
Yılanın Yükselmesini Önleyen Engelleri Kaldırma 
 
Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bu ritüel zaten tamamlandı, 
ama bu lanetler kendilerini her yıl Yahudi’lerin Yeni Yılı yerine geçen Yom Kippur tatilinde başlayan haftalık 
Tevrat okumalarında yeniledikleri için bu ritüelin tekrar yapılması gerekiyor. Yahudilerin haftalık okumalarını 
takip edip ters çevirme ve lanetlerini silme yapıyoruz.  
 
“Yaratılış 3:24 - Ve sonra insanı oradan sürdü ve yaşam ağacının yolunu denetlemek için Eden (Cennet) 
bahçesinin doğusuna Keruv'lar ve her yöne dönen, alevli kılıçlar yerleştirdi.” 
 
Yaşam Ağacı insan çakra sistemine bir alegoridir, İncil'deki bu ayet insanlığın Kundalini'sinin zorla 
mühürlenmesini anlatan bir ayet ve bu ritüel İncil'deki bu güçlü laneti geri çevirmemize yarıyor. Aşağıdaki 
kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet 
doğar. Bu ritüel düşmanın Yılan’ın üzerine zorla koyduğu, Yılan’ı bağlı tutan engelleri yokederek dünya 
çapında bir uyanmaya yol açacaktır. Bu ritüel dünya çapında pek çok insanın gerçekleri görmesini sağlayacaktır. 
 
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.  
 
Yüksek Rahiplerin bulgularına göre konuşulan dilden bağımsız olarak “Kabalistik S” harfi kedi tıslaması gibi 
çıkarılmalıdır. 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 
SSS • Mİİ-YAH-AYKH-HA • TSEY-KHER-EĞD-TEH • RORM-ŞİİLL • 
TEKH-EP-HA-TİĞM-HA • VE-RR-EKH-HA • TA-AĞL • TEY-YEV • 
MİİV-URR-KHA-TE • NEĞD-EY-NAĞG-LL • MEHD-EKH-İİM • NEYK-ŞEY-AV • 
MAĞD-AH-HA--TE • ŞŞ-EĞR-AG-EAYV 
 
Yukarıdaki paragrafı 9 kez titrettikten sonra bunları 18 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
• AUM’u titretin. 
• MİĞV-UĞRR-KHA 
• Yılan özgür! Yılan yükseliyor! Yılan sonsuza dek yüksek! 
• AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin. Ayinin sonu. 

https://www.dropbox.com/s/07d245k89pbtu6d/Reverse324Ritual.mp3?dl=0

