
Kol Nidre 
 
Bu ritüel 12 Ekim 2016 ve ondan sonra herhangi bir tarih içindir. 
 
Bu ritüel 12 Ekim 2016 için olsa da istediğiniz kadar tekrar edebilir ve bu tarihten sonra herhangi bir vakit de 
başlayabilirsiniz. 
 
Aşağıdaki kelimeler titretilerek söylenmelidir. Bu kelimeleri titreterek Yahudilerin suçlarını insanların üzerine 
atmalarını engelleyip insanlığa karşı suçlarının cezalarını çekmeye zorlayacaksınız. Bu ayini ne kadar kişi 
yaparsa o kadar iyidir, çünkü birlikten güç ve kuvvet doğar. Bu ritüel istenildiği kadar sık yapılabilir, ve 
düşmana karşı öfke ve nefret hissettiğiniz zamanlar harika bir katartiktir. Tek yapmanız gereken aşağıdaki 
paragrafı 3 kere titreterek söylemek. Bu kelimelerin pek çoğu gırtlaktan çıkan sesler içerir. Bunun anlamı pek 
çok hecenin boğazın arkasında titretildiğidir. Elinizden geleni yapmanız yeterli olacaktır. Ritüeli yapmadan önce 
kelimeleri edebildiğiniz kadar pratik edin [bunu kolaylaştırmak için düzgün okunuşların Yüksek Rahipler 
tarafından titretildiği bir mp3 dosyası da var]. 
 
(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip 
öğrenebileceğiniz ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.) 
 
Öncelikle bunları 3 kez titretin: 
 
TO-UV-AŞ • OL• A-NA-TA-UV-ŞU • YEYR-AH-SEH • OL• AN-NAR-AH-SEV •  
YEYR -DİİN • OL • AN-AR-DİİN • NİM-HA-YAK • O-LL-HEYV • NİİR-İİR-AŞ • OL • 
NİİL-AT-UV-HA-MUU • NİİL-EYT-AB • NİİT-İİV-AŞ • NİİK-İİV- AŞ • NAĞR-AŞ• 
NOĞ-YAH • NO-LUUK • NO-AV • AN-TAR-AKH-İ• NOL-UK-AB • AV-OĞT-AL • 
UNN-EYL-HAH • AB-HAH • Mİİ-RUUP-İİK • MOY • DAH - EYZ-Mİİ-RUP-İİK• 
MO-YİİM • AN-AT-AŞ-FAN • LA • AN-RAS-HA-DU • AN-MİİR-A-AKH-DUU • 
AN-AB-AT-Şİİ-DUU • AN-RAD-Nİİ-AD • YEY-UN-İİKH-EYV • EYS-UN-İİK-EYV • 
EYM-AN-OK-EYV • EYM-AHR-AKH-AV • YEY-UUV-ŞUU • EYR-AS-E-EV • 
EYR-DİİN • LAK • 
 
SATANAS’ı titretin. 
 
SATANAS’ı da titrettikten sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin: 
 
Dünya artık Yahudilerin insanlığa karşı işledikleri suçların tamamen farkında. Yahudi 
halkının tamamı sorumlu tutuluyor. Yahudi halkı bu suçların ve daha nicelerinin karşılığını 
ödüyor. 
 
SATANAS’ı tekrar titretin. 
AUM’u titretin. 
 
Sonra büyük bir 
“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN'A ATFOLSUN!” çekin. Ayinin sonu. 

https://www.dropbox.com/s/7ogw38bl3ri1dbq/KN.mp3?dl=0

