
Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…

Synowie Skewasa czyli katolicka propaganda na temat tzw 

egzoryzmu katolickiego

11. I nie leda cuda sprawował Bóg przez ręce Pawłowe.
12. Tak, iż też na ludzi chore przynoszono facelety abo ręczniki od ciała jego, a odchodziły od nich choroby i 
duchowie źli odstępowali od nich.
13. Tedy niektórzy tułacy Żydowie bawiący się zaklinaniem, kusili się wzywać nad tymi, którzy mieli duchy 
złe, imienia Pana Jezusowego mówiąc: Poprzysięgamy was przez Jezusa, którego Paweł opowieda.
14. A było synów Scewy Żyda książęcia kapłańskiego siedm, którzy to czynili.
15. Ale odpowiedziawszy duch zły rzekł: Znamci Jezusa i wiem co Paweł, ale wy coście są zacz?
16. I skoczywszy na nie człowiek on, w którym był duch zły, a opanowawszy je zmocnił się im tak, iż nago 
zranieni zuciekali z domu jego.
17. A toć się rozsławiło u wszytkich tak Żydów, jako i Greków, którzy mieszkali w Efezie i przyszedł na nie 
wszytki strach, a wielbili imię Pana Jezusowe.
18. A wiele onych, którzy uwierzyli, przychodziło wyznawając i oznajmując sprawy swoje.
19. Także i wiele z onych, którzy się naukami niepotrzebnemi parali, przyniózszy księgi popalili przed 
wszytkimi, które oszacowawszy, znaleźli pięćdziesiąt tysięcy srebrników.
20. A takci się mocnie rozrastało słowo Pańskie i brało moc.Biblia Brzeska

(11) Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, (12) tak iż nawet chustki lub przepaski, które 
dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. (13) A 
niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli 
złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. (14) A było siedmiu synów niejakiego 
Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. (15) A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i 
wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? (16) I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, 
przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. (17) I stało się to wiadome wszystkim 
Żydom jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było 
wielbione. (18) Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. (19) 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. (20) Tak to potężnie rosło, umacniało się i 
rozpowszechniało Słowo Pańskie. Biblia Warszawska
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…
Machina katolicyzmu  rozsiewa swoja zaraze I podaje sie za kogos kim nie jest! Studiujemy Pismo I 

zobaczymy ze ten system nie ma NIC WSPOLNEGO Z BIBLIA!!!

Tradycja, ktora przez wieki obmyslali I dodawali zadni wladzy, pieniadza I pelni zla papieze oraz 
rozprzestrzeniali ja przez ich slepych niewolnikow- ksiezy, zakonnice I nieszczesne babcie katolickie-ma swoj 
cel.

Pierwszy to pieniadz a jak w kazdym biznesie aby go napedzac trzeba uzywac srodkow reklamy- 
wielkie budynki, glosne mikrofony, halas dzwonow I rozpychanie sie lokciami, przepych I propagandowa 
literature, dewocjonalia czyli drewniane korale, zabawki z drewna, obrazki, paciorki I pobozne, hipokrytyczne 
miny.

Jezus mowi: Czemu mowisz mi Panie, Panie a nie robisz tego co powiedzialem? Katolicy moga sie 
pochwalic ze robia wlasnie to co Jezus zakazal, to przez co Izrael byl karany przez Boga! Slowo Boze dla nich 
to fetysz I nie znaja go. A wlasnie papieowi na tym zalezy stad susze ida pokoleniami do piekla, obwieszone 
krucyfiksami, skropione woda ze zrodla, z kolanami startymi przez sleczenie pod kawalkiem drewna. To 
smutne ale jakze prawdziwe.

Katolicyzm przeniknal Rzad, Media, Gazety, Szkoly I stad czuwa I sieje propaganda przez swoja 
telewizje, biuletyny a takze bezbozne filmy, ktore gloryfikuja ta zmyslona I urojona instytucje.

I tak mamy np film “Egzorcysta”, ktory ukazuje ‘wielka’ wladze kaplana nad demonami. Pamietajmy ze 
to tylko film a wiele ludzi wierzy w te bajki.

Gdy poszukasz po internecine znajdziesz strony z tzw’katolickim egzorcyzmem’ 1czyli oszustwo z ich 
metalowymi podobiznami, woda zrodlana nad ktorym czlowiek ktory dopiero co molestowal ministranta czyni 
krzyz I inne przesady!!! Te ruchy religijne wielu imponuja ale w rzeczyswsitosci nie maja one zadnej wartosci 
ani mocy, poza utwierdzaniem dewotek w ich przesadach I falszywej poboznosci!!!

Jezuici od dawna roznosili smrod swojej propagandy-podburzajac polski narod przeciwko Protestantom, 
obsmarowujac ich jako heretykow, wrogow ludzkosci I Chrystusa. Jezeli szanowny Zielonoswiatkowiec nie wie 
skad to w Polsce sie wzielo ze pojawila sie nazwa kociarz lub sztunda, sekciarz to prosze zapukac do Jezuitow 
bo to w ich bezboznych  umyslach zrodzily sie te slowa. A babcie rozancowe I dewotki podlapaly to I z 
zaciekloscia to powtarzaja.

Jesli by popatrzec wstecz I zapytac sie jaka byla glowna przyczyna stanow w jakie Polska czesto 
wchodzila – rozbiory, wojny itd to odpowiedz jest jednoglosna: katolicyzm=balwochwalstwo.

Kiedy papa bezbozny podupadl tak ze jego balwochwalcza I zboczona firma peka w szwach(np w 
Irlandii polowa osob chodzi do’machiny’ w porownaniu z wczesniejszym stanem!) na calym swiecie nagle 
szuka on metod aby dalej skubac babcie z renty I nie przebiera w tym w srodkach.

Stad mamy ekumenie, czyli aniol swiatlosci pokazuje swoje oblicze!

1 Zauwaz ze ‘rytual’ egzoryzmu jest odprawiany w Islamie, Buddyzmie, a nawet czarach!!! Nawet satanisci zajmuja sie tym uzywajac 
podrecznikow do czarow! Diabel stwierdzil, ze oszuka ‘wierzacych’ I da im tez egzorcyzm! Demony sa podmieniane a za pojscie do 
okultystycznego egzorysty czy katolickiego otwierasz sie na demony I diabel wykorzysta to do swoich celow. Nawet gdyby usunal 
demona to za to ze otworzyles sie na to badz pewien ze twoja duchowosc sie zmieni. Diabel nigdy nie robi czegos bez ceny I zaplacisz 
cene  zatracenia I zwiazania ducha z tymi salami. Jezus Chrystus wygania slowem demony I te sa posluszne! Nowo narodzony 
wierzacy ma autorytet by wygonic demony w imie Jezus, reszta korzysta z demonow I ich sposobow I placi cene zwiedzenia, 
utwierdzenia w zwiedzeniu I na koniec zatracenia ducha na wieki. W NT pojecie ‘egzorcyzm’odnosi sie jedynie do sytuacji gdzie 
synowie Skewasa, wedrowni egzorcysci probowali uzyc imieni Jezusa jako zabobonu, nie bedac dziecmi bozymi! Podobnie czynia 
katoliccy’ksieza’ ktorzy wg Bibli sa nienawroconymi ludzmi I podazaja wg falszywej tradycji do piekla. W oryginale to wyglada tak:
Wedrowni=periercomai (chodzic dokola), exorkistes=czyli ktos kto uzywa formuly by wygonic demona! Trudno stwierdzic wg tej 
definicji ze pan Jezus czy Apostolowie byli egzorcystami! Katolicki egzorcyzm opiera sie na formulach poganskich.
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…
Pop tak wypral swoich poddanych ze nawet gdyby ich dzieci byly krzywdzone na oltarzach podczas 

mszy, publicznie, babcie wstalyby I jak pies warczaly I gryzly wszelkie proby obnazenia’konspiracji’ 
przeciwko ich ‘kosciolowi’.

Do tego stopnia poddani popa I jego niewolnicy sa wyprani! Jedynie swiatlo Boze, moc Ducha Swietego 
moze tych biednych I slepych niewolnikow popa wyrwac z jego szponow

Informacje zawarte w tej broszurce maja za zadanie rzucic swatlo na rzeczywistosc, jak rzeczywiscie 
jest nie fikcje I basnie katolicyzmu oraz pokazac niektorym ignoranckim Chrzescijanom, nowo narodzonym z 
Ducha Swietego, ktorzy nie widza roznicy miedzy atrapa katolicka a Slwoem Bozym I moca Ducha Swietego!

Tak jak w tytulowym cytacie o synach Skewasa- ktorzy nie maja udzialu w Chrystusie a poprzez 
imitacje I podrobke probuje uzywac ‘mocy’, ktorej nie ma!

Zydowscy egzorcysci podpatrzyli jak nowo-narodzeni z Ducha Chrzescijanin wygania demony I 
postanowilo uzyc tego aby zarobic. Nie nawrocili sie do Jezusa, nie przyjecli Bibliii jako Prawdy, chodzili w 
swoich tradycjach  ale pomysleli ze uzyja’imienia ktorego Pawel naucza’ jako zabobonu, zaklecia.

Pewnie pomachali miotelka, poklaskali w dlonie, pokropili woda itd. Co zrobil jednak demon? Zmierzyl 
ich wzrokiem I odparl:

“Jezusa znam(  ginosko  )   I o Pawle wiem(  epistamai  =slyszalem) ale wyscie co za jedni?”  

To samo katolicy- coscie za jedni? Zrobili  sobie drewniana kukielke, zbili metal na kijek I nazwali to 
‘Jezus’ ale to nie to samo co przyjac Jezusa I stac sie dzieckiem Bozym! Coscie za jedni? Dzieci popa? Ktorzy 
jemu sluza?

Synowie Skewasa-Jezuici, popy, zakonnice, babcie rozancowe, kardynalowie pedofile, homo mnisi, 
dewotki I dewoci I inny slepcy. W tym nie ma mocy! Nawroccie sie do Jezusa z Biblii I otworzcie oczy!

Bez narodzenia sie na nowo-z Ducha Swietego NIKT NIE WEJDZIE DO NIEBA. 

Balwochwalca, czciciel drewna, ikon, obrazow, ten co kleka przed budka z waflem I obraca korale w 
lawie, mamrocze do zmarlych-maryi, antonich I aniolow KROLESTWA BOZEGO NIE ODZIEDZICZY!

Odwroccie sie od tego, czemu macie umrzec na wieki???
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…
Ponizsza historia wydarzyla sie naprawde w Tennessee w 1974 r. To nie TV 
Trwam, ani nie tygodnik’Niedziela’ ale FAKTY. 

Tlumaczenie pochodzi z ksiazki Roberta W.Peltona zatytulowanej “Diabel I 
Karen Kingston”I jest to opis autentycznego wyganiania demonow 
podczas 3-dniowej sesji.

Kim jest Karen Kingston?

“Karen Kingston to nastolatka. Urodzila sie 7 Listopada 1960 r . Jej  ojciec 
pijak zostal brutalnie zabity przez swoja zone(jej matke) 14 Lipca 1968r. Karen 
byla swiadkiem zbrodni. Male siedmioletnie dziecko zostalo niemal 

natychmiastowo umieszczone w domu zastepczym.

Matka Karen, Cynthia, zostala osadzona w wiezieniu na dozywocie. Traumatyczny szok ktory 
towazyszyl scenie gdy widziala jak 9 calowy noz rzeznicki byl wbijany w te I spowrotem, byl zbyt duzy dla 
Karen.To dramatycznie zmienilo jej zycie.

Wkrotce po tym jak nowi opiekunowie cieplo ja przywitali, Karen Kingston zaczela miec straszne 
napady. Przestala sie uczyc. Zmienila sie z uroczej, rozbrykanej I usmiechnietej malej dziewczynki w posepna I 
zamknieta w sobie. Stala sie bardziej I bardziej niczym zwierze. Jej rodzice zastepczy okazali sie niezdolni aby 
dac sobie rade z ta szybko zmieniajaca sie sytuacja. W ciagu 6-ciu miesiecy, 4 Stycznia 1969r. z zalem 
przekazali Karen wladzom stanowym. Umieszona zostala w domu dla dzieci uposledzonych.

Wraz ze skierowaniem na przymusowe leczenie psychiatryczne, stan Karen Kingston, teraz 8-letniej, 
stopniowo sie pogarszal.W ciagu pierwszych 12 miesiecy od zamkniecia, do czasu gdy osiagnela 9 lat, Karen 
stala sie praktycznie jak roslina. Nie mogla sama jesc ani sie ubrac, nie mogla isc sama do toalety, nie potrafila 
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…
ani pisac ani czytac. Byla prawie bezradna. Wg Dr Manleya Fromma:”Karen potrzebowala calkowitej opieki2. 
Potrzebujemy zastosowac areszt prewencyjny. Ten fakt jest orzekany gdy poziom IQ spada ponizej 50”

Wraz z osiagnieciem 9-tego roku zycia byl to poczatek nowych rodzajow zmian-fizycznych! Wszystko 
zaczelo sie wiosna 1970 r. Jej piekne dlugie, czerwonawo brazowe wlosy staly sie jakby zapiaszczone, szorstkie 
I matowe przez noc! Zaczela emitowac odpychajacy zapach skory, cos czego nigdy wczesniej nie 
doswaidczono w domu dla dzieci’uposledzonych’. Powoli jej wyglad stal sie blady I zmeczony. Chrosty, 
pryszcze wyskoczyly jej na twarzy. Jej cialo pokrylo sie otwartymi, cieknacymi krostami/ Te rany nie mogly 
byc zaleczone w sposob medyczny!

Rok 10ty w zyciu Karen to kolejny w ktorym pojawily sie radykalne zmiany. 11 Kwoetnia 1971 r jasno 
brazowe oczy Karen staly sie zezowate. Wygladaly jak zmetniale I pokryte zostaly jasno brazowa’tasma’. Nie 
bylo w nich oznaku zycia.

11 rok w zyciu Karen byl rokiem gdzie nastapily jedne ze straszniejszych fizycznych zwrotow! W Grudniu 
1971 r zaczela ‘opadac’. Zdawalo sie jakby jej ramiona byly wysuniete do wewnatrz I do przodu, niczym na 
sznurku kukielki. Przy Jesieni 1972, chodzila juz zgarbiona.

12-ste urodziny Karen byly nie lepsze. Zaczela utykac. Ten fakt polaczony z opadaniem jej ciala sprawil ze 
male dziecko szuralo po ziemi jak brzydka staruszka. Doglebne badanie przeprowadzone 15 Maja 1973 
ujawnilo ze noga Karen byla niezmierne bolaca w stanie kolanowym I sztywniala. Pozniej, ta sama noga w dniu 
19 Pazdziernika tego samego roku okazala sie byc 5cm krotsza od drugiej.

Do tego czasu nic nie wygladalo na to ze Karen Kingston powroci do siebie. Doktorzy byli w rozterce odnosnie 
tego co z nia jest! Nie mogli zrozumiec faktu pogorszenia u Karen. Stala sie straszna karykatura mlodej 
dziewczyny. Nic nie dzialalo. Psychologowie byli bezradni. Karen nie odpowiadala na wyprobowane I 
przetestowane metody rehabilitacji”

2 Non-medical care that helps individuals with his or her activities of daily living, preparation of special diets and self-administration of medication 
not requiring constant attention of medical personnel. Providers of custodial care are not required to undergo medical training. Custodial care 
generally provides assistance in performing activities of daily living (ADL), (e.g., assistance walking, transferring in 
and out of bed, bathing, dressing, using the toilet, and preparation of food, feeding and supervision of medication 
that usually can be self-administered). Custodial care essentially is personal care that does not require the continuing 
attention of trained medical or paramedical personnel.

Definition of Custodial Care:

Custodial care is that care which is primarily for the purpose of assisting the individual in the activities of daily living 
or in meeting personal rather than medical needs, which is not specific therapy for an illness or injury and is not 
skilled care.

• Custodial care serves to assist an individual in the activities of daily living, such as assistance in walking, 
getting in and out of bed, bathing, dressing, feeding, using the toilet, preparation of special diets, and 
supervision of medication that usually can be self-administered.

• Custodial care essentially is personal care that does not require the continuing attention or supervision of 
trained, medical or paramedical personnel.

• Maintenance care provided by family members, health aids or other unlicensed individuals after an acute 
medical event when an individual has reached the maximum level of physical or mental function and is not 
likely to make further significant improvement.

• In determining whether an individual is receiving custodial care, the factors considered are the level of care and medical supervision 
required and furnished. The decision is not based on diagnosis, type of condition, degree of functional limitation or rehabilitation potential.
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…
Zatrzymajmy sie na chwilke! Ile jest takich dzieci? Ilu jest Chrzescijan ktorzy sa umieszczani w psychiatryku 
lub pod opieka psychologa, a rezultaty sa oplakane? Czemu tak sie dzieje? Doktorzy umieszczaja ich na 
medykamentach, ktore tylko TLUMIA ale nie lecza, nie poprawiaja stanu I na wielu pacjentach ciazy ludzki 
wyrok-DO KONCA ZYCIA W TAKIM STANIE!

Jedynie prawdziwy Kosciol Chrystusa, w mocy Ducha Swietego ma sile poradzic sobie z tym fantem! Inni 
rozkladaja rece, wbrew ich dumie I licznych tytulach! Katolicyzm nic nie moze zrobic. Ich egzorcyzmy, co 
udowodnimy pozniej sa zabobonem, kopia rzeczy z poganskich religgi I na modle okultyzmu!

Jezeli historia Karen cie dotknela, to nie placz! Jest nadzieja dla niej, ktorej nie mogla znalezc ani od ksiedza, z 
ktorgo demony zrobily glupca, ani w psychologii czy psychiatriii!
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Uczestnicy

Autor ksiazki pt.:” Diabel I Karen 
Kingston” zoragnizowal spotkanie w formie NAUKOWEGO EKSPERYMENTU, wktorym uczestniczylo 11-
stu ludzi.Walka o dziewczynke miala miejsce w domu dla uposledzonych dzieci!W skald tej ekipy wchodzili 
nastepujacy ludzie:

• 28 letni pastor Richard(Ryszard) Rogers. Pastor Holiness3 z zona Ruth

• 38 letni John(Jan) Tyson-katolicki’ksiadz’ bedacy 10 lat w swoim zmyslonym kaplanstwie

• Sceptycznie nastawiony pastor Donald J.Sutter, ewangelista Southern Baptist4

• Dr W Manley Fromme, psycholog kliniczny nalezacy do personelu instytucji

• Dr Clarence T.Emery- psychiatra

• Dr Julian A.Perishing-wysoce renomowany lekarz pierwszego kontaktu z Wschodniego Tennessee5

• Trzy pielegniarki-asystentki terapii- Peggy Welch, Carol Peterson, Joyce Donaldson

• Autor ksiazki-Robert W.Pelton-obserwator sesji I profesjonalny grafolog6(dziedzina okultyzmu), ktory 
zorganizowal to spotkanie

Sposrod wszystkich obecnych ludzi jedynie pierwszy z nich byl osoba ktora wiedziala co robic! To on byl 
instrumentem w wygonieniu demonow z Karen! Jedna z pielegniarek zrezygnowala w trakcie. Gdyby nie Boza 
obecnosc I autorytet jezusa/chrzest w Duchu, ktory posiadal Richard Rogers, jako nowonarodzone dziecko 
Boze, reszta wyladowalaby w oplakanym stanie, podobnie jak synowie Skewasa.

Obnazone sa w tym zdarzeniu bajki I klamstwa na temat tzw.egzorcyzmu katolickiego. To nie nowonarodzone 
dzieci Boze! Ich tradycja , pieniadze I wplywy w miescie nie sa w stanie wygnac diabla! Katolicyzm to 
wierutna bzdura I atrapa! Nie daj sie nabrac na ich propaganda I poboznym falszywym minom.

3 International Pentecostal Holiness Church (IPHC)(???)
4 Południowa Konwencja Baptystów (ang. Southern Baptist Convention - SBC) to największa protestancka grupa wyznaniowa w 
Stanach Zjednoczonych skupiająca zbory i lokalne kościoły baptystyczne głównie w południowej części kraju. Łącznie do 
Południowej Konwencji Baptystów należy blisko 16 milionów członków zrzeszonych w ponad 44.000 zborów
5 Tennessee – stan na środkowym wschodzie USA. Na północy graniczy z Kentucky i Wirginią, na wschodzie z Karoliną Północną, 
na południu z Georgią, Alabamą, Missisipi, a na zachodzie z Arkansas i Missouri. Stan o bardzo wydłużonym kształcie. Wschodnia 
część stanu jest górzysta (Appalachy), środkową stanowi dolina Tennessee, a zachodnią wyżyna Cumberland i dolina Missisipi. 
Roślinność stanowią lasy liściaste (zachód), mieszane (wschód) i jodłowo-świerkowe w górach.
6 Grafologia (psychologiczna analiza pisma) – dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między charakterem pisma 
a osobowością jego autora.
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Partacz w akcji- roznica miedzy filmem a prawda!

Jesli widziales film typu “Egzorcysta” to zauwazyles pewne elementy egzorcyzmu. Wielu ludzi powiedzialo-
wow! Ale moc! Pamietaj ze to jedynie film, a rzeczywistosc jest zupelnie inna. Ci co zadaja sie z 
katolicyzmem to pozalowania godni I slepi ludzie. Jak wiele osob dalo sie nabrac!?

Popatrzmy jak dzialaly pogansko-katolickie elementy egzorcyzmu, takie jak:

1. ‘Moc’krucyfiksu7

2. ‘Moc’mamrotania po Lacinie. Wiemy z historii ze do pewnego czasu ‘msze8’byly odprawiane w tym 
jezyku! Czemu tak robili? Aby wiernych oglupic, aby nie wiedzieli o co chodzi I aby pop mogl trzymac 
swoich wyznawcow na uwiezi. Biedny polski narod trwal tak od 966r! az do przed Reformacji! ‘Ksiadz’ 
katolicki  to wymysl I fikcja, Watykan nie ma autorytetu I nie moze niczym synowie Skewasa nic 
zrobic! Szelest szat, brzakanie w dzwony , pobozne miny, ‘woda swiecona’ 9nie moga nic zrobic z 
demonami.

3. Tradycja katolicka a Biblia. Nawet diabel jak sie okaze zna co jest w Biblii, chociaz w pokrecony 
sposob. Jednak katolicy podazaja slepo za tradycja’kosciola’ ktora nie dorasta Biblii do piet I ja 
zaprzecza! Czemu pop zakazal ludziom czytac Biblii10? Wlasnie dlatego by ich trzymac w glupocie, 
zacofaniu I niewiedzy I zdolal ich przekonac ze jej nie zrozumieja!

7 Krucyfiks - krzyż łaciński z przybitą do niego postacią Chrystusa.Postać Chrystusa początkowo malowano na krzyżu lub rzeźbiono 
w formie reliefu. Taki typ krucyfiksu popularny jest nadal w kulturze ikonograficznej Chrześcijaństwa Wschodniego. Późniejsza 
wersja z osobną figurą Chrystusa powstała w Średniowieczu i jest powszechna w tradycji katolicki

8 1215 - Najważniejszą ceremonią Kościoła rzymskiego jest ofiara mszy świętej, a więc przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew 
Chrystusa, które następnie ofiarowane jest za grzechy. Z teorią o przeistoczeniu wystąpił mnich Radbertus Paschasius (800-865), ale 
napotkał na sprzeciw teologów katolickich. Dopiero sobór laterański IV zatwierdził ją jako dogmat w 1215 roku. Według podręcznika 
dla duchownych katolickich: "Sam Bóg posłuszny wypowiedzianym przez kapłanów słowom B Hoc est corpus meum ("To jest ciało 
moje") - zstępuje na ołtarz, przychodzi gdzie go zawołają, ilekroć go zawołają, oddając się w ich ręce, choćby byli jego 
nieprzyjaciółmi. Gdy już przyjdzie, pozostaje całkowicie w ich gestii; przesuwają Go z miejsca na miejsce jak im się podoba, mogą 
też, jeśli sobie życzą, zamknąć Go w tabernakulum, zostawić na ołtarzu lub usunąć na zewnątrz kościoła, mogą też, jeśli tak 
postanowią, spożyć Jego ciało lub podać innym jako pokarm."14 Według katechizmu katolickiego w czasie mszy "ofiaruje się 
prawdziwe ciało i krew Chrystusa, a nie ich symbol."15 Dogmat mówi, że "msza święta jest prawdziwą i dosłowną ofiarą składaną 
Bogu"16 Zaprzecza to jednak ostatnim słowom Jezusa: "Wykonało się!" (Jan 19:30. Pismo Święte mówi o ofierze Jezusa: "Złożywszy 
raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg 
Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni... gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie 
zachodzi potrzeba ofiary za grzechy." (Hebr.10:12-14. 18). Ofiara Jezusa Chrystusa była doskonała i nie wymaga powtarzania. 
Ofiara mszy świętej jest więc nie tylko zbędna, ale kwestionuje doskonałość i wystarczalność ofiary Chrystusa.
http://www.  dekalog.pl/eliasz/goscie/dunkel/herezje.htm  

9 Kardynał J. H. Newman przyznał to pisząc, że "świątynie, kadzidło, świece, ofiary, woda święcona, święta, procesje, błogosławienie 
pól, szaty kapłańskie, habity, rzeźby i obrazy mają pogańskie korzenie".
http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/dunkel/herezje.htm

10 Biblia zostala zabroniona dla laikow I umieszczona na indeksie ksiag zakazanych w 1229 na Soborze w Tuluzie
Zakaz posiadania I czytania Slowa pod KARA SMIERCI.!!!
Dekret wydany w Tuluzie ustanowił trybunał inkwizycyjny wymierzony przeciwko wszystkim tym, którzy czytać będą Biblię w 
języku pospólstwa. Był to edykt ognia, rozlewu krwi i zniszczenia. W rozdziałach 3 do 6 nakazywał całkowite zniszczenie domów, 
miejsc schronienia, a nawet podziemnych kryjówek ludzi, co do których panowało przekonanie, że posiadali Pismo Święte. Ci zaś, 
którzy ich ukrywali będą surowo ukarani.
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…

4. Woda ‘Swiecona’

5. Modlitwa do ‘aniolow’

6. ‘Wielki’ katolicki ‘autorytet’ Ten film to wielka propaganda!!!

Ad 1

“John O Tyson(ksiezulek) teraz blady I trzesacy sie, mial medalion’swietego serca jezusa’(poganski biblelot) I 
trzymal go kurczowo w swojej prawej rece. Zaczal  powoli mamrotac Modlitwe Panska po Lacinie:

PATER noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum…

Smrod stal sie nie do zniesienia. Ksiezulek Tyson kontynuowal odmawianie swojej modlitwy, twarz Joyce 
Donaldson, jednej z atrakcyjnych mlodych pielegniarek bioracych udzial w terapii, stala sie szara a ona 
wygladala jakby miala  zwymiotowac.Peggy Welch, Carol Peterson, pozostale pielegniarki po prostu plakaly. 
Ich ramiona oplotly Joyce w daremnym gescie pociechy I troski. Pokoj wypelnil sie  opresja pelna strachu I 
dusznosci. Poczucie zla ogarnialo ich I bylo duszace…

…Nastepnie zwracajac sie do ksiedza Tysona, Karen po chamsku podniosla swoj srodkowy palec bezposrednio 
w jego kierunku. Jej usta sie poruszyly, glos zlej istoty radykalnie sie zmienil I zaczal zionac sarkazmem:

“Oremus! Oremus! Oremus!”

Ksiezulek Tyson byl calkowicie wstrzasniety przez te slowa… Popatrzyl dookola pokoju I powiedzial:

“To mowi plynna lacina! Zdaje sie ze robi sobie zarty. Powtarza: Modlmy sie! Modlmy sie! Modlmy sie!”

Karen usmiechnela sie z samozadowoleniem I popatrzyla na wszystkich zebranych. Meski glos, teraz nawt 
bardziej zlowieszczo, wyszedl z jej drzacych ust:

“Laus tibi (Czesc tobie), Gloria tibi (Chwala tobie), Sursum corda (w gore serca).”

Ksiezulek Tyson szukal po omacku krucyfiksu. Ten’krucyfiks’ byl dla niego szczegolny- pamiatka ktora miala 
wiele wartosci sentymentalnych. Nigdy nie uzywal jej na ‘mszach’. Dlatego az do tej pory pozostal on na 
scianie w jego sypialni. Po otrzymaniu zaproszenia na swiadka egzorcyzmu Tyson poczul ze z jakis 
niewyjasnionych przyczyn powinien to wziasc ze soba. Mial go nosic jako zewnetrzny wyraz jego ‘wiary’, 
oczywiscie nie do egzorcyzmu.(krucyfiks to WYMYSL popa I nie ma nic wspolnego z Ewangelia)

Ludzie z jego parafii podarowali mu ten’krucyfiks’. Cofnal sie pamiecia I pomyslal co by pomysleli, gdyby 
wiedzieli jak chce go teraz uzyc. Byl to present upamietniajacy jego niedawna podroz do Rzymu(Wielka 
Nierzadnica) aby celebrowac swoj 10 rok w ‘kaplanstwie’(niebiblijnym). Po przyjezdzie do Rzymu, Tyson 
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…
otrzymal rzadki ‘przywilej’ I otrzymal audiencje11z popem, podczas ktorej tamten ‘poblogoslawil’ ten ‘swiety’ 
obiekt.( Wg Biblii papiestwo to Antychryst a czynienie sobie figurki ‘Chrystusa’ to bezposrednie naruszenie 
drugiego przykazania: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na 
ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie 
będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie 
nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują 
i przestrzegają moich przykazań.)
“W przerwie ksiezulek Tyson odzyskal opanowanie. Zwrocil sie teraz bardziej bezposrednio do demona 
poprzez podejscie blizej Karen. Tyson zaprezentowal krucyfiks I krzyknal:

“Adjutorium nostrum in nomine Domini (Nasza pomoc w imieniu Pana).”

Wellesley(demon w Karen) zachichotal. Usta Karen  uformowaly pelen powagi usmiech. Demon zwrocil sie do 
Tysona:

“Emitte lucem tuam et veritatem tuam (Zeslij swiatlo I prawde).”

“ Ksiezulek Tyson podszedl do Karen z krucyfiksem. Podskoczyla ona I odepchnela Rogera na bok. Kopnela 
siostre Ruth w twarz, a nastepnie spozierala na ksiedza. Jej oczy wyszly z orbit. Bialka byly tak powiekszone, 
ze wygladala, jakby ktos przykleil jej dwie pilki do golfa w miejsce oczu! Wygladala groteskowo I kipiala 
czysta nienawiscia do ‘kaplana’katolickego.

W momencie gdy spojrzenie Karen spotkalo sie ze wzrokiem mierzacego 1.89 m Tysona, puste uderzenie 
zabrzmialo wokol pokoju! Karen nawet nie ruszyla reka! Ksiezulek Tyson zostal powalony z przemoca na 
podloge. Zaczal stekac I toczyc sie po dywanie, a obie dlonie mial zacisniete na zoladku. Wygladalo to tak 
jakby ktos wyciagnal olbrzymia piesc I uderzyl ksiezulka w brzuch. Krucyfiks wypadl mu z reki I lezal na 
podlodze mniej wiecej w odleglosci 3 m. od niego.

Obrzydliwe oczy Karen spojrzaly na krucyfiks. Elektryczna energia wydawala sie wychodzic z niej. Moglismy 
widziec iskry wychodzace z tych szkaradnych oczu. Krucyfiks sie poruszyl! Zaczal podskakiwac wzdloz 
podlogi przez chwile! Zaczal sie zgninac I skrecac jakby byl zrobiony z miekkiej gumy! Postac’Chrystusa’ 
zostala wylamana..Nastepnie drewno I figura rozpadly sie!

Ad 2. Odnosnie mamrotania po lacinie poczytaj punkt pierwszy!

11 Pope holds a General Audience every Wednesday in Vatican City at about 10:30 a.m.
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Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…

Ad 3. Nieznajomosc Biblii

“ Klamiesz! Klamiesz! Zaatakowal ksiezulek Tyson. Widac bylo jak sie wkurzyl, jego rece az sie trzesly. Pastor 
Rogers probowal interweniowac. Teraz zdal sobie sprawe, po raz piersz, ze Tyson nie zna tej historii…Ale 
demon triumfowal. Tyson byl teraz tak rozgniewany ze nie mogl siebie kontrolowac. Ponownie rzucil 
wyzwanie Jeanne(demonowi w Karen)-Wiesz, ze klamiesz! Wszyscy wiedza ze klamiesz! Nie bede wiecej 
sluchal tych obrzydliwych bluznierstw!( A propos- ksiezulek nazywa tych co wierza w Biblie-kotami, sekta 
jednak to on nie zna Biblii I jesli mu wskarzesz ze jego praktyki sa niebiblijne to zaraz robi scene! Hipokryta I 
obludnik!)

Szyderczy smiech wychodzacy z glebi Karen rozlegal sie teraz na caly pokoj.

Jeanne zyskal uwage Ruth I rechotal zacierajac rece: To prawda! To prawda! Dobry stary Dawid  podniecil sie 
gdy rzcil okiem na naga kobiete kiedy brala kapiel! To wszystko jest w tej ksiedze, ktora twierdzicie ze znacie I 
czytacie tak czesto! Jest tam czarne na bialym! Czytaj dla siebie ch…..! Czytaj Tyson, czytaj!...

Glowa Karen obracala sie wkolo. Promieniala wzrokiem ponownie bezposrednio na Tysona. Nastepnie jej oczy 
blyskaly. Demoniczny byt wybuchnal kolejnym napadem bezboznego smiechu. Ale teraz ‘kaplan’ nie byl wcale 
w nastroju na zarty. Ten potwor uczynil z niego kompletnego glupca. Czul sie upokorzony I calkowicie 
sfrustrowany.Tyson nie mogl odpowiedziec na demoniczny atak. Byl pobity z kretesem I wiedzial o tym…
Odszedl od grupy I byl na skraju lez…Upokorzony ksiezulek szedl powoli przez pokoj!”

Ad 4.Woda ‘swiecona’12

“Skora Karen przybrala rozowawy odcien. W koncu stala  sie czerwona jak ogien, pecheze pojawily sie wkolo 
jej ramion, nog I twarzy. Roznily sie one rozmiarem-od wielkosci lebka od szpilki do cwiartki funta.Ksiezulek 
Tyson przyniosl ze soba mala fiolke wody swieconej. Podszedl blizej I spryskal czesc fiolki na glowe 
Karen( pamietasz kropidlo?) Z miejsca gdzie siedziala godna litosci dziewczyna prominiowaly fale goraca. 
Jednak ona nie zdawala sie pocic! Wszyscy w tym parnym pokoju byli przemoczeni z potu! Struzki potu laly 
sie po twarzach I po ciele.’Woda swiecona’ rozpadla sie w malenkie obloki pary, zanim jeszcze dotknela 
Karen! Woda zaskwierczala I rozplynela sie w powietrzu”

12 Woda święcona jest używana podczas sakramentu Chrztu Świętego oraz jako sakramentale m.in. do święcenia 
domów, mieszkań, pojazdów, czy podczas egzorcyzmów.Używa jej się także przy wejściu do kościoła.Chrzest 
niemowlat nie byl praktykowany ani przez Jezusa ani Apostolow lecz jest heretyckim wymyslem z 416 AD ! W 
Biblii osoby byly chrzczone przez zanuzenie JESLI najpierw zadeklarowaly wiare w Jezusa! Dziecko nie jest 
do tego zdolne I chrzest niemowlat jest niebiblijny a ma na celu zainicjowac dzieci do katolicyzmu wbrew ich 
woli! Jesli jestes ochrzczony jako niemowle to oznacza to ze nie jestes Chrzescijaninem ale nalezysz do tradycji 
niebiblijnego katolicyzmu.

11
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Tyle znaczy woda’swiecona’ I jej’swietosc’ oraz ‘ochrona’. Atrapa I glupota katolicyzmu.

Ad 5. Modlitwa do archaniola. Czyli klepanie zaklec I czynienie tego co Bog zabronil!13

“Ksiezulek Tyson podszedl blizej, wyciagnal plik dokumentow I zaczal z nich czytac. Byla to kopia jego nie-
swietobliwosci popa Leona XIII-prosty egzorcyzm 14aby atrzymac moc diabla I powstrzymac go przed 
uczynieniem szkody.

Ksiezulek Tyson rozpoczal:

“Chwalebny ksiaze zastepow niebieskich, swiety michale archaniele bron nas w tym konflikcie”. Wiecej 
demonicznych chichotow przeszkadzalo ksiezulkowi w czytaniu. Probowal kontynuowac” ktory musimy 
wytrwac przeciwko wladzom I moca, przeciwko wladcom swiata ciemnosci, przeciwko duchom niegodziwym 
w…”Dym zaczal wydobywac sie z dokumentow w jego dloni! Ciezka czarna mgla  spowila twarz I glowe 
Tysona. Z trudem lapal oddech, dusil sie I wkoncu odszedl.Modlitwa z egzoryzmem wypadla mu z dloni. 
Stanela w plomieniach, palace sie jasno, a nastepnie ogien zgasl. Wszystko co zostalo to mala kupka sadzy I 
popiol.

“ Ta smieszna brednia nie podziala na mnie! “Zripostowal Linus(demon z Karen). Byl on w trakcie kolejnego 
napadu smiechu.”Powinienes wiedziec lepiej! To tylko wymysly! Bezguscie bez znaczenia! Czy nie ucza was 
lepiej na tych seminariach? Popatrz ponownie na podloge! Popatrz ty ch…..!”

13 Bog zabrania zwracania sie do aniolow! Jedyna modlitwa ktora jest bezpieczna to zwracanie sie do Boga przez Jezusa! Katolicy 
jednak klepia modly do aniola stroza! To jest niebiblijne I daje dostep demonom.

14 
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Z poczatku Tyson bal sie spojrzec. Stal trzasac sie, gapil sie w oslupieniu w dal. Nastepnie popatrzal jak Linus 
mu kazal. Demon kontynuowal:”Widzisz co mysle o twoich przekletych trywializmach! To bez wartosci! 
Smieci! Mety! To nic mi nie uczyni, ty odziany w czern uposledzony umyslowo kretynie! Tylko ktos z 
defektem mozgu moglby wierzyc w te rzeczy!”

Tyle warte sa modlitwy do aniolow! Tyle warte sa katolickie rytualy, zabobony I tradycje! ‘Egzorcysta’ to 
propaganda katolicka-demon moze byc wyrzucony jedynie przez tego kto jest dzieckiem Bozym, narodzonym z 
Ducha I ktory zna autorytet w Jezusie! Nie klecha!

Rytualy I ruchy, ktore robia w k.katolickim to tylko zabobony a w konfrontacji ze zlym okazuje sie ze nie maja 
szans. Wolaj dzis do Jezusa aby cie zbawil! Odrzuc katolickie bajki I mity!

Ad.6 ‘Autorytet’’ksiedza’

Podczas gdy Rogers, pastor Holiness prowadzil dialog z demonem, do dialogu probowal sie dolaczyc ksiezulek!

“ ‘Specjalista?’ Odparl ksiezulek Tyson. Stal on ok.6m z dala sluchajac z uwaga. Ta rozmowa wzbudzila jego 
ciekawosc.  Powstal aby przystapic do egzorcyzmu.’Czlowiek w czerni’podszedl blizej.

‘O, Zamknij sie!’ odparl Mervin(demon z Karen).Byl opryskliwy. Glowa Karen odwrocila sie w lewo a jej oczy 
zatrzymaly sie na ksiezulku.’Kim do d….. jestes by byc tak bezczelnym? Jestes niegrzecznym su… sy…! Nie 
gadam do ciebie, to trzymaj buzie na klodke I pozwol nam prowadzic ta inteligentna konwersacje! Ostrzegam 
cie Tyson! Zamknij dziob!’

Ksiezulek Tyson ucichl. Popatrzal bezradnie na Rogersa. Mervin(demon) zachichotal:’Nie gap sie na niego. On 
nic nie moze zrobic aby cie wyratowac z klopotow. Po prostu trzymaj swoj ch…… wielki nos zdala od 
dyskusji. One nie dotycza takich jak ty!’

Demony nie mialy zadnego respektu ani bojazni przed ksiedzem. Wychodzily natomiast gdy pastor Rogers 
modlil sie, uzywal Biblii, modlil sie na jezykach15, uzywal imienia Jezus, krwii Jezusa! Gdyby sam ksiezulek 
tam byl to by go wynosili kopytami do przodu!

15 (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. (5) A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; (6) gdy więc 
powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku.

13
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Manifestacje

Egzorcyzm trwal 3 dni I mial miejsce we Wschodnim Tennessee miedzy 13-15 Kwietnia 1974 r. Karen 
byla zamieszkiwana przez 13 demonow!

Podczas wyrzucania demonow dzialy sie nastepujace manifestacje:

• Abnormalne cisnienie I temperature

• Demon odbijal Karen od podlogi jak pilke

• Wydzielany byl smrod

• Gesty obsceniczne

• Przeklinanie I wulgarny jezyk( za tym stoja demony gdy klniesz!)

• Krew lala sie z dolnych partii ciala I tylko modlitwa pastora ja zatrzymala

• Ponadnaturalna opuchlizna

• Lewitacja pod sufit!

• Dziewczynka lewitujac podniosla ze soba 242 kg! Jej wzrost to 1.50 m a waga 28 kg!

• Demon krecil ja w kolko na dywanie z zawrotna predkoscia

• Przemoc I ponadnaturalne zaprzeczajace medycyne I nauke zjawiska np. Cisnienie 80/60 a temperatura 
ciala 34.7 ºC!

Tylko 2-ch sposrod 11stu obecnych ludzi bylo Chrzescijanami wg Biblii, jednak Baptysta nie wierzyl w 
egzorcyzm! Psycholog, psychiatra, lekarze I pielegniarki byli swiadkami tych rzeczy na wlasne oczy!

Egzorcyzm pokazal niemoc nauki, medycyny, katolicyzmu, tradycji katolickiej wobec tych rzeczy! Z drugiej 
strony wyrzucenie demonow pokazalo moc Jezusa, Prawde Biblii I triumf Jezusa nad demonami!

Nawet diabel wie czym jest Biblia I kim jest Jezus! Co ty z tym zrobisz? Co stanie sie gdy odrzucisz tak wielkie 
zbawienie ktore dostepne jest w Jezusie?

Gdy lekarze I nauka rozloza rece I napisza wyrok-jest ktos kto moze pomoc! Nie tylko moze cie zbawic ale I 
uwolnic od choroby czy demonow!

Fizyczne zmiany

Jak sie okazuje fizyczne zmiany w dziewczynce spowodowane byly demonami I niczym innym! Podczas 
wypedzania kolejnych demonow, poszczegolne cechy I dolegliwosci ustepowaly na oczach zdziwionych 
lekarzy!

1. Po wyrzuceniu 1-wszego demona:

“Naprawde wlosy Karen Kingston sie zmienily! Dramatycznie! Z szorstkich, zmatowialych I strakow w 
blyszczace, delikatne I zdrowo wygladajace…To byl cud!!!”

2. Po wyrzuceniu 2-giego demona:

“Naturalny kolor Karen powrocil. Pecheze zniknely w cudowny sposob-jakgdyby nigdy ich nie bylo! 
Obrzydliwe otwarte I cieknace rany nie tylko byly natychmiast uleczone-ale nie zostawily zadnych blizn!”
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3. Po wyrzuceniu 4-tego demona

“Ciezkie powietrze sie przerzedzilo. Okropny fetor znikl…”

4. Po wyrzuceniu 5-tego demona

“Nie byla wiecej pochylona! Jej ramiona sie wyprostowaly!”

5. Po wyrzuceniu 6-tego demona

“Nie bylo otwartych ran”

6. Po wyrzuceniu 9-tego demona

“Dziwny, siny kolor znikl. Zarowno purpurowe prawe oko jak I srebrne lewe sie znowu zmienily. Teraz 
obydwa byly piekne, naturalne wygladajace krysztalowo zielone!”

7. Po wyrzuceniu 10-tego demona

“Wszyscy zgromadzili sie wokol Karen. Ona sie usmiechala.Dr Perishing…wskazal do Fromma I Emery’ego…
Zeby Karen zdaly sie zblizyc razem I wyprostowac! Jej dziasla nie byly juz dluzej cofniete, nabrzmiale czy 
strasznie biale.Dr Perishing stal cicho z boku, jego glowa z wolna potrzasala sie z niedowierzaniem!..’To 
fizycznie niemozliwe!”

8. Po wyrzuceniu 13-tego demona

“[Dr Perishing] zmierzyl jej cisnienie krwii. Wskazywalo na 102/67, poziom uwazany za norme dla 
dziewczynki przy Karen wieku I wadze…Temometr zostal umieszczony w jej ustach. Cyfrowy odczyt 
wskazywal 37ºC.Jej temperature powracala do normy”.Porownaj z anomaliami w Manifestacjach.
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Po egzorcyzmie

Po trzech dniach egzorcyzmu”Okazala sie byc perfekcyjnie normalna 13-latka. Odzyskala kontrole nad 
miesniami. Byla bystra, zywa I uwazna! Wiecej nie szurala nogami ani nie utykala. Znikly wszelkie oznaki 
sztywnosci I bolu w lewym stanie kolanowym. Nogi byly tej samej dlugosci. Mala Karen z jej pieknymi 
opadajacymi wlosami, urzekajacym usmiechem I blyszczacymi niebieskimi oczami byla kompletnie inna 
nastolatka!”

“Karen Kingston IQ byl na poziomie 105 gdy miala 7 lat, przed opetaniem…Nastepnie spadlo do 45 I pozostalo 
tak prawie przez 5 lat. W tygodniu po zakonczeniu egzorcyzmu jej IQ bylo na poziomie 74, podskoczylo 29 pkt 
jako rezultat egzorcyzmu”

“ Od Pazdziernika 74 do Kwietnia 75 IQ podskoczylo o dalsze 14 punktow I stanelo na 88. W wieku 16 lat, na 
2 rocznice egzoryzmu Karen IQ podeszlo 22 pkt w gore I wynosilo 110.Wg wskazowek Fromma I Emery’ego, 
Karen Kingston powinna osiagnac pelny rozwoj w ciagu nastepnych 12-stu miesiecy!”

“Jej przypadek jest unikatowy w annalach wspolczesnej medycyny, psychiatrii, 

psychologii I religii”

Opinie

Dee Channel “Co za szkoda,ze blyskotliwi szydercy z  medycznych, klerykalnych I 
psychiatrycznych profesji nie mogli uczesniczyc w egzoryzmie Karen Kingston, ale tak jak 
ludzkosc zdecydowanie stacza sie w fuzje z salami ciemnosci poprzez okultyzm, 
ignorancje I grzech jestem pewny ze wielu z nich mialoby okazje byc swiadkami takiej 
fuzji.Ludzie w psychiatrii nawalaja I wiedza o tym”

Rex Humbard (pastor)” Psychiatrzy mowia, ze w przeciagu nastepnych 2 lat, okolo 
jedna na 5 osob w Ameryce bedzie musiala przejsc leczenie psychiatryczne. Niektorzy z 
nich zaczynaja zdawac sobie sprawe, ze maja do czynienia z salami z ponad naturalnej 
sfery. Maja do czynienia z opresja, obsesja I opetaniem demonicznym. Oczywiscie nie 
uzywaja tych terminow z Biblii, bo bylby to affront dla ich interesu. Uzywaja oni 
wyrafinowanego jezyka jak:

• Psychosomatyczne dolegliwosci

• Schizofrenia

• Psychoza

• Paranoja

Dr T.L.Lowery (pastor)” Jeden z najbardziej przerazjacych I odkrywczych sytuacji 
pokazujacych demony w akcji jest zawarta w Ew. Lukasza 8:26-4016. To jest prawdziwa 
16 I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. (27) Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien 
człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. (28) 
Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie 
dręcz mnie! (29) Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć 
wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. (30) A Jezus zapytał go: Jak ci 
na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. (31) Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do 
Czeluści. (32) A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I 
pozwolił im. (33) Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i 
utonęła. (34) Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. (35) Ludzie wyszli zobaczyć, co 
się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg 
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historia czlowieka, ktory byl opetany przez olbrzymia liczbe demonow. W zwodniczym 
jezyku dnia dzisiejszego byl on chory psychicznie, szalony. Ale Swiete Slowo mowi nam, 
ze byl on opetany przez diably.(Ew Mt 8:2817) Jesli ta prawda byla by znana(okazalo by 
sie ze wielu ludzi, ktorzy sa obecnie zamknieci w pokoju obitym gabka lub zwiazani w 
kaftanie bezpieczenstwa w zakladach dla psychicznie chorych jest w rzeczywistosci 
opetanych przez demony”

Dr. Hans K.Larondelle (teolog, misjonarz)” Wspolczesna medycyna I psychiatria nie 
akceptuje realnosci zlych aniolow dlatego przypisuje wszystkie mentalne I emocjonalne 
zaburzenia naturalnemu pochodzeniu. Stad, masa ludzi nigdy nie uzyska pomocy. 
Medycyna, psychologia czy tez psychiatria nie moze leczyc tych, ktorzy sa opetani przez 
zle duchy. Tylko Jezus Chrystus moze ich uwolnic!”

Maxwell Whyte (pastor, sluzba uwolnienia)”Czy egzorcyzm moglby byc uzyty w 
szpitalach psychatrycznych I domach dla dzieci z opoznieniem rozwoju? Tak, moglby. 
Mysle, ze duzym polem dla Chrzescijan jest przyniesc uwolnienie dla tych, ktorzy sa w 
tych miejscach. Znam jedna pania w Stanie Nowy Jork, ktora pracuje posrod takich 
dzieci. Ona czesto sie modlila z nimi I obserwowala niesamowite polepszenie u nich

W 1965 zostalem zaproszony aby przemawiac w Bostonskim rodziale(okregu) 
Biznesmenow Pelnej Ewangelii18. Bylo tam zgromadzonych okolo 200 ludzi. Trzy panie 
zaczely modlic sie o kobiete, ktora wlasnie przywieziono ze szpitala psychiatrycznego. 
Wszystkie trzy dobrze znaly sie na sluzbie uwalniania I zaczely wyganiac I gromic 
demony szalenstwa, ktore po czym zaczely od razu wychodzic, krzyczac I dyskutujac. 
Wrocilem do tego miejsca 3 lata pozniej I odkrylem, ze ta kobieta byla uwolniona I 
prowadzi normalne zycie”

Dr. Thomas Wyatt (pastor)”Chodz ze mna do tych instytucji, ich olbrzymie budynki 
rozciagaja sie przez wiele akrow. Wejdzmy do srodka I zobaczmy w celach, rzad za 
rzedem, dzikie oczy wygladajace zza ekranow I krat!

Mezczyzni I kobiety, zyjacy w krainie koszmarow, swiecie horrorow gdzie nagi skrada sie 
za bezcennymi, niesmiertelnymi duszami, doprowadzajac ich na skraj zalamania. 

Te wycie I placz, te krzyki I przeklenstwa sa glosem protestu tych zwiazanych przez 
szatana, w jego swiecie zgubionych I potepionych. Spojrz na te dzikie, dreczona 
strachem stworzenie- ona zwykla byla kochac I smiac sie , rozmawiac I cieszyc sie 
zyciem jak inni. Ale kto skradl jej usmiech I zabral rozum?

Jezusa. Strach ich ogarnął. (36) A ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. (37) Wtedy cała 
ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do 
łodzi i odpłynął z powrotem. (38) Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] 
odprawił go słowami: (39) Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście 
wszystko, co Jezus mu uczynił. (40) Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali.
17 (28) Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo 
dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. (29) Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, /Jezusie/, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed 
czasem dręczyć nas? (30) A opodal nich pasła się duża trzoda świń. (31) Złe duchy prosiły Go: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę 
trzodę świń! (32) Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do 
jeziora i zginęła w falach.
18 http://www.fgbmfi.org/who.php
Międzynarodowa Społeczność Biznesmenów Pełnej Ewangelii -Chrześcijanie w Biznesie (FGBMFI) to ludzie z wielu denominacji, z 
wielu narodów i wielu zawodów. Większość z nich to biznesmeni. Wśród członków są również przedstawiciele władz jak premierzy, 
ministrowie, politycy - kongresmeni, a także lekarze, prawnicy, rolnicy, robotnicy itp.
http://biznesmeni.pl/index.php?page=kontakt
W Polsce.
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Coz! To byl zlodziej, ktory przychodzi po nic innego jak tylko krasc, zabijac I niszczyc! Nie 
potrzeba wcale odwiedzac szpitali psychiatrycznych czy szpitali aby zobaczyc niszczaca 
prace diabla, mozesz ja dojrzec wkolo siebie…”

Frank Hammond19(pastor, sluzba uwolnienia):”Zaburzenie I dezintegracja osobowa 
zwana jako schizofrenia lub demencja praecox(otępienie wczesne) jest czesto spotykana przez ludzi 
w sluzbie uwolnienia. Oszacowalbym, ze 25% tych co przychodza do nas po uwolnienie maja schemat 
schizofreniczny. Schizofrenicy stanowia 50% populacji w szpitalach psychiatrycznych”

Dr.Hobart Freeman 20(demonolog, egzorcysta)” Zarowno biorac pod uwage Biblie 
jak I doswiadczenie, mozna zauwazyc, ze zle duchy, ktore biora w opresje ludzkie ofiary 
maja swoje typy, I pracuja w rozny sposob. Opresja moze byc subiektywna tak jak np w 
przypadku szalenstwa…

Jak trudno jest nowicjuszom aby rozpoznac, czy doktorom medycyny, psychologom I 
psychiatrom uwierzyc w istnienie I aktywnosc demonicznych duchow w tych ludziach.

Jest grupa demonow, ktorych glowna funkcja zdaje sie byc atak na umysl.Sa demony 
szalenstwa, ktore biora w posiadanie, kiedy to konieczne, wladze umyslowe, 
przeszkadzajac w normalnych, racjonalnych procesach myslowych.Dotkniete osoby 
przejawiaja rozmaite mentalne, behawioralne I emocjonalne anomalie”

Dodatek

W Encyklopedii Wikipedii pisze nastepujaco” Demoniczne opetanie nie jest wazna 
psychiatryczna lub medyczna diagnoza wg DSM-IV 21czy tez ICD-1022”

19 thechildrensbread@sbcglobal.net

20 DR. HOBART E. FREEMAN
Faith Ministries & Publications
P.O. Box 1156
Warsaw, Indiana 46580
fmandp@yahoo.com
http://faithmandp.com/

21 DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego  
Towarzystwa Psychiatrycznego - APA , umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według 
DSM-IV-TR"[1], stanowiącym przekład najnowszej, poprawionej wersji czwartego wydania pod redakcją prof. Jacka Wciórki z 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Obecnie trwają prace nad DSM V, którego pojawienie się jest planowane na maj 2013[2]. Pięć 
wymiarów klasyfikacji stanowi pomoc w diagnozowaniu choroby, przewidywaniu jej przebiegu a także zaplanowaniu postępowania.

• Oś I – Zaburzenia kliniczne.
• Oś II – Zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe.
• Oś III – Stany ogólnomedyczne.
• Oś IV – Problemy psychospołeczne i środowiskowe.
• Oś V – Poziom przystosowania.

22 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) - międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. ICD-10 jest opracowana przez WHO i 
obowiązuje w Polsce od roku 1996
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Przecietny czlowiek nie wie jednak ze zarowno psychologia jak I psychiatria nie sa 
naukami ale pseudonaukami! Ich zalozyciele oraz przeslanki leczenia sa oparte na 
okultyzmie, I interpretacja polega na  okultystycznych zalozeniach.

Zainteresowanym polecam zapozanie sie z zalozycielami tych ‘kierunkow’!(np Freuda)

Opinia publiczna jest oszukana po raz kolejny, a te dziedziny przynosza krociowe zyski, 
nie dajac przy tym zadnych efektow poza panaceum lub pogorszeniem sie stanu 
pacjenta.

Chemia nigdy nie usuwa przyczyn, ale tlumi sztucznie I powoduje uzaleznienie od 
pigulek.

Jedyna nadzieja jest Jezus Chrystus I w wiekszosci przypadkow uwolnienie od demonow. 
Tego jednak nie zaproponuje ci lekarz, a jesli juz to bedzie probowal kierowac do 
katolickiego’ksiedza’, ktory nic nie pomoze ale skasuje ‘co laska’ 200zl.

Co zrobisz teraz z tym tekstem? Decyzje I ich konsekwencje sa w twoich rekach!

DC:0-3R (Diagnostic Classification of Mental Health And Development Disorders Of Infancy and Early Childhood - Revised Edition) 
- poprawiona edycja klasyfikacja diagnostycznej zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego 
dzieciństwa DC:0-3 wydanej w 1994 roku przez ZERO TO THREE: National Center for Infants Toddlers and Families.DC:O-3R jest 
publikacją, która powstała w wyniku długoletniej pracy zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzili specjaliści, 
zajmujący się rozwojem psychicznym niemowląt i małych dzieci. DC:0-3R jest próbą klasyfikacji zaburzeń tego okresu i stanowi 
ważne uzupełnienie klasyfikacji DSM-IV i ICD-10.Publikacja DC:0-3R została przetłumaczona na ponad 8 języków.Polskie wydanie 
DC:0-3R, Oficyna Wydawnicza Fundament S.C., Warszawa 2007, ISBN 978-83-925198-0-5. Klasyfikacja anatomiczno-
terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację 
kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w 
Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.(Wikipedia)
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 Jak wyglad prawdziwy egzorcyzm?Uwaga sceny dla ludzi o mocnych nerwach!!!

Pastor AA Allen

http://www.youtube.com/watch?v=3T4AjB9LHLw 

Bob Larson

http://www.youtube.com/watch?v=tj_7t2Kaa6I

http://www.youtube.com/watch?v=cgmE6t-gKQg

http://www.youtube.com/watch?v=gYfjeSf_qJ4

http://www.youtube.com/watch?v=1mhQWCWXBj4

http://www.youtube.com/watch?v=8oG8sO45nME

http://www.youtube.com/watch?v=MOz6gzMFx68

http://www.youtube.com/watch?v=0g-VYTZ51HM

Pastor Carl Henderson:

http://www.youtube.com/watch?v=Cjs7oD-Tlpw

http://www.youtube.com/watch?v=JvBOC7ynV20

T.B Joshua

http://www.youtube.com/watch?v=1DT_ArhcpD4

http://www.youtube.com/watch?v=2eOsc5rpmPE

http://www.youtube.com/watch?v=qngEuD5Gmgc

http://www.youtube.com/watch?v=8adieOJV3io&feature=related                !!!

http://www.youtube.com/watch?v=pG8Qzmrj4Go&feature=related

Joseph Jasinski

http://www.youtube.com/watch?v=1_DocpPrYtU

Pastor Win Worley
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http://www.youtube.com/watch?v=8oG8sO45nME
http://www.youtube.com/watch?v=1mhQWCWXBj4
http://www.youtube.com/watch?v=gYfjeSf_qJ4
http://www.youtube.com/watch?v=cgmE6t-gKQg
http://www.youtube.com/watch?v=tj_7t2Kaa6I
http://www.youtube.com/watch?v=3T4AjB9LHLw


Synowie Skewasa czyli nieudolni ‘katoliccy’ kaplani w akcji…
http://www.youtube.com/watch?v=XazalidIa-Y

http://www.youtube.com/watch?v=eXKlAc7U8Hc

http://www.youtube.com/watch?v=hfU8hGGQgrA

http://www.youtube.com/watch?v=Y8xDKGi97tc

http://www.youtube.com/watch?v=Z4kb-6t-93g
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http://www.youtube.com/watch?v=Z4kb-6t-93g
http://www.youtube.com/watch?v=Y8xDKGi97tc
http://www.youtube.com/watch?v=hfU8hGGQgrA
http://www.youtube.com/watch?v=eXKlAc7U8Hc
http://www.youtube.com/watch?v=XazalidIa-Y

