
 

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 Vooğ sesini titretme; tavsiyem de ilk ikisine titreşimleri 
uygularken çene kilidini (çeneyi göğse dokundurmak) uygulamak.) uygulayabilirsiniz. Burada enerji yükseltmek için bunun 
üzerine 1-9 kez SATANAS da 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. 
 
Bunlardan 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 arkaplanda 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 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 yokoluyor ve konu tüm insan medeniyetini düzinelerce kere yoketmeye yetecek 
nükleer silahlara da sahip olduğumuzu düşününce herkesin çok ciddi bir şekilde umursaması gereken bir hale geliyor. 
 
Lilith Annemiz Yüksek Rahiplerimize geleceğin deyimi yerindeyse taşlara kazınmış, sabit olmadığını ve değişime açık 
olduğunu, ve de insanlığı ve dünyayı 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 yoketmek için insanlık düşmanı bir rehberden başka hiçbir şey olmayan İncil ve de tiksinçliğin ve çirkinliğin en 
üst noktasındaki, insanları insanlıktan çıkarıp kriminal derecede delice saçmalıklar ihtiva eden Pislami 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 Suryae’i kullanmak daha verimli olacaktır. Bunu 54, 108 veya 111 (111 bunlar arasında en iyisidir, çünkü 
Güneş’in sayılarından biri) kere yapmanız yeterlidir. Şu şekilde: 108 kere yapmanız halinde 12 kere auranıza, 12 kere enerji 
bedeninize, 12’şer kere de 7 çakranıza yaparsanız etkisini oldukça rahatça hissedeceksiniz (ve eğer 111 kere yapacak 
olursanız yine bu şekilde yapıp sonunda bir kez auranıza, bir kez enerji bedeninize ve bir kez tüm çakralarınıza birlikte 
titretip 111’e tamamlayabilirsiniz). RTR’ları yaparken ve/veya yaptıktan sonra belli bir ölçüde enerji kaybı hissetmeniz son 
derece normal. Hatta kendinizi çok zorlarsanız uykunuz falan gelebilir. Bunda (kendinizi gereksizce zorlamadığınız sürece) 
sorun yok ve az önce bahsettiğim gibi auranızı temizlemek üzerinizdeki bu gereksiz yorgunluğu tamamen alacak ve sizi 
rahatlatacaktır. Başınıza gelme ihtimali olan kuvvetli yorgunluklar da RTR’ların etkilerine alıştıktan sonra son derece 
azalacaktır. 
 
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 erişimine açık ve gelişmişlik düzeyinden bağımsız bir şekilde anlayabilip 
uygulayabilmssi için Türkçe’ye çevirdiğimiz bir halde. Bu ayinleri yaparken fısıldamak bile belli bir ölçüde etkiye sahiptir. 
Ve de yaparken sakin bir ruh halinde olma gerekliliği yok. Hatta düşmanı yoketmek 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 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 kısaca. 
 

http://mirror.spiritualsatanism.org/dawn666blacksun.angelfire.com/Raising_Energies.html
https://www.youtube.com/watch?v=UNqI-Cu2InY


 

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 mahvetmeyecek.  Özellikle bazı kardeşlerimiz “R”leri düzgün 
yuvarlayamadıkları için çalışmalarının işe yaramayacağını düşünebilir. Tekrar ediyoruz, mükemmel telaffuza gerek 
yoktur. Büyüde en önemli şeylerden biri niyettir ve bu niyet ters titretilecek kısımların çoğunu düzgünce ters titretmeyle 
birleşince yüzde yüz veya yüzde yüze çok yakın bir verim sağlamanıza yetecek ve artacaktır. O yüzden endişelenmeyin ve 
vurun düşmanın beline, zira zaferimiz yakındır! 
 
4. Not: Bazı kardeşlerimiz bu RTR’lar hakkında ufak bir yanlış anlamada bulunup bu ayinleri yapmak için titretilecek 
kısımların ve afirmasyonların ezberlenmesi gerektiğini düşünebiliyor. Kardeşlerimiz; ne afirmasyonların, ne de 
titretilecek kısımların ezberlenmesi gerekmiyor. Bu ayinlerin hepsini Türkçe’ye çeviren bizler bile çoğunu ezberlemedik, 
böyle ufak bir detayı kafaya takmayın. Bilgisayarınızın, telefonunuzun, tabletinizin ekranından okuyarak titretmek son 
derece normal ve makuldür, zira biz de çoğu ayin için aynı şeyi yapıyoruz. Ki zaten zaman içinde özellikle sıklıkla 
tekrarladığınız RTR’lar hafızanıza kazınacaktır; ama bu gereklilik olmakla alakasız olup sadece günlük hayatınızda bile 
rahatça uygulayabilmenize yarayan bir kolaylık olarak algılanmalıdır. 
 
Aşağıda birkaç ekstra talimat bulunmaktadır. Vakti olanın bunları da en az bir kez okuyup bilgilenmesi çok faydalı olacaktır. 
 
 
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 25, 20, hatta 15 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 basit. 72 ve Tanrıların Otoritesini Güçlendirme 
bu konuda biçilmiş kaftanlar. İkisi de yapıldığı zaman birleşmiş etkileri düşmana binyıllardır 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 ulaşımlarının sınırlı olmasındandır ve bu durum tersine döndürüldüğü zaman bu bizim için 
muazzam pozitif ve düşmanlarımız için de aynı derecede muazzam lanetleyici ve kahredici bir durum olacaktır. 
 
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. 
 

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


 

- 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 bunlara 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 
yoketmeyecektir.  
 
 
Evet, talimatlardan sonra Şeytan’a İnvokasyon’u verip programımıza bakalım: 
 
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 
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. :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JoS 23 Haziran RTR Programı [GÜNCEL] 
Bu program JoS Forumlarına 23 Haziran’da koyulan programdır. 
 NOT: Yüksek öncelikli diye belirtilen RTR’ları (eğer varsa) herhangi bir gün yoğun olsanız ve tüm RTR’ları 
yapamayacak olsanız bile yapmanız önemle tavsiye olunur. 
 
Bu programda yapılacaklar kafa karıştırıcı olmaya başlayabilir diye her gün yapılacakları ayrıca buraya not 
ediyoruz; anlamayanlar buradan bakabilir. Yıldızla işaretli günler özellikle önemli günlerdir. Diğer günler 
dinlenerek savaşıyoruz ve yıldızlı günlerde tüm gücümüzü vererek düşmanın ensesine çöküyoruz. İsmi kalın yazılmış 
RTR’lar olduğu zaman onlar o gün öncelik verilecek RTR’lardır, hiç yapamayacak gibiyseniz onları yapın: 
 
 
23 Haziran. Ters Şema Duası-> İletişimi Restore Etme, Savaş Engelleme RTR'larının 3'ü de. 
24 Haziran. Ters Şema Duası-> İletişimi Restore Etme, Savaş Engelleme RTR'larının 3'ü de. 
25 Haziran. Ters Şema Duası-> 72, 42, İletişimi Restore Etme, Kafa Karışıklığını Giderme. 
26 Haziran. Ters Şema Duası-> 72, 42, İletişimi Restore Etme, Kafa Karışıklığını Giderme. 
27 Haziran. Ters Şema Duası-> 72, 42, İletişimi Restore Etme, Kol Nidre 
28 Haziran. Ters Şema Duası-> 72, 42, İletişimi Restore Etme, Kol Nidre 
29 Haziran. Ters Şema Duası-> 72, 42, İletişimi Restore Etme, Kafa Karışıklığını Giderme 
30 Haziran. Ters Şema Duası-> 72, 42, İletişimi Restore Etme, Kafa Karışıklığını Giderme 
1 Temmuz. Ters Şema Duası-> 72, 42, İletişimi Restore Etme, Kafa Karışıklığını Giderme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=9625


 

 
 
 
 
Programımızdaki RTR’lara  geçmeden önce Yüksek Rahip HoodedCobra’nın bu programla birlikte verdiği ufak vaazı 
paylaşıyoruz, moral ve durumumuz hakkındaki güncellemeler için okuyabilirsiniz: 
 

NOT: Çoğu yeni programda yeni moral verici/brifing niteliğinde bir mini-vaaz paylaşılıyor. Bilgi veya motivasyon 
isterseniz programla gelen vaaz her değiştiğinde en yeni vaazı görmek için alttaki kısma bakabilirsiniz. Font ve yazı biçimi 
hep aynı diye hep aynı yazı var sanmayın! :) 
 
“Herkese esenlikler. Vaazımızın kısalığını mazur görün sevgili SS kardeşlerim; tercümanların işini kolaylaştırmak için böyle 
yapıyoruz ki mesajımızı çevirmek ve yaymak için olabildiğince az zaman kaybedelim. 
 
Bazı RTR'ları spam'leyerek güçlerini arttırmak şu an çok önemlidir. Bu bayağı eğlenceli de olacaktır. Buradaki herkes 
topluma zihinsel karışıklık, kanser ve körlük yayan Haham Yeşu (Yeshua), yani Haham İsa'dan nefret ediyor. Bu pisliği 
yoketmek için, diğer amaçlarımızı da güçlendirmekle birlikte özellikle çalışacağız.  
 
Düşman, insanları kandırmak ve aldatmakla, ve bunu tahmin bile edemeyecek, "konduramayacak" insanların sırtından 
yaparak geçimini sağlıyor. Ancak düşmanın okült desteği olmazsa, bu artık işe yaramayı bırakacaktır." 

- Yüksek Rahip HoodedCobra666 
 
Evet, artık programdaki RTR’lara geçebiliriz. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

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

 
 

 
 

https://archive.fo/o/1wNCy/666moon.webs.com/R%20S.mp3
http://mirror.spiritualsatanism.org/dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.mp3


 

 
YHWH’in 72 İsmini Lanetleme 

(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   • 
 

http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/72.mp3


 

31 EYV AKH OL   •   30 EYM AVV AH   •   29 Oy Oy EYR   • 
 
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 EBEDİYEN 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 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 EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin.  
Ayinin sonu. 
 

 
 

 
 
 

http://mirror.spiritualsatanism.org/dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.mp3
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Cursing_42.mp3


 

 
 
 

İletişimi Restore Etme 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Genesis_11_9.mp3


 

 
 
 

 
RTR #1: Savaş Çıkmasını Engelleme 

(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip öğrenebileceğiniz 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 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin. Ayinin sonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 
 
 

RTR #2: Savaş Çıkmasını Engelleme 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz 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 EBEDİYEN 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: Savaş Çıkmasını Engelleme 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz 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 EBEDİYEN 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


 

 
 
 

Kafa Karışıklığını Giderme 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz 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 EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” 
çekin.  
Ayinin sonu. 
 

 
 
 
 

http://666moon.webs.com/D723.mp3


 

 
 

 
Kol Nidre 

(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz 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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://666moon.webs.com/KN.mp3

