
RTR Yapmayla İlgili Talimatlar: 
 
Bu belge biraz uzun olabilir, ama ilk kez RTR’lara katılmaya başlayan yeni Satanistlerin bu belgenin tamamını en az bir kez 
okuyup anlaması çok önemlidir. Bu hem gelecekte yapacağı tüm RTR’ların daha verimli geçmesini sağlayacak, hem de 
RTR’ları yaparken birkaç püf noktadan haberleri olmadığından ötürü RTR’lardan tam randıman alamayan kardeşlerimizin 
sorunlarına kolay çözümler sunacaktır. O yüzden bu belgeyi ilk kez elde eden herkes en az bir kez okusun. 
 
Ayinlere başlamadan önce Koruma Aurası meditasyonunu yapmış olmayı tavsiye ederiz. Ondan sonra başlamadan önce 
enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Bunun için 666 Enerji Yükseltme (kısaca Güneş Çakrasına 6 kere VUUU, sonra Kalp 
Çakrasına 6 kere VAAA, en son da Altıncı Çakraya da 6 kere VOOOĞĞĞ sesini titretmek; tavsiyemiz de ilk ikisine 
titreşimleri uygularken çene kilidini (çeneyi göğse dokundurmak) uygulamak. 6. Çakra için çene kilidine gerek yoktur) 
uygulayabilirsiniz. Burada enerji yükseltmek için bunun üzerine 1-9 kez SATANAS titretmek çok iyi olur. Ondan sonra 
tercihen Şeytan’a İnvokasyon’u okuyorsunuz. Bu kısmı opsiyonel çünkü her zaman İnvokasyon’u okumaya zaman olmuyor 
ve Şeytan ve Lilith bu ayinlerin olabildiğince kolay ama etkili olmasını istiyor. Ritüellerin formal kısmını kısaltmak bu 
ayinleri herkesin olabildiğince sık ve fazla yapmasına daha da olanak tanır. Tabii vaktiniz ve isteğiniz varsa İnvokasyonu da 
yapmanızda fayda var. Devam etmeden önce SATANAS titreşiminin nasıl yapıldığını da burada anlatalım: 
 
Her bir harf, tam bir nefes ile titretilmelidir. Yani her bir harfi bütün nefesiniz boyunca titreteceksiniz, 7 harflik SATANAS 
için toplam 7 nefes almış olacaksınız. Her bir harf böyle titretiliyor: 
 
S - Nefes alın, ondan sonra nefes yolunuzu kısmen kapatarak bir kedi eya yılan gibi bir tıslama sesi çıkarın, nefesinizin 
sonuna kadar bu sese devam edin. 
 
A - Şimdi yine nefes alın ve tüm nefesiniz boyunca AAAAAAAAAA sesini titretin. 
 
T - Yine nefes alın, ondan sonra dilinizin ucunu üst dişlerinizin hemen arkasına hafifçe bastırın ve nefes verirken ZZZZ ile 
THTHTH arası bir titreşim verin. 
 
A - Şimdi yine nefes alın ve tüm nefesiniz boyunca AAAAAAAAAA sesini titretin. 
 
N - Nefes alın ve NNNNNNN sesini titretin. 
 
A - Şimdi yine nefes alın ve tüm nefesiniz boyunca AAAAAAAAAA sesini titretin. 
 
S - Son olarak yine nefes alın, ondan sonra nefes yolunuzu kısmen kapatarak bir kedi veya yılan gibi bir tıslama sesi çıkarın, 
nefesinizin sonuna kadar bu sese devam edin. 
 
Hepsi bu. Eğer tam olarak kavrayamadıysanız veya emin olmak için birinden dinlemeniz gerekiyorsa, Yüksek Rahibe 
Maxine’in SATANAS titretmesini dinleyebilirsiniz. 
 
Bu hazırlıklardan sonra da yapabildiğiniz/istediğiniz kadar RTR yapabilirsiniz. Tercihen ve tavsiyemiz daha önce 
yapmadığınız bir RTR’ın tam olarak nasıl telaffuz edildiğini anlamak için ses dosyasını arka planda açıp siz de yazı halini 
takip edin. Anladıktan sonra ilerlemek çok daha kolay ve faydalı olacaktır. Her şeyi dinleyip okunuşu kavradıktan sonra 
yapma kısmı kolay. Ters İbranice (veya 1-2 durumda Ters Antik Grekçe) “ayet” kısımlarını yazıldığı kadar tekrarla baştan 
sona titretiyorsunuz, ondan sonra afirmasyon (olumlama) kısmına geçiyorsunuz. Onları da baştan sonra verilen tekrar 
sayılarında, inanç, güven ve odakla söyledikten sonra ayini kapatıyorsunuz.  
 
Şu anda çok ciddi bir durumla yüzyüzeyiz. İçinde bulunduğumuz durum bir ölüm kalım meselesi, özellikle de savaşları 
engelleme ritüelleri konu olunca. Pek çok insan aldatılıyor veya gerçeklerle yüzleşemeyecek kadar zayıf ve/veya tembel, 
ama bu gerçekleri değiştirmiyor. Dünya ekolojik olarak felaket halinde ve berbat bir çöplük halini alıyor. Güvenli ve temiz 
yiyecek, su ve hatta hava bile gitgide yok oluyor ve konu tüm insan medeniyetini düzinelerce kere yok etmeye yetecek 
nükleer silahlara da sahip olduğumuzu düşününce herkesin çok ciddi bir şekilde umursaması gereken bir hale geliyor. 
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Lilith Annemiz, Yüksek Rahiplerimize geleceğim deyimi yerindeyse taşlara kazınmış, sabit olmadığını ve değişime açık 
olduğunu, ve de insanlığın ve dünyanın şu anda olduğu gibi tayin edildiği felaket yolundan çıkarmamızın çok önemli 
olduğunu bildirmiştir. Bu yola düşmemizin başlıca suçluları toplam 4 milyar insanın içindeki lanet kehanetlere tapınıp güç 
verdiği, medeniyeti yok etmek için insanlık düşmanı bir rehberden başka hiçbir şey olmayan İncil ve de tiksinçliğin ve 
çirkinliğin en üst noktasındaki, insanları insanlıktan çıkarıp kriminal derecede delilikler ve vahşet ihtiva eden İslami 
Kur’an’dır. 
 
Yapacağınız kadarını yaptıktan sonra etraflıca Aura Temizliği yapmanız önemle tavsiye edilir. Mümkünse de (hatta mümkün 
değilse de bir şekilde yapın, fark o kadar büyük) sadece görselleştirme veya hayal kurma dışında bunun da üzerine Güneş 
mantrası olan Surya’yı kullanmak [Önemli not: Surya’nın S’si, Kabalistik S’dir. Yani bu S sesini çıkarmak için 
dilinizin arkası ile nefes yolunuzu biraz kapatıp kedi tıslaması gibi bir ses çıkarıyorsunuz. Tıpkı SATANAS’ın 
S’sindeki gibi] daha verimli olacaktır. Bunu 54, 108 veya 111 (111 bunlar arasında en iyisidir, çünkü Güneş’in sayılarından 
biri) kere yapmanız yeterlidir. Şu şekilde: 108 kere yapmanız halinde 12 kere auranıza, 12 kere enerji bedeninize, 12’şer kere 
de 7 çakranıza yaparsanız etkisini oldukça rahatça hissedeceksiniz (ve eğer 111 kere yapacak olursanız yine bu şekilde yapıp 
sonunda bir kez auranıza, bir kez enerji bedeninize ve bir kez tüm çakralarınıza birlikte titretip 111’e tamamlayabilirsiniz). 
RTR’ları yaparken ve/veya yaptıktan sonra belli bir ölçüde enerji kaybı hissetmeniz son derece normal. Hatta kendinizi çok 
zorlarsanız yorgun, uykulu hissetmeniz mümkündür. Bunda (kendinizi gereksizce zorlamadığınız sürece) sorun yok ve az 
önce bahsettiğim gibi auranızı temizlemek üzerinizdeki bu gereksiz yorgunluğu tamamen alacak ve sizi rahatlatacaktır. RTR 
spam’lediğiniz (üst üste durmadan RTR yaptığınız) durumlarda arada her seferinde 111 Surya yerine 36 Surya da 
işinizi görür, enerjiniz azaldıkça 666 Enerji Yükseltme/SATANAS ile takviye yapabilirsiniz ve işiniz tamamen 
bittiğinde okkalı bir şekilde, 111 Surya ile temizlenmeyi unutmayın! 
 
Not: Bu RTR’ları ne kadar yüksek sesle yaptığınızın önemi yok. Yani var, ama bu ayinler hayat şartlarından bağımsız bir 
şekilde herkesin yapabilmesi için her SS’in erişimine açık ve gelişmişlik düzeyinden bağımsız bir şekilde anlayabilip 
uygulayabilmssi için Türkçe’ye çevirdiğimiz bir halde. Bu ayinleri yaparken fısıldamak bile belli bir ölçüde etkiye sahiptir. 
Ve de yaparken sakin bir ruh halinde olma gerekliliği yok. Hatta düşmanı yok etmek amaçlı olan ayinlerde (yani birkaçı 
hariç çoğu) düşmana karşı öfkeli ve/veya nefret dolu olmak ayinlerin gücünü daha da arttıracaktır. Aynı zamanda bu ayinleri 
düşmana karşı yine bu duygular içerisindeyken yaparsanız çok rahatlatıcı ve katartik bir etki de yaratır. Böyle negatif ve 
yıkıcı duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmiş olursunuz. 
 
2. Not: Pek çok RTR’da “Centil” terimi geçer. Centil, Yahudi olmayan her ırk için kullanılan bir terimdir. Biz de Centiliz, 
Siyahiler de Centil, Asyalılar da Centil. (((Onların))) kabilesinden olmayan herkes Centil kısaca. 
 
3. Not: Titreşimleri mükemmel derecede doğru yapmanız gerekmiyor, elinizden geleni yapın yeter. Ve de bir sesi bir 
anlığına yanlış çıkardınız diye bütün ayin veya o tekrar boşa gitmiyor, kendinizi düzeltip devam etmeniz yeterli. Önemli olan 
genel olarak doğru olabilmektir, bir-iki ufak hata işleri mahvetmeyecek.  Özellikle bazı kardeşlerimiz “R”leri düzgün 
yuvarlayamadıkları için çalışmalarının işe yaramayacağını düşünebilir. Tekrar ediyoruz, mükemmel telaffuza gerek 
yoktur. Büyüde en önemli şeylerden biri niyettir ve bu niyet, ters titretilecek kısımların çoğunu düzgünce ters titretmeyle 
birleşince yüzde yüz veya yüzde yüze çok yakın bir verim sağlamanıza yetecek ve artacaktır. O yüzden endişelenmeyin ve 
vurun düşmanın beline, zira zaferimiz yakındır! 
 
4. Not: Bazı kardeşlerimiz ufak bir yanlış anlamada bulunup bu ayinleri yapmak için titretilecek kısımların ve 
afirmasyonların (olumlamaların) ezberlenmesi gerektiğini düşünmüş. Kardeşlerimiz; ne afirmasyonların, ne de titretilecek 
kısımların ezberlenmesi gerekmiyor. Bu ayinlerin hepsini Türkçe’ye çeviren bizler bile çoğunu ezberlemedik, böyle ufak bir 
detayı kafaya takmayın. Bilgisayarınızın, telefonunuzun, tabletinizin ekranından okuyarak titretmek son derece normal ve 
makuldür, zira biz de çoğu ayin için aynı şeyi yapıyoruz. Ki zaten zaman içinde özellikle sıklıkla tekrarladığınız RTR’lar 
hafızanıza kazınacaktır; ama bu gereklilik olmakla alakasız olup sadece günlük hayatınızda bile rahatça uygulayabilmenize 
yarayan bir kolaylık olarak algılanmalıdır. 
 
Aşağıda birkaç ekstra talimat bulunmaktadır. Vakti olanın bunları da en az bir kez okuyup bilgilenmesi çok faydalı olacaktır. 
 
 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Surya.mp3


Yüksek Rahiplerden gelen özel talimatlar ve bilgilendirmeler: 
 
ÖNEMLİ NOT: Şu anda yaptığımız tek RTR, Nihai RTR’dır. Durum öngörülebilir gelecek için böyle olacak, ancak 
ileride eskiden yaptığımız RTR’lara tekrar dönüp dönmeyeceğimiz kesin emin olmadığından ötürü aşağıdaki tüm 
talimatları dokunulmamış, orijinal halleriyle bırakıyoruz. Bu sayede gelecekte bu RTR’lara dönecek bile olsak, yeni 
kardeşlerimiz hiç bilmedikleri yerden sorulmuş gibi hissetmesinler. (🙂) Yine de diğer RTR’lar hakkındaki 
talimatları çok takmanıza gerek yok (bu, bu belgenin tümünde yazanlar için geçerlidir), genel-geçer öneri ve 
yönergeleri ise her zaman takip edebilirsiniz. 
 
1. Tanrıların Otoritesini Güçlendirme ayini diğer RTR'lara kıyasla daha fazla zaman aldığı için ters ayet titretme 
kısmının tekrarlarını 10'dan 8'e, hatta 3'e kadar bile indirebilirsiniz. Ama 10 burada açık ara farkla en güçlü olan 
sayıdır ve eğer ki yapabiliyorsanız bu kadar yapın. Zaten alıştıktan sonra 25, 20, hatta 15 dakikada bitiyor bu 
muazzam önemli ayin. Ve ne olursa olsun afirmasyon sayısını 10’da tutmak gerekiyor. 
 
2. 42 İsmi Lanetleme ayini gerçekten önemli bir ayin ve bayağı da kısa zaman alıyor. O olmayan günlerde bile 
yapılabilir. İsteğe bağlıdır ama faydalı olacaktır. 
 
3. Düşmana muazzam zarar vermek mi istiyorsunuz? Harika, çözüm basit. 72 ve Tanrıların Otoritesini Güçlendirme 
bu konuda biçilmiş kaftanlar. İkisi de yapıldığı zaman birleşmiş etkileri düşmana bin yıllardır görülmemiş, muazzam 
zararlar verecektir. 
 
4. Bu ayinleri yapmanızın ikinci-üçüncü gününden itibaren daha önce hissettiğinizden çok daha iyi hissetmeye 
başlayacaksınız. Tanrıların çocukları için sorunsal durumlar bu Yahudi'lerin yarattığı matrix’vari sistemden ötürü 
Tanrılarımızın bize ulaşımlarının sınırlı olmasındandır ve bu durum tersine döndürüldüğü zaman bu bizim için 
muazzam pozitif ve düşmanlarımız için de aynı derecede muazzam lanetleyici ve kahredici bir durum olacaktır. 
 
Düşmanın tüm oyunu bunun üzerine kurulmuştur; Güneşin önünü bulutlarla örtüp yokmuş gibi davranmak ve 
böylece kurbanlarının kurtuluş yolunu görmemesi üzerine. Ama Güneş yaklaştığı zaman kör olanlar bile yanacaktır. 
Tanrıların çocukları olarak Güneşin o yakıcı ışınlarında biz kutsanıp temizlenirken düşmanlarımız da yanıp kül 
olacaktır. 
 
5. Eğer Tanrılar toplum bilincine geri yerleşecek olurlarsa Yahudileri ne Kaballa, ne Koruma Aurası, ne de 72 isim; 
hiçbir şey kurtarmayacaktır. Onları şu an yargılanma ve yok olmadan koruyan tek şey toplumsal bilincin ve 
"goyim"lerin kontrolleri altında olmaları. 
 
Joy of Satan forumlarında bilgili ve ilgili bir kardeşimiz olan Lydia’nın şu forum yazısında da RTR’larla ilgili birkaç ekstra 
talimat bulunmaktadır, bazı kişilerin düşebileceği hataları ve kafalarına takılan soruları cevaplamaya yarayacaktır: 
 
- RTR'lar (çoğunlukla) negatif çalışmalar olmalarına rağmen Mars veya Satürn saatlerinde yapılmak zorunda değillerdir. 
Lanet yapmıyoruz, lanetleri ters çeviriyoruz. Yoğunlukla negatif ağırlıklı ayinler bu saatlerde biraz daha etkili olacak da olsa 
her gezegensel saat işlevseldir. 
 
- RTR'lar güç kelimeleri DEĞİLLERDİR. Ters İbranice'dir. Titretmeyi çok uzatmak bu kelimeleri daha 
güçlendirmeyecektir. Çoğu 9 tekrarlı RTR'ı yapmak bir saat değil, 10 dakika sürecektir. Her bir harfin tam bir nefes boyunca 
titretilmesi gerekmiyor, bu bunlara daha fazla güç katmayacaktır. Burada güç her bir tam kelimededir, her bir harfte değil. 
 
- Hayır, RTR öncesinde yıkanmanız veya resmi bir ayin yapmanız gerekmiyor. 
 
- RTR yapmaya üşeniyor, yapmak istemiyorsanız bu yapmak için daha da önemli bir sebeptir. Düşman manipülasyonunun 
üstünde kalın. Üşenseniz bile dişinizi az sıkıp 1-2 tane yapınca kalanlarını çok rahatlıkla yaptığınızı göreceksiniz. 
 
- Fazla zamanınız veya enerjiniz varsa titretilecek paragrafları katlarıyla titretebilirsiniz. 9 yerine 18 kez, 27 kez veya daha 
fazla titretebilirsiniz. Ondan sonra da verilen sayıda afirmasyon söylemeniz yeterlidir, afirmasyon sayısını da çarpmak o 
kadar fayda sağlamayacaktır. 

http://josministries.prophpbb.com/topic20260.html#p104833


 
- RTR'lar çok önemlidir. Eğer ki yaparken rehberliğe ve desteğe ihtiyacınız varsa veya mahremiyet edinmek için biraz 
yardım gerekiyorsa Şeytan Baba'dan ve/veya Gardiyanınızdan yardım istemekten çekinmeyin. Tanrılar elimizden geldiğince 
çok RTR yapabilmemizi istiyor, o yüzden yardımlarını esirgemeyeceklerdir. 
 
- Mahremiyet ihtiyacınız varsa rahatlıkla edinebilirsiniz. Bir büyü çalışması yapıp RTR yapacak mahremiyet 
sağlayabilirsiniz. Sesleri bastırmak için arkaplandan müzik de çalabilirsiniz. Başka çözümler de üretmekten çekinmeyin, 
yaratıcı olun. 
 
- Evet, RTR'ları Ay boşluktayken de yapabilirsiniz. RTR'lar zaten başlatıldı, o yüzden boşluktaki bir Ay RTR'ın etkisini yok 
etmeyecektir.  
 
Kolaylık olsun diye Şeytan’a İnvokasyon’u burada veriyoruz. 
 
 
Şeytan’a İnvokasyon: 
 
"In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. 
 
Dünya'nın Yöneticisi, Gerçek Tanrı, Her Şeye Gücü Yeten ve Tarifsiz Olan, insanı kendisinin imajını ve suretini aksettirmesi 
için yaratan Şeytan'ın adıyla Du’at’ın Kuvvetleri'ni bana yüce güçlerini bahşetmeleri için davet ediyorum. Ortaya çıkın ve 
beni kardeşiniz ve dostunuz olarak ağırlayın. 
 
Beni tüm geçmiş hata ve yanılgılardan kurtar Ey Yüce Şeytan; beni hakikat, bilgelik ve anlayışla doldur, beni inanç ve 
hizmetimde güçlü kıl ki her zaman için Sana sadık kalayım ve methiye, onur ve görkem sonsuzluğa ve ebediyete dek Senin 
olsun." 
 
(sonrasında isterseniz bir AUM ve “Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a atfolsun!” çekebilirsiniz. Hristiyanların dualarını Amen, 
Hallelujah ile kapatması gibisinden, tabii o da bizden çalıntı, bunların orijinali AUM’dur.  
 
DİPNOT: Bu belgede Joy of Satan forumlarına giden linkler kırık ise bunun sebebi, forumlarımıza geçmişte hain bir saldırı 
olması ve kapatılmasıdır. Bu belge, forumlar kapatılmadan önce oluşturulmuştur ve ne yazık ki bağlantı verilen çoğu forum 
konusunun yedek linki bulunmamaktadır; ama ileride elimize geçerse belge de akabinde güncellenecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Türkiye SS Topluluğu tarafından Nasıl RTR Yapılacağıyla İlgili Önemli 
Bilgiler, Yüksek Rahip HoodedCobra 666’nın RTR programlarından 

birinde paylaştığı talimatlar ve bilgili bir SS kardeşimiz olan Lydia’nın da 
bu konuda verdiği tavsiyelerle birlikte kişisel yorum ve talimatlarımızın 
derlenmesi ve düzenlenmesiyle hazırlanmış bir belgedir. Sevgili vatan ve 
ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun! 
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