TORA OMVENDINGSRITUAL:
OMVENDING AF BLODOFRINGS-FORBANDELSEN I TORAEN
Dette ritual kan gentages så ofte, man ønsker.
Man kan begynde dette ritual når som helst.
Dette ritual er ekstremt vigtigt, da det omvender et afsnit i Toraen/Bibelen
vedrørende menneskelig og animalsk blodofring, hvilket udgør en kraftfuld
forbandelse mod menneskeheden:
Første Mosebog 9:5
"Men for eders eget Blod kræver jeg Hævn; af ethvert Dyr kræver jeg Hævn for
det, og af Menneskene indbyrdes kræver jeg Hævn for Menneskenes Liv."
Dette er én af endeløse gentagelser vedrørende levende blodofring til uhyret
"YHVH". Parasitære udenjordiske væsener kræver både dyr og menneskers blod
og livskraft. Dette har forårsaget alle former for krige (hvoraf de fleste enten
direkte eller indirekte blev anstiftet af kristne, muslimer og jøder) og resulteret i
blodbad efter blodbad, hvorfra de parasitære, menneskehadende udenjordiske
væsener høster energierne. Som vi ved, har jøderne en meget lang historie med
at ofre uskyldige ikke-jødiske børn ved deres højtider. Ved at gentage dette
ritual, vil vi sætte en stopper for denne hæslige praksis og fratage jøderne deres
favør og magt i øjnene af deres såkaldte "Gud".
Ordene nedenfor skal vibreres. Jo flere mennesker, der udfører dette ritual, desto
bedre er det, da vi både har styrke i antal og samlet kraft.
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).
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
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HÆV DINE ENERGIER
OG VIBRER NEDENSTÅENDE AFSNIT 9 GANGE:
MAHD--‘AH’--HAH • SHÆHFF-ÆHN-TÆH • SHOHR-DÆH •
VIIII-KHAH • SHIIII • DAH-YIIIIM • MAHD--‘AH’--HAH •
DAH-YIIIIM-UU • UUN-ÆHSH-ÆHR-DÆH • AH-Y-EYEKH--LOHK •
DAH-YIIIIM • SHOHR-DÆH • MÆHKH-ÆYT-OSH-FAHN-LL •
MÆKH-MIIIID--TÆH • KHAH-ÆYV
SIG DEREFTER FØLGENDE 9 GANGE I ALT MED OVERBEVISNING:
(vibrer ”AUM” før og efter hver recitation)

(VIBRER ”AUM”)


Blodet og livet fra både mennesker og dyr er blevet giftigt for fjendens
udenjordiske dagsorden og for jøderne.



Blodet og livet fra både mennesker og dyr er ikke længere effektivt for og har
mistet al kraft for fjendens udenjordiske dagsorden og for jøderne.

(VIBRER “AUM”)

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
Lydfil med korrekt udtale af ordene:
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse195Ritual.mp3
For korrekt at vibrere SATANAS:
http://frydenvedsatan.125mb.com/SATANAS.htm
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