
Evreii să dea socoteală pentru faptele lor 
 

Numeri 15:26 – Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel şi străinului care 

locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. 

 

Prin acest ritual vom pune capăt și îi vom împiedica pe evrei să mai dea vina pe noi pentru 

lucrurile pe care ei înșiși le fac și astfel îi vom forța să plătească pentru crimele pe care ei, 

împreună cu lacheii lor gentili, 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 9 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. 

 

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

 

ĂSS   •   HAG   •   AG   •   ȘIB   •   MA’-AH   •   LOKH-ĂL   •  

IC   •   MAKH-OT-ĂB    •    RAG-AH   •   REIG-AL-ĂV    •  

LEI-AR-SSI’-AH   •   IEIN-ĂB    •    LOKH-ĂL   •  

KHAL-SIN-ĂV 

 

Vibrează SATANAS 
 

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

• Poporul evreu și gentilii care, în plină cunoștință de cauză și dinadins îi ajută pe 

evrei în crimele lor împotriva omenirii, sunt toți trași la răspundere.  

• Poporul evreu și lacheii lor gentili sunt aspru pedepsiți pentru toate aceste crime dar 

și pentru multe altele. 
 

După ce ai terminat de rostit afirmația de mai sus de 9 ori, fă următoarele: 

 

Vibrează SATANAS 

Vibrează AUM 

 

HAIL SATAN PENTRU TOTDEAUNA 

 

Sfârșitul ritualului.  

 


