RITUAL DE TORÁ REVERSA PARA ENCERRAR O CONTROLO FINANCEIRO
JUDAICO
PRIMEIRA PARTE DESTE RITUAL
NOTA: ESTES RITUAIS COMPLIMENTAM UM AO OUTRO. ELES PODEM SER
REALIZADOS JUNTOS OU SEPARADAMENTE, COMO TEU TEMPO PERMITIR.
As palavras a seguir devem ser vibradas. Ao vibrar essas palavras, isso irá impedir o
controlo judaico das riquezas e finanças, e transferir esse poder para os gentios. Isso irá
impedir uma grande quantidade de corrupção no mundo. Essas leituras anuais da Torá
mantêm os gentios amaldiçoados e atados para que não possam ver a verdade,
permaneçam com lavagem cerebral e sob o controlo do império invisível judaico. Estes
rituais estão a destruir o inimigo. Quanto mais pessoas tivermos que estarão a fazer este
ritual, melhor, porque há força e poder nos números. Este ritual também pode ser feito tão
frequentemente quanto gostares, e é uma boa catarse quando tu sentes raiva e ódio
contra o inimigo.
POR FAVOR, COMEÇA ESTE RITUAL EXACTAMENTE AGORA, MAS É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA QUE ESTE RITUAL TAMBÉM SEJA FEITO APÓS A NOITE DO DIA 31
DE JULHO E QUALQUER MOMENTO DURANTE 1º DE AGOSTO, E A QUALQUER
MOMENTO EM 21 DE AGOSTO.
Tudo que tu precisas fazer é vibrar o parágrafo abaixo 9 (nove) vezes. Muitas das
palavras abaixo são guturais. Isso significa que muitas sílabas são vibradas na parte de
trás da garganta (como para cuspir). Basta fazer o melhor que puderes. Pratique as
palavras (eu incluí um mp3 das palavras para todos vocês fazerem o download), tanto
quanto puderes antes de realizar o ritual.
Áudio em Mp3 para este Ritual:
https://www.dropbox.com/s/sble1oosh0se1uj/D298.mp3?dl=1
Eleva tuas energias e vibra o seguinte 9 vezes:
FFF *** NUSS-A-AT *** RÊRSHA-LOK *** TÊ ***
UUL-IK-SAT *** NA-AM-ÂL *** MAT-O ***
MET-ISS-A-AV *** TOZ-A *** TIR-ÂB-A ***
YÊR-VID-ET *** MET-ARM-SHU
Afirma com convicção 9 vezes:








Vibra AUM
A Aliança judaica está anulada e vazia de todo jeito
A prosperidade e o controlo financeiro judaico terminou totalmente em todos os
sentidos
O poder e o controlo judaico sobre o mundo está morto
O Império Invisível judaico foi exposto e destruído totalmente e permanente
Todo poder está agora nas mãos dos gentios
Vibra AUM

VIVA SATAN ETERNAMENTE!!
Fim do Ritual

Ritual de Reverter o Novo Testamento para Encerrar o Controlo Financeiro Judaico
SEGUNDA PARTE DESTE RITUAL
As palavras a seguir devem ser vibradas, elas estão em grego. Ao vibrar essas palavras,
isso irá impedir o controlo judaico das riquezas e finanças, e transferir esse poder para os
gentios. Isso irá impedir uma grande quantidade de corrupção no mundo. Essas leituras
anuais da Torá mantêm os gentios amaldiçoados e atados para que não possam ver a
verdade, permaneçam com lavagem cerebral e sob o controlo do império invisível judaico.
Estes rituais estão a destruir o inimigo. Quanto mais pessoas tivermos que estarão a fazer
este ritual, melhor, porque há força e poder nos números. Este ritual também pode ser
feito tão frequentemente quanto gostares, e é uma boa catarse quando tu sentes raiva e
ódio contra o inimigo.
Esta é a segunda parte do ritual, que complementa a primeira parte que é revertida da
Torah hebraica.
POR FAVOR, COMEÇA ESTE RITUAL EXACTAMENTE AGORA, MAS É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA QUE ESTE RITUAL TAMBÉM SEJA FEITO APÓS A NOITE DO DIA 31
DE JULHO E QUALQUER MOMENTO DURANTE 1º DE AGOSTO, E A QUALQUER
MOMENTO EM 21 DE AGOSTO.
Eleva tuas energias e vibra o seguinte 9 vezes:
SE-LOP **** SEN-I-THO **** NAR-I-IP-E-I-REP ****
SOOT-VAE **** IAK **** SOE-STIP **** SIT ****
OPAH **** NA-SI-THIN-ALP-EPA ****
I-NE-MOG-ERO **** SE-NIT **** SHI ****
A-I-RI- RRHH-RA-LIF **** HI **** NI-TSE ****
NO-KAK **** NOT **** NOD-AP **** RA-RRHH **** AZ-IR
O número de afirmações deve ser 10, pois este está relacionado ao material e ao reino
material. A quantidade de vezes que este deve ser feito também pode ser 9.
A afirmação pode ser feita 3, 6, 9 ou 10 vezes [10 é o melhor número de longe]; Então, é
preciso vibrar as palavras abaixo, e então dizer a afirmação:








Vibra AUM (x1), SATANAS (x1)
Os gentios estão agora no controlo financeiro total do mundo
Os gentios são prósperos em todos os sentidos
O poder e controlo judaico sobre o mundo está morto
O Império Invisível dos judeus foi exposto e foi destruído totalmente e
permanentemente
Todo poder está agora nas mãos dos gentios
Vibra AUM (x1), SATANAS (x1)

Encerra o ritual com um grande “VIVA SATAN!”
Áudio em Mp3 para este RitualVelocidade normal:
https://www.dropbox.com/s/c0e8gbmr19vlt8k/Ritual_We_23_July.mp3?dl=1
Lento:
https://www.dropbox.com/s/w908zre0tnnfy0u/Ritual_We_23_July_SLOW.mp3?dl=1

