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„Z dumą w sercu oddaję hołd tym, którzy wbili gwoździe,
i temu, który przebił włócznią ciało Jezusa,
Oszusta.
Niech jego naśladowcy zgniją
w swoim wyrzeczeniu i swym plugastwie!
(...)
Wyrzekamy się Nazarejczyka Jezusa, wielkiego kłamcy,
i wszystkich jego dzieł.
Ja, która jestem radością i przyjemnością życia,
której silni mężczyźni zawsze poszukiwali,
przyszłam tu, aby pokazać wam swoje ciało i swoją krew.
(...)
Niech kościół oszusta Jezusa obróci się w pył!
Niech wszystkie ścierwa, które czczą gnijącą rybę,
cierpią i zdechną w swojej nędzy i w swym wyrzeczeniu!
Depczemy po nich i plujemy na ich grzechy! ”
Order of Nine Angles,
Czarna Msza (fragmenty)1
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Czarna Msza, rozdział IV w: Conrad Robury, Order of Nine Angles, Codex Saerus. Czarna Księga
Szatana, (11983), przeł. M. Knihinicki, M. Gibert, The Serpent, Szczecin 2012 (fragmenty na s. 33-35).

Antychrześcijaństwo
jest większe niż satanizm

Czy jest coś piękniejszego niż kochająca się para? Dwoje ludzi uprawiających seks
przepełniony pożądaniem, miłością i wzajemnym szacunkiem? Moim zdaniem, i zdaniem
wielu naturalnych ludzi nieskażonych chorą ideologią, jest to esencja piękna i dobra.
Ten właśnie akt, tę najczystszą, najpełniejszą manifestację piękna, dobra i miłości,
religia chrześcijańska nazywa GRZECHEM oraz plugastwem. Dla teologów tej zgniłej
ideologii seks jest dozwolony tylko w małżeństwie, a wówczas jest „przykrą koniecznością” czynioną jedynie w celu zrodzenia potomstwa. Dla chrześcijaństwa wszystko, co
cielesne, pochodzi od Diabła, a seks – najintensywniejsza ekspresja miłości cielesnej – pochodzi od Diabła najbardziej. Tak Szatan – władca grzechu, piekła i ciemności – stał się
patronem cielesności i radosnego seksu. Idiotyczne umysły wytwarzają idiotyczne idee.
Ci mało inteligentni i mocno zakompleksieni średniowieczni TCHÓRZE pragnący
władzy w zamian za swoje frustracje seksualne, chcący unieszczęśliwiać innych za własny
brak odczuwania szczęścia – tzw. „chrześcijańscy” teologowie Kościoła katolickiego – nie
odkryli nigdy Prawdy o seksie, iż nie jest on tylko cielesnym, ale w równym stopniu
duchowym aktem. Nie pomyśleli też, że nawet wówczas, gdy jest tylko cielesnym
zaspokojeniem żądzy, nie ma w nim niczego złego, tak samo jak nie ma niczego złego
w jedzeniu smacznej potrawy lub w radosnej zabawie.
Chore podejście tzw. „chrześcijaństwa” do czystego seksu – czyli nasycenia swojej
żądzy bez czynienia nikomu krzywdy – udowadnia, po której stronie Walki ono stoi. Jest
oczywiste, że nie rozumiejąc ludzkiej natury pełnej zwierzęcych instynktów, stoi po stronie
KŁAMSTWA i ZŁA. To, co znamy jako „chrześcijaństwo”, to ideologia propagująca zło
dlatego, że zabraniając człowiekowi być sobą, sprzeciwia się Przyrodzie, która jest źródłem
prawdy, a życie wg jej Praw, prowadzi do szczęścia i dobra. W ten sposób satanizm – sam
propagujący Zło – staje się lepszy niż „chrześcijaństwo”, które oddala człowieka od prawdy.
Ideologie i religie, które mają poprawny stosunek do seksu – traktując go jako piękny,
często jako święty, lecz nadal cielesny i zwierzęcy akt – są naturalnymi przeciwnikami
„chrześcijaństwa”. Nic więc dziwnego, że Kościół nazywa je wszystkie satanistycznymi.
Wszak ktoś, dla kogo dobro jest złem, a zło dobrem, ideologie dążące do dobra widzi jako
szkodliwe i satanistyczne. Dlatego to, co prezentuje przeciwne do niego wartości, określa
wyrazem „Szatan” oznaczającym „Przeciwnika”, „Oponenta”, „Wroga”.
W naszym europejskim kręgu kulturowym znamy cztery wielkie duchowości, które
traktują cielesność i seks jako dobro i piękno, a tym samym są przez Kościół określane jako
satanistyczne. Są to:

Rodzimowierstwo słowiańskie, nordyckie i germańskie (tzw. „Neopogaństwo”)
Czarownictwo [Witchcraft] / Wicca / Stara Religia
Okultyzm / Ścieżka Lewej Ręki oraz Lucyferianizm
Najsławniejsi reprezentanci: Ordo Templi Orientis (O.T.O.), Thelema, ZOS Kia Cultus,
Illuminates of Thanateros (Magia Chaosu), Dragon Rouge, Order of Phosphorus.

Satanizm
Każda z tych czterech wielkich duchowości posiada wewnątrz siebie wiele odmian
(co najmniej kilkanaście) różniących się w zależności od uznawanej tradycji, regionu, czasu
powstania, przyjętych definicji, szczegółów doktrynalnych i innych detali. Każda z tych
odmian jest autonomiczną szkołą, najczęściej odcinającą się od innych w obrębie tej samej
wielkiej duchowości (vide spory pomiędzy odmianami okultyzmu, satanizmu, czarownictwa).
W końcu: każda z tych czterech wielkich duchowości wyraźnie odcina się od pozostałych.
Trzy pierwsze nie chcą mieć niczego wspólnego z satanizmem, ponieważ od początku
istnienia unikają jego ekstremalnie złej reputacji. Lucyferianizm usamodzielnia się od
złowieszczego diabolizmu, zaś satanizm sensu stricto odcina się od łagodnego
lucyferianizmu oraz podkreśla ogromne różnice między sobą a pozostałymi. Każda z nich
chce być i jest samodzielna. Każda z nich również działa osobno, budując własną kulturę.
Jednak łączą je dwie bardzo ważne cechy, których istnieniu żadna z nich nie jest
w stanie zaprzeczyć: wyraźne antychrześcijaństwo oraz szacunek do Przyrody, w tym do
ludzkiej cielesności i seksualności. Jest to w zasadzie jedna cecha, ponieważ wymienione
wyżej duchowości są antychrześcijańskie właśnie dlatego, że szanują Przyrodę i Jej Prawa,
podczas gdy chrześcijaństwo jest Przyrodzie przeciwne.
Jeśli tak jak ja uważasz, że szacunek do Natury jest dobrem, siłą logiki uważasz
Antychrześcijaństwo za dobro, a chrześcijaństwo i Kościół za zło. Dla widzących świat na
opak, chorych umysłowo chrześcijan zło (np. służalczość) jest dobrem, a dobro (np. seks) jest
złem. Dlatego dla nich Szatan – mroczny bóg grzechu i śmierci – jest jednocześnie bogiem
seksu. Skoro zatem uważają dobro za zło, a boga grzechu za boga fizycznej, ludzkiej miłości,
to, CHCĄC KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z TYMI IDOTAMI, musimy przyjąć ich absurdalne
nazewnictwo, aby mogli nas zrozumieć. Musimy być zatem „szatanami” („przeciwnikami”)
chrześcijaństwa. Przeciwnikami zła. I nadal, konksekwentnie, będziemy budować opartą na
pięknie, miłości i szacunku do Przyrody, zawsze dumną i silną

Kulturę Antychrześcijańską ,
aby przepełnieni resentymentem i zazdrością mali, brzydcy piewcy nienawiści do Przyrody
nie mieli w sobie grama pewności siebie, gdy zobaczą, że grunt usuwa się im pod nogami,
ponieważ dzięki Naszym działaniom ich władza nad ludzkimi umysłami obraca się
w popiół, z którego zostali stworzeni przez swojego słabego, zazdrosnego, nieudanego boga.
Czerwiec 2016

Satanicus

Satanizm – religia walki
z chrześcijaństwem

Ostatecznym celem istnienia satanizmu jest zniszczenie chrześcijaństwa. Po usłyszeniu tego stwierdzenia u każdego myślącego człowieka powinny się automatycznie pojawić
dwa pytania: (1) dlaczego? i (2) jak satanizm chce tego dokonać?
1) Satanizm chce zniszczyć chrześcijaństwo, ponieważ, na równi z Honorem, uznaje
Prawdę za swoją najwyższą wartość. Chrześcijaństwo zaś – a już na pewno to instytucjonalne, znane powszechnie jako Kościół Katolicki (KK) – kłamie w każdym możliwym
miejscu swej doktryny oraz wyznaje wszystkie „fałszywe” wartości – uznając dobro za zło
(cnotę za grzech), a zło za dobro (słabość za cnotę).
Dla satanizmu Prawdą jest to, co jest zgodne z Przyrodą, a zatem wyznawanie
takich wartości jak: odwaga, siła, duma, honorowość, obrona swojej rodziny ze wszelką cenę
(nawet swej dumy i swego honoru), lojalność wobec swoich współplemieńców, wierność
swojej naturze, prawo silniejszego, prawo zemsty, prawo podboju, prawo doboru naturalnego, eliminacja słabych, seksualność jako sacrum.
Zgniła moralnie u samych podstaw ideologia zwana „chrześcijaństwem” propaguje
wszystkie zaprzeczenia powyższych wartości. Zamiast odwagi – tchórzliwe spiskowanie
z silniejszym sprzymierzeńcem. Zamiast siły – wpędzanie wiernych w kompleksy za to, że
mają ludzką naturę. Zamiast dumy – tchórzliwy konformizm i zaprzeczanie swoim
przekonaniom, aby być lubianym przez dominującą większość. Zamiast honoru – to, co
zostało napisane wcześniej, czyli bycie niehonorową, tchórzliwą, słabą szmatą. Zamiast
obrony swojej rodziny – uznawanie zasad swojej (chorej) religii za najwyższą wartość,
poświęcając siebie i, jeśli trzeba, swoją rodzinę. (Przykładem niech będzie „ostatni ze sprawiedliwych”
– biblijny Lot – który w sytuacji, gdy agresywny tłum Sodomy próbował wedrzeć się do jego domu, aby zgwałcić
dwóch gości Lota, ten zaoferował tłumowi do zgwałcenia swoje dwie córki-dziewice, aby tylko ochronić

Zamiast lojalności
wobec swoich współplemieńców – lojalność wobec papieża i jego zastępców (biskupów,
księży). Zamiast wierności swojej naturze – konformistyczne uleganie naciskom większości
(tzw. otoczeniu i kulturze dominującej). Zamiast prawa silniejszego – słabość i tchórzliwość.
Zamiast prawa zemsty – „drugi policzek”, poddaństwo i tolerowanie zła. Zamiast prawa
podboju – potulność i poddaństwo. Zamiast prawa doboru naturalnego i eliminacji słabych
– ochrona słabych, aby genetycznie degenerować rodzaj ludzki w nieskończoność. W końcu:
zamiast seksualności jako sacrum – seksualność jako grzech i dzieło Diabła.
swych gości, „bo przecież są pod jego dachem”. [cytat] Patrz: Księga Rodzaju 19:1-8.)

Dla chrześcijaństwa dobre jest wszystko to, co sprzeciwia się Przyrodzie. Dlatego

satanizm – najczystsza manifestacja Przyrody – jest wrogiem chrześcijaństwa
i dąży do jego całkowitego zniszczenia, chcąc po prostu oczyścić świat z ideologicznego robactwa osłabiającego ludzkość.

Dobro dla satanizmu = wartości Przyrody / to, co Przyroda ceni
Dobro dla robactwa chrześcijaństwa = to, czego Przyroda zawsze chce się pozbyć
Oto odpowiedź na pytanie „Dlaczego satanizm chce zniszczyć chrześcijaństwo?”.
Odpowiedzmy sobie teraz na drugie, które brzmi „Jak satanizm chce tego dokonać?”
2) Satanizm chce zniszczyć chrześcijaństwo budując antychrześcijańską kulturę. Realna
walka z robactwem nie ma praktycznego sensu, bo to miliony ludzi i ogromna instytucja
posiadająca potężną władzę finansowo-polityczną, a Nas jest niewiele. Odpadają więc takie
sposoby walki jak:
- bicie katolików
- palenie drewnianych kościołów
- demolowanie kamiennych kościołów
- jakakolwiek przemoc widoczna w mediach
Prywatnie Sataniści mogą dopuszczać się każdej formy przemocy, ale publicznie i oficjalnie
nie ma to żadnego sensu. Można to robić dla zabawy, dla wyładowania swojej nienawiści,
dla poczucia, że „coś się w końcu robi” albo nawet w celach rytualnych (culling), ale NIE po
to, aby przysłużyć się satanizmowi. Widoczna przez innych przemoc SZKODZI
satanizmowi, ponieważ przysporzy Nam więcej wrogów poprzez tzw. „złą opinię”,
jakkolwiek absurdalnie to brzmi w odniesieniu do PRAWDZIWEGO satanizmu. Ludzie
bowiem są idiotami i należy to brać pod uwagę w Naszych działaniach strategicznych. Mam
na myśli to, że do ich durnych pustych głów nie dociera i nigdy nie dotrze, że satanizm jest
kultem zła i ciemności – oni myślą po swojemu: że skoro młodzi ludzie buntują się
przeciwko złemu Kościołowi, to sami są przepełnionymi młodzieńczymi ideałami
pacyfistami chcącymi dobra wszystkich ludzi (czyli uwolnienia ich od złego Kościoła). Nie
dociera do nich, że sami jesteśmy źli i jedyne, czego chcemy, to eliminacja zarazy, którą
uważamy za słabość, a świat pod Naszymi rządami byłby znacznie bardziej brutalny.
Wiedząc to, że durni ludzie myślą w binarny sposób („ten który buntuje się
przeciwko złu (Kościołowi) sam na pewno jest dobry”) powinniśmy działać mądrze i strategicznie – udając dobrych. Powinniśmy się uprzejmie uśmiechać i kulturalnie wysławiać,
mądrze i spójnie. Powinniśmy być ładnie ubrani i chodzić spokojnym krokiem. A w tym
samym czasie konsekwentnie i stale budować Naszą

Antychrześcijańską Kulturę ,
przepełnioną satanistycznymi wartościami honoru, odwagi, siły, walki i brutalności.

3) Pojawia się więc pytanie ostatnie: Jak tego dokonać? Jak tworzyć Antychrześcijańską
Kulturę w sposób realny, a nie tylko w fantazji? Myślę, że pierwszym krokiem powinno
być zawsze produkowanie łatwych do zrozumienia treści, idei. Poprzez pisanie o nich
i wydawanie ich przez wszelkie możliwe media, takie jak:
- satanistyczne strony internetowe
- satanistyczne blogi internetowe
- satanistyczne radio internetowe lub vlog
- satanistyczne felietony i eseje
- satanistyczne książki
(nie ważne, czy drukowane, czy internetowe i zamieszczone za darmo,
jak plik, który właśnie czytasz)
- wywiady, recenzje, magazyny, kompilacje
- przekłady klasycznych satanistycznych tekstów
Następnym krokiem powinno być organizowanie spotkań w realu. Kolejnym zaś
powołanie do życia Stowarzyszenia lub/oraz Kościoła, aby nie tylko jednoczyć Tych, którzy
już są po Naszej stronie, ale również po to, by dawać oparcie tym, którzy właśnie odkryli
w sobie sataniczną naturę i bez duchowej pomocy będą stali w pustej przestrzeni, stając się
po kilku latach zrezygnowanymi „mam-to-wszystko-w-dupie” nihilistami.
W ten sposób będziemy gromadzić coraz więcej Naszych ludzi i tylko wówczas
będziemy rośli w siłę jako grupa społeczna. Tylko wtedy. Nikt nie liczy się z prywatnymi
osobami mającymi jakieś tam poglądy. Społeczeństwo liczy się tylko z grupami.
Powinniśmy też być w jak najbardziej przyjaznych stosunkach z Tymi Antychrześcjanami, którzy zrobili to wszystko (zorganizowali się) przed Nami – rodzimowiercami,
okultystami i wiccanami. Nawet jeśli są trochę lub bardziej inni, niż my.
Przyjaźń z Nimi powinna być zawsze tajna – po to, aby nie zaszkodzić ich
wizerunkowi. Są oni bowiem silni właśnie dlatego, że odcinają się od zła, a satanizm ze złem
zawsze będzie – i powinien – się kojarzyć. Jest brutalnym narzędziem, który czyniąc zło,
przyczynia się do dobrego skutku.
Nadejdzie dzień, gdy chrześcijańskie robactwo zniknie z tej Ziemi – Naszej Ziemi –
i zapanują rządy Naszych Wartości, które wcześniej dominowały w każdym ludzkim
plemieniu, w sercach prawdziwych mężczyzn i prawdziwych kobiet.
Jest naszym obowiązkiem, aby do tego doprowadzić, ale też przyjemnością, bo czy
jest coś bardziej rozkosznego, niż wyrywanie chwastów, aby oczyścić swój piękny ogród?
Nikt nie nazwałby tego nawet złem (mimo, iż chwast też jest rośliną i także chce przecież
żyć) – każdy wie, że to najzwyczajniejsza w świecie higiena, aby piękne rośliny mogły
rosnąć w blasku słońca.
Należy dbać o higienę.
Lipiec 2016
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Pisałem dokładnie to samo ponad 6 lat temu:
„Dla autorów Malleus Maleficarum — katolickich duchownych Jacoba Sprengera i Heinricha
Kramera — wyraz „młot” jest oczywiście metaforą i skrótem. Jako skrót wyraża on bardziej
złożony kompleks znaczeniowy, a mianowicie „bezlitosne i silne uderzanie młotem, aby
zniszczyć cel swego ataku”. Jako metafora młot wyraża pojęcie bezlitosnej i skutecznej
broni, która gwarantuje pomyślność ataku. Pomyślność w tym przypadku oznacza brutalne
unicestwienie. Tak właśnie swój Młot rozumieli Kramer i Sprenger. Chcieli zniszczyć wrogie
sobie wierzenia i zachowania, które nazywali szatańskimi. Teraz ich broń została przechwycona przez tych, w których uderzali i — w zmienionej formie oraz z dużą większą klasą
i celnością wywodu — uderza w tych, którzy pierwsi odważyli się podnieść rękę.
Prawdziwy satanizm jest religią wojny i nie istnieje bez walki oraz destrukcji. Ogień
symbolizuje nie tylko oczyszczenie, ale też wojnę, zniszczenie i samego Szatana. Zatem
prawdziwi sataniści męczą się, gdy siedzą bezczynnie. Naturalnym — i danym już w definicji
nazwy — wrogiem satanistów jest chrześcijaństwo. Sens zniszczenia tej religii lub filozofii
jest osobnym i złożonym tematem (są bowiem silne argumenty wskazujące, iż satanistom nie
opłaca się tego robić), lecz pewne jest, że sam zamiar oraz chęć zniszczenia plugastwa
noszącego nazwę „chrześcijaństwo” jest obecna i silna w umyśle każdego prawdziwego
satanisty. Sataniści nie są intelektualistami trwoniącymi swój czas na godne pożałowania
bezpieczne życie w ciszy i spokoju, akceptując wszystkie (w tym przez nich znienawidzone)
wartości tylko po to, aby akceptowano również ich „niezgodę na chrześcijaństwo”. Nie.
Sataniści są wojownikami, którzy czują się dobrze dopiero w ogniu walki, pokonując
wroga. Satanizm jest ciągłą, podziemną i niewidzialną, lecz nigdy nie ustającą walką
z chrześcijaństwem i wszystkim, co je prezentuje. Na to wskazuje zawartość pojęcia
„satanizm”, które jest urzeczywistnianiem filozofii Szatana — największego wroga
chrześcijan i ich boga, Jahwe lub Jezusa. Żywiołem Szatana jest ogień, a uczuciem, które
roznieca On w umysłach swych wyznawców, jest nienawiść i chęć działania. Jeśli tego nie
czujesz, nie jesteś satanistą/satanistką.
Zauważcie, że znaczenie, które wyraża słowo „młot”, tj. „bezlitosne i silne uderzanie
młotem, aby zniszczyć cel swego ataku”, zawiera w sobie agresję i przemoc. To właśnie
dlatego tytuł ten tak dobrze pasuje do pierwszego numeru Silver Serpent oraz do tego, czym
powinno być czasopismo satanistyczne. Chwytamy broń, która była użyta przeciwko Nam
i ranimy nią wroga. Wykorzystujemy te same narzędzia — intelekt i pismo — którymi
próbowano Nas unicestwić, i oddajemy z podwójną siłą. Nie poddamy się nigdy. Jesteśmy
szarańczą.”

Fragment z:
Michał Knihinicki, Przedmowa, [do:] „Silver Serpent nr 1: Młot na chrześcijaństwo”,
The Serpent, Szczecin, maj 2010, s. 11.

Oraz podobnie dekadę temu:

„Kimże był Jezus? Naćpanym cieślą, który tak dużo spożył grzybków, iż uznał, że
jest Synem Boga. Wciąż będąc pod wpływem "olśnienia" postanowił wszystkim o tym
rozpowiadać, a inni, którzy też jedli to, co on – no zgadnijcie – uwierzyli mu. (A mówi się, że
Żydzi to najinteligentniejszy naród na świecie.) Pominę milczeniem jego imprezy i zamienianie wody w wino, bo to akurat było fajne. Ale szczytem debilizmu był pomysł, że śmierć
jednego człowieka (nawet Syna Boskiego) zbawi ludzkość i uratuje ją od Diabła. To właśnie
po jego śmierci była inkwizycja, kolonizacja Ameryki i Auschwitz. Nie mówiąc o ciągłych
wojnach i wspaniałych chorobach. "Historia wielkiej porażki" to podtytuł każdej z czterech
ewangelii. W niebie zaś Jezus ma przezwisko "Naiwniak".
Czymże jest Kościół katolicki? Prawdziwym siedliskiem Szatana. Oczywiście tego
Szatana, który reprezentuje niesprawiedliwość, bezmyślne okrucieństwo, śmierć, głupotę
i ignorancję – czyli wszystko to, co NAPRAWDĘ jest złe.”

Fragment z:
Sabatiel, Bluźnierstwo, [w:] Czytelnia Satan.pl, luty 2006
Link: http://www.Satan.pl/eseje.php?id=878

Satanicus
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