
DE 'REVERSE TORAH RITUALS'
VECHT TERUG VOOR WAT ZO ONS AFGENOMEN HEBBEN!

Inleiding:

Dit .pdf bestand, bevat alle informatie die nodig is om de rituelen goed en correct uit
te voeren. Dit bestand, wat heel belangrijk is, stelt je in staat om spiritueel mee te
strijden tegen de joden die talloze vloeken op het menselijk ras hebben gelegd. Het
zijn zij die totale onderwerping willen, het zijn zij die de mensen willen zien lijden en
tot slaaf maken. Zij haten je! Dit document zal je tool zijn, om deze vervloekingen om
te keren of af te blokken -zowel van jezelf als je medemens.

Kennis is de basis van het Satanisme. In tegenstelling tot het christendom en islam
die maar al  te graag prediken om 'geloof te hebben in'...lees; doe vooral  niks en
wacht af op iets wat nooit zal gebeuren, zal Satan je aanmoedigen te leren en kennis
op te doen. Zonder dubbele bodems of scams. Zonder slachtoffertje te spelen. Satan
geeft ALTIJD antwoord.



Belangrijke informatie voordat je begint:

De opzet en indeling van dit document, als een stappenplan, is zo opgesteld
dat je een duidelijk overzicht hebt in wat je moet doen. 
Vóór je begint actief spiritueel mee te vechten met de RTR's is het raadzaam
om eerst het toewijding ritueel uit te voeren. Deze RTR's zijn niet iets waar
je licht over gaat, en je roept er enorm veel krachten mee op. Je kan jezelf
heel  goed  beschermen  met  de  zgn  'aura  van  bescherming'  maar  na  het
toewijding ritueel sta je permanent onder de bescherming van Satan en de
Goden.

Eveneens  is  het  raadzaam  (maar  niet  verplicht)  om  eerst  het  40  dagen
starter programma te doorlopen, als dit geeft je een solide fundering. Een
soldaat zal ook niet het veld ingestuurd worden zonder eerst een degelijke
opleiding gehad te hebben.



Indeling: van voorbereiding tot afronding:

Stap 1: Aura van bescherming

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst, en de reden hiervoor moet je niet 
ver zoeken. De natuur die instort, dieren die op uitsterven staan, oorlog, geweld, 
verkrachtingen, de (economische) vluchtelingencrisis, terrorisme, onze kinderen -de 
toekomst van de mensheid, worden onder een gigantische druk gezet om steeds meer
te presteren voor iets wat onzeker is. Objectiviteit in de media is vaak ver te zoeken, 
en dient vaak in de eerste plaats om je emoties te bespelen, dan objectieve informatie
te geven.
Wat je tegen deze onzekerheid kan doen, is elke dag werken om de energie van je ziel
te versterken en verder op te bouwen door dagelijks aan meditatie/yoga te doen.
Door dit regelmatig te doen, creëer je een energie, die heel speciaal aanvoelt; het lijkt
alsof je aan het gloeien bent, je huid staat strak, je bent gefocussed en alert en voelt 
je bruisen van levenslust. Door je verder te concentreren op deze energie, zorgt 
ervoor dat deze nog eens extra versterkt wordt.

Dit is jouw kracht, dit is jouw energie en dit is het moment om positieve bekrachtiging
te maken (bijvoorbeeld aan jezelf). Wanneer je dit doet, let dan op het volgende:

– gebruik enkel tegenwoordige tijd. Je geest/ziel begrijpt de toekomstige tijd niet 
(woorden zoals 'zal gaan gebeuren', 'snel', 'wil dat iets gaat gebeuren)

– gebruik korte zinnen. Een heel lang verhaal maken is moeilijk te onthouden en 
zorgt enkel voor verwarring.

– Wees duidelijk en specifiek. Hoe duidelijker je iets omschrijft, hoe beter het 
wordt opgenomen door je geest en ziel.

Bijv: “Ik ben succesvol in mijn werk”, “ik ben veilig en beschermd”, of bijvoorbeeld als 
je wilt breken met een slechte gewoonte of verslaving; “ik stop met ...”

– Visualiseer dat je omgeven bent door een witgouden gloed. Dit is de astrale 
energie die ervoor zorgt dat je bekrachtiging of bevestiging zal werken. Wees 
ontspannen, maar doe hou je aandacht hierop.

– Mocht het gebeuren dat je even afgeleid wordt, vestig dan terug je aandacht op
de bevestiging, en concentreer je erop.

– Maak je geen zorgen als het niet meteen lukt -visualiseren is iets wat ook 
oefening vraagt.

Raadzaam is om ter voorbereiding van de RTR, 4x, 9x of 18x deze bekrachtiging van 
bescherming te herhalen -doe zoveel als dat je jezelf comfortabel bij voelt. Een goede 
bekrachtiging is de volgende:

“Ik adem pure energie in van de zon. Deze energie vormt een bescherming rond mij, 
welke mij zal ten aller tijde zal beschermen tegen elke vorm van negatieve krachten”.



Stap 2: Het oproepen van energie 

Er zijn hiervoor verschillende technieken mogelijk, en belangrijkste is om deze toe te
passen, waarbij jij jezelf het beste bij voelt, en die voor jou het beste resultaat geeft.
Iedereen is  anders,  dus wat voor de een werkt,  werkt niet meteen ook voor een
ander. Voorbeelden om energie op te roepen is o.a.:

– Een volledige sessie van Kundalini yoga
– Merkaba of 666 meditatie 
– ademhalingsoefeningen
– vibratie van RAUM of SATANAS
– …

  



Stap 3: De invocatie tot vader Satan (optioneel)

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. In de naam van Satan, heerser over de
aarde, de enige echte God, zo machtig dat geen woord dit kan beschrijven. U die de
mens heeft gemaakt naar Uw eigen evenbeeld, Ik vraag de Goden van de Hel, om hun
krachten  over  mij  uit  te  laten  schijnen.  Stap  voorwaards  en  begroet  mij  als  Uw
zuster/broeder en vriend.

Verlos mij, Oh vader Satan, van alle fouten die ik gemaakt heb, en vervul mij met de
waarheid, wijsheid en begrip. Dat ik altijd sterk mag blijven in mijn geloof in U, dat ik
U ten dienste mag blijven, en dat ik voor eeuwig en altijd, Uw glorie en eer hoog mag
houden.



Stap 4: Vibratie van de woorden van kracht.

De vibraties van deze woorden zijn in de Enochian taal (de oorspronkelijke taal van de
Goden)  wat  een  heel  oude  taal  is.  Probeer  tijdens  het  vibreren  een  constante
monotoon geluid te houden.

Het aantal keer dat de paragraaf gevibreerd dient te worden, staat bij de RTR. Meestal
is dit 9x.

Veel van de woorden worden gluteraal uitgesproken. Dit wil zeggen achterin de keel,
de 'r' rollend uitgesproken. Hoewel dit in het begin niet makkelijk is, probeer je best
te doen om deze correct uit te spreken. Bij elke RTR hoort een audio bestand, waarin
deze  paragraaf  wordt  uitgesproken  als  referentie.  Wat  heel  goed  helpt,  is  dit
fonetisch in je eigen taal op te schrijven.

Aangezien je in een trance zit, is het handig om gebruik te maken van een 'Satanische
rozenkrans'. Wat ik persoonlijk doe, is een lintje knopen na de 9e kraal zodat je niet
afgeleidt word met tellen. Zorg wel voor dat de rozenkrans die gebruikt voor de
RTR's gescheiden houdt van je rozenkrans voor witte magie/doelen. Gebruik
deze nooit door elkaar!

Wat je ook kan doen is op een stuk papier de getallen 1 tot 9 schrijven, en na iedere
paragraaf er een af te vinken. Wat je ook doet, doe wat voor jou het beste werkt en er
goed bij voelt.

Voorbeeld van de woorden van kracht: (uit RTR 3)

uhss • hahgg • ahgg • sheeb • mah’-ah • lohkh-uhl • eek • mahkh-oht-uhb • 
rahg-ahh • rayg-ahl-uhv • lay-ahr-sssee’-yh • yayn-uhb • lohkh-uhl • khahl-seen-uhv



Stap 5: Vibratie van SATANAS

S Adem diep  in  en  sluit  gedeeltelijk  je  strottehoofd  af,  zodat  je  tijdens  het  
uitademen een hissend geluid maakt zoals bijvoorbeeld een kat of slang.

A adem terug diep in, en tijdens het uitademen vibreer je 'AAHHHHHHHHH'.

T Adem diep in,  en duw je tong tegen je  gehemelte  en tanden.  Tijdens het  
uitademen zorgt dat deze vibratie klinkt als een 'ZZZZZ' of 'THTHTHTH'.

A adem terug diep in en vibreer 'AAHHHHHHHHH' tijdens het uitademen.

N adem diep in en vibreer deze letter als een duidelijke 'NNNNNNN'.

A adem terug diep in en vibreer 'AAHHHHHHHHH' tijdens het uitademen.

S Adem diep  in  en  sluit  gedeeltelijk  je  strottehoofd  af,  zodat  je  tijdens  het  
uitademen een hissend geluid maakt zoals bijvoorbeeld een kat of slang.

(De mp3 file met de correcte uitspraak)



Stap 6: De bekrachtiging van het ritueel

In elke RTR is er na de woorden van kracht, een bevestiging van het doel dat je wilt
bereiken. Het aantal herhalingen van deze paragraaf is erbij vermeld (meestal 9x).

Goede tip:  Wat heel goed werkt, is dat tijdens het opzeggen van deze bekrachtigen,
al je emoties die je voelt, zoals bijvoorbeeld haat, agressie, woede en/of frustratie
erin legt. Deze emoties versterken de RTR.

Voorbeeld van de woorden van kracht: (uit RTR 3)

Alle Joden, en alle Gentiles die opzettelijk en doelbewust hen helpen in het plegen van
hun misdaden tegen de mensheid, zullen zich hiervoor moeten verantwoorden.
Alle Joden, en al hun Gentiles pionnen, zullen zeer zwaar gestraft worden voor hun
misdaden.



Stap 7: Vibratie van SATANAS

S Adem diep  in  en  sluit  gedeeltelijk  je  strottehoofd  af,  zodat  je  tijdens  het  
uitademen een hissend geluid maakt zoals bijvoorbeeld een kat of slang.

A adem terug diep in, en tijdens het uitademen vibreer je 'AAHHHHHHHHH'.

T Adem diep in,  en duw je tong tegen je  gehemelte  en tanden.  Tijdens het  
uitademen zorgt dat deze vibratie klinkt als een 'ZZZZZ' of 'THTHTHTH'.

A adem terug diep in en vibreer 'AAHHHHHHHHH' tijdens het uitademen.

N adem diep in en vibreer deze letter als een duidelijke 'NNNNNNN'.

A adem terug diep in en vibreer 'AAHHHHHHHHH' tijdens het uitademen.

S Adem diep  in  en  sluit  gedeeltelijk  je  strottehoofd  af,  zodat  je  tijdens  het  
uitademen een hissend geluid maakt zoals bijvoorbeeld een kat of slang.

Er zijn op de website van JoS mp3 files te vinden met de correcte uitspraak ervan.



Stap 8: Vibratie van AUM

Een heel sprekend en treffend voorbeeld van de eindeloze herschrijven en vervormen
van alle spirituele kennis is het Sanskrit woord 'AUM' naar het woord 'OHM' die je
ongetwijfeld al eens gehoord of gelezen hebt in de mainstream media.
Door dit  te veranderen naar 'OHM' verliest  het woord alle kracht,  en wordt totaal
nutteloos.

De correcte uitspraak is dus:

A vibreer deze letter als in 'AAHHHH'

U vibreer als 'UUUUUU'  (zoals in het woord zoen)

M vibreer zoals in 'MMMMMM'

Voor  meer  informatie  over  het  woord  'AUM'  kan  je  vinden  op  de  website.  Dit
document zal binnenkort vertaald worden naar het Nederlands.



Stap 9: Einde van het ritueel

Als afsluiting van het ritueel wordt er een statement gemaakt onder de vorm:

“Hail Satan voor eeuwig en altijd”.



Stap 10: Het schoonmaken van je aura

Een zeer belangrijk element in de RTR's als zowel in elke vorm van zwarte magie is na
het ritueel, je aura schoon te maken, eventueel aangevuld met een extra paar keer
een aura van bescherming.

Het schoonmaken van je aura is essentieel voor een goede spirituele hygiene. Net 
zoals je jezelf elke dag wast, zo zou je eveneens dagelijks je aura moeten 'wassen'. 
Dit zal ervoor zorgen dat je beter beschermt bent tegen ziekten maar ook tegen 
negativiteit en psychische aanvallen van anderen.

Negatieve gedachtegangen (zoals gebruikt in zwarte magie) zoals bijvoorbeeld 
agressie, ziektes, woede en jaloezie. Deze zetten zich vast op je aura en openen zo de
weg naar ongeluk, problemen, enzovoort. Hoe meer negativiteit, hoe grijzer je aura 
en hoe langer het duurt om deze terug schoon te krijgen. 

Het beste is 2x per dag je aura schoon te maken; 1x in de ochtend en 1x in de avond 
voor het slapen gaan. Het laatste is belangrijk, want hoe meer mensen je ontmoet 
hebt die dag, hoe meer negativiteit, en donkere invloeden zich vasthechten aan je 
aura.

Hoe je aura schoon te maken:

1) Visualiseer een helder witgouden licht dat over je hele lichaam schijnt, en hou 
dit beeld een aantal minuten vast.

2) Adem in, en bij terug uitademen visualiseer je dit licht -als een miniatuur zon, 
op elke chakra afzonderlijk.

Deze oefeningen is kort en eenvoudig uit te voeren. Toch zullen er momenten zijn (bij 
bijvoorbeeld een sterk vervuild aura) dat je aura grondiger moet worden 
schoongemaakt. Om dit te doen kan je gebruik maken van een Satanische 
rozenkrans. Terwijl je deze gebruikt, vibreer je een mantra van de zon. 
Je kan hiervoor ofwel “SURYA” [uitgesproken als SUUU-RR-JAH] of “RAUM” 
[uitgesproken als RR-AHH-UUU-MMM]. Zorg ervoor dat je de 'R' goed laat rollen.

Vibratie is krachtiger en is een uitstekende manier om je aura schoon te maken. Je 
aura of ziel bestaat uit licht, en aangezien de zon uit alle zichtbare kleuren uit het 
spectrum bestaat (samen met de onzichtbare voor het blote oog zoals bijvoorbeeld 
ultraviolet) maakt dit je aura sneller en efficiënter schoon.

Belangrijk:

De een kan al makkelijker visualiseren dan een ander. Dit kan ook moeilijker zijn als 
er een ziekte of probleem zich heeft vastgehecht. Het kan dus voorkomen dat je 
aantal keer dit moet doen, vooraleer je dit licht kan visualiseren. Geef niet op mocht 
het niet meteen lukken. Onthou dat energie zich verder zet op voorgaande sessies. 
Het is daarom zo belangrijk, geen meditaties over te slaan.



Veelgestelde vragen over de RTR's:

Q Hoe roep ik het beste energie op voor het ritueel uit te voeren?
A Er zijn verschillende technieken, en doe diegene waarbij je zelf je het beste bij 

voelt. Mogelijkheden zijn o.a. Kundalini yoga, Merkaba meditatie, e.a...

Q Hoe lang duurt een RTR gemiddeld?
A Als je een volledige ronde doet (dus de 10 stappen) duurt dit gemiddeld een 

30min. Je kan dit verkorten met enkel de vibraties, wat ongeveer een 10min 
minimum.

Q Hoeveel tijd zit er tussen twee rituelen in?
A Het  beste  kan  je  15min  wachten  tussen  sessies  zodat  de  energie  kan  

weerkaatsen.  Het  beste  is  om  tijdens  deze  pauze  iets  fysieks  te  doen  
(bijvoorbeeld iets eten, joggen, tv kijken ter ontspanning,...) 

Q Hebben de tijdzones waar ik leef, of de standen van de maan, invloed 
op de RTR's?

A Nee, dit heeft geen invloed.

Q Kan ik iets goed/slecht verwachten na het uitvoeren van de RTR?
A Je kan in het algemeen goede dingen verwachten, zoals snellere vooruitgang, 

beter uitvoeren van je meditaties, een gevoel van rust, … De rituelen vechten 
tegen de vloeken die de Joden hebben geplaatst op de mensen. Dus ook op jou.
Het kan voorkomen dat je  een licht beklemmend gevoel  ervaart.  Dit  komt  
omdat  de  Joden  hun  vloeken  hebben  'beschermd'  tegen  aanvallen.  Geen  
zorgen, dit gevoel gaat snel over.

Q Kan ik meerdere rituelen doen op een dag?
A Hoe meer hoe beter! Elke uitvoering telt mee, en gezamenlijk zullen we deze 

vloeken versnipperen totdat er niks anders overblijft dan stof, en de Joden de 
haren uit hun kop trekken van frustratie.

Q Ik ben maar alleen,  heeft  het  dan wel  nut  om deze rituelen uit  te  
voeren?

A Zeer zeker! Twijfel  nooit of het zinvol is of  niet.  Je bent niet alleen in het  
uitvoeren van de RTR's en iedere keer als iemand dit uitvoerd wordt de energie 
toegevoegd aan de rest, totdat je een tsunami van energie krijgt. De toekomst 
staat niet vast en kunnen de koers nog veranderen, die de mensen hatende  
'bijbel' en 'koran' in gang hebben gezet.

Q Hoe spreek je Enochian uit?
A Deze heel oude taal  wordt vaak in de achterkant van je keel uitgesproken  

(gluteraal). Dit vraagt wat oefening, maar bij elke RTR hoort een mp3 file met 
een voorbeeld van uitspraak. Deze is echter in het Engels, maar als je het  
fonetisch opschrijft kom je echt een heel eind.



RTR 1
vervloeking van de Joodse God 

Dit ritueel kan zoveel herhaald worden als je wilt. Er staat dus geen beperking op, en 
je kan eraan beginnen wanneer je dit wenst. Deze vloek komt direct van vader Satan, 
en is één van de sterkste vloeken tot nu toe. Door de woorden te vibreren, ontdoe je 
de Joden van hun bescherming en kracht.

Deze vloek is ideaal als uitlaatklep, op momenten dat je kwaad, boos of gefrustreerd 
bent over de rotzooi die de vijand creërt vandaag de dag. Hoe meer emotie je legt in 
dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en bevrijdend.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 6x

AHT-OHYUH • AHTZUHV • OHK • AHSH • KOHZ • EHP • UHL • AYG • 
OHYUH • AH • AHN • UUT • VOHK • EHKH • GAHT • EE-TZAHR • AHT • 
AHV • AYHSH • UKH-EEYUH • UH-DEEG • AHN • SH-AH-EE-TAHN • AH • 
EER • OHK • UHTZAHT • OHYUH • UHG • UHB • AHH 

Stap 3: vibreer SATANAS

Stap 4: bekrachtig de volgende paragraaf 6x

– De Joden hebben hebben al hun bescherming verloren

– De deuren van Satan staan permanent volledig open

– Gentiles reageren tegenover de Joden

– De Joden hebben alle invloed over de Gentiles verloren

– De Joden hebben alle macht verloren over de controle van bepaalde 
gebeurtenissen

– De Joden hebben alle macht, controle en invloed verloren over de wereld

Stap 5: Vibreer SATANAS

Stap 6: Vibreer AUM

Stap 7: Hail Satan, voor eeuwig en altijd!



Voorbeelden van de correcte uitspraak:

  AH als in het woord mat 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 2
opheffen van de vloek die uitgesproken is over de Bok 

Een heel actuele RTR; Door de woorden te vibreren, stopt dit  het nooit aflatende
afwijzen van wie er schuldig is naar de Gentiles. Ieder jaar opnieuw, worden door de
Joden  vloeken  uitgesproken,  zodat  de  mensheid  gebonden  blijft,  blind  voor  de
waarheid, zeker betreft er wie achter de ellende zit, en brainwashed.

Deze vloek is ideaal als uitlaatklep, op momenten dat je kwaad, boos of gefrustreerd
bent over de rotzooi die de vijand creëert vandaag de dag. Hoe meer emotie je legt in
dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en bevrijdend. Deze RTR
kan je zo vaak als dat je wenst uitgevoerd worden.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

RAHB-DEEM-AHB • REE-AHSS-HAH-TEH • KHAHL-EESH-AYV • HAHR-YAYZZ-UHG • 

TSEHR-EH-LEH • MAHT-OHN-OH-AH-LOHK-TEH • VAHL-AH • REE-AHSS-HAH • 

AHSS-AHN-AYV 

Stap 4: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'
– De hele  wereld  van de Gentiles  zijn  volledig  bewust  van de Joden,  en hun

misdaden tegen de mensheid
– De schuld leggen bij  de Gentiles als  verantwoordelijke voor deze misdaden,

door de Joden heeft geen effect meer
– De zondebok is teruggekomen bij de Joden, en laat al hun eigen leugens en

misdaden los over henzelf
– Vibreer 'AUM'

Voorbeelden van de correcte uitspraak:

  AH als in het woord mat 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 3
Het verantwoordelijk houden van de Joden

Dit ritueel kan zoveel herhaald worden als je wilt. Er staat dus geen beperking op, en 
je kan eraan beginnen wanneer je dit wenst. Een heel actuele RTR; Door de woorden 
te vibreren, stopt dit het nooit aflatende afwijzen van wie er schuldig is naar de 
Gentiles. De Joden, samen met hun walgelijke pionnen, worden verantwoordelijk 
gehouden voor hun misdaden tegen de mensheid.

Deze vloek is ideaal als uitlaatklep, op momenten dat je kwaad, boos of gefrustreerd 
bent over de rotzooi die de vijand creërt vandaag de dag. Hoe meer emotie je legt in 
dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en bevrijdend.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

uhss • hahgg • ahgg • sheeb • mah’-ah • lohkh-uhl • 

eek • mahkh-oht-uhb • rahg-ahh • rayg-ahl-uhv • 

• lay-ahr-sssee’-yh • yayn-uhb • lohkh-uhl • khahl-seen-uhv 

Stap 3: vibreer SATANAS

Stap 4: bekrachtig de volgende paragraaf 9x

Alle Joden, en alle Gentiles die opzettelijk en doelbewust hen helpen of aanmoedigen
in het plegen van hun misdaden tegen de mensheid,  zullen zich hiervoor moeten
verantwoorden.  Alle  Joden,  en  al  hun  Gentiles  pionnen,  zullen  uitermate  zwaar
gestraft worden voor al hun misdaden.

Stap 5: Vibreer SATANAS

Stap 6: Vibreer AUM

Stap 7: Hail Satan, voor eeuwig en altijd!



Voorbeelden van de correcte uitspraak:

  AH als in het woord mat 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 4
Opheffen van de vloek betreft het bloedoffer in de Torah

Dit ritueel is een heel belangrijke, aangezien deze RTR Genesis 9:5 opheft. 
“En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle 
gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken 
zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen”. 

Dit is de eerste in een rij van eindeloos veel herhalingen die het monster YHVH opeist,
en heeft oneindig veel oorlogen en genocides uitgelokt om te voldoen aan bloedoffers,
dat dit wilt. De Joden zijn zelfs berucht om kinderen te offeren ten tijde van hun 
'feestdagen'.

Deze vloek is ideaal als uitlaatklep, op momenten dat je kwaad, boos of gefrustreerd 
bent over de rotzooi die de vijand creëert vandaag de dag. Hoe meer emotie je legt in 
dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en bevrijdend. Deze RTR
kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

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 

Stap 3: bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'
– Het leven en het bloed van zowel mens als dier zijn giftig geworden voor de

Joden en aliens
– Het leven en de bloedoffers van zowel mens als dier hebben geen nut meer, en

geven geen kracht meer voor de Joden en aliens.
– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Hail Satan, voor eeuwig en altijd!



Voorbeelden van de correcte uitspraak:

 --'AH'-- gluteraal uitgesproken, als in het woord b ouw 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 EYE als in het woord m aaien
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 5
Opheffen van de blokkades, die voorkomt dat de slang zich opricht.

Dit ritueel heft Genesis 3:24 op 
“En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de
cheruvs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar
de levensboom bewaken”. 

Deze RTR kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden, en kan begonnen worden
op elk moment.  De beste tijd  is  echter  aan het begin van de Yom Kippur (joods
nieuwjaar)  omdat  gedurende  deze  periode,  de  Torah  terug  van  het  begin  wordt
gelezen. Wij volgen hen in deze periode, en heffen met dit ritueel hun vervloekingen
op.  Deze  RTR  is  ideaal  als  uitlaatklep,  op  momenten  dat  je  kwaad,  boos  of
gefrustreerd bent over de rotzooi die de vijand creëert vandaag de dag. Hoe meer
emotie je legt in dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en
bevrijdend.  Deze  RTR zal  uiteindelijk  helpen dat  wereldwijd,  mensen de waarheid
beginnen in te zien.

Belangrijk: De letter “S” dient al hissend uitgesproken te worden (zoals het
geluid van een blazende kat of slang)

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

SSSS • MEEY-UHY-EYEKH-HAH • TSAY • KHEHR-EHD-TEH • 

ROARM-SSHHEELL • TEHKH-EHP-HAH-TEEM-HAH • 

VEH-RR-EHKH-HAH • TAH-AHL • TAY-YAV • 

MEEV-UURR-KHAH--TEH • NEHD-AY--NAHG-LL • 

MEHD-EHK-EEM • NAYK-SHAY-AHV • MAHD-AH-HAH--TEH • 

SSHH-EHR-AHG-EYEV 

Stap 3: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'

– Vibreer 'MEEV-UURR-KHAH'

– De slang is vrij. De slang is zich aan het oprichten -voor eeuwig en altijd!

– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Einde van het ritueel door de volgende statement:

Hail Satan voor eeuwig en altijd!



Voorbeelden van de correcte uitspraak:

 --'AH'-- gluteraal uitgesproken, als in het woord b ouw 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 EYE als in het woord m aaien
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 6
Opheffen van de vloek die uitgeroepen is over de slang van Satan 

Deze RTR kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden, en kan begonnen worden
op elk moment.  De beste tijd  is  echter  aan het begin van de Yom Kippur (joods
nieuwjaar)  omdat  gedurende  deze  periode,  de  Torah  terug  van  het  begin  wordt
gelezen. Wij volgen hen in deze periode, en heffen met dit ritueel hun vervloekingen
op.  Deze  RTR  is  ideaal  als  uitlaatklep,  op  momenten  dat  je  kwaad,  boos  of
gefrustreerd bent over de rotzooi die de vijand creëert vandaag de dag. Hoe meer
emotie je legt in dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en
bevrijdend.  Deze  RTR zal  uiteindelijk  helpen dat  wereldwijd,  mensen de waarheid
beginnen in te zien.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

AHKH-YEHY-AHKH • YAIM-UHY--LAHK • LAHKH-OHT • RRAHFF--‘AH’--AYV • 

KHAYL-AYT • AKH-NOHKH-UHGG--‘AHL’ • EHD-AHS-HAH • TAHY-AHKH • 

LOHK-EEM-UU • AHM-HEH-UHB-HAH--LOHK-EEM • AHT-AH • RR-UU-RRAH • 

T-OH-ZZ • AHT-EES--‘AHH’ • EEK • SH-AKH-AHN-NAH--LEH • 

MEEHH-OHL-EH • AHV-OH-HUHY • RR-EHM-OH-YAV 

Stap 3: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'

– De slang is vrij. De slang is verheven, De slang is voor eeuwig en altijd!

– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Einde van het ritueel door de volgende statement:

Hail Satan voor eeuwig en altijd!

Voorbeelden van de correcte uitspraak:

 --'AH'-- gluteraal uitgesproken, als in het woord b ouw 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 EYE als in het woord m aaien
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 7
Vervloeking van Israël

Deze RTR kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden, en kan begonnen worden
op elk moment.  De beste tijd  is  echter  aan het begin van de Yom Kippur (joods
nieuwjaar)  omdat  gedurende  deze  periode,  de  Torah  terug  van  het  begin  wordt
gelezen. Wij volgen hen in deze periode, en heffen met dit ritueel hun vervloekingen
op.  Deze  RTR  is  ideaal  als  uitlaatklep,  op  momenten  dat  je  kwaad,  boos  of
gefrustreerd bent over de rotzooi die de vijand creëert vandaag de dag. Hoe meer
emotie je legt in dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en
bevrijdend.  Deze  RTR zal  uiteindelijk  helpen dat  wereldwijd,  mensen de waarheid
beginnen in te zien.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

AHKH-AHR-UHB • YAY-EHV • AHKH-EHM-USH • 

AHL-DAHG-AH-AHV • AHKH-KHEHRR-AHV-AH-AHV • 

LOHD-AHG • OIG-UHL • AHKH-SS--'EH’--EHV • 

AHM-AHD-AH-AHH • TOKH-UHP-SHEEM--LOHK • AHKH-UHV • 

UUKH-UHR-VEEN-AYV • ROH-AH • AHKH-EHL-AHK-MUU • 

AHKH-AYKH-RAHV-UHM • AHKH-RAHV-AH-AHV

Stap 3: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'

– Zij die Israël zegenen zijn vervloekt

– Zij die Israël vervloeken, zijn gezegend

– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Einde van het ritueel door de volgende statement:

Hail Satan voor eeuwig en altijd!



Voorbeelden van de correcte uitspraak:

 --'AH'-- en –'A'-- gluteraal uitgesproken, als in het woord b ouw 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 EYE als in het woord m aaien
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 OI als in het woord m ooi
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 8
Herstellen van de communicatie

Deze RTR kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden, en kan begonnen worden
op elk moment. Deze RTR is ideaal als uitlaatklep, op momenten dat je kwaad, boos
of gefrustreerd bent over de rotzooi die de vijand creëert vandaag de dag. Hoe meer
emotie je legt in dit ritueel, hoe sterker het wordt, en werkt naar jezelf helend en
bevrijdend. Joden controleren direct of indirect maar liefst 96% van alle media. Zij
dwingen  censuur  op  aan  zij  die  ook  maar  durven  de  waarheid  te  zeggen,  en
verdraaien dit met grove leugens en halve waarheden. Een mooi voorbeeld van dit zijn
het populaire Facebook en Youtube.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

AYF • TSEHR--'AH’--AH--LOHK • YAIN-UP--L’A'-- • 
AHV-HUH-HUY  •  MAHTS-EEF-EH  • MAHSH-EEM-UU • 

TSEHR--'AH’--AH--LOHK • TAHFF-US • AHV-HUH-HUY • 

LAHL-AHB • MAHSH-EEK • LEHV-AHB • AHM-USH • 

AHR-AHK • NAYK-L’A’-- • 

Stap 3: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'

– De Joden verliezen compleet en definitief alle controle over de media, en 
communicatiemiddelen

– Alle media en communicatiemiddelen zijn nu vrij voor de Gentiles

– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Einde van het ritueel door de volgende statement:

Hail Satan voor eeuwig en altijd!

Voorbeelden van de correcte uitspraak:

 --'AH'-- en –'A'-- gluteraal uitgesproken, als in het woord b ouw 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 EYE als in het woord m aaien
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 OI als in het woord m ooi
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 9
Het voorkomen van een nieuwe oorlog

Deze RTR kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden, en kan begonnen worden
op elk moment. Aangeraden wordt wel deze RTR zo snel als mogelijk te beginnen,
aangezien de Joden de spanningen ten top aan het drijven zijn. Zij hebben al een
nieuwe oorlog gepland (net zoals WO2 -die door de Joden begonnen is, NIET door
Hitler)  Als  hen  dit  lukt,  heeft  dat  catastrofale  gevolgen  voor  de  planeet  en  de
mensheid. Zoals Martin van Creveld in een interview het stelt:

"We hebben enkele honderden kernkoppen en raketten om ze overal op te gooien,
misschien zelfs op Rome. Met vliegtuigen zijn de meeste Europese hoofdsteden zelfs
een doelwit. (...) Wij hebben de mogelijkheid de wereld mee te slepen als we ten
onder gaan. En ik kan u beloven dat voordat Israël wordt vernietigd, we dat ook
zullen doen." 

– Elsevier 2002, nr 17, pagina 52-53

Deze RTR is ideaal als uitlaatklep. Hoe meer emotie je legt in dit ritueel, hoe sterker
het wordt, en werkt naar jezelf helend en bevrijdend.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

OHM-USH • AHV-OH-HUHY • AHM-AHKH-LEEM • SHEE • AHV-OH-HUHY  

Stap 3: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'

– De God van Israël heeft al zijn krachten verloren

– De Joden hebben alle invloed en macht over de Gentiles verloren

– De profetieën over oorlog, vernietiging en verlatenheid tegenover de Gentiles 
hebben permanent en compleet gefaald!

– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Einde van het ritueel door de volgende statement:

Hail Satan voor eeuwig en altijd!



Voorbeelden van de correcte uitspraak:

 --'AH'-- en –'A'-- gluteraal uitgesproken, als in het woord b ouw 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 EYE als in het woord m aaien
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 OI als in het woord m ooi
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 10
Het voorkomen van een nieuwe oorlog 2

Deze RTR kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden, en kan begonnen worden
op elk moment. Aangeraden wordt wel deze RTR zo snel als mogelijk te beginnen,
aangezien de Joden de spanningen ten top aan het drijven zijn. Zij hebben al een
nieuwe oorlog gepland (net zoals WO2 -die door de Joden begonnen is, NIET door
Hitler)  Als  hen  dit  lukt,  heeft  dat  catastrofale  gevolgen  voor  de  planeet  en  de
mensheid. Zoals Martin van Creveld in een interview het stelt:

"We hebben enkele honderden kernkoppen en raketten om ze overal op te gooien,
misschien zelfs op Rome. Met vliegtuigen zijn de meeste Europese hoofdsteden zelfs
een doelwit. (...) Wij hebben de mogelijkheid de wereld mee te slepen als we ten
onder gaan. En ik kan u beloven dat voordat Israël wordt vernietigd, we dat ook
zullen doen." 

– Elsevier 2002, nr 17, pagina 52-53

Deze RTR heeft eveneens betrekking op de hoogst kritieke situatie in Syrië. De Joden
hebben doelbewust deze oorlog opgezet, zodat de Syriërs naar Europa vluchten, en zo
de Europese cultuur en alles wat daarmee verband houdt, te vernietigen. Deze RTR is
er een van vrede, zodat de Syriërs terug kunnen keren naar hun thuisland.

  !  Damascus blijft in deze RTR onveranderd, omdat indien we dit doen, we juist het
tegenovergestelde doen, dan wat we willen bereiken. m.a.w. We helpen mee aan de
vernietiging.

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

AHL-AHP-AHM • EEE’-- EHM • HAHT-EYEH-AYV • REH-EE-AYM • ROAR-SSUUM • 
DAHM-MEH-SEHK • AYN-EE • DAHM-MEH-SEHK • AHSS-AHM

Stap 3: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'

– De God van Israël heeft al zijn krachten verloren

– Damascus zal terug worden opgebouwd

– De Joden hun pogingen om een nieuwe oorlog te ontketenen hebben 
permanent en compleet gefaald!

– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Einde van het ritueel door de volgende statement:

Hail Satan voor eeuwig en altijd!



Voorbeelden van de correcte uitspraak:

 --'AH'-- en –'A'-- gluteraal uitgesproken, als in het woord b ouw 
 AY als in het woord n ee 
 EE als in het woord r iek
 EH als in het woord p et
 EYE als in het woord m aaien
 KH is guttural en de klank wordt achterin de keel gevormd 
 OH als in het woord m ol
 OI als in het woord m ooi
 R's worden 'rollend' uitgesproken
 UH als in het woord m uts 
 UU als in het woord z oen 



RTR 11
Het voorkomen van een nieuwe oorlog 3

Deze RTR kan je zoveel keer als je wenst herhaalt worden, en kan begonnen worden
op elk moment. Aangeraden wordt wel deze RTR zo snel als mogelijk te beginnen,
aangezien de Joden de spanningen ten top aan het drijven zijn. Zij hebben al een
nieuwe oorlog gepland (net zoals WO2 -die door de Joden begonnen is, NIET door
Hitler)  Als  hen  dit  lukt,  heeft  dat  catastrofale  gevolgen  voor  de  planeet  en  de
mensheid. Zoals Martin van Creveld in een interview het stelt:

"We hebben enkele honderden kernkoppen en raketten om ze overal op te gooien,
misschien zelfs op Rome. Met vliegtuigen zijn de meeste Europese hoofdsteden zelfs
een doelwit. (...) Wij hebben de mogelijkheid de wereld mee te slepen als we ten
onder gaan. En ik kan u beloven dat voordat Israël wordt vernietigd, we dat ook
zullen doen." 

– Elsevier 2002, nr 17, pagina 52-53

Stap 1: Wek energie op

Stap 2: vibreer de volgende paragraaf 9x

MAYN-AKH-HUT • OHL-AYV • TEER-UHB • MEH-AHL • 
TOHR-KHEET-OHL • MAHT-OH • MEER-AHKH-AHT • 
MAYR-AHKH-AH • MAHT-EEK-EEH-AYV • AHKH-AYN-AHF-UHL • 
AHKH-AYH-OHL-EH • AHV-OH-HUHY • MAHN-AHT-NUU

Stap 3: Bekrachtig de volgende paragraaf 9x

– Vibreer 'AUM'

– De God van Israël heeft al zijn krachten verloren over de Gentiles

– De Joden hebben al hun macht over de Gentiles verloren

– De Joden hun pogingen om een nieuwe oorlog te ontketenen hebben 
permanent en compleet gefaald!

– Vibreer 'AUM'

Stap 4: Einde van het ritueel door de volgende statement:

Hail Satan voor eeuwig en altijd!



De vervloeking van de Nazarene

De volgende vloek behoord niet tot de RTR's maar is er een die afzonderlijk uitgevoerd
kan worden, en is heel geschikt voor beginnelingen om uit te voeren.

Stap 1:

Neem een stok van ongeveer een 30 cm lang. Zorg dat deze voldoende dik is om de
volgende tekst -in een rechte lijn- in de stok te graveren.

Stap 2:

Verf  de letters aan het begin en einde van de inscriptie rood (zie afbeelding). De
resterende tekens moeten niet gekleurd worden.

Stap 3:

Maak een crucifix van hout. De stokjes van ijsjes zijn hiervoor heel geschikt omdat dit
hout niet snel breekt.

Stap 4:

Maak een pop van de Nazarene. Deze hoeft zeker niet te lijken -een ruwe beeltenis is
voldoende. Wat wel belangrijk is, is dat je tijdens het maken van de pop een mantra
opzegt of zingt die al je pure haat bevat. Focus intens op alle ellende en pijn die de
Nazarene heeft veroorzaakt. Blijf dit doen totdat je pop klaar is.

Stap 5:

Bevestig de pop met punaises, duimspijkers of lijm aan de crucifix -en vervolgens
spijker je dit ondersteboven vast aan de stok met de inscriptie. De spijker dient dwars
door het hart van de Nazarene te gaan (zie afbeeldingen)



De stok wordt vervolgens geplaatst in de richting van het Vaticaan in Rome, Italië. 
Kijk op een gps toestel voor de juiste richting en coördinaten hiervoor. Zorg ervoor 
dat de stok ongestoord op de plaats kan blijven staan.

B) Het ritueel

– neem een bad voordat je het ritueel uitvoert

– Concentreer je, en hul je in een bescherming d.m.v. De 'aura van bescherming'

– Neem je athame (of linker wijsvinger) en visualiseer een helder electrisch blauw
licht dat je lichaam binnengaat. Met elke draai in de windrichtingen, wordt dit
licht sterker en helderder, tot het je hele lichaam vervult is van het blauwe licht.
Terwijl je tegen de klok in draait, roep je de vier gekroonde Prinsen van de Hel
aan:

– Oost:  Satan/Lucifer

– Noord:  Beelzebub

– West: Astaroth

– Zuid: Azazel

– roep de invocatie tot Satan aan (zie terug in dit .pdf voor meer informatie)

– Steek de stok stevig in de grond

– Visualiseer dat energie vanuit de aarde, via de stok in de grond, richting het 
Vaticaan gaat; doe dit gedurende 15min

– Hou je linkerhand in je zij (thv de heup) ellebogen lichtjes geplooid, benen 
tegen elkaar en zing de volgende mantra:

– 3x   th-th-th-oo-oo-oo-ree-ree-ree-zahz 

– 3x   eeeeeeee-ssssaahhhh

– 3x   fehr-DAH-muhn ZINE KREESS-toos

– Zeg de 19e Enochian sleutel op

– Beïndig het ritueel met een “Hail Satan, voor eeuwig en altijd”

– Neem alle tijd die je nodig denkt te hebben om je aura schoon te maken

– Doe een 'void' meditatie en denk niet meer terug aan het ritueel -laat deze zijn 
werk doen.



De 19e Enochian sleutel

In het Engels:

O you Demons who dwell upon and are mighty governors of the earth, who execute
the judgment Of Satan! To you it is said: Behold the face of Satan, The beginning of
comfort,  whose  eyes  are  The  brightness  of  the  stars;  who  provided  You  for  the
government  of  the  Earth,  and  her  Variety,  Furnishing  you  with  a  power  of
Understanding, to dispose all things according To the providence of he who reighneth
on the Throne from Hell and rose up in the beginning, Saying: The Earth, let her be
governed by her Parts. The course of her, let it run with pleasure, And as a handmaid
let her serve Satan. One Season, let it confound another; and let there be no Creature
upon or within her the same. All her members, let them differ in their qualities; And
let  there be no one creature equal  with Another.  The reasonable creatures of  the
Earth, Let them vex and weed out one another; and the Dwelling places. The works of
the followers of Jehova and his pomp, let them be defaced. The buildings of he who
sits on the holy throne, Let them become caves for the beasts of the field; Their
iniquities shall be known. For why? I regret Their creation. O you sons and daughters
of Satan, Arise! Those in the kingdom of heaven, Let them serve you. Govern those
that govern; Cast down such as fall; bring forth justice And destroy the rotten. No
place let it remain in One number; Add and diminish, until the stars Be numbered.
Arise,  move!  Appear  before  Satan!  He  has  sworn  unto  us  his  justice;  Open  the
Mysteries of your creation, And make us partakers of undefiled truth. 

In het Enochian:

Ils daemons ds praf od chis micaolz Artabas de caosgo, ds fifis balzizras De Satan!
Nonca gohvlim: Micam adoian de Satan, acroodzi Bliorb, soba ooaona chis luciftias
Aoiveae; das abraasa noncf Netaaib caosgi,  od tilb damploz, Tooat noncf g micalz
oma, lrasd tolglo Marb yarry de tox bogpa oxiayal londoh babage od torzulp acroodzi,
gohol: Caosga, tabaord saanir. Elzap tilb, Parm gi qvasahi, od ta qvrlst Booapis Satan.
L nimb, ovcho symp; Od christeos ag toltorn mirc q tiobl lel.  Ton paombd, dilzmo
aspian; od christeos Ag l toltorn parach a symp. Cordziz dodpal od fifalz l smnad; od
fargt,  a  va de fafen  de Jehova od avavox,  tonvg.  Orsca de idigo,  Noasmi  tabges
levithmong; madrid trian oman. Bagle? Moooah qaan. Nore od pasbs De Satan, torzu!
Priaz adohi de madriax, Aboapri. Tabaori Priaz ar tabas; Adrpan cors ta dobix; yolcam
balit od qvasb Qting. Ripir paaoxt saga cor; vml od prdzar, Cacrg aoiveae cormpt.
Torzu, zacar! Zamran aspt Satan! Surzas tia baltan; Odo cicle qaa, od ozazma plapli
vooan. 



Volgens de Enochian uitspraak:

EE-luh-suh   •   DAY-mohns   •   Dahss 
puh-RAHFF   •   OHD   •   kuh-HEES 
mee-kah-OH-luhts   •   ah-ruh-TAH-bahss 
DAY   •   kah-OHS-suh-goh,   •   DAHSS 
FEE-feess   •   bah-luh-ZEE-zuh-rahs 
DAY   •   SAY-TAN!   •   NOH-nuh-kah 
goh-huh-vuh-LEEM:   •   mee-KAHM 
ah-DOH-ee-ahn   •   DAY   •   SAY-TAN, 
ah-kuh-ROH-ohd-zee   •   buh-lee-OH-ruhb, 
ZOH-bah   •   oh-oh-AH-oh-nah   •   kuh-HEES 
loo-SEEF-tee-ahs   •   ah-oh-EE-VEE-ah-ee; 
DAHSS   •   ah-buh-RAH-AH-sah 
NOH-nuh-kuhf   •   nay-tah-AH-eeb 
kah-OHS-sah-jzhee,   •   OHD   •   TEE-luhb 
DAH-muh-puh-lohts,   •   toh-OH-aht 
NOH-nuh-kuhf   •   GAH   •   mee-KAH-luhts 
OH-mah,   •   luh-RAH-zuhd 
TOH-luh-guh-loh   •   MAH-ruhb 
YAH-ruh-ruh-ee   •   DAY   •   TOHKS 
BOH-guh-pah   •   ahks-EE-ah-ee-ahl 
LOH-nuh-doh   •   bah-BAH-jzhay   •   OHD 
toh-ruh-ZOO-luhp   •   ah-kuh-ROH-ohd-zee, 
goh-HOH-luh:   •   kuh-OHS-suh-gah, 
tah-bah-OH-ruhd   •   zah-ah-NEE-ruh. 
ay-luh-ZAHP   •   TEE-luhb,   •   PAH-ruhm 
JZHEE   •   kuh-VAH-sah-hee,   •   OHD 
TAH   •   KUH-vuh-ruh-luh-suh-tuh 
boh-OH-ah-pees   •   SAY-TAN. 

LUH   •   NEE-muhb,   •   OH-vuh-kuh-hoh 
ZEE-muhp;   •   OHD 
kuh-REE-suh-tay-ohs 
AH-jzh   •  LUH   •  toh-luh-TOH-ruhn 
pah-RAH-kuh   •   AH   •   ZEE-muhp. 
kuh-ROH-ohd-zee,   •   DOH-duh-pahl 
OHD   •   FEE-fah-luhz   •  LUH 
suh-muh-NAHD;   •  OHD   •   FAH-ruh-guht, 
AH   •   VAH-vuhl   •  DAY   •  FAH-fayn 
DAY   •   jah-HOH-vah   •   OHD 
ah-VAH-vohks,   •  TOH-nuh-vuhjzh. 
OH-ruh-suh-kah 
DAY   •   EE-dee-goh, 
noh-AH-suh-mee   •   tah-buh-JZHAY-suh 
LAY-vee-tuh-huh-MOH-nuhjzh; 
mah-duh-REED   •   tah-REE-ahn   •   OH-mahn. 
BAH-guh-lay?   •   moh-OH-oh-ah   •   KAH-HAN. 
NOH-ray   •   OHD   •   PAHSS-uh-buhs 
DAY   •   SAY-TAN,   •   TOH-ruht-soo! 
puh-REE-ahts   •   ah-DOH-hee   •   DAY 



mah-duh-REE-ahks,   •   ah-boh-AH-puh-ree. 
tah-bah-OH-ree   •   puh-REE-ahts   •   AH-ruh 
tah-BAHSS;   •   ah-duh-ruh-PAHN   •   KOH-ruhz 
TAH   •   DOH-beeks;   •   ee-OH-luh-kahm 
bah-LEET   •   OHD   •   kuh-VAH-suhb 
kuh-TEE-nujzh.   •   REE-pee-ruh 
pah-AH-ohks-tuh   •   ZAH-gah 
KOH-ruh;   •   vuh-MAHL   •   OHD 
puh-ruh-duh-ZAH-ruh,   •   KAH-kuh-rahjzh 
ah-oh-EE-VEE-ah-ee   •   KOH-ruh-muhp. 
TOH-ruht-soo,   •   ZAH-kahr!   •   ZAH-mah-rahn 
AH-suh-puht   •   SAY-TAN!   •   ZOO-ruh-jzhahs 
TEE-ah   •   BAH-luh-tahn;   •   OH-doh 
KEE-kah-lay   •   KAH-AH-AH,   •   OHD 
oh-ZAH-tsuh-mah   •   puh-LAH-puh-lee 
voh-OH-ahn. 

Onthou: Er is kracht in nummers

hoe meer mensen, en hoe vaker we de RTR's doen

hoe sterker het effect zal zijn!

HAIL SATAN FOREVER!


