
 Nihai RTR - İbrani Alfabesini Yok Etme

Bu, nihai Ters Tevrat Ayini’dir. Bu RTR hemen şimdi, şu anda yapılabilir ve yapılmalıdır. 

Bu RTR, en sonunda Hristiyanlığa ve İslam’a son vermemize yarayacaktır, zira bu iki 

inancın da kökü İbranice’ye dayanıyor. Bu, yapabileceğimiz en önemli RTR’dır. 

Yahudilerin tüm kontrolü, nüfuzu ve inanılmaz servetleri, yüzyıllardır enerji ile 

doldurdukları İbranice alfabelerinden gelmektedir. Düşman, yüzyıllardır İbranice alfabesini 

ziyadesiyle kullanmıştır. Şimdiyse biz bunu tersine çevireceğiz.

Amdusias, JoS rahiplerine 2003 yılında şunları söyledi:

“Tıpkı onların (Jehova’nın insanları) sizi göremediği gibi, siz de onları göremiyorsunuz; 

ama dünya davamızın tepe noktasına yaklaştıkça bunlar kendilerini bariz bir şekilde belli 

edeceklerdir.” Dünya, düşman tarafından hızlı bir şekilde tahrip altında. Bu durumu 

yaptığımız bu ritüellerle durdurup tersine çevirebiliriz. Düşmanın medyayı kontrol etmesi 

sayesinde haberler aracılığıyla ve “din” diye kakaladıkları sahte, yalan dolu, melun 

programlarıyla nasıl toplumun fikirlerini şekillendirdiklerini görebilirsiniz.

“BU PROJEYİ ORGANİZE EDİP BİZE BU BİLGİLERİ BAHŞEDEN AZAZEL’A ÖZEL 

TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.” - JoS Rahipleri

Azazel, geçmişteki RTR’larımızın düşman düşünce formunun gücünü, şimdi yapacağımız bu

RTR’ın nihai olacağı bir noktaya kadar düşürdüğünü belirtmiştir. Artık şu anda başka 

RTR’ları yapmamıza gerek yok, zira bu RTR ile direkt olarak İbranice harflerinin gücünü 

yok edeceğiz. Bu RTR’a istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Bu RTR için her bir İbranice 

harfin üzerini karalamak ve bu sayede onları yok etmek üzere kurşun kalem, dolmakalem, 

marker veya başka bir yazı aletine ihtiyacınız olacaktır.

BU RTR’I OLABİLDİĞİNCE SIK VE FAZLA YAPMAYA ÇALIŞIN, TERCİHEN VE 

MÜMKÜNSE HER GÜN YAPIN. RTR’ı tamamen yapmak için kelimelerin her birini 9 kez 

tekrarlamanız gerekmektedir. Ama zamanınız cidden kısıtlı olduğu zamanlarda, ritüeli 

kısaltıp her birini birer kez de tekrarlayabilirsiniz. Bu ritüeli yapmak için RTR’ın sayfalarını 

(yani açıklamadan sonraki sayfaları) (tercihen) birden çok kopya halinde bastırmanız 

gerekecek. Elinizde her zaman için yazdırılmış kopya olması maksimum güç açısından 

önemlidir, ama bu yoksa ve yine de ritüeli yapacaksanız (ki mümkünse her gün yapmak 

önemlidir), bir aşağıdaki paragrafta kullanabileceğiniz geçici çözüm önerileri sunacağız. Bu 

harflerin çoğu için birçok farklı telaffuz vardır (bunlar için bazı kelimelerin sonundaki 

notlara bakınız). Aşkenaz (Ashkenazi) İbranicesi, Sefarad (Sephardic) İbranicesi, Eski 

İbranice, Aramice (Aramaic), vesaire. Bu yüzden sağladığımız bu MP3 ses dosyasını 

https://yadi.sk/d/hdnQ0VgX3ZQjxC


dinleyip doğru telaffuzları öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Hatta RTR’ı yaparken bir 

yandan da ses dosyasını açıp pause-play yapa yapa her bir harfin mükemmel telaffuzunu 

duyarak RTR yapabilirsiniz.

Nihai RTR Hakkında S.S.S. (Sık Sorulan Sorular)

Kaynak: Nihai RTR Hakkında SSS - Yüksek Rahip Hooded Cobra

1. Bu ritüelden önce enerji yükseltmem gerekir mi?

Evet, bu ritüelden önce tıpkı diğer tüm RTR'larda olduğu gibi enerji yükseltmek gerekir.l.

2. Bu ritüeli belli bir zamanda mı yapmam gerekir?

Hayır, aslında herhangi bir zamanda yapabilirsiniz. Eğer istediğiniz zaman yapma lüksünüz 

varsa Satürn saatleri bu ritüel için en uygunudur, ama diğer tüm saatler de gayet iyi iş görür.

3. Printer'ım yoksa veya harfleri yazdıramıyorsam ne yapacağım? Bu ritüeli zayıflatır mı?

Printer'ınız yoksa ve/veya harfleri yazdıramıyorsanız uygulayabileceğiniz talimatlar için 

aşağıda 15. soruya bakabilirsiniz. Ve hayır, kağıdın olmaması ritüelinizi zayıflatmayacaktır. 

Ritüelin gücü kağıt olmadan da aynıdır.

4. (Satanizme) Yeniysem de bu ritüeli yapmalı mıyım?

Evet, ritüeli yeniyseniz de yapabilirsiniz ve yapmanız tavsiye edilir. 

5. Zamanım yoksa da bu ritüeli yapabilir miyim?

Zaman açısından çok ciddi kısıtlı olduğunuz durumlarda da bu ritüeli yapabilirsiniz. Her bir 

tekrarı 9'dan aşağıya çekmek, ritüeli kısaltacaktır. Tekrar sayısını en az 3'e indirmeniz 

tavsiye edilir. Çok aşırı durumlarda 1 tekrar kullanılabilir. Olumlamalar (afirmasyonlar) ise 

her zaman için 3 tekrar olmalıdır.

6. Kağıttan nasıl kurtulacağım?

Toprağa gömün, yırtın, o ya da bu şekilde mahvedin, çöpe atın, tuvalete atıp sifonu çekin, 

vesaire.

7. Bu ritüeli ne sıklıkla yapabilirim?

İstediğiniz kadar sık yapabilirsiniz. Bu ritüel, herkes tarafından her gün yapılmalıdır.

8. Bu ritüel tam olarak ne yapar?

Bu ritüel, Yahudilerin harflerini ters çevirir; bu da düşmanın tüm ruhani ve hatta varoluşsal 

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=11560


sistemini hem tüm dünyada, hem de herhangi bir bireyin üzerinde (örneğin Yahudi 

büyüsüyle lanetlenmiş veya kutsanmış kişilerin üzerinde, Yahudi 

meditasyonlarını/büyülerini uygulayan kişilerde, Yahudi ruhlarında, vesaire) tersine çevirir 

ve mahveder. Bu, aynı zamanda düşmanın okült dallanmalarını da içerir.

9. Bu ritüel, daha önce yaptıklarımıza göre ne kadar kuvvetli?

Bu ritüel, düşmanın savunmasını indirip bu ritüelin etkili ve yapılabilir olmasını mümkün 

kılan ritüeller olmasa mümkün olmazdı. Tüm RTR'lar, bir yerde güvenli olarak tutulup 

saklanmalıdır; ama şimdilik sadece bu RTR'ı yapacağız, zira bu ritüel yapmamız gereken her

şeyi bütünüyle içermektedir.

Bu RTR, diğer tüm RTR'ları tek bir yerde kapsar.

10. Bu kelimeleri nasıl zikredeceğim/titreteceğim?

Bu, kişisel tercihe kalan bir şeydir. Harflerin okunuşlarını sadece okuya da bilirsiniz, biraz 

titreşimli de söyleyebilirsiniz, ve yine de ritüel aynı şekilde etkili olacaktır. Ama ideal 

olarak, MP3 dosyalarında sunulan "tını" ve titreşim yakalanırsa en iyisi olur. Ama bu 

mükemmel derecede gerçekleştirilmese bile, ritüel hala işlevsel ve tamamen geçerli 

olacaktır.

11. Harfleri tam olarak ne sırayla titreteceğiz? Biraz kafam karıştı.

İlk harfi örnek alarak anlatalım:

"Bunların hepsini 9 kez titretin:

VAĞT • FUT • VUT • VUSS • AUT • AUTH • VAHSS"

Bunu yaparken ilk başta VAĞT'ı üst üste 9 kez (VAĞT • VAĞT • VAĞT • VAĞT •  VAĞT 

•  VAĞT •  VAĞT • VAĞT • VAĞT diye yani) titretiyorsunuz, ondan sonra FUT'a geçip 

onu da üst üste 9 kez titretiyorsunuz, sonra VUT'u 9 kez titretiyorsunuz, sonra VUSS'u 9 kez

titretiyorsunuz, sonra AUT'u, sonra AUTH'u, en son da VAHSS'ı 9 kez titretiyorsunuz.

Bunları yaptıktan sonra, harfin üzerini karalayıp bir sonraki harfe geçiyorsunuz. Aynı rutini 

tüm harflerin tüm okunuşları için baştan sola uyguluyorsunuz. Son harfi de karaladıktan 

sonra, olumlamaları kararlılık ve inançla 3 kez söylüyorsunuz.

12. Bu ritüeli yapmak için en etkili zaman ne zamandır?

Bu ritüel her zaman için çok etkilidir; ama şimdi, Temmuz'un 22'sinden 30'una kadar 

astrolojik olarak bu ritüeli olabilecek en üst kuvvette yapabilmemiz için harika bir zamandır. 



Bu düşmana en ağır darbeleri indirebileceğimiz bir zamandır, ve bu tarihlerde ritüelleri 

yapmanız daha da elzemdir.

Ama bu ritüel genel olarak çok kuvvetlidir, o yüzden bu tarihlerden sonra da son derece 

güçlü olacaktır.

13. Kafamda, bu harflerin yok edildiğini imgeleyebilir miyim?

Elbette. İstediğiniz şekilde imgeleyebilirsiniz.

14. Printer'ım da yok, yanımda elektronik bir alet de yok. Bu ritüeli başka ne şekilde 

yapabilirim?

Kişinin ritüeli okuyabileceği tek ve sınırlı bir kaynağı olduğu (örneğin deftere yazılmış not 

gibi) ve daha fazla olanağa erişemeyeceği durumlar olabilir. Bu durumlarda ritüeli normalde 

olduğu gibi yapıp, sadece harflerin üzerini kalemle veya Paint benzeri programlarla 

karalamak yerine harflerin yokedildiğini direkt olarak imgeleyebilir/hayal edebilirsiniz.

15. Printer'ım yok, ne yapacağım?

1. Bu dosyayı indirin.

2. Bilgisayarınızda/akıllı telefonunuzda bulunan herhangi bir resim düzenleme uygulamasını 

açın (Paint gibi).

3. RTR’ları yaparken harflerin üzerini karalayın.

4. Dosyanın, harflerin üzeri karalı halini kaydedin ve ondan sonra 

bilgisayarınızdan/telefonunuzdan silin.

5. Bu adımları ritüeli yaptığınız her seferde tekrarlayın.

16. Daha az mürekkep/sayfa kullanan, yazdırılabilir bir sayfaya ihtiyacım var.

Bu RTR'ı bir sayfada bastırmak için bu belgeyi kullanabilirsiniz. JoS Forum'larındaki 

Octavius isimli üye, daha sonradan yazdırılabilir halde 1 sayfaya dönüştürülen 2 sayfalık bir 

PDF hazırladı; biz de 1 sayfalık halini Türkçe'ye çevirip size bu cevabın başındaki linkte 

sunuyoruz. Forumlardaki o 2 sayfalık PDF'te de, RTR'ın ön bilgisi de var. Buna denk dosya 

da, bizim Nihai RTR dosyamızın ta kendisidir. Yani kısaca sadece RTR'ı yapmalık kısmı 

bastırmak için, bu linki takip ediniz.

https://yadi.sk/i/Rr6bPQBolQogKg
https://yadi.sk/i/KM5Sfnm33ZQqkg


17. Resimlerle uğraşmak istemiyorum, ama işim de kolay olsun, ne yapayım?

Şanslısınız. Forumlardaki Soaring Eagle 666 kardeşimiz, kendisi “boyanabilir” RTR web 

sayfası tasarladı. Tek yapmanız gereken linklere tıklayıp açmak. Direkt sayfada, bütün 

harfleri boyanabilir bir şekilde göreceksiniz. Ritüeli bitirdiğinizde yapmanız gereken tek şey 

sayfayı/sekmeyi kapatmak hepsi bu, kağıt yakmak veya resim silmekle eşdeğer! Teknik 

detaylardan anlayanlar için ekleyelim, sayfa cache’de kalmıyor, o yüzden sayfayı kapatmak 

gerçekten yapmanız gereken tek şey. Nihai RTR’ın boyanabilir sürümüne aşağıdaki 

linklerden ulaşabilirsiniz:

Nihai RTR – Boyanabilir Sürüm

Nihai RTR – Boyanabilir Sürüm (Siyah Renk)

Nihai RTR – Boyanabilir Sürüm (Sadece Harfler ve Okunuşlar)

Nihai RTR – Boyanabilir Sürüm (Siyah Renk, Sadece Harfler ve Okunuşlar)

Dosyaları herhangi bir sebepten indirip saklamak isteyenler için, boyanabilir sürüme sahip 

tüm dillerdeki tüm sürümler (beyaz, siyah, sadece harfler, siyah ve sadece harfler) için bu 

linki, sadece Türkçe içinse bu linki kullanabilirsiniz.

Bu kolaylığı bize sağlayan Soaring Eagle 666 Kardeşimize içten teşekkürlerimizi ve 

saygılarımızı iletiyoruz!

https://web.archive.org/web/20190328023017id_/http://heuristic-morse-0a03f2.netlify.com/
https://yadi.sk/d/8X4lr8ITRjq1tw
https://yadi.sk/d/0KgjcVuYxPmZAg
https://yadi.sk/d/0KgjcVuYxPmZAg
https://web.archive.org/web/20190328023132id_/http://hopeful-stonebraker-145b1c.netlify.com/
https://web.archive.org/web/20190328023118id_/http://jovial-hamilton-bd0b14.netlify.com/
https://web.archive.org/web/20190328023104id_/http://relaxed-swartz-a2cdbb.netlify.com/


Ritüel:

 

Bunların hepsini 9 kez titretin: VAĞT • FUT • VUT • VUSS • AUT • AUTH • VAHSS 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin: NİŞ • NİSS • NİĞŞŞ • NİĞSS (Buradaki SS sesi, yılan 

tıslaması gibi olacak.) 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin: ŞERR • ŞEYR • ŞORR (R’LERİ VURGULAYIN) 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

 Bunların hepsini 9 kez titretin:

• FUĞK

• PUG 

• FOĞG 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

 

 Bunların hepsini 9 kez titretin:

EYD-AĞTS • İĞD-AĞTS • EYD-AAĞĞZ • İĞD-OĞTS • KİĞD-AĞTS 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.



 

 Bunların hepsini 9 kez titretin:

EYP • EP • EYF • EF 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

NİY-AY • NAY • AY 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

KHEYM-AĞS • KHİM-AĞS • KHEYM-OĞS • TEHK-MIS 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

• NUĞN 

• NUN 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

MEM • MİĞM • MEYM 



Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

DAM-OĞL • TEM-EL • DEM-OĞL 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

• FAĞKH • FAĞK • FUKH 

• FUK

• FAK (Amerikan İngilizcesiyle “FUCK” demek gibi düşünün)

• PE’K (Amerikan İngilizcesiyle “PACK” kelimesi gibi)

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

TET • SET • THOYT • THEYT • DHOYTH 

DHOYH • DHOYD (DH, TH’nin daha sert hali) 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.



 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

TEKH • SEKH • THEYKH • THEKH • THOYKH • THEYH 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

NA-AYZ • NAYZ • Nİ-AYZ • AYZ 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

VAĞV • VAU • VOV (O, aslında O ile A arası bir ses olacak) • VAOV (Amerikan 

İngilizcesiyle “WOW” demek gibi)

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

HEYH • HEH • 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

DE-LAĞD • TA-LAĞD (TA’daki A, I ile A arası bir ses olacak) • TE-LAD (A’da ağzımızı 

fazla açmıyoruz, yine hafif I ile A arası bir ses) • TI-LAĞD • THİ-LOĞD • THİ-LOĞZ • 

TEE-LED 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.



Bunların hepsini 9 kez titretin: LEM-İĞG • MAĞG • LA-MİG • LAM-MİG • LAM-İĞG • 

LAM-İĞGH (boğazın derinlerinden gelen bir ses olacak, neredeyse hırıltı gibi) • LEM-MİG 

LE-MİĞG 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

Bunların hepsini 9 kez titretin:

SEYB • SEYV • TEB • TEVV • TEYB • THEYB • THEYV • TİĞB • TİĞV 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harfin üzerini tamamen karalayıp bu harfi “yok edin”. 

Bunların hepsini 9 kez titretin:

FEL-AH • FAL-AH (FAL’daki A, I ile A arası A) • FUL-AH • FİL-AĞH • FİL-AH (bu son 

ikisinde, FİL’lerdeki İ, İ ile E arası bir ses) • FEL-AH • PEĞ-LEH • FEL-OĞH 

Şimdi kaleminizi alın ve İbranice harflerin üzerini tamamen karalayıp bu harfleri “yok edin”.

Şimdi, aşağıdaki 2 cümleyi kararlılık ve inanç ile 3 kez tekrarlayın:

 İbranice harflerin istisnasız her biri tüm gücünü her açıdan, tamamen, kalıcı olarak 

ve bütünüyle kaybetti.

 İbranice alfabesi artık her açıdan tamamen öldü.

Sonra büyük bir

“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!”

çekin. 

Ayinin sonu.


