
Saatanan Ilo Ministeriö – 40 Päivän
Itsensä Voimaannuttamisohjelma

40 Voiman Päivää

- Kirjoittanut Korkeapappi Hooded Cobra 666

Esittely: Satanismi on vakava uskonto 
ja sitä kutsutaan hengelliseksi, koska satanistit ovat

hyvin vakavissaan MEDITOINNISSA, joka on
OLENNAISINTA HENGEN ja SIELUN hallitsemisessa.

Tehdäkseen Taikuutta, kehittyä ihmisenä, oppia
tuntemaan Saatana itsesi kesken ja lopulta tulla

Jumalaksi omassa itsessäsi - sinun on harjoitettava
meditaatiota ja tultava taitavaksi tällä tiedonalalla.

Älä anna kenenkään pysäyttää sinua -
ei edes oma "itsesi". 



ÄLKÄÄ unohtako tutkia Saatanan ilo -sivustoa 
[Klikkaa Tästä] ja omaksua kaikki siellä oleva.  

 

Lukekaa alta älkääkä laiminlyökö tätä - 
sillä useimmat asiat ja kysymykset 
käsitellään täällä. Jos on muita 
kysymyksiä, löydätte meidät ancient-
foorumilta. 
 
Joten, aloittakaamme. 
 
Tämän ohjelman tarkoituksena on auttaa uusia jäseniämme 
kasvamaan hengellisessä voimassa nopeasti, sekä heidän yleisen 
hengellisen hyvinvointinsa vuoksi että auttamaan myös Saatanan 
vihollisten torjunnassa. On hyvin tärkeää mainita joitakin asioita 
ennen kuin edetään. Saatanan viholliset ja ne, jotka meitä 
vastustavat, on kaikin puolin Totta, että he eivät halua ihmiskunnan 
etenevän hengellisesti. Tästä syystä kansamme on oltava valmiina 
torjumaan kaikenlaisia tunteita, hyökkäyksiä ja häiriötekijöitä, jotka 
ajavat meitä olemaan meditoimatta. Henkisessä satanismissa on 
kyse meditaatiosta. Olkaa tietoisia siitä, että jopa omassa 
itsessämme, koska monesti tulemme hyvin epähengellisestä 
taustasta, saattaa olla reaktioita, jotka eivät halua meditoida. Olkaa 
tietoisia tästä ja valmiina laskemaan tämä. Ihmisiä on monia ja 
jokaisella on erilainen Sielu. Voi ilmetä erilaisia ongelmia, jotka 
saattavat pakottaa teidät lopettamaan.  Jumalat auttavat aina uusia
omistautuneita jäseniämme etenemään ja tulemaan voimakkaiksi ja
toimivat oppaina. Tehkää siis samalla tavalla sitä, mikä tuntuu 
oikealta, ja konsultoikaa Suojelusdemonejanne sekä Saatanaa ja 
pyytäkää opastusta. Jokainen tulee tähän elämään erilaisista 
henkisistä lähtökohdista ja teidän on oltava tietoinen omista 
rajoistanne. Tämän sanottuani, jos jokin musertaa teidät tai teillä on
terveysongelmia, jotka estävät teitä  meditoimasta, edetkää 

varovasti ja viisaasti. 

http://joyofsatan.fi/
https://www.ancient-forums.com/index.php
https://www.ancient-forums.com/index.php


Tämä ohjelma on sekä niille, jotka ovat juuri omistaneet sielunsa 
Saatanalle ja myös niille, jotka ovat uusia ja tarvitsevat lisää 
opastusta. Järjestämällä toistoja tasapainoisella tavalla, ihminen 
pystyy hyötymään tästä ohjelmasta joka tapauksessa. Jos jokin 
tuntuu väärältä, älä tee sitä, ja jos jokin asia saa teidät tuntemaan 
olonne epämukavaksi, välttäkää sitä ja korvatkaa se toisella 
meditaatiolla. 
 
Satanismissa on oltava vahva. Satanismissa Henkinen Eliitti on 
niitä, jotka taistelevat aktiivisesti Saatanan puolesta, ja ne, jotka 
sinnikkäästi kasvavat henkisesti. He ovat niitä ihmisiä, jotka 
niittävät palkintoja. Ei ole väliä, jos kerran luulit olevasi laiska, 
kyvytön, kykenemätön - me kaikki olemme täällä todistaaksemme 
teille, ettette ole mitään näistä asioista. Todistakaa tämä myös 
itsellenne. Saatana ja jumalat ovat hyvin ymmärtäväisiä ja 
kärsivällisiä. Olen myös yrittänyt laatia tämän ohjelman lyhyeksi 
niille, joilla ei ole aikaa. Ihmiset, joilla ei ole tarpeeksi aikaa, voivat 
jakaa ohjelman kahteen tai kolmeen osaan ja tehdä sen aamulla ja 
illalla. Tajuat jutun juonen täältä. Mikä on tärkeää, että noudatatte 
tätä päivittäin. Tuntuuko sinusta, ettet pysty? Tee se. Tuntuuko 
sinusta, että kamppailet tämän kanssa? Teet sen. Etkö tunne 
mitään? Tee se silti. Usko itseesi, niin onnistut. Toistan, ja useimmat 
ihmiset täällä tietävät: Voima ei tule niin nopeasti ja tullakseen 
taitavaksi, kuten esimerkiksi missä tahansa muussa taiteessa, 
teidän on oltava sinnikkäitä. 
 
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: älä stressaa liikaa tuloksista. 
Jotkut teistä saattavat tuntea tuloksia lähes välittömästi ja jotkut 
saattavat hukkua niihin. Toiset perheemme jäsenet saattavat olla 
hitaampia tulosten saavuttamisessa tai olla avoimia  tuntemaan 
meditaation vaikutukset. OLI MITEN OLI, JATKAKAA! Monet niistä 
ihmisistä, jotka ovat tänään edistyneitä, eivät tunteneet mitään 
aikoinaan, suurinpiirtein, kuten ne, jotka ovat olleet hyvin henkisiä 
menneissä elämissä, eivät ole kuten useimmat ihmiset. Satanistit 
eivät ole ihmisiä, jotka lopettavat. Tietäkää, että Saatana ja jumalat 
näyttävät teille räikeästi tarvitsemanne merkit, jotka ovat opastusta
kasvaa ja uskoa niihin täysin. He ohjaavat teitä ja he auttavat teitä 
kasvamaan henkisesti.  
 
Jokainen päivä 40 päivän ohjelmassa jaetaan meditaatioihin, jotka 
ovat Aamulla ja Yöllä. Heräämällä 15 minuuttia aikaisemmin 
aamulla, sinä olet valmis lähtemään liikkeelle.



Voimameditaatiota on tehtävä päivittäin. Tämä on todellinen 
"rukous Jumalalle", joka pitäisi olla päivittäistä, ei sitä, mitä ristityt 
typerästi ilmoittavat.
  
Olkaa uskollisia kurinalaisuudessanne, ja kurinalaisuutenne 
palkitsee teidät  voimalla, jonka varassa voitte tyydyttää toiveenne.
Tietäkää, että ne, jotka taistelevat Saatanan puolesta ja meditoivat 
aktiivisesti, ovat niitä, jotka niittävät suurimmat palkinnot Helvetin 
Voimilta. 
 
Meditaatioita EI tarvitse kiirehtiä, mutta kun opitte tekemään niitä, 
ne tulevat viemään vähemmän aikaa. Kaikki meditaatioistunnot 
eivät ole yhtä hyviä ja teillä ei myöskään tule olemaan täydellistä 
herkkyyttä koko ajan, tärkeää on se että näitä meditaatioita 
tehdään päivittäin. JOS TUNNETTE OLONNE HUKKUNEEKSI, SE EI OLE 
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. ETTÄ OHJELMA KESTÄÄ 40 PÄIVÄÄ - KÄYTÄ PÄIVIÄSI KUROAKSESI 
UMPEEN JA TEE NIIN KUIN TUNTUU OIKEALTA JA MUKAVALTA!!!! 

Huom: 

ELINIKÄINEN SITOUTUMINEN: 

● OHJELMAA ON JATKETTAVA MYÖS  40 PÄIVÄN JÄLKEEN, JOTTA 
VOIMASI SÄILYY. HENKISESTI HYVIN VOIMAKKAAKSI TULEMINEN
ON ELINIKÄINEN SITOUMUS, JOHON VOIT SITOUTUA. 
MEDITAATIOT VOIDAAN VAIHTAA MUIHIN 
MEDITAATIOIHIN, JOITA TUNNET TARVITSEVASI, SILLÄ 
TÄMÄ OHJELMA TULEE OLEMAAN MELKO YKSINKERTAINEN, 
MUTTA SE SISÄLTÄÄ PERUSASIAT, JOITA ON TEHTÄVÄ 
PÄIVITTÄIN, JOTTA VOITTE EDETÄ TURVALLISELLA JA 
POSITIIVISELLA TAVALLA MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI 40 
PÄIVÄSSÄ. MUTTA TÄMÄ ON ELINIKÄINEN SITOUTUMINEN 
JATKAMISEEN. 
 

Rentoudu ja tiedä, että tämä ei tule olemaan vaikeaa, sillä kaikki 
tullaan selittämään perusteellisesti. 

Joka tapauksessa, jatketaan.



Tämän ohjelman päätavoitteena on siis edistää teitä henkisesti 
siihen pisteeseen, jossa 40:ssä päivässä:

• Luot vahvan suoja-auran, joka aktiivisesti suojelee sinua. 

• Aurastasi tulee voimakkaampi ja pystyt tuntemaan 
energian paremmin. 

• Chakroistasi tulee paljon puhtaampia kuin ne ovat koskaan 
olleet. 

• Chakranne heräävät ja avautuvat, mikä on välttämätöntä, kun 
harjoitatte Taikuutta.

• Biosähkösi tasot ovat paljon voimakkaammat. 

• Olette tarpeeksi pätevä liittyäksenne taisteluun, jossa 
torjutaan vihollista, jos niin haluatte, mahdollisimman lyhyessä
ajassa. On suositeltavaa, että teet niin. 

• Tunnet olosi paljon paremmaksi sen suhteen, kuinka energinen
olet ja kuinka terveeksi tunnet itsesi.

• Muihin vaikutuksiin kuuluu, että sinulla on voimantunne ja 
tunnet olosi voimakkaaksi.

• Psykologisesti olet todistanut itsellesi, kuinka kykenevä olet ja 
pystyt sitoutumaan ohjelmaan.

• Olet tehnyt Helvetin Jumalat ja Saatanan ylpeiksi sinun 
ilmeisestä yrityksestäsi ja omistautumisestasi kasvaa 
henkisesti. Laiskat tyhjäntoimittajat, pelokkaat ihmiset ja ne, 
jotka haluavat vain istua ja katsoa kuinka maailma palaa…

 
 
 
Lopuksi, tämä meditaatio-ohjelma sisältää: [Paina 
meditaatioiden nimiä navigoidaksesi Joy of Satan -sivustolla] : 



● Auran Puhdistus:  
Puhdas aura vapauttaa sinut huonoista vaikutteista ja 
huonoista energioista, pitää sinut vahvana ja terveenä. Pitäisi 
tehdä päivittäin. Auran puhdistus tulisi tehdä ilman MANTRAA, 
kunnes ohjelma kehoittaa sinua tekemään näin. 

● Suojelun Aura:  
Suojelun Aura pitäisi tehdä päivittäin suojellaksesi itseäsi 
psyykkisiltä hyökkäyksiltä ja negatiivisilta energioilta. Tulisi 
tehdä päivittäin.

● Chakrojen Avaaminen:  
Tee nämä kun ohjelma osoittaa, sillä nämä ovat tärkeät 
harjoitteet avaaksesi psyykkisen energian keskukset.

● Chakrojen pyöritys:  
Myös tämä tulisi tehdä päivittäin eikä vie lainkaan paljoa aikaa 
kun saat tuntuman siihen, se myös nostaa energiatasojasi sekä
pitää chakrasi puhtaana ja korkeammalla värähtelytasolla.

● Hengitysharjotukset:  
Näitä pitäisi tehdä päivittäin kun niiden tekeminen on aloitettu.
Nämä hengitykset nostavat niin sanottua ”Vril”:iä, ”Elämän 
Voimaa” tai ”Chi”:tä ja ne nostavat tätä energiaa. Biosähkösi 
nostaminen on voiman ydin. Hengitykset pitäisi tehdä 
kohtuudella sekä itsensä pakottamista EI pitäisi tehdä 
KOSKAAN.

● Fyysinen Jooga:

[ Hathajooga -Rutiini PDF ] [ Kundaliinijooga -Rutiini PDF]

Fyysinen jooga tekee sinusta notkeamman sekä pumppaa 
biosähköäsi, nostaen sinun biosähköäsi. Fyysinen jooga tässä 
ohjelmassa sisältää Hathajoogaa sekä Kundaliinijoogaa, sillä yksi 
nostaa energiavirtaasi [Kundaliini] ja toinen [Hatha] lisää 
notkeuttasi.

https://joyofsatan.fi/kirjasto/Basic%20Spinal%20Energy%20Series-suomi.pdf
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Yogic_Breathing.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/OpeningChakras.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


KUN ON ALOITETTU, ON PAKOLLISTA ETTET PYSÄYTÄ SITÄ 
TAI ANNA KULUA YLI 24 TUNTIA. Lisätietoja, klikkaa tästä. 

● Tyhjyysmeditaatio. 

● Tyhjyysmeditaatio silmät joko auki tai kiinni. Parempi auki 
sillä monesti ihminen saattaa nukahtaa tahattomasti.  

 
Valinnaiset meditaatiot: 
 
Nämä on tarkoitettu niille, jotka 40 päivän voimaantumisen 
ohjelman aikana ovat kokeneet, että se ei kata heitä täysin ja 
että he eivät tunne, että he tekevänsä niin paljon kuin heidän 
pitäisi. Tämän pitäisi olla vähemmistö. Näitä voidaan harjoitella
sen jälkeen, kun 40 päivän ohjelma on ohi. 
 
Meditaatiot, joita on jatkettava 40 päivän jakson jälkeen, ovat 
seuraavat: 
 

● Auran puhdistus 
● Suoja-aura 
● Hengitysharjoitukset 
● Hatha- ja Kundaliinijooga. 

 
Edellä mainittujen tulee sisältyä kaikkiin meditaatio-ohjelmiin 
aloitettaessa. Jos jostain syystä päättää olla tekemättä näitä, hän 
voi jättää ne väliin. On suositeltavaa, että pitäydytte näissä, muita 
asioita voidaan korjata ja muuttaa. Mutta kaikki nämä ovat 
pakollisia, jotta pääenergianne, teidän Biosähkövoimanne pysyy 
käynnissä ja pumppaamassa. 

Jälleen, jos teillä on kysyttävää, tulkaa Foorumeille.
     

-Jatketaan.-

https://www.ancient-forums.com/index.php
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/hailtosatansvictory666.angelfire.com/Repeating_Magick.html


 

                             

 Päivien 1-3 
Meditaatiot 

Minä olin, olen nyt, eikä minulla ole loppua. Harjoitan hallintaa jokaisen luodun
yli sekä jokaisen asioista jotka ovat minun kuvani suojeluksen alaisia.

 -Saatana, Al-Jiwah.

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- Auran Puhdistus;

- Suojelun Aura;

        - Tyhjyysmeditaatio silmät auki 2 minuutin ajan.

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- Auran Puhdistus;

- Suojelun Aura;

        - Tyhjyysmeditaatio silmät auki 2 minuutin ajan.

Samat meditaatiot on tehtävä 3 päivää putkeen.

Kun pääset jyvälle näistä, harjoitukset ovat sinulle erittäin helppoja
tehdä, ja se voi olla yhteensä 4 minuuttia päivässä aamulla ja illalla.
Tyhjyysmeditaation voi tehdä myös milloin tahansa päiväsi aikana, 
vain keskittymällä johonkin kohteeseen. Aamulla sinun tarvitsee siis
vain laittaa suojan aura ja puhdista aurasi ja chakrasi. Mikä on 
yhteensä vain noin 2 minuuttia. Keskity ja varmista, että puhdistat 
aurasi ja chakrat täysin. 

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

 Päivien 4-5
Meditaatiot 

Olen aina läsnä auttamaan kaikkia jotka luottavat minuun sekä kutsuvat minua
tarpeen aikana. Universumissa ei ole paikkaa joka ei tunne läsnäoloani.

-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- Auran Puhdistus;

- Suojelun Aura;

        - Tyhjyysmeditaatio silmät auki 2 minuutin ajan;

        - Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 5 kierrosta

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- Auran Puhdistus;

- Suojelun Aura;

        - Tyhjyysmeditaatio silmät auki 2 minuutin ajan.

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 5 kierrosta

Tämän hengityksen lisääminen lisää voimaa ja biosähköisyyttäsi 
sekä tämä on Praanisen Hengityksen perusta.Yllä oleva on yhteensä
noin 5 minuuttia, riippuen siitä kuinka paljon haluat pitää 
hengitystä. Ei yli 5 minuuttia, kuitenkaan. Tämä on vain 10 
minuuttia päivästäsi, yhteensä.

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

Päivien 6-8
Meditaatiot 

Totuus ja vääryys ovat tuntemiani. Kun houkutus saapuu, Minä annan liittoni
hänelle joka luottaa minuun.

-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- Auran Puhdistus;

- Suojelun Aura;

        - Tyhjyysmeditaatio silmät auki 2 minuutin ajan.

        - Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 5 kierrosta

- Chakrojen pyöritys;

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- Auran Puhdistus;

- Suojelun Aura;

        - Tyhjyysmeditaatio silmät auki 2 minuutin ajan.

Tämä tässä on miniohjelma, ja se kestää vain noin 11-12 minuuttia, 
kun pääsette jyvälle siitä. Se vie vähemmän aikaa, kun opit sen 
täysin. Joku joka on taitava voi tehdä nämä meditaatiot noin 6 
minuutissa. JOS TUNNET OLOSI YLIKUORMITTUNEEKSI, VOIT OTTAA 
2 LISÄPÄIVÄÄ TAI NIIN KAUAN KUIN TARVITSETTE SOPEUTUAKSENNE.

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

Päivien 9-11
Meditaatiot 

Minä palkitsen Aadamin jälkeläiset, ja annan heille palkkioksi monenlaisia
palkintoja jotka vain minä yksin tiedän.

-Saatana, Al-Jiwah

Tilansäästön vuoksi, maininnat Auran Puhdistus: , Suojelun Aura: ,  Tyhjyysmeditaatio silmät 
auki , sillä nämä ovat pakollisia ja ovat tehtävä ohjelman joka päivä. Nämä meditaatiot 
esitetään seuraavasti; [AP] [SA] [TM] Yhdessä lauseessa tilansäästön vuoksi. Edelleen, näitä 
voidaan painaa linkkeinä.

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 5 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Perustameditaatio 15 hengityksen verran. Pidä energia sisälläsi. 
Kuvittele vetäväsi valkokultaista energiaa Auringosta koko Sielusi 
sisään.

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

Valinnaiset meditaatiot illalle:

- Perustameditaatio 11 hengityksen verran. Pidä energia sisälläsi. 
Kuvittele vetäväsi valkokultaista energiaa Auringosta koko Sielusi 
sisään.

*JOS TUNNET ITSESI ÄLLIKÄLLÄ LYÖDYKSI, VOIT OTTAA 2 LISÄPÄIVÄÄ TAI NIIN KAUAN KUIN 
TARVITSET SOPEUTUAKSESI. TÄMÄ OHJELMA EI OLE SIDOTTU 40:NEEN PÄIVÄÄN, SE VOI OLLA 
PIDEMPI! KUUNTELE OLOASI LIITTYEN TÄHÄN!

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
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https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
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https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Foundation_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
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https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

Päivien 12-16
Meditaatiot 

Minä asetan asiani heidän käsiin joita olen koettanut ja jotka ovat
sopusoinnussa minun toiveideni kanssa. Minä ilmestyn monilla tavoilla heille

jotka ovat uskollisia ja johtoni alaisuudessa.
-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Perustameditaatio 15 hengityksen verran. Pidä energia sisälläsi. 
Kuvittele vetäväsi valkokultaista energiaa Auringosta koko Sielusi 
sisään.

Arvioitu aika ylläolevalle pitäisi olla suunilleen 6 minuuttia.

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Kolmannen Silmän Chakran Avaaminen

[Tämän voi tehdä joko aamulla tai illalla, kumman tahansa oletkaan 
valinnut. Jos olet valinnut meditoida vain aamulla tai vain yöllä, 
tämä pitää tehdä päivien 12-16 aikana. Ilta/yö on tehokkaampi 
Kolmannen Silmän Chakran avaamiselle.]

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Opening_The_Third_Eye.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Foundation_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

Päivien 17-20
Meditaatiot 

Minä ohjaan suoralle polulle ilman paljastettua kirjaa; Minä ohjaan oikein minun
rakastettuni ja valitsemani näkymättömin keinoin. Kaikki minun opetukseni

ovat helposti sovellettavissa kaikkina aikoina ja olosuhteissa. Rankaisen kaikkia
jotka toimivat tahtoni vastaisesti toisessa maailmassa.

Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Hathajooga -Rutiini PDF Perustameditaation sijasta.

Tee jokaista asentoa 2:n hengityksen ajan, hengittäen syvään ja 
rennosti. Session lopuksi rentoudu täysin – tämä ei vie 5:ttä 
minuutta pidempää. Tämä kokonaisuudessaan on 30 hengitystä. Ole
rentona ja mukavasti.

Yhteensä, suunnilleen 15 minuuttia nyt.

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Kruunuchakran avaaminen

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Crown_Chakra.html
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

Päivien 21-22
Meditaatiot 

Paljastan ihmeeni heille jotka etsivät niitä, ja ihmeeni ajallaan heille jotka
vastaanottavat ne minulta.

Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Hathajooga -Rutiini PDF Perustameditaation sijasta.

Tee jokaista liikettä 3:n hengityksen ajan, syvään ja rennosti. 
Session lopuksi rentoudu täysin – Tämä ei vie 8:aa minuutta 
pidempää. Tämä kokonaisuudessaan on 45 hengitystä. Ole rentona 
ja mukavasti. JOS HENGITYKSET OVAT LIIKAA, PYSY 3:SSA 
HENGITYKSESSÄ TAI JOPA KAHDESSA!

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Kurkkuchakran avaaminen

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Opening_Throat_Chakra.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

Päivien 23-26
Meditaatiot 

Mutta he jotka ovat ilman ovat vihollisiani, täten he vastustavat minua. Eivät
he tiedä että sellainen kurssi on heidän hyötyjen vastainen, sillä mahti,

vauraus ja rikkaudet ovat käsissäni, ja minä suon ne jokaiselle arvokkaalle
Aadamin jälkeläiselle.

-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Hathajooga -Rutiini PDF Perustameditaation sijasta.

Tee jokaista liikettä 5:n hengityksen ajan, syvään ja rennosti. 
Session lopuksi rentoudu täysin – Tämä ei vie 10:tä minuutta 
pidempää. Tämä kokonaisuudessaan on 75 hengitystä. Ole rentona 
ja mukavasti. JOS HENGITYKSET OVAT LIIKAA, PYSY 3:SSA 
HENGITYKSESSÄ TAI JOPA KAHDESSA!

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Sydänchakran avaaminen

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Opening_Heart_Chakra.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html


 

Päivien 27-30
Meditaatiot 

Kolme asiaa ovat vastaani, ja kolmea asiaa vihaan. Mutta he jotka pitävät
salaisuuteni saavatkoon minun lupausteni täytäntöönpanon. He jotka kärsivät

vuokseni minä varmasti palkitsen yhdessä joistakin maailmoista.
-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Hathajooga -Rutiini PDF Perustameditaation sijasta.

Tee jokaista liikettä 5:n hengityksen ajan, syvään ja rennosti. 
Session lopuksi rentoudu täysin – Tämä ei vie 10:tä minuutta 
pidempää. Tämä kokonaisuudessaan on 75 hengitystä. Ole rentona 
ja mukavasti. JOS HENGITYKSET OVAT LIIKAA, PYSY 3:SSA 
HENGITYKSESSÄ TAI JOPA KAHDESSA!

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Solarpleksuschakran avaaminen

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Opening_Solar_Chakra.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html


 

Päivien 31-34
Meditaatiot 

Mutta he jotka ovat ilman ovat vihollisiani, täten he vastustavat minua. Eivät
he tiedä että sellainen kurssi on heidän hyötyjen vastainen, sillä mahti,

vauraus ja rikkaudet ovat käsissäni, ja minä suon ne jokaiselle arvokkaalle
Aadamin jälkeläiselle.

-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Hathajooga -Rutiini PDF Perustameditaation sijasta.

Tee jokaista liikettä 5:n hengityksen ajan, syvään ja rennosti. 
Session lopuksi rentoudu täysin – Tämä ei vie 10:tä minuutta 
pidempää. Tämä kokonaisuudessaan on 75 hengitystä. Ole rentona 
ja mukavasti. JOS HENGITYKSET OVAT LIIKAA, PYSY 3:SSA 
HENGITYKSESSÄ TAI JOPA KAHDESSA!

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Sakraalichakran avaaminen

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Opening_Sacral_Chakra.html
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html


 

Päivien 34-38
Meditaatiot 

Se on minun haluni, että seuraajani sitoutuvat yhtenäisyyteen, etteivät he
jotka ovat ilman vallitse heidän yli. Nyt, sitten, kaikki te jotka olette seuranneet

käskyjäni ja opetuksiani, hylätkää kaikki opetukset ja puheet niiltä jotka ovat
ilman.

-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Hathajooga -Rutiini PDF Perustameditaation sijasta.

Tee jokaista liikettä 5:n hengityksen ajan, syvään ja rennosti. 
Session lopuksi rentoudu täysin – Tämä ei vie 10:tä minuutta 
pidempää. Tämä kokonaisuudessaan on 75 hengitystä. Ole rentona 
ja mukavasti. JOS HENGITYKSET OVAT LIIKAA, PYSY 3:SSA 
HENGITYKSESSÄ TAI JOPA KAHDESSA!

- Vaihteleva Sierainten Hengitys 1 kierros

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Juurichakran avaaminen

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Opening_Base_Chakra.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Alternate_Nostril.html
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html


 

Päivien 39-40
Meditaatiot 

Oi te, jotka olette uskoneet minuun, kunnioittakaa symboliani ja kuvaani, sillä
ne muistuttavat teitä minusta. Huomioikaa minun lakejani ja säädöksiäni.

Totelkaa palvelijoitani ja kuunnelkaa kaikkea, mitä he sanelevat teille
kätketyistä asioista. Ottakaa vastaan se, mitä sanellaan, älkääkä viekö sitä
ulkopuolisten, juutalaisten, kristittyjen, muslimien ja muiden eteen; sillä he

eivät tiedä opetukseni luonnetta. Älä anna heille kirjojasi, jotteivat he muuta
niitä tietämättäsi. Opettele suurin osa niistä ulkoa, jottei niitä muutettaisi. 

-Saatana, Al-Jiwah

Aamumeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Hengitysharjoitus ”Kokonainen Jooginen Hengitys” 8 kierrosta

- Chakrojen pyöritys

- Hathajooga -Rutiini PDF Perustameditaation sijasta.

Tee jokaista liikettä 5:n hengityksen ajan, syvään ja rennosti. 
Session lopuksi rentoudu täysin – Tämä ei vie 10:tä minuutta 
pidempää. Tämä kokonaisuudessaan on 75 hengitystä. Ole rentona 
ja mukavasti. JOS HENGITYKSET OVAT LIIKAA, PYSY 3:SSA 
HENGITYKSESSÄ TAI JOPA KAHDESSA!

- Vaihteleva Sierainten Hengitys 2 kierrosta

Yömeditaatiot tälle päivälle:

- [AP] [SA] [TM]

- Chakrojen pyöritys

- Kundaliinijooga -Rutiini PDF 4x hengitystä kaikkien harjoitteiden 
kanssa.

- Kuudennen Chakran avaaminen

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/6th_Chakra.html
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Basic%20Spinal%20Energy%20Series-suomi.pdf
https://joyofsatan.fi/kirjasto/Hatha%20Yoga%20Sample%20Session-suomi.pdf
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Alternate_Nostril.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/EZ_Chakra_Spin.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Complete_Breath.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


 

Ohjelman loppu

Ohjeet 40:n päivän päätteeksi:

- [AP] [SA] [TM]

Pitäisi tehdä päivittäin riippumatta siitä mitä lisäät omaan 
ohjelmaasi. Kun puhdistat aurasi, voit lisätä RAUM-mantran sitten 
kun se tuntuu oikealta.  

Asioita joita voit tehdä, ovat seuraavat: Lisää ylimääräisiä 
meditaatioita Saatanan ilo -meditaatiosivulta. Kokeile. Ohjelma 40.
päivään asti on tuonut teidät siihen, että chakranne ovat heränneet 
ja että biosähkösi on auki, juuri niin kuin on luvattu. 

Esimerkiksi, Kundaliinijoogan hengityksiä voi lisätä päivittäin 
yhdellä tai kahdella, kunnes ne saavuttavat 108. Sama juttu 
hengittämisen kanssa Hatha-joogassa. Samoin voidaan tehdä 
Hengityksen kanssa. Voit lisätä lisää hengityksiä, kun tunnet olevasi
valmis. 

Mitä tulee chakrojen kanssa työskentelyyn, voit lisätä lisää  
meditaatioita. Kun tämä ohjelma on hallussa, se on melko helppo ja 
se ei vie lainkaan paljon aikaa. Se kestää yhteensä noin 20 
minuuttia päivässä. Tämän jälkeen voitte lisätä meditaatioita 
Saatanan Ilo -meditaatiosivun mukaisesti.

Älkää pelätkö kokeilla. Tiedä vain, että kun lisäät meditaation, 
varmista, että jatkat sitä päivittäin. Näin varmistat, että etenet 
tasaisesti eteenpäin.

https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Protection.html
https://www.joyofsatan.fi/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html


Pysy vahvana, jatka taistelua kehityksesi  ja Saatanan vuoksi. 
Otetaan takaisin mikä on, on ollut ja tulee aina olemaan meidän!

40 Voiman Päivää

- Kirjoittanut Korkeapappi Hooded Cobra 666

ELÄKÖÖN SAATANA!!!!


