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Szczęśliwego Lammas + nowy ROKT
WK Maxine Dietrich
Szczęśliwego Lammas Wszystkim członkom Josa!
Jest kilka rzeczy, o których tutaj chcę wspomnieć. Za kilka kolejnych dni pojawią się nowe pdfy dla Biblioteki
Szatana. Ze względu na ogromne znaczenie najnowszego ROKT, wstrzymuję się z ich przesłaniem.
Dla nowego ROKT: [chomikuj]
Lilith powiedział mi, że jest to najpotężniejszy ROKT jaki będziemy do tej pory robić. (…).

Na tym świecie dzieje się coraz gorzej. Wróg jest naprawdę intensyfikuje swoją wojnę przeciwko ludzkości,
przeciwko wszelkiemu wartościowemu życiu na tej planecie. Jak już wspomniałam wcześniej, ci przestępczo
obłąkani muzułmanie „modlą” się 5 razy dziennie. Konsekwentnie wkładają swoje duchowe energie w
najbardziej odrażający brud jaki można sobie wyobrazić który potrzebuje ich niewolniczego płaszczenia się by
przetrwać i powodować skrajną przemoc oraz degenerację na tym świecie.
Chodzi mi tu o to, że jeśli każde z nas wykonywałoby duchowe ćwiczenia 5 razy dziennie, wysiłki będą wysoce
wynagradzające.

Na przykład:
1. Mantry nie muszą być recytowane 108 razy, aby były skuteczne. Sama wibracja SATANAS, lub jakiejkolwiek
innej mantry zaraz po obudzeniu się, nawet 13, jest skuteczna. Mantry solarne są doskonałe do zrobienia. Lista
mantr planetarnych:
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/04/m-sr-zaaw-kabalistyczne-kwadraty.html
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/04/m-sr-zaaw-kabaa-skrocone-wersje.html
Wybierzcie mantrę i pozostańcie przy niej. Następnie powiedzcie afirmację na wybrany cel, lub dla ochrony.
2. Podstawowa seria ćwiczeń energetycznych Kundalini Jogi :
[chomik]
To ćwiczenie może być skutecznie wykonywane siedząc na krześle. Tylko jedna runda 108 powtórzeń utrzyma
wasze siły witalne i energię na wysokim poziomie.
3. Wykonajcie jogiczne ćwiczenia oddechowe swojego wyboru:
http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2014/04/m-pocz-podstawy-jogicznego-oddechu.html
4. Jeśli możecie wykonywać fizyczną [Hatha] jogę, to świetnie, a jeśli nie to zastąpcie ją jednym z powyższych
ćwiczeń.
5. Tak samo jak z nr. 4
Biorąc pod uwagę obecny gorączkowy rytm życia, wielu z nas nie może robić pełnej jogi 5 razy na dobę, ale
starajcie się obrać to za cel.
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Biorąc pod uwagę gwałtownie pogarszającą się sytuację na świecie, to nie czas, aby zaniedbywać swoje
medytacje. Nauczcie się samo-leczenia. Wiele leków obecnie pochodzi z Chin, a są nie tylko toksyczne, lecz
mogą być śmiertelne. Ponadto, wiele z nich nawet nie działa - są placebo. Dotyczy to również weterynarii. Tylko
dlatego, że gdzieś na przykład jest napisane „Wyprodukowano w USA” to nie znaczy, że nie korzystają ze
składników pochodzących z Chin.

Używajcie mocy umysłu i duszy, aby pracować nad celami i rozwiązywaniem problemów, a przede wszystkim,
aby chronić siebie oraz swoich bliskich, zanim będzie za późno. Im częściej używacie swojego umysł, tym
silniejszy się staje. Bądźcie cierpliwi i konsekwentni. Pozytywnymi sygnałami, że wasze energie pracują są
szanse, pomysły i inne okoliczności, które się wam prezentują. W kwestii uzdrawiania, mogą istnieć pewne
składniki odżywcze które wy potrzebują lub wasi bliscy. Wasz umysł doprowadzi was do sposobów
rozwiązywania problemów.
Mówi się, że „W końcu prawda wyjdzie na jaw, a wielu będzie chciało przyłączyć się w ostatniej chwil, lecz
będzie już za późno.” Ma to związek z medytacją i wzmocnieniem swojej duszy. To nie przychodzi w ciągu jednej
nocy.
Na zakończenie chcę dodać tutaj potężne ćwiczenie, bardzo skuteczne a zajmuje niewiele czasu:

1. Wdychacie całą przednią częścią ciała. [Nie musicie siedzieć w określony sposób, robię to pół leżąc w łóżku i
to naprawdę działa]. Na wydechu, wibrujcie swoją mantrę.
2. Wdychacie całą tylną częścią ciała i niech te energie spotkają się z energiami, które wdychaliście przez
przednią części ciała, na środku. Na wydechu, wibrujcie swoją mantrę.
3. Wdychacie przez obie strony ciała w tym samym czasie i niech te energie spotkają się na środku. Na
wydechu, wibrujcie swoją mantrę.

4. Wdychacie przez górę i od dołu, głowę i stopy, niech te energie spotkają się na środku w splocie słonecznym
[666] czakry. Na wydechu, wibrujcie swoją mantrę.
5. Wdychacie przez przód, tył, boki, do góry i od dołu w tym samym czasie. Na wydechu, wibrujcie swoją
mantrę.
6. Powtórzyć raz lub dwa razy.
Cywilizacja nie jest czyś, co powinno być brane za absolutny pewnik…
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„My, Żydzi, jesteśmy niszczycielami i pozostaniemy niszczycielami. Nic, co zrobicie, nie sprosta naszym
wymogom i potrzebom. Będziemy wiecznie niszczyć bo chcemy świat dla siebie.”
-- Maurice Samuel z książki „You Gentiles” (Wy, Poganie, lub Wy, Goje), s. 155
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