
İsa Mesih Düşünce Formunu Yoketme Ayini 
“Tüm Kardeşlerimize ve Satanik Yoldaşlarımıza esenlikler. 
 
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 yokedecek harika bir ruhani 
silah hazırladık. Bu kendilerini kurtaramayacakları hesaplı, net bir saldırı olacak. 
 
Semavattaki bütün yıldızlar bile düşmanın yokedilmesini 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 yokedecek. 
 
İlk iki ritüel onları en çok hasar aldıkları yerden, onların köle gemilerinin maddesel tarafından yokedecek 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 yokedecek 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 yokedilene 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. 
 
NOT: Bu yapacağımız ritüel İsa Mesih düşünce formunu ve bu idolün yalanından beslenip güç, nüfuz ve para 
kazanan kişilerin gücünü yoketmeye yöneliktir. Tıpkı Muhammed gibi İsa da asla varolmamıştır ama ona tapınan 
milyarların enerjisiyle astral planda bir “hayat”a sahip olmuştur. Bu ritüel tam olarak bu yaratılmış 
düşünceformunu yoketmeye yönelik olacak. “Biz Türkler olarak İsa’yla ne işimiz olur?!” derseniz ise cevap çok 
basit: İsa, Musa, Muhammed; Kur’an, İncil, Tevrat; bunların hepsi aynı yalanın parçaları ve soğan gibi iç içe geçmiş 
katmanları. Yahudiler, bir dış katmanında Hristiyanlık, en dış katmanında da bu ikisinden de devşirme gelenek ve 
inançlarla ortaya çıkmış Pislam. Yahudi sübyancı it Muhammed düşünce formunun lanetleneceği gün de gelecek, 
ama şu an tüm SS’ler olarak odağımız İsa. En nihayetinde Hristiyanlar da, Müslümanlar da aynı Yahweh’e 
tapındıkları için birini lanetlemek öbürünü de tahrip etmeye yarayacaktır, hiç endişeniz olmasın. 
 
 



(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz 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-İİLLA-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 yokedildi. 
• 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

