
Odwrócenie klątwy tory 

 

„Przeklęty Izrael” 
 

Rytuał ten można powtarzać tak wiele razy jak się chce. Można go zacząć o każdej porze. Był on już 

odprawiany, lecz ze względu na cotygodniowe powtarzanie klątw tory, zaczynające żydowskie święto 

Jom Kipur, czyli żydowskiego nowego roku, musi on być powtarzany. Podążamy za ich 

cotygodniowymi czytaniami, odwracając i usuwając klątwy.  

 

Poniższe słowa należy wibrować. Czyniąc to, zniesiecie kolejną potężną, biblijną klątwę i odwrócicie 

ją. Im więcej ludzi to wykona tym lepiej, jako że siła leży tu w potędze osobistej jak i ilości.  

 

Wiele z poniższych słów jest gardłowa. Oznacza to, że sylaby należy wibrować w tylnej części gardła. 

Po porostu postarajcie się jak możecie. Dobrym pomysłem jest parokrotne przeczytanie wibracji wraz 

z odsłuchaniem nagrania mp3 [nagranie mp3] zanim odprawicie rytuał by upewnić się, że wasza 

wymowa jest poprawna  

 

Ten rytuał można wykonywać tak często jak chcecie, a stanowi on dobre oczyszczenie gdy kotłuje się 

w was gniew i nienawiść w stosunku do wroga. Jedyne co trzeba zrobić to dokonać wibracji 

poniższego paragrafu 9 razy. Zwyczajnie postarajcie się. 

 

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 

 

Nućcie raz AUM 

 

Po wibracji powyższego 9 razy, powiedzie z przekonaniem 9 razy:  

 

Błogosławiący Izraelowi będą przeklęci  

Przeklinający Izrael będą błogosławieni  

 

Błogosławiący Izraelowi są przeklęci  

Przeklinający Izrael są błogosławieni  

 

Nućcie raz AUM  

 

I na zakończenie:  

 

SŁAWA SZATAN NA WIEKI! 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/CurseIsraelRitual.mp3


Klucz do poprawnej wymowy:  

 

-- AH jak w słowie (amerykański angielski) father  

-- AY jak w słowie (amerykański angielski) day, say, made  

-- EE jak w słowie (amerykański angielski) seek i week  

-- ‘EH’ to głośniowa / krtaniowa głoska zwarta, jak w słowie (amerykański angielski) hour 

-- EH jak w słowie (amerykański angielski) pet, set, i let  

-- KH jest gardłowe i wibruje się je na końcu gardła  

-- OH jak w słowie (amerykański angielski) oh i go  

-- OI jak w słowie (amerykański angielski) boy i toy  

-- R (nasze polskie drgające r)  

-- UH jak w słowie (amerykański angielski) cut i tub  

-- UU jak w słowie (amerykański angielski) soothe i too 

 

---------------------------------------------------- 

 

Przybliżony zapis fonetyczny 

 

ɑːχ -ɑː r -ʌb ●  je -ev  ●  ɑːχ -em-ʌʃ  ●  

 

ɑː l -dɑːχ -ɑː -ɑːv  ●  ɑːχ -χer -ɑːv -ɑː -ɑːv  ●  

 

lod-ɑːɡ  ● oi ːɡ -ʌl  ●  ɑːχ -s -e-ev  ●  

 

ɑːm -ɑːd -ɑː -ɑː  ●  toχ -ʌp- ʃ i ːm - lok  ●  ɑːχ -ʌv  

 

uːχ -ʌ r -vi ːn -e ɪv  ●  ro -ɑː  ●  ɑːχ -e l -ɑːk -muː ●   

 

ɑːχ -e ɪ χ - rɑːv -ʌm ●  ɑːχ - rɑːv -ɑː -ɑːv   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/IPA_pulmonic_consonant_chart_with_audio  - i sama IPA 

https://en.wikipedia.org/wiki/IPA_pulmonic_consonant_chart_with_audio

