TORA OMVENDINGSRITUAL:
FJERNELSE AF FORVIRRINGEN
Det er ekstremt vigtigt, at alle udfører dette ritual. Kun få mennesker er
fuldstændig klar over omfanget af forbandelserne mod ikke-jøder i Toraen, som
er roden til Bibelen. Ordene nedenfor skal vibreres. Ved at vibrere disse ord, vil
dette fjerne endnu en meget kraftfuld bibelsk forbandelse og vende den om. Jo
flere mennesker, der udfører dette ritual, desto bedre er det, da vi både har
styrke i antal og samlet kraft.
Jo flere mennesker, vi har, der udfører dette ritual, desto bedre er det, da vi
både har styrke i vores samlede kraft og antal. Dette ritual kan også udføres, så
ofte man ønsker, og det er meget befriende, når man føler vrede og had mod
fjenden. Alt man skal gøre er at vibrere afsnittet nedenunder ni gange.
Mange af ordene nedenfor er strubelyde. Dette betyder, at mange af stavelserne
vibreres bagerst i halsen. Gør det bedste du kan. Øv ordene så meget du kan,
inden du udfører ritualet (jeg har uploadet en lydfil med ordene, som alle kan
downloade og lytte til).
Hæv venligst din sjæls energier inden du begynder ritualet for maksimal
effekt. Der findes et link til en vejledning om dette nederst i dette ritual.
FOR AT UDTALE ORDENE KORREKT:
(jævnfør desuden lydfilen på sidste side)




AH - som at sige "aaaahhhh"
KH - dette er en strubelyd og laves bagerst i halsen
UU - et langt, dansk "U" som eksempelvis i "nu eller "puuuuh"



R - Alle R’er skal rulles med tungen

BEMÆRK DENNE LYD:
UH (understreget) – dette forekommer én gang i dette ritual.
Bemærk stederne hvor der er understreget, og skriften er fed. Dette lyder som
O'et i det danske ”hop” eller ”sok”, og IKKE et helt almindeligt ”U”.
Klik på dette link for at høre den korrekte udtale af UH:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Openmid_back_unrounde d
_vowel.ogg
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HÆV DINE ENERGIER
OG VIBRER NEDENSTÅENDE AFSNIT 9 GANGE:

MAHD • MAHSH • IIIIH • DAH • HAHL-ÅHD-UHG •
HAHM-UUH-UHM • MAHM-AHH-UHV • AKH-YEHN-AHPH-UHL •
AKH-YEHN-AHPH-UHL • AKH-HEH-OHL-ÆH • HAHV-YUH •
MAHN-AHT-NUU •
VIBRER DEREFTER ”VAV VAV VAV”
SIG DEREFTER FØLGENDE 9 GANGE I ALT MED OVERBEVISNING:

•

Forvirringen er permanent borte

•

Alle ikke-jøder er nu bevidste om og kan se igennem den jødiske kontrol, de
jødiske programmer og de jødiske løgne.

•

Satan er SANDHED

VIBRER DEREFTER ”VAV VAV VAV” IGEN FOR AT LUKKE RITUALET
HIL SATAN FOR EVIGT!!

(Ritualets afslutning)
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LINKS:
Vigtig vejledning til udførelsen af Tora-omvendingsritualerne:
http://frydenvedsatan.125mb.com/Reverse_Torah_Rituals.htm
Invokation til Satan:
http://frydenvedsatan.125mb.com/Invocation.htm
(Det er valgfrit at recitere invokationen til Satan, da Guderne ønsker, at vi
vibrerer verset og siger recitationerne så ofte som muligt)
Om at hæve sine energier:
http://frydenvedsatan.125mb.com/Raising_Energies.htm
For korrekt at vibrere SATANAS:
http://frydenvedsatan.125mb.com/SATANAS.htm
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