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een donatie doen op mijn website of je 

kunt mijn boek kopen in het Nederlands, 
Engels of Spaans. 

Elk bedrag wordt gewaardeerd. 

Mijn boek vind je bijvoorbeeld op: 
bol.com en amazon.nl.

Mijn Werk

https://thegreatworkexperience.com



  

Thema’s voor deze Presentatie (1)
DEEL I: WAT IS SATANISME?
 Een algemeen overzicht van wat het is en wat het inhoudt.

DEEL II: DE BELANGRIJKSTE PRINCIPES VAN SATANISME
 We zullen enkele belangrijke pricipes van satanisme bespreken.

DEEL III: SYMBOLEN VAN SATANISME
 We zullen enkele satanische symbolieken bespreken en zien hoe 

deze hun weg vinden naar ons dagelijks leven.

DEEL IV: OCCULTE FEESTDAGEN
 We zullen het ook hebben over de occulte feesten.

DEEL V: DONKERE & OCCULTE RITUELEN
 we zullen bespreken wat de occulte rituelen inhouden.



  

Thema’s voor deze Presentatie (2)
DEEL VI: VARIANTEN & GROEPEN
 satanisme is er in verschillende smaken.

DEEL VII: HOE DUISTERE OCCULTISTEN KARMISCHE 
GEVOLGEN VERMIJDEN
 satanisten hebben een specifieke manier om hun karmische gevolgen te vermijden.

DEEL VIII: BESPOTTING VAN ZIJN EIGEN SEKTELEDEN
 zelfs hun eigen leden worden belachelijk gemaakt.

DEEL IX: MINI-IKKE SATANISME
 het echte virus dat iedereen infecteert.

DEEL X: DE VERBORGEN 'GOD' VAN DE OCCULTE WERELD
 hun “God” is, vreemd genoeg, niet satan.



  

Voordat We Beginnen (1)
0. Er is niets nieuws onder de zon.

1. Mijn presentatiestijl kan wat strijdlustig zijn soms, maar verandert 
dat de essentie van de boodschap? De waarheid, door zijn aard, is 
voortdurend in oorlog met bedrog en leugens.

2. We gaan vandaag niet hebben over grammatica en spelling, dus d's 
en t's zijn niet mijn zorg hier. luister aandachtig naar de boodschap.. 
voorbij d's, t's en de of het.

3. Je moet begrijpen dat er iets mis is in de wereld en dat verandering 
nodig is. zo niet, verspil je tijd niet met deze show.



  

Voordat We Beginnen (2)
4. Wat we gaan bespreken heeft een persoonlijk karakter. Je moet 
bereid zijn er persoonlijk iets mee te doen. Vandaar dat het 
programma "Eigen Pad" genoemd wordt.

5. Probeer je het juiste te doen? Accepteer je het juiste antwoord, 
de veranderingen en/of acties wanneer ze zich voordoen?

6. Velen zouden zeggen dat wat ik ga presenteren, logisch is en dat ik 
geen show hoef te maken. Mijn ervaring is anders, en als we allemaal 
zo goed konden denken en begrijpen, zou de wereld een stuk beter 
zijn voor iedereen – toch?

7. Velen zouden boos, teleurgesteld en verraden voelen na dit 
presentatie - kan, maar dit is goed. Dit is je hogere zelf dat vecht met 
je ego. Luister naar je innerlijke zelf, zet het ego opzij. 



  

Leerbaarheid
Het vermogen van een individu om te leren door les 
te krijgen van iemand anders is extreem afhankelijk 
van de ruimdenkendheid en bekrompenheid van het 
individu dat les krijgt. 

Lage leerbaarheid komt voort uit arrogantie en rigide 
twijfels, maar ook uit naïviteit en goedgelovigheid. 

Hoge leerbaarheid komt van gezonde twijfels en een 
open geest om te leren en te veranderen.



  

Deze presentatie is een puzzel van 
informatie. 

Het is de bedoeling dat het als een geheel 
wordt genomen. 

Om de maximale waarde uit deze 
presentatie te halen, raad ik je ten zeerste 
aan dat je voor de duur van de presentatie 
blijft, anders zul je hoogstwaarschijnlijk de 
patronen die inherent zijn aan de puzzel 
niet herkennen en, waarschijnlijker wel dan 
niet, je tijd verspillen.



  

De reikwijdte van de informatie die 
vandaag wordt gepresenteerd, is 
zo enorm, dat het onmogelijk kan 
worden overgebracht in een 
tijdsbestek van meerdere jaren, 
laat staan in een paar uur. 

Realiseer je alsjeblieft dat dit 
materiaal volledig inleidend is en 
alleen bedoeld is om de eetlust 
van de potentiële student op te 
wekken om uit eigen initiatief 
verder te leren.



  

Je Hoeft Er Niet In Te Geloven
(Anderen Geloven Erin en Handelen Ernaar)

Misschien wel DE meest naïeve en dwaze 
denkwijze op aarde is het idee dat "ik niet naar dat 
spul hoef te kijken omdat ik niet geloof dat het echt 
is, en dus denk ik niet dat het enig effect op mij 
heeft". Dit is het equivalent van te stellen dat 
"niemands gekke religieuze overtuigingen mij 
kunnen beïnvloeden, zelfs als ze gewelddadig 
handelen naar die overtuigingen op een manier die 
mij extreme schade kan berokkenen".

Stel jezelf de vraag: Kunnen religieuze extremisten 
handelen naar hun overtuigingen op een manier 
die invloed heeft op mensen die niet geloven wat 
zij geloven?



  

ZET JE EGO OPZIJ



  



  

DEEL I
WAT IS SATANISME?
En Waarom Zou JIJ Daarvan Op de Hoogte 

Moeten Zijn?



  



  

Ideologisch Satanisme
Satanisme is een OUDE OCCULTE RELIGIE, 
bestaande uit diverse, onderling verbonden 
netwerken van wereldwijde aanhangers. In de 
kern postuleert deze religie dat kennis van de 
menselijke psyche en kennis van de wetten 
van het universum slechts door een paar 
mensen mag worden verduisterd en bewaard. 

Het is veel nauwkeuriger om satanisten (en 
duistere occultisten in het algemeen) te zien 
als oude psychologen die verborgen informatie 
vasthouden en gebruiken op een manier die 
degenen die er onwetend van blijven uitbuiten.



  

Ideologisch Satanisme
Door het machtsverschil winnen ze, door het 
manipuleren van degenen die onwetend blijven over 
deze occulte kennis. Deze kleine minderheid die "op 
de hoogte is" wil permanent heersen over de 
massa's van de mensheid en effectief GOD OP 
AARDE WORDEN. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat, in tegenstelling 
tot wat vaak wordt gedacht, de overweldigende 
meerderheid van de satanisten NIET een 
geëxternaliseerde godheid aanbidden die bekend 
staat als "Satan" in de christelijke traditie, maar in 
plaats daarvan het satanisme zien als een 
ideologische manier om in de wereld te zijn, en zij 
zien het EGO-GEDREVEN ZELF als de "God" van 
hun religie.



  

Waarom Het Naar Satan Vernoemen?
De symboliek en attributen van de christelijke duivel, of satan, 
worden om twee redenen in het moderne satanisme gebruikt;

● Om te proberen buitenstaanders het satanisme te laten 
geloven als "gewoon een ander vreemd religieus geloof" 
dat gebaseerd is op traditionele christelijke 
geloofssystemen.

● Om zich te associëren met de Tegenstrijdige Dynamiek in 
de Natuur, wat in de occulte wereld INVOLUTIE genoemd 
wordt, de kracht die zich verzet tegen Ware Evolutie in 
Bewustzijn. 

Het woord Satan komt van het Hebreeuwse woord shatan, 
wat "tegenstander" of "tegenstander" betekent. Satanisme 
gaat er uiteindelijk om dat je je verzet tegen de Ware Orde 
van de Natuurwet (de Universele Wetten van Moraal die de 
gedragsgevolgen bepalen van wezens die begiftigd zijn met 
het vermogen tot holistische intelligentie en Vrije Wil)



  

Een Psychologisch Filtratiesysteem

Donkere Occulte orden op laag niveau (d.w.z. kerk 
van Satan, de tempel van Satan, tempel van Set)

Het Publiek

Financiële, politieke en media organisaties gerund 
door Duistere Occultisten

Dark Occult Orders en denktankorganisaties 
op een hoger niveau

Duistere Occultisten van het hoogste niveau uit 
de familie bloedlijnen van de antieke wereld

Donkere occulte groepen op laag niveau opereren 
als psychologische doorlichtings- en filtersystemen 
voor het wereldwijde hiërarchische satanische 
netwerk van totalitaire controle.

Satanische orden op laag niveau, zoals de kerk van 
Satan of de tempel van Satan, fungeren als een 
interface met het grote publiek en dienen als een 
grootschalige poging om mensen te lokaliseren met 
bepaalde persoonlijkheidskenmerken en 
vaardigheden die het grotere netwerk van Donkere 
Occultisten willen uitbuiten voor hun eigen 
doeleinden. Dergelijke individuen worden 
vervolgens klaargestoomd voor plaatsing in 
machtsposities binnen sociale instellingen om de 
vooraf bepaalde groepsagenda te bevorderen.

(Op Zoek Naar De Psychopaat)



  

Op Zoek Naar De Psychopaat



  

Op Zoek Naar De Psychopaat



  



  2015, Detroit, VS

Het standbeeld van 
Baphomet is een 

bronzen sculptuur in 
opdracht van The 

Satanic Temple met een 
afbeelding van 

Baphomet, een 
gevleugeld, mensachtig 

standbeeld van Satan 
met een geitenkop dat 

het symbool van het 
satanisme 

representeerd (niet het 
occulte algemeen).

Voor het eerst onthuld in 
Detroit in 2015.



  

DEEL II
DE BELANGRIJKSTE 

PRINCIPES VAN SATANISME



  

1. Satan staat voor toegeeflijkheid in plaats van onthouding!
2. Satan vertegenwoordigt een vitaal bestaan in plaats van een spiritueel 
bestaan van dromen!
3. Satan vertegenwoordigt onbesmette wijsheid in plaats van: hypocriet 
zelfbedrog!
4. Satan staat voor vriendelijkheid voor degenen die het verdienen in 
plaats van liefde verspild aan ondankbaren!
5. Satan vertegenwoordigt wraak in plaats van de andere wang!
6. Satan vertegenwoordigt verantwoordelijkheid tegenover de 
verantwoordelijke in plaats van zorg voor paranormale vampiers!
7. Satan vertegenwoordigt de mens als gewoon een ander dier, soms beter, 
vaker slechter dan degenen die lopen op handen en voeten, die vanwege 
zijn ‘goddelijke geestelijke en intellectuele ontwikkeling', is de meest 
wrede dier van allemaal!
8. Satan vertegenwoordigt alle zogenaamde zonden, zoals ze allemaal
leiden tot fysieke, mentale of emotionele bevrediging!
9. Satan is de beste vriend die de kerk ooit heeft gehad, zoals Hij het al die 
jaren in bedrijf heeft gehouden!

De Negen Satanische Uitspraken



  

1. Domheid
2. Pretentie
3. Solipsisme
4. Zelfbedrog
5. Conformiteit Kudde
6. Gebrek Aan Perspectief
7. Vergeetachtigheid Van Vroegere Orthodoxen
8. Contraproductieve Trots
9. Gebrek Aan Esthetiek

De Negen Satanische Zonden
De zogenaamde satanische 
"zonden" zijn wat satanisten onder 
hun eigen gelederen verbieden, 
maar ze willen aan iedereen 
verkopen, zodat ze gemakkelijker te 
manipuleren en te controleren zijn.



  

1. Geef geen meningen of advies tenzij je daarom wordt gevraagd.
2. Vertel je problemen niet aan anderen, tenzij je zeker weet dat ze ze willen 
horen.
3. Als je in het hol van een ander bent, toon hem dan respect, of ga er anders 
niet heen.
4. Als een gast in je hol je irriteert, behandel hem dan wreed en zonder genade.
5. Maak geen seksuele avances tenzij je het paringssignaal krijgt.
6. Neem niet dat wat niet van jou is, tenzij het een last is voor de ander en hij 
schreeuwt om verlost te worden.
7. Erken de kracht van magie als je het met succes hebt gebruikt om je 
verlangens te vervullen. Als je de kracht van magie ontkent nadat je er met 
succes een beroep op hebt gedaan, verlies je alles wat je hebt verkregen.
8. Klaag niet over iets waaraan je jezelf niet hoeft te onderwerpen.
9. Doe kleine kinderen geen kwaad.
10. Dood geen niet-menselijke dieren, tenzij je wordt aangevallen of voor je 
eten.
11. Val niemand lastig als je op open terrein loopt. Als iemand je stoort, vraag 
hem dan te stoppen. Als hij niet stopt, vernietig hem dan.

De Elf Satanische Regels Van De Aarde



  

Hoofdprincipes Van Satanisme
1. Egoïsme Als Hoogste Doel

Het eerste principe van het Satanisme is de uitspraak 
dat "Zelfbehoud De Hoogste Wet Is". Met andere 
woorden: "het overleven en het comfort van het fysieke 
zelf is altijd een belangrijker doel dan doen wat moreel 
juist is. Leef alleen voor jezelf en geef alleen om jou en 
de jouwe. Als je op anderen moet stappen om te krijgen 
wat je wilt, dan zij het zo, want dit is een hond-eet-hond-
wereld". 

Het principe dat duidelijk het overkoepelende 
wereldbeeld van het Satanisme definieert, is 
PERPETUEEL IKKE, IKKE, IKKE DENKWIJZE. 

Bent u het ermee eens of oneens dat de overgrote 
meerderheid van de mensen in onze samenleving een 
dergelijk wereldbeeld onderschrijft?



  

Hoofdprincipes Van Satanisme
2. Moreel Relativisme

Moreel Relativisme is de ideologie dat er geen objectief 
verschil is tussen goed en kwaad gedrag, dus mensen kunnen 
willekeurig goed en kwaad 'creëren' of 'beslissen', op basis van 
hun eigen grillen en voorkeuren. Met andere woorden, dat wat 
we als "goed voor onszelf" beschouwen, is wat Goed is, en dat 
wat we als "zelf kwaad" beschouwen, is wat Kwaad is. 

Aangezien, volgens de inherente en objectieve wetten van 
Moraliteit, de totale hoeveelheid moraliteit die aanwezig is in 
het leven van de mensen van een bepaalde samenleving, recht 
evenredig is met de hoeveelheid vrijheid in die samenleving. 
Ware Vrijheid KAN NOOIT bestaan in een samenleving die 
moreel relativisme omarmt. 

Bent u het ermee eens of oneens dat de overgrote 
meerderheid van de individuen in onze samenleving de 
ideologie van het moreel relativisme onderschrijft?

Goed Kwaad



  

Hoofdprincipes Van Satanisme
3. Sociaal Darwinisme

Sociaal darwinisme is de uitbreiding van de theorie van 
Darwin’s macrobiologische 'evolutie' van het  mensenras. 
De voorstanders van de darwinistische macrobiologische 
"evolutie" postuleren het idee van het overleven van de 
"geschiktste" of “sterkste” dieren, wat betekent dat de 
dieren die het meest dominant zijn hun sociale lagen zullen 
regeren. Toegepast op het menselijke domein, brengt deze 
theorie het idee naar voren dat;

1. het is de "natuurlijke orde" (en zelfs wenselijk) dat de 
menselijke samenleving wordt geregeerd door de meest 
dominante en wrede mensen, en;
2. dat de genen van zulke mensen de reden zijn dat ze hun 
machtsposities hebben verworven en behouden.

Bent u het ermee eens of oneens dat de overgrote 
meerderheid van de individuen in onze samenleving een 
dergelijke ideologie onderschrijft?



  

Hoofdprincipes Van Satanisme
4. Eugenetica / Epi-Eugenetica

Het woord Eugenetica is afgeleid van het Griekse eugenes, wat 
'goed geboren' betekent, dat op zijn beurt is afgeleid van het 
Griekse woord eu, wat ‘goed’ betekent, en genos, wat ‘ras‘ 
betekent. Eugenetica is een sociale ideologie die pleit voor de 
bevordering van hogere cijfers van seksuele reproductie voor 
gewenste eigenschappen en kenmerken in mensen en 
sterilisatie voor mensen met ongewenste eigenschappen en 
kenmerken. Dit principe beschrijft de ideologie van het 
Satanisme tot de uiteindelijke conclusie. Het gaat ongeveer zo;

Aangezien de Mens God is, en hij mag verzinnen wat Goed en 
Kwaad is, en omdat het gewoon de "natuurlijke orde" is voor 
de meest meedogenloze mens wiens genen de "geschiktste" of 
“stekste” zijn, om de rest van de menselijke kudde te regeren, 
dan heeft die 'eliteklasse' van mensen in de hoogste 
machtsposities in de wereld het volste recht om te beslissen 
wie mag leven en zich voortplanten, en wie moet sterven.

“ “



  

Hoofdprincipes Van Satanisme
4. Eugenetica / Epi-Eugenetica

Epi-eugenetica is een term die wordt gebruikt om de 
verspreiding van eugenetica te beschrijven door middel van 
Manipulatie en "Selectief Fokken" door diezelfde populatie 
die de Eugenetica-strategie is bedoeld om te gaan 
vernietigen. 

Je zou het "de kudde zichzelf laten uitroeien" noemen. 
Deze strategie om geslacht te verwijderen wordt het 
gemakkelijkst (en meest verontrustend) gezien in de 
waanzinnige androgenisering van geslachten in de 
Westerse Cultuur en de ideologie en praktijken van de 
moderne neofeministische bewegingen. 

Misschien zou het beter zijn om de strategieën van 
Eugenetica en Epi-Eugenetica, zoals gebruikt door de 
Duistere Occultisten, respectievelijk, Dysgenetica en Epi-
Dysgenetica te noemen.



  

Interview Met Een Satanist



  

DEEL III
SYMBOLEN VAN SATANISME



  

Symbolen Van Satanisme
De "Baphomet" omgekeerde pentagram

“De Baphomet vertegenwoordigt de Krachten van de 
Duisternis gecombineerd met de generatieve 
vruchtbaarheid van de geit... In zijn 'pure' vorm wordt het 
Pentagram getoond met de figuur van een man in de 
vijfpuntige ster - drie punten omhoog, twee punten omlaag 
- symboliseert de spirituele natuur van de mens... In het 
satanisme wordt het pentagram ook gebruikt, maar 
aangezien satanisme de vleselijke instincten van de mens 
vertegenwoordigt of het tegenovergestelde van de 
spirituele natuur, is het pentagram omgekeerd om perfect 
geschikt te zijn voor het hoofd van de geit - zijn hoorns, die 
dualiteit, uitdagend omhoog geduwd; de andere drie 
punten omgekeerd, of de Drie-eenheid ontkend.”

– The Satanische Bijbel, Anton LaVey, Oprichter van de 
Kerk van Satan VuurAarde

Geest

WaterLucht



  

Symbolen Van Satanisme
Het Omgekeerde Kruisbeeld - “Het Kruis van Sint Peter

Omdat Satan het ego vertegenwoordigt, de 
vijandige kracht die de opkomst van het 
Christusbewustzijn verhindert, omarmen 
veel satanisten het symbool van het 
omgekeerde kruisbeeld. 

Satanisme kan worden gezien als een 
ideologie die probeert alles wat gezond en 
goed is om te keren, goed in kwaad en 
kwaad in goed te veranderen. Dus, volgens 
sommige satanisten, dient het omgekeerde 
kruis om deze omkering van normen en 
moraal weer te geven.



  

Symbolen Van Satanisme
De Hyperkubus

De Hypercube is een van de meest occulte 
symbolen binnen het Duistere Occultisme, 
maar wordt in onze samenleving algemeen 
aangetroffen in de vorm van achthoekige 
symboliek. 

De hyperkubus is een weergave van een 
vierdimensionaal object. In drie dimensies 
verschijnt het als een kubus in een kubus. 
Symbolisch vertegenwoordigt het een nooit 
eindigende gevangenis die zichzelf 
voortdurend vernieuwt, of met andere 
woorden, de Hel.



  

Symbolen Van Satanisme
Het Leviathan Kruis

Het Leviathan-kruis wordt soms het kruis van Satan 
genoemd. Aan de onderkant is een 
oneindigheidsteken (∞) afgebeeld, en daarboven een 
dubbel kruis (‡). Het dubbele kruis symboliseert 
bescherming en evenwicht tussen personen. Het 
oneindigheidsteken onderstreept de constante en 
oneindige aard en symboliseert het eeuwige 
universum, dit kan door Anton LaVey in de Satanische 
Bijbel zijn gebruikt als een afstoting van het kruis, om 
aan te tonen dat mensen hun eigen centrum van 
evenwicht en waarheid zijn. 

In de alchemie is het Leviathan-kruis een symbool 
voor zwavel, een van de drie essentiële elementen 
van de natuur.



  

Symbolen Van Satanisme
De Trapezium

In het Satanisme vertegenwoordigt de 
trapezium de onbalans, het ego-gedreven 
bewustzijn en de identificatie puur met het 
fysieke zelf. 

Het wordt beschouwd als een verdraaiing van de 
"goddelijke" vorm, de Cirkel, aangezien de 
hoeken in totaal 360 graden zijn. In zijn 
Satanische connotatie wordt de trapezium 
beschouwd als een "zielenval", die symbool staat 
voor "rondgaan in cirkels van laag bewustzijn". 
LaVeyan-satanisten gebruiken 
trapeziumvormige altaren in veel van hun 
rituelen.



  

Symbolen Van Satanisme
Het Nummer 9
“Ondanks pogingen van anderen om een bepaald 
getal [666] met Satan te identificeren, zal het 
bekend zijn dat Negen Zijn nummer is.  Negen is het 
getal van het ego, want het keert altijd naar zichzelf 
terug. Wat er ook wordt gedaan door de meest 
complexe vermenigvuldiging van Negen met een 
ander getal, in de laatste vergelijking zal alleen 
negen naar voren komen.”
  
– The Satanische Bijbel, Anton LaVey, Oprichter van de 
Kerk van Satan 

6 + 6 + 6 = 18
1 + 8 = 9
666 = 9

EIGENSCHAPPEN VAN 9
(Ego / Basisbewustzijn)

Ego Toevoegen Verandert 
Niets

Wanneer ego zich 
vermenigvuldigt, wordt er 
meer ego gecreëerd

1 + 9 = 10 → 1 1 x 9 = 9   → 9

2 + 9 = 11 → 2 2 x 9 = 18 → 9

3 + 9 = 12 → 3 3 x 9 = 27 → 9

4 + 9 = 13 → 4 4 x 9 = 36 → 9

5 + 9 = 14 → 5 5 x 9 = 45 → 9

6 + 9 = 15 → 6 6 x 9 = 54 → 9

7 + 9 = 16 → 7 7 x 9 = 63 → 9

8 + 9 = 17 → 8 8 x 9 = 72 → 9

9 + 9 = 18 → 9 9 x 9 = 81 → 9



  

DEEL IV
OCCULTE FEESTDAGEN



  

Geregeerd 
door 

Vuurteken 
Leo

Geregeerd 
door 

Waterteken 
Scorpioen

Geregeerd 
door 
Aardeteken 
Stier

Geregeerd 
door 
Luchtteken 
Waterman

GROTE 
SABBATTEN:

WALPURGISNACHT
(Beltane)

SAMHAIN
(Halloween)

LICHTMIS
(Imbolc)

LAMMAS
(Lughnasadh)

KLEINE 
SABBATTEN:

OSTARA
(Lente Equinox)

MABON
(Herfst Equinox)

YULE
(Winterzonnewende)

MIDZOMER
(Zomerzonnewende)



  

DEEL V
DONKERE & OCCULTE 

RITUELEN



  

Donkere Rituelen
Op de lagere niveaus van het Satanisme worden rituelen in wezen 
gezien als psychodramatische bijeenkomsten van sympathieke 
energie, die dan kunnen worden aangewend en gericht op een 
bepaald doel. Rituelen werden Magische Ceremonies genoemd, 
omdat de meeste Satanisten het concept van magie accepteren als 
een middel om verandering te beïnvloeden die plaatsvindt in 
overeenstemming met hun eigen wil. Rituelen in LaVeyan 
Satanisme zijn onderverdeeld in drie basiscategorieën: Compassie, 
Vernietiging en Seksrituelen. Er worden compassierituelen 
gehouden om agenda's te beïnvloeden ten gunste van de 
verlangens van de leider of de verlangens van het bredere 
Satanische Netwerk. Vernietigingsrituelen worden gehouden om 
etherische energie te richten op individuele of groepsvijanden 
(iedereen die hun plannen in de weg staat). Seksrituelen worden 
gehouden voor het vormen van familiebanden tussen leden van de 
groep, of om dergelijke banden met buitenstaanders te 
beïnvloeden die kunnen worden gebruikt om de doelen van de 
Satanisten te bevorderen.



  

Donkere Rituelen
Het is niet uitgesloten dat er niveaus 
van Satanisme zijn die bezwering van 
niet-menselijke entiteiten, seksuele 
activiteiten zonder wederzijds 
goedvinden en seksuele activiteiten 
met minderjarigen omvatten. Je zou 
naïef zijn om te geloven dat deze 
dingen niet gebeuren, maar ze 
gebeuren zeker niet op de lagere 
niveaus van het Satanisme.



  

Donkere Rituelen
Politieke Rituelen



  

Donkere Rituelen
Dierenslachting



  

Donkere Rituelen
Op Trauma Gebaseerde Manipulatie



  

Donkere Rituelen
Oorlog: Modern Menselijk Offer



  

Donkere Rituelen
Boheemse Grove



  

Donkere Rituelen
Boheemse Grove



  

Donkere Rituelen
Mega-rituelen: Vals Alarm



  

Offerseizoen
Op de 3e dag na de Lente Equinox breekt de zon 
voorbij de evenaar en komt volledig uit zijn "graf" van 
het Zuidelijk halfrond. Dit vertegenwoordigt de zon die 
"opkomt uit de dood", om zijn reis naar zijn hoogste 
kracht te beginnen, de Zomerzonnewende. In 
zonaanbiddingstradities werden gedurende de 40 
dagen tussen de Lente Equinox en 1 mei (midden in 
de lente) dierlijke (en soms menselijke) offers 
gebracht.

Dit is het plantseizoen en de offers worden gebracht 
aan de zon en de aarde om een overvloedige oogst te 
verzekeren. De 40 dagen tussen 22 maart en 1 mei  
zijn het Occulte Offerseizoen. 40 dagen is een 
belangrijke symbolische tijdsperiode, in Bijbelse en 
Occulte termen. Wees tijdens deze periode bijzonder 
waakzaam voor "vals alarm"-gebeurtenissen en 
mogelijke rituelen van "menselijke opofferingen".



  

Donkere Rituelen
Massabloed rituelen

- Slagen van Lexington en Concord - 19 april 1775
- Baltimore Rellen, 13 doden - 19 april 1861
- Het zinken van de Titanic, 1512 doden - 14-15 april 1912
- De moord op Martin Luther King - 4 april 1968
- Waco Massacre - 19 april 1993
- Bomaanslag in Oklahoma City - 19 april 1995
- Bloedbad in Port Arthur, Australië - 28 april 1996
- Zelfmoord door cultus van Heaven's Gate - 26 maart 1997
- Westside Middle School Massacre, AR - 24 maart 1998
- Columbine School Shooting - 20 april 1999
- Oorlogsbombardementen in Irak - 19 maart 2003
- Virginia Tech Massacre - 16 april 2007
- Metro-bombardementen in Moskou - 29 maart 2010
- BP Olieramp - 20 april 2010
- Libië binnengevallen - 19 maart 2011
- Boston Marathon-bombardement - 15 april 2013
- Het zinken van MV Sewol, 304 doden - 16 april 2014
- Flydubai-vlucht 981, 62 doden - 19 april 2016
- Twin Blasts in Afghaanse hoofdstad - 26 doden, 29 april 2017
- Covid-sterfgevallen 6300+, Nederland, maart & april 2020
- Inleiding tot de Russische invasie van Oekraïne, maart & april 2021
- China Eastern Airlines-vlucht 5735, 123 doden, 21 maart 2022



  

DEEL VI
VARIANTEN & 

GROEPEN



  

Openbare Groepen

Michael A. Aquino
Anton S. LaVey

Douglas Mesner (Lucien Greaves)



  

Donkere Mysterie Tradities



  

Donkere Occulte Orden Op Hoger Niveau



  

Politieke & Financiële Organisaties



  

Interview Met Ronald Bernard



  

Denktanks En Inlichtingendiensten Op Hoger Niveau



  

“Koninklijke” Bloedlijnen



  

Religie



  

De New Age Beweging



  

Luciferianisme
De naam LUCIFER is afgeleid van het 
Latijnse zelfstandig naamwoord lux, wat 
"licht" betekent, en het Latijnse werkwoord 
ferre, dat "brengen, dragen" betekent. 
Daarom is Lucifer in zijn pure vorm het 
conceptuele idee van de kracht waardoor 
Het Licht, Goddelijke Kennis of Natuurwet 
wordt overgebracht op mensen. Het Ware 
Zelf, Goddelijke Wijsheid, Verlichting of 
Christusbewustzijn is het resultaat van de 
volledige opname van deze kennis op hoog 
niveau van Zelf, Natuur, Geest en 
Schepping.



  

Duister Luciferianisme
Duister Luciferianisme is de perversie van de 
overdracht van Spirituele Kennis. Duistere 
Luciferianen zouden kunnen worden beschouwd 
als een superklasse van het wereldwijde 
Satanische Netwerk die een nog hoger niveau 
van kennis hebben over hoe de Natuurwet echt 
werkt, maar de realiteit ervan hebben verworpen 
ten gunste van een poging om "in de hel te 
regeren". Deze duistere occulte "elitisten" zijn 
uiteindelijk degenen die de mensheid gedurende 
tienduizenden jaren beheersen door de 
exploitatie van occulte kennis. Deze gestoorde 
en parasitaire ideologie kan ook worden 
aangeduid als Duister Atonisme, Setianisme of 
de Cultus van de Zwarte Zon.



  

DEEL VII
HOE DUISTERE 

OCCULTISTEN KARMISCHE 
GEVOLGEN VERMIJDEN



  

Jou Wereldbeeld
GOED KWAAD (FOUT)

CORRECT
Gebaseerd op Waarheid

ONJUIST
Niet Gebaseerd op 

Waarheid

MOREEL
In Harmonie Met De 

Natuurwet

IMMOREEL
In Tegenstelling Tot De 

Natuurwet

Actie gebaseerd op 
moraliteit die niet leidt 
tot schade aan andere of 
leidt tot schade aan 
andere levende wezens

Handeling gebaseerd op 
immoraliteit die schade 
berokkent aan andere 
levende wezens



  

Jou Wereldbeeld
UITDRUKKING VAN DE 
NATUURWET

Positieve 
Uitdrukking

Negatieve 
Uitdrukking

Generatieve kracht of 
polariteit

LIEFDE ANGST

Eerste Expressie KENNIS 
(Zoekende n/d 
Waarheid)

NEGEREN
(weigering v/d 
Waarheid)

Interne Expressie SOEVEREINITEIT
(Interne Monarchy)

VERWARRING
(Interne Anarchy)

Externe Expressie VRIJHEID
(Externe Anarchy)

CONTROL
(Externe 
Monarchy)

Generatieve Expressie / 
Manifestatie

ORDE of GOED CHAOS of 
KWAAD



  

Morele Aansprakelijkheid

Opdrachtgever Ordervolger

MIJN ACTIES 
hebben dit niet 

veroorzaakt

MIJN ACTIES 
hebben dit niet 

veroorzaakt

Wie Is Meer Moreel Schuldig?

- OF -



  

Morele Aansprakelijkheid
Wie Is Meer Moreel Schuldig?

De ORDERVOLGER draagt altijd MEER Morele 
schuld dan de opdrachtgever, omdat de 
Ordervolger degene is die de actie 
daadwerkelijk heeft uitgevoerd en de 
resulterende schade daadwerkelijk fysiek heeft 
gemanifesteerd. Orders volgen is de weg naar 
elke vorm van KWAAD en CHAOS in onze 
wereld. Het mag NOOIT worden gezien als een 
"deugd" door iemand die zichzelf als een 
moreel mens beschouwt. 

Ordevolgers zijn uiteindelijk persoonlijk 
verantwoordelijk en moreel schuldig geweest 
voor elke vorm van Slavernij en elk totalitair 
regime dat ooit op aarde heeft bestaan.

“ich habe das nicht gewusst”



  

De Meest Toegewijde Sekteleden
CULT: een systeem van religieuze verering en toewijding dat overtuigingen aanhangt 

die gevaarlijk zijn, vooral voor het leven, de rechten en vrijheden van degenen die 
GEEN lid zijn.

Cult technieken:

1. Isolatie
2. Conformiteit
3. Indoctrinatie
4. Trauma

SLAVERNIJ



  

DEEL VIII
BESPOTTING VAN ZIJN 

EIGEN SEKTELEDEN



  

Bespotting



  

Bespotting
Wanneer Duistere Occultisten 
privé met elkaar omgaan, 
verwijzen ze naar de Politie en 
het Leger als "onze honden" of 
"onze huisdieren". 

Zelfs onder gangsterleden 
worden ze voortdurend 
"varkens" en “honden” 
genoemd.



  

“De Dood”

GEDACHTEN

EM
OTIESACTI

ES



  

“De Dood”

GEDACHTEN

EM
OTIESACTI

ES



  

“De Dood”

GEDACHTEN

EM
OTIESACTI

ES



  

Hoe Ze Ons Allemaal Zien



  

Hoe Ze Ons Allemaal Zien



  

Hoe Ze Ons Allemaal Zien



  

Hoe Ze Ons Allemaal Zien



  

DEEL IX
MINI-IKKE SATANISME



  

“Mini-Ikke” Satanisme
1. Leef Alleen Voor Jezelf
2. Moreel Relativisme
3. Sociaal Darwinisme
4. Eugenetica

(Maatschappelijk Satanisme)



  

Maatschappelijk Satanisme
Is Onze Cultuur Systematisch Satanisch?



  

Maatschappelijk Satanisme
Is Onze Cultuur Systematisch Satanisch?



  

AFMELDEN!



  

GA UIT JE SEKTE



  

Berouw
(Echte Zelfrespect)

IK HAD 
HET 

FOUT

Kijk Nog Eens Naar Jezelf

Het overwinnen van het egogebonden 
bewustzijn betekent uiteindelijk dat je 
echt in staat bent om te zeggen "IK HAD 
HET FOUT" en je gedrag te veranderen 
door te stoppen met verkeerde acties en 
juiste acties te ondernemen.

Het woord RESPECT is afgeleid van het 
Latijnse voorvoegsel re, wat "opnieuw" 
betekent, en het Latijnse werkwoord 
spectare, wat "kijken naar" betekent.



  

Weigering
(Echte Herinnering)

Door de kennis van de Natuurwet, de 
ontwaakte mens is eindelijk in staat om 
het "Verloren Woord" te spreken, dat 
"NEE" is. NEE is Het Woord Van Alle 
Macht. Alleen als we NEE zeggen tegen 
degenen die beweren onze eigenaars te 
zijn, stoppen we met het externaliseren 
van onze Macht en eisen we al onze 
rechten terug op. Het volledig weigeren 
om deel te nemen aan de wereldwijde 
cultus die de mensheid tot slaaf maakt, 
vereist KENNIS, ZORG en MOED.



  

(Echte Verantwoordelijkheid)
Opstand

WAARHEID. 
LIEFDE. 

VRIJHEID.

HET GROTE WERK Het WARE GROTE WERK is de zware taak om 
anderen te beïnvloeden om HUN RELIGIES TE 
VERLATEN - de valse en dogmatische 
overtuigingen die de vooruitgang van Bewustzijn 
tegenhouden door de ontvangst van Waarheid en 
Natuurwetten te belemmeren. 

Het is om hen te helpen beseffen dat, door de 
legitimiteit van de "Autoriteit" en de Regering (de 
wet van de mens) te steunen en goed te keuren, ze 
in feite de legitimiteit van de SLAVERNIJ hebben 
ondersteund en goedgekeurd, en dat ze IMMOREEL 
waren omdat ze dat hadden gedaan.



  

(Echte Verantwoordelijkheid)
Opstand

WAARHEID. 
LIEFDE. 

VRIJHEID.

HET GROTE WERK



  

DEEL X
DE VERBORGEN 'GOD' 

VAN DE OCCULTE 
WERELD



  

ER IS SLECHTS ÉÉN 
GOD EN ZIJN NAAM IS 

BA'AL



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

BA’AL BUL – BIL
 BEL – BOL



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

BELTANEBELLEN



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

TOREN VAN BABELBABYLON



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

GOUD BULLIONBILLIONAIRS



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

BELLE EN HET BEEST
BULL MARKET



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

BALLERSVOETBAL / VOETBALSPEL



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

BALFOUR VERKLARINGBOLSHEVIKS



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

“PRINS” WILLIAM (BILL)BILDERBERG GROEP



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

KASTEEL BOULLION, 
BELGIË

KASTEEL BALMORAL



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

VRIJHEIDSBEL, VSBIJBEL



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

BALANSSOLVABILITEIT
BOL.COM



  

Er Is Slechts Één God En Zijn Naam Is Ba'al

GEEN BULLSHIT

ZET EEN 

EINDE AAN 

SLAVERNIJ
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