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Zdolny ‘wyrzucic’ schizofrenie? 

Edytor, Morning Advocate1

Ja I moja zona ze smutkiem przeczytalismy artykul o tym”Jak dwoje ludzi stracilo 
zycie” w niedzielnym wydaniu Morning Advocate. Szkoda, ze te rzeczy musialy sie 
zdarzyc. Dwojga ludzi nie zyje a ich rodziny sa dotkniete na cale zycie.

Gazeta dokladnie wskazuje na to ze Kyle Martin byl schizofrenikiem 
paranoidalnym2, osoba o podzielonej osobowosci, ktora byl pelen strachu. Slyszal 
‘glosy’, ktore mowily ze jego rodzice to ‘diably’ a nazwa tego ‘glosu’ to destruktor. To 
typowa konwersacja u osoby, ktora jest meczona demonami a imie ‘destruktor’ to imie 
demona.

Earline I ja zyjemy z prac jako nauczycielka I inzynier. Jestesmy rowniez 
licencjonowanymi uslugujacymi ale nie pastorami. Przez 6 lat pomagalismy psychicznie, 
fizycznie I duchowo chorym poprzez doradztwo, usluge, modlitwy I 
uwolnienie( wyrzucanie demonow). Pracowalismy z az do 50 ludzmi jednorazowo I 
widzielismy jak tysiace demonow opuszczalo tych, ktorym uslugiwalismy.

Gazeta wskazuje na to ze byl on leczony od czasu gdy mial 13 lat. Zauwazamy, 
ze nigdy nie zostal uleczony ale byl kontrolowany przez Thorazine3. Psychiatrzy nie 
moga uleczyc  schizofrenii, moga jedynie probowac ja kontrolowac. Przyczyna tego jest 
fakt,ze schizophrenia to NIE CHOROBA ale kondycja wywolana demonami.

Chrzescijanie wierzacy w biblie, moga wyganiac demony schizofrenii 
paranoidalnej po czym osoba odzyska zdrowy umysl. Mielismy do czynienia z tymi 
trudnymi przypadkami I widzielismy jak ludzi powracali I zyli normalym zyciem. 
Schizofrenia jest bardziej powszechnym stanem niz ogol ludzi zdaje sobie sprawe.

Dziekuje Bogu, ze jest kilka kosciolow w tym regionie, ktore wyganiaja demony. 
To jest zadanie da kosciola a nie doktorow, aby uwalniac ludzi.
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2 Schizofrenia paranoidalna - podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się rozbudowanym i złożonym 
systemem urojeń (najczęściej prześladowczych, wielkościowych, urojeń odsłonięcia i oddziaływania 
zewnętrznego, urojeń nasyłania i wykradania myśli, ksobnych, czasem także urojeń zdrady, pochodzenia, 
hipochondrycznych) oraz niekiedy nasilonymi halucynacjami (najczęściej słuchowymi, praktycznie nigdy 
wzrokowymi). Częstokroć urojenia przybierają tak skomplikowaną formę, iż stają się zrozumiałe tylko i 
wyłącznie dla chorego.(Wikipedia)
3 Chlorpromazyna (ATC: N 05 AA 01) – organiczny związek chemiczny, lek psychotropowy, pochodna 
fenotiazyny o działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwautystycznym i uspokajającym.Był to pierwszy, 
lek neuroleptyczny, stosowany w leczeniu schizofrenii§, w stanach manii, a także psychozach 
nieschizofrenicznych.(Wikipedia)

Chlorpromazine (as chlorpromazine hydrochloride, abbreviated CPZ; marketed in the United States as 
Thorazine and elsewhere as Largactil
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Biblia mowi: Te znaki beda towarzyszyly tym, ktorzy uwierza…(Mk 16:17) 
Jezus Chrystus  zmagal sie z’udreczeniami’,’zdemonizowaniem/opetaniem’..w 
synagogach(Mt 4:23-24) I leczyl tych ludzi.

Biblia jasno pokazuje, ze uwolnienie od demonow nalezy do kosciola. Jako 
dodatkowe wersety4 do porownania zobacz:

• Mt 10:7-8

• Mt 28:18-20

• Mk 1:23-27

• Mk 1:39-42

• Mk 16:15-20

• Lk 4:18-20

• Lk 4:33-36

• Lk 13:11-17

• Dz.Ap 8:5-7

Bog pociagnie kosciol do odpowiedzialnosci za nie gloszenie”uwolnienia dla jencow I 
wolnosci dla spetanych…”. Najlepsza ksiazka ktora, obok Biblii znalazlem jest”Swinie w 
salonie” autorstwa Franka I Ida Mae Hammondow, rozdzial 21, pt.:Schizofrenia.

Obowiazkiem Chrzescijan jest powiedziec swiatu,ze moga byc uwolnieni korzystajac ze 
wskazowek zawartych w Biblii

Gene I Earline Moody

(Eugeniusz I Earline)

(Mozesz wyslac zapytanie na gene.moody@bedelivered.com)

4 Uwaga, wersety podane na podstawie Biblii Krola Jakuba(KJV)Inne tlumaczenia moga miec troche inne 
rozmieszczenie.
 Biblia Króla Jakuba (ang. King James Version, w skrócie: KJV), Biblia Autoryzowana – to 
protestanckie, angielskie tłumaczenie Biblii zamówione na potrzeby Kościoła Anglii przez króla Jakuba I. 
Pierwsze wydanie pochodzi z roku 1611. Tłumaczenie to miało głęboki wpływ nie tylko na wszystkie 
następne angielskie tłumaczenia Biblii, ale także na całą literaturę angielską. Dzieła takich znanych 
autorów jak John Bunyan, John Milton, Herman Melville, John Dryden i William Wordsworth są 
wypełnione treściami, dla których inspiracją w oczywisty sposób była ta wersja Biblii.(Wikipedia)
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