
DE SATANISCHE ROZENKRANS

Introductie:

De  Satanische  rozenkrans  is  een  uitermate  geschikte  manier  om  het  energiepeil
omhoog  te  krijgen,  en  deze  energie  in  een  bepaalde  richting  te  sturen,  zoals
bijvoorbeeld  in  een  working.  Een  andere  toepassing  van  de  rozenkrans  is  in  het
gebruik van (kabbalistische) meditaties, al of niet in combinatie met Runes. Door met
je vingers over de kralen te glijden, verloopt de meditatie vele malen vloeiender, en
verlies je geen tijd of concentratie door het steeds tellen bij de hoeveelste meditatie je
bent. Dit alleen al zorgt ervoor dat de kracht van je meditatie/working aan kracht
wint.

De Satanische rozenkrans heeft, net zoals bij de 'Tibetaanse Mala beads', 108 kralen.
De Katholieke kerk heeft dit concept afgekeken en totaal misbruikt (zoals bijna alles)
door dit aantal te veranderen naar 54 kralen.

Belangrijke info: Zoals  bij  vele  working,  is  het  belangrijk  om dit  op je juiste  planetaire  tijd  te
beginnen.  Voor  meer  informatie  hieromtrent  is  het  raadzaam om het  programma  Chronos te
downloaden  op  je  computer.  Deze  is  heel  accuraat  en  is  onmisbaar  in  het  plannen  van  elke
working.

De standaard voor elke working is deze uit te voeren voor 40 dagen aan één stuk (of bij hele zware
problemen, een veelvoud ervan). Het getal 40 is afkomstig uit het oude Egypte, heeft te maken met
de maancyclus en is  het getal  van Satan/Enki.  Begin de working om 6u in de ochtend,  12u 's
middags of 6u in de avond (wat voor je het beste uitkomt) en volg deze zonder een dag te skippen.
Doe je dit toch, brengt je dit terug bij dag 1.

Saturnus  en  Karma  is  hier  de  boosdoener  in,  en  ZAL  proberen  je  tegen  te  houden  van  een
succesvolle cyclus van 40 dagen af te maken (meestal in de laatste 10 dagen). Het enigste wat je
hier tegen doen is de kennis dat dit zal gebeuren, en heel rigide vol te houden aan je meditaties.
Onthou dat,  mocht je eraan toegeven, dit je terug bij  'square 1' brengt. Merk je dat Karma je
probeert tegen te houden, weet je dat de working zijn vruchten begint af te werpen. Hou dus vol!
Energie dient constant herhaald te worden, voordat het permanent word opgenomen door ons
aura.

Door gebruik te maken van een Satanische rozenkrans, claimen we terug wat ons is
afgenomen. Het is ook een uitermate krachtige tool -zeker met het simultaan gebruik
met Runes (aantal vibraties, namen van Demonen, Egyptische woorden met krachten,
enz...) Deze vorm van mediteren is uitermate krachtig en heel doeltreffend.

http://chronosxp.sourceforge.net/nl/


Het maken van een rozenkrans:

Het is aan te bevelen zelf een Satanische rozenkrans te maken, in plaats van deze te
kopen. Niet alleen is het gemakkelijk om dit zelf  te doen, het legt eveneens veel
persoonlijke energie  in de rozenkrans.  Een Satanische rozenkrans is  dus een heel
persoonlijk voorwerp.
Het materiaal (zwart garen en kralen) is zeer makkelijk te vinden in elke hobbywinkel.
Voor de baphomet kan je deze vaak  online kopen (verscheept items wereldwijd in
neutrale verpakking) of vinden in een lokale winkel. 

!!!  Gebruikt  NOOIT  eenzelfde  rozenkrans  voor  zowel  witte  als  zwarte
workings, maar maak voor elk een aparte rozenkrans, en bewaar deze op
aparte plaatsen. Je rozenkrans neemt namelijk de energie op. Tegengestelde
energie/kracht heffen elkaar vervolgens op !!!

https://luciferianapotheca.com/


Welke  materialen  je  gebruikt  is  een  persoonlijke  keuze  of  voorkeur.  Sommige
rozenkransen zijn heel eenvoudig, terwijl andere bijna kunstwerken zijn. Wat handig is
om niet de tel kwijt  te raken tijdens de meditaties,  is andere vorm van beads te
gebruiken voor de affirmaties, al of niet in combinatie met lintjes na bijvoorbeeld 9,
13, 40,... als je een specifiek aantal kabbalistische vibraties en affirmaties wilt doen.

Net zoals bij de traditionele Mala beads, zitten er ook bij de Satanische rozenkrans
extra beads verweven (al of niet in speciaal materiaal zoals koraal). Meestal zijn de
extra beads groter of anders van vorm dan de kralen die gebruikt worden tijdens de
kabbalistische vibraties. Deze dienen enkel als leidraad, en worden niet meegeteld in
het totaal van 108.

Zo  kunnen  er  'marker  beads'  zitten  na  elke  27e  kraal  van  de  vibraties,  als
ruggensteuntje dat je ¼ van de totale 108 hebt gedaan.

De  kralen  die  aan  het  deel  zitten  van  de  baphomet,  worden  vaak  gebruikt  als
herhaling van de gewenste affirmatie, en gaan vooraf aan de cyclus. In dit geval begin
je dus met een x-aantal keer de affirmatie te herhalen, voor dat je begint aan de
vibraties. Een andere toepassing kan zijn louter ter versiering.

Belangrijk: De Satanische rozenkrans behoort tot de zgn 'props'. Attributen die niet
strikt noodzakelijk zijn voor een geslaagde working. De rozenkrans is een krachtige
tool  om je  meditatie  vlotter  te  laten  verlopen.  Het  is  dan ook belangrijk  om het
volgende in het achterhoofd te houden: 'Het is niet belangrijk wat je hebt, maar wat
je ermee doet'.


