
Agenda zboczenia obnażona!
Odpowiedzi na pytania, które nie znajdziesz nigdzie indziej, a kościoły boja  

się o tym mówić i nie znają przyczyn.
Wersja 2.1

Tylko dla dorosłych!



Wstęp

Wiele ludzi dziś boryka się z pytaniami odnośnie seksualności i jak widać nie znajduje 
odpowiedzi. Są  co prawda seminaria dla małżeństw ale one nie dotykają często sedna 
sprawy, bo kaznodzieja boi się dotknąć pewnych kwestii.

Młodzi ludzie narażeni są dziś na ataki diabelskie i muszą wiedzieć co i skąd się to 
bierze. W szkołach na zachodzie, w Stanach młodym ludziom wmusza się nauczanie 
seksualne odnośnie perwersji i ich młoda psychika jest kalana od młodych lat.

Zboczeńcy chcą dziś praw jak normalni ludzie. Atakują instytucje małżeństwa, chcą 
zmiany w prawie, podręcznikach oraz encyklopediach. Chcą nazwać nienormalne- 
normalnym.

Ten krotki artykuł jest przeznaczony dla Chrześcijan którzy chcą sami wiedzieć, oraz te 
osoby które bezskutecznie szukają wyjścia z morderczego uścisku ich grzechu.

Zapraszam do lektury.

Tylko dla dorosłych.



1. Stworzenie

Bóg wprowadził pierwsze małżeństwo. Stworzył Adama i Ewe. Skąd to wiemy? Bo gdyby dwa zboki 
były na początku, to dziś nie było by żadnego człowieka na ziemi. Bóg nienawidzi zboczenia.

2. Pierwszy zboczek na świecie- diabeł. Pierwszy sromotnik.

Zboczeniec to żywy obraz swojego tatusia- diabla.

„I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. ”2 list do Koryntian 
11(Tysiąclecia).

„I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. ”(Biblia Warszawska)

Szatan może i zmienia kształt, i nie jest dla niego problemem pokazać się ludziom jako 'boginka'. 
Katolicy, ruszcie głową! Czcicie diabla w postaci Maryi. W oryginale 'podaje się'- jest 
metaschematizo1  czyli zmiana kształtu! W księdze Ezechiela widzimy, ze diabeł się zmienił. Z 
cheruba, odzianego w drogie kamienie, osłaniającego tron Boga Najwyższego w potworka, pederastę.

„Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to 
wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. 
(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem 
swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. 
(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim 
handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił...Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, 
zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. ”Ks. Ezechiela 28 

Lucyfer stal się nienormalnym aniołem, spaczonym seksualnie, umysłowo i fizycznie.

Istnieją 3 poziomy Bożego stworzenia:

1. anioły- górujące nad człowiekiem mocą, oddające chwale Bogu, lecz wciąż stworzenia.
2. człowiek- stworzony na podobieństwo Boga, poniżej aniołów.
3. inne stworzenie- zwierzęta, rośliny itd i człowiek ma panować nad nimi, nie są na 

podobieństwo Boże, ale aby człowiek mógł je używać.

Bóg stworzył Adama i Ewe, i jest to prototyp małżeństwa. Związek kobiety i mężczyzny przed 
Bogiem, ku jego chwale. Zauważmy ze Bóg nie stworzył aniołów by brały sobie ludzi za zony, ani nie 
przewidział aby rożne poziomy stworzenia łączyły się ze sobą( ani człowiek z aniołem, ani człowiek ze 
zwierzęciem).

W fałszywych religiach tego świata, często mamy demoniczny porządek gdzie diabeł próbuje 
przenikać miedzy 'gatunkami'. Hindusi dopuszczają by małe dzieci umierały z głodu, ale oddają cześć 
stworzeniu, które ma służyć im! To perwersja i zwiedzenie.

1 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=3345  

http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=3345


Hindus modli się podczas Diwali              Bieda w Indiach, skutki czczenia bałwanów.

Zauważmy tez ze Jahwe stworzył przez Jezusa jedna kobietę i jednego mężczyznę, co wyklucza 
poligamie praktykowana przez mormonów, islamistów i innych.

Jak bardzo dziś ludzie odbiegają od proto -stworzenia!

Darwinizm to diabelskie nabijanie się z Boga, naśmiewanie z człowieka. Stad ludzie dziś nie maja 
problemu zabijać niewinne nienarodzone jeszcze dzieci, a jak ktoś kopnie pieska na ulicy to maszerują 
w kampaniach, bo zwierzątka są biedne i pokrzywdzone. Tak bardzo ludzie upadli.

3. Sodoma i gomora czyli jak Bóg patrzy na zboczenie.

„Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] 
są bardzo ciężkie. „Ks. Rodzaju 18 

„Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po 
Sodomę. (13) Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. 
”Ks. Rodzaju 13 

Ruch Sodomy to diabelskie przebudzenie.

„Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów 
Tartaru, aby byli zachowani na sąd; (5) jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, 
który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych; (6) także miasta 
Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład /kary/ tym, którzy będą 
żyli bezbożnie, ”2 List Piotra 2 

Bóg nie zmienił swojego stanowiska odnośnie sodomii. Z powodu tolerancji i zwiedzenia, ludzie 
sodomy byli przesyceni seksualnymi demonami, tak ze nawet młodzi ludzie biegali i próbowali 
wspomóc ze wszystkim co na drzewo nie ucieknie. Młodzi ludzie, w średnim wieku, starsi ludzie 
czatowali by zgwałcić nawet aniołów! Pedofilia, pederastia, seks z aniołami, i inne perwersje były na 
porządku dziennym, stad głos sprawiedliwych i pokrzywdzonych przez tych zboczeńców dobiegał 
dniem i nocą do uszu Boga, aż sprowokowany ich bezczelnością, uderzył ich i zatracił w piekle.



4. Księga kapłańska

„Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (23) Nie 
będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta 
nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota! ”

„Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. (23) Nie będziesz 
obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła 
pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. ”Ks. Kapłańska 18 

Słownik PWN na internecie, tak definiuje te pojęcia. 

Obrzydliwość
1. «coś obrzydliwego»
2. «uczucie wstrętu, obrzydzenia»

Nieczystość
«zawierający obce, niepożądane składniki» 

Sromota2

zhańbienie, zniesławienie, wstyd 

Ohyda3

coś obrzydliwego, nieestetycznego, budzącego obrzydzenie 

Tak Bóg się czuje gdy patrzy jak jego stworzenie się kala tym bezeceństwem.

5. Sodomici i czciciele 'bogini', zaplata psa

„Nie będzie wśród córek izraelskich nierządnicy świątynnej4 ani wśród synów izraelskich 
nierządnika świątynnego. „

„Nie będzie nierządnica z córek Izraelskich, ani będzie nierządnik z synów Izraelskich. ”
Ks. Powt. Prawa 23 

To przykład sodomitów, którzy służyli przed swoimi tzw. Boginkami, poprzez czynienie bezeceństwa.
Stosunki płciowe sodomitów, otwierały tych którzy to diabelstwo praktykowali na demony bogini oraz 

2 http://www.sjp.pl/co/sromota  

3 http://www.sjp.pl/ohyda  

4  http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostytucja_sakralna
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kalało ich i czyniło zboczeńcami.

W Biblii Króla Jakuba tak oto przetłumaczono ten pasaż:

„Thou shalt not bring the hire of a whore, or the price of a dog, into the house of the LORD thy God 
for any vow: for even both these are abomination unto the LORD thy God. ”23:18

Czyli nie wolno było przynosić pieniędzy wynajmu nierządnicy sakralnej( służącej ciałem swojej 
bogince, demonizującej jej klientów) oraz ceny wynajmu psa, czyli sodomity.
Nierządnica sakralna i pies-sodomita, byli kanałem kalania okolicznych narodów. Mieszkała w nich 
boginka, czyli diabeł i używał ich do demoralizacji innych. Uprawiali tzw seks magiczny.

Dziś ludzie próbują odseparować duchowość od uczynków, powodujących zdemonizowanie, ale tak się 
nie da. W okultyzmie, jednym ze sposobów na otwarcie tzw trzeciego oka5, jest skalanie człowieka 
sodomia. Gdy to czynią, demon wchodzi do nich i zaczyna przejmować ich życie.
Jeżeli Chrześcijanin nieświadomy tego co robi, prowadzi żonę, lub zona męża do tego typu zbliżenia, 
działa to dokładnie tak samo. Demon wchodzi do nich. Dziś książki oparte są nie na poznaniu z Ducha 
Świętego, ale na psychologii i racjonalizmie i stad wielu pakuje się w problemy.

Pamiętaj, ze kondom, pigułka albo higiena seksu nie zabezpiecza cie przed demonami!

6. Transwestyci, biseksualiści

„Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż 
obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. ”Ks. Powt. Prawa 22 

Ruchy typu unisex są diabelskie.

7. Lesbijki

„Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone 
obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, ”List do Rzymian 1 

„gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. ”

„gdyż niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w to, które jest przeciw przyrodzeniu. ”

„I tak żony ich zamieniły naturalny sposób pożycia na przeciwny naturze. ”

„For this cause God gave[paradidomi- wydać w ręce] them up unto vile[atimia- haniebne, pełne 
wstydu, niesława]affections[pathos -pasja]: for even their women did change[metallasso- zmienic  
jedno na drugie ] the natural[phusikos -zgodne z natura, wrodzone] use [chresis -stosunek]into that 
which is against [para-poza?]nature: (27) And likewise[w podobny sposób] also the men, 
leaving[aphiemi ] the natural use of the woman, burned[ekkaio -stanąć w ogniu] in their lust[orexis  
-pragnienie] one toward another; men with men working[katergazomai ] that which is 
unseemly[aschemosune- zdeformowane, nieobyczajne, nieprzyzwoite, nierządne], and 
receiving[apolambano- otrzymać to co się komuś należy]in themselves[w siebie] that 
5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzecie_oko  
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recompence[antimisthia- to co się należy] of their error[plane -zejście z prawowitej drogi] which was 
meet.[dei -która była należna, konieczna, sprawiedliwa, odpowiednia] ”Biblia Krola Jakuba.

Wolno tłumacząc ten werset :

„Z tego powodu Bóg wydal ich w ręce haniebnych pasji[demony] bo nawet ich kobiety, zmieniły 
stosunki zgodne z natura[tak jak Bóg je stworzył] na takie które są przeciwko naturze.
[wykraczają poza naturę, Stworzenie].I w podobny sposób mężczyźni, odchodząc od stosunków z 
kobieta zgodnych z natura, zapłonęli w ogniu pożądliwości[moc demona] jeden przeciwko 
drugim, czyniąc to co zdeformowane[nieksztaltne], haniebne,nieprzyzwoite i nierządne. I 
otrzymali oni to co się im należało, za w nich samych,  za zejście z prawowitej drogi, i ta kara, 
zaplata była im należna, konieczna i w oczach Boga sprawiedliwa.”

8. Skutki sodomii

• Duchowe-demonizacja, cel- destrukcja, okradzenie, zabicie w rożnych tego słowa znaczeniach.
• Fizyczne- głos, sposób chodzenia, odczucia, myśli.

9. Synowie Beliala

Charakterystyka ducha Beliala6:

1. Ludzie w Biblijnym Chrześcijaństwie, sekretnie odciągający od Boga ku bożkom. Przykład - 
Jezebel.

2. Sodomici
3. Duch stojący za obrona sodomii w kościele
4. Duch stojący za pijaństwem
5. Sprzeciwia się woli Bożej
6. Duch Nabala
7. Synowie Helego- pastora, podkradanie ofiar ludu, przez co gorszyli ludzi aby im zbrzydło 

przynoszenie ofiar Bogu, sypiali z kobietami w kościele.
8. Fałszywe świadectwo przeciwko bratu. Nic nie zrobił, a oni wymyślili fałszywą historie, aby go 

oczernić.
9. Zwolennicy złotego cielca, 

Poczytaj więcej:
Pwt 13:13, Sedziow 19:22, 20:13, 1 Samuela 1:16, 1 Samuela 2:12, 1 Sa 10:27, 25:17, 2 Sa 23:6, 1 
Krolewska 21:10, 21:13, 2 Kronik 13:7, 2 List do Koryntian 6:15

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością 
albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a 
Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a 
bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę 
się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie 

6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Belial  
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spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę 
wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; 

(2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Warszawska) ”

10. Starożytne cywilizacje zniszczone przez perwersje- poczytaj z historii o Grekach, Rzymianach 
i ich obleśnych praktykach.

„Im Rzym był większy i potężniejszy – tym rozwiązłość i swoboda seksualna rosła w siłę – 
społeczeństwo żyło ekscesami, arystokracja urządzała orgiastyczne przyjęcia. ”7

„Ich świat był pełen nieskrępowanej erotyki, wobec której wykazywali absolutny brak 
wszelkiego zakłopotania. (O Grecji)”8

11. List do Rzymian 1- jak to się dzieje- jak to zmienić? Nie oddali czci należnej Bogu i nie byli 
wdzięczni- to główna przyczyna, która musi być naprawiona aby mogła przyjść pomoc z 
niebios.

„nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a 
ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego 
i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) 
Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; ”
List do Rzymian 1 

Jesteś w perwersji? Zacznij od tego, ze zgrzeszyłeś przeciwko Stworzycielowi! Ukorz się przed nim i 
przyznaj ze czyniłeś bezbożnie, ze robiłeś to co Go brzydzi, ze w twarz uwłaczałeś temu, który trzyma 
tchnienie twoje w reku Jego, ze nie oddałeś mu chwały, ale szedłeś za szatanem w jego buncie.
A Bóg miał cierpliwość, bo jeszcze chodzisz na tym świecie jak widzisz. To jego laska, wiec pokutuj i 
odwróć się od tego! Jutro może być za późno!Sodoma i Gomora była ukarana za zboczenie, wiec dziś 
Bóg będąc sprawiedliwym musi w końcu ukarać tych co to robią. 

12. Poznacie ich po owocach, czyny- 'Chrześcijańskie' zboczki? Dzieci Abrahama?

7 http://www.historica.pl/index.php?section=rzym&dzial_id=17&action=forumWiecej&id=239544&page=10  

8 http://serwisy.gazeta.pl/kolekcje/1,85316,4568606.html  

http://serwisy.gazeta.pl/kolekcje/1,85316,4568606.html
http://www.historica.pl/index.php?section=rzym&dzial_id=17&action=forumWiecej&id=239544&page=10


     Gruszki na wierzbie?

„Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; 
albowiem z owocu poznaje się drzewo. ”

„Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi  
Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. (40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam 
mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki  
swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42)  
Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i  
oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej  
nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i  
chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie  
nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa. (45) Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. (46) Któż z was może mi dowieść  
grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? (47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy  
dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. ”Ew. Jana 8 

13. Onanizm, seks analny i seks oralny- seks zboczeńców.

Jak wiele małżeństw przezywa problemy? A ilu z nich bada to co robi w małżeńskim łożu?

„Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i 
cudzołożników sądzić będzie Bóg. ”List do Hebrajczyków 13 

Większość osób widzi w tym wersecie fakt,ze małżonkowie maja być sobie wierni, ale ten werset idzie 
daleko dalej!

„Z nasienia twego nie dopuszczaj ofiarować Molochowi, abyś nie splugawił imienia Boga twego; 
Jam Pan ”Ks. Kapłańska 18 

Onanizm to wymuskana nazwa na samogwałt. Człowiek który to robi ma przymus demoniczny i 
otwiera się w ten sposób na szereg demonów jak- pożądliwość, seksualne fantazje, cudzołóstwo, 
wizualizowanie pożądanej osoby, oraz daje dostęp demonom typu Sukkub lub jego odpowiednik 



Inkub. Samogwałt może być spowodowany tym ze demon siedzi wewnątrz i powoduje presje od 
wewnątrz, bądź z zewnątrz próbuje poprze ten uczynek znaleźć dostęp do człowieka. Onanizm to 
inicjacja seksualna do tego typu demonów, obojętnie jak to racjonalizują psycholodzy bądź pastorzy.
Musisz wiedzieć, ze większość 'gwiazd' filmów erotycznych, rozkładówek w pismach porno bądź 
aktorek porno to kobiety zamężne. Dopuszczasz się wiec cudzołóstwa z każda na ktora patrzysz, 
zawiązujesz więzi duszy i otwierasz się na kolejna porcje demonów. Wielu onanistow nie może mieć 
normalnych relacji z małżonką, bo demony ich związały seksualnie do siebie!Potrzeba wiec 
uwolnienia.

„Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. (27) Słyszeliście, iż 
powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. (28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i 
pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. ”Ew. Mateusza 5 

Bóg stworzył kobiecie narząd, dzięki którym może naturalnie łączyć się z mężczyzna i to sprawia 
obojgu przyjemność oraz seks prowadzi do potomstwa. Zboczeniec nie ma jak się łączyć, bo Bóg nie 
przewidział  seksu dla odmieńców, wiec ku wstydowi- kobieta biega ze sztucznym penisem u paska, bo 
normalnie nie ma jak się łączyć. Bóg nie błogosławi zboczonego seksu i ten 'typ' daje dostęp 
demonom, które wchodzą i później wykonują swoja destrukcyjna prace.

Bill Subritzky w swojej książce pt :”  Demons defeated  9  (Demony pokonane)  ”(str.104)   pisze:

„Inne formy perwersji seksualnej są demoniczne, np: rożne formy seksu oralnego. Często podchodziły 
do mnie kobiety z ogromnymi problemami i widziałem tego ducha na nich. Widziałem wizje organu z 
przodu ich ust. Zapytałem czy brały udział w tych praktykach, One się przyznawały a kiedy się go 
wyrzekły, demon wychodził i duch choroby za nim. Miało również miejsce wymiotowanie wraz z 
manifestacjami. Potem wstawały, kompletnie uleczone”

Derek Prince w książce pt:”They shall expel demons10 (Demony wyganiać będą)”(str. 60-63) 
zawiera takie oto świadectwo:

„Następnie matka Sharon wzięła mnie na stronę i powiedziała mi, ze szukała aby się ze mną umówić 
na doradztwo odnośnie Sharon i jej męża. Ta matka, pielęgniarka, używała dyskretnego, fachowego 
języka aby opisać co się dzieje miedzy młodą para. W tej dekadzie, chrześcijanie nie używali terminu 
seks oralny, ale zrozumiałem ze o to właśnie jej chodziło...

Przez następną godzinę lub więcej, [demony]wychodziły jeden za drugim, podając imiona na wyjściu. 
Niektóre miały seksualne znacznie. Jeden nazywał się flirt, a inny petting. Niektóre nazwy były 
obsceniczne.”

Derek Prince nauczał w swoim kościele na temat konfliktu z szatanem i nagle kobieta, która grała na 
pianinie w zborze, wydala przeraźliwy wrzask i osunęła się na podłogę.

„Była to  dobra Chrześcijanka, Zielonoświątkowiec, zbawiona i napełniona Duchem Bożym od 

9 http://smartcart.netsmart.co.nz/addtocart.cfm?id=1373&product=Demons+Defeated+-  
Book&price=21.00&qty=1&units=21.00&return=www.doveministries.com/usa/books.html

10 http://www.amazon.com/They-Shall-Expel-Demons-Invisible/dp/0800792602  

http://www.amazon.com/They-Shall-Expel-Demons-Invisible/dp/0800792602
http://smartcart.netsmart.co.nz/addtocart.cfm?id=1373&product=Demons+Defeated+-Book&price=21.00&qty=1&units=21.00&return=www.doveministries.com/usa/books.html
http://smartcart.netsmart.co.nz/addtocart.cfm?id=1373&product=Demons+Defeated+-Book&price=21.00&qty=1&units=21.00&return=www.doveministries.com/usa/books.html


dzieciństwa. Jej tata- pastor Zielonoświątkowy, a jej mąż student szkoły Biblijnej a jej szwagier pastor. 
Była cicha, młodą kobieta, której służbą była gra na pianinie”(str.60)

Brat Gene B. Moody11 w swoim podręczniku-”Deliverance Manual/Podręcznik Uwolnienia” na str. 
248 zawarł taka informacje:

„Powinieneś przyjąć z radością seksualne uczucie twojej zony. Łoże[małżeńskie] jest święte i 
nieskalane. Twoje ciało należy do twojej partnerki. Stosunek to jedyna Boza forma seksu. Dewiacje 
seksualne jak seks oralny lub analny z twoja partnerka są demoniczne”

14.  Drogi demonizacji

Wychowanie-mama chciała córkę, albo ubierała syna w dziewczyńskie ubrania i tak 
traktowała.
Rodzice oglądali takie gazety-i dziecko znajduje takie magazyny u rodziców w szafce, 
przechodzi szok i demony wchodzą.
Generacyjne grzechy- jeśli rodzice byli tacy lub eksperymentowali to te demony przenoszą się 
na następne pokolenia. Wielu myśli ze zrobi na złość Bogu, poprzez te grzechy. Coz, twoje 
pokolenia zapłacą za twoje 'zabawy'.Bóg nie da się naśmiewać. Oszukujesz sam siebie, ze 
możesz grzeszyć i wywinąć się od konsekwencji. Biedna twoja rodzina.
Gwałt-np. ksiądz gwałcący dziecko na plebanii. Demon od niego przechodzi na jego ofiarę i 
dopóki ta osoba nie zostanie uwolniona, demon będzie działał w jej życiu.
Molestowanie- ksiądz molestujący ministranta, działa jak w przypadku gwałtu.
Rodzina-rodzice lub inni członkowie rodziny praktykujący perwersje
Znajomi, koledzy- jeśli masz kolegow sodomitów, to te demony będą oddziaływać na ciebie.
Filmy-seriale, TV, kino, festiwale filmowe promujące perwersje.
Muzyka- Lady Gaga, piosenki o całowaniu dziewczyn przez dziewczyny- Katy Perry12, Queen, 
Elton John, George Michael, Tonex, Boy George itd. Lepiej sprawdź półkę z płytami. Oni 
promują sodomie.
Porno-demony przechodzą na ciebie gdy oglądasz te filmy.
Propaganda w mediach- niektórzy zwiedzeni ludzie fascynują się grzechem i zboczeniem i 
popychaj to do społeczeństwa- artykuły, reportaże, biografie sodomitów, show.
Ataki duchowe zboczeńców- myśli, odczucia, presja itd- sodomici mogą używać magii aby 
atakować tych co się sprzeciwiają ich perwersji.
Seks z osoba, która spala ze zboczeńcem-seks z prostytutka, osoba spotkana przygodnie, 
która również jest lesbijka, albo sypiała wcześniej z osoba która była sodomita, biseksualista. 
Inicjacje i rytuały magiczne- Magia seksualna, organizacja Skull and Bones13, Wika, 
otwieranie trzeciego oka, Alister Crowley,magia rytualna, magia sodomii, szatańskie krzywdy 
rytualistyczne- prowadza do głębokiej demonizacji.
Gazety- zdjęcia, artykuły, reportaże, wywiady z perwertami.
Parady wstydu- niektórzy chodzą dla ciekawości aby zobaczyć co się dzieje. Transfer 
demonów.
Szkolnictwo-w Ameryce nauczają,ze zboczenie to 'alternatywny styl życia'.

11 http://www.moodymanual.demonbuster.com/  

12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry  

13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Czaszka_i_Ko%C5%9Bci  
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Ordynacja perwerta- niektórzy ordynują zboczeńców w kościołach na pastorów i jak siedzisz 
pod takim to jego demony będą na ciebie oddziaływać. 70% katolickich księży jest taka, wiec 
jeśli jesteś katolikiem to dokładnie rozważ co jest tutaj napisane. Wyjdź i studiuj Biblie i szukaj 
prawdziwego Jezusa Chrystusa. Sodomici czcili 'boginki',a katolicyzm czci demona zwanego 
Maryja. 
Kluby- domy sodomitów
Internet
Prostytucja-Mam słowo dla osób które zajmują się prostytucja. Bóg cie kocha, ale to co robisz 
przyniesie ci dewastacje i zniszczenie! Nie wiesz co twoi klienci robią gdy nikt nie widzi. Nie 
wiesz z iloma pedofilami, chorymi psychicznie, zboczonymi osobami sypiałaś! Niektórzy to 
mentalnie niezrównoważeni psychopaci, sataniści, i to co oni maja dostajesz gratis do 
wynagrodzenia które ci oferują. Nie musisz tak żyć! Jezus może zmienić twoje życie i oczyścić 
cie z pokalania. 

„Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak 
szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. ”Ks. Izajasza 1 

Porno gwiazdy- wszelki brudny i zboczony typ seksu.

15. Plec aniołów.

W wielu religiach ludzie napotykają takie stwory jak 'boginki'(Wika, hinduizm, buddyzm, katolicyzm), 
gdzieniegdzie można tez usłyszeć o tym jak ktoś spotkał kobietę anioła!
Co jednak Biblia nam mówi na ten temat? 
„Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do 
Jerozolimy, mówiąc: Potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. (22) Wysłał więc do Macedonii 
dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. (23) W 
owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi Pańskiej. (24) Albowiem pewien złotnik, 
imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały 
zarobek, (25) zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: Mężowie, wiecie, że z tego 
rzemiosła mamy nasz dobrobyt; (26) widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz 
nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są 
rękami zrobieni. (27) Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w 
poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini(thea14) Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, 

14 http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CE%AC  
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którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. ”Dzieje Apost. 19 

Inne wersety w ST mówią o czczeniu Asztarte- Aszera, Isztar, Afrodyta,Wenus.

„Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem 
Ammonitów. (6) Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego 
ojciec. ”1 Ks. Królewska 11 

Sędziów 2, 10, 1 Samuel 7:3, 1 Królewska 11:1 itd.

Co naprawdę czcza zwolennicy religii Wika, katolicyzmu, buddyzmu, hinduizmu, królowej 
niebios?

Odpowiedz na to pytanie może przyprawić wielu o mdłości.

Bóg nie stworzył kobiet aniołów, ale w Biblii jasno widzimy ze anioły to synowie Boży! Resztę sobie 
dopowiedz, do czego posuwają się demony by ludzi zwieść!

„(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) ujrzeli synowie boży, że 
córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. ”Ks. Rodzaju 
6 
„(1) I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły; (2) Że, widząc 
synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które sobie 
upodobali ”

„Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny? (7) Gdy gwiazdy poranne 
chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? ”



Czy Maria z Biblii to to samo co Maryja katolicka, zwana tez królową niebios? Aby to zrozumieć 
polecam czytelnikowi aby zapoznał się z artykułem Alfreda Palli:

http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/palla/krolowa.htm

16. Upodlenie człowieka, zaburzenie płci,  wyśmiewanie się z Boga, skalane stworzenie.
 

Diabeł mści się na Bogu, poprzez atak na Jego stworzenie. Skalanie, wypaczenie, zwiedzenie, 
zaślepienie, zdemonizowanie, życie przeciwko naturze. Diabelska medycyna- zmiana płci, terapia 
hormonalna. Diabeł chce totalnego upadku mężczyzn i kobiet- chce ich upodlić poniżej zwierząt.

17. Modlitwy dla pragnących pomocy

Zbawienie.

„Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla 
wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony 
będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o 
którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? ”List do Rzymian 10 

„Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo 
wiary, które głosimy. (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu 
swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku 
usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. ”List do Rzymian 10 

Ojcze, wyznaje ze potrzebuje Mesjasza. Widzę jak moje życie stoczyło się w przepaść- brudu, 
odstępstwa, nienormalności. Rozumiem, ze tylko Jezus jest wstanie zmazać moje winy. Przyjmuje Jego 
ofiarę, wierze ze umarł na krzyżu za mnie, za grzesznika, i przyjmuje Jego oczyszczająca krew.

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego 
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. ”Dzieje Apost. 4 

http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/palla/krolowa.htm


Nowo Narodzenie z Ducha Świętego, moc z wysokości.

„Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na 
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, 
gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? (5) Odpowiedział Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 
(7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (8) Wiatr wieje, dokąd chce, i 
szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z 
Ducha. ”Ew. Jana 3 

„A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie 
przyobleczeni mocą z wysokości. ”Ew. Łukasza 24 

„A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy 
Ojca, o której słyszeliście ode mnie; (5) Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach 
będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.... weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i 
będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. ”Dzieje 
Apost. 1 

„Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. (9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, 
jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. ”
List do Rzymian 8 

Skąd możesz wiedzieć, czy masz Ducha Świętego w tobie?

„(1) A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. (2) I powstał nagle z  
nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazały się  
im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy  
Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. ”Dzieje Apost. 2 

Ojcze, ty obiecałeś już w Starym Testamencie, ze wylejesz Ducha Bożego na wszelkie ciało! Dziękuje 
ci, ze stałem się częścią Twojego planu, przyjelem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela.
Teraz wg wyżej wymienionych wersetów napełnij mnie Twoim błogosławionym Duchem Świętym.
Wylej na mnie Twoje dziedzictwo! 

Grzechy generacyjne

“O Panie! według wszystkich sprawiedliwości twoich niech się proszę odwróci popędliwość twoja i 
gniew twój od miasta twego Jeruzalemu, góry świętobliwości twojej: bo dla grzechów naszych i dla 
nieprawości ojców naszych Jeruzalem i lud twój nosi po hańbienie u wszystkich, którzy są około nas. 
”
Ks. Daniela 9 

“A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje 
grzechy oraz przewinienia swoich ojców. (3) Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z 
księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje 
grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu. (4) Potem na stopniu przeznaczonym dla Lewitów 
stanęli: Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani i Kenani i wołali donośnym 



głosem do Pana, swojego Boga, (5) Lewici zaś: Jeszua i Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, 
Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli: Powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieku aż na 
wieki. I błogosławili chwalebne imię Tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i 
uwielbienie, mówiąc: (6) Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich 
zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to 
utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon. (7) Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który 
wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur chaldejskiego, i nadałeś mu imię Abraham. (8) A gdy stwierdziłeś, 
że serce jego jest ci wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chetejczyka, 
Amorejczyka, Peryzyjczyka, Jebuzejczyka, Girgazyjczyka dasz jego potomstwu, i dotrzymałeś swego 
słowa, bo jesteś sprawiedliwy. (9) Ty wejrzałeś na niedolę naszych ojców w Egipcie i wysłuchałeś ich 
wołania nad Morzem Czerwonym. (10) Dokonałeś znaków i cudów na faraonie i na wszystkich jego 
sługach, i na całym ludzie jego ziemi, wiedziałeś bowiem, iż podle się z nimi obchodzili. Toteż 
uczyniłeś sławnym swoje imię, jak to jest i dzisiaj. (11) Rozdzieliłeś morze przed nimi, przeszli więc 
przez jego środek po suchej ziemi, a ścigających ich wrzuciłeś w głębinę, jak się wrzuca kamień do 
wód wezbranych. (12) Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im 
drogę, po której iść mieli. (13) Potem zstąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi z niebios, i dałeś im 
prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. (14) Ogłosiłeś im swój święty sabat, 
nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swego sługę. (15) Gdy byli głodni, dałeś im 
chleba z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni, i obiecałeś im, że wkroczą i 
odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. (16) Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, 
usztywniając swoje karki i nie słuchając twoich przykazań. (17) Uchylali się od posłuszeństwa, nie 
pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby 
wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, 
cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. (18) Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, 
mówiąc: To jest twój Bóg, który cię wywiódł z Egiptu, i popełniali wielkie bluźnierstwa, (19) Ty dla 
wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni; słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, 
prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. (20) Dałeś 
im swego dobrego ducha, aby ich pouczał; twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy 
byli spragnieni. (21) Przez czterdzieści lat utrzymywałeś ich na pustyni tak, że niczego im nie brakło. 
Odzienia ich nie zdarły się i nogi ich nie napuchły. (22) Dałeś im królestwa i ludy, przydzielając im je 
jako przyległość, toteż wzięli w posiadanie ziemię Sychona, ziemię króla Cheszbonu, i ziemię Oga, 
króla Baszanu. (23) Liczbę ich synów pomnożyłeś ja gwiazdy niebieskie i sprowadziłeś ich do ziemi, o 
której powiedziałeś ich ojcom, że wejdą do niej i wezmą ją w posiadanie. (24) I przyszli synowie, i 
wzięli w posiadanie ziemię, Ty zaś powaliłeś przed nimi mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków, i 
wydałeś w ich rękę zarówno królów, jak i ludy tej ziemi, by postąpili z nimi według swojej woli. (25) 
Zdobyli warowne grody i żyzną ziemię! I wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone 
cysterny, winnice, gaje oliwne i drzewa owocowe w obfitości. Jedli tedy i byli syci, utyli i opływali w 
dostatki dzięki wielkiej twojej dobroci. (26) Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko tobie, i 
odrzucili od siebie twój zakon, zabili twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do 
ciebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa. (27) Toteż wydałeś ich w ręce ich wrogów, a ci ciemiężyli 
ich. W czasie ucisku zaś wołali do ciebie, a wtedy Ty wysłuchałeś ich z niebios i według obfitego 
swego miłosierdzia dałeś im wybawicieli, którzy wybawiali ich z ręki ich wrogów. (28) Lecz gdy 
znów zażyli spokoju, zawrócili do czynienia zła przed tobą. Toteż na nowo wydałeś ich w ręce ich 
nieprzyjaciół, którzy ich ujarzmili. Wtedy znowu wołali do ciebie i Ty wysłuchałeś ich z niebios, i 
wyrwałeś ich wiele razy według obfitego miłosierdzia twego. (29) Ostrzegałeś ich, aby ich nawrócić do 
swego Zakonu, lecz oni podle postąpili i nie słuchali twoich przykazań i grzeszyli przeciwko twoim 
prawom. Jeżeli je człowiek wypełnia żyje. Lecz oni odwracali się do nich plecami, usztywniali swoje 
karki i nie usłuchali. (30) Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przez swego 
ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz oni nie przyjęli tego w swoje uszy. Toteż wydałeś 



ich w moc ludów różnych krajów. (31) Dzięki obfitemu miłosierdziu twojemu nie wygubiłeś ich i nie 
opuściłeś, gdyż Ty jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym. (32) Teraz więc, Boże nasz, Boże wielki, 
potężny i straszny, który dotrzymujesz przymierza i łaski, niechaj nie wyda ci się małym cały ten 
mozół, jaki nas spotkał, naszych królów, naszych książąt, kapłanów, naszych proroków i naszych 
ojców oraz cały lud twój, od czasów królów asyryjskich aż do dziś dnia. (33) Wszak Ty jesteś 
sprawiedliwy we wszystkim, co przyszło na nas; Ty dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy 
bezbożnie: (34) nasi królowie, nasi książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali twojego Zakonu i nie 
zważali na twoje przykazania i na twoje napomnienia, których im udzielałeś. (35) Gdy jeszcze byli w 
swoim królestwie, mimo obfitych dóbr, które im dałeś, w ziemi rozległej i urodzajnej, którą im dałeś, 
nie służyli ci i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. (36) Tak tedy jesteśmy dziś 
niewolnikami w ziemi, którą dałeś naszym ojcom, aby z jej plonów i dóbr spożywali, otośmy w 
niej niewolnikami. (37) Obfite swoje płody przynosi ona królom, których ustanowiłeś nad nami za 
nasze grzechy, oni władają nad naszymi ciałami i nad naszym bydłem według swojego upodobania. 
Przeto jesteśmy w wielkim ucisku. 

(Ks. Nehemiasza 9:1-37, Biblia Warszawska) ”

Ojcze, Wybacz także moim przodkom za kalanie się seksualnymi grzechami 
jak........................................, ja im wybaczam i modle się abyś odciął mnie i moje pokolenia od ich 
przewin. Przez krew Jezusa, ja lamie wszelkie przekleństwo ciążące na przodkach i zamykam diabłu 
dostęp! Przez krew Jezusa nakazuje wszelkim demonom opuścić moje życie, wyjść ze mnie, mojego 
mieszkania i nigdy nie wracać. W imieniu Jezusa!

Gwałt

„1) A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. 
(2) Gdy ją ujrzał Sychem, syn Chamora, Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił 
ją. ”Ks. Rodzaju 34 (gwałt dokonany przez ludzi)

„A byli olbrzymowie na ziemi w one dni; nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, 
rodziły im syny. A cić są mocarze, którzy od wieku byli mężowie sławni. ”Ks. Rodzaju 6(gwałt 
dokonany przez demony)

Ojcze ty znasz co mi się przydarzyło. Tak jak Jezus wybaczył mnie, tak chce wybaczyć moim 
gwałcicielom i osoba które mnie skrzywdziły seksualnie. Modle się abyś do nich dotarł i pokazał im 
ich upadek i skierował ich do Jezusa! Nakazuje teraz demonowi gwałtu, nieczystości i wszelkim innym 
które weszły gdy te osoby/osoba mnie atakowała. Wyjdźcie w imieniu Jezusa! Związuję mocarza który 
stoi na czele tej grupy demonów i nakazuje mu opuścić mnie, bo moje ciało jest świątynią Ducha 
Bożego! Wyjdź w imieniu Jezusa!Nakazuje tez wszelkim duchom typy sukub/inkub aby mnie 
opuściły!Lamie ich moc, nie maja prawa dłużej przebywać w moim życiu!

Molestowanie

„A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: Chodź do mnie i oddaj mi 
się, moja siostro! (12) Lecz ona mu odpowiedziała: Nie, bracie mój, nie zhańb mnie! Tak się nie robi w 
Izraelu, nie popełniaj takiego bezeceństwa! (13) Co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą? 
A co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Pomów raczej z królem, a on mnie 



tobie nie odmówi. (14) Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. ”
2 Ks. Samuela 13 

Patrz wyżej.

Otwarcie się na grzech

„Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. ”Ks. Przysłów 14 
„Roztropny, widząc zło, kryje się: prostaczkowie idą dalej i ponoszą szkodę. ”Ks. Przysłów 27:1-27
 
Ojcze wybacz mi, ze z powodu moich decyzji, naiwności bądź świadomej chęci grzeszenia otwarłem 
się na grzechy seksualne. Przyjmuje twoje wybaczenie i modle się abyś uwolnił mnie od wszelkiego 
demona, który wszedł gdy oglądałem filmy, słuchałem muzyki, przebywałem z sodomitami, gdy 
oglądałem czasopisma itd. Pokaz wszelkie inne drogi demonizacji. Szatanie musisz wyjść teraz!

Złe towarzystwo

„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie 
zasiada w gronie szyderców ”Ks. Psalmów 1 

Ojcze wybacz, ze zadawałem się z ludźmi którzy mieli destrukcyjny wpływ na moje życie, czy to przez 
alkohol, narkotyki, seks, magie itd. Wybaczam im, co mi zrobili i ty wybacz mi, ze bylem przeciwko 
Tobie robiąc te rzeczy. Zlam teraz więzi duszy z nimi i niech demony wyjdą. Niech duchy stojące za 
alkoholem, narkotykami, seksem,...........................opuszcza moje ciało i dusze i nigdy nie wracają. 
W imieniu Jezusa z Nazaretu!

Więzi duszy

„(1) A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju.  
(2) Gdy ją ujrzał Sychem, syn Chamora, Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił  
ją. (3) Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule do niej się  
odzywał ”

Ojcze, w mieniu Jezusa lamie teraz złe więzi duszy z (wybierz):
• znajomymi, rodzicami, rodzina, przyjaciółmi, kochankami, prostytutkami, osobami 

zboczonymi, alkoholikami, narkomanami, czarownikami, księżmi, fałszywymi systemami 
religijnymi, buddyzmem, katolicyzmem, hinduizmem, świadkami, ...................................

I nakazuje demonom stojącym za nimi aby wyszły, nie robiąc nikomu krzywdy i niech idą do otchłani.
Aplikuje krew Jezusa na te więzi oraz demony.

Fałszywa religia

„ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast 
Stwórcy ”List do Rzymian 1 

„Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk 
rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie: Amen. ”Ks. Powt. Prawa 27 

Ojcze wybacz mi ze nie czciłem Ciebie, ale stworzenie, modliłem się do figurek, zmarłych, aniołów, 



czyniłem sobie bożki z ludzi. Zlam więzi duszy z tymi czynnościami, ludźmi i demonami które stoją za 
tym systemem. Związuję mocarza stojącego za ............................, i nakazuje aby jego demony były 
związane i wychodziły w rządku. Grabie twoje bronie, zbroje i nakazuje ci abyś wynosił się z mojego 
ciała, obecności, domu, pokoleń, rodziny i szedł do otchłani teraz! W imię Jezusa!

Magia

„Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych  
ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez  
ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz  
duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to  
czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez skazy przed  
Panem, Bogiem twoim, (14) gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a  
na to Pan tobie nie pozwolił. ”Ks. Powt. Prawa 18 

Ojcze wybacz mi, ze kalałem się magia, ezoteryka, ukrytymi 'tajemnicami' ciemnosci. Wybacz moja 
ciekawość. Wyznaje moje grzechy i modle się abyś je odpuścił w imieniu Jezusa. Wyrzekam sie 
następujących praktyk:

• astrologia, horoskopy, znaki zodiaku, lanie wosku, wróżenie, zaklinanie, zamawianie
• magia rytualna, książki magiczne i ezoteryczne, grymuary, senniki
• magia seksualna, kabała, podręczniki do seksu, kama sutra, 
• wychodzenie z ciała, karty tarota, magiczne pasjanse, wróżenie z kuli
• nekromancja, modlitwa do zmarłych, czczenie przodków, rytuały katolicyzmu
• wahadełko, chiromancja, bioenergoterapia, satanizm, Wika, branie narkotyków w celach 

magicznych
• biblia szatana, transformacje magiczne, uczestnictwo w spotkaniach kultów, sztuki walki,
• znamiona, tatuaże, pentagramy, horrory, amulety, czytanie przyszłości, wróżby świąt bożego 

narodzenia, palenie i topienie marzanny, mitologie, Słowianie, i wszelkie inne lub powiązane 
praktyki....

I nakazuje im opuścić moje ciało, dom, rodzinę, bliskich i nigdy nie wracać!

Filozofie

„Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach 
ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; ”List do Kolosan 2 

Ojcze wybacz, ze nie podążałem za Biblia ale słuchałem wszelkich systemów sprzecznych z nią, jak 
komunizm, filozofie, darwinizm,mity, powiedzenia, mądrość ludowa, podążałem za obrzędami i 
tradycjami moich ojców, które Cie znieważały!Niech demony stojące za tymi fałszywymi filozofiami 
opuszcza mnie, przez krew Chrystusa Mesjasza!

Atak duchowy

„Wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich 
współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: Oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię, i  
mieszka naprzeciw mnie. (6) Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie;  



może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi; wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie  
błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. ”Ks. Liczb 22 

Ojcze, dziękuje cie ze w Jezusie jestem bardziej niż zwycięzcą! Zakładam zbroje Boza aby ostać się od 
wszelkich ataków złego! Ogłaszam, ze krew Jezusa, która znaczy więcej niż krew zwierząt, jest nade 
mną, moim domem, rodzina i chroni mnie od wszelkiego demona. Ogłaszam ze jestem nienaruszalnym 
gruntem dla każdego demona. W imieniu Jezusa wiążę wszelkiego demona który stoi za tym atakiem i 
lamie wszelkie klątwy, słowa, wyroki, wyrocznie, ogłoszenia, magie, zaklęcia, wszelkie typy czarów 
skierowane do mnie, lamie moc amuletów, talizmanów, inkantacji, zaśpiewów,  bełkotania, szatańskiej 
muzyki, intonacji, grupowych ataków, magie rytualna, magie sympatyczna,blokuje astralne projekcje 
skierowane na mnie, mój dom, moja rodzinę i lamie moc ducha, który to czyni. Ojcze wyślij 12 
legionów aniołów aby mnie otoczyła, strzegła i walczyła za mnie i moja rodzinę. Przykazałeś aniołom 
by mnie strzegli na wszystkich moich drogach i nie urażę swej stopy o kamień! Prowadź mnie w 
rozpoznaniu i zniszcz prace demonów, które mnie atakują!
Zwiąż moc siłacza stojącego za wiedźma, kapłanem, magikiem i nakazuje ich demona być związanym 
i zaprzestać to czynić. Wyślij Ojcze przekonanie Ducha Świętego do tych osób, i uzmysłów im ich 
pozycje i fakt gdzie idą! Lamie moc wszelkich ataków telepatycznych, projekcji myśli, inwokacji lub 
ewokacji demonów i odsyłam je na ich demoniczne źródło! W imieniu Jezusa!

Przeklęte obiekty

„Izrael zgrzeszył: Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było  
obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy...Wtedy Jozue rzekł do Achana: Synu  
mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego  
przede mną nie ukrywaj! (20) I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł: Zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko  
Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak: (21) Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński,  
dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto  
są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. (22) Wysłał więc Jozue  
posłańców, którzy pobiegli do namiotu, i oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie.  
(23) Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich, i złożyli je przed  
Panem. (24) Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i  
córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim, i zaprowadzili ich do  
doliny Achor. (25) I rzekł Jozue: Jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi  
na ciebie nieszczęście! I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali.  ”Ks. Jozuego 7 

„A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i 
zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm. ”Dzieje Apost. 19 

Ojcze wybacz ze mam w swoim posiadaniu następujące przeklęte obiekty:(wybierz):

• katolickie bibeloty- różaniec, obrazek, szkaplerz, obraz, figura, odlew, książeczka do komunii, 
krzyż drewniany, wszelkie wyobrażenia Boga czy Jezusa.

• Magazyny porno, muzykę rockowa, metalowa, rap, hip hop( w tym, chrześcijańskie)
• kama sutra, karty tarota, 
• sennik, podręczniki do magii, artykuły seksualne, książki innych religii, mitologie



• rodzinne pamiątki które są zdemonizowane i przyciągają demony
• podręczniki do medycyny niekonwencjonalnej
• brudne filmy, horrory, gry komputerowe magiczne, erotyki, thrillery, zboczone filmy, 
• książki grozy, Masterton15, Lovecraft16, Barker17, Crowley18, i inne obiekty, które otwierają 

dostęp diabłu.

„nie dawajcie diabłu przystępu. ”List do Efezjan 4 
„Nie dawajcie miejsca dyjabłu. ”

Ojcze decyduje te rzeczy osunąć z mojego domu, spalić i pozbyć się ich.(jak   już to zrobisz przejdź   
dalej!). Ojcze wyrzuć wszelkiego demona który miał dostęp przez te bibeloty! W imieniu Jezusa!

18. Bóg przewidział aby ludzie się rozmnażali. 

Perwersja przynosi śmierć pokoleń. Perwersja przynosi śmierć pod każdym względem- emocjonalnym, 
fizycznym i duchowym.

19.  To nie geny, to pokolenia i własne grzechy, ataki diabla.

„Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem 
zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie 
nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają 
moich przykazań. ”Ks. Wyjścia 20 

Jak diabeł produkuje zboczeńców? Jeśli twoi przodkowie postanowili eksperymentować seksualnie, 
to maja przekleństwo które dotyka nie tylko ich ale następne pokolenia. Mogłeś nigdy nic nie mieć 
wspólnego z tym bezeceństwem,a tu odkrywasz zboczone myśli, odczucia itd. To mogą być grzechy 
generacyjne. Inna droga są własne grzechy- bezpośredni udział, oglądanie dla zabawy odmieńców.
Inna droga jest atak duchowy, czyli ktoś kalający się zboczeniem, praktykujący magie, mógłby 
próbować projektować się astralnie i wpływać na ciebie, atakować sen, albo wysyłać zboczone demony 
na 'misje'.tragedia jest jeśli nie wiesz ze istnieje diabeł, ze jest świat duchowy wrogi tobie. Będziesz 
myślał ze to ty i w ten sposób diabeł chce cie zwieść.

20. Czczenie stworzenia prowadzi do zboczenia- katolicyzm, buddyzm, hinduizm itd.

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/Graham_Masterton  

16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Howard_Phillips_Lovecraft  

17 http://pl.wikipedia.org/wiki/Clive_Barker  

18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley  
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„Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy 
przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego 
też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości ”List do Rzymian 1 

21. Gdzie idą zboczeńcy?

       Jezioro ognia i siarki

„1) Na ostatek, bracia moi, radujcie się w Panie. Tyż rzeczy wam pisać, mnieć nie cięszko, a wam 
prześpieczno jest. (2) Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych robotników, strzeżcie się rościęcia. ”List 
do Filipian 3 

„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani 
wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, 
ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. ”

„Abo nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie będą dziedzicmi królestwa niebieskiego? Nie mylcie się. Ani 
nieczyści, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani roskosznicy, ani Sodomczycy. (10) Ani złodzieje, 
ani łakomi, ani pijanice, ani obmowce, ani drapieżce, nie będą dziedziczmi królestwa niebieskiego. ”
1 list do Koryntian 6 

„Wiedząc, iż zakon nie jest położon sprawiedliwemu, ale tym, którzy zakonem gardzą, nie chcąc mu 
być poddanymi, niepobożnym i grzesznym, złoczyńcam i sprośnym, tym którzy zabijają ojca i matkę, 
mężobójcam. (10) Nieczystym, Sodomczykom, tym którzy ludzi kradną, kłamcam, krzywoprzysiężcam 
i jeśli co inego jest przeciwnego zdrowej nauce. ”

„rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla 
wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, ”1 List do Tymoteusza 1 

„Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez 
bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i 
wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. ”

„A zewnątrz będą psy i ci, którzy trują i nieczyści i mężobójce i bałwochwalce i którykolwiek miłuje i 
dopuszcza się kłamstwa. ”



„Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim 
żyje. ”Apokalipsa (Objawienie) 22 

Czemu Biblia nazywa sodomitów- psami?  Przypatrz się co psy robią i wyciągnij wnioski!

22. Bałwochwalstwo, czary, perwersja i szaleństwo to diabelska czwórka. Jeśli znajdziesz jedna z 
nich, to szukaj pozostałej 'rodziny'. 

23. Zboczenie to atak na małżeństwo, płeć, i przyszłość ludzkości.

Sodoma nie miała zbyt wielu prawdziwych mężczyzn, bo reszta była zaangażowana w sodomie. 
Widzimy jak Lot, jego córki oraz ich mężowie nie byli sodomitami. Jednakże niemoralność sodomy 
udzieliła się im wszystkim.  Lota, wiedząc co czai się na ulicach próbował uratować przed pokalaniem 
dwóch wędrowców przez ugoszczenie ich w domu oraz  przez danie własnych córek do sodomii, kiedy 
to banda sromotników okrążyła miejsce Lota i domagała się aby wydać im tych ludzi. Mężowie córek 
Lota drwili z ostrzeżeń Lota, i zostali strawieni przez ogień z nieba. Zona Lota z tęsknoty(!) za 
Sodomom i Gomora obróciła się wstecz i zamieniła się w slup soli! Za czym ona tam tęskniła? Coś 
musiało być nie tak! Za brudem?

A na koniec, gdy Lot schronił się z córkami w bezpieczne miejsce, córeczki nie miały problemu wejść 
ojcu do łózka gdy był pijany! Oprócz sodomii, musiały tam być powszechne takie rzeczy jak 
kazirodztwo, brak bojaźni Bożej, seks z aniołami(upadłymi), pedofilia i pederastia. Lot chciał bronic 
dwóch wędrowców , nawet wypowiedział się ze to co chcą zrobić mieszkańcy sodomy jest bezecne19, 
ale próbować dać własne córki na zgwałcenie? Coś  było nie tak. 

24. Ziemia jest przeklęta przez te praktyki

„Byli też i Sodomczycy w onej ziemi, sprawujący się według wszystkich obrzydliwości poganów, 
które wyrzucił Pan od obliczności synów Izraelskich. ”1 Ks. Królewska 14 

„I czynił Aza, co dobrego było w oczach Pańskich, jako Dawid ojciec jego. (12) Albowiem wytracił 
Sodomczyki z ziemi, i wyrzucił wszystkie bałwany, których byli naczynili ojcowie jego. ”1 Ks. 
Królewska 15 

„A inne sprawy Jozafatowe, i moc jego, której dokazywał, i jako walczył, azaż to nie jest napisane w 
kronikach królów Judzkich? (47) Ten wyplenił z ziemi ostatek Sodomczyków, którzy byli pozostali za 
dni Azy, ojca jego. ”1 Ks. Królewska 22 

19 W Biblii Króla Jakuba, Lot mówi-”Proszę was bracia(ach), nie czyńcie tej niegodziwości(ra)” Księga Rodzaju 19:7.
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„Kazał też wynieść gaj święcony z domu Pańskiego precz z Jeruzalemu ku potokowi Cedron, a spalił 
go u potoku Cedron, i starł go w proch, a popiół jego rozmiotał na groby synów onegoż ludu. ”2 Ks. 
Królewska 23 

„Z nasienia twego nie dopuszczaj ofiarować Molochowi, abyś nie splugawił imienia Boga twego; Jam 
Pan (23) Z mężczyną nie będziesz obcował, jako z niewiastą; obrzydliwością to jest. (24) Także z  
bydlęciem żadnem obcować nie będziesz, abyś się z niem miał splugawiać. Niewiasta też niech nie  
podlega bydlęciu dla obcowania z nim; sprośna rzecz jest. (25) Nie plugawcież się temi wszystkiemi  
rzeczami; bo tem wszystkiem splugawili się poganie, które Ja wyrzucam przed obliczem waszem. (26)  
Bo splugawiła się ziemia; przetoż nawiedzę nieprawość jej na niej, i wyrzuci ziemia obywatele swoje.  
(27) A tak wy przestrzegajcie ustaw moich i sądów moich, a nie czyńcie żadnych obrzydliwości tych, w  
domu zrodzony, i przychodzień, który jest gościem w pośrodku was. (28) Albowiem wszystkie te  
obrzydliwości czynili ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami, czem splugawiona jest ziemia. (29) Aby 
was nie wyrzuciła ziemia, gdybyście ją splugawili, jako wyrzuciła naród, który był przed wami. (30)  
Albowiem ktobykolwiek co uczynił z tych wszystkich obrzydliwości, zaiste wytracone będą dusze to  
czyniące z pośrodku ludu swego. 

(Ks. Kapłańska 18:1-30, Biblia Gdańska) ”


