
Inversarea sacrificiului de sânge din Tora 
 

Geneza 9:5 – Pentru sângele vieților voastre voi cere socoteală; voi cere socoteală de la 

orice vietate. Iar din mâna omului, voi cere socoteală pentru viața semenului său.  

 

Poți repeta ritualul de câte ori dorești. Îl poți face la orice oră. Acest ritual este extrem de 

important pentru că inversează versetul de mai sus din Tora. 

 

Acesta este primul blestem din cele repetate la nesfârșit cu privire la sacrificiile de sânge 

pentru acest monstru YHVH. Extratereștrii paraziți au nevoie de sângele şi forța vitală a 

oamenilor, dar şi a animalelor. Acest lucru a incitat la războaie de tot felului [mult au fost 

pornite direct sau indirect de către creștini, musulmani şi evrei] şi au rezultat bălți de sânge 

din care extratereștrii paraziți urâtori de oameni au cules energie. După cum bine știm, evreii 

au o lungă şi urâtă istorie în ceea ce privește sacrificarea copiilor nevinovați ai neamurilor 

pentru zilele lor „sfinte”. Prin repetarea acestui ritual vom pune punct acestei practici 

hidoase şi îi va priva pe evrei de favoruri şi putere în ochii așa numitului lor „Dumnezeu”. 

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). 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 9 ori. 

 

RIDICĂ-ȚI ENERGIILE, APOI VIBREAZĂ PARAGRAFUL DE MAI JOS DE 9 ORI: 

 

MAD-A-HA • ŞEF-EN-TE • ŞOR-DE • VI-KHA • ŞII • DA-IM • 

MAD-A-HAH • DA-IM-UV • UN-EŞ-ER-DE • AI-AIKH-LOC • DA-IM • 

ŞOR-DE • MEKH-ET-OŞ-FAN-LL • MEKH-MIT-TE • KHA-EV 

 

Afirmă cu convingere de 9 ori: 

 

Vibrează AUM 

• Sângele şi viața ființelor umane şi animale au devenit toxice pentru agenda 

extratereștrilor inamici şi pentru evrei. 

• Sângele şi viața ființelor umane şi animale au încetat să mai fie eficiente şi şi-au 

pierdut toată puterea lor pentru agenda inamicilor extratereștri şi pentru evrei. 

Vibrează AUM 

 

HAIL SATAN PENTRU TOTDEAUNA!! 

 

Sfârșitul ritualului.  



 

 

Pronunția: 

KH  – e gutural, ca atunci când îți aduni scuipat 

R  – trebuie durigat 

 


