kundalini jogi podają, SATANAMA jest mantrą do otworzenia czakry trzeciego okaszyszynki-koroni. W kundalini jodze proces ten uwalnia Amritę, nektar nieśmiertelności, lub Somą, która
wypełnia ciało, aktywując wężowy system wzdłuż kręgosłupa, oczyszczając całe nadi, usuwając brud, a proces
ten jest kluczem do podniesienia węża w kundalini jodze. W ten sposób następuje pełne otwarcie świętego oko
SATA, co oznacza także prawdę, jako że Prawda jest Wszechwiedzącym Stanem Superświadomościm jaką ta
moc przynosi.
W instrukcjach Kundalini Jogi dla tej mantry:
„Zacznij nucić teraz Mantrę. Powoli wielokrotnie intonować dźwięki Sa Ta Na Ma. Wykonuj następujące
wizualizacje podczas nucenia. Wizualizuj dźwięki S, T, N, M jak wchodzą przez czubek głowy poprzez czakrę
korony, natomiast wizualizujcie dźwięk ‘A’ jak opuszcza was przez środek czoła poprzez czakrę ajna.”
To jest powód, dlaczego w Kundalni jodze SATANAMA jest mantrą z pięciu żywiołów, a Akasza, eter, dusza jest
żywiołem czakry Ajna. Wszechwidzącego Oka.

To dlatego żydzi nienawidzą tego słowa mocy tak bardzo. Jest to klucz do obudzenia superświadomości,
wężowej mocy, która prowadzi osobę do pełnego oświecenia, otwierając Oko Prawdy, stanu, gdzie nie można
już być okłamanymi, zwodzonymi. Włożyli tą wiadomość w ich księgę Rodzaju, w ich torę. Ostatecznym
grzechem ludzkości jest przebudzenie się jej na tą moc i osiągnięcie stanu oświecenia, przez co jahwe
[kolektywnie żydowska rasa oraz ich gadzi mistrzowie, których żydzi są rasowo częścią] nie może uczynić z nich
niewolników. Jest to bezpośrednia instrukcja do żydów, klucz do zniewolenia ludzkości [nazywają nas gojami,
hebr. bydło, co się bydłu robi ...] jest usunięcie całej duchowej wiedzy.
Organizacja wroga, jaką jest Kościół katolicki, ma rytuał w środę popielcową, gdzie kapłan przekreśla trzecie oko
martwym popiołem w celu wysłania podprogowego komunikatu do tej mocy Oka SATANAMA by zamknąć je na
zawsze, podczas gdy na wschodzie w hinduizmie nadal umieszczaj specjalną pastę w tym miejscu, która ma
pomóc symulować nerwy w punkcie Ajna w celu uaktywnienia trzeciego oka.
Celowo to waśnie środę popielcową żydowskie elity wybrał by urządzić Holokaust Dreźnieński, łącząc ten atak
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do rytualnej energii śmierci swojego programu chrześcijańskiego. Co to wam mówi o rodzaju energii jaką kościół
katolicki wykorzystuje się na ten dzień, z czym ona jest związana?
Sanatana Dharma to nazwa aryjskiej Religii, Sanat to inna pisownia Szatana. Sanatana składa się z tych
samych liter SATANAMA, a tak N jak i M w sanskrycie są dźwiękami nosowymi{1}. Trzecie oko na wschodzie
nazywa się również okiem Dharmy. Kiedy żydzi smarują popiołem trzecie oko w ich rytuale śmierci, starają się
wymazać naszą pamięć o naszym duchowym pochodzeniu, przeznaczenia i Stwórcy. Próbują zamordować
Prawdę.
Notka: Lud Aryjski pochodzi oryginalnie ze Wschodu. Sumerowie przyszli ze Wschodu.
Blond włosa linia krwi, Jezydzi we własnych zapisach podają, że najpierw przybyli z Indii, potem powędrowali do
starożytnego Sumeru i Babilonu, byli tam grupa Chaldejczyków, Aryjską klasą duchową. Chaldejczycy, z ich
własnej historii, pochodzą z regionu Himalajów, w pobliżu płaskowyżu Pamir. Chaldejski jest związany ze
słowem Kula oznaczającego Klan, świętą krew. Krew królewską, Aryjską krew. Nadal można zauważyć religię
Jezydów praktykowaną w południowych Indiach około Sri Lanki ze Skandą, Sziwą… miejscu, gdzie to
przetrwało, a także w niektórych częściach Tybetu, religia Bon, o której Tybetańczycy mówią, że otrzymali ją od
starożytnego Aryjskiego Ludu. Szambala jest również wymieniona w Jezydzkich tekstach, która odnosi się do
regionu Himalajów.
Jezydzi również wciąż nazywają ich Boga, Szaitan. Przynieśli to z sobą ze wschodu. Enki / Szaitan w tekstach
Sumeryjskich stworzył drugą rasę wywyższonych istot, którym to dał krew Bogów, a tym samym sekrety bogów
w ich krwi. To była rasa, jak podają teksty, którą Enki stworzył na swój obraz, pierwszych niebieskookich ludzi.
Ta druga rasa na podobieństwo Enki nazwana została Ari w tekstach Sumeryjskich, dosłownie Aryjczycy. Jest to
rasa, która została fizycznie zrodzona przez Bogów. Biała Rasa jest od rasy Bogów jako naszych przodków jak
podają teksty, które żydowski program chrześcijaństwa próbował zniszczyć. Dzielimy tę samą duszę rasową z
aryjskimi Bogami, naszymi pierwszymi przodkami. To dlatego żydzi nas nienawidzą. Nawet nazywają nas
„szatanami" i oznajmiają w swoich tekstach, że jesteśmy z nasienia Szatana. Mają rację. {2}
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---------------------------{1} spółgłoska nosowa. To jest jeden z fenomenów, często występujących między językami, lub w fantasy w celu
stworzenia odmiennego imienia, nazwy, której pochodzenie jednak łatwo wyśledzić.

Inny przykład zmiany, tym razem z zastosowaniem zmiany samogłosek oraz prawa Grimma, a dokładniej
mówiąc głosek welarnych – Moloch /molox/ (hebr. król) à Melek /melek/ (inne imię Szatana, Melek Ta’us – pawi
anioł, pawi król).
Powyższe jest wiedzą z dziedziny fonetyki, więc to co jest tu ważne, to fakt zmiany spół/samo-głosek.
{2} J 8:44 – „wy macie Diabła za ojca” Dla żyda kłamstwo jest Prawdą dla nas.
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