
 

Inversarea rugăciunii kol nidrei 
 

Cuvintele de mai jos trebuie vibrate. Prin vibrarea acestor cuvinte, vom pune capăt și 

îi vom împiedica pe evrei să mai dea vina pe alții pentru lucrurile pe care ei înșiși le 

fac și astfel îi vom forța să plătească pentru crimele pe care le-au săvârșit împotriva 

umanității. Acest lucru îl va distruge pe inamic. Cu cât mai mulți oameni vor 

participa în acest ritual, cu atât mai bine, întrucât unde-s mulți puterea și tăria e pe 

măsură. De asemenea, acest ritual poate fi repetat de orișicâte ori vrei, fiind și un 

cathartic excelent atunci când ești plin de furie și ură la adresa inamicilor. Tot ce 

trebuie să faci e să repeți paragraful de mai jos de 3 ori. Multe dintre cuvintele de mai 

jos sunt guturale. Acest lucru înseamnă că multe dintre silabele acestora sunt vibrate 

din fundul gâtului. Străduiește-te pe cât de mult poți pentru a le vibra corect. 

Exersează aceste cuvinte înaintea ritualului, de câte ori e necesar pentru a le 

reproduce cum trebuie (consultă fișierul mp3 atașat). 

 

RIDICĂ-ȚI ENERGIILE, APOI VIBREAZĂ URMĂTORUL PARAGRAF DE 9 ORI: 
 

• TO-UVV-AȘ • Ó-LL • AN-NA-TA-UVV-ȘU 

• IEIR-A-SSE • Ó-LL • ANNA-RA-SEVV  

• IEIR-DIN • Ó-LL • ANN-AR-DIN • NIM-HA-IAC 

• Ó-LL-HEIVV • NIR-IR-AȘ • Ó-LL • NIL-AT-UVV-HĂ-MU • NIL-EIT-AB 

• NIT-IV-AȘ • NIK-IV-AȘ • NAR-AȘ • NO-IA • NO-LUC • NO-AV  

• AN-TAR-A-KHI • NOL-UC-AB • AV-OT-AL • UN-EIL-HA • AB-HA 

• MI-RUP-IC • MO-I • DA • EZ • MI-RUP-IC 

• MO-IM • AN-AT-AȘ-FAN • LA • AN-RASS-HA-DU 

• AN-MIR-A-AKH-DU • AN-AB-AT-ȘI-DU 

• AN-RAD-NI-AD • IEI-UN-IKH-EIV • EISS-UN-IK-EIV 

• EIM-AN-OK-EIV • EIM-AR-AKH-AV • IE-UV-ȘU 

• EIR-AS-E-EV • ER-DIN • LAC 
 

Vibrează: SATANAS 
 

După ce ai vibrat SATANAS, afirmă cu convingere de 9 ori: 
 

• De acum lumea este perfect conștientă de secolele de crime evreiești 

săvârșite împotriva omenirii 

• Întreg poporul evreu este tras la răspundere. 

• Poporul evreu plătește pentru toate aceste crime dar și pentru multe altele. 

 

Vibrează: SATANAS 

Vibrează: AUM 



HAIL SATAN PENTRU TOTDEAUNA!! 

 

Sfârșitul ritualului. 

 

 

Pronunția: 

AKH  – gutural, ca atunci când îți aduni scuipat 

IKH  – gutural, ca atunci când îți aduni scuipat 

R  – trebuie durigat 

K-I  – chi 

K-E  – che 

Ó  – e o combinație dintre „o” și „u”. E pronunțat din fundul gâtului 

 


