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UWOLNIENIE OD DEMONÓW  

Materiały te mogą być powielane za wyjątkiem celów komercyjnych  

1.NASZE CIAŁO JEST PRZEZNACZONE NA ŚWIĄTYNIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

(1 Koryntian 3:16, 17; 1 Koryntian 6:19, 20) 

Plan Szatana aby zbezcześcić świątynię, np. pozamałżeńskie kontakty seksualne, perwersje 

seksualne, uzależnienie od papierosów, alkoholizm. 

Moje pierwsze uwolnienie – wypędzenie ducha aborcji z chrześcijanina 

Człowiek w wieku 40 lat zwijał się jak płód i krzyczał. Jego matka chciała poddać się 

zabiegowi aborcji, kiedy był on jeszcze w jej łonie. 

Reporter radiowy miał podobne wizje aniołów wokół naszego domu. Gabinet stał się 

niczym zoo. 

2. SZATAN PRÓBUJE OPANOWAĆ CIAŁA LUDZI WIERZĄCYCH I 

NIEWIERZĄCYCH,  

 (1) Czy chrześcijanin może mieć demona? 

Poprawna terminologia: 

(a) Nothing in original Greek to justify putting the word "possessed" alongside the word 

"demons". The correct translation is to have an unclean, evil spirit. (Matthew 11:18) 

(a) Nic w oryginalnej Grece nie usprawiedliwia stawiania słowa „opętany” obok słowa 

„demony”. Prawidłowe tłumaczenie to posiadać nieczystego, złego ducha (Mateusza 11:18) 

(b) Chrześcijanin nie może być opętany przez demony, ale może być pod wpływem bądź 

posiadać złego ducha. Ananiasz i Safira (Dzieje Apostolskie 5:3) 

Przykład: (Księga Przysłów 20:27; Księga Przysłów 20:30) 

Modliłem się za pastora Kościoła Zielonoświątkowego z 20-letnim stażem, który miał 

problemy z oddychaniem. Manifestowały się przez niego demony zanim został uzdrowiony. 

 (2) Szatan będąc inteligentną istotą próbuje powstrzymać nas przed byciem chrześcijanami 

lub byciem efektywnymi chrześcijanami. (Rzymian 6:6, Rzymian 6:11) 

 (3) Szatan posiada nadziemskie władze w okręgach niebieskich (Efezjan 6:12) 

3.JEZUS ROZBROIŁ WŁADZE I ZWIERZCHNOŚCI SZATANA ( Kolosan 2:15) 



Sprzymierzona Inwazja na Europę w 1944 r. Również fragment w Daniela 10:13 (Katedra 

w Singapurze, Vanuatu, Katedra Suva). 

4. MOCARZ (Mateusza 12:29) 

 (1) Duch Izebel, który współdziała z duchem Ahaba w mężczyznach. (1 Królewska 16:29-

33) 

Izajasza 47:8-10, 12; Objawienie 2:20-21 Fałszywi prorocy, seksualna niemoralność. Ofiary 

składane bożkom. 

Pochodzenie: Nieposłuszeństwo przykazaniom mówiącym aby nie wielbić bożków. (Wyjścia 

20:1-5; Księga Powtórzonego Prawa 6:5) 

 (a) Ustanowiła ona bałwochwalstwo (1 Królewska 16:30-33; 1 Królewska 21:26) Duch 

Izebel oznacza relację matka-dziecko. 

Rozdwojona dusza (Jakuba 1:8) schizofrenia. Ahab miał słabą wolę (1 Królewska 21:4), był 

narzędziem w ręku swojej żony, Izebel (1 Królewska 21:7,25) 

Izajasza 47 – Otępienie (werset 6), zażywanie narkotyków (werset 9), okultystyczne kulty i 

czary (werset 9), potajemne grzechy seksualne (werset 8), postrach (werset 12), astrologia 

(werset 13), królowa królestw (Objawienie 17:1-6; 17:15), 

(b) Fruits of Jezebel: Radical feminism (eg worship of Wicca), homosexuality, the occult. 

Sickness (Revelation 2:22-23). Strike her children dead. Divorce. (Revelation 2:20) 

(b) Owoce Izebel: Radykalny feminizm (wierzenia wikańskie), homoseksualizm, okultyzm. 

Choroba (Objawienie 2:22-23). Śmierć jej dzieci, oddzielenie ( Objawienia 2:20) 

(c) Children of Jezebel Child's name "Terror". 

(c) Dzieci Izebel. Imię dziecka „Postrach” 

Nimrod – Semerimus – Astaroth. Relacja matka-dziecko - Demoniczna królowa niebios, 

Venus, Diana, Astarot, Semerimus, Nimrod 

Masculine characteristics. Example of woman of 50 years of age who raised her skirts like a 

child of 5 as the demon of rebellion manifested. 

Cechy męskie. Przykład 50-letniej kobiety, która podnosiła spódnice jak pięciolatka, podczas 

gdy manifestował się demon buntu. 



Duchy pod kontrolą Izebel  

Dzieci (Izajasza 47:8) Uzależnienia, cudzołóstwo, arogancja, rozbite małżeństwa, uroki, 

oszustwo, wróżenie, dominacja, narkotyki, strach, radykalny feminizm, nieczystość cielesna i 

duchowa, cudzołóstwo, wolna miłość, oziębłość, nienawiść, prostytucja, herezje, 

homoseksualizm, bałwochwalstwo, kazirodztwo, nieprzyzwoitość (przychodzi jak rezultat 

przekleństwa z poprzedniego pokolenia zaangażowanego w bałwochwalstwo), zazdrość, 

lubieżność, pożądanie, nieczyste myśli, masturbacja, okultyzm, perwersje seksualne, seks 

oralny, fałszywe religie i herezje (Mormonizm, Świadkowie Jehowy, Herbert Armstrong, 

Dzieci Boga), duma, czary, schizofrenia, spirytyzm, duchowa ślepota (Masoneria, 

Mormonizm), duch religii, czary, tzn. dominacja, kłamstwo, bluźnierstwo, pożądliwość, 

humanizm. Głównym duchem podporządkowanym Izebel jest zwiedzenie.  

Cztery poniższe kroki: duma, bunt, oszustwo, wypaczenie  

Zauważmy, że Izebel często skrada się za plecami czekając by wysłać demoniczną siłę w 

małe dziecko, w łonie matki lub po jego narodzinach. Łańcuch Izebel był często tworzony 

poprzez pokolenia i duch ten jest podobnym duchem przenoszonym przez pokolenia, 

czekającym na szanse by zaatakować, tzn. w czasie traumy, szoku, złości, odrzucenia etc. 

następnie wchodzi w dziecko i od tej chwili dziecko przejawiać będzie zachowania Izebel. 

(Należy ją zdemaskować).  

(1) Antychryst (1 Jana 2:18; 2 Tesaloniczan 2:3-8) 

Grupy duchów (Galacjan 5:20-21; Efezjan 5:4) 

Duchy aborcji, złości, goryczy, bluźnierstwa, zepsutych relacji, przekleństw, starć, pijaństwa, 

zawiści i nienawiści, strach, plugawego języka, braku wiary, kłamstwa, złośliwości, zabójstw, 

koszmarów, wybuchów gniewu, niedostatek, buntu, duchy niedoli, odrzucenia, egoistycznych 

ambicji, kradzieży, sporów, udręki, niewiary, nieprzebaczenia. (Np. świeckie festiwale 

rockowe). Oziębłość. 

Manifestowanie się duchów: senność, ziewanie, różne rodzaje niemocy które ujawniają się 

przez modlitwę.   

 (1) Śmierć i Piekło (Objawienie 20:13-14) 

Duch Śmierci i Piekła  

Grupy duchów: Przekleństwa, takie jak częste wypadki, częste zgony w rodzinach. Pamiętaj 

o odcięciu się od przekleństwa, „Błogosław tego, który cię przeklął, błogosław i nie 

przeklinaj” (Mateusza 5:44) Szaleństwo, ból, utrapienia spadające na chrześcijan, problemy z 

oddychaniem, poczucie winy, potępienie (np. Łukasza 13:11 – kobieta związana duchem 

niemocy). 

Rezultaty: 

(a) poczucie winy (b) piekielne męczarnie 

(c) wiezięnie (d) fizyczna niemoc 

(e) duch otępienia (f) problemy z oddychaniem 



(g) strach przed śmiercią (h) smutek, żal, brak nadziei, samotność, ciemność, depresja i strach 

(4) Przeklęta Trójca: Wypędzenie Izebel potem antychrysta następnie śmierci i piekła. 

(Objawienie 18:7,8; 19:20; 20:14) 

(5) Duch Kontroli: Wielu ludzi posiada ducha kontroli który zaprzecza prawdzie. Diabeł 

może przynieść pokój tak dobrze jak wrzawa. Duch kontroli ma na celu sterowanie daną 

osobą i aby zapobieganie przed jej uwolnieniem. 

Funkcja ducha kontroli jest dwojaka: 

(a) Bronić ludzkiego ducha przez zranieniem  

(b) by przynieść spokój 

Ten demon często przychodzi w trakcie dzieciństwa jako rezultat traumy, np. pewnego dnia 

ojciec mówi: ”Odchodzę i nie zawierzam wrócić”. Młodzi ludzie często przyjmują tego ducha 

uśmierzającego ból. 

5. WYPĘDZANIE DEMONÓW 

Jezus zawsze upoważniał Swoich uczniów aby głosili Słowo oraz wypędzali demony. 

(Mateusza 10:1; Marka 3:14-15; 16:15-18) 

6.OPIS DEMONÓW 

Demony są duchami bez ciał. Aniołowie posiadają ciała lecz demony zazwyczaj nie. Demony 

posiadają osobowość. 

(1) Posiadają one WOLNĄ WOLĘ (Mateusza 12:44) 

(2) Mają UCZUCIA  (Jana 2:19) 

(3) Mają WIEDZĘ (Marka 1:23,24) 

(4) Posiadają SAMOŚWIADOMOŚĆ (Marka 5:9) 

(5) Posiadaja SUMIENIE naznaczone piętnem występku (1 Tymoteusza 4:2) 

(6) Mają ZDOLNOŚĆ MÓWIENIA (Marka 1:24) 

Czasami głos demonów jest bardzo wysoki, czasami krzyczą lub bełkoczą. Bardzo często 

podczas wypędzania przemawiają przez ludzi.  

Wiele razy miałem do czynienia z demonami, które nadawały sobie imiona, nazywając się 

imionami takimi jak złość, nienawiść, zawiść, zazdrość i strach. Modląc się o kobietę z 

wieloletnim problemem żołądkowym demon powiedział: ”Nie chce wychodzić, to mój dom. 

Nie opuszczę jej”. Spytałem o jego imię , on odpowiedział „Legion” i znikł. Kobieta była 

uzdrowiona. 

7. DZIAŁANIE DEMONÓW 



(1) KUSZĄ (Jana 1:14) 

(2) OSZUKUJĄ – np. herezje (Tymoteusza 4:1,2) 

(3) ZNIEWALAJĄ (Rzymian 8:15) ustawiczne mówienie, jedzenie, alkoholizm, palenie, 

masturbacja. 

(4) DRĘCZĄ I CIEMIEŻĄ (2 Tymoteusza 1:7) Strach, potępienie, wątpliwości. Wiele 

osób czuje się lżej po uwolnieniu. Mówią: „Coś mnie opuściło”. 

(5) KIERUJĄ I ZMUSZAJĄ (Łukasza 8:29) 

Np. pożądanie, morderstwa, napaści. 

(6) ZANIECZYSZCZAJĄ (Np. świeckie festiwale rockowe) (Tytusa 1:15) 

(7) Ich funkcją jest NĘKANIE  

(8) Często pracują w grupach: złość, strach, odrzucenie, zanieczyszczenie, przemoc. 

8. DEMONY WALCZĄ PRZECIWKO NASZEMU POKOJOWI 

(1) Przeciwko naszej WEWNĘTRZEJ HARMONII 

(2) Przeciwko SPOKOJOWI DUSZY 

(3) Przeciwko naszemu dobremu fizycznemu samopoczuciu  

(4) Wprowadzają ZAMĘT w kontaktach między ludźmi, zwłaszcza z naszymi bliskimi. 

9. NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNYM ZNAKIEM JEST NIEPOKÓJ 

Demony kierują ludźmi, zmuszają ich, dręczą i znęcają się. Walczą przeciwko wewnętrznej 

harmonii i wprowadzają zamęt w relacje. 

Dar rozróżniania duchów (1 Koryntian 12:10). Jest to myśl, wizja, przekonanie lub słyszalny 

głos pochodzący od Ducha Świętego, dany przez Boga, który uświadamia nas o działaniu 

złych sił dotykających daną osobę lub nawet nas samych. 

10. DZIAŁANIE DEMONÓW 

(1) SPOZA CIAŁA  

(2) Z WEWNĄTRZ CIAŁA 

Jeżeli są one spoza, musimy się im sprzeciwić (Jana 4:7) 

Jeżeli są one wewnątrz ciała, musimy je wypędzić. (Marka 1:39)  

11. DZIEDZINY W KTÓRYCH MOGĄ NA NAS WPŁYNĄĆ 



(1) Nasze uczucia, postawy, relacje, mogą np. wywołać urazę, nienawiść, strach albo bunt. 

Uporczywe, uzależniające, wywołujące strach. 

(2) Mysli: wątpliwości, niewiara, niezdecydowanie, zwlekanie, kompromis. 

(3) Mowa, np. kłamanie, przeklinanie, obmawianie, bluźnienie. 

Psychiatrzy twierdzą że ludzie mówią do 200 kłamstw dziennie nie zdając sobie z tego 

sprawy. Duch kłamstwa może zagościć w naszej mowie, takie jak duch nieczystej mowy i 

bluźnierstwa. 

(4) W sferze seksualnej, np. perwersje, homoseksualizm i masturbacja. 

(5) W uzależnieniach - alkohol, nikotyna, obżarstwo, anoreksja, odżywianie (korzenie tkwią 

często we frustracji) 

Zazwyczaj po tym jak dana osoba pokutowała z grzechów kładę ręce na jej nosie i proszę 

żeby robiła wdechy i wydechy.   

(6) Fizyczna niemoc (Łukasza 13:12-13) 

Np. guzy, atak serca, rak, artretyzm, alergie, skurcze, astma 

12.INNE SFERY ATAKÓW  

(1) Sfera psychologiczna: jeżeli mamy powracające ataki złości i destrukcyjne emocjonalne 

skłonności które działają w nas wbrew naszej woli, np. uraza, nienawiść, strach, zawiść, 

zazdrość, duma. 

(2) Nastroje, często niewytłumaczalne i skrajne, np. możemy nagle stać się bardzo gadatliwi 

albo skrajnie małomówni na tle depresyjnym. 

(3) Sfera fizyczna: może się charakteryzować nienaturalną nerwowością i gadatliwością. 

Niewolące nawyki, np. obżarstwo, alkoholizm, nikotyna, narkotyki, niemoralność seksualna, 

różne rodzaje perwersji, niekontrolowane nieczyste myśli czy spojrzenia, bluźnierstwo, 

szyderstwo, nieczysty język.    

(4) Ciągły lub agresywny sprzeciw wobec Pisma Świętego i pracy Ducha Świętego. 

(5) Niebiblijne poglądy lub zakazy, nienaturalny ascetyzm, wiara w przesądy (np. amulety, 

przepowiadanie przyszłości, astrologia, media).  

Pamiętajmy, że jeden z wyżej wymienionych symptomów niekoniecznie musi być objawem 

obecności demonicznej, ale gdy kilka symptomów występuje razem to prawdopodobieństwo 

działalności demonicznej jest dużo wyższa.  

 

13. WEJŚCIE DEMONÓW 

(1) Poprzez nasze grzechy , np. bałwochwalstwo, bunt. 



(1 Samuela 15:23; Rzymian 6:6; Galacjan 5:16-21) 

Na Tonga , modliłem się o młodego homoseksualistę, który miał zdeformowaną nogę. 

Kiedy wyrzekł się homoseksualizmu, jego noga została całkowicie uzdrowiona. Później 

został uznany za chrześcijanina przez premiera Tonga. 

(2) Poprzez grzechy naszych przodków, np. bałwochwalstwo. 

(Wyjścia 20:5) 

Przykłady: Odrzucenie, duch żalu, duch wspomnień.  

Efekty dziedzicznych związań: 

Modliłem się o chłopca który urodził się totalnie głuchy. Słowem wiedzy było to iż był to 

rezultat dużego zaangażowania matki w przepowiadanie przyszłości. Ona wyrzekła się tego a 

chłopiec został uzdrowiony. 

(3) Dominacja jednej osoby nad drugą, przykład: duch Izebel 

(4) Poprzez nasz umysł – przez naszą zwyśloną rzeczywistoś - fantazje 

(5) Dotykanie martwych ciał (Księga Liczb 19:11) 

(6) Szok (w szczególności w czasie wypadku) 

(7) Żal 

(8) Wypadki 

(9) Rozbite małżeństwa 

(10) Złe nawyki, np. masturbacja, palenie, seks oralny, sodomia 

(11) Więzy duszy  

(12) Przekazywanie 

(e) Scattered souls. (Proverbs 6:27) 

(a) Przebywanie z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami  

(b) Filmy, telewizja, muzyka, gazety 

(c) Alkoholizm 

(d) Przekazywanie duchów w kościele 

(e) Porzucone Dusze (Księga Przysłów 6:27) 

(f) Stosunki seksualne, molestowanie dzieci 



(g) Muzyka inspirowana satanizmem : pewne formy muzyki rockowej i tańców. Kobieta na 

wyspie Cooka wyrzekła się ducha, który wszedł podczas pewnych form tańca z seksualnymi 

podtekstami na wyspie Południowego Pacyfiku. Duch opuścił ją  z ogromnym hałasem i była 

całkowicie wolna  - duch pożądania wszedł przez jej oczy. Rock’n’roll, puszczanie od tyłu 

nagrań muzycznych, Jonathan Livingstone Seagull 

(13) Wejscie czarów poprzez stopy i łono. 

(14) Nieprzebaczenie (Mateusza 18:34-35) np. mężczyzna który został wyleczony z 

artretyzmu w kościele Eketahuna  

(15) Odrzucenie. Może nastąpić przy poczęciu, w łonie matki, dziecko bez więzi z 

rodzicami, adoptowane dziecko, odrzucenie przeszłości rodziny, praktyki w domu rodzinnym, 

wywołane przez rówieśników, samoodrzucenie. Jest to przyczyną problemów w późniejszym 

życiu. 

(16) Duchy tradycji, duma i uprzedzenie i religia. Obciążenie tradycją. Obsesja 

doktrynalna, legalizm, osobiste uprzedzenia. 

(17) Okultyzm (Księga Powtórzonego Prawa 18:9-12) 

Podobne duchy oddziaływujące na rodziny. 

Wpływ czarów: nienaturalny strach (szczególnie w ciemności), niepokojące sny, niechęć do 

bycia samemu, duchy antychrysta. Świadectwo kobiety uleczonej z krwotok – duch choroby 

który wszedł przez jej ucho – przepowiadano jej przyszłość gdy miała 10 lat. 

Rezultaty uczestnictwa w okultyzmie: 

Depresje, myśli samobójcze, brak potrzeby modlitwy i studiowania Biblii, wewnętrzny opór 

w stosunku do Słowa Bożego, modlitwa nie przychodzi na usta, wizje duchowych form, 

strach, bluźniercze myśli przeciwko Bogu i Jezusowi, maniakalne napady, wizje ludzi z 

przeszłości, religijne urojenia, niezdolność do podejmowania decyzji, uczucie niepokoju, 

uczucie ściskania gardła, głosy których bez skutku próbujesz się pozbyć, napady gniewu, 

melancholia, schizofrenia. 

(18) Etniczne tradycje, kultura i środowisko, np. Japoński kult przodków, religijne duchy .  

(19) Fałszywe religie. Nauczanie tego co sprzeczne z Biblią - Jana 10:9 

(20) Herezje (1 Tymoteusza 4:1-2) Np. Świadkowie Jehowy, Mormoni, Masoneria (klątwy) 

(21) Klątwy: dobrowolne, relacyjne, poprzez pogańskich uzdrowicieli, przez niezgodne z 

pismem przymierza. Przykład człowieka który widział ojca dławiącego matkę kiedy był 

pięciolatkiem. Nienawidził ojca. Po paru latach powiedziano mu: „Jesteś taki sam jak twój 

ojciec”. To stało się duchowe. 

(22) Watching people die, especially after nursing them. 

(22) Oglądanie umierających ludzi, w szczególności podczas opieki pielęgniarskiej. 

(23) Chodzenie po rozżarzonych węglach, np. na Fiji i w Indiach 



(24) Uroki i fetysze w naszych domach (Księga Powtórzonego Prawa 7:25-26) 

(25) Yoga i sztuki walki: Kung Fu, Aikido, Tae Kwon Do, Karate, Tai Chi, Judo 

(zakorzenione w Taoizmie i Buddyzmie) 

(26) Transcendentalna Medytacja, Ponadnaturalna percepcja zmysłów, Hipnoza 

14. ABY ZOSTAĆ UWOLNIONYM MUSIMY: 

(1) Uniżyć się  

(2) Być całkowicie szczerymi 

(3) Wyznać nasze grzechy (Jana 5:14-16) Przykłady uzdrowień w czasie spotkań gdzie 

ludzie wyznawali swoje grzechy. 

(4) Pokutować 

(5) Wybaczyć 

(6) Wzywać Imienia Pańskiego (Dzieje Apostolskie 2:21) 

15. MANIFESTACJE 

Syczenie (język pokazuje się i chowa jak język węża), plucie, wyginanie palców, wzdychanie, 

kaszel i gwałtowne wdechy (demony palenia), krzyki, leżenie niczym martwa osoba (duch 

śpiączki i hipnozy), śluz (demony seksualnej nieczystości – biała piana), dźwięki zwierząt, 

ziewanie, szlochanie, wycie (demony nienawiści), krzyczenie, przewracanie oczami i 

mruganie - widoczne jest jedynie białko, -lub krążą samodzielnie, nozdrza rozszerzają się, 

usta się zwężają, cuchnące płyny, wykręcone sylwetki – często wynik masturbacji, krew z ust, 

zapach siarki. Czasami nic się nie dzieje. Przykład manifestacji: Dzieje Apostolskie 8:7. 

Moja pokojówka myślała, że mamy psa w domu, ponieważ słyszała szczekanie. Innym razem 

mieliśmy w kościele chłopca siedzącego na podłodze i wyjącego jak wilk do księżyca. 

Widzieliśmy też mężczyznę biegającego na czworakach szczerzącego zęby i kierując się w 

kierunku ołtarza w naszym kościele podczas uwolnienia - wyszedł z niego duch lwa.  

16. DLACZEGO LUDZIE NIE SĄ UWALNIANI? 

(1) Brak pokuty. Zauważmy różnicę między pokutą a wyrzutami sumienia. (Mateusza 27:3) 

(2) Brak pokuty za swoje wszystkie grzechy, w szczególności za cudzołóstwo i aborcje. 

(Jana 5:6) 

(3) Brak przebaczenia (Marka 11:25-36) 

(4) Niezerwanie z okultyzmem (Dzieje Apostolskie 19:19) 

(5) Niesprzeciwienie się diabłu (Jana 4:7) 

(6) Brak pokuty za dumę. 



Cztery poniższe kroki: duma, bunt, zwiedzenie, wypatrzenie 

17. USŁUGIWANIE PRZY UWOLNIENIU 

(1) Posłuchaj uważnie tego co dana osoba mówi o swoich problemach aby Duch Święty Cię 

poprowadził 

(2) Będąc osobą prowadzącą uwolnienie, pracuj z innymi. 

(3) Odpoczywaj między uwolnieniami 

(4) Pośrednikiem przy uwolnieniu jest Duch Święty 

18. CAŁKOWITE UWOLNIENIE 

OSOBA UWALNIANA MUSI: 

(1) Przyjąć całkowite przebaczenie 

(2) Szanować rodziców i im przebaczyć  

(3) Wyrzec się wszelkiego przekleństwa 

(4) Wyrzec się wszelkiej formy bałwochwalstwa i fałszywych religii. 

(5) Wyznać wszystkie grzechy i niewiarę 

(6) Wyrzec się grzechów przodków (Galacjan 3:13-14) 

(7) Zdjąć wszelkie amulety i demoniczną biżuterię. 

(8) Oczyścić dom z wszelkich bożków i rzeźb itp.  

(9) Wyznać Fragmenty Pisma dotyczące Krwi (Efezjan 1:7, 1 Jana 1:7, Rzymian 

5:9;Hebrajczyków 13:12) 

(10) Osoba powinna usunąć duchy poprzez wydech lub kaszel. 

(11) Musi mieć całkowitą wiarę w Jezusa Chrystusa. 

(12) Całkowite uniżenie – odwrócenie się od dumy, buntu, zwiedzenia i perwersji. 

(13) Czasem wymagany jest post. 

(14) Wzywać imienia Jezus. 

(15) Osoba musi utrzymać siłę woli i sprzeciwić się diabłu ( 1 Jana 4:4) 

(16) Chwalić Boga (wiele razy). 

19. USŁUGUJĄCY: 



(1) Utwierdzić swój autorytet w Jezusie Chrystusie (Mateusza 28:18) 

(2) Znać namaszczenie w Duchu Świętym 

(3) Modlić się innymi językami.  

(4) Rozkazać osobie aby na Ciebie spojrzała i powiedzieć demonom by odeszły. 

(5) Powinieneś być ochrzczony w Duchu Świętym. 

(6) Podczas usługi musisz używać daru rozróżniania duchów i słowa wiedzy. 

(7) Powinniśmy związać ducha i go wypędzić. 

(Mateusza 18:18-19) 

(8) Pozwolić innym w grupie aby podzielili się słowem rozeznania duchów lub słowem 

wiedzy. 

(9) Nie pozwól osobie uwalnianej używać słowa Jezus albo mówić językami kiedy 

uwolnienie ma miejsce. 

(10) Cut cords of Jezebel, Antichrist, Death and Hell and any other spiritual powers from 

person's forehead etc. 

(10) Przetnij więzy Izebel, Antychrysta, śmierci i piekła i innych duchowych mocy. 

(11) Bądź świadom dzieci Izebel , np. dziecka przerażenia. 

(12) Znajdź głównego demona i wypędź go. 

(13) Odetnij bezbożne więzy duszy. 

(14) Pamietaj że pośrednikiem w uwolnieniu jest Duch Święty  

(15) Słuchaj tego co Duch Święty mówi na temat tego jak masz się modlić. 

(16) Bądź nieustępliwy, a słowo wiedzy poprowadzi Cię poprzez sieć demonów do 

głównego mocarza. 

(17) Skup swój umysł na Jezusie Chrystusie.  

(18) Have absolute belief in the power of the Word of God and use the Word of God. (1 

Corinthians 6:9) 

(18) Miej absolutną wiarę w moc Słowa Bożego i użyj Go (1 Koryntian 6:9) 

Przykład: świeckie festiwale rockowe 

(19) Namaść olejkiem 

(20) Poświęć różne części ciała (Rzymian 12:1-2) 



(21) Putting water on the person's forehead as a reminder of their baptism and cutting off 

from the power of sin. 

(21) Połóż wodę na czole osoby jako symbol chrztu i odcięcia od mocy grzechu. 

(22) Połóż na nią ręce 

Otaczają nas usługujące anioły. 

Hebrajczyków 1:14: „Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia 

służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” 

Pamiętaj o grupie usługującej – zawsze miej ze sobą osoby do pomocy. Upewnij się, że 

wszyscy ogłosili zwierzchnictwo Krwi Jezusa zanim zaczną praktykować uwalnianie. 

Skuteczne uwolnienie nie wymaga świadectwa uwolnienia. 

20.ABY UTRZYMAĆ NASZE UWOLNIENIE MUSIMY: 

(1) Całkowicie oddać Jezusowi Chrystusowi każdą dziedzinę naszego życia, ustanawiając go 

Panem wszystkiego co nasze. 

(2) Być zawsze wypełnionymi Duchem Świętym (Efezjan 5:18) 

(3) Wierzyć i żyć Słowem Bożym (Mateusza 4:4) 

(4) Włożyć pełną zbroję Bożą (Efezjan 6:14-18) 

(5) Przebywać z odpowiednimi ludźmi  i przyjmować porady od pastora. 

(6) Mieć prawidłowe relacje z ludźmi  

(7) Uczynić Jezusa centrum każdej części naszego życia. Musimy codziennie umierać dla 

naszego starego ja i codziennie umacniać naszą pozycję w Jezusie. 

(8)Zdobywać ziemię. Uwolnienie może mieć charakter ciągły – ludzie powinni działać, 

czytać Słowo Boże, padać na kolana przed Bogiem, wyznawać przed Nim swoje grzechy, 

pokutować i być ochrzczeni w Duchu Świętym (Wyjścia 23:28-33).  

 

21. WIĄZANIE DEMONÓW KIEDY OSOBA NIE JEST OBECNA 

(Mateusza 18:18-20) Przykład osoby, która powodowała problemy na spotkaniach 

modlitewnych. Rodzice którzy modlili się za dzieci które zaginęły – nie mieli żadnych wieści 

przez długi czas. Wiązali demoniczne moce działające nad ich dziećmi, modlili się z wiarą i 

Bóg wysłuchał ich modlitw. 

22. UWOLNIENIE SAMEGO SIEBIE (JANA 4:7) 

Duży ucisk, duszenie, ból i choroba 



 

Niniejsze opracowanie może być używane razem z pięcioczęściowym wykładem 

„Uwolnienie od demonów” dostępnym  w formacie DVD 

 

ANEKS 

1. LISTA PRAKTYK OKULTYSTYCZNYCH 

Possible Demonic Entry Points: 

[ ] Sztuka abstrakycjna (pod wpływem halucynogenów) 

[ ]Akupunktura  

Amulety - pazury tygrysa, zęby rekina, podkowa powieszona nad drzwiami, maskotki, złote 

męskie kolczyki, talizmany, 

magiczne obrazy. Krzyż Ankh, jak to później wyjaśnię, to krzyż z zaokrąglonym końcem, 

używany jest w obrzędach satanistycznych, 

okultystyczne wizje, podróże astralne, astrologia, wróżby (interpretowanie znaków),  

pismo automatyczne, znaki zodiaku, czarna sztuka, czarna magia, za która kryją się 

złe moce, wykorzystywane w złych celach, czarne msze, śluby krwi (pakty).  

Kartomancja – wróżenie przy użyciu kart do gry. Listy łańcuszkowe, rzucanie czaru lub  

rzucanie uroku, przy pomocy mocy duchowych, czary w celu usunięcia narośli skórnych, 

chińska astrologia, 

Jasnosłyszenie, czyli słyszenie głosów bądź dźwięków w sposób ponadnaturalny, są to głosy 

uduchowione. Głosy zmarłych dające porady i ostrzeżenia. 

 „Clairsentience” zmysł odczuwania obecności ponadnaturalnego świata.  

Prekognicja - ponadnaturalna percepcja zmysłów. Jasnowidzenie - zdolność nagłego widzenia  

przedmiotów lub zdarzeń ponadnaturalnych, drugi zmysł.  

Koloroterapia, chiropraktyka, kuglarstwo, iluzjonizm (wzywanie duchów przez zaklęcia). 

Sabat (wspólnota czarownic). 

Wróżenie z kryształowej kuli, z kryształów, magia śmierci (gdy nazwa choroby i pisemne  

przekleństwo zostaje zapisane na kartce i wrzucane do trumny lub grobu). 

Wielbienie demonów, wiara w duchy. 



Różdżka lub wahadełko. Niektórzy używają tych przedmiotów do poświęcenia wody 

odkrywanie płci nienarodzonego dziecka za pomocą wahadełka, różdżki, 

bądź deseczki dla medium (do pisania w czasie seansu). Interpretowanie snów (jak robi to w  

książkach Edgar Cayce). 'Gry fantasy' takie jak „Dungeons & Dragons” i wiele  

innych podobnych gier.  

Wschodnie medytacje (religijne guru, mantry, świątynie jogi itd.). 

Ektoplazma – magiczna, nieokreślona substancja (bio-energia) wychodząca z ciała medium.  

Czary, postrzeganie pozazmysłowe,  

fundacja o nazwie „Findhorn Comunity” 

Paranormalne dźwięki trąby (w trakcie seansu spirytystycznego).  

Wróżenie z ręki. 

Muzyka gotycka, cygańskie przekleństwa, środki halucynogenne (kokaina, heroina, 

marihuana, wąchanie kleju itp.). 

Analizowanie charakteru pisma, i wróżenie na tej postawie. 

Konkretna muzyka hard-rockowa - Kiss, Led Zeppelin, Rolling Stones, 

(i ,jak wiecie, jest o wiele więcej zespołów tego typu). Konkretna muzyka Heavy metalowa – 

AC/DC, Guns'n'Roses lub heavy rock. 

Hepatoskopia, wróżenie z wątroby - odniesienie do tego znajduje się w Starym Testamencie. 

Heksagramy, horoskopy, hydromancja (wróżenie na podstawie obrazów w wodzie). 

Hipnoza, posiadanie bożków, zaklęcia, irydologia-odnoszę się do tego z wielką rezerwą. 

Istnieje, jak wierzę, silne powiązanie diagnozowania z tęczówki oka z okultyzmem. 

Irydologia, z tego przechodzimy do japońskiej sztuki układania kwiatów. 

Jonathan Livingston Seagull (Reinkarnacja i hinduizm są też w to wmieszane). 

hipnoza: Karma, kabała (mądrość okultystyczna), 

lewitacja, zaklęcia na szczęście lub znaki zodiaku, kamienie urodzinowe. 

Magia - nie chodzi o kuglarstwo, lecz użycie ponadnaturalnej siły. 

Mantry, sztuki walki (to ważna dziedzina) – Aikido, Judo, Karate, Kung-Fu, Tae Kwan Do 

itd. 



Wszystkie te dziedziny są rządzone przez siły duchowe. 

Mathew Manning i jego pisma, media, sugestia mentalna, telepatia mentalna, 

terapia mentalna, masmeryzm, hipnotyzm, metafizyka (badanie świata duchowego) 

kontrola umysłu (dynamika umysłu, kontaktowanie się z duchami poprzez myśl 

czytanie w myślach, telepatia).  

Wróżby na podstawie faz księżyca, motoroskopia (mechaniczne wahadełko używane do 

diagnozy chorób), 

mistycyzm, nekromancja (wywoływanie duchów zmarłych), symbolika liczb, numerologia, 

gry okultystyczne, okultystyczne listy mające nas chronić, okultystyczna literatura, np.: 

 „Większy świat”, „Szósta i siódma Księga Mojżeszowa”, „Druga strona”, „Księga Wenus”, 

pseudochrześcijańskie książki Jakuba Lorbera. 

Utwory takich autorów jak: Edgar Cayce, Aleister Crowley, Jean Dixon, Levi Dowling, 

Artur Ford (“Jawny kult istot duchowych”, Johann Gerber, Andrew Jackson Davis, 

Anton LaVay, Ruth Montgomery, John Newborough, Eric Vin Deniken, Dennis Wheatley. 

Takie książki powinny być spalone niezależnie od ich ceny! 

Omeny, Tablica Ouija, fetysze pogańskie, przedmioty pogańskiego kultu religijnego, 

relikwie, artefakty. 

Pogańskie rytuały (Voodoo, ceremonie Singsings, Corroborees, chodzenie po ogniu, Umbada, 

Makumba). Wróżenie z ręki. 

PK (parakineza) - kontrolowanie przedmiotów za pomocą umysłu i siły woli, 

parapsychologia, 

zwłaszcza badanie działania demonów. Diagnoza wahadełkiem, 

Frenologia (wróżenie z czaszki), różdżkarstwo, 

przewidywanie zdarzeń, zanim nastąpią, leczenie metapsychiczne, wzrok psychiczny, 

psychografia, 

użycie tablicy w kształcie serca, psychometria (przepowiadanie losu danej osoby przez 

podnoszenie 

lub trzymanie przedmiotu należącego do niej), konkretna muzyka punk-rockowa, 

piramidologia (mistyczne moce związane z piramidami), ponowne narodziny - reinkarnacja, 



radiestezja (rzucanie patyków w powietrze w celu zinterpretowania omenów). 

Satanizm, seanse, wprowadzanie siebie w hipnozę. Obchodzenie znaczących świąt 

pogańskich, Samokontrola Umysłu, 

Czary, rzucanie uroków, uderzenia lub ciosy zadawane przez duchy, znaki zodiaku, 

!Stychomancja – przepowiadanie przyszłości na podstawie przypadkowo otwartych 

fragmentów książki, stygmaty – rany, które mogą, ale nie muszą krwawić. 

Wiele pytań zadano mi w kwestii stygmatów, ale ja odnoszę się tutaj do 

demonicznych form stygmatów, które mogą się pojawić. Zabobony (własne, rodziców 

lub dziadków), podnoszenie się stołu podczas medytacji, karty Tarota (dwadzieścia dwie 

karty do wróżenia), 

wróżenie z fusów, przenoszenie się w myślach, telekineza, medytacja transcendentalna, 

transmigracja, wędrówki duszy, obsesja na punkcie UFO, Uri Geller, Biała Magia 

(angażowanie nadprzyrodzonych mocy w „dobrych zamiarach”). 

Joga (uwielbienie dla demonów ze Wschodu). Obsesja na punkcie znaków zodiaku, dat 

urodzin, symboli. Zatem oto ta lista. 

2. LISTA  NIECHRZEŚCIJAŃSKICH RELIGII I KULTÓW 

Stowarzyszenie Ananda Marga, Towarzystwo Antropozoficzne (Eurytmia, Rudolf Steiner, 

szkoły waldorfskie), Astara, Bubba Free John, Bahaizm, Buddyzm; Dzieci Boga ("Rodzina 

Miłości"), Chrystadelfianie, Nauka Chrześcijańska, Church of the Living Word (John Robert 

Stevens, wspólnota “The Walk”), Church Universal and Triumphant (Elizabeth Clare 

Prophet), konfucjanizm, Misja Boskiego Światła (Guru Maharaj Ji), Loża druidów, 

ECKANKAR (Paul Twitchell), Ruch oświecenia (stan wzmożonej świadomości, nirwana, 

satori, stan spełnienia transcendentalnego), identyfikowanie się z bóstwem, stan wyższej 

świadomości, zmiana w postrzeganiu rzeczywistości, świadomość kosmiczna, itp.), Instytut 

Esalen (Michael Murphy), warsztaty E.S.T. (Erhard Seminars Training), Fundacja "Faith of 

the Millenium" , (Robert de Grimston), stoważyszenie "Foundation of Human Understanding" 

(Roy Masters), Wolna Masoneria, Gurdjieff/Subud/Renaiisance (Chrześcijaństwo 

Ezoteryczne), Hare Kryszna; Hinduizm (Karma, reinkarnacja, wcielenia, księga Bhagawad 

Gita, joga, medytacja transcendentalna); sekta "Holy Order of MANS", Ruch "Inner Peace 

Movement", Międzynarodowa Wspólnota Chrystusa (Jamilianie). ŚwiaDkowie Jehowy 

(Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego),  Krisnamurti Foundation of 

America, Meher Baba (szkoła "Sufism Reoriented"), Nauka o umyśle, Mormoni (Kościół 

Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ), Mukatananda Paramahansa(Centra Jogi 

Sidda Dham), Neo-gnostycyzm, Ruch New Age oraz inne ruchy, jak: NSA Lotus Sutra, 

Rastafarianizm, Ratanaism, Wiedza Umysłu, Pastor Ike (Frederick Eikeren Koetter), Pastor 

Sun Myung Moon (Sekta Moona, Kościół Zjednoczeniowy), Różokrzyż (AMORC), Sathya 

Sai Baba, Scientologia (L. Ron Hubbard Dianetics), Self-Realization Fellowship, Szamanizm; 

Shinto, Spiritual Frontiers Fellowship, Spirytualizm/Spirytyzm; Sri Chinmoy; Swami 

Kriyananda; Swami Rami, Swami Vivekananda (Vedanta Society) itd. Swedenborgianie, 

Taoizm, Teozofia, Urantia, Unity School of Christianity (Charles Myrtle and Lowell 

Fillmore); Worldwide Church of God (Herbert W. Armstrong). Ależ to wszystko pomieszane! 

: „The World Tommorow”, „The Plain Truth”, Yogi Bhajan (Sikhizm/organizacja 3HO), Zen. 


