Αφιέρωση στον Σατανά

Με την Αφιέρωση στον «Πρίγκιπα αυτού του Κόσμου», μπορεί να αλλάξει η ζωή
σου, ώστε να αποκτήσεις όλα αυτά που ονειρεύεσαι!
Ο Σατανάς ενδιαφέρεται για τους δικούς του ανθρώπους, προσφέρει στους πιστούς
του εσωτερική δύναμη, ισχυρότερο πνεύμα, και καλοτυχία στη ζωή!
Σε αντίθεση με τις θρησκείες του Δεξιού μονοπατιού όπου οι οπαδοί πάντα
προσεύχονται και ψάχνουν το θεό τους, ο Σατανάς έρχεται σε μας μόνος του. Πολλές
φορές μπορούμε να τον αισθανθούμε, έρχεται να μας καθοδηγήσει, όταν πέφτουμε
ψυχολογικά, στεναχωριόμαστε ή αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Μας βάζει σε μια
σειρά, λέγοντας μας τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε χαρούμενοι, δυνατοί,
συγκεντρωμένοι και θα μας δίνει τη ζωτικότητα και το κουράγιο να πιέσουμε τον
εαυτό μας να το κάνουμε!
Ο Σατανάς επίσης παρέχει γνώση! Όσο εξελισσόμαστε και μεγαλώνουμε, οι ζωές μας
γίνονται καλύτερες, διδασκόμαστε πώς να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής και του
πεπρωμένου, αντί να αφεθούμε στο έλεος της μοίρας. Μαθαίνουμε το πώς να
θεραπεύουμε τον εαυτό μας και να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες μας,
χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του μυαλού και της ψυχής.
Χιλιάδες άνθρωποι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο «Θεό αυτού του Κόσμου» και
απέκτησαν πλούτη πέρα από κάθε φαντασία! Καλλιτέχνες κέρδισαν παγκόσμια φήμη
και δόξα! Άρρωστοι ήταν ανίατοι και έγιναν καλά!
Ο Σατανάς ευλογεί όσους/όσες τον αγαπούν, κι ως καθρέφτης ακτινοβολεί πίσω την
αγάπη του επί πολλαπλάσια! Οι ακόλουθοί του αποκτούν θέσεις δύναμης και
μετατρέπονται στους Νέους Ηγέτες της ανθρώπινης μάζας, έτσι ο Διάβολος μέσω
αυτών ασκεί αόρατα τη κυριαρχία του στη Γη!
Δε ζητάει θυσίες από τους ανθρώπους του, αυτό μάλιστα απαγορεύεται! Ούτε θέλει
οι οπαδοί του να γίνονται μάρτυρες για τη πίστη τους. Επίσης όπως αυτός δε
προσκυνά θεούς, έτσι δεν επιθυμεί να τον προσκυνούν! Τέλος, θέλει να τον βλέπουν
ως φίλο και ως αδελφό τους.

Όταν κάποιος αφιερωθεί έχει τις εξής υποχρεώσεις:
• Να θεωρεί τον εαυτό του ως Θεό, ως κέντρο του προσωπικού του σύμπαντος
και να απολαμβάνει τις υλικές απολαύσεις.
• Να σέβεται την εικόνα, το αρχέτυπο και τα σύμβολα του Σατανά.
• Να προσπαθεί να γίνει όμοιος με το Σατανά, οπότε στην ουσία να τον
ενσαρκώνει.
• Να τιμά, να δοξάζει και να λατρεύει το Σατανά μέσω τελετών, χωρίς όμως να
του προσφέρει θυσίες και χωρίς να τον προσκυνάει.
• Να τηρεί τους Νόμους του Σατανά.
Ας δούμε λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να βαδίσει το μονοπάτι της σοφίας, ας φάμε
τους καρπούς από το δέντρο της γνώσεως κι ας μάθουμε πώς γίνεται μια Αφιέρωση…
Για να κάνουμε τη Σατανική Αφιέρωση ακολουθούμε την εξής τρίπτυχη
διαδικασία:
Α) Πρώτον, κάνουμε ένα μυητικό τελετουργικό στο οποίο δηλώνουμε τη πίστη, την
αφοσίωσή μας και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με την αρχετυπική μορφή, το
συμβολισμό και την ουσία του Σατανά.
Β) Δεύτερον, λέμε το Σατανικό Όρκο.
Γ) Τρίτον, συντάσσουμε ένα κλασσικό Συμβόλαιο με το Διάβολο, αφιερώνοντας τη
ψυχή μας.
Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται σε Τρείς Διαδοχικές Νύχτες!
Συμβουλή: Όπου υπάρχουν λέξεις στα Λατινικά ή στα Ενωχιανά, μπορούν να
διαβαστούν με αγγλική προφορά!

Πρώτη Νύχτα:
Αρχικό Μυητικό Τελετουργικό
Αυτό είναι ένα ισχυρό τελετουργικό πραγματοποιείται τη πρώτη νύχτα, όλα αυτά που
χρειάζεσαι είναι ένα ήσυχο μέρος όπου μπορείς να είσαι μόνος, ένα ανάποδο
πεντάλφα που θα το φοράς στον λαιμό σου και ένα μαύρο ή κόκκινο κερί.
Άναψε το κερί και τοποθέτησέ το μπροστά σου. Κάτσε κάτω, ανάπνεε βαθιά και
χαλάρωσε. Όπως επικεντρώνεσαι στην φλόγα του κεριού, πες φωναχτά:
“Είμαι έτοιμος, Άρχοντα του Σκότους. Αισθάνομαι τη δύναμή σου μέσα στο
πνεύμα μου και εύχομαι να σε δοξάζω στη ζωή μου. Είμαι ένας από αυτούς που
ανήκουν στον Διάβολο.
Ilasa micalazoda olapireta ialpereji beliore: das odo Busadire Oiad ouoaresa
caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafame das ivemeda aqoso adoho
Moz, od maoffasa. Bolape como belioreta pamebeta. Zodacare od Zodameranu!
Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!
Χαίρε, Σατανά!”

Συγκεντρώσου στην εικόνα του Σατανά που φαντάζεσαι στο μυαλό σου και στη λέξη
“Δύναμη” και άκουσε τι βγαίνει από μέσα σου. Έχεις απαντήσεις για τον εαυτό σου,
που κανένας δε μπορεί να σου δώσει. Αυτό είναι ο αρχικός τρόπος για να
επικαλεστείς τον Σατανά στην ζωή σου.

Δεύτερη Νύχτα:
Ο Σατανικός Όρκος
Αρχικά άναψε ένα μαύρο ή κόκκινο κερί και πες τα εξής λόγια:
“Επικαλούμαι το όνομά σου Σατανά, κύριε της γης, θεέ της αβύσσου. Σε καλώ να
παρευρεθείς εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο, μαζί μου ως μάρτυρας αυτού του
Όρκου!”
Τώρα τοποθέτησε το δεξί χέρι στη καρδιά και τέντωσε ψηλά το αριστερό χέρι
κάνοντας με τα δάχτυλά το σύμβολο των κεράτων! Έπειτα πες φωναχτά το
παρακάτω όρκο:
“Ορκίζομαι με τη Δύναμη της ζωτικής μου ενέργειας και της αναπνοής που τη
διατηρεί, Τη πίστη και την υπακοή μου στο Σατανά!
Θα ζήσω με τη δύναμη των Δοντιών και των Νυχιών μου,
Θα σέβομαι για πάντα τους Νόμους της Επιβίωσης.
Θα τηρώ τους Νόμους του Αρχαίου Ερπετού!
Αρνούμαι το θεό και όλες τις θρησκείες,
Αρνούμαι το Βάπτισμα της τυφλής χριστιανικής πίστης,
Καταταράσσομαι, βλασφημώ και προκαλώ το θεό!
Δεσμεύομαι με το αίμα μου, τη θέληση και τη δύναμή μου,
Δεσμεύομαι απόλυτα από αυτήν την ώρα.
Δίνω τη λατρεία και τη ψυχή μου στο Σατανά,
Αφοσιώνομαι στο Διάβολο και πιστεύω στον Εαυτό μου και στις Επιθυμίες μου.
Ορκίζομαι επίσημα και τάζω όλους τους απογόνους μου στο Διάβολο.
Ορκίζομαι στο Σατανά να φέρω όσους περισσότερους μπορώ στη κοινωνία του.
Είμαι ένα με το Σώμα και τη Μαύρη Φλόγα του Σαμαέλ,
Τώρα υπηρετώ μόνο το Μέγα Κόκκινο Δράκο!
Αν σπάσει ποτέ αυτός ο Όρκος και προδώσω την εμπιστοσύνη του Σατανά που
έχει τοποθετηθεί πάνω μου, να υποφέρω ατελείωτα βασανιστήρια!
Χαίρε, Σατανά!”

Τρίτη Νύχτα:
Συμβόλαιο με το Διάβολο
Αυτό αποτελεί το τελικό στάδιο, στο οποίο αφού έχεις επικαλεστεί το Σατανά στη
ζωή σου και έχεις δώσει όρκο πίστης, πλέον συντάσσεις ένα συμβόλαιο για να
επισφραγίσεις τη αφιέρωσή σου και ταυτόχρονα να ζητήσεις ως αντάλλαγμα υλικά
και πνευματικά αγαθά!

Υλικά που χρειάζονται:
• Ένα ή περισσότερα μαύρα ή κόκκινα κεριά.
• Μια αποστειρωμένη βελόνα ή ξυράφι.
• Ένα κομμάτι καθαρό χαρτί (για παράδειγμα Α4), αρκετά μεγάλο ώστε να
γράψεις την παρακάτω προσευχή
• Μια πένα, για να υπογράψεις το όνομά σου με αίμα (βύθισε τη μύτη του
στυλό στο αίμα σου)

Άναψε τα κεριά και γράψε το ακόλουθο συμβόλαιο με μαύρο μελάνι σε ένα
καθαρό κομμάτι χαρτί:
In Nomine Luciferi!
Εις το όνομα του παντοδύναμου Σατανά, Σαμαέλ, Εωσφόρου, Βελιάλ, Λεβιάθαν,
Διαβόλου και στην παρουσία των Δαιμόνων της Κόλασης υπογράφω με το αίμα
μου αυτό το συμβόλαιο. Καταλαβαίνω ότι η σύμβαση αυτή είναι αμετάκλητη και
με δεσμεύει αιώνια.
Εγώ ο/η ______________________ (Το ονοματεπώνυμο σου) παραιτούμαι από
όλες τις προηγούμενες μου πεποιθήσεις. Αρνούμαι τον ψεύτικο Ιουδαιοχριστιανικό
θεό Γιεχωβά. Αρνούμαι τον Ιησού Χριστό το Ναζωραίο. Αρνούμαι το σαθρό Άγιο
Πνεύμα, Αρνούμαι τον Αλλάχ και όλους τους υπόλοιπους θεούς.
Εγώ ο/η ______________________ (Το ονοματεπώνυμο σου) Πουλάω τη Ψυχή
μου στο Διάβολο, ζητώντας ως αντάλλαγμα υλική και πνευματική υγεία, σαρκική
ομορφιά, ευτυχία, πληρότητα, υλική επιτυχία, χρήματα, γνώση και την ευλογία της
Σκοτεινής Φλόγας του Σαμαέλ!
Ανακηρύσσω το Σατανά ως τον ένα και μοναδικό Θεό μου! Υπόσχομαι να τον
αναγνωρίζω και να τον τιμώ σε όλα τα πράγματα, επιθυμώντας τη πολλαπλή
βοήθειά Του στην επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών μου!
Nos praepotens Lucifer, juvante Satan, Belzebub, Azazel, Leviathan, Elimi, atque,
Astaroth, aliisque, hodie, habemus, acceptum pactum foederis
______________________ (Το όνοματεπώνυμό σου) qui nobis est. Et huic
pollicemur amorem mulierum, florem virginum, decus monacharum, honores,
voluptates et opes. Fornicabitur triduo; anno sanguinis sigillum, sub pedibus
conculcabit sacra ecclesiae et nobis rogationes felix in terra hominum, et veniet
postea inter nos maleficere Deo. Factum in infernis, inter consilia daemonum. Ave,
Luciferi!
Υπογραφή:
______________________ (Η υπογραφή σου)

Τρύπησε ελάχιστα την άκρη κάποιου από τα δάχτυλά σου με μια καρφίτσα ή με
ένα ξυραφάκι, ώστε να τρέξουν λίγες σταγόνες αίμα σε ένα γυάλινο βαζάκι και
βούτηξε μετά τη πένα στο αίμα!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη δημιουργήσεις μεγάλο τραύμα ή ουλή. Φρόντισε ώστε όλη η
διαδικασία να γίνει με ασφαλή τρόπο!
Συμπλήρωσε το συμβόλαιο, βάζοντας με το αίμα σου το ονοματεπώνυμο και την
υπογραφή! Έπειτα διάβασέ το φωναχτά!
Στο τέλος το χαρτί θα πρέπει να καεί στη φωτιά του κεριού, ώστε να «μεταφερθεί»
συμβολικά στην άβυσσο και στη διάσταση του αιθέρα! Τις στάχτες του χαρτιού
μπορείς να τις θάψεις σε χώμα ή να τις πετάξεις στη θάλασσα.
Συγχαρητήρια! Πλέον ανήκεις στην Ελιτιστική Κοινωνία του Σατανά!

HAIL, SATAN!

サタン

Σημείωση: Ο Συγγραφέας δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών
αυτού του κειμένου, ούτε υποστηρίζει εγκληματικές ενέργειες. Το παρόν πόνημα δεν
έχει σκοπό να προσηλυτίσει, ούτε να παροτρύνει την εξάσκηση των απόκρυφων
τεχνών και έχει δημιουργηθεί μονάχα προς ενημέρωση του αναγνώστη. Το υλικό
απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

