
Odwrócenie klątwy tory 

 

„Daremność” 
 

Rytuał ten można powtarzać tak wiele razy jak się chce. Można go zacząć o każdej porze. 

 

Jest niewyobrażalnie ważny, gdyż odwraca następująca klątwę: 

 

Rdz 9:5 "Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie - upomnę się o nią u każdego 

zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata." 

 

To jest pierwsze z niekończących się powtórzeń odnośnie krwawych ofiar do tego monstrum, IHVH. 

Pasożytniczy kosmici potrzebują tak krwi jak i siły życiowej ludzi oraz zwierząt. Wywołało to 

wszelakie wojny [większość z nich podjudzona pośrednio lub bezpośrednio przez chrześcijan, 

muzułmanów i żydów], których wynikiem były krwawe rzezie za krwawymi rzeziami, z których to 

pasożytniczy, zionący nienawiścią do Ludzkości kosmici czerpią olbrzymie energie. Jak wszyscy 

wiemy, żydami mają za sobą długą i ohydną historię składania niewinnych Ludzkich dzieci w 

krwawej ofierze w swoje święte dni. Powtarzając ten rytuał, położy to kres tym ohydnym praktykom a 

także pozbawi żydów łaski oraz mocy w oczach ich tak zwanego ‘boga.’ 

 

Poniższe słowa należy wibrować. Im więcej ludzi to wykona tym lepiej, jako że siła leży tu w potędze 

osobistej jak i ilości. Wiele z poniższych słów jest gardłowa. Oznacza to, że sylaby należy wibrować 

w tylnej części gardła. Po porostu postarajcie się jak możecie. Dobrym pomysłem jest parokrotne 

przeczytanie wibracji wraz z odsłuchaniem nagrania mp3 [nagranie mp3] zanim odprawicie rytuał by 

upewnić się, że wasza wymowa jest poprawna. 

 

Ten rytuał można wykonywać tak często jak chcecie, a stanowi on dobre oczyszczenie gdy kotłuje się 

w was gniew i nienawiść w stosunku do wroga. Jedyne co trzeba zrobić to dokonać wibracji 

poniższego paragrafu 9 razy. 

 

{1} 

 

MAHD-- ‘AH’ - -HAH •  SHEHFF -EHN-TEH •  SHOHR -DEH •   

 

VEE-KHAH •  SHEE •  DAH -YEEM •  MAHD - - ‘AH’ - -HAH •   

 

DAH-YEEM-UU •  UUN -EHSH-EHR-DEH •  AH -Y-EYEKH--LOHK •   

 

DAH-YEEM •  SHOHR -DEH •  MEHKH -AYT-OSH-FAHN-LL •   

 

MEKH-MEED--TEH •  KHAH -AYV  

 

Po wibracji powyższego 9 razy, powiedzie z przekonaniem 9 razy: 

 

Nućcie raz AUM  

 

Krew a także życie ludzi i zwierząt stały się toksyczne dla programu wrogich kosmitów oraz żydów.  

 

Krew wraz z życiem ludzi i zwierząt przestały być efektywne oraz utraciły swoją moc dla programu 

wrogich kosmitów a także żydów  

 

Nućcie raz AUM  

 

SŁAWA SZATAN NA WIEKI! 

http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse195Ritual.mp3


Klucz do wymowy 

 

-- ‘AH’ to głośniowa / krtaniowa głoska zwarta, jak w słowie (amerykański angielski) hour {2} 

-- AH jak w słowie (amerykański angielski) father  

-- AY jak w słowie (amerykański angielski) day, say, made  

-- EE jak w słowie (amerykański angielski) seek i week  

-- EH jak w słowie (amerykański angielski) pet, set, i let  

-- EYE jak w słowie (amerykański angielski) eye, high, night 

-- KH jest gardłowe i wibruje się je na końcu gardła  

-- OH jak w słowie (amerykański angielski) oh i go  

-- R (nasze polskie drgające r)  

-- UH jak w słowie (amerykański angielski) cut i tub  

-- UU jak w słowie (amerykański angielski) soothe i too 

 

 

---------------------------------------- 

 

{1} to, że nie ma wzmianki o podniesieniu poziomu energii nie oznacza że jest to zbędne – aby go 

podnieść wykonajcie to, co wam najbardziej pasuje, co jest najefektywniejsze dla was, lub sprawdźcie 

artykuł w Bibliotece Szatana – Podnoszenie Energii 

 

{2} /ʔ/ - https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwarcie_krtaniowe - jak to opisuje strona, jest to taka krótka 

pauza 

 

Przybliżony zapis fonetyczny 

 

 

mɑːd -ʔ -xa ●  ʃef -en- t e  ●  ʃor -de ●  

 

vi ː -χɑː  ●  ʃ i ː  ●  dɑː - j i ːm ●  mɑːd -ʔ -xɑː  ●  

 

da- j i ːm -uː  ●  u ːn -eʃ -er -de ●  ɑː - j -аɪχ - lok ●  

 

da- j i ːm ●  ʃor -de ●  meχ -eɪ t -oʃ - fan- l  ●  

 

meχ -miːd - t e  ●  χɑː -eɪv  

 

http://www.exposingcommunism.com/Polish666.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwarcie_krtaniowe

