
Rytuały odwrócenia talmudycznych klątw 

pytania i odpowiedzi  
 

Ten post jest otwarty dla każdego kto może mieć pytania. Odpowiem na trochę i można dodać 

cokolwiek chcecie:  

 

1) P: Jak mogę zwiększyć moje energie przed robieniem tego rytuału?  

Odp: Ćwiczenia oddechowe, medytacja Merkaby, sesja jogi kundalini, to wszystko jest idealne. 

Rytuały można zrobić także po skończeniu medytacji. 
 

2) P: Ile czasu trwa każdy rytuał?  

Odp: Jeśli odprawicie pełnowartościowy Rytuał, może on potrwać od 20 do 25 minut każdy. Jeśli 

tylko wibracje, z szybkim otwarciem, to może to potrwać krótko, jakieś 10 minut. 
 

3) P: Ile czasu powinno upłynąć pomiędzy Rytuałami?  

Odp: Najlepiej byłoby gdyby upłynęło co najmniej 15 minut. Należy pozostawić energię aby 

„rezonowała” po jego zrobieniu. Możecie zrobić coś fizycznego, co określa, że „zrobiliście” Rytuał. 

Na przykład, robicie jeden Rytuał, zamykacie go. Potem idziecie coś zjeść, wracacie i robicie drugi. 

Następnie można powtórzyć ten proces. Pojmujecie to, wystarczy zdefiniować, że „zrobiono ten 

Rytuał” poprzez zrobienie czegoś innego. 
 

4) P: Czy strefa czasowa, pozycja Księżyca mają znaczenie?  

Odp: Nie.  

 

5) P: Dlaczego robimy te same rytuały jak poprzednio?  

Odp: Ponieważ są to najsilniejsze przekleństwa umieszczone na Pogan w żydowskiej biblii. Są 

dosłownie największymi głazami, które trzymają nas w tyle, oraz najbardziej pomyślna rzecz, która 

przyczyni się do upadku żydów. Z czasem pojawią się inne rytuały do innych rzeczy, które są 

kluczowe. 
 

6) P: Potrzeba czegoś specjalnego w kwestii medytacji, powinno się spodziewać czegoś złego / 

dobrego?  

Odp: Aura Ochrony i jej czyszczenie są obowiązkowe. Te Rytuały Odwrócenia usuną również 

wspomniane przekleństwa z nas samych, a także z każdej innej osoby. Oznacza to, że możemy 

spodziewać się dobrych rzeczy, tj. lepszych medytacji, szybszych postępów, błogości oraz innych 

rzeczy. Jako że wróg od wieków blokował astral pewnymi rzeczami, mogą wystąpić myśli i uczucia 

niepokoju, zwłaszcza w Rytuale o żydowskich krwawych ofiar. Są to rzeczy, jakie wróg „chronił” na 

astralu, więc możliwość, że wróg będzie robić co tylko może abyśmy nie odprawiali tych Rytuałów 

jest niska. Ale będziemy robić je i tak – rozszarpiemy ich jak w każdym innym przypadku.  
 

7) P: Ile razy można zrobić Rytuały? Czy mogę zrobić więcej niż jeden Rytuał w tym samym dniu?  

Odp: Im więcej, tym lepiej! Także i wy skorzystacie z tych rytuałów, jako że te przekleństwa są 

nakładane na każdego, kto medytuje i usiłuje podnieść Węża Szatana. Ostatni Rytuał ma kluczowe 

znaczenie. Im więcej razy, tym lepiej. Każde raz liczy. Będziemy dalej robić i powtarzać te rytuałów, 

aż wrogowi odwali szajba i znów płacze kolejne 6 bilionów łez w tym swoim biznesie Shoah. 

 

8) P: Ostatni tydzień października nadchodzi, co mamy robić?  

Odp: Wykonujemy je także po tym tygodniu. (…). Następnie poukładamy je po 1.XI i Samhain, itp. 

 

9) P: Co mogę zrobić, aby poważnie zwiększyć moc Rytuałów?  

Odp: Ci już po poziomie średniozaawansowanym  mogą wywołać eter przed robieniem Rytuału, lub 

po prostu „dostroić” się do eteru. Zaledwie kilka oddechów i strojenie się do niego pomoże. Również 

Oddech Kobra można zrobić, aby zwielokrotnić moc i koncentrację. Swoje przekonanie co do 

wykonywania rytuałów musi być mocne i skupione jak wiązka lasera. Innymi słowy czujcie, że 



niszczycie wroga, bo to jest dokładnie to, co robicie w rzeczywistości. Skończywszy Rytuał, możecie 

również usiąść na minutę, dwie i kontemplować w ciszy to, co zrobiliście.  

 

A tu jest rzeczony post: http://josministries.prophpbb.com/topic11658.html 
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