
Tevrat’taki Kan Kurbanlarının Lanetini Ters Çevirme 
 

Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 
 
Bu ritüel muazzam derecede önemlidir, çünkü şu çok önemli ifadeyi geri çevirir: 
“Yaratılış 9:5 Şüphesiz ki hayatlarınızın kanına ihtiyaç duyacağım. Her hayvanın elinde buna ihtiyaç duyacağım. İnsanların 
elinde, hatta her insanın kardeşinin elinde, insanın hayatına ihtiyaç duyacağım.” (Amerika'da en popüler okunan İncil 
versiyonu olan Kral James İncili'nden.) 
 
Bu bu lanet kitapta YHVH isimli canavara sunulacak canlı kan kurbanlarına dair ifadelerin ilki. Parazitik, düşman uzaylılar 
insanların ve hayvanların kan ve yaşam gücüne ihtiyaç duyar. Bu her türden savaş çıkmasına [ki neredeyse hepsi direkt veya 
dolaylı bir şekilde Hristiyanlar, Müslümanlar veya onların efendileri Yahudiler tarafından çıkartılmıştır] ve bu insan 
düşmanı, parazit uzaylıların gelip ortaya çıkan enerjileri hasat ettiği sayısız kan gölüne sebebiyet vermiştir. Yahudilerin de 
bildiğimiz üzere “kutsal” günlerinde masum Centil çocuklarını kurban etmeye dayanan uzun ve çirkin bir geçmişleri vardır. 
Bu Ters Tevrat Ayinini yaparak bu iğrenç pratiği sona erdirecek ve Yahudilerin sözde “Tanrı”larının gözünde tüm güç ve 
lütuflarını kaybetmelerini sağlayacaksınız. 
 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titreterek İncil’deki güçlü bir laneti daha kaldıracaksınız. Bu 
ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar. Bu kelimelerin pek çoğu gırtlaktan çıkan 
sesler içerir. Bunun anlamı pek çok hecenin boğazın arkasında titretildiğidir. Elinizden geleni yapmanız yeterli olacaktır. 
Ritüeli yapmadan önce kelimeleri edebildiğiniz kadar pratik edin [bunu kolaylaştırmak için düzgün okunuşların Yüksek 
Rahipler tarafından titretildiği bir mp3 dosyası da var]. Bu ritüel istenildiği kadar sık yapılabilir, ve düşmana karşı öfke ve 
nefret hissettiğiniz zamanlar harika bir katartiktir. Tek yapmanız gereken aşağıdaki paragrafı 9 kere titreterek söylemek.  
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 

 
MAĞD-AH-HAH • ŞEĞF-EN-TEH • ŞOR-DEH • Vİİ-KHA • Şİİİ • DA-YİM • 
MAĞD-AH-HAH • DAA-YİİM-U • UUN-EŞ-ER-DEH • AY-AYKH-LOĞK •  
DAA-YİĞM • ŞOR-DEH • MEKH-EYT-OŞ-FAĞN-LL • MEKH-MİĞD-TEH • KHA-EYV 
 
Yukarıdaki paragrafı 9 kez titrettikten sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
• AUM’u titretin. 
• Hem insanların, hem de hayvanların kanı ve canları düşman uzaylı amaçlarına ve 
Yahudilere karşı zehirli bir hale geldi. 
• Hem insanların, hem de hayvanların kanı ve canları düşman uzaylı amaçları ve Yahudiler 
için etkili olmayı bıraktı ve tüm gücünü kaybetti.  
• AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin. Ayinin sonu. 

https://www.dropbox.com/s/dgh4vub7g6dpefk/Reverse195Ritual.mp3?dl=0

