http://www.spiritsoferidu.wordpress.com

Frissítve: 2017. március 31.

TÓRA-VISSZAFORDÍTÓ RITUÁLÉK

Forrás: www.joyofsatan.org
Fordította és a pdf-et összeállította: Nigel Sheridan
http://www.spiritsoferidu.wordpress.com
1

http://www.spiritsoferidu.wordpress.com

Frissítve: 2017. március 31.

ELŐSZÓ
A Bibliában, illetve elsősorban a Tórában található átkok visszafordítását több, mint két éve
végezzük világszerte. Szertartásaink általában az ellenség heti Tóra-felolvasásaihoz igazodnak, és
az évek során egyre több és több gyűlt össze. A Joy of Satan papsága nemrég közzétette a 20162017-es évben végzendő Tóra-visszafordító rituálék (legyen mostantól „TVR”) ütemtervét,
valamint frissítette a jelenleg meglévő összes TVR-t.
Az elmúlt időben kezdtek láthatóvá válni munkánk eredményei, és ezt az ellenség sem hagyta szó
nélkül. Ezek a rituálék halálos fenyegetést jelentenek Sátán ellenségeire, ezért ezeket
mindenképpen végezni kell, nap mint nap. Az ellenség folyamatosan próbálja ellehetetleníteni a
kommunikációnkat, próbálja eltüntetni a weboldalainkat, írásainkat, és mindent megtesz, hogy az
Igazságot elrejtse a tömegek szeme elől.
Ezt figyelembe véve ebben a PDF-ben gyűjtöttem össze az összes TVR-t és a hozzájuk kapcsolódó
írásokat. Utánanéztem a heti Tóra-felolvasások időpontjainak 2021-ig, és ez alapján megadtam,
hogy melyik rituálét mikor kell előtérbe helyezni. Nagyon fontos, hogy ezt a PDF-et és a TVRekhez tartozó mp3 fájlokat TÖLTSD LE, az írásokat NYOMTASD KI, az mp3 fájlokat pedig
érdemes kiírni egy CD-re.

Nigel Sheridan
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INFORMÁCIÓK A TÓRA-VISSZAFORDÍTÓ RITUÁLÉKRÓL
írta Maxine Dietrich Főpapnő
2014. február 8.
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reversing_torah_information.pdf
(Vegyük figyelembe, hogy ez a cikk 2 éve volt aktuális, de vannak benne hasznos információk. –
Nigel)
Mindenki aki eddig részt vett a csoportszertartásokban, illetve akik most kapcsolódnak be, mától
kezdve legalább hetente ellenőrizze a csoportokat. Tudom, hogy sokak nagyon elfoglaltak és nincs
idejük, de a JoS Newsletter nem annyira túlzsúfolt, és ebben a csoportban nagyon fontos rituálékat
fogok közzétenni. Ezek könnyen elvégezhető, rövid, lényegre törő és hatásos rituálék lesznek,
Lilith útmutatása alapján írom őket.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/info
http://josministries.prophpbb.com/
https://spiritsoferidu.wordpress.com/aktualis-ritualek/
(magyar nyelven itt találtok mindent – Nigel)
A tavaszi napéjegyenlőséget és a nyári napfordulót várjuk, ekkor végezzük el ezeket a rituálékat,
amikkel bibliai átkokat fordítunk vissza. Igen, ezt is véghez lehet vinni. Lilith felügyeli a projektet,
és együtt dolgozik bizonyos JoS Főpapokkal. Ez nem egyszeri alkalom lesz, mivel elég sok átok
van, de egyszerűek és erősek lesznek. Fotnos, hogy ezeken a Sátáni ünnepeken szakíts időt ezekre
a rituálékra.
Ahogy korábban a formális rituálékról írtam (https://spiritsoferidu.wordpress.com/hasznoscikkek/a-satani-szertartas/), a Pokol Hatalmainak invokálása a lélek rituálé előtti megerősítését
jelenti. Ez akár egy hatha-jóga gyakorlatsorral is megoldható, de a legcélszerűbb a lélek részeit
vibrálással megerősíteni, pl. a RAUM-meditáció segítségével (l. „Hogyan végezzük a
rituálékat?”).
A legfontosabb, hogy érezd a lelked energiáját. Az oltár és a kellékek nem szükségesek, de ha
kedveled őket, nyugodtan használhatók. Ne érezd úgy, hogy nem tudsz elvégezni egy munkát, mert
nincsenek meg a megfelelő eszközeid. A tested és a lelked, illetve ami még fontosabb, az elméd
koncentrációja és a szándékod az, amire szükséged van. Meg persze egy olyan hely, ahol nem
zavarnak meg a rituálé végzése közben.
A bibliában található összeesküvés mértéke enyhén szólva is elképesztő. Ahogy néhány napja
írtam, ez nem „Isten műve”, hanem széles körű okkult ismeretekkel rendelkező emberek műve. A
keresztény egyház már omladozik, Izrael bojkottal és válsággal küzd, az ellenség egészében
meggyengült. Azonban egy percre sem fordíthatunk nekik hátat, nem engedhetjük le a pajzsunkat.
Továbbra is gyengítenünk kell a kereszténység bástyáját: tegyünk rövid, figyelemfelkeltő
szöveggel ellátott cetliket nyilvános helyekre, könyvekbe (pl. „Az istent és az Ördögöt felcserélték!
Exposingchristianity.com”). Legyen egyszerű, rövid, lényegre törő. Ébresszük fel az embereket.
Hozzunk létre weboldalakat, youtube-videókat, másoljuk le a Joy of Satan oldalán található
anyagokat az internet nélkül élő érdeklődők számára. Sok országban szigorúan cenzúrázzák az
internetet, vagy korlátozzák a hozzáférést. Tégy meg mindent amit tudsz, de óvatosan dolgozz.
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Satans_Library.html
A legfontosabb, hogy kérj útmutatást Sátántól. Nem kell értened a telepatikus
kommunikációhoz, csak nyisd ki az elméd, légy nyitott a lehetőségekre, ötletekre és megérzésekre.
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2014. március 19.
Az e-csoportokban feltett kérdésekre alább olvasható egy összegző jellegű válasz a TVR-ekkel
kapcsolatban (a pdf-ben már megválaszolt, vagy triviális dolgokat kihagytam belőle, a teljes a fent
megadott linken olvasható – Nigel).
Ezt a rituálét egyszer végezzük el, de ez egy rituálésorozat első eleme. Ha Sátán és Lilith nem
dolgozott volna velem ezen, sosem lett volna erre lehetőségünk. Köszönjétek meg ti is
mindkettőjüknek!
Keményen dolgoztam, de ők segítettek nekem. Ez volt eddig a legdurvább és legtöbb
erőfeszítést igénylő feladatom. A nyelv óhéber, meg kellett tanulnom annyira, hogy ismerjem a
betűket, a kiejtésüket és fordított kiejtésüket. A Tórából választott sorokat visszafelé kell majd
vibrálnunk óhéber nyelven. A részleteket közvetlenül egy Tórából vettem, és rengeteget kellett
kutatnom, hogy a kiejtés megfelelő legyen. Lilith szerint még nem tökéletes, de így is működni fog.
A munkám során észrevettem, hogy a zsidóknak van egy saját Tórájuk, amit csak ők használnak, és
a keresztények, illetve a héberül tudók számára készítettek egy másik változatot. Ez más zsidó
írásokra is vonatkozik.
A kutatásom során újra bebizonyosodott a keresztények ostobasága. Lilith segített szerezni
nekem egy használt Tórát, amilyet a zsidók maguk között használnak, nem a héberül tudó
keresztényeknek valót. Ezt fogom használni a következő rituálékhoz is. Ahogy említettem, a zsidók
azért használják a héber nyelvet, mert nagyon kevés Dzsentil tudja elolvasni és megérteni. Sokszor
láttam hollywoodi filmekben, illetve a YouTube-on és más forrásokból is azt tapasztaltam, hogy a
keresztények – sőt, van, hogy pl. rendőrnyomozók – fogják magukat, és elmennek egy rabbihoz,
hogy megkérdezzék, ez meg az mit jelent héberül. Azt hiszik, majd a rabbi egyenes választ fog
adni? A kulcs egyszerű: MEG KELL TANULNI A NYELVET!
Akik esetleg kételkednek Sátán szándékaiban, azok gondolkodjanak el rajta, hogy ha nem
érdekelné őket a sorsunk, vagy „gonosz” terveik lennének velünk kapcsolatban, akkor miért
segítenek az emberiségnek? Az átkok visszafordításával végre talpra állhatunk, szabadok lehetünk,
és nem kell majd feleslegesen szenvednünk. Az ellenség folyamatosan támadott pszichikusan
miközben ezen a rituálén dolgoztam, akadályokat helyezett elém és megnehezítette a dolgomat, de
ez csak még elszántabbá tett. Ezzel úgyszólván szíven szúrjuk az ellenséget. Az az igazán vicces,
amikor az ellenséges szellemek a nyílt támadásból átmennek könyörgésbe, mert tudják, hogy
veszítettek. Na az igazán kellemes érzés.
A rituálékkal visszafordítjuk az ellenség által a Dzsentilekre szórt bibliai átkokat. Ha az
ellenséget nem a gyökerénél, vagyis a Tóránál fogva tépjük ki, sosem leszünk képesek legyőzni
őket. A Tórában van a hatalmuk. Ez a gyökerük, ez a hatalmuk forrása, ezáltal irányítják a Dzsentil
világot. Hámántól Hitlerig sok Dzsentil próbált igazságot szolgáltatni a zsidókkal szemben, de
kudarcot vallottak. Azért vallottak kudarcot, mert nem tudták, hogy a zsidókat spirituálisan kell
támadni. Nem a Talmudot, az csak egy rabbinikus kommentár, hanem a Tórát – ebben van a valódi
hatalmuk.
A rituálékban megadott szavakat nem úgy kell vibrálni (elnyújtott betűkkel) ahogy az eddigi
rituálékban megszoktuk. Az mp3 fájlokban hallható módon, vagyis lassan és meggyőződéssel kell
mondani őket. A rituálékat az újak is végezhetik, minél többen csináljuk, annál erősebb a hatásuk.
A Hold üresjáratait nem kell figyelembe venni, mivel ezeket a rituálékat korábban az üresjárat
elkerülésével kezdtük csoportos munkaként, így ezek után már üresjáratban is lehet végezni. Ha a
rituálé végeztével túl sok az energiád, ajánld fel a Pokol Hatalmainak. Hívd segítségül az
Őrződémonod, hogy magához vegye a felesleges energiát. A rituálékat bármikor el lehet kezdeni és
bármennyiszer el lehet végezni. Minél többet csinálod őket, annál jobb.
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Mageson Főpap hozzászólása
Ha tudtok olvasni a sorok között, láthatjátok, hogy a zsidók jövőre (2015-ben – Nigel)
megpróbálják majd összeomlasztani a világgazdaságot. Ha ez sikerül, mindenkire rá fogják
erőltetni a világvalutát, amit a zsidó IMF ellenőriz. Ezután bevezetik a mikrocsipet, kihirdetik a
hadiállapotot, és megfosztanak minden szabadságjogunktól. Az elkeseredettség ide vezeti a világot:
probléma, reakció, megoldás. Ez lenne a hivatalos Zsidó Világkormány kezdete.
http://www.youtube.com/watch?v=6h4-j9Jsjag
Ezek a rituálék megmenthetnek mindettől (láthatjuk, hogy a 2015-re jelzett gazdasági
összeomlás elmaradt, és azóta is újabb jelek mutatják, hogy a rituáléink működnek – Nigel). Az
egész Zsidó Világrend kezd szétesni, a varrás mentén reped. A rituáléinkkal megváltoztathatjuk a
dolgok menetét. Amikor a zsidók nemzetközi válságot időztek elő a kommunista zsidó világhatalmi
törekvések megkezdése előtt, Adolf Hitler és a Harmadik Birodalom megjelent a színen, és
megmentett minket. Ha legális úton továbbra is tesszük a dolgunkat, győzelemre vihetjük a
Dzsentil emberiséget. A zsidók az utolsó nagy támadásra készülnek a világhatalom megszerzéséért.
Hitler megvívta a fordulópontnak számító háborút az emberiség felszabadításáért. Most rajtunk a
sor, hogy gondoskodjunk a jövőnkről és büszkévé tegyük azokat, akik előttünk harcoltak az
emberiség szabadságáért. Itt az ideje eldöntened, hogy milyen világban akarsz élni!
2014. december 3.
Ha azon gondolkozol, hogy hányszor végezd el a rituálékat, talán olvasd el az alábbi idézetet:

Ha nem veszed ki a részed a rituálékból, egyetértesz a fenti zsidóval. Ha viszont kiveszed
belőlük a részed, tudd, hogy minél többet csinálod őket, annál többet teszel érte, hogy az idézetben
foglaltak ne váljanak valósággá.
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Maxine Dietrich Főpapnő megjegyzése
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse_Torah_Rituals.htm
Nagyon komoly helyzettel állunk szemben. Ez élet-halál kérdés, ezért kiemelkedő jelentőségűek
a háborúellenes rituálék. Sok ember túl ostoba és gyenge ahhoz, hogy szembenézzen a valósággal,
de ettől a valóság még nem fog csak úgy eltűnni. A Föld ökológiai szempontból katasztrofális
állapotban van, egy óriási szemétteleppé változott. A biztonságos élelmiszer, ivóvíz, sőt, még a
levegő is egyre kevesebb ember számára elérhető. Figyelembe véve az irdatlan mennyiségű
nukleáris rakétát és bombát amikkel az egész bolygót ötször el lehetne pusztítani, mindenkit
érdekelnie kéne a dolognak.
Lilith elmondta nekem, hogy a jövő nem kőbe vésett dolog, lehet rajta változtatni. Ezért fontos,
hogy megváltoztassuk azt a borzasztó utat, amit az úgynevezett „Szent Bibliában” jelöltek ki a
világnak. Ez a könyv nem más, mint egy embergyűlölő kézikönyv a civilizáció elpusztításához.
Kárhozatba taszítana mindent és mindenkit ezen a bolygón, karöltve testvérével, a mocskos
Koránnal. Ez utóbbi a kriminális elmebaj legundorítóbb példája.
Több információért olvasd el a következő (angol nyelvű) cikket:
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Why-is-there-suffering.htm
A keresztény és muzulmán programokkal ellentétben – amelyek azt tanítják, hogy „legyen
hited” és ne kérdezz –, Sátán arra ösztönöz, hogy intelligensek, kíváncsiak legyünk. Sátán
VÁLASZOKAT ad. Ne feledjétek: ha az, akit áldozatnak szánnak, birtokában van a TUDÁSNAK,
nem lehet megtéveszteni, nem lehet átverni, nem lehet belőle áldozatot csinálni.
A TUDÁS A SÁTÁNIZMUS ALAPJA!
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HOGYAN VÉGEZZÜK A RITUÁLÉKAT?
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse_Torah_Rituals.htm
1. lépés: Erősítsd fel az energiáidat
Ezt megteheted légzőgyakorlatok, hatha- és kundalini-jóga végzésével, vibrálással, illetve
energiaszint-növelő meditációkkal. A Sátáni Meditációk pdf-ben sok ilyen gyakorlat található, a
könnyebbség kedvéért kigyűjtöttem az oldalszámokat:
• Légzőgyakorlatok (Sátáni Meditációk pdf 85-90. oldal)
• Jóga (Sátáni Meditációk 72-77. oldal, Kundalini Jóga Kriják)
• Egyéb energiaszint-növelő gyakorlatok (Sátáni Meditációk pdf 65, 71, 83, 95, 108, 114,
125, 130-133, 135, 137, 176. oldal)
Ajánlott az alábbi három egyszerű gyakorlatot elvégezni:
• RAUM-meditáció
• 666-meditáció
• SATANAS vibrálása

RAUM-meditáció
mp3 segédlet: http://www.4shared.com/mp3/NVz0YJVkce/RAUM.html
Vibráld a RAUM-ot a következőképpen:
• RRR a gyökércsakrádba
• ÁÁÁ a keresztcsonti csakrádba
• ÚÚÚ a köldökcsakrádba
• MMM a szívcsakrádba
Ezután pedig:
• RRR a szívcsakrádba
• ÁÁÁ a torokcsakrádba
• ÚÚÚ a hatodik csakrádba
• MMM a koronacsakrádba
A fenti tesz ki egy kört. Csinálj belőle többet: 13 ajánlott, vagy annak többszöröse.
Miután a fentit megcsináltad, vibráld az I-Ó-t. Vibráld az I-t a tested jobb oldalába, majd
közvetlenül utána az Ó-t a tested bal oldalába. Ez tesz ki egy kört, vibráld összesen 40-szer az IO-t,
használd hozzá a Sátáni Rózsafüzért. A Rózsafüzér abban segít, hogy ne kelljen nagyszámú
vibrálásnál a számolásra is figyelni.
A fenti után vibráld az É-A-t. Vibráld az É-t a tested elejére (csak a felsőtestedre) koncentrálva,
majd az A-t az egész gerincedre fókuszálva. Ez tesz ki egy kört, vibráld összesen 40-szer az ÉA-t,
használd hozzá a Sátáni Rózsafüzért.
Utána vibrálhatsz egy rövid mantrát vagy hatalommal bíró szót, mint Sátán Négyzetei esetében,
8
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például a SURYAE-t. Ha kilencszer, vagy kilenc többszöröse-szer vibrálod önmagában a
SURYAE-t (SZÚR-JÁ-JÉ), az is hatásos, nem kell a négyzethez megadott teljes hosszúságú Napmantrát vibrálni. Ezután ismételhetsz többször egy megerősítést, így irányítva az energiát egy adott
célra.

666-meditáció
1. Vibráld a köldökcsakrádba a következőt összesen 6-szor: VÚÚÚÚÚ
2. Vibráld a szívcsakrádba a következőt összesen 6-szor: VÁÁÁÁÁ
3. Vibráld a hatodik csakrádba a következőt összesen 6-szor: VÓÓÓÓÓ

SATANAS vibrálása
mp3 segédlet: http://www.4shared.com/mp3/n_3kulfdce/SATANAS.html
Vibráld betűnkét:

SZ – lélegezz be, majd részben zárd le a hangszalagrésed, és hallass sziszegő hangot (mint egy
macska vagy kígyó) és nyújtsd el a kilégzést

Á – lélegezz be, majd vibráld az „Á” hangot
T – lélegezz be, majd tedd a nyelved hegyét a kemény szájpadra, közvetlenül a metszőfogaid
mögé, és vibrálj egy „Z” és az angol „TH” közötti hangot

Á – lélegezz be, majd vibráld az „Á” hangot
N – lélegezz be, majd vibráld az „N” hangot
Á – lélegezz be, majd vibráld az „Á” hangot
SZ – lélegezz be, majd részben zárd le a hangszalagrésed, és hallass sziszegő hangot (mint egy
macska vagy kígyó) és nyújtsd el a kilégzést
2. lépés: Invokáció Sátánhoz
Ezt nem feltétlenül kell megcsinálnod, ez a lépés kihagyható. Ennek oka, hogy ezeket a Tóravisszafordító rituálékat minél többször ajánlott elvégezni, mivel rendkívül fontosak. Sátán és Lilith
azt akarja, hogy ezek minél egyszerűbbek és hatásosabbak legyenek, így a formális szertartások
egyes elemeit kihagyhatjuk, hogy minél többször lehessen őket elvégezni. A többszöri ismétlés
több hatalmat és erőt hordoz magában.
Az invokáció szövege:
„In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
Sátán Nevében, ki a Föld Ura, Igaz Isten, Hatalmas és Kimondhatatlan, ki az embert teremtette az
ő képére és hasonlatosságára, hívom a Pokol Erőit, hogy mérhetetlen hatalmukkal
megajándékozzanak. Jöjjetek elő, köszöntsetek Fivéretekként/Nővéretekként és barátotokként.
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Szabadíts meg, Ó, Hatalmas Sátán minden múltbéli hibámtól és tévhitemtől, tölts meg igazsággal,
bölcsességgel és értelemmel, tarts meg erősen hitemben és szolgálatomban, hogy mindig Veled
legyek, Tisztelet, Becsület és Dicsőség legyen részed örökkön-örökké!”
3. lépés: A szavak vibrálása, kántálása
Ahogy korábban is szó volt róla, a „vibrálás” ezeknél a rituáléknál inkább lassú,
meggyőződéssel és akarattal támogatott kántálás. Az egyes rituáléknál linkelt mp3-fájlok megadják
a helyes kiejtést, ha a hangfájltól bármiben el kell térni, azt jelzem. A fordított óhéber nyelvű
bekezdéseket vagy mondatokat teljesen végig kell vibrálni, ez számít 1 körnek. Annyi kört kell
végezni, amennyi az adott rituálénál jelezve van.
4. lépés: A megerősítések elszavalása
A megerősítéseket általában két mantra vibrálása között kell elmondani. Az egyik változat az,
amikor egyszer elvibrálunk egy mantrát (pl. SATANAS), utána elszavaljuk a megerősítéseket egy
megadott ismétlésszámnak megfelelően (pl. 9 vagy 18), ezután újra elvibráljuk a mantrát. A másik
lehetőség, hogy a megadott ismétlésszám a vibrálandó mantrákra is vonatkozik, így például 9-szer
kell elvégezni a <mantra vibrálása – megerősítések elszavalása – mantra vibrálása> ciklust.
A megerősítéseknél nagyon fontos, hogy ne csak mondjuk őket, hanem érezzük át a bennük
rejlő szándékot és koncentráljunk a megerősítések által leírt végeredményre. Ha ezzel a lépéssel
végeztünk, kiáltsuk: „DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!”. Ezzel az adott rituálé véget is
ért.
FONTOS: Amennyiben több szertartást is kell végezni ugyanazon a napon, a két szertartás
között hagyjunk egy kis időt (pl. 5 perc), és/vagy jelentsük ki, hogy „Ez a rituálé véget ért és le
van zárva. Új rituálé következik.”. Ezt főleg azoknál a szertartásoknál javasolt megcsinálni,
amelyek egymástól lényegesen eltérő célra irányulnak (ez nem csak a TVR-kra érvényes).
5. lépés: Önvédelem
A rituálék végeztével tisztítsd meg a lelked:
1. Aura- és csakratisztítás (Sátáni Meditációk pdf 81. oldal)
2. Védelmező meditáció (Sátáni Meditációk pdf 107. oldal)
3. Sprituális önvédelem (Sátáni Meditációk pdf 229. oldal)
4. RAUM vibrálása 108-szor (ld. „Teljes csakratisztítás” a 81. oldal alján)
5. Ezekhez a gyakorlatokhoz alkalmazható az alábbi univerzális megerősítés, ami
gyakorlatilag mindent lefed (korábban „Visszaverő aura kiépítése” néven volt ismert):
„Az aurám folyamatosan visszaver és elűz minden negatív energiát, rosszakaratot és átkot amit
rám irányítanak, és mindig visszaküldi őket azokhoz, akik küldték őket. A védelmező energiáimat
összehangolom Sátáni Fivéreim és Nővéreim védelmező energiáival.”
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GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A RITUÁLÉKHOZ
•
•
•
•
•

•
•
•

A rituálék bármikor elkezdhetők és bármennyiszer elvégezhetők
A szavakat „vibrálni”, kántálni kell, az előforduló torokhangokat (KH) a torok hátulján
vibráljuk
Az aposztróf egy szótag után azt jelenti, hogy röviden kell ejteni az adott szótagot, hirtelen
megállítva (pl. Á')
A legtöbb Á hangot röviden, illetve valahol a magyar A és Á között kell ejteni, mint pl. az
angol fAther szóban (az mp3 fájlban ez hallható)
Az pdf-ben található szöveg megközelíti a helyes kiejtést, de az mp3 fájlban hallható
kiejtést kell követni (fontos, hogy az R betűket mindig pörgetve, magyar kiejtés szerint,
nem pedig a lágy angol kiejtés szerint kell vibrálni)
A „VW” egy V és W közötti hangot jelöl
A tényleges rituálé előtt javasolt gyakorolni a kiejtést
Ahol eltérés, hiba vagy plusz információ van, ott külön jelzem
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A TÓRA-VISSZAFORDÍTÓ RITUÁLÉK VÉGZÉSÉNEK
IDŐPONTJAI 2021-IG
http://josministries.prophpbb.com/topic16693.html
Ezeket a rituálékat az alább megadott dátumok után kell elvégezni. A dolog a
következőképpen működik:
Az ellenség bizonyos dátumokon felolvas bizonyos verseket a Tórából. Ezt szerte a világon
ugyanazon a napon teszik a zsinagógákban. Ezzel nagy mennyiségű asztrális energiát termelnek,
amit arra használnak, hogy leigázzák a világot; elképzelhetetlen gazdagságot teremtsenek a
Dzsentilek véréből, munkájából és áldozataiból; illetve biztosítsák a sikerüket és hogy elkerüljék a
felelősségre vonást.
Miután ezeket felolvasták a Tórából, mi várunk egy napot, és a rituáléinkkal semlegesítjük a
mocskos energiáikat.
Szépen kérek mindenkit, hogy tartsa be ezeket a dátumokat, és töltse le magának az összes
rituálét! Ha esetleg történik valami az internettel, EZEKET A RITUÁLÉKAT AKKOR IS
FOLYTATNI KELL!!! Minden áron csinálni kell őket! A munkánk EREDMÉNYES, és
ténylegesen leleplezi és elpusztítja őket.
Az ellenség Új Évéhez kapcsolódó ünnepség, a Jóm Kippur 2016. október 11-én kezdődött.
Ekkor szavalták el a Kol Nidré című „imájukat”, ami feloldozza őket minden bűnük alól amit a
Dzsentilek ellen tettek (vagy sajátjaik ellen, mert a saját fajtájukon is élősködnek), valamint
felszabadítja őket az ígéreteik és szavuk megtartása alól. Ez egy kriminális munka, amit vissza kell
fordítani, különben a Dzsentilek fizetnek érte!
A dátumok évről évre változnak, de elég kiszámíthatóak, és az interneten könnyedén
megtalálhatók. Elég rákeresnünk, hogy "___(évszám)___ tóra-felolvasások". Pl. "2016 heti tórafelolvasások".
A ford. megjegyzése: magyarul leginkább „hetiszakaszok” néven találhatók meg. – Nigel
Habár alább úgy adtuk meg, hogy „és utána bármikor”, egy nappal az ő felolvasásuk után,
vagyis az alábbi dátumoktól kezdve kell a legerősebben támadni őket.
A fordító megjegyzései
A zsidók a Tóra-szakaszokat („parasha” vagy „párásá”; magyarul szakasz, vagy hetiszakasz)
szombatonként olvassák fel a zsinagógákban. A Tóra 54 szakaszra van bontva, így minden
szombaton felolvasnak egy – vagy alkalomtól függően akár kettő – párását. Ezek után,
befejezésként a próféták írásaiból is felolvasnak bizonyos szakaszokat. Ezt hívják „háftárának”,
amelynek jelentése „zárószakasz” vagy „befejezés”. Ezek többé-kevésbé jól látható módon az
éppen aktuális párásához kapcsolódnak. Mivel ezeket minden szombaton felolvassák, lényegében
egész évben átkozzák a Dzsentil világot. Nem véletlen, hogy a zsidók szombaton teszik ezt, az őket
annyira jellemző Szaturnusz napján, amikor a legjobban ki lehet használni a negatív energiákat.
A hetiszakaszok külön címet is kaptak, a zsidók ezzel azonosítják őket. Például az első szakasz,
a „Brésit” Mózes I. könyvévből az 1. fejezet 1. versétől a 6. fejezet 8. verséig tart. Az egyes
hetiszakaszok felolvasásának dátumait például a két alábbi linken találhatjátok meg:
• http://www.or-zse.hu/hit/hitelet0.htm
• Angol nyelvű oldal
Az első linken a megadott időintervallum végét kell figyelni, ezután egy nappal kell elkezdeni
az aktuális TVR-t. Ilyen és hasonló oldalakon, naptárakban a következő években is ellenőrizhetitek
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az időpontokat.
A második linken (inkább ezt az oldalt javaslom) a kiválasztott évnél kattintsunk a
„Settings”-re, majd figyeljünk rá, hogy a „Major Holidays” és a „Weekly Torah Portion on
Saturdays” legyen kipipálva. A „Create Calendar”-ra kattintva elkészül a naptár, fent a „List”
nézetre váltva kicsit átláthatóbbá is lehet tenni.
Csak hogy egy példát említsek: a JoS 2016. november 13-i kezdést írt az „Átok Izraelre” című
TVR-hoz. Először figyeljük meg, mit is fordítunk vissza vele: Mózes I. Könyvének, 12. fejezetéből
a 2. és 3. verset. Nézzük meg a magyar nyelvű linken, hogy ennek a szakasznak mi a neve: LechLöchá. Ha el tudjuk viselni, hogy úgy hangzik mintha valaki öklendezne, kikereshetjük az 1.
linken, hogy melyik hétre vonatkozik: 2016. november 6-12. Ezen a linken az előtte lévő napokat
is jelölik, mint mondtam, a végét jelölő napot, vagyis november 12-ét kell figyelni. Ezt a hebcal
oldala is megerősíti („Sat 12 Nov Parashat Lech-Lecha”).
Összegezve: a visszafordítandó verset a Lech-Löchá című Tóra szakaszban találjuk, amely
Mózes I. 12:1-től a Mózes I. 17. fejezet végéig tart. Mivel ezt 2016. november 12-én, szombaton
olvassák fel, nekünk rá következő nap, november 13-án kell elsődlegessé tennünk a keresett vers
visszafordítását. Ugyanez érvényes az összes TVR-ra.
Pár szó az alábbi táblázatról: az 5777-5781 évszámok a zsidók által használt időszámítás
szerintiek. A zsidó új év (Rós Hásáná) dátuma változó, szeptemberre vagy októberre esik. Nem
sokkal az újévi ünnepségek után kezdik elölről a Tóra felolvasását, és ez a következő új évig tart,
amikor is a ciklust újrakezdik. A megadott „kezdő” dátumok ugyanazt jelentik, mint amit Maxine
írt, vagyis a megadott dátumon, és utána bármikor lehet a megadott rituálét végezni.
Természetesen minden rituálét lehet végezni az egész évben bármikor, de a táblázatban
látható dátumokon és azután következő időszakban a jelölt rituálékat kell előtérbe helyezni. A
Joy of Satan Papsága néha változtathat a prioritásokon, azonban ha más útmutatás nem
érkezik, a táblázat szerinti dátumokat kell követni.
Most, hogy agyonmagyaráztam a dolgokat, ajánlom mindenki figyelmébe a következő néhány
pdf-et, ezek többet is elmondanak a zsidók Tóra-cirkuszáról:
• Alapozó cikkek a „Tóra és a zsidók leleplezése” című könyvhöz
• A Tóra és a zsidók leleplezése
• A Sátáni Kinyilatkoztatás (írta Hooded Cobra Főpap)
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1. Tóra-visszafordító rituálé:
A Kol Nidré visszafordítása
Mit fordít vissza: A „Kol Nidré” kezdetű „imát”
„Mindazokat a fogadalmakat, eltiltásokat, esküket, ígéreteket, átok alá helyezéseket, vezekléseket
és kijelentéseket, melyeket megfogadtunk, melyekre megesküdtünk és melyekre elköteleztük
magunkat, melyeket megtiltottunk magunknak ettől a Jom Kipurtól a Jom Kipurig, mely javunkra
jön el mindezeket megbántuk már! Mind legyen feloldott, érvénytelen, nem kötelező és semmis,
teljesen érvényét vesztett, hatály és kötelezettség nélküli! Fogadalmaink ne számítsanak
fogadalmaknak, tilalmaink ne számítsanak tilalmaknak és esküink ne számítsanak esküknek!”
Információ a rituáléról
Ennek a rituálénak abban nyilvánul meg a hatása, hogy megakadályozza a zsidókat bűneik másra
kenésében, és megfizetteti velük emberiségellenes bűntetteiket. Ez a rituálé el fogja pusztítani az
ellenséget.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/1ZzdTdOhba/R_Kol_Nidrei__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 3-szor:
TO-ÚV-ASS * ÓL * Á-NÁ-TÁ-ÚV-SÚ * JÉRR-Á-SZE * ÓL * ÁNNÁ-RÁ-SZÉV * JÉR-DÍN *
ÓL * ÁN-ÁR-DÍN * NÍM-HÁ-JÁK * ÓL-HÉV * NÍR-ÍR-ÖSS * ÓL * NÍL-ÁT-ÚV-HA-MÚ *
NÍL-ÉT-AB * NÍT-ÍV-ASS * NÍK-ÍV-ASS * NÁR-ÁS * NÓ-JA * NÓ-LÚK * NÓ-AV * ÁN-TÁRÁ-KHÍ * NÓL-ÚK-AB * A-VÓT-AL * ÚN-ÉL-HA * ÁB-HÁ * MI-RÚP-ÍK * MÓJ * DÁ * ÉJZ *
MI-RÚP-ÍK * MÓ-JIM * Á-NÁT-ÁS-FÁN * LÁ * ÁN-RÁSSZ-HÁ-DÚ * ÁN-MÍR-Á-ÁKH-DÚ
* ÁN-ÁB-ÁT-SI-DÚ * ÁN-RÁD-NI-ÖD * JÉ-ÚN-ÍKH-ÉV * ÉSSZ-ÚN-ÍK-ÉV * ÉJM-ÁN-ÓKÉV * ÉJM-ÁRR-ÁKH-ÁV * JÉ-ÚV-SÚ * ÉRR-ÁSZ-É-ÉV * ÉR-DÍN * LÁK
Ezután végezd el a következőket:
[Vibráld: SATANAS]
Mondd el a következő kijelentést meggyőződéssel 9-szer:
• A világ teljesen tudatában van a zsidók emberiség ellen elkövetett évszázados
bűneinek!
• A zsidó nép teljes egészét felelősségre vonják!
• A zsidó nép megfizet minden bűnéért!
[Vibráld: SATANAS]
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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2. Tóra-visszafordító rituálé:
A kecskére szórt átok visszafordítása
Mit fordít vissza: Mózes III. Könyve 16:22
„Hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a
pusztában.”
Információ a rituáléról
A rituálé elvégzésével megakadályozzuk a zsidókat abban, hogy a Dzsentileket használják
bűnbaknak. Az éves tóra-felolvasásaikkal folyamatosan átkozzák és megkötik a Dzsentileket, akik
emiatt nem képesek meglátni az igazságot, és agymosott birkaként a zsidók befolyása alatt
maradnak. Ez a rituálé elpusztítja az ellenséget.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/gzJBlgoVba/R_Kecske__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
RÁB-DÍM-ÁB * RI-ÁSSZ-HÁ-TE * KHÁL-ÍS-ÉV * HÁR-JÉJJZ-AG * CER-E-LE * MÁT-ÓNÓ-Á-LOK-TE * VÁL-Á * RI-ÁSSZ-HÁ * ÁSSZ-ÁN-ÉV
Ezután jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:
[Vibráld: ÁUM]
• Az egész Dzsentil világ teljesen tudatában van a zsidók tevékenységének és
emberiségellenes bűntetteinek.
• A zsidók próbálkozásai a bűneik Dzsentilekre kenésére már kudarcba fulladtak.
• A zsidók bűnbakja már visszatért a zsidókhoz, és minden hazugságukat és bűnüket
visszaeresztette rájuk.
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!!!
RITUÁLÉ VÉGE
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3. Tóra-visszafordító rituálé:
A Kígyó felszabadítása
Mit fordít vissza: Mózes I. 3:14
„És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és
minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.”
Információ a rituáléról
A Kígyóra szórt átkot visszafordítva felszabadítjuk Sátán Kígyóját. Az ellenség az éves Tórafelolvasásokkal folyamatosan átkozza és megkötözi Sátán Kígyóját, így az emberiség nem képes
meglátni az igazságot, és a tömegek agymosott robotokként a zsidók uralma alatt maradnak.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/0y4PyRrcba/R_Kigyo_szabad__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
ÁKH-JÉJ-ÁKH * JÉJM-AJ-LÁK * LÁKH-ÓT * RÁF-Á'-ÉV * KHÉL-ÉT * ÁKH-NOKH-AGGÁL' * ÉD-ÁSZ-HÁ * TÁJ-ÁKH * LÓK-ÍM-Ú * ÁM-HÉ-AB-HÁ-LOK-ÍM * ÁT-Á * RÚ-RÁ *
TÓZZ * ÁT-ÍSZ-Á' * ÍK * SÁKH-ÁN-NÁ-LÉ * MÍ-ÓL-É * ÁV-Ó-HAJ * RÉM-Ó-JÉV
Ezután jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 18-szor:
[Vibráld: ÁUM]
• A kígyó szabad!
• A kígyó magasztos!
• A kígyó örökké él!
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE

17

http://www.spiritsoferidu.wordpress.com

Frissítve: 2017. március 31.

4. Tóra-visszafordító rituálé:
A Kígyó felemelkedése
Mit fordít vissza: Mózes I. 3:24
„És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a
villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.”
Információ a rituáléról
Ez a rituálé világméretű ébredést eredményez, mivel eltávolítja az akadályokat, amiket az ellenség
a Kígyó felemelkedésének útjába helyezett. Eredményeként világszerte rengeteg ember fogja
meglátni az igazságot.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/hAFBkb-Ece/R_Kigyo_felemelkedik__1_.html
A rituálé
Úgy találtuk, a kabbalisztikus „SZ” betűt az adott nyelvtől függetlenül sziszegni kell. Ez azt
jelenti, hogy a torok hátulján kell ejteni, olyasmi hangon, mint ahogy a macska szokott fújni. Az
mp3-fájlban ezt jól lehet hallani.
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
SZSZSZSZ * MÍJAH-ÁJKHÁ * CÉJ * HÉR-ÉD-TE * RÓARM-SÍL * TEKH-EP-HÁ-TÍM-HÁ *
VÉ-REKH-HÁ * TÁ-ÁL * TÉ-JÉV * MÍV-ÚR-KHÁ-TE * NÉD-É-NÁ-GL * MÉD-EH-ÍM *
NÉK-SÉ-ÁV * MÁD-Á-HÁ-TE * SER-ÁG-ÁJV
Ezután jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 18-szor:
[Vibráld: ÁUM]
[Vibráld: MÍV-ÚR-KHÁ]
• A Kígyó szabad!
• A Kígyó felemelkedik!
• A kígyó örökre felemelkedett!
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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5. Tóra-visszafordító rituálé:
A véráldozat átkának visszafordítása
Mit fordít vissza: Mózes I. Könyve 9:5
„De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól,
azonképpen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.”
Információ a rituáléról
A fenti idézet írja le az elsőt a Jehova nevű szörnyhöz kötődő véget nem érő véráldozatok közül.
Az élősködő idegeneknek szükséges van az emberek és állatok vérére, az életerejére. Ebből
mindenféle háborúk és vérfürdők születtek, amelyek legtöbbjét – közvetve vagy közvetlenül – a
keresztények, muzulmánok és zsidók szították. A parazita, embergyűlölő idegenek az ezekből
felszabaduló energiákat hasznosítják. Ahogy tudjuk, a zsidók mocskos történelmük során ártatlan
Dzsentil (nem-zsidó) gyermekeket áldoztak – és áldoznak – fel szent napjaikon. Ha ezt a rituálét
rendszeresen végezzük, azzal megállíthatjuk ezt az undorító gyakorlatot, és megfoszthatjuk a
zsidókat a kegytől és hatalomtól, amit úgynevezett „Istenüktől” kapnak.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/Ma6PTRHhba/R_Veraldozat__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
MÁD-Á'-HÁ * SEF-EN-TE * SÓR-DE * VÍ-KHÁ * SÍ * DÁ-JÍM * MÁD-Á'-HÁ * DÁ-JÍ-MÚ *
ÚN-ES-ER-DE * ÁJ-ÁJKH-LOK * DÁ-JÍM * SÓR-DE * MEKH-ÉT-OS-FÁN-LL * MEKHMÍD-TE * KHÁ-ÉV
Ezután jelentsd ki a következőt meggyőződéssel, összesen 9-szer:
[Vibráld: ÁUM]
• Az emberek és állatok vére és élete már mérgezővé vált az ellenséges idegenek céljai és
a zsidók számára.
• Az emberek és állatok vére és élete már hatástalanná és erőtlenné vált az ellenséges
idegenek céljai és a zsidók számára.
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!!!
RITUÁLÉ VÉGE
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6. Tóra-visszafordító rituálé:
A kommunikáció helyreállítása
Mit fordít vissza: Mózes I. 11:9
„Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan
széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.”
Információ a rituáléról
Tény, hogy a zsidók a média 96%-át irányítják a világon. Erőteljes cenzúrát gyakorolnak és az
igazság elpusztításán munkálkodnak, meghamisított információkra és hazugságokra cserélve azt.
Ezzel a rituáléval ezt a tevékenységüket akadályozzuk meg.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/dEdOgoXTce/R_Kommunikacio__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
ÉF * CER-Á'-ÁLOK * JÉJN-AP-LÁ' * ÁV-HAH-HAJ * MÁC-ÍF-É * MÁS-ÍM-Ú * CER-Á'ÁLOK * TÁF-ASZ * ÁV-HAH-HAJ * LÁL-ÁB * MÁS-ÍK * LÉV-ÁB * ÁM-AS * ÁR-ÁK *
NÉK-LÁ'
Ezután jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:
[Vibráld: ÁUM]
• A zsidók már teljesen és végérvényesen elvesztették a befolyást a média és minden
kommunikáció felett.
• Minden média és kommunikáció szabad a Dzsentilek számára.
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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7. Tóra-visszafordító rituálé:
Átok Izraelre
Mit fordít vissza: Mózes I. Könyve 12:2-3
„És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te
benned a föld minden nemzetségei.”
Információ a rituáléról
A fenti idézet és a lenti megerősítés egyértelműen leírja, hogy ezzel a rituáléval mit érünk el.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/Yp_Eu5EHce/R_Atok_Izraelre__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
ÁKH-ÁR-AB * JÉJ-EV * ÁKH-EM-AS * ÁL-DÁG-Á-ÁV * ÁKH-KHÉRR-ÁV-Á-ÁV * LÓDÁG * OJG-AL * ÁKHSZ-É'-ÉV * ÁM-ÁD-Á-Á * TOKH-AP-SÍM-LOK * ÁKH-AV * ÚKH-ARVÍN-ÉV * RÓ-A * ÁKH-EL-ÁK-MÚ * ÁKH-ÉKH-RÁV-AM * ÁKH-RÁV-Á-ÁV
Ezután jelentsd ki a következőt meggyőződéssel, összesen 9-szer:
[Vibráld: ÁUM]
• Átok száll azokra, kik áldják Izraelt!
• Áldás száll azokra, kik átkozzák Izraelt!
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!!!
RITUÁLÉ VÉGE
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8. Tóra-visszafordító rituálé:
A Kígyó megerősítése
Mit fordít vissza: Mózes II. 7:12
„Elveté ugyanis mindenik az ő vesszejét és kígyókká lőnek; de az Áron vesszeje elnyelé azok
vesszejét.”
Információ a rituáléról
Ezzel a rituáléval visszafordítjuk a Kígyóra szórt egyik erős bibliai átkot.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/hpiBy_Dcce/R_Kigyo_eros__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 18-szor:
MÁT-ÓT-ÁM-TE * NOR-HÁ-Á * ÉJT-HÁM * ÁL-VÍ-ÁJV * MÍN-ÍN-ÁT-LA * ÚJ-HÍJ-ÁJV * ÚÉJT-HÁM * SÍ * ÚKH-ÍL-SÁJ-ÁJV
Ezután jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 18-szor:
[Vibráld: ÁUM]
• Minden akadály teljesen, végérvényesen és maradéktalanul eltörlődött!
• Sátán már ereje teljében van!
• Sátáné a legfőbb és legyőzhetetlen hatalom!
• Sátán legfőbb és legyőzhetetlen hatalma örökké tart!
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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9. Tóra-visszafordító rituálé:
Jehova hatalmának elpusztítása
(1. háborúellenes rituálé)
Mit fordít vissza: Mózes II. 15:3
„Vitéz harcos az Úr; az ő neve Jehova.”
Információ a rituáléról
A zsidók már készen állnak egy újabb nagy háború kirobbantására. Ha sikerrel járnak, az
katasztrofális következményekkel fog járni az egész világ számára. Mindenkire hatással lesz, mivel
Izraelnek és más nagyhatalmaknak annyi rakétájuk és más fegyverük van, amivel az egész bolygót
el lehet pusztítani akár ötször is. A Hirosima és Nagaszaki ellen elkövetett borzasztó támadások
ehhez képest eltörpülnek. Mivel a zsidók emberiség ellen elkövetett bűneit szerte az interneten
leleplezték, a zsidók megpróbálják elterelni az emberek figyelmét magukról, ahogy a második
világháborúval is tették, miután Adolf Hitler leleplezte őket. Az eredmény Dzsentilek millióinak
tömeges lemészárlása lett.
„Több száz nukleáris robbanófej és rakéta van a birtokunkban, melyeket mindenfelé ki tudunk lőni,
talán még Rómára is. A legtöbb európai főváros célpontként szolgál légierőnk számára. Hadd
idézzem Moshe Dayan tábornokot: „Izraelnek olyannak kell lennie, mint egy veszett kutyának: túl
veszélyesnek ahhoz, hogy hergeljék.” Az egészet reménytelennek látom ebben a pillanatban. Meg
kell próbálnunk megakadályozni, hogy odáig jussanak a dolgok, ha egyáltalán lehetséges. De a
fegyveres erőink nem a harmincadik legerősebbek a világon, hanem a második vagy a harmadik.
Megvan a módunk rá, hogy magunkkal rántsuk a világot. És biztosíthatom önöket, ez meg is fog
történni, mielőtt Izrael is elpusztul.”
– Martin van Creveld, a Jeruzsálemi Héber Egyetem hadtörténet-professzora a holland hetilap, az
Elsevier interjújában (2002, no. 17, 52–53. oldal)
Útmutató a rituáléhoz
A rituálé bármikor elkezdhető (de a háborúellenes rituáléknál legjobb akkor, mikor a Hold a
Mérlegben, a béke jegyében áll) és bármennyiszer elvégezhető.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/P5s4dsfTba/R_Jehova_erotlen__1_.html
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A rituálé

Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
ÓM-AS * ÁV-Ó-HAJ * ÁM-ÁKH-LÍM * SÍ * ÁV-Ó-HAJ
A félkövér A betűket kicsit O-san kell ejteni (lásd mp3 fájl).
Ezután jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:
[Vibráld: ÁUM]
• Izrael Istene már minden hatalmát elvesztette.
• A zsidók már teljesen és végérvényesen elvesztettek minden hatalmat és befolyást a
Dzsentilek felett.
• A Dzsentilek elleni háborúkról, pusztulásról és népirtásról szóló jóslatok már teljesen
és végérvényesen kudarcot vallottak.
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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10. Tóra-visszafordító rituálé:
Az ellenség felelősségre vonása
Mit fordít vissza: Mózes IV. 15:26
„És megbocsáttatik Izráel fiai egész gyülekezetének, és a közöttök tartózkodó jövevénynek; mert
az egész nép tévedésben volt.”
Információ a rituáléról
Ennek a rituálénak abban nyilvánul meg a hatása, hogy megakadályozza a zsidókat bűneik másra
kenésében, és megfizetteti velük – és bűnöző Dzsentil talpnyalóikkal – emberiségellenes
bűntetteiket.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/ILgv_Em8ba/R_Felelosseg__1_.html
A rituálé
Az mp3 fájlban hibásan mondanak egy szótagot! Az audiófájlban „REL-AL-AV”-ot
mondanak, pedig „RÉG-ÁL-AV” a helyes (ellenőriztem a héber kiejtést, az eredeti angol
leírásban is ez szerepel).
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
ASSZ * HÁG * ÁG * SÍB * MÁ'-ÁH * LOKH-AL * ÍK * MÁKH-ÓT-AB * RÁG-Á * RÉG-ÁLAV * LÉJ-ÁR-SZI-JH * JÉJN-AB * LOKH-AL * KHÁL-SZÍN-AV
Ezután végezd el az alábbiakat:
[Vibráld: SATANAS]
Mondd el a következő kijelentést meggyőződéssel 9-szer:
• A zsidó népet és az őket emberiségellenes bűneikben tudatosan és szándékosan segítő
Dzsentileket mind felelősségre vonják!
• A zsidó nép és Dzsentil talpnyalóik súlyos büntetést kapnak minden bűnükért!
[Vibráld: SATANAS]
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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11. Tóra-visszafordító rituálé:
Jehova elveszíti a hatalmát a Dzsentilek felett
(3. háborúellenes rituálé)
Mit fordít vissza: Mózes V. könyve 7:2
„És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket;
ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok.”
Információ a rituáléról
A rituálé elvégzésével megtörjük a zsidók hatalmát a nem-zsidók felett.
Útmutató a rituáléhoz
A rituálé bármikor elkezdhető (de a háborúellenes rituáléknál legjobb akkor, mikor a Hold a
Mérlegben, a béke jegyében áll) és bármennyiszer elvégezhető.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/i3UzeLDDba/R_Dzsentilek_felett.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
MÉN-ÁKH-HAT * ÓL-ÉV * TÍR-AB * ME-ÁL * TOR-KHÍT-OL * MÁT-O * MÍR-ÁKH-ÁT *
MÉR-ÁKH-Á * MÁT-ÍK-Í-ÉV * ÁKH-ÉN-ÁF-AL * ÁKH-ÉJ-ÓL-E * ÁV-Ó-HAJ * MÁN-ÁTNÚ
Ezután jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:
[Vibráld: ÁUM]
• Izrael Istene már minden hatalmát elvesztette a Dzsentilek felett.
• A zsidók már minden hatalmukat elvesztették a Dzsentilek felett.
• A zsidók próbálkozásai egy újabb háború kirobbantására már teljesen és
végérvényesen kudarcba fulladtak.
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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12. Tóra-visszafordító rituálé:
A zavarodottság megszüntetése
Mit fordít vissza: Mózes V. könyve 7:23
„De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.”
Információ a rituáléról
A fenti idézet szintén zavaró lehet, a „romlás” nemigen utal a zűrzavarra vagy
összezavarodottságra. Azonban ha nem csak a Károli-féle fordítás szövegét nézzük, találkozhatunk
az angol „discomfiture” kifejezéssel, amely magyar megfelelői a „zavar”, „zavarba ejtés”,
„legyőzetés”. De az átok lényege, hogy a zsidók tevékenysége annyira összezavarja a Dzsentileket,
hogy képtelenek bármit tenni ellenük, így a zsidók gyakorlatilag ellenállás nélkül elpusztíthatják
őket.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/oHUi1uPzce/R_Zavar__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
MÁD * MÁS * Í * DÁ * HÁL-ÓD-AG * HÁM-ÚVW-AM * MÁM-Á-AVW * ÁKH-JÉN-ÁFALL * ÁKH-HEH-Ó-LE * HÓV-JA * MÁN-ÁT-NÚVW
Ezután végezd el a következőket:
[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]
Jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:
• A zavarodottság már végérvényesen megszűnt.
• Most már minden Dzsentil tudatában van a zsidó irányításnak, programoknak és
hazugságoknak, és átlát rajtuk.
• Sátán az IGAZSÁG.
[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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13. Tóra-visszafordító rituálé:
A Dzsentil hatalom visszaállítása a saját népünk fölött
Mit fordít vissza: Mózes V. könyve 7:24
„Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevöket az ég alól; senki ellened nem állhat,
míglen elveszted őket.”
Információ a rituáléról
A rituálé elvégzésével visszaadjuk a Dzsentileknek a hatalmat saját maguk felett, lehetővé tesszük,
hogy ők maguk irányítsák a Dzsentil társadalmat.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/Sbo13CeAce/R_Dzsentil_hatalom__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
MÁT-Ó * ÁKH-DÍM-SÍH * D'-Á * ÁKH-ÉN-ÁF-AB * SÍ * VÉC-ÁJ-TÍJ-ÓL * MÍJ-ÁM-ÁS-ÁH
* TÁKH-ÁT-ÍM * MÁM-AS-TE * ÁT-DÁV-Á'-HÁ-ÉJVW * ÁKH-ÉD-ÁJ-AB * ME-JÉKH-LÁM
* NÁT-ÁN-ÉVW
Ezután végezd el a következőket:
[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]
Jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:
• Minden Dzsentil teljesen szabad minden zsidó befolyástól, törvénytől és a zsidók által
irányított hatalomtól.
• Minden Dzsentil teljesen szabad minden zsidó parancstól, kényszertől, fenyegetéstől,
előírástól és követeléstől.
• Minden Dzsentil teljesen szabadon vezeti saját nemzetét, a zsidók közbeszólása nélkül.
• A zsidók már teljesen és végérvényesen elvesztették minden hatalmukat, uralmukat,
befolyásukat és fennhatóságukat a Dzsentilek és azok ügyei felett.
[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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14. Tóra-visszafordító rituálé:
Az ellenség lefegyverzése
Mit fordít vissza: Ézsaiás 54:17
„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll,
kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.”
Információ a rituáléról
Ez a rituálé hatékonnyá teszi az ellenséggel szemben használt fegyvereket.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/SxYvZPmPba/R_Lefegyverzes__1_.html
A rituálé
Úgy találtuk, a kabbalisztikus „SZ” betűt az adott nyelvtől függetlenül sziszegni kell. Ez azt
jelenti, hogy a torok hátulján kell ejteni, olyasmi hangon, mint ahogy a macska szokott fújni. Az
mp3-fájlban ezt jól lehet hallani.
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
SZSZSZ * ÁV-Ó-HAJ-MÉN * ÍT-Í-ÉM * MÁT-ÁK-DÍC-AVW * ÁV-Ó-HAJ * ÉD-VWÁ * TÁLÁKH-ÁN * TÓZ * Í-ÍS-ÁRT * TÁP-SÍM-ÁL * KÁT-Í-MÚ-KÁT * NÓS-ÁL-LÁKH-AVW *
KHÁL-CÍJ * ÓL * KHÍ-ÁL-Á * RÁ-CÚJ * ÍL-K-LÁK
Ezután végezd el a következőket:
[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]
Jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:
• Minden, zsidók ellen felhasznált fegyver mindig, minden értelemben, teljes mértékben
hatásos ellenük.
• Minden, zsidók ellen szóló vád és ítélet sikeres és győzedelmes, és mindig, minden
értelemben, hatásosan és végérvényesen érvényre jut.
[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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15. Tóra-visszafordító rituálé:
Átok Jehova 42 betűs nevére
Mit fordít vissza: a 42 betűs nevet.
Információ a rituáléról
Ez a rituálé a legerősebb az összes eddigi közül, és közvetlenül Sátán jelölte ki nekem ezt a
szakaszt. A rituálé elvégzésével a zsidókat mind a védelemtől, mind pedig a hatalomtól
megfosztjuk.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/ApE9dHgDce/R_Atok_Jehovara_42__1_.html
A rituálé
A félkövér betűket kicsit meg kell nyomni. Az „Í-CÁR” R betűjét pörgetni kell, mint a
magyarban!
Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 6-szor:
ÁT-ÓJA * ÁCAV * ÓK * ÁS * KÓZ * EP * AL * ÉG * ÓJA * Á * ÁN * ÚT * VÓK * EKH *
GÁT * Í-CÁR * ÁT * ÁV * ÉJS * AKH-ÍJA * A-DÍG * ÁN * SÁ-Í-TÁN * Á * ÍR * ÓK * ACÁT
* ÓJA * AG * AB * ÁH
Ezután végezd el az alábbiakat:
[Vibráld: SATANAS]
Mondd el 6-szor a következőket, meggyőződéssel:
• A zsidók már elvesztették minden védelmüket.
• Sátán Kapui már örökre szélesre tárultak.
• A Dzsentilek reagálnak a zsidók ellen.
• A zsidók már elvesztették minden befolyásukat a Dzsentilek felett.
• A zsidók már elvesztették minden hatalmukat az események irányítására.
• A zsidók már elvesztették minden hatalmukat, irányításukat és befolyásukat a világ
felett.
[Vibráld: SATANAS]
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE
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16. Tóra-visszafordító rituálé:
Átok Jehova 72 nevére
Mit fordít vissza: Mózes II. 14:19-21
„Elindula azért az Istennek Angyala, aki jár vala az Izráel tábora előtt, és méne mögéjök; a
felhőoszlop is elindula előlök s mögéjök álla. És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel
tábora közé; így lőn a felhő és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka
nem közelítettek egymáshoz. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős
keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.”
Információ a rituáléról
Ez a rituálé A legfontosabb és legerősebb Tóra-visszafordító szertartás amit csinálni fogunk. Mivel
ez egy hosszú szövegű rituálé, a 72 név mellé odaírtam azok sorszámát, így talán könnyebben
átlátható. Ezen felül 4 részre osztottam: első, második, harmadik és negyedik sorra. Lilith
elmagyarázta nekem, hogy a korábbi rituáléink úgy működtek, mint a hagymahámozás –
fokozatosan lehántottuk az ellenségről a hatalmukat. *A rituálé mellé végezd el a 36. oldalon
található kiegészítő rituálét is!
Ehhez a rituáléhoz az alább olvasható, külön kiejtési útmutató tartozik:
• Á – hosszú Á
• Ah – a kis „h” betű egy nagyon finom, gyengéd kilégzéssel megszólaltatott „h” hangot jelöl
• egy magánhangzó után
• 'Á – a torokban megállított, rövid „Á” hang, nem a hosszú magyar „Á”
• É–É
• Éh – gyakran fogod látni, valahol az „É” és a röviden kiejtett „E” hang között
• Í–Í
• E–E
• KH – torokhang, a torok hátulján ejtjük (magyarban nincs megfelelője, korábbi rituálékból
• már ismerni kell)
• O vagy Ó – O, Ó
• OJ – OJ
• 'O – a torokban megállított, rövid „O” hang
• Oj – a kis „j” betű egy nagyon rövid „j” hangot jelöl egy magánhangzó után
• R – pörgetni kell őket (sima magyar R, nem a lágy angol)
• TH – az angolból ismert lágy TH hang, mint a THIN vagy THICK szavakban
• TH – az aláhúzott TH az angolból ismert kemény TH hang, mint a THE vagy THERE
• szavakban
• C–C
• Ú–Ú
• VW – a V és W hangok vegyítéséből származó hang, a bibliai héber nyelvre jellemző a
használata. A W hang magyarban leginkább az U-hoz hasonlítható, de nem pont olyan,
angolból ismerős lehet pl. a WHY szóban. Ha nem tudod kiejteni a két hang ötvözetét, ejtsd
a „W” hangot, úgy is működni fog.
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A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/nN_Qx5bIce/R_Atok_Jehovara_72__1_.html
A rituálé
Vibráld a következő négy bekezdést egymás után összesen 3-szor:
ELSŐ SOR
72: ÉM * ÁVW * ÉM
71: Oj * Oj * Éh
70: ÉM * ÉV * Oj
69: Éh * 'O * ÉR
68: ÁVW * ÉV * ÉKH
67: 'Á * Oj * 'O
66: ÓK * ÚN * ÉM
65: ÉBV * ÉM * ÁD
64: Oj * ÉKH * ÉM
63: ÁVW * ÚN * 'Á
62: Éh * Éh * Oj
61: ÉV * ÉM * ÁVW
60: ÉR * ÓC * ÉM
59: ÉKH * ÉR * Éh
58: ÁL * Oj * Oj
57: ÉM * ÉM * ÚN
56: Oj * ÁVW * ÉF
55: Éh * ÉB * ÉM

HARMADIK SOR
36: ÁTH * ÚN * ÉM
35: ÓK * ÁVW * ÓK
34: ÉKH * Éh * ÓL
33: ÁV * ÉKH * Oj
32: ÉR * ÍS * ÁVW
31: ÉV * ÁKH * ÓL
30: ÉM * ÁVW * Á
29: Oj * Oj * ÉR
28: Éh * 'Á * ÍS
27: ÁT * ÉR * Oj
26: 'Á * 'Á * Éh
25: Éh * ÓTH * ÚN
24: ÁV * Éh * ÉKH
23: Éh * ÓL * ÉM
22: Oj * Oj * Oj
21: ÁKH * ÁL * ÚN
20: ÁL * Éh * ÉP
19: ÁVW * ÁVW * ÓL

MÁSODIK SOR
54: ÁTH * Oj * ÚN
53: 'Á * ÚN * ÚN
52: ÉM * ÉM * 'Á
51: ÍS * ÉKH * Éh
50: Oj * ÚN * ÁTH
49: ÁVW * Éh * ÁVW
48: Éh * Oj * ÉM
47: ÁL * ÍS * 'Á
46: Oj * ÉR * 'Á
45: ÁL * 'Á * ÁSSZ
44: Éh * ÓL * Oj
43: ÁL * ÁVW *ÁVW
42: ÁKH * Oj * ÉM
41: Éh *Éh *Éh
40: ÁZ * Oj * Oj
39: 'Á * Éh * ÉR
38: ÉM * 'Á * ÉKH
37: Oj * ÚN * 'Á

NEGYEDIK SOR
18: ÁJ * ÓL * ÁK
17: ÁVW * 'O * ÁL
16: ÉM * ÓK * Éh
15: Oj * ÉR * Éh
14: Éh * ÉVW * ÉM
13: ÁL * ÓZ * Ó
12: 'Á * Éh * Éh
11: ÁVW * 'O * ÁL
10: ÁTH * ÓL * 'Á
9: Oj * OJZ * Éh
8: ÁTH * Éh * ÓK
7: 'Á * ÁKH * 'Á
6: Éh * ÓL * ÓL
5: ÍS * Éh * ÉM
4: ÉM * ÓL * 'Á
3: ÉT * Oj * ÁSSZ
2: Oj * ÓL * Oj
1: ÁVW * Éh * ÁVW

32

http://www.spiritsoferidu.wordpress.com

Frissítve: 2017. március 31.

Ezután végezd el az alábbiakat:
[Vibráld: SATANAS]
Mondd el 6-szor a következőket, meggyőződéssel:
•
•
•
•
•
•

A zsidók már teljesen lelepleződtek a világ előtt.
A zsidók már elvesztették minden védelmüket.
Sátán Kapui már örökre szélesre tárultak.
A zsidók már elvesztették minden befolyásukat és hatalmukat a Dzsentilek felett.
A zsidók már elvesztették minden hatalmukat, irányításukat és befolyásukat a világ
felett.
A Dzsentilek erőteljesen és hatásosan reagálnak a zsidók ellen.

[Vibráld: SATANAS]
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!
RITUÁLÉ VÉGE

33

http://www.spiritsoferidu.wordpress.com

Frissítve: 2017. március 31.

17. Tóra-visszafordító rituálé:
Damaszkusz helyreállítása
(2. háborúellenes rituálé)
Mit fordít vissza: Ézsaiás 17:1
„Jövendölés Damaskus ellen. Ímé Damaskus városa elpusztíttatik, és romok halmává lesz”
Információ a rituáléról
Ez a rituálé a szíriai helyzettel áll összefüggésben, ami jelenleg nagyon rosszul áll. Előre szólok,
hogy a Damaszkuszt jelentő héber szót nem fordítottam vissza, mert az Damaszkusz eltörlését
jelentené, és ezzel teljesítettem volna ezt a gonosz bibliai jóslatot. Ezt a verset Lilith mutatta meg
nekem. Nem csak az a baj, hogy a keresztények szüntelenül szavalják és megerősítik a
leggonoszabb ember- és életgyűlölő verseket, hanem az is, hogy ezek a legtöbb ember elméjébe
bele is vannak vésve.
Lilith azt is elmondta, hogy ezek a Dzsentilek elleni támadások azért történnek – és az ellenség
azért tett meg mindent, hogy megszakítsa a kapcsolatunkat Pogány Isteneinkkel –, mert az
Isteneink (konkrétabban Sátán) nagyon komoly és halálos fenyegetést jelentenek a zsidó szörnyre
nézve. Az embergyűlölő zsidó szörny retteg Eredeti Pogány Isteneinktől.
A zsidók előre megtervezték ezt a háborút, bibliai próféciáikhoz igazítva. A szíriai hordákat
Európába terelték, hogy elpusztítsák Európát. Ez a rituálé a békére irányul. A szíriaiaknak el kell
hagyniuk Európát és vissza kell térniük saját hazájukba. Ami jelenleg Szíriában folyik, az a zsidók
Asszíria elleni gyűlöletén alapul.
Útmutató a rituáléhoz
A rituálé bármikor elkezdhető (de a háborúellenes rituáléknál legjobb akkor, mikor a Hold a
Mérlegben, a béke jegyében áll) és bármennyiszer elvégezhető.
A rituálé szövegének helyes kiejtése
http://www.4shared.com/mp3/bf6E57Ukba/R_Damaszkusz__1_.html
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A rituálé

Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:
ÁL-ÁP-ÁM * Í'-EM * HÁT-ÁJ-ÉV * RE-Í-ÉM * RÓR-SZÚM * DÁM-ME-SZEK * ÉJN-Í *
DÁM-ME-SZEK * ÁSSZ-ÁM
Ezután jelentsd ki a következőt meggyőződéssel, összesen 9-szer:
[Vibráld: ÁUM]
• Izrael Istene már minden hatalmát elvesztette.
• Damaszkuszt helyreállítják.
• A zsidók próbálkozásai egy újabb háború kirobbantására már teljesen és
végérvényesen kudarcba fulladtak.
[Vibráld: ÁUM]
DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!!!
RITUÁLÉ VÉGE
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Kiegészítés a Jehova 72 nevét visszafordító rituáléhoz
Ez egy kiegészítés az „Átok Jehova 72 nevére” című Tóra-visszafordító rituáléhoz.
Minél többet tanulok meg az ellenségről, annál undorítóbbnak látom. Alább bepillantást kaphattok
abba, mi is valójában a 72 név. Az idézetben szereplő „Salamon Kisebb Kulcsa” más néven
„Goetia”. Ennek előtagja, a „Goe” Sátánhoz és a „GÓJ” szóhoz kapcsolódik.
„A 72-rétű név” nagy jelentőséget kap a Széfer Rázielben [5][7], és Salamon Kisebb Kulcsában
kulcsfontosságú (de gyakran hiányzó) összetevője a mágikus gyakorlatoknak. [8] A név Mózes 2.
könyvéből a 14. fejezet 19-21. versének [2][4][5][6] busztrofédikus [3][8] olvasásából ered, így
kapjuk a 72 darab 3 betűs nevet. Ezt a módszert Rashi magyarázta el (b. Sukkah 45a). [9] A
Kabbalista és okkultista legendák szerint Mózes a 72-rétű nevet használta a Vörös-tengeren való
átkeléshez, valamint a később élt szent emberek számára hatalmat adott a Démonok irányításához,
a betegek meggyógyításához, a természeti katasztrófák megelőzéséhez, és még az ellenségek
meggyilkolásához is. [6]"
A fenti idézet forrása:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shem_HaMephorash
Pusztítsd el a tórát, és vele pusztul minden zsidó hatalom és befolyás. Isten 72 neve az egész alapja.
A tóra annyira érzékeny, hogy a zsidók még akkor sem égetik el vagy dobják szemétbe, amikor már
túlságosan régi és kopott ahhoz, hogy bárki is használhassa. Ehelyett egy különleges temetőben
földelik el a tekercseket. Itt most nem fogok részletesen beszélni róla, de legyen elég annyi, hogy
ez a legszentebb, legérzékenyebb hatalomforrásuk. Ezek meggyalázásával, és az itt tárgyalt
kiegészítés segítségével elpusztítjuk a tórájukat és "Isten neveit".
A zsidó kabbala tartalma nem más, mint a Dzsentil, Pogány vallásokból lopott elemek elferdített és
kódszavakba, allegóriákba ültetett változata. Ezeket többnyire szájról szájra adták tovább a rabbik a
tanoncaiknak, így könnyebb volt titokban tartani a tudást. Ez a tudás évszázadokon keresztül terjedt
így, az elme és a lélek hatalmáról, a meditációról és az úgynevezett boszorkányságról szól. Ahogy
korábban is mondtam már, a bibliának és különösen a tórának azért van annyi hatalma, mert
minden egyes héber betűt évszázadokon keresztül töltötték energiával és hatalommal. Nemrég
olvastam róla, hogy a zsidók állítása szerint a tóra-tekercseik ténylegesen vibrálnak az energiától.
Ráadásul maguknak a zsidóknak nincs problémájuk a gyűlölettel. Teljes mértékben elfogadják, de
közben a Dzsentilekre erőltetik az öngyilkos „szeretet” és tolerancia eszméjét.
Fontos, hogy tudatában legyünk, mekkora mértékben befolyásolnak mindent a zsidók, és mennyire
gátlástalanul rendelnek alá mindent a céljaiknak. A legundorítóbb, hogy bizonyos magas rangú
Sátáni szervezetek teljesen a zsidók és a zsidó miszticizmus uralma alatt állnak. A legtöbb Dzsentil
erről nem tud, mert nincs mély tudása a judaizmusról, a kabbaláról és a tóráról, az étkezési
szabályaikról és a kabbalisztikus mágiáról. Ez egyhén szólva is visszataszító. Így lett Sátán a
köztudatban „csak egy archetípus”, Isteneink pedig „az emberi elme aspektusai” stb. Ezek a
szervezetek megalázzák a valódi Sátánizmust, és a kereszténység elképzelése szerinti Sátánizmust
hirdetik, népszerűsítik és támogatják.
Azt is megfigyeltem, hogy sok Dzsentil aki a zsidó kabbalisztikus mágiát alkalmazta (pl. Aleister
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Crowley), katasztrófával találta szembe magát. Ezek a mocskos zsidók megátkozták azokat a
Dzsentileket, akik túl mélyen megismerik titkos (és lopott) tanításaikat, és ezeket az átkokat
folyamatosan erősítik.
Az újaktól sokszor hallom, hogy félnek és kétségeik vannak. Ennek a tudáshiány az oka. Ha az
ember megismeri az igazságot, egy bizonyos pont után SEMMILYEN befolyás nem kergetheti
vissza a kereszténységhez, iszlámhoz vagy hasonlókhoz.
A biblia, a történetek és minden amit elloptak és elferdítettek rabbik által íródott, NEM pedig „Isten
szava”. Ismételten hangsúlyozom, hogy a bibliának, a kereszténységnek, az iszlámnak stb. azért
van annyi hatalma, mert ezekkel a HAZUGSÁGOKKAL évszázadokon keresztül rengeteg energiát
irányítottak beléjük.
A KIEGÉSZÍTŐ RITUÁLÉ
1. lépés
• Nyomtasd ki a 3. oldalon található képet, ami a 72 nevet tartalmazza, aztán fogj egy
filctollat, és satírozd ki (színezd át, firkáld össze, töröld el) a cellákban lévő 3-3 héber betűt.
• Ha ezzel elkészültél, tépd cafatokra a papírlapot, dobd a vécébe, végezd el rá a dolgod,
majd húzd le. A papír legyen vékony, hogy ne duguljon el a vécéd.
• A WC helyett használhatsz másik megalázó dolgot, például taposd össze a cipőddel és dobd
a szennyvízcsatornába. Ne aggódj, a Démonok tudnak ötleteket adni. A lényeg, hogy
gyalázd meg, szentségtelenítsd meg, mocskold be a 72 nevet a lehető legundorítóbb módon.
Ez a legsúlyosabb szentségtörés és támadás az ellenség „Istene” ellen. Annyiszor végezd el,
ahányszor akarod, természetesen minél többször, annál jobb.
2. lépés
• Tedd meg ugyanezt „Isten” 3. oldalon felsorolt neveivel. Alaposan satírozz ki, húzz ki,
firkálj át, törölj ki minden egyes nevet. Ezután a papírral tedd ugyanazt, mint a másikkal az
első lépésben. Mikor végeztél, hangosan vagy fejben kiáltsd: „DICSŐSÉG SÁTÁNNAK!”
• Ezeket a neveket hamarosan a Tóra-szakaszokhoz hasonlóan visszafelé vibrálva el fogjuk
törölni.
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YHVH
YAH
EL
SHADDAI
TSVA’OT
HASHEM
ADONAI
EHYEH ASHER EHYEH
HAMAKOM
ELOHIM
EL ELYON
EL GIBBOR
EL OLAM
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