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Nieznane Znane

Mimo starań róŜnych osób chcących przypisać Szatanowi jakąś konkretną liczbę, czas
niechybnie pokaŜe, Ŝe Jego liczbą jest Dziewięć. Dziewiątka jest liczbą Ego, gdyŜ zawsze powraca
do siebie. NiewaŜne, co zrobisz w trakcie najbardziej skomplikowanego mnoŜenia Dziewiątki
przez jakąkolwiek inną liczbę, na końcu ostatecznego równania i tak ujrzysz Dziewięć.
Prawdziwe ery podzielone są na podobieństwo Dziewiątki, wraz ze wszystkimi cyklami
posłusznymi jej Prawu. Wszystkie ziemskie kwestie mogą być obliczone przez niezawodną
pewność Dziewiątki i jej potomstwo. Akcja i reakcja, związane z plemiennymi potrzebami
ludzkości, zawierają się w następujących po sobie dziewięcioletnich okresach. Oba razem
(osiemnaście lat) nazywa się Działaniem. Początek i koniec kaŜdego Działania nazywa się Rokiem
Działania, a kaŜdy punkt znajdujący się w połowie drogi pomiędzy dwoma Latami Działania
ukazuje apogeum intensywności Działania, które zostało wywołane.
Dziewięć osiemnastoletnich Działań tworzy Erę (162 lata). Dziewięć Er tworzy
Wiek (1458 lat), który błędnie nazwany został tysiącleciem. Dziewięć Wieków tworzy Epokę
(13122 lata).
KaŜdy Wiek (1458 lat) ukazuje się, na zmianę, jako Ogień lub Lód, róŜniąc się sposobem,
w jaki Kontrola manifestuje swą władzę. Podczas Wieku Lodu człowiek jest uczony pohamować
swą dumę i uciec od siebie – wtedy będzie dobry. Podczas Wieku Ognia człowiek jest uczony
zaspokajać siebie oraz rozrywać swe wnętrze, by zajrzeć do środka – wtedy będzie dobry.
Podczas Wieku Lodu Bóg jest wywyŜszony. Podczas Wieku Ognia Bóg jest poniŜony. W trakcie
kaŜdego Wieku wielkie rzeczy wydarzają się podczas kaŜdych osiemnastu lat, gdyŜ Kontrola musi
utrzymać cykl akcji i reakcji w obrębie większego cyklu Ognia i Lodu.
Znaczące i zwiastujące przesłania są zsyłane w kaŜde osiemnaście lat i dotyczą następnych
osiemnastu lat, na końcu których pojawia się nowa deklaracja. Wiek Lodu, z którego obecnie
wyszliśmy, rozpoczął się w roku 508 „A.D.”. Tak samo, jak Szczyt pasji, do której inspirowało
kaŜde Działanie, pojawia się w połowie drogi pomiędzy Latami Działania, tak największa
intensywność kaŜdego przesłania Wieku pojawia się w połowie jego trwania. Dlatego właśnie
ludzka Ŝarliwość, którą prezentował ostatni Wiek Lodu, osiągnęła swój szczyt w roku 1237
„A.D.”. Ten Wiek skończył się w 1966 i narodził się [wtedy] nowy Wiek Ognia.
Dwudzieste stulecie przygotowało nas na przyszłość, a nadejście Wieku Ognia było
wyraźnie głoszone w ostatnich Latach Działania Wieku Lodu. Mieszkańców Ziemi dotknęły jego
zapowiedzi w latach 1894, 1912, 1930 i 1948, a komunikacja została wyśmienicie utrwalona.
W 1966 narodził się nowy Sataniczny Wiek i dlatego został zbudowany Jego Kościół.
Noworodek uczy się chodzić i do pierwszego Roku Działania swego wieku – to znaczy
do 1984 – postawi swe [pierwsze] kroki, a do następnego – 2002 – osiągnie dojrzałość, a jego
panowanie będzie wypełnione mądrością, zrozumieniem i rozkoszą.

REGE SATANAS!
AVE, SATANAS!
HAIL, SATAN!
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