
 RTR Yapmayla İlgili Talimatlar: 
 
 

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. 
 
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 

https://youtu.be/KRQfAWkdMpk?t=45
https://youtu.be/KRQfAWkdMpk?t=45


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 36, 55 (54 + 1 olarak düşünürseniz bölmeniz kolaylaşır) veya 111 (111 bunlar 
arasında en iyisidir, çünkü Güneş’in sayılarından biri) kere yapmanız yeterlidir. Şu şekilde: 111 kere yapmanız halinde 12 
kere auranıza, 12 kere enerji bedeninize, 12’şer kere de 7 çakranıza, sonra da birer kez auranıza, enerji bedeninize ve hep 
birlikte tüm çakralarınıza yaparsanız etkisini oldukça güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. 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 gelişmişlik seviyesinden bağımsız bir şekilde erişimi için bu şekilde erişime açık 
ve de yaparken en yüksek kolaylığa sahip olun diye Türkçe’ye çevirdiğimiz bir halde bulunuyor.. Ayinleri fısıldama sesinde 
yapmak bile belli bir ölçüde etkiye sahiptir. Ve de yaparken sakin bir ruh halinde olma gerekliliği de yoktur. 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 ve arınmış 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’dir 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 mahvetmeyecektir, hatta ayinin enerjilerini sorun olacak kadar 
sekteye uğratmaz. Elinizden geleni yapın yeter. 
 
Yüksek Rahiplerden gelen özel talimatlar ve bilgilendirmeler: 
 
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 20-25 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 burada. 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 ulaşmasının sınırlı olmasındandır ve bu durum tersine döndürüldüğü zaman bu bizim için 
muazzam pozitif ve düşmanlarımız için de aynı derecede muazzam lanetleyici bir durum olacaktır. 
 

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


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 yokolmadan 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 buna 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. 
 
- 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.  
 
 
 
Evet, talimatları verdiğimize göre hadi işi yapma kısmına geçelim.  
 
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 

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


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. :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İletişimi Restore Etme 
Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 
 
Yahudilerin dünya medyasının %96’sını kontrol ettiği bir gerçektir. Basını sansürleyip gerçekleri yok ediyor ve 
bunların yerini yalanlarla ve bozuk bilgilerle dolduruyorlar.  
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titreterek İncil’deki güçlü bir laneti daha yok 
edeceksiniz. Bu RTR aynı zamanda interneti de korumaya yarar. Bunun sebebi internetin Yahudilerin tam 
olarak kontrol edemedikleri bir medya ve bu Yahudiler için büyük bir tehlike. Kendileri de bunu kabul ediyor 
zaten. Jay Rockefeller “İnternet asla varolmamalıydı” demişti, bunun videosunu internette biraz aramayla 
bulabilirsiniz bile. Tam kurduğu İngilizce cümle (bunu aratarak daha kolay bulursunuz) “The Internet should 
have never existed”. David Rothschild da “United Jewish Israel Appeal” konuşmasında “Bazı web siteleri bizim 
için tehlike teşkil ediyor.” demiştir. Yani düşman internetin potansiyelinden korkuyor. Yani bu ayini ne kadar 
kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar. 
 
Ritüeli yapmaya başlamadan önce bu kelimelerle olabildiğince aşina olmaya çalışın [hepinizin kelimeleri 
dinleyebileceğiniz veya indirebileceğiniz bir mp3 dosyası da var]. Bu ritüel istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz, ve 
düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar iyi bir katartik olur. Tek yapmanız gereken aşağıdaki 
paragrafı 9 kere titreterek söylemek: 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına 
buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 
EYF   •   TSER--'AĞ•--A-LOK   •   YEĞN-AP-LA  • 

 

AV-HAĞ-HAYA   •   MAĞTS-İF-EH   •   MAH-ŞİM-UĞ  • 

 

TSEĞR--'AĞ•--A--LOK   •   TAĞF-AS   •   AV-HAĞ-HAYA   • 

 

LAĞL-AB   •   MAH-ŞİĞK   •   LEYV-AB   •   AĞM-AŞ   • 

 

AĞR-AK   •   NEYK-LAĞ  • 
 
Yukarıdaki paragrafı 9 kez titrettikten sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 

● AUM’u titretin 
● Yahudiler iletişim ve medya üzerindeki tüm kontrollerini tamamen, bütünüyle ve kalıcı olarak 

kaybettiler. 
● Tüm iletişim ve medya artık Centiller için serbest. 
● AUM’u titretin 

 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
Çekin. Ayinin sonu. 

https://www.dropbox.com/s/d1vgvbof1zi3zeh/Genesis%2011%209.mp3?dl=0


Centillerin Gücünü Restore Etme 
 
Aşağıdaki paragrafı 9 kere titreterek söyleyin. Bunun anlamı her bir kelimeyi baştan sona titretrerek 
söylemektir. Bu bir tekrar ediyor. Sonra bunu tekrar ve tekrar toplamda 9 kere yapmış olana kadar yine yapın. 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Önce bunları baştan sona 9 kez titretin: 
 
MAĞ-TOH   •   AKH-DİM-ŞİİĞĞ   •   D ‘AĞH•--   • 

AKH-EYN-AF-AB   •   ŞİİĞĞ   •   VEYTS-AY-TİĞYAH-OL   • 

MİĞYAH-AM-AŞ-AH   •   TAĞKH-AĞT-İM   •   MAĞM-AŞ-TEH   • 

AHT-DAV ‘AH•-- HAH-EYV   •   AKH-ED-AY-AB   • 

MEĞ-YEYKH-LAM   •   NAĞT-AN-EYV/V 

 
Yukarıdaki paragrafı 9 kere titrettikten sonra şunu bir kez titretin: 
VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV 
[V’leri titretirken üst dişlerinizle hafifçe alt dudağınızı ısırıp V sesini çıkartıyorsunuz, sonra 
da arada hiç boşluk olmadan doktora gidip ağzınızı açmış gibi AĞĞ diyorsunuz ve sonra yine 
hiç vakit geçmeden VV’a geri dönüyorsunuz, bunu toplam üç kere yapıyorsunuz. Yani kısaca 
VVAĞĞVV.] 
 
Sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 

● Tüm Centiller herhangi ve her tür Yahudi kontrolü, Yahudi yasaları ve Yahudiler 
tarafından dayatılan hükümdarlıklardan tamamen muaf. 

● Tüm Centiller herhangi ve her tür Yahudi emirleri, baskıları, tehditleri, talimatları ve 
taleplerinden tamamen muaf. 

● Tüm Centiller kendi uluslarını hiçbir şekilde herhangi bir Yahudi müdahalesi olmadan 
idare etmekte tamamen serbest. 

● Yahudiler Centillerin ve Centillerin meseleleri üzerindeki tüm güç, tahakküm, 
müdahale ve otoritelerini tamamen ve bütünüyle kaybettiler. 

 
Yukarıdaki afirmasyonları 9 kere söyledikten sonra ayini kapatmak için şunu bir kez titretin: 
 
VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV 
 
 
Sonra büyük bir 
“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” çekin. Ayinin sonu. 

https://www.dropbox.com/s/1t26k4ygnne3w92/D724.mp3?dl=0


Ters Şema Duası 
Şema (“Shema”) duası düşmanın en önemli dualarından biridir. Bu duanın bulunduğu 
parşömen, düşmanın alınlarına ve kollarına taktığı ve onların kapı girişlerinde olan 
“mazzuza”ların içinde de bulunan [dış etkenlerden koruma amacıyla, tefilin denen] küçük 
siyah küpler içine konur. 
 
Bu dua çok uzun ve her gün tekrarlanır. Bu RTR sadece ilk iki satırı içerir, zira en önemlileri 
onlardır. Duanın geri kalanı önemsizdir. Lord Azazel, Yüksek Rahibe Maxine’e bu konuda 
talimat vermiştir. 
 
Öncelikle 1. ve 2. paragrafı SIRASIYLA 9'ar kez titretin. Yani ilkini 9 kez titrettikten sonra 
ikinciye geçip onu da 9 kez titretin: 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
1. 
DAKH-EH • HAĞV-H’YAH • UU-NEY-OĞ-LEY • 
 
HAĞV-H’YAH • LEY-AĞR-TSİİ  • AĞM-ŞŞ 
___________________________________ 
2. 
DEY-AĞV • MAĞL-OĞ-İĞL • OĞSS-AKH-LAĞM • 
 
DOĞV-AKH • MEYŞ • KHUĞR-AB 
 
SATANAS'ı titretin 
 
SATANAS'ı titrettikten sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 

● Yahudi halkı tüm korunmasını kaybetti. 
 

● Yahudi halkı tüm özel imtiyazlarını kaybediyor. 
 

● Tüm dünyadaki Centil halkları artık Yahudi sorununun ve onların uzaylı ruhlar 
olduğunun tamamen farkında. 

 
Yukarıdakileri 9 kez söyledikten sonra,  
 
SATANAS'ı titretin 
 
AUM'u titretin. 
 
Sonra büyük bir 

https://archive.fo/o/1wNCy/666moon.webs.com/R%20S.mp3


“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin. Ayinin sonu. 
[SATANAS’ın sesinin tam olarak nasıl çıktığını merak ediyorsanız onun da mp3 dosyası 
var.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mirror.spiritualsatanism.org/dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.mp3


 
Düşmanı Sorumlu Tutma 

 
Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 
 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titretmek Yahudilerin ve onlara hizmet eden Centil 
dalkavuklarının kendi suçlarını başkalarına atmalarını engelleyecek ve insanlığa karşı suçlarının cezalarını 
ödemeye zorlayacak. Bu düşmanı yok edecek. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç 
ve kuvvet doğar.  
 
Bu ritüel istenildiği kadar sık yapılabilir, ve düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar harika bir 
katartiktir. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki paragrafı 9 kez titretmek.  
 
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]. 
 
ENERJİNİZİ YÜKSELTİP AŞAĞIDAKİ PARAGRAFI 9 KEZ TİTRETİN: 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına 
buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 

ağss • hağg • ağg • şiğb • ma’-aa • lokh-al • 

• iğk • makh-oht-ab • rağg-aa • reyg-al-av 
• ley-ar-si’yah • yeyn-ab • lokh-al • khal-siğn-av 
 
Yukarıdakini 9 kez titrettikten sonra: 
 
SATANAS’ı titretin. 
 
Sonra bunları 9 kez söyleyin: 
 
Yahudi halkı ve onlara insanlığa karşı suçlarında bilerek ve kasten yardım ve yataklık eden Centillerin 
hepsi sorumlu tutuluyor. Yahudi halkı ve onların Centil uşakları bütün bu suçlar ve daha niceleri için 
ağır biçimde cezalandırılıyor.  
 
Yukarıdakini 9 kez kararlılıkla söyledikten sonra: 
 
SATANAS’ı titretin. 
AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 

https://www.dropbox.com/s/9ewfd419tvoe3a2/N1526.mp3?dl=0


çekin. Ayinin sonu. 
YHWH’in 72 İsmini Lanetleme 

Bu yapabileceğimiz EN güçlü ve önemli Ters Tevrat Ayinidir. Bu ritüelin uzunluğundan ötürü kafa karışıklığına 
meydan bırakmamak için Yüksek Rahipler bir her bir 3 harfli ismin sayısını belli eden “üsttakı” eklemiştir. Aynı 
zamanda bu 72 isim 1., 2., 3. ve 4. satırlar olmak üzere 4 kısma ayrılmıştır. Lilith Yüksek Rahibe Maxine 
Dietrich’e bundan önceki ritüellerin düşmanın gücünü kademe kademe, katmer katmer, “soğan soyar gibi” 
soğan çalışmalar olduğunu söyledi.  
 
Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titretmek  Yahudileri hem güç, hem de 
korumalarından mahrum edecektir. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet 
doğar.  
 
Bu ritüeli olabildiğince sık yapın, ve düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar iyi bir katartik olur. 
Tek yapmanız gereken aşağıdaki [72 3 “harf” isimden oluşan] 4 satırı en az 1, tercihen 3 kere kere titreterek 
söylemek. 
 
Lütfen aşağıda Türkçe okunuşlara dikkatlice bakın, çoğu “harf” tekrar ediyor. Bu ritüel göründüğünden daha 
kolaydır, hatta tek zorluğu uzunluğu denebilir. 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 ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
Bütün bunları baştan sona en az bir, tercihen üç kez titretin: 
[SATIR 1] 
 
72 EYM AĞVV EYM   •  71 Oy Oy EYh   •   70 EYM EYV Oy   •  
 
69 Ey ‘O EYR   •   68 AVV EYV EYKH   •   67 ‘AH Oy ‘O   •  
 
66 OĞK UĞN EYM   •   65 EYBV EYM AĞD   •   64 Oy EYKH EYM   • 
 
63 AVV UĞN ‘AH   •   62 EYh EYh Oy   •   61 EYV EYM AVV  • 
 
60 EYR OĞTS EYM   •   59 EYKH EYR EYh  •   58 AL Oy Oy   • 
 
57 EYM EYM UN   •   56 Oy AVV EYF   •   55 EYh EYB EYM   • 
 
[SATIR 2] 
 
54 AHTH Oy UN   •   53 ‘AH UN UN   •   52 EYM EYM ‘AH • 
 
51 İĞŞ EYKH EYh   •  50 Oy UN AĞD   • 
 
49 AVV EYh AVV   •  48 EYh Oy EYM   •   47 AL İĞŞ ‘AH • 
 
46 Oy EYR ‘AH   •  45 AL ‘AH ASS   •   44 EYh OL Oy • 
 
43 AL AVV AVV   •  42 AKH Oy EYM   •   41 EYh EYh EYh • 
 
40 AZ Oy Oy   •  39 ‘AH EYh EYR   •   38 EYM ‘AH EYKH • 
 
37   •   Oy UĞN ’AH   • 
 
 
[SATIR 3] 
 
36 AĞD UĞN EYM   •   35 OĞK AVV OĞK   •   34 EYKH EYh OL   • 
 
33 AVV EYKH Oy   •   32 EYR İĞŞ AVV   • 
 
31 EYV AKH OL   •   30 EYM AVV AH   •   29 Oy Oy EYR   • 
 

https://www.dropbox.com/s/ahprgzpol3jpy5q/72.mp3?dl=0


28 EYh ‘AH İĞŞ   •   27 AĞT EYR Oy   •   26 ‘AH ‘AH EYh   • 
 
25 EYh OHTH UĞN   •   24 AVV EYh EYKH   •   23 EYh OL EYM   • 
 
22 Oy Oy Oy   •   21 AKH AL UĞN   •   20 AĞL EYh EYP   • 
 
19 AVV AVV OL   • 
 
[SATIR 4] 
 
18 AY OL AK   •   17 AVV ‘O AL   •   16 EYM OĞK EYh • 
 
15 Oy EYR EYh   •   14 EYh EYVV EYM   •   13 AĞL OĞZ O • 
 
12 ‘AH EYh EYh   •   11 AVV ‘O AĞL   •   10 AĞD OHL ‘AH • 
 
9 Oy OYZ EYh   •  8 AHTH EYh OĞK   •   7 ‘AH AKH ‘AH • 
 
6 EYh OL OL   •   5 İĞŞ EYh EYM   •   4 EYM OL ’AH • 
 
3 EYT Oy ASS   •  2 Oy OL Oy   •   1 AVV EYh AVV • 
 
Sonra: 
 
SATANAS'ı titretin 
 
SATANAS'ı titrettikten sonra bunları 6 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
Yahudiler dünyaya tamamen ifşa oldular. 
Yahudiler tüm korunmalarını kaybettiler. 
Şeytan'ın Kapıları kalıcı olarak ardına kadar açıldı. 
Yahudiler Centiller üzerindeki tüm nüfuz ve güçlerini kaybettiler. 
Yahudiler dünya üzerindeki tüm güç, kontrol ve nüfuzlarını kaybettiler. 
Centiller Yahudilere karşı kuvvetli ve etkili bir şekilde tepki veriyor. 
 
SATANAS'ı titretin 
AUM'u titretin 
 
Sonra büyük bir 
“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” 
çekin. Ayinin sonu. 



[SATANAS’ın sesinin tam olarak nasıl çıktığını merak ediyorsanız onun da mp3 dosyası 
var.] 

YHWH’in 42 İsmini Lanetleme 
Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bu ritüel yaptığımız en güçlü ritüellerden 
biri ve Şeytan Baba’nın Yüksek Rahibe Maxine’i direkt yönlendirmesi sonucu O’ndan gelmiştir. 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titretmek  Yahudileri hem güç, hem de korumalarından mahrum 
edecektir. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar.  
 
Bu ritüel istenildiği kadar sık yapılabilir, ve düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar harika bir katartiktir. 
Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki paragrafı 6 kez titretmek.  
 
Bu kelimelerin bir kısmı gırtlaktan çıkan sesler içerir. Bunun anlamı “KH” içeren hecelerin 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]. 
 
ENERJİNİZİ YÜKSELTİP AŞAĞIDAKİ PARAGRAFI 6 KEZ TİTRETİN: 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip öğrenebileceğiniz 
MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Bunları baştan sona 6 kez titretin: 
 
AT-OUYA • ATZAV • OK • AĞŞ • KOZ • EP • 
AL • EYG • OUYA • AH • AN • UT • VOK • 
EĞKH • GAĞT • İĞT-ZAR • AĞT • AV • EYŞ • 
AKHİĞ-YA• AD-İĞG • AN • ŞA-İY-TAN • AH • 
İİR • OĞK • AT-ZAĞT • OUYA • AG • AB • AH 
 
SATANAS'ı titretin 
SATANAS'ı titrettikten sonra bunları 6 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
• Yahudiler tüm korunmalarını kaybettiler. 
 
• Şeytan’ın Kapıları kalıcı olarak ardına kadar açıldı. 
 
• Centiller Yahudilere karşı tepki veriyor. 
 
• Yahudiler Centiller üzerindeki tüm nüfuzlarını kaybettiler. 
 
• Yahudiler tüm olayları kontrol etme güçlerini kaybettiler. 
 
• Yahudiler dünya üzerindeki tüm güç, kontrol ve nüfuzlarını kaybettiler. 
 
SATANAS'ı titretin 
AUM'u titretin 
 
Sonra büyük bir 
“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” 

http://mirror.spiritualsatanism.org/dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.mp3
https://www.dropbox.com/s/wvhhsh1aqod8xyr/Cursing%2042.mp3?dl=0


çekin.  
Ayinin sonu. 

RTR #1: Başka Bir Savaşı Engelleme 
Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz, ama savaş gibi ekstrem bir durumu 
engelleme söz konusu olduğu için bu RTR’ı uygun olduğunuz zamanlar yapmanız çok faydalı olacaktır. Özellikle savaşları 
engelleme RTR’ları Ay Terazi’deyken yapılırsa daha güzel olacaktır, zira Terazi barışın burcudur. 
 
Yahudiler halihazırda bir büyük savaş daha planlamış durumda. Başarılı olurlarsa bu tüm dünya için felaket niteliğinde 
olacaktır. Bu durumdan herkes etkilenecektir, zira İsrail ve diğer büyük Dünya güçleri tüm dünyayı defalarca kez yaşanmaz 
hale getirebilecek, Hiroshima ve Nagasaki saldırılarını bunlara kıyasla çok ufak gösterecek füzelere ve başka silahlara sahip. 
Yahudilerin insanlığa karşı suçlarının internetin her yerinde ifşa efşa edildiği için Yahudiler tekrar genel halkın dikkatini 
dağıtmak için tepki veriyor. Bu 2. Dünya Savaşı’nda Adolf Hitler’in onları ifşa ettiğinde yaptıklarından farklı değil. Sonuç 
milyonlarca Centil’in toplu katliamıydı. 
 
“Birkaç yüz nükleer savaş başlığı ve rokete sahibiz ve bunları her bir yöndeki hedeflere fırlatabiliriz, belki Roma’ya bilen. 
Çoğu Avrupa başkenti hava kuvvetlerimiz için birer hedef. General Moshe Dayan’ı alıntılamama izin verin: “İsrail kuduz bir 
köpek gibi olmalıdır, yani rahatsız edilemeyecek kadar tehlikeli.” Artık bu noktada her şeyin umutsuz olacağını 
düşünüyorum. Eğer mümkünlüğü varsa işlerin o raddeye gelmesini engellememiz gerekecek. Ama bizim silahlı 
kuvvetlerimiz dünyadaki 30. en güçlüsü değil; belki 2. veya 3. Dünyayı da bizimle birlikte batırma kabiliyetine sahibiz. Ve 
sizi temin ederim İsrail batmadan önce bu olur.” 
 
--Martin van Creveld, Hollandalı haftalık dergi Elsevier’ın 2002, 17 no’lu sayısının 52-53. sayfalarında bulunan, Kudüs 
İbrani Üniversitesi’nde görev alan İsrail askeri tarih profesörü Martin van Creveld ile bir röportajdan 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet 
doğar.  
 
Bu kelimelerin bazları 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 ritüellerdeki pek çok kelime gırtlaktan çıkan sesler içerir, örneğin bu ritüelde “KH” sesi gırtlaktan olan tek ses. 
Dediğimiz gibi elinizden geleni yaparsanız yetecektir. 
 
Aşağıdaki paragrafı 9 kez titretin: 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına 
buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Bunları 9 kere baştan sona titretmeniz yeterli:  
 
OĞM-AŞ • AĞV-O-HAYA • AĞM-AĞKH-LİĞM • Şİİ • AĞV-OH-HAYA 
 
Sonra bu afirmasyonları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
• AUM’u titretin. 
• İsrail’in Tanrısı tüm gücünü kaybetti. 
• Yahudiler kalıcı olarak ve tamamen Centillerin üzerindeki tüm güç ve nüfuzlarını kaybettiler. 
• Centillere karşı savaş, yıkım ve haraplık kehanetleri tamamen ve kalıcı olarak başarısız oldu. 
• AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 

https://www.dropbox.com/s/cxsx4igu0hndoni/Reverse-Exodus-15-3%20-%20Reverse%20Torah%20Ritual%20%23%201%20to%20Prevent%20another%20War.mp3?dl=0


“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” 
çekin. Ayinin sonu. 

RTR #2: Büyük Bir Savaşı Daha Engelleme 
Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz, ama savaş gibi ekstrem bir durumu 
engelleme söz konusu olduğu için bu RTR’ı uygun olduğunuz zamanlar yapmanız çok faydalı olacaktır. Özellikle savaşları 
engelleme RTR’ları Ay Terazi’deyken yapılırsa daha güzel olacaktır, zira Terazi barışın burcudur. 
 
Yahudiler halihazırda bir büyük savaş daha planlamış durumda. Başarılı olurlarsa bu tüm dünya için felaket niteliğinde 
olacaktır. Bu durumdan herkes etkilenecektir, zira İsrail ve diğer büyük Dünya güçleri tüm dünyayı defalarca kez yaşanmaz 
hale getirebilecek, Hiroshima ve Nagasaki saldırılarını bunlara kıyasla çok ufak gösterecek füzelere ve başka silahlara sahip. 
Yahudilerin insanlığa karşı suçlarının internetin her yerinde ifşa efşa edildiği için Yahudiler tekrar genel halkın dikkatini 
dağıtmak için tepki veriyor. Bu 2. Dünya Savaşı’nda Adolf Hitler’in onları ifşa ettiğinde yaptıklarından farklı değil. Sonuç 
milyonlarca Centil’in toplu katliamıydı. 
 
“Birkaç yüz nükleer savaş başlığı ve rokete sahibiz ve bunları her bir yöndeki hedeflere fırlatabiliriz, belki Roma’ya bilen. 
Çoğu Avrupa başkenti hava kuvvetlerimiz için birer hedef. General Moshe Dayan’ı alıntılamama izin verin: “İsrail kuduz bir 
köpek gibi olmalıdır, yani rahatsız edilemeyecek kadar tehlikeli.” Artık bu noktada her şeyin umutsuz olacağını 
düşünüyorum. Eğer mümkünlüğü varsa işlerin o raddeye gelmesini engellememiz gerekecek. Ama bizim silahlı 
kuvvetlerimiz dünyadaki 30. en güçlüsü değil; belki 2. veya 3. Dünyayı da bizimle birlikte batırma kabiliyetine sahibiz. Ve 
sizi temin ederim İsrail batmadan önce bu olur.” 
 
--Martin van Creveld, Hollandalı haftalık dergi Elsevier’ın 2002, 17 no’lu sayısının 52-53. sayfalarında bulunan, Kudüs 
İbrani Üniversitesi’nde görev alan İsrail askeri tarih profesörü Martin van Creveld ile bir röportajdan 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet 
doğar. Bu kelimeleri geldiği şekilde doğru titretmeniz yeterli olacaktır. Ritüeli yapmadan önce kelimeleri edebildiğiniz kadar 
pratik edin [bunu kolaylaştırmak için düzgün okunuşların Yüksek Rahipler tarafından titretildiği bir mp3 dosyası da var]. 
 
Aşağıdaki ritüel şu an Suriye’deki son derece vahim durumu da alakadar etmektedir. Bu ayinde İbranice’de “Şam” 
kelimesini tersine çevirmedik, zira bunu yapmak bir yıkım olacaktır ve İncil’de bu konuyla alakalı melun kehanetleri 
gerçekleştirecekitr. Lilith Yüksek Rahibe Maxine’i bu ayete yönlendirmiştir. Hristiyanlar mütemadiyen bu insanlık ve 
hayattan nefret eden, kötücül ayetleri tekrar edip güçlendirmekle kalmıyor, ama aynı zamanda bunlar nüfusun büyük bir 
oranının zihnine yerleştirilmiştir.  
 
Lilith aynı zamanda Yüksek Rahive Maxine’e Centil insanlığa yapılan, biz Centilleri orijinal Pagan Tanrılarımızdan 
koparmaya çalışmaya kadar giden bu saldırıların sadece Tanrılarımızın ve Şeytan’ın bu Yahudi canavarına çok ciddi ve 
ölümcül bir tehdit olduğunu gösterdiğini bildirmiştir. Bu insanlık düşmanı Yahudi canavarı gerçekten Orijinal Pagan 
Tanrılarımızdan korkmaktadır. 
 
Yahudiler bu savaşı İncil’deki kehanetlere göre önceden planlayıp Avrupa’yı yok etmek için Suriye’li mülteci yığınlarını 
Avrupa’yı yok etmek amacıyla oraya itelemişlerdir. Bu ritüel bir barış çalışmasıdır. Suriyeliler Avrupa’yı terkedip kendi 
anavatanlarına geri dönmeliler. Aynı zamanda bu savaşın kaynaklarından biri Yahudilerin Antik Asurlulara karşı duyduğu 
nefret. Asur ve Suriye arasında bir bağlantı var (İngilizceleri “Assyria - Syria”), Asurlular “Antik Naziler” olarak da bilinir. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Bunları 9 kere baştan sona titretmeniz yeterli:  
 
AĞL-AĞP-AM • İİİ’EM • HAĞT-AY-EYV • REĞ-İİ-EYM • ROĞR-SUM • 
DAĞM-MEH-SEK • EYN-İİ • DAĞM-MEH-SEK • AĞSS-AĞM  
 
Sonra bu afirmasyonları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
• AUM’u titretin. 
• İsrail’in Tanrısı tüm gücünü kaybetti. 
• Şam restore ediliyor. 
• Yahudilerin yeni bir savaş çıkarma uğraşları tamamen ve kalıcı bir şekilde başarısız oldu. 
• AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” 
çekin.  
Ayinin sonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/sdma1aviu963mvt/Reverse-Isaiah%2017-1%20-%20Reverse%20Torah%20Ritual%20%23%202%20To%20Prevent%20Another%20Major%20War.mp3?dl=0


 
 

RTR #3: Büyük Bir Savaşı Daha Engelleme 
 

Bu ritüeli istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ve istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 
 
Aşağıdaki paragrafı 9 kez titretin: 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Bunları 9 kere baştan sona titretmeniz yeterli:  
 
 
MEYN-AKH-HAT • OĞL-EYV • TİİR-AB • ME’AL • TOĞR-KHİİT-OL • MAHT-OH • 
MİİR-AKH-AT • MEYR-AKH-A • MAĞT-İİ-Kİİ-EYV • AKH-EYN-AF-AL • 
AKH-EYH-OL-EH • AV-O-HAYA • MAĞN-AT-NUU 
 
• AUM’u titretin. 
• İsrail’in Tanrısı Centiller üzerindeki tüm gücünü kaybetti.  
• Yahudiler Centiller üzerindeki tüm güçlerini kaybetti.  
• Yahudilerin yeni bir savaş çıkarma uğraşları tamamen ve kalıcı bir şekilde başarısız 
oldu.  
• AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” 
çekin.  
Ayinin sonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/q362huqupmxi7f3/Reverse_Deuteronomy%207%202%20-%20Reverse%20Torah%20Ritual%20%23%203%20To%20Prevent%20Another%20Major%20War.mp3?dl=0


 
Keçinin Üzerindeki Laneti Ters Çevirme 

 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titretmek Yahudilerin kendi suçlarını Centillerin 
üzerine atmalarını sona erdirecektir, zira Yahudiler yıllık Tevrat okumalarıyla biz Centilleri ve algılarımızı 
mühürlü ve lanetli tutuyor, bu sayede de genel nüfus gerçekleri göremiyor ve zihni yıkanmış ve onların 
kontrolünde bir şekilde kalıyor. Bu kelimeleri titretmek ise zihinlerimizi serbest bırakacaktır. Bu olduğu ve 
insanlar gerçekleri gördüğü zaman bu düşmanı yok edecektir. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, 
çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar.  
 
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 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 ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 
RAĞB-DİİM-AĞB • Rİİ-AĞS-HA-TE • KHAĞL-İĞŞ-EYV • HAĞR-YEYZ-AG • 
TSER-E-LEH • MAT-ON-OO-A-LOĞK-TEH • VAĞL-AH • 
Rİ-AĞS-HAH • ASS-AĞN-EYV 
 
Sonra bu afirmasyonları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
• AUM’u titretin 
 
• Tüm Centil dünyası Yahudilerin ve onların insanlığa karşı suçlarının farkında. 
 
• Yahudilerin kendi suçlarını Centillerin üzerine atmaları etkili olmayı tamamen bıraktı. 
 
• Yahudilerin günah keçisi Yahudilere geri döndü ve onların tüm yalanlarını ve 
suçlarını aynen üzerlerine geri saldı. 
 
• AUM’u titretin 
 
 
Sonra büyük bir 
“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” 
çekin.  
Ayinin sonu. 
 

https://www.dropbox.com/s/oxwvj9dutzn2se2/Reverse%20Lev%2016%2022.mp3?dl=0


 
Düşmanı Silahsızlandırma: Adaleti Restore Etme 

 
Aşağıdaki paragrafı 9 kere titreterek söyleyin. Bunun anlamı her bir kelimeyi baştan sona titretrerek 
söylemektir. Bu bir tekrar ediyor. Sonra bunu tekrar ve tekrar toplamda 9 kere yapmış olana kadar yine yapın. 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 
SSS • AĞV-O-HAYA-MEYN • İİT-İİ-EYM • MAĞT-AĞK-DİİTS-AĞV • 
AĞV-O-HAYA • EYD-VVAH • TAĞL-AKH-AN • TOĞZ • İİ-İĞŞ-AĞRT • 
TAP-ŞİİM-AĞL • KAĞT-İİ-MU-KAĞT • NOĞŞ-AL-LAĞKH-AV • 
KHAĞL-TSİİYAH • OĞL-KHİ-AĞHL-AH • RAA-TSUYAH • İĞL-K-LAĞK 
 
Yukarıdakini 9 kez titrettikten sonra bir kez şunu titretin: 
 
VV-AĞĞ-VV • VV-AĞĞ-VV • VV-AĞĞ-VV 
 
[V’leri titretirken üst dişlerinle hafifçe alt dudağını ısırıp V sesini çıkartıyorsunuz, sonra da 
arada hiç boşluk olmadan doktora gidip ağzını açmış gibi AĞĞ diyorsunuz ve sonra yine hiç 
vakit geçmeden VV’a geri dönüyorsunuz, bunu toplam üç kere yapıyorsunuz. Yani kısaca 
VVAĞĞVV.] 
 
Sonra 9 kez bunları kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
 

● Yahudilere karşı oluşturulan her silah onlara karşı her şekilde ve her zaman için 
tamamen etkili.  

 
● Yahudilere karşı olan her itham ve yargı galip ve başarılı oluyor ve bunlar etkili ve 

kalıcı bir şekilde her zaman için infaz ediliyor. 
 
 
Bu afirmasyonları söyledikten sonra bir kez daha şunu titreterek ayini kapatın: 
 
VV-AĞĞ-VV • VV-AĞĞ-VV • VV-AĞĞ-VV 
 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 

https://www.dropbox.com/s/pnbp0vdf8db26kg/I5417-Disarming%20the%20Enemy%20Restoring%20Justice.mp3?dl=0


çekin. Ayinin sonu. 
Yılanın Üzerindeki Laneti Ters Çevirme 

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. 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Yahudiler yıllık Tevrat okumalarıyla Şeytan’ın bize bahşettiği 
yaşam kaynağı Kundalini’yi, Şeytan’ın Yılanı’nı mühürlü ve lanetli tutuyor, bu sayede de genel nüfus gerçekleri 
göremiyor ve zihni yıkanmış ve onların kontrolünde bir şekilde kalıyor. Bu kelimeleri titretmek ise Kundalini’yi 
serbest bırakacaktır. Bu olduğu ve insanlar gerçekleri gördüğü zaman bu düşmanı yok edecektir. Bu ayini ne 
kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar.  
 
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 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 ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 
AKH-YEY-AKH  • YEYM-AY-LAĞK  •  LAKH-OT  •  RRAF--• A • EYV • KHEYL - 
EYT • AKH-NOKH -AG --• AL • EYD-AS-HAH • TAY-AKH  •  LOK-İİM-UU • 
AM-HEY-AB-HAH-LOK-İM  • AT-AH • RRUURRAH  •  T-OĞ-ZZ • AT-İİS--• AH • İİK• 
ŞAKH-AN-NAH-LEH •  MİİH-OL-EH  • AV-O-HAYA  • RREYM-O-YEYV 
 
AUM’u titretin. 
 
Paragrafı ve AUM’u titrettikten sonra bunları 18 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 

● Yılan özgür!  
● Yılan yüce! 
● Yılan ebedi! 

 
Sonra 1 kez: 
AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin. Ayinin sonu. 
 
 
 

https://yadi.sk/d/JwalcME83XCA6A


Kafa Karışıklığını Giderme 
 

Aşağıdaki paragrafı 9 kere titreterek söyleyin. Bunun anlamı her bir kelimeyi baştan sona titretrerek 
söylemektir. Bu bir tekrar ediyor. Sonra bunu tekrar ve tekrar toplamda 9 kere yapmış olana kadar yine yapın. 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 
MAĞD-MAĞŞ-İİ-DAH • HAĞL-OĞD-AG • HAĞM-UVV-AM • MAĞM-AH-AVV •  
AKH-YEYN-AP-AL • AKH-HEH-OĞL-EH • HOĞV-YAH • MAĞN-AĞT-NUVV 
 
Sonra bir kez şunu titretin: 
 
VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV 
 
[V’leri titretirken üst dişlerinizle hafifçe alt dudağınızı ısırıp V sesini çıkartıyorsunuz, sonra 
da arada hiç boşluk olmadan doktora gidip ağzınızı açmış gibi AĞĞ diyorsunuz ve sonra yine 
hiç vakit geçmeden VV’a geri dönüyorsunuz, bunu toplam üç kere yapıyorsunuz. Yani kısaca 
VVAĞĞVV.] 
 
Sonra bu afirmasyonları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
Kafa karışıklığı kalıcı olarak giderildi. 
Tüm Centiller artık tüm Yahudi yalan, kontrol ve programlarının farkında ve gerçekleri 
görebiliyor. 
Şeytan GERÇEK’tir. 
 
Bu afirmasyonları söyledikten sonra bir kez daha şunu titreterek ayini kapatın: 
 
VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV • VV--AĞĞ--VV 
 
Sonra büyük bir 
“Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!” 
çekin.  
Ayinin sonu. 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/b5gnaykliyxw2pt/D723.mp3?dl=0


İsrail’i Lanetleme Ayini 
 
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.  
 
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 MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 

 
Öncelikle bunları 9 kez titretin: 
 
AKH-AR-AB • YEY-EV • AKH-EM-AŞ • AL-DAĞG-A-AV • AKH-KHER-AV-A-AV • 
LOĞD-AG • OYG-AL • AKH-SS--’EE--EĞV • AM-AD-A-AA • TOKH-AP-ŞİİM--LOK • 
AKH-AV • UUKH-AĞR-VİİN-EYV • RO-A • AKH-EL-AĞK-MUU • 
AKH-EYKH-RAV-AM • AKH-RAV-A-AV 
 
Yukarıdaki paragrafı 9 kez titrettikten sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
• AUM’u titretin. 
• İsrail’i kutsayanlar lanetleniyor. 
• İsrail’i lanetleyenler kutsanıyor. 
• AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin. Ayinin sonu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/7eceouvslvr0g79/CurseIsraelRitual.mp3?dl=0


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 yok ederek 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 MP3 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


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 MP3 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


Kol Nidre 
 
Bu ritüel 12 Ekim 2016 ve ondan sonra herhangi bir tarih içindir. 
 
Bu ritüel 12 Ekim 2016 için olsa da istediğiniz kadar tekrar edebilir ve bu tarihten sonra herhangi bir vakit de 
başlayabilirsiniz. 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titreterek Yahudilerin suçlarını insanların üzerine 
atmalarını engelleyip insanlığa karşı suçlarının cezalarını çekmeye zorlayacaksınız. Bu ayini ne kadar kişi 
yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar. Bu ritüel istenildiği kadar sık yapılabilir, ve 
düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar harika bir katartiktir. Tek yapmanız gereken aşağıdaki 
paragrafı 3 kere titreterek söylemek. 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 ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 3 kez titretin: 
 
TO-UV-AŞ • OL• A-NA-TA-UV-ŞU • YEYR-AH-SEH • OL• AN-NAR-AH-SEV •  
YEYR -DİİN • OL • AN-AR-DİİN • NİM-HA-YAK • O-LL-HEYV • NİİR-İİR-AŞ • OL • 
NİİL-AT-UV-HA-MUU • NİİL-EYT-AB • NİİT-İİV-AŞ • NİİK-İİV- AŞ • NAĞR-AŞ• 
NOĞ-YAH • NO-LUUK • NO-AV • AN-TAR-AKH-İ• NOL-UK-AB • AV-OĞT-AL • 
UNN-EYL-HAH • AB-HAH • Mİİ-RUUP-İİK • MOY • DAH - EYZ-Mİİ-RUP-İİK• 
MO-YİİM • AN-AT-AŞ-FAN • LA • AN-RAS-HA-DU • AN-MİİR-A-AKH-DUU • 
AN-AB-AT-Şİİ-DUU • AN-RAD-Nİİ-AD • YEY-UN-İİKH-EYV • EYS-UN-İİK-EYV • 
EYM-AN-OK-EYV • EYM-AHR-AKH-AV • YEY-UUV-ŞUU • EYR-AS-E-EV • 
EYR-DİİN • LAK • 
 
SATANAS’ı titretin. 
 
SATANAS’ı da titrettikten sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
Dünya artık Yahudilerin insanlığa karşı işledikleri suçların tamamen farkında. Yahudi 
halkının tamamı sorumlu tutuluyor. Yahudi halkı bu suçların ve daha nicelerinin karşılığını 
ödüyor. 
 
SATANAS’ı tekrar titretin. 
AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” çekin. Ayinin sonu. 

https://www.dropbox.com/s/7ogw38bl3ri1dbq/KN.mp3?dl=0


Centiller İçin Yılanı Güçlendirme 
 
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. Düşmanların 
silahlarını ellerinden alıyoruz. Bu ritüelin etkileri sayesinde Centiller daha da güçlenecek.  
 
 Ritüeli yapmadan önce kelimeleri edebildiğiniz kadar pratik edin [bunu kolaylaştırmak için düzgün okunuşların 
Yüksek Rahipler tarafından titretildiği bir mp3 dosyası da var]. 
 
Aşağıdaki paragrafı 18 kere titreterek söyleyin. Bunun anlamı her bir kelimeyi baştan sona titretrerek 
söylemektir. Bu bir tekrar ediyor. Sonra bunu tekrar ve tekrar toplamda 18 kere yapmış olana kadar yine yapın. 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 18 kez titretin: 
 
MAĞT-OĞT-AM-TEH • NOR-HAĞ-A • EYT-HAM • AL-Vİİ-AYV • MİĞN-İĞN-AT-LUH 
• UĞY-HİĞY-AYV • UUU-EYT-HAM • Şİİİ • UĞKH-İİL-ŞAY-AYV 
 
Yukarıdaki paragrafı 18 kez titrettikten sonra bunları 18 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
AUM’u titretin. 
 

● Tüm engeller tamamen, kalıcı olarak ve bütünüyle kaldırıldı!  
● Şeytan tamamen güçlendi! 
● Şeytan Yüce ve Yenilmez Güce sahip! 
● Şeytan’ın Yüce ve Yenilmez Gücü Ebediyete kadar baki! 

 
AUM’u titretin. 
 
[AUM’lar da dahil hepsi toplam bir raund oluyor.] 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin. Ayinin sonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/s2en9juor41u7a8/Exodus%207%2012.mp3?dl=0


Tanrıların Otoritesini Restore Etme 
“Yahudilerin bize yaptığı şey çok sinsiceydi. Burada Tanrılardan veya Reptilian uzaylılardan ziyade bizim “küçük 
evrenimiz”de, “zihinsel dünyamız”da onları nasıl tanıdığımızdan bahsediyorum. Tanrılar sahip olduğumuz kitlesel, kollektif 
bilinçaltımızdan (yani başka bir kelimeyle insanlığın kitlesel zihni) uzaklaştırıldılar. Bunun Tanrıların kendisiyle alakası 
yoktur, burada olay bizim algılarımız ve ruhlarımızı ve zihinlerimzi onlara açmamız. Bunu yapmayı bırak(tırıl)mamız ve 
bununla birlikte gelen cehalet, (İslam, Hristiyanlık gibi düşman programlarıyla) kendi Tanrılarımıza saldırıp onları lanetleme 
ve olağanüstü miktarlardaki fiziksel şiddet ve savaşlar da yüzyıllar boyunca durumu çok daha kötüleştirmeye yaradı. 
 
Yığınlar olarak inancımızdan ötürü, bir tür olarak “gerçekliğimizde”, Tanrıların “sonunda defedildiğine” inandı(rıldı)k. 
Yahudiler en ufak bir zorluğu yokmuşçasına nekromansi yaparken, yani ölüleriyle iletişim kurarken, tepedekiler Reptilian 
efendilerini çağırıp onlardan rehberlik alırken ve daha nice ruhani güç ve yeteneği bize karşı kullanırken Centiller zar zor 
iletişim kurabilmekte. Yahudileri kurtaran şey de bu. Dünyadaki düzenin altüst edilmesinin basit ama çok etkili sebebi şu an 
Yahudi pisliklerine dayanan, farklı bir “mini-evren”de yaşatılmamız ve gerçek, doğal anlayıştan kop(artıl)mamız. 
 
Bu Yahudilerin başarısı da değildir. Bu düşman yalanlarına kanıp Tanrılarımıza ve atalarımızın dinine karşı zihinsel ve 
ruhani olarak kapanan Centillerin başarısıdır. Yahudiler yaptıkları hiçbir şeyde kendi güç kaynakları değillerdir, ama 
insanlığa karşı suç işlemekten başka hiçbir şeyde kullanmadıkları büyüsel bilgileri olan, manipülasyonda yetenekli 
parazitlerdir sadece. Eğer büyünün kötüye kullanımı veya ruhani istismar için verilen evrensel bir ceza olsaydı Yahudilerin 
hepsi sonsuza dek idam edilirdi. 
 
Yahudiler Demon’ların, yani Tanrıların gazabını ve negatif kuvvetlerini (kendi) üzerlerine çekmemek için ellerinden geleni 
yapmakla birlikte tabii ki enayi ve ahmak Centilleri kendi Tanrılarına karşı suç işlemeleri, “küfr”etmeleri ve hatta ellerinden 
gelirse saldırmaları için ön saflara almış ve bu şekilde de kendilerini korumaya almışlardır. Bir örnek Mısır’daki mezarların 
soyulması; yüzyıllarca içeri girmeye çalışan soyguncular öldü ve sonunda ancak içeri zorla girebildiler. 
 
Tanrılar tabii ki kimin sorumlu olduğunu biliyor ama haddini aşıp girmemeleri gereken yerlere giren kişilere karşı kurulan 
lanetler ve diğer belalar (Mısır’daki antik mezarlar örneğindeki gibi) bu aşağılık davranışları sergileyenlerin üzerine çöktü, 
yani Yahudiler’in bu işlere koştuğu Goyim’ler. Yahudiler de sırtlan gibi onların cesetlerinden ganimeti alıp, hasarınsa alsalar 
alsalar ufak bir kısmını alıp işlerine devam ettiler. 
 
Bu yüzden Goyim’lere kendi Tanrılarına karşı lanetlerde bulunmaları, kendi özlerine saldırmaları, ruhsuz ve ruhaniyetten, 
spiritüaliteden uzak durmaları, genel olarak kendi ruhunu ebediyen yok etme doktrini olan İslam’a veya Hristiyanlığa dahil 
olmaları söylenir. En iyi ihtimalle onların gözünde harcanabilir birer piyon olabilirler. Tepedeki Yahudiler Tanrılara karşı 
direkt küfürde bulunacak kadar aptal değiller. 
 
Hahamlara göre Pagan Tanrıları kendi düşünce formlarından çok daha güçlüdür, hatta bazılarının sözlerine göre 
milyonlarca kat daha güçlüdür. Ama kitlesel bilinçaltını sımsıkı kontrolleri altında tutmaları, muazzam miktarlarda cehalet, 
ruhaniyetin reddedilmesi ve milyonlarca, hatta milyarlarca insanı kendilerine kalkan olarak kullanmaları onlara iyi yardımcı 
oldu. Tanrılar ve doğal fenomenlerin dışarıda kaldığı kendi küçük gerçekliğimizde yaşamak zorunda bırakıldık (burada SS 
olan bizler değil, ama genel olarak insanlık, ki bu bir noktada bizi etkiliyor). Sadece Yahudi etkileri bu ufak gerçeklikte 
başıboş gezip istediği etkiye sahip olabilir. 
 
Ama bu gibi aptallıkların bedeli vardır. Yahudiler Centil kölelerini Tanrılara karşı toplayıp yönlendirerek Tanrıların Centil 
halklarla olan ilişkilerini ve onlara karşı duydukları sevgiyi istismar ettiler ve kendi tiksinç suçlarını işlerken onları en öne 
koydular. Bu resmen rehine almaktan ve bu şekilde eğer Yahudi, Bolşevik bir ruhani teröristsen kendi göreceğin hasarı 
sınırlamaya çalışmaktan başka bir şey değildir. 
 
Son olarak bu ritüel her birimize yardım edecek - Tanrıların gücünü deyimi yerindeyse “kendi dünyamıza” açmaya 
yarayacak. Bundan hepimiz çok faydalanacağız.  
 
Gerekli olan önbilgi açıklandığına göre devam edebiliriz. Bu ayin diğer pek çoğunun aksine Ters İbranice değil, Ters Antik 
Grekçe’dir (zira Yeni Ahit bu dildedir ve çok önemli lanetler içerir). O yüzden alışmış olduğunuz dil yapısından farklı 
titreşimlere rastlayabilirsiniz. Ama yine de ses dosyasını dinlemek size çok yardımcı olacaktır. Aynı zamanda da okunuşları 
da olabildiğince anlaşılır yapmaya çalıştık.” - Yüksek Rahip HoodedCobra666. 



(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki sesini kaydeden kişi 
her zamanki Yüksek Rahibe Maxine değil, Yüksek Rahip HoodedCobra666. Sesi biraz boğuk 
geliyor olabilir ama bunun mikrofon sorunu olduğunu ve telaffuzun %100 sorunsuz olduğunu 
kendisi teyit ediyor. Elinizden geldiği kadar doğru yapın, bu daha önce uygulamamış 
olduğumuz Antik Grekçe dilini tersine çevirmedir ve pek çok kişiden elbette hatalar 
çıkacaktır. Elinizden geldiği sürece ayine odaklanıp yaptığınız sürece kesinlikle yardımcı 
olacaksınız.) 
(Önemli not: Bu ayinde (ve çok sayıda SATANAS titretilen diğer tüm ayinlerde) SATANAS 
sayısı fazla olduğundan özellikle de yeniyseniz kaldıramayacağınız miktarda enerji 
yükseltmeniz mümkündür. İsteyenler bu ayinlere mahsus tıpkı Satanama mantrasında 
olduğu gibi SATANAS’ı da tek nefeste titretebilirler.) 
 
Öncelikle bunları baştan sonra 3, 9 veya 10 kez titretin [10 AÇIK ARA FARKLA en 
iyisidir]: 
 
1. UĞŞ • İİ-DAM-ONO • OĞT • EN • Nİ-Mİİ • E-Tİİ-İİS • HAĞT-OPİ • 
DE-MO-NİYA • AT • İĞK • E-İİ-RİĞK • SET-NO-YEL • SAĞRAK • 
ATEM - O-İİ-DZ • ATNOK-İİM-OĞT-Vİ • İİ-İİDZ • NAĞSP-ERTS-E-Pİİ • 
 
2. AĞTN-OĞŞ-EP • OO-AN-AR-UU • İİ-YOT • Kİİ-Nİİ-PART-ŞA • 
SS-OH • SATANAN • NOT • NU-ROĞ-EDZ-E • Sİİ-O-Tİİ-VA • 
EDZ-NE-Pİ-İİ 
 
3. İİ-Sİİ-Kİİ-DZA • İİ-M • İİ-YO • SAĞ-MİİH • NEDZ-OĞ • İYAK • 
UĞOR-DZKH-Yİİ • YOT • NİİM-AN-İĞD • NİİT • NAĞ-ŞAP • 
İPE • İYAK • SIKORPİYON • İYAK • OPFEON • ON-APİ • 
Nİİ-TAP • YOT • NAYİ-Şİİ-OKH-Şİİ • NİİT • NİM-İİ • 
AK-O-D(z)İİ-DZZ • İİ-ODZİİ 
 
4. Sİİ-UN- AR-UO • Sİİ-OĞT • Nİİ-İİTP • AR-Yİİ-Yİ-Nİİ • 
NOM-İİ • ATAM-ON-OO • TA • İİ-TOĞ • İİ-DZZ • 
ETER-EKH • İ-Tİİ-ŞŞ-AT-OPİĞ • Nİİ-Mİİ • ATAM-VE-NB • 
İİ-TO • TA • ETER-EKH • İİM • OT-YOT • Nİİ • Nİİ-P(ü)L 
 
Titretilecek kısmı titrettikten sonra aşağıdakileri 10 kez afirme edin. Köşeli parantezlerle 
kapatılmış kısmın tamamı 10 kez olacak. Yani Satanas-Afirmasyonlar-Satanas 1 tekrar 
ediyor. Baştaki ve sondaki AUM'lar sadece bir kez yapılıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/5bwua9hq3k30rg7/Demonic_Authority_Ritual.mp3?dl=0


 
1 kez AUM'u titretin. 
10 kez: [SATANAS'ı titretin. 

● Yahudilerin Şeytan ve Demon'lar üzerindeki nüfuz, kontrol ve bağlamaları tamamen 
çözüldü ve bunların hepsi artık geçersiz ve hükümsüz. 

 
● Yahudiler, onların “tanrısı” ve melekleri, Şeytan'ın Tanrıları ve Demonları üzerindeki 

herhangi ve her tür ruhsal otoriteyi kaybettiler. 
 

● Şeytan ve Demonları şimdi ve sonsuza dek tam güç ve otoriteyle semavatta eski 
hallerine geri döndüler. 

 
● YAHUDİ TANRISI ALAŞAĞI EDİLDİ, TÜM RUHSAL OTORİTEDEN 

MAHRUM VE YOKSUN EDİLDİ VE TAMAMEN YOK EDİLDİ! 
 
SATANAS'ı titretin.] 
Sonra 1 kez AUM'u titretin. 
 
Sonra ayini büyük bir "Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!" ile kapatın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yahudi Hüküm & Egemenliğini Yok etmek için Ters Tevrat Ritüeli: 
Birinci Kısım 

 
NOT: BU RİTÜELLER BİRBİRLERİNİ DESTEKLER NİTELİKTE. ARDARDA DA 

YAPILABİLİR; AYRI DA. ZAMANINIZ NASIL YAPMAYA UYGUNSA. 

 

Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titreterek Yahudilerin zenginlik ve finans üzerindeki kontrolünü 
yok edip bu gücü Centillere aktaracaksınız. Bu dünyadaki pek çok yozlaşmanın önünü kesecek. Yahudiler yıllık Tevrat 
okumalarıyla biz Centilleri ve algılarımızı mühürlü ve lanetli tutuyor, bu sayede de genel nüfus gerçekleri göremiyor ve 
zihni yıkanmış ve onların, görünmez Yahudi İmparatorluğunun kontrolünde kalıyor. Bu ritüeller düşmanı yok ediyor. Bu 
ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar.  Bu ritüel istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz, 
ve düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar iyi bir katartik olur. 
 
Bu ayine olabildiğince hızlı başlamak çok önemlidir, zira bu kritik zamanlarda Yahudilerin finansal kontrolünü 
zedelemek hepimizin işini kolaylaştıracaktır! 
 

Tek yapmanız gereken aşağıdaki paragrafı 9 kere titreterek söylemek. 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 ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Bunları baştan sona 9 kez titretin (Not: bu RTR’da R’leri sertçe vurgulamanıza gerek 
yoktur): 
 
FFF *** NUĞSS-A-AT *** REYRŞA-LOK *** TEY *** 

UĞL-İİK-SAT *** NA-AM-AL *** MAĞT-O *** 

MET-İİSS-A-AV *** TOĞZ-A *** TİİR-AB-A *** 

YEYR-VİİD-ET *** MET-AĞRM-ŞUU 

 

Sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 

AUM’u titretin 

● Yahudilerin Ahiti her şekilde geçersiz ve hükümsüz.  

● Yahudilerin bolluğu ve finansal kontrolü her şekilde tamamen bitti. 

● Yahudilerin dünya üzerindeki güç ve kontrolü tamamen öldü. 

● Görünmez Yahudi imparatorluğu ifşa edildi ve tamamen ve kalıcı 

olarak yok edildi. 

● Tüm güç artık Centillerin ellerinde. 

AUM’u titretin 

 

Sonunda da bir "Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!" ile ayini kapatın.  
 

[NOT: Bir tekrar AUM-Afirmasyon-AUM şeklinde olacak, yani toplamda 

18 kez AUM titretmiş ve 9 kez de afirmasyon söylemiş olacaksınız.] 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/gv6P_DYj3XC8c4


Yahudi Hüküm & Egemenliğini Yok etmek için Ters Yeni Ahit Ritüeli: 
İkinci Kısım 

 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Grekçedirler. Bu kelimeleri titreterek Yahudilerin zenginlik ve finans 
üzerindeki kontrolünü yok edip bu gücü Centillere aktaracaksınız. Bu dünyadaki pek çok yozlaşmanın önünü kesecek. Bu 
“din” taklidi yapan Yahudi ölüm programları Centilleri ve algılarımızı mühürlü ve lanetli tutuyor, bu sayede de genel nüfus 
gerçekleri göremiyor ve zihni yıkanmış ve onların, görünmez Yahudi İmparatorluğunun kontrolünde bir şekilde kalıyor. Bu 
ritüeller düşmanı yok ediyor. Bu ayini ne kadar kişi yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar. Bu ritüel 
istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz, ve düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar iyi bir katartik olur.  
 
Bu finansal ritüelin ikinci kısmıdır. İbranice Tevrat’tan ters çevrilmiş birinci kısmıyla çok iyi sinerji sağlar. 
 
Bu ayine olabildiğince hızlı başlamak çok önemlidir, zira bu kritik zamanlarda Yahudilerin finansal 
kontrolünü zedelemek hepimizin işini kolaylaştıracaktır! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
(Önemli not: Bu ayinde (ve çok sayıda SATANAS titretilen diğer tüm ayinlerde) SATANAS 
sayısı fazla olduğundan özellikle de yeniyseniz kaldıramayacağınız miktarda enerji 
yükseltmeniz mümkündür. İsteyenler bu ayinlere mahsus tıpkı Satanama mantrasında 
olduğu gibi SATANAS’ı da tek nefeste titretebilirler.) 
 
Bunları baştan sona 9 kez titretin: 
 
SE-LOP **** SEN-İ-D(z)O **** NAR-İİ-İİP-E-İİ-REP ****  
SUT-VAE **** İYAK **** SOE-STİP **** SİİT **** OPAH ****  
NA-Sİİ-DİİN-ALP-EPA **** İİ-NE-MOG-ERO **** SE-NİİT **** Şİİ **** 
A-İİ-Rİİ-GG-RA-LİİF **** Hİİ **** Nİİ-TSE ****  
NO-KAHK **** NOT **** NODZ-AP **** RA-GG **** AZ-İİR 
 
Sonra da bunları kararlılık ve inançla 3, 6, 9 veya 10 kez söyleyin [10 açık ara farkla en 
iyisidir]:  
 
AUM’u ve SATANAS’ı birer kez titretin 

 
Tüm dünyanın finansal kontrolü artık Centillerde. 
Centiller her açıdan bolluk ve bereket içinde. 
Dünyanın üzerindeki Yahudi gücü ve kontrolü tamamen öldü. 
Görünmez Yahudi imparatorluğu ifşa edildi ve tamamen ve kalıcı olarak yok edildi. 
Tüm güç artık Centillerin ellerinde. 

 

AUM’u ve SATANAS’ı birer kez titretin 
 
Sonunda da bir AUM ve "Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!" ile ayini kapatın.  

 
 

[NOT: Bir tekrar AUM-SATANAS-Afirmasyon-AUM-SATANAS 

şeklinde olacak, yani toplamda 20’şer kez AUM ve SATANAS titretmiş 

ve 10 kez de afirmasyon söylemiş olacaksınız.] 

 
 
 
 
 
 
 

https://yadi.sk/d/pvD1GUPL3XC8bw


İsa Mesih Düşünce Formunu Yok etme Ayini 
“Tüm Kardeşlerimize ve Satanik Yoldaşlarımıza merhabalar. 
 
Birden çok cephede beklemeler yaşandığının farkındayız, ama bunun sebebi derin araştırmalar ve düşmanla savaş ile meşgul 
olduğumuzdan. Bununla birlikte düşman da karşı saldırıda bulundu elbette; ama şimdi düşmanı yok edecek harika bir ruhani 
silah hazırladık. Bu kendilerini kurtaramayacakları hesaplı, net bir saldırı olacak. 
 
Semavattaki bütün yıldızlar bile düşmanın yok edilmesini emredercesine bağırmakta. Astrolojik olarak da bu böyle, hatta 
kelimenin tam anlamıyla da.  
 
Üç ritüel yapacağız. İkisini daha önce zaten yapıyorduk, ve şimdi bir tane de yeni var. Listedeki üçüncüsü yeni ritüel, ve bu 
düşmanın otoritesinin tamamının her seviyede yaratılmasını mümkün kılan Nazıralı İsa yalanını yok edecek. 
 
İlk iki ritüel onları en çok hasar aldıkları yerden, onların köle gemilerinin maddesel tarafından yok edecek ve onları her 
seviyede tamamen aşağı çekecek. Bunları zaten yaptık, o yüzden şu an da güçleri bunları yaparken kanalize ettiğimiz güç de 
eklenerek katlanarak artacak. 
 
Daha fazla şeyden bahsetmeden önce şunun belirtilmesi gerek. Çok yakında büyük bir Güneş Tutulması geliyor; bu özellikle 
Amerika’dan görülebilecek ama yerkürenin tamamını etkileyecek. Geçmişte şimdi olacak olan Büyük Tutulmalarda güç 
dengesi ters tarafa doğru şiddetli bir şekilde kaymıştır. Bu ritüeli yaparken bu düşmana vuracağımız darbenin etkisinden asla 
bellerini doğrultamayacakları muazzam derecede güçlü ve hesaplı bir darbe olduğunu aklımıza kazımamız gerekiyor. 
 
Mantalitemiz yukarıda bahsettiğim gibi olmalı. Bütün RTR’lar kudretlidir ama bugün ve yarının zaman ve şart 
kombinasyonu binde bir, hatta daha da nadir bir şanstır. Deyimi yerindeyse düşmanın ruhani karargahının tam ortasına 
ruhani bir atom bombası bırakıyoruz. Bu onları yok edecek ve yıkım ve bertaraflarının tamamında çok büyük bir rol 
oynayacak. 
 
Bu sebepten ötürü herkesin bu ritüele katılması gerekiyor. Herkes derken CİDDEN HERKES demek istiyoruz. En azından 
ayın 21’i ve 22’sinde kimse eksik kalmamalı. 
 
Bu işe sahip olduğumuz tüm enerjiyle girişmeliyiz. Düşmanın hakettiği gibi batıp çöktüğünü görmek herkes için çok büyük 
bir zevk olacak, ve bu hesaplı saldırının yapacağı şey de tam olarak budur. Kendilerini bu saldırıdan korumaya bile fırsatları 
olmayacak. Bu tam kalplerine kritik bir vuruş gibi olacak. 
 
Bu ritüeller bütün savaşın dönüm noktası niteliğinde, MUAZZAM ÖNEME sahip ritüellerdir. Başka bir deyimle eğer ki 
düşmana karşı tüm kininizi düşman yok edilene kadar kutsal Satanik oklarla yağdırmak, onların başına yıkım ve yenilgi 
salmak istiyorsanız BUNUN ZAMANI ŞİMDİDİR. Astrolojik zamanın da etkisi düşünüldüğünde bu ritüeller şu ana 
kadar yaptığımız en zarar verici ritüeller olacaktır. Bu ONYILLARDA BİR GELECEK BİR ŞANSTIR.” 
 
Yüksek Rahip HoodedCobra666. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
Aşağıdaki paragrafı 10 kez titretin: 
 
SSS-İĞ-GG • SSS-İĞ-DD • İİ-PE • YAK • ONA-Rİİ-O • NE • A-İİ-İİSS-OKŞİ • AS-AP • İİM • 
İİ-DZO-EDZ • NO-YEL • Sİİ-TVA • NESS-İİLA-LE • SUS-İİ • O • NO-DZ-LES-ORP • YAK 
 
Sonra da bunları kararlılık ve inançla 10 kez söyleyin: 
 
• AUM’u titretin. 
 
• İsa Mesih’in otoritesi sahip olduğu her şekliyle, semavatta ve Dünyada şimdi ve sonsuza dek öldü, 
lanetlendi ve geçersiz. 
• Yahudi halkı ve İsa Mesih’in bütün “ümmeti” bütün nüfuz ve güç sahibi mevkilerinden artık düştü.  
• İsa Mesih yalanı aracılığıyla edinilmiş bütün otorite çöktü, geçersiz ve yok edildi. 
• Yahudi düşünce-formu İsa Mesih lanetlendi, kirletildi ve öldü.  
 
• AUM’u titretin. 
 
Sonunda da bir "Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!" ile ayini kapatın.  
 
[NOT: Bir tekrar AUM-Afirmasyon-AUM şeklinde olacak, yani toplamda 20 kez AUM titretmiş ve 

10 kez de afirmasyon söylemiş olacaksınız.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/3oqwblhe965uvy3/RTR_Eclipse_12_.mp3?dl=0


Joy of Satan’ı Koruma Ayini  
(Önemli not: Bu ayinde (ve çok sayıda SATANAS titretilen diğer tüm ayinlerde) SATANAS sayısı fazla olduğundan 
özellikle de yeniyseniz kaldıramayacağınız miktarda enerji yükseltmeniz mümkündür. İsteyenler bu ayinlere mahsus tıpkı 
Satanama mantrasında olduğu gibi SATANAS’ı da tek nefeste titretebilirler.) 

 
Bu ayin sayesinde hem biz, hem de bize RTR’lar ve güç meditasyonları da dahil tüm önemli bilgileri sağlayan Yüksek 
Rahiplerimiz çok güçlü bir koruma altına girecek. Hepimizin faydalanacağı bir enerji havuzuna enerji katmak olarak 
düşünün bunu, sadece rahiplerimizi korumak olarak değil. Ayinde ilk olarak 3 rün belli sayıda titretilecek, ondan sonra da 
belli sayıda afirmasyonlar yapılacak. Her rünü minimum olan 18’er kere titretmeyle bu ayin 20 dakikadan fazla uzun 
sürmemeli. Eğer zamanınız azsa bile elinizden geliyorsa daha fazlasını da yapabilirsiniz, çünkü bu zaten nadir yapılan ve 
hepimize direkt faydası olan bir ayin. Evet, sözü fazla uzatmadan ayine geçiyoruz. 
 
 
Rünik Titreşimler: 
 
Algiz, Sowilo ve Tyr. Her biri 18'er kere veya 18'in katı kadar [örneğin 36, 72, vesaire] titretilecek. Kendinizi çok 
zorlamayın, yapabileceğinizi düşündüğünüz kadar tekrar yapın. Ama bu ayda yılda bir yapılan bir ayindir, eğer altından 
kalkabilirim diyorsanız 36'şar kere yapmanızı öneririm. Olmazsa 18 de işlevseldir ama.  
 
Rünleri şu şekilde titretin: 
 
Algiz: AAAAAA-LLLLL-GGGGGG-İİİİİİİ-ZZZZZZ (https://youtu.be/-vqC0tLRiKM?t=9s 
adresinden dinleyebilirsiniz.) 
 
Sowilo: SSSSSSS-OOOOOOOVVVVVV-İİİİİ-LLLLLL-OOOOO 
(https://youtu.be/UpC_N4Sh91Q?t=29s adresinden dinleyebilirsiniz.) 
 
Tyr: TTTTTTT (dilinizi D yapar gibi yapıp T'yi o şekilde verin) - İİİİİİİİİ-RRRRRRR (bunun ses 
dosyası yok, ama zaten oldukça basit olduğu için ihtiyaç da yok.) 
 
 
Titretilecek rünleri titrettikten sonra aşağıdakileri 10 kez afirme edin. Köşeli parantezlerle kapatılmış kısmın tamamı 10 kez 
olacak. Yani Satanas-Afirmasyonlar-Satanas 1 tekrar ediyor. 
 
10 kez: [SATANAS'ı titretin. 
"Joy of Satan her zaman için herhangi ve her şekilde her çeşit zarar ve negatiflikten korunuyor ve tamamen güvende. 
 
Joy of Satan'ı lanetleyen herkes lanetleniyor, ve Joy of Satan'ı kutsayan herkes kutsanıyor." 
SATANAS'ı titretin.] 
 
Sonra da bir AUM ve "Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!" ile kapatın.  
 

 
 
 
 
 
 



Beyaz Irka Farkındalık ve Faaliyet Aşılama Ritüeli  
 
Bu ayin için Óðal, Sól ve Óss rünleri kullanılacak. Bunlar sırasıyla Othala, Sowilo ve Ansuz rünlerinin Nordik/İzlandik 
versiyonlarıdır (http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Odin.html sayfasında sırasıyla 24, 16 ve 4. rünler). Bu rünleri 
mümkünse bir tahtaya oyun, değilse de bir kağıda çizin. Eğer oyma yolundan giderseniz oyma sırasında rünleri titretin. Bu 
rünlerin gücünü arttırmak için sadece ayini ilk kez uyguluyorken kanınızı rünlere sürebilirsiniz. Bunu yaparken de kanla 
kutsadığınız rünü titretin. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama gerek Türkler olarak, gerekse de genel olarak Beyaz ırk 
olarak ırksal bütünlüğümüzün ve bilincimizin tehlikeli düzeylerde düşük olduğu bu zamanlarda yapacağımız bu ritüel 
verebileceğimiz tüm güce ihtiyaç duyuyor. Durumun vahimliğine kıyasla birkaç damla kan çok da önemli olmamalı. Ama 
elbette seçim sizin. Kan kullanmasanız bile rünleri odaklı, ciddi bir şekilde titretmelisiniz. 
 
Burada verilen Othala, Sowilo ve Ansuz rünlerinin özel versiyonları bir tavsiyedir ve size hangi versiyon kolay geliyorsa onu 
kullanabilirsiniz, bu ayini dünya çapında onbinlerce kişi yaptığından zaten hepimizin gücü birleşecek.  
 
Bu ayini tekrarlamak için oyduğunuz veya yazdığınız rünlere odaklanarak rünleri titretmeniz yeterlidir. Bu ayin 
yapılmıyorken rünleri kazıdığınız tahtanızı veya çizdiğiniz kağıdı güvenli bir yere kaldırıp sadece bu ayini yapacakken dışarı 
çıkarmalısınız.  
 
Ritüel böyle yapılıyor: 
 
Öncelikle alttaki duayla başlayın. Bunu içinizden de okuyabilirsiniz, sesli de. 
 
Şeytan'ın adına, Beyaz Irk'ın Orijinal ve Gerçek Tanrıları olan Du'at'ın Kuvvetlerini çağırıyoruz. Şeytan, Gerçek Tanrı, Her 
Şeye Gücü Yeten ve Tarifsiz, kendi imajını ve suretini aksettirmesi için Beyaz Aryan Irkına Baba olan Senden güçlerini bize 
bahşetmeni istiyoruz. 
 
Tüm Beyaz Aryan Halkımızı bizi yok etmeye çalışan Yahudi tehdidine karşı uyandır. Beyaz Aryan Halkımızı faaliyete sevket. 
Atalarımızdan kalan Beyaz Aryan Gururumuzu bize aşıla. Beyaz Aryan kardeşlerimizi Hristiyanlık, İslam ve tüm alakalı 
Yahudi programlarının tehdidne karşı uyandır ki bunlar tamamen ve hakkıyla sonsuza dek yok edilsinler. 
 
Korumanın Gücünü Beyaz Irkımıza ve dünyadaki Beyaz Çocuklara bahşet. 
 
Methiye, Onur ve Görkem Senin olsun, Bizim Gerçek Babamız, senin ve Orijinal Tanrılarımızın!! Bizler senin Direkt 
Soyundanız ve Çocuklarınız! 
 
Şimdi de rünlerinize odaklanarak 88 kere Óðal, Sól ve Óss rünlerini 88 kez titretin. Bunları birlikte titretiyorsunuz, ayrı ayrı 
değil. Yani bir Óðal, Sól ve Óss tek bir tekrar oluyor. Bunu 88 kez yapıyorsunuz. Bitirince aşağıdakileri 9 kez kararlılık ve 
inançla söyleyin: 
 
 
Tüm Beyaz İnsanlar artık ırksal bilince sahip. 
Tüm Beyaz İnsanlar Yahudi sorununun kritik bir şekilde farkında. 
Tüm Beyaz İnsanlar Beyaz Irkımızın varlığını güvenceye almak için faaliyete geçiyor. 
Tüm Beyaz İnsanlar Beyaz Çocuklarımız için güvenli bir gelecek uğruna çalışıyor. 
 
Sonra SATANAS'ı titretin. 
 
Sonra da ritüeli şunu söyleyerek kapatın: 
 
ŞEYTAN'A VE ONUN BEYAZ IRKINA SONSUZA DEK ŞEREF VE GÜÇ ATFOLSUN!!! 
 
 
 
 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Odin.html


Korunma, Zenginlik ve Bolluk Ritüeli 
Aşağıda bu ritüelle ilgili linkler mevcuttur: 
 
Bu ritüelin Joy of Satan forumlarındaki İngilizce orijinali - 
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=13885&sid=2a3f2553c627c1a6bc6399824
b2132b9 
Bu ritüele PDF linki - https://yadi.sk/i/yEe_eiiFlgzFng 
 
Kişi bu ritüele resmi, Standart Ayin ile de başlayabilir, direkt aşağıdaki duayı söyleyip sonra 
da rünik titreşimlere ve olumlamalara da geçebilir. 
 
Bu ritüel son derece basittir. Gücü birikecek ve zaman içinde kendini gösterecek, zira bunu 
özellikle güçlü tarihlerde tekrarlayacağız. 
 
Bu yüzden adımlar oldukça basit: 
 
1. Aşağıdaki duayı ya yüksek sesle, ya da zihninizden söyleyin. 
2. Verilen rünleri titretin. 
3. Koruyucu Demon’ızı veya Şeytan’ı zihinsel olarak size gelmesini isteyerek çağırın. 
4. Ritüel olumlamasını 10 kez, güçlü bir niyetle söyleyin. 
5. Ritüeli güçlü bir ‘Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’Şeytan'a Atfolsun!’ ile sonlandırın. 
 
Not: "Şeytan'a kanla adanmış Joy of Satan üyeleri" gibi ifadeler, ritüeli forumlara koyan 
Yüksek Rahip Hooded Cobra'nın kendi sözünü alıntılarsak hem kelimenin tam anlamına, hem 
de sembolik anlamına işaret ediyor ve Şeytan'ın ailesinden olan insanlardan bahsediliyor. 
 
Dua: 
“Her Şeye Gücü Yeten ve Sınırsız Güce Sahip Şeytan’ın, Onun sadık Demon’larının, ailemiz 
olan Tanrıların Huzurunda, Senin ilgini, yardımını, rehberliğini, gücünü ve bilgeliğini şimdi 
ve sonsuza dek tevazu ile rica ediyoruz Şeytan Baba. Senin sadık ve kendini adamış, Sana 
kanla bağlı takipçilerin olan bizlerin üzerine kudret ve methiyelerini yağmur gibi yağdır! 
 
Bu en önemli gecede, Sana Ait bu Gecede, Sana olan sadakatimiz deneniyor ve sınanıyor Ey 
Şeytan. Sadakatimiz Gerçek’tir. Senin düşmanlarınla savaşıyoruz, Senin İsmine ve Senin 
Demon’larının İsimlerine küfredenleri aşağılıyoruz. Onların lanetlerini geri döndürüyoruz, 
dualarını ters çeviriyoruz, çünkü bugün uzun süredir hakim olan karanlıklar geri çekiliyor, 
Senin ruhani ışığın dönüyor, ve düşmanlarımız yıkılırken Senin Krallığın Yükseliyor! 
 
Lord’umuz Şeytan ve Hell'in Sadık Demon'ları, bu En Ulu Gecede ricamızı duyun: Bu kutsal 
enerjinin size kan bağı ile adanmış tüm rütbe ve seviyelerdeki insanlarınıza, ve tüm Joy of 
Satan üyelerine, İradenize ve Gücünüze ve Hizmetlerine uygun bir şekilde yönlendirmemize 
yardımcı olun!” 
Bu duadan sonra Koruyucu Demon’ınızı çağırıp size enerjiyi yönlendirmede yardımcı 
olmasını rica edin (Gardiyan Demon’ınızın kim olduğunu bilmiyorsanız stres yapmayın, bu 

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=13885&sid=2a3f2553c627c1a6bc6399824b2132b9
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=13885&sid=2a3f2553c627c1a6bc6399824b2132b9
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=13885&sid=2a3f2553c627c1a6bc6399824b2132b9
https://yadi.sk/i/yEe_eiiFlgzFng
https://yadi.sk/i/yEe_eiiFlgzFng


isteği zihinsel olarak yapın ve işe yarayacağını bilin, sonuçta O sizin kim olduğunuzu 
biliyor!) ve sonra Rünik titreşimlere geçin. 
Rünik Titreşimler: 
Aşağıdaki rünleri titreteceğiz [Tekrar sayısı 10 da olabilir, 40 da, ikisi de etkilidir. Sayıyı 
arttırabilirsiniz, ama 10’dan aşağı inemezsiniz. Titreşimlerin her birini tam bir nefes boyunca 
yapmak zorunda değilsiniz, sadece güçlü bir niyetle titretmeniz gerekiyor. 40 tekrar yerine 
60, 80 veya 100 yapmak da mümkündür. Bir rünün titretilişini bilmiyorsanız lütfen rünün 
ismine ilişik bağlantıya tıklayınız. Her rünü titretmenin birkaç versiyonu vardır, 
bağlantılardaki videolarda da birden çok versiyon verilmektedir ama biz bağlantıları herkesin 
titretebileceği kolaylıkta olan kısımlarına sarılı bir şekilde verdik.]: 
 
*Bunlar sırayla yapılacaktır - rünleri birer birer yapa yapa bir sonrakine geçiyorsunuz, en 
sonunda tüm rünler bitince de olumlamaya geçiliyor. 
 
Fehu – 40/10 kez. FFFFFF-EEEEEE-HHHHHH-UUUUU 
Sowilo – 40/10 kez. SSSSS-OOOOO-VVVVV-İİİİ-LLLLLLL-OOOOOO 
Wunjo – 40/10 kez. VVVVVVV-UUUU-NNNNNN-JJJJJ-OOOOO 
Othala – 40/10 kez. OOOOOO-TTTTHHHH-AAAAA-LLLLL-AAAAA 
Ansuz – Sadece 10 kez. AAAAAA-NNNNN-SSSSS-UUUUU-ZZZZZZ 
 
Tüm titreşimler bittikten sonra, enerjilere yoğun bir biçimde odaklanıp aşağıdaki 
olumlama söyleniyor: 
 
Aşağıdakini 10 tekrar yapın [bir AUM - Olumlama - AUM birleşimi bir tekrar oluyor. Bunu 
10 kez yapın.]: 
 
 
AUM titretin [AAAA-UUUU-MMMM] 
 
“Lord’umuz Şeytan'a kanla adanmış, bu Ruhani Yolda ilerleyen tüm Joy of Satan üyelerinin, 
artık ve sürekli olarak maddesel zenginlik ve güçleri büyüyor, ve kendileri ŞİMDİ, ÖNÜ 
KESİLMEKSİZİN VE EBEDİYEN her şekilde korunma, bolluk ve bereket içindeler!” 
 
AUM titretin [AAAA-UUUU-MMMM] 
 
 
Bunu 10 kez tekrar ettikten sonra ritüeli büyük bir “ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN 
ŞEYTAN’A ATFOLSUN!” ile kapatın. 
Ritüel bu şekilde sona eriyor. 
 

 
 

https://youtu.be/K8gvWGG4B0k?t=500
https://youtu.be/UpC_N4Sh91Q?t=29
https://youtu.be/LwyiDX_15Dk?t=33
https://youtu.be/8mnYQ5-ex94?t=21
https://youtu.be/4ILDLf1uFcs?t=30


 
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 

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. 

https://yadi.sk/d/hdnQ0VgX3ZQjxC
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=11560


 

8. Bu ritüel tam olarak ne yapar? 

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

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 • VAĞSS" 

 

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 VAĞSS'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 yok edildiğini 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. 

https://yadi.sk/i/KM5Sfnm33ZQqkg


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


 

 

Ritüel: 

  

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

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. 

 
 
 
 


