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Satanististen noitapiirien perusohjenuorat

Noitapiirin (covenin) tarkoituksena on lukumäärän voima. Jäsenten yhdistetty sielun ja mielen 
voima voi saada aikaan paljon enemmän kuin yksi henkilö yksin. Coven tarjoaa toveruutta, 
keskinäistä nautintoa harjoituksista, toveruutta ja on kuin tiivis perhe. Ryhmän tekemä työ onnistuu 
yleensä huomattavan hyvin, kun taas yksin työskentelevä voi saavuttaa vain kohtalaista menestystä. 
Kaikkien Joy of Satan -covenien tarkoituksena on hengellinen sodankäynti. Kukin liitto 
työskentelee suoraan suojelusdemonin/demonittaren kanssa, joka ohjaa ja opastaa liittoa Saatanan 
toiveiden suhteen. Liiton on toimittava ehdottoman salassa.

Sana "coven" tulee latinankielisestä sanasta "conventus", joka tarkoittaa "kokoontumista" tai 
"kokousta" tai "kokoontua". Sillä on sama juuri kuin sanoilla "convention" ja "covenant".

Liitosta itsestään tulee voimakas yksikkö. Mitä voimakkaampia yksittäisten jäsenten mielet ja sielut
ovat, sitä voimakkaampi on liitto kokonaisuutena. Ajan myötä ja jatkuvan työskentelyn myötä liitto 
kehittää voimakkaan energian auran, josta yksittäiset jäsenet voivat ammentaa täydentääkseen omaa
voimaansa. Liitosta tulee energiapankki. Tämä on mahdollista vain säännöllisillä kokouksilla ja 
rituaaleilla, joissa kaikki jäsenet työskentelevät yhdessä ryhmätyönä. Johdonmukaisuus on aina 
avain henkisen energian rakentamiseen ja vakiinnuttamiseen.

Covenin rakenne ja vaatimukset:

• Liittoon kuuluu enintään 13 jäsentä. Näihin 13 jäseneen kuuluu ylipappi/-tar, joka on liiton 
johtaja. Kun jäsenmäärä ylittää 13, muodostetaan uusi liitto, joka irtautuu alkuperäisestä liitosta. 
Tämä perustuu kuuvuoden 13 täysikuuhun ja sielun 13 chakraan.

• Jokaisella liitolla on oltava suojelusdemoni/-tar. Tämä on lähes aina ylipapin/-ttaren 
suojelusdemoni/-tar. Tältä Demonilta/-ttarelta on kysyttävä, suostuuko hän suojelijaksi.

• Liitolla tulisi olla säännöllinen kokoontumispaikka. Se voi olla ulkona tai jäsenen kotona; 
mieluiten erityisessä huoneessa, joka toimii temppelinä, joka on suunniteltu, vihitty ja omistettu 
Saatanalle/Luciferille.

• Perinteisesti yksittäisten covenien kokoontumispaikkojen välillä tulisi olla vähintään viiden 
kilometrin välimatka. Tähän sovelletaan vanhaa tapaa "alueellisista oikeuksista".

• Liitolla tulisi olla hierarkia.

• Jokaisen uuden jäsenen on käytävä läpi vihkimisrituaali, vannottava uskollisuutta 
Saatanalle/Luciferille ja vannottava sitova vala absoluuttisesta salassapidosta.

• Jokaisen uuden jäsenen on jo ennen vihkimysriittiin astumista suoritettava omistautumisrituaali 
Saatanalle/Luciferille. Omistautumisrituaali voidaan suorittaa covenin valvonnassa, jos se sopii 
uudelle jäsenelle. Kaikkien jäsenten tulisi tuntea vahvaa sukulaisuutta ja sopusointua toistensa 
kanssa, sillä covenin on toimittava yksikkönä. Kaikkien yksittäisten jäsenten välinen 
yhteensopivuus on välttämätöntä koko covenin kannalta. Kun vala on vannottu, se on pysyvä.

• Jokaisella liitolla tulisi olla maaginen nimi. Siihen voi sisältyä suojelusdemonin/-ttaren nimi, ja 
sen tulisi olla luonteeltaan saatanallinen.



• Jokaisella liitolla tulisi olla oma erityinen tunnus, joka ommellaan jokaisen jäsenen kaapuun. 
Tämä voi olla suojelusdemonin/-ttaren sinetti.

• Esbat:
Ihannetapauksessa liiton tulisi kokoontua täysikuun [Esbat] aikana. Syynä tähän on se, että 
täysikuun aikana astraalienergiat ovat suotuisampia työskentelyn onnistumisen kannalta. Kuu 
hallitsee sielun naispuolista puolta, joka antaa kaikenlaiseen työskentelyyn tarvittavan energian. 
Täysikuu vahvistaa tätä. Säännölliset kuukausittaiset kokoukset olisi pidettävä Luciferille sanotun 
erityisen riitin yhteydessä. Sen jälkeen keskustellaan kaikesta tärkeästä ja ryhmä työskentelee 
voimiensa parissa yhdessä yksikkönä. Tämä voidaan tehdä telekinesian kautta, jolloin kaikki jäsenet
työskentelevät yhdessä liikuttaakseen tai leijuttaakseen yksittäistä esinettä ryhmätyönä. Se, miten 
yhdessä työskentely toteutetaan ja mitä tiettyjä harjoituksia käytetään, riippuu koko covenista. On 
tärkeää sopia asiasta, mutta aikaa ei pidä tuhlata päätöksen tekemiseen.

• Jos joku jäsen on hädässä, koko coven kokoontuu auttamaan. Ajan mittaan covenin pitäisi olla 
tiiviimmin sidottu kuin oma perhe. Tämä syntyy sielun yhteydestä muihin jäseniin, mikä tapahtuu 
luonnostaan, kun yksittäisiä voimia käytetään yhdessä. 

• Sapatti:
Saatanallisina juhlapyhinä/pyhinä päivinä coven kokoontuu yhteen juhlimaan. Suuremmat sapatit 
ovat juhlimista varten, mutta ne ovat myös erittäin tärkeitä työskentelyä ja vihkimistä varten. Kukin 
sapatin päivämäärä on linjassa maan tärkeiden astraalienergioiden kanssa. Tästä syystä muinaiset 
rakensivat Stonehengen ja muita monumentteja, jotka keskittyivät vuodenaikoihin ja niiden 
linjaukseen auringon kanssa. Tämä kaikki perustuu tieteeseen. Tietyt energiat maan sisällä ja maan 
suhde muihin taivaalla oleviin planeettoihin näiden päivämäärien aikana ovat hyvin suotuisia 
astraalisen työskentelyn kannalta, ja ne auttavat ja lisäävät sitä suuresti. Juhlat järjestetään aina 
sapattina tapahtuvan tärkeän työn jälkeen. Virheellinen tieto on antanut sen vaikutelman, että nämä 
päivät ovat vain juhlimista ja pitoja varten. Näin ei kuitenkaan ole. Kaikki sapatit ovat hyvin 
tärkeitä päivämääriä, jolloin on mahdollista saavuttaa erityistä menestystä hengellisissä töissä, joita 
ei tapahtuisi muina aikoina vuoden aikana. Näillä päivämäärillä on hyvin tärkeä merkitys.

• Vaikka tämä on vain spekulaatiota, sana "sapatti" muistuttaa vahvasti sanskriittista sanaa "Sabda", 
joka tarkoittaa "ääntä". Liiton harmoniassa oleva värähtely on paljon korostuneempi ja 
voimakkaampi kuin yksilön yksinään antama. Olen havainnut, että monet demonien nimet ovat 
peräisin sanskritista, samoin kuin "Saatana", joka tarkoittaa "totuutta". Lisätietoa tästä saatte mm: 
Satanismin juuret ja alkuperä.

• Covenin tärkein tarkoitus on, että jokainen on Saatanalle/Luciferille omistautunut meedio, joka 
tekee hänen työtään. Tämä on lähes aina henkisen sodankäynnin alalla. Tässä suojelusdemoni/-tar 
on se, joka antaa käskyt. On noudatettava äärimmäistä salassapitovelvollisuutta. Tämä on lahja 
Saatanalle/Luciferille ja Helvetin Voimille liiton taholta. Nämä työt tapahtuvat perinteisesti esbatien
aikana. Sen jälkeen, sekä Suurten sapattien että Esbattien aikana, pidetään kestit ja juhlat. Liiton 
jäseniä kannustetaan tuomaan ruokaa ja juomia. Kokousten tulisi aina olla positiivinen kokemus 
kaikille covenin jäsenille.

• Hierarkiassa toinen mies/nainen [ylipapin/-ttaren alaisuudessa] tunnetaan liiton virkailijana tai 
toimeenpanijana, ja hän on vastuussa jäsenyydestä ja siitä, että jäsenille jaetaan tietoa seuraavan 
kokouksen ajasta ja paikasta, siitä, mitä pukeutua, mitä ruokaa, musiikkia ja niin edelleen tuoda 
kokouksiin. Jos ylipappi/-tar on poissa, virkailija toimii hänen sijaisenaan. 



Mitä coven-juhliin tarvitaan:

Liiton pääpaino on työskennellä yksikkönä saavuttaakseen maagisia urotekoja, jotka eivät 
normaalisti ole mahdollisia vain yhden henkilön ponnistelujen avulla. Vaikka seuraavat tavarat ovat 
ihanteellisia, ne eivät ole ehdottoman välttämättömiä. Tärkeintä on, että kaikki jäsenet kokoontuvat 
säännöllisesti yhteen ja työskentelevät johdonmukaisesti yhtenä yksikkönä. Aivan kuten yksilö 
vahvistuu, kun hän harjoittaa johdonmukaisesti joogaa ja meditaatiota rakentaakseen energiaa ja 
vahvistaakseen sieluaan sekä ohjatessaan ja keskittäessään mieltään, niin tekee myös liitto 
yksikkönä. Coven on hengellinen. Aineelliset esineet ovat ihanteellisia juhlia ja muuta sellaista 
varten, mutta jos niiden hankkiminen osoittautuu joillekin liian vaikeaksi, se ei estä teitä toimimasta
covenina.

Yksi tai useampi pieni rumpu, kuten bongorummut, joita voidaan käyttää ryhmän saamiseksi 
rytmiin. Rytmin ja tanssin tiedetään perinteisesti rakentavan sielun energiaa. Vaihtoehtoisia 
musiikkisoittimia Saatanalliseen coveniin ovat:

Tamburiinit, äänilevyt, panhuilut, huilut, helistimet. Tämä on tarkoitettu rytmiseen tanssiin piirissä, 
joka tehdään ryhmän voimien nostamiseksi yksikkönä. Tanssi tapahtuu usein rivissä käärmeen 
tavoin, ja ylipappi/-tar johtaa muita, tekee S-kirjaimia ja muita kääntyviä tanssiliikkeitä. Riitin 
jälkeen tapahtuvassa tanssissa voidaan soittaa edellä mainittuja soittimia, tai valittua musiikkia 
voidaan soittaa kaiuttimista - metalli tai mikä tahansa muu eloisa rytmi sopii hyvin.

Tarvitaan sopiva alttari ja alttarivälineet. Ne voivat kuulua ylipapille tai olla erilliset liitolle. 
Tarvitaan yhteinen malja, jossa käytetään joko viiniä tai jotain muuta juomaa. [Koko ryhmä 
siemaisee maljasta riitin aikana]. Tämä on muodollisia rituaaleja varten, joissa käytetään kaikkia 
rekvisiittaa. Kuten monet jo tietävät, rekvisiittaa ei tarvita mielen ja sielun työskentelyyn. 
Rekvisiittaa käytetään vain tietyn tunnelman luomiseen, joka auttaa työskentelyä.

Teini-ikäisille ja muille, jotka eivät ole vapaita, rekvisiittaa ei tarvita. Ainoastaan se, että kaikki 
liittoon kuuluvat ovat omistautuneet Saatanalle ja että liitto kokoontuu säännöllisesti. 
Kokoontuminen yhteen ja mielen keskittäminen tiettyyn työskentelyyn ovat jokaisen covenin 
ehdoton edellytys.



Satanististen covenien vihkimisseremonia

Jokaisen uuden jäsenen kanssa on suoritettava vihkimisrituaali. Uudet jäsenet on valittava huolella, 
sillä heidän on oltava covenin aikeiden ja ajattelutavan mukaisia ja heidän on asetettava kaikkien 
etu etusijalle. Vihkimys on liittyminen coveniin; kuin perheeseen. Kuten Saatanalle vihkiminenkin, 
rituaali on pysyvä. Ehdokkaan etujen ja tavoitteiden tulisi olla sopusoinnussa covenin kanssa, ja 
ennen kaikkea hänen tulisi olla täysin ja täydellisesti omistautunut Saatanalle/Luciferille ja hänen 
agendansa edistämiselle. Kaikkien coven-ehdokkaiden PITÄÄ jo suorittaa omistautumisrituaali, 
ennen kuin heidät voidaan vihkiä liittoon. Liiton suojelusdemoni/-tar antaa luvan uusille jäsenille. 
Ketään ei saa ottaa jäseneksi ilman suojelijademonin/-ttaren suostumusta.

Vihkimysrituaali on seremonia. Riittiin tulisi liittää erityinen rituaali. Useimmat vihkimykset 
suoritetaan sapatin tai esbatin aikana. Jokaisella liitolla on omat muunnelmansa vihkimistä varten, 
mutta tässä ovat vakio-ohjeet:

    • Vihkimys on vakava riitti, ja typeryydet, kuten korkeakoulu-simputtaminen, EIVÄT KUULU    
siihen.
    • Vihkimisen tulisi tapahtua rituaalin huipennuksen aikaan.
    • Sen jälkeen pitäisi olla kestit ja juhlimista. 

Jos kokelas tuntee suojelusdemoninsa, hänet tulisi kutsua luokseen ja pyyttää mukaan riittiin.
Kandidaatti lukee valaa vannoessaan ääneen seuraavat, paperille tai pergamentille kirjoitetut sanat. 
Valan lausumisen jälkeen hänen on allekirjoitettava nimensä verellä ryhmän edessä. Tämän jälkeen 
paperi tarjotaan Saatanalle/Luciferille polttamalla se kulhossa.

Minä_________________(mainitse koko nimi), kaikkivaltiaan Saatanan/Luciferin edessä, 
_______________(covenin suojelusdemonin nimi) edessä,
______________(oman suojelusdemonin nimi; tarvittaessa) edessä,
Kaikkien täällä kokoontuneiden läsnäollessa, omasta vapaasta tahdostani, vannon vakavasti, että 
pidän aina salassa ne asiat, jotka tämä coven on uskonut vain minun korvilleni.
Lupaan työskennellä Satanismin edistämiseksi kaikin käytettävissäni olevin tavoin.
Ymmärrän, että olen Saatanan soturi ja Helvetin armeijan maallinen jäsen; tämä coven on 
yksikköni.
Lupaan käyttää voimiani ja energioitani ryhmän voimien kanssa tuhoamaan valitut Saatanan 
viholliset.
Lupaan käyttää voimiani ryhmätyönä kenelle tahansa tämän liiton jäsenelle, joka on avun 
tarpeessa, tietäen, että sama tehdään minulle, jos sitä vaaditaan. Kaiken tämän vannon henkeni 
kautta, nyt ja tulevaisuudessa, ja kääntykööt ne voimat, jotka minulla on, nyt tai tulevaisuudessa, 
minua vastaan, jos rikon tämän vakavimman valan.
Herra Saatana ja kaikki Helvetin Demonit ja Voimat,
pitäkää minua sen arvoisena.
Ave Satanas
__________________ (allekirjoita nimesi verellä)

 

Sitten paperi/pergamentti poltetaan kulhossa ja riitti on päättynyt. Sen jälkeen kestitään ja juhlitaan.



Saatanalliset sapatit ja esbatit

Sapatit eroavat esbateista [kokoukset täysikuun aikana] siinä, että ne ovat myös juhlia. "Sapatit" 
tulee ranskankielisestä sanasta "s'ebattre", joka tarkoittaa "juhlia" tai "riehua". Vuoden suurista 
sapateista katso "Saatanalliset juhlapyhät".

Saatanallinen coven tarvitsee toimiakseen seuraavat asiat:

• Varma ja turvallinen alue, joka toimii temppelinä, jossa coven voi olla kohtuullisen äänekäs, mutta
jota ei kuitenkaan häiritä millään tavalla. Ylipapin/-ttaren tulisi siunata ja vihkiä alue. Seinille tulisi 
sijoittaa tai maalata sinettejä sekä Saatanan kuvia. Jos tämä ei ole mahdollista, mikä tahansa paikka,
joka on turvallinen, suojattu ja yksityinen, on hyväksyttävä. Paikka olisi vihittävä ja omistettava 
Saatanalle ennen kokousten pitämistä.

• Rituaaliset välineet liittoa varten:
Ylipappi/-tar voi tuoda mukanaan oman athamensa tai mukana voi olla rituaalisia välineitä, jotka 
kuuluvat covenille ryhmänä. Alttari, ryhmän malja, kello, kynttilät ja suitsukepoltin, mieluiten 
ketjussa, jota käytetään irtosumutteen polttamiseen hiilien päällä. Tätä käytetään piirin ja temppelin 
vihkimiseen. Tarvitaan myös kirja rukouksia ja voimasanoja varten ryhmälle. Nämä voi kirjoittaa 
ryhmän taiteellisin henkilö. Kaikki nämä on säilytettävä turvassa paikassa, jossa ulkopuoliset eivät 
voi käsitellä niitä millään tavalla. Ryhmän erityinen tunnus tulisi maalata, piirtää tai kaivertaa 
jokaiseen rituaalivälineeseen.
[Katso huomautus sivun alareunassa].

• Soittimet ovat valinnaisia, mutta suositeltavia. Perinteisiä soittimia saatanalliselle covenille ovat 
pienet rummut, tamburiinit, nokkahuilut, panhuilut, huilut ja helistimet. Tämä on tarkoitettu 
rytmikästä tanssia varten ympyrässä tai rivissä käärmemuodostelmana, joka tehdään ryhmän 
voimien nostamiseksi yksikkönä. Nämä ovat vain perinteisiä ohjenuoria. Stereokaiuttimista voidaan
myös soittaa musiikkia, esimerkiksi metallia, jotta kaikki pääsevät vauhtiin. Mikä tahansa toimii ja 
mikä tahansa, mikä sopii kaikille covenin jäsenille, on hyvä. 

Säännölliset liittokokoukset ovat esbatteja. Näissä kokouksissa suoritetaan rituaaleja, taikuutta ja 
oppimista/opiskelua ryhmänä. Esbatit ovat täysikuun aikana olevia päiviä. Syy siihen, että 
kokoonnutaan ja tehdään töitä täysikuun aikana, on se, että sielun feminiinin puolen voimat ovat 
paljon voimakkaampia tänä aikana. Sielun feminiini puoli on se puoli, joka antaa raakaa voimaa. 
Sielun miespuolinen puoli on looginen puoli ja ohjaa naispuolisen puolen energioita ilmentymään 
todellisuudessa. Täysikuu antaa voimaa kaikille taikakeinoille, jotka suoritetaan tuona aikana. 
Jokaisen liiton tulisi kokoontua vähintään kerran kuukaudessa täysikuun aikana. Koska vuodessa on
13 kuunkiertoa, kokouksia pitäisi olla vähintään 13 vuodessa.
Esbateissa keskustellaan kaikista tehtävistä töistä, niiden tekotavasta ja seuraavan esbatin 
suunnittelusta. Coven keskustelee siitä, mitä työtä [taikuutta] on tarkoitus tehdä ja miten se 
tarkalleen ottaen tehdään. Sen jälkeen koko ryhmän tulisi meditoida kokonaiskuvaa siitä, mitä on 
tarkoitus tehdä. Jokaisella jäsenellä tulisi olla selkeä kuva mielessään suunnitellusta työskentelystä 
ja lopputuloksesta.

Saatanallisessa covenissa KAIKKIEN jäsenten tulisi osallistua aktiivisesti. Yksi henkilö sytyttää 
kynttilät, toiset soittavat soittimia, ja toinen jäsen kirjoittaa lausuttavat rukoukset tai auttaa 
hahmottamaan rituaalin ja niin edelleen.



Ryhmällä on ehdottomasti oltava täydellinen yksityisyys, eikä sitä saa koskaan häiritä tai 
keskeyttää, varsinkaan taikuutta harjoitettaessa. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Kun coven 
kokoontuu maagista työskentelyä varten, suoritetaan seuraava rituaali. Nämä ovat vain 
suuntaviivoja, ja niitä voidaan muuttaa kunkin ryhmän yksilöllisten mieltymysten mukaan.

Esbat avataan tavallisesti siten, että ylipappi/-tar piirtää pentagrammin ilmaan ja suorittaa 
vakiorituaalin. Kutsuttuaan helvetin neljä kruunattua ruhtinasta ylipapin/-ttaren tulisi lukea ääneen 
rukous, jossa hän pyytää Saatanalta ohjausta liiton toimintaa varten. Tämän jälkeen tulisi olla viisi 
minuuttia meditatiivista hiljaisuutta, jotta jokainen voi omalla tavallaan kiittää Helvetin Voimia tai 
esittää pyyntöjä. 

On vakiintunut perinne, että ryhmä alkaa sitten ääntää yhteen ääneen...
S-A-A-T-A-N-A, S-A-A-T-A-N-A. Variaatioita ovat S-A-A-T-A-N-A---- K-U-U-L-E----M-E-I-T-
Ä. Jos käytössä on musiikkisoittimia, kuten nokkahuilu tai pieni rumpu, niitä voidaan soittaa 
ääntämisen aikana. Tunne ja nauti äänen voimasta useiden minuuttien ajan. Ääntämisen jälkeen 
ylipappi/-tar seisoo jalat levällään ja kädet kohotettuna ylös ja ulos ja ojentautuu kohti taivasta. Sen 
jälkeen muu ryhmä polvistuu ja nostaa kätensä korkealle.

Tällä hetkellä ylipappi/-tar avaa itsensä mahdollisille läsnä oleville demonisille energioille. Aina 
silloin tällöin demoni/-tar voi puhua liittoon kuuluville. Ylipapin/-ttaren kautta.

Kun on tarpeen tehdä taikuutta, tehdään ympyrä. Yhden liiton jäsenen tulisi sytyttää neljä mustaa tai
sinistä (jos mustaa ei ole saatavilla) kynttilää ympyrän kuhunkin kardinaalipisteeseen edustamaan 
helvetin neljää kruunattua ruhtinasta. Tämän tyyppisen ympyrän tarkoituksena on keskittää covenin 
voima. Tämä tehdään suuntaamalla oma energia alaspäin athamen kautta ja visualisoimalla sininen 
valo, joka hahmottaa ympyrän. Ympyrän tulisi olla riittävän suuri, jotta kaikki mahtuvat siihen 
mukavasti. Jäsenen, joka muodostaa ympyrän, tulisi hengittää energiaa sisään ja uloshengittää se 
ulos ja ohjata mahdollisimman paljon energiaa alas athamen läpi ja ympyrään. Tämän jälkeen tulisi 
käyttää sopivaa suitsuketta sisältävää suitsutusastiaa ympyrän vihkimiseen. Kun tämä on tehty, 
ylipappi/-tar kiertää vielä kerran ympyrän ympäri athameensa kanssa vahvistaakseen sitä. Taustalla 
voidaan sytyttää lisäkynttilöitä työskentelyn koordinoimiseksi - esimerkiksi punainen tuhoamista tai
himoa tarkoittaville töille. Muista pitää kynttilät turvallisilla alueilla, jotta paikka ei pala!

Kukaan ei saa missään vaiheessa taikatyön aikana poistua piiristä. Ympyrää ei saa rikkoa. On 
välttämätöntä, että ryhmällä on täydellinen yksityisyys, eikä sitä koskaan häiritä tai keskeytetä, 
varsinkaan taikuutta työskenneltäessä. Muistakaa, että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Kaikkien yksittäisten covenin jäsenten yhteinen tahto on suunnattava samaan päämäärään. Voima 
syntyy ja kerääntyy ympyrän yli kartion muotoon. Kun tarpeeksi voimaa on syntynyt, voimakartion 
suuntaaminen aloitetaan.
Tanssi ja laulaminen on yleisin tapa rakentaa voimaa ryhmän sisällä, ja se juontaa juurensa 
muinaisiin aikoihin. Koko ryhmä tanssii ympyrää säännöllisen tahdin tai laulun rytmin mukaan. 
Tanssi ja tahti nopeutuvat ja voima kasvaa. Tanssin tulisi aina olla vastapäivään. Päästä irti ja nauti. 
Ympyrätanssit alkavat hitaasti ja kiihtyvät vähitellen yhä nopeammin huipentumaan. Covenin 
jäsenet voivat tanssia joko kädestä pitäen tai yksitellen. Kädestä kiinni pitäen voima keskittyy 
entisestään yhdistämällä energiat niin, että voima voi rakentua tasaisesti. Toinen kädestä kiinni 
pitämisen muunnelma voi olla kyynärpäiden lukitseminen. Tanssi voidaan tanssia joko kaapu päällä
tai alasti.
Tärkeää on yksinkertaisuus ja rytmi. Kaikki tanssivat kasvot sisäänpäin, leveäjalkaiset, vasen-oikea-
vasen-askel. Kun kumpikin jalka osuu maahan, polvia taivutetaan hieman, sillä tämä antaa 
liikkeelle enemmän rytmistä hyppelyä. Lattiaa on poljettava kovaa tahdissa, sillä se auttaa pitämään
rytmiä yllä ja rakentaa voimaa.



Coven päättää Esbat-kokouksessa, mitä veisuja [voimasanoja] käytetään, mahdolliset instrumentit 
sekä rituaalin erityiset yksityiskohdat ja sanamuodot. Jokaisen tulisi olla täsmälleen selvillä siitä, 
mitä hänen tulee tehdä ja mitä tapahtuu.

Tunne on taikuuden tärkein osatekijä. Voiman tuottamiseksi kaikkien on tunnettava vahvasti, mitä 
he ovat asettaneet tavoitteekseen. Jokaisella covenin jäsenellä on oltava selkeä kuva mielessään 
siitä, mitä on tarkoitus tehdä. Lopputulos on tärkein, johon kaikkien on keskityttävä. Mielikuvan 
lopputuloksesta on oltava selkeä jokaisen mielessä, ja energia on keskitettävä siihen. Jokaisen on 
visualisoitava ja suunnattava tahtonsa lopputulokseen!

Tavoitteena on koota liiton voima mahdollisimman korkealle ja vapauttaa se sitten taikuuden 
toteuttamiseen. Tanssitaan nopeammin ja nopeammin ja lauletaan [värähdellään voimasanoja 
yhteen ääneen], kovempaa ja kovempaa, sitten lopetetaan tanssiminen ja pudotaan lattialle, tämä 
voidaan tehdä polvilleen tai miten kukin tuntee olonsa mukavaksi. Jokaisella pitäisi olla kuva 
elävästi mielessään ja keskittyneenä, mikä sitten vapautetaan. Ylipappi/-tar johtaa liittoa. Jokainen 
jäsen voi haluta huutaa, sillä se auttaa vapauttamaan voiman.

Riitti päättyy siihen, että ylipappi tai -papitar soittaa kelloa. Tämä kellon symbolinen merkitys on 
jälkikaiunta. Voiman sanat kaikuvat sielussa.

Sen jälkeen on tapana pitää juhlat. Jokainen covenin jäsen voi tuoda ruokaa ja/tai juomia. Sapatin 
tapaan voi olla myös tanssia, hauskanpitoa ja leikkejä, ja nämä olisi sisällytettävä suunnitteluun.

Silloin kun ei ole töitä, on tapana tehdä tavanomainen rituaali ja kutsua Saatanaa ja pyytää häneltä 
johdatusta. Näinä aikoina ryhmän tulisi työskennellä yhdessä yksikkönä voimiensa parissa. Tämä 
onnistuu parhaiten ryhmän energiatyöskentelyllä. Ylipappi/-tar valitsee aiheen ja lukee sen 
ryhmälle, minkä jälkeen seuraa keskustelu. Aiheet voidaan ottaa tältä verkkosivustolta tai muista 
lähteistä, ja niiden tulisi keskittyä Satanismiin, taikuuden harjoittamiseen ja henkilökohtaiseen 
voimaantumiseen.

HUOM:
Covenin perimmäinen tarkoitus on mielten ja henkisen energian kohtaaminen. Rituaaliset välineet 
eivät ole muuta kuin rekvisiittaa. Jos ryhmänne ei pysty hankkimaan rituaaliesineitä, se ei estä teitä 
muodostamasta covenia ja käyttämästä yhdistettyjen mieltenne/sielujenne voimia päämääränne 
saavuttamiseksi. Virallinen seremonia, vaikka se onkin hyödyllinen ja ihanteellinen liitolle, on 
tarpeeton, jos tämä osoittautuu liian vaikeaksi. Teini-ikäiset ja muut, jotka asuvat alueilla, joilla ei 
ole turvallista pitää hallussaan Satanistisia esineitä, voivat toimia ilman niitä. Satanismi 
kokonaisuudessaan on mielen ja sielun voimien käyttämistä. Aineelliset esineet ovat vain 
rekvisiittaa.



Saatanallinen voimakartio

Kartiot ja pyramidit on jo pitkään yhdistetty maagiseen voimaan, sillä ne ovat ihmissielun chakrojen
muotoisia. Maalaukset velhoista ja noidista ovat lähes aina kuvanneet heidät teräväkärkisten 
hattujen kanssa. [Lisätietoja kartiohattujen alkuperästä on tämän sivun alareunassa olevassa 
linkissä]. Covenin "voimakartion" muoto edustaa psyykkisen energian muotoa, joka nousee ja 
suuntautuu, kun jäsenet muodostavat piirin taikuuttaan varten.

Kaikki covenin jäsenet keskittyvät intensiivisesti haluttuun päämäärään, joka on visualisoitu 
symboliin tai kuvaan, josta kaikki ovat samaa mieltä. Voimaa nostetaan tanssimalla, rummuttamalla,
laulamalla [värähtelemällä voimasanat yhteen ääneen], taputtamalla käsiä ja musiikilla. Kun jäsenet
tanssivat ympyrän ympäri, tempo kiihtyy ja voimakartio alkaa nousta kartion pohjan muodostavan 
ympyrän yläpuolelle. Ne, joiden kolmas silmä on auki ja jotka ovat täysin voimaantuneita, pystyvät 
näkemään energian, joka on yleensä hopeanvärisenä tai sinisenä hohtavaa valoa. Kun ylipappi/-tar 
tuntee energian olevan huipussaan, hän kehottaa jäseniä vapauttamaan sen puuskassa kohti maalia. 
Ajoitus on tässä yhteydessä kriittinen.

Ympyrässä tanssimista voidaan harrastaa myös ulkona nuotion ympärillä. Tämä oli yleistä 
vuosittaisten juhlien aikana 30. huhtikuuta, Beltane-aattona. Muinaisina aikoina ryhmä tanssi 
uupumukseen asti, yhdisti kätensä ja ryntäsi kohti tulta, kunnes kaikki olivat uupuneita tai joku 
pyörtyi, mikä osoitti, että energia oli lähetetty onnistuneesti. Voimakartio on ikivanha, universaali 
käytäntö.

Muinaisen Syyrian osissa käpy oli foinikialaisen äitiyden, hedelmällisyyden ja sodan jumalattaren 
Astarten symboli, joka tunnettiin myös nimellä Demonitar Astaroth.



Covenin ryhmämeditaatio

Ryhmämeditaatiot on tarkoitettu ihmisille, jotka työskentelevät yhdessä kuin covenissa. 
Harjoitusten tarkoituksena on luoda vahva ja voimakas energiasidos jäsenten välille ja koko 
covenille. Energiatyöskentelyn osaaminen on tärkeää jokaiselle yksittäiselle jäsenelle, sillä ryhmä 
on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Ylipapin/-ttaren tulisi ohjata ryhmä meditaation läpi. Näiden harjoitusten pitäisi nostaa jokaisen 
yksittäisen jäsenen energiaa ja vahvistaa koko liittoa. Kaikkien tulisi olla transsitilassa ja 
rentoutuneita meditaatioita suorittaessaan. Jäsenet voivat istua tuoleilla tai istua tai maata lattialla. 
On hyvin tärkeää olla mukavasti. Muistakaa, että ennalta suunniteltu kurssi on tässä yhteydessä 
välttämätöntä, jotta energiavirta ei katkea.

Meditaatioita voidaan valita Joy of Satan Meditaatio-osiosta ja mukauttaa ryhmälle sopiviksi. Nämä
olisi suunniteltava etukäteen ja sovittava kaikkien covenin jäsenten kanssa.



Neuvoja Saatanallisille coveneille

• Uudet jäsenet on valittava huolella, sillä ei ole helppoa luoda luottamusta ja yhtenäisyyttä, jota 
tarvitaan covenissa. Muistakaa, että on paljon helpompaa hyväksyä henkilö liittoonne kuin saada 
hänet lähtemään, jos syntyy vakavia ongelmia, joita ei voida sovittaa yhteen. Olkaa valikoivia ja 
ennen kaikkea kuunnelkaa demonien neuvoja. Kaikkien liittoon kuuluvien tulisi saada sama viesti. 
Kovenit eivät voi vaihtaa jäseniä helposti kuten kirkot.

• Psyykkisiä vampyyrejä tulisi välttää kaikin keinoin. Nämä ihmiset eivät anna panostaan; sen 
sijaan he imevät energiaa covenista ja heikentävät koko ryhmää. Olkaa erityisen varuillanne 
ihmisistä, jotka tunnetaan jatkuvista ongelmistaan, joiden korjaamiseksi he tekevät vain vähän tai 
eivät lainkaan henkilökohtaista työtä. Ongelmat eivät koskaan poistu, yksilö valittaa lakkaamatta ja 
yrittää saada muut "auttamaan". Tämä on eri asia kuin se, että jollakulla on huonoa onnea, mikä 
tapahtuu usein ikävien planeettaprogressioiden tai transitioiden aikana. Psyykkiset vampyyrit 
tuntevat vetoa vahvoihin energialähteisiin aivan kuten Dracula tuntee vetoa veripankkiin. Niitä on 
kaikkialla, kaikilla elämänalueilla, ja niitä tulisi välttää. Nämä ovat ammattimaisia uhreja ja 
ruikuttajia. He imevät toisten energiaa kuin musta aukko. Jos huomaatte, että joku edellä mainituista
on jo covenissanne, teidän on lopetettava välittömästi taika-avun tarjoaminen tai hän imee teidät ja 
coveninne kuiviin heikentäen kaikkia voimianne ja ponnistelujanne. Pysykää erossa heikoista 
ihmisistä. Satanismi on vahvoja varten!

• Covenin pitämisen vahvuutena on aukkojen täyttäminen. Jokaisella jäsenellä on vahvuuksia, ja 
useimmilla on osaamisalueita, jotka voivat auttaa ryhmää kokonaisuutena. Esimerkiksi - yhdellä 
jäsenellä voi olla vahva tausta astrologiassa, kun taas toinen voi olla taitava Tarot-korttien lukija, 
yhdellä voi olla kehittyneempi kyky visualisoida ja niin edelleen. Kaikki nämä sekoittuvat yhteen 
vahvistaakseen liittoa kokonaisuutena. Kaikki eivät ole samalla tasolla tai samalla kyvyllä. Ne, 
jotka ovat taitavia jollakin alueella, voivat työskennellä muiden kanssa ja auttaa heitä opettamaan ja
päinvastoin.

• Ryhmässä työskennellessä energia saa erilaisen tunteen ja muodon kuin yksin työskennellessä. 
Ylipapin/-ttaren on hyvin tärkeää pystyä käsittelemään energioita, täyttää ne tahdollaan ja lähettää 
ne kohti valittua päämäärää. Myös jokaisen muun covenin jäsenen tulisi olla taitava tässä. Nämä 
kyvyt tulevat, kun omistaudutaan sitkeästi ja johdonmukaisesti Saatanalliselle voimameditaatio-
ohjelmalle.

Loitsut epäonnistuvat seuraavista syistä:

• Tavoitteeseen ei ole käytetty tarpeeksi energiaa ja/tai vaivaa [mukaan lukien se, että kaikki eivät 
ole ymmärtäneet tavoitetta selkeästi].

• Tavoitetta vastassa oli voimakkaampi vastavoima. Tämä voi olla toinen ryhmä tai henkilö, 
jumalten tahto tai tähtien ajoitus.

• Jäsenet eivät työskennelleet yhdessä yhtenäisesti ja/tai ryhmä kokonaisuudessaan on kokematon. 
Jokaisen jäsenen tulisi tosissaan työskennellä johdonmukaisen voimameditaatio-ohjelman parissa 
energiansa kohottamiseksi. Jos henkistä energiaa ei ole riittävästi, koko ryhmä on heikko ja tehoton.

Tulee aikoja, jolloin on tehtävä kompromisseja yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Muistakaa, että 
jokaisella pitäisi olla oma vuoronsa, kun henkilökohtaista apua tarvitaan vakavasti.



• Coven on paikka lahjojen jakamiselle ja kykyjen yhdistämiselle kokonaisuutena: yksi yksin, 
yhdessä vahva. Yhteistyötä ja harmoniaa tulisi aina painottaa voimakkaasti.

• Coven on vain niin voimakas kuin sen heikoin lenkki. Kokematon taikuuden aloittelija voi 
tahattomasti imeä pois voiman, jota ryhmä yrittää rakentaa, yksinkertaisesti siksi, että hän ei ole 
kehittänyt taitoa aistia ja ohjata ryhmän nostattamaa energiaa. Uusilla tulokkailla tulisi olla ainakin 
seuraavat tiedot ja ymmärrys taikuuden harjoittamisesta:

   • Osaa ohjata ja kanavoida halua
   • Tunteiden suuntaamisen ja kanavoimisen osaaminen
   • Tarvittava tahdonvoima ja itseluottamus työskentelyyn
   • Kokemusta ja pätevyyttä voimameditaatiosta
   • Ja mikä tärkeintä... voimakas sielu

• Kaikkien jäsenten tulisi ottaa henkilökohtainen ja yksilöllinen tavoite jumaluudesta vakavasti, 
eivätkä he saisi koskaan tyytyä kykyihinsä, vaan heidän tulisi pyrkiä yhä suurempaan 
henkilökohtaiseen voimaan ja henkiseen edistymiseen.

• Tanssi voi saada spiraalin muodon, sillä se symboloi käärmettä/DNA:ta ja elämän mallia. Kun 
tarpeeksi energiaa on herännyt, tanssin tulisi sitten muodostaa ympyrä työskentelyn aloittamiseksi.

• Ylipapin/-ttaren tulisi olla taitava tietämään, milloin ryhmän energia on saavuttanut huippunsa, ja 
antamaan merkin, että kaikki covenin jäsenet voivat vapauttaa sen samanaikaisesti.

• Jokaisen liittoon kuuluvan tulisi vapauttaa energia omalla henkilökohtaisella 
visualisointimenetelmällään tai fyysisellä eleellä. Energian vapauttaminen olisi suoritettava 
selkeällä visualisoinnilla ja tahdon keskittämisellä.

• Psyykkisesti avoimemmat yksilöt näkevät usein energian heijastuvan heidän käsivarsistaan tai 
chakroistaan tai nousevan ryhmän yläpuolelle ja lähtevän liikkeelle kuin käänteinen pyörre.

• Niin kauan kuin sitä ohjataan oikein, jokaisella yksilöllä on omat keinonsa päästää irti energiasta. 
Jotkut saattavat kaatua lattialle tai maahan, kun taas toisten kädet ojentuvat ylöspäin, ja jotkut 
huutavat. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa.

• Sen jälkeen ihmisten pitäisi tuntea itsensä energisiksi ja virittyneiksi. Jos joku tuntee olonsa 
tyhjäksi, se tarkoittaa, että hän on käyttänyt liikaa omaa henkilökohtaista energiaansa eikä ole 
imenyt tarpeeksi muista lähteistä.

• Energiaa voidaan imeä maasta tai puista.

• Kaikkien covenissa olevien tulisi osoittaa huolenpitoa ja välittämistä muita jäseniä kohtaan. 
Kaikkien on oltava yhteisymmärryksessä ja harmoniassa. Epäsuhta vaikuttaa taikuuden 
työskentelyyn kielteisesti ja aiheuttaa energiavuotoa halutuille tavoitteille.

• Kaikkien liiton jäsenten tulisi voida puhua avoimesti kaikesta, mikä liittyy ryhmään. Asiat, joista 
vaietaan rauhan säilyttämisen tai toisten jäsenten lepyttelyn vuoksi, voivat usein ilmetä kielteisinä 
asioina, jotka kasautuvat ajan mittaan ja tuhoavat sekä liiton yhtenäisyyden että työskentelyn.

• Jokaisen covenin jäsenen tulisi aina olla läsnä kaikissa työskentelyissä. Muistakaa, että coven 
toimii yksikkönä, eikä ketään saa koskaan jättää pois mistään syystä. Kaikki tai ei mitään pätee 
tässä.



• Kokeneempien jäsenten tulisi olla päteviä aistimaan energiaa, ja tämä koskee myös ryhmän 
energiaa. Ylipapin/-ttaren pitäisi pystyä aistimaan etukäteen, onnistuuko työ vai ei, ennen kuin se on
edes tarkoitus suorittaa.

• Muistakaa, että maagisissa työskentelyissä koko ryhmän tulisi visualisoida lopputulos ikään kuin 
se olisi jo tosiasia. Ei koskaan "tulee olemaan" tai "tapahtukoon". Se ON jo olemassa.

• On tärkeää tuntea täysin voimasanat ja se, miten ne värähdellään ja lausutaan työskentelyä varten. 
Niiden tulisi olla täysin valmiina ja kaikkien liittoon kuuluvien tiedossa. Virheet voivat tulla 
kalliiksi. Oikea värähtely ja ääntäminen on ERITTÄIN tärkeää missä tahansa vakavassa 
työskentelyssä. Koko liiton tulisi värähdellä sanoja, jotka on opetettu ulkoa yhteen ääneen [nämä 
voivat olla lauseita/mantroja, mutta niiden tulisi olla vain muutamia sanoja]. Toinen vaihtoehto on, 
että ylipappi/-tar värähtelee voimasanat ja jäsenet toistavat tarkat värähtelyt hänen lausuttuaan ne.

• Myrskyt ovat vahvistus mille tahansa loitsulle, sillä ilmassa oleva sähkö antaa työskentelylle 
lisäenergiaa. Ulkona työskentely antaa samaa, koska silloin on suora yhteys maahan. Metsäiset 
alueet ovat parhaita, mutta on äärimmäisen tärkeää, ettei loitsua häiritä millään tavoin.

• Työskentelyn päätteeksi, jos jollakulla on vielä hallussaan ei-toivottua ylimääräistä energiaa, se on
tarjottava Helvetin Voimille. Kutsukaa suojelusdemoni/-tar ottamaan energia pois.

• Koko ryhmä voi suorittaa erityisen liitosrituaalin Saatanan nimessä, joka auttaa yhtenäisyyden ja 
energioiden yhdistymisen saavuttamisessa. Tämän myötä koko liitto tulisi omistaa Saatanalle 
yhtenä yksikkönä. Älkää koskaan unohtako, että työskentely Saatanan hyväksi on ensisijainen 
painopisteenne. 


