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Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja
Ten temat może okazać się niezbyt przyjemny, ale zamieszczam go ze względu, ze może 
to komuś pomoc. Służba uwolnienia ma wiele gałęzi i rozgałęzień. Im dłużej szukamy 
Boga po odpowiedzi i czynimy Jego wole, tym więcej Jezus nam objawia. 

Żyjemy w czasach, gdzie diabeł coraz bardziej próbuje podejść ludzkość. W Ameryce i 
innych krajach istnieją 'fabryki aborcji', gdzie tysiące dzieci giną co dnia. W Ameryce 
50% ciąż jest niezaplanowanych i 40% z nich kończy się aborcja. Przez ostatnie 40 lat, 
zabito 57 mln nienarodzonych dzieci. Między samym 2008 a 2009 rokiem zabito 650 
000 Amerykańskich dzieci! 1

Człowiek  i  normalność  w  dzisiejszym  społeczeństwie  przestaje  się  liczyć  pomimo 
trąbienia  o 'demokracji','człowieczeństwie'  czy 'humanizmie'.  Zamiast  tego z każdym 
rokiem społeczeństwo jest programowane przez globalistyczne rządy by stać się coraz 
bardziej  odczłowieczonym.  Między  2009  a  2011  zginęło  prawie  1  mln  dzieci  w 
Ameryce. 1 na 5 ciąży na świecie ląduję w koszu.

Obok aborcji odzywają się glosy o eutanazji oraz zboczenstwie. Jak widać to jasno i  
wyraźnie, są to rzeczy świadomie planowane aby zniszczyć moralnie i duchowo ludzi na 
ziemi. 

Jak  się  okazuje,  nawet  nauka zauważa,  ze  otrzymanie  organów czy krwi  od innego 
człowieka związane jest z... otrzymaniem nowej osobowości. 

Popatrzmy na przykłady z życia. Naukowcy tłumaczą to 'pamięcią komórkowa' (cellular 
memory)2 Gary  Schwartz,  profesor  psychologii  na  Uniwersytecie  w  Arizonie  spisał 
wyniki  swoich  badan  na  10  pacjentach,  którzy  mieli  przeszczep  serca.  Badali 
podobieństwa między dawca a biorca. Podobieństwa wyszły  w sferach gustów jedzenia, 
muzycznych, zachowań seksualnych i preferencji typów pracy! 

David Waters  otrzymał organy od 18 letniej osoby i... przeszedł natychmiastowo po 
operacji od osoby, która nie cierpiała tzw junk food do osoby, która nie mogła 'żyć' bez 

1 http://www.christianpost.com/news/pro-life-leaders-planned-parenthood-abortion-numbers-tell-misleading-story-88693/  

2 http://www.thestar.com/news/world/2012/03/28/can_a_heart_transplant_change_your_personality.html  
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tego jedzenia.3 

Sonny Graham z Ameryki otrzymał serce od męża kobiety i po operacji nie tylko zdołał 
ja namierzyć ale i zakochali się w sobie! 4 Lynda Gammons stalą się dawczynią organów 
dla  męża  i...otrzymał  aspekty  'osobowości  jego  zony'-  nabrał  zapału  do  domowych 
zajęć, a wcześniej przed operacja ich nienawidził!

Randy  Small  otrzymał  serce  od  22  letniej  dziewczyny.  5 Co  się  zmieniło?  Nabrał 
wdzięczności  do  życia.  Inne  przykłady  wymienione  w  artykułach  to  profesjonalna 
tancerka, która otrzymała organ od 18 latki i nabrała ochoty na piwsko i KFC. 7 letnia 
dziewczynka zaczęła mieć koszmary o byciu zabitym, po otrzymaniu organu od osoby 
zamordowanej.

Cheryl  Johnson  otrzymała  organ  od  59  latka.  Zaczęła  nagle  czytać  literaturę 
Dostojewskiego, Jane Austin. 6 Artykuł podaje tez inne przypadki:

• Kobieta z zawrotami głowy, Dottie O'Connor  została alpinistka po operacji
• prawnik zaczął wcinać Snickersy, choć od zawsze miał awersje do czekolady

Ten prawnik, Paul Oldam , po operacji zadziwił żonę, gdy w sklepie zaczął się kręcić 
przy batonach Snickers, których naładował cały koszyk. Zona jego stała w osłupieniu.7 

Bill Wohl  nigdy nie słuchał Sade. Po operacji, gdy ja usłyszał zaczął płakać i szlochać. 
Po czasie dowiedział się, ze dawca właśnie się nią zasłuchiwał. 

Jamie Sherman po operacji nabrała ochoty na jedzenie typu serowe enchilada, burritos z 
fasola i łagodne taco. Nagle poczuła tez straszny gniew. Okazało się, ze było to ulubione 
żarcie komputerowego programisty, jej dawcy. Osoba ta zginęła tez w walce. 

Brian  Histand  nabrał  ochoty  na  życie.  Claire  Sylvia 8nabrała  smaku  na  kurczaka  w 

3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1237998/Heart-transplant-patient-gets-craving-food-eaten-organ-donor.html  

4 http://www.dailymail.co.uk/news/article-558271/Can-really-transplant-human-soul.html  

5 http://mynorthwest.com/646/653293/Personality-change-after-a-heart-transplant  

6 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1581752/New-kidney-changed-my-whole-personality.html  

7 http://www.people.com/people/archive/article/0,,20147267,00.html  

8 http://fohs.bgu.ac.il/develop/DB2/Heart%20memory/Pearsall,%202000.pdf  
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panierce, porzuciła swój styl ubierania i zaczęła nosić modne ubrania. Pojawił się gniew.

Facet otrzymał organ od kobiety. Twierdzi,  ze otrzymał kobiecy sposób patrzenia na 
seks i  więcej pożądliwości.  47 letni gość otrzymał organ od czarnoskórego. Od tego 
czasu  zaczął  myśleć  jak  czarny i  zajął  się  słuchaniem klasycznej  muzyki.  29  letnia 
kobieta „czuje wypadek”, który przydarzył się jej dawcy oraz znienawidziła mięsa. Co 
ciekawe, była lesbijka, a teraz sama myśl o tym przyprawia ja o mdłości!

47 latek otrzymał organ od 14 latki. Efekt? Powrót młodości. 9 latek otrzymał organ od 
osoby, która utonęła. Teraz panicznie boi się wody! Manager kateringu nabrał zdolności 
artystycznych. Gościu po otrzymaniu przeszczepu popełnił samobójstwo. Dawca uczynił 
to samo!

Podobnie sprawa ma się w przypadku transfuzji krwi. 9

Ktoś zapyta: Po co to wszystko cytować? Abyśmy coś mogli zauważyć. Ludzie, którzy 
nie znają Biblii i nie wiedza o transferze demonów nie maja zielonego pojęcia co się 
dzieje!  Jeśli  osoba  ginie  to  jest  fizycznie  niemożliwe  aby  jej  cechy  były 
przetransferowane  na  inna  osobę.  Niestety,  żyjemy w świecie,  gdzie  jest  więcej  niż 
widzi nasze oko i co może zrozumieć nasza głowa. 

Do rzeczy

Stad Bóg w Biblii np. zabronił kontaktów seksualnych poza maleństwem i zboczenstw! 
Ludzie łączący się seksualnie przed i poza małżeństwem otrzymują niewidzialne linki 
zwane  więziami  duszy. One  są  niewidzialne,  nienamierzalne  przez  naukę.  Podczas 
zespolenia  odbywa się  również  transfer demonów i  fragment duszy przechodzi na 
każdą partnerkę.  Ludziom zdaje  się,  ze  mogą kogoś oszukać,  ale  to  błąd.  Duchowa 
konsekwencja zostaje. 

Przeszczep czy transfuzja działają podobnie.  Każda osoba ma swoje demony w krwi, 
więc  one  przechodzą  razem  z  organami.  Bóg  w  ST  wyjaśnił,  ze  grzechy  ojców 
przechodzą na synów do 3-4 pokolenia. Jeśli są powielane i demony nie są osunięte, 
idzie to dalej, stad dana osoba może mieć demony sprzed wieków w sobie! 

 Zona i mąż maja wspólne demony. Osoby sypiające z wieloma partnerami nabiorą ich 

9 http://archive.indianexpress.com/news/indians-think-blood-donation-could-alter-their-personality/1131158/0  
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'cech'. Ich dusza będzie sfragmentowana (podobnie jak komputer) i będzie jej fragment 
w każdym partnerze seksualnym. Ich fragmenty duszy, będą w tej danej osobie. I tu robi 
się ciekawie.  Jedynie służba uwolnienia, która ma wiedzę będzie wstanie rozsupłać te 
rzeczy. 

Te 'cechy',  które  dane  osobę nabrały to  w rzeczywistości  manifestujące się  demony, 
naśladujące  ich  poprzedniego  właściciela!  Czemu  zatem  lesbijkę  aż  odrzucało  po 
przyjęciu przeszczepu? Po prostu demony pożądliwości, które weszły wraz z organami 
są mocniejsze od tego pedzia w niej! Gość, który przyjął organ od samobójcy, po prostu 
przyjął jego demony samobójstwa.

To co tu jest pisane to tajemnice i diabeł nie chce abyś to wiedział. 99% kościołów w 
Europie czy gdziekolwiek nie ma o tych rzeczach nawet zielonego pojęcia. Dlaczego? 
Ponieważ nie zajmuje się i  odrzuciła nakaz Jezusa z Mk 16.  Inni,  prowadza płytkie 
uwolnienie, bo diabeł im wmówił, ze wiedza już wszystko i 'co może tam być więcej do 
poznania'?  Jest jeszcze więcej...

Teraz przejdźmy do niemilej i odrażającej kwestii, która chcą uruchomić w dzisiejszych 
czasach. Biblia używa zasadniczo dwóch slow na krew: 

• dam- w ST
• aima- w NT

często tez w Biblii pada słowo: nieczyste. 

„Mężczyzna,  który  obcuje  cieleśnie  z  mężczyzną  tak  jak  z  kobietą,  popełnia 
obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich. ”Ks. Kapłańska 
20 

Myślę, ze w tym wersecie jest więcej niż zdajemy sobie sprawę!  Krew ich stała się 
nieczysta z powodu transferu zboczonych duchów! To samo ma miejsce jeśli chodzi o 
wszelka  inna  formę  perwersji.  Niestety,  osoby  zgwałcone  bądź  molestowane  będą 
musiały  być uwolnione,  jeśli  chcą zacząć żyć znowu normalnie.  Zauważcie  przy tej 
okazji, ze osoba zgwałcona reaguje właściwie dwojako- albo się zamyka, żyje w bólu, 
albo demony, które przeszły od łachudry będą ja prowadzić w stronę wyuzdania.

To  dla  wielu  punkt  zwrotny.  Wiele  z  tych  gwiazd  ekranu  czy  piosenkarek  było 
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molestowanych w młodości, stad ich zachowanie dziś. One tego wcale nie rozumieją.10 
Madonne  zgwałcono  gdy  miała  19  lat.  Większość  gwiazd  porno  było 
wykorzystywanych seksualnie, podobnie i prostytutek! Ludzie nie wiedza co robią. Ich 
zmysły i rozum nie są w stanie wykryć sprawce ich myśli i 'cech'. Często dopóki osoba 
nie jest uwolniona od demonów, nie wie swojej prawdziwej osobowości. Dziwactwa i 
wybryki  przypisuje  -  „taka  już  jestem/  taki  już  jestem/  to  moja  osobowość”.  Oto 
kłamstwo szatana! Pamiętaj, czytelniku, jeśli pójdziesz w walkę duchowa i uwolnienie, 
to podobnie jakbyś nurkował w głębiny oceanu, a tam kreatury jakich świat nie widział!

List do Rzymian 1 zdradza nam demony jakie stoją za tymi zachowaniami. Gdy ludzie 
odchodzą od Biblijnego wglądu, zaczynają się kłopoty. 

Tam pisze, ze 

• głupota  odrzucenia  Słowa  Bożego  otworzyła  ich  na  bałwany  i  pożądliwości 
(epithumia)otworzyły ludzi na desekracje ich ciał. 

• pathos atimia – obrzydliwe pasje,  które z kolei spowodowały zmianę ludzi na 
zachowania przeciwko naturze i normalności.

Właśnie  teraz  Amerykańska  Agencja  Żywności  i  Leków  (FDA)  otworzyła 
Amerykanów na masowa homoseksualizacje, znosząc zakaz oddawania krwi dla 
homoseksualistów, który był w prawie przez minimum 31 lat!11

Ludzie nie zdają sobie sprawy co to oznacza. Co jest straszne to to, ze Izrael chce isc w 
ślady Ameryki w tej kwestii.  12 Statystyki podają, ze pedały w Ameryce stanowią 2% 
populacji, jednak 'minimum 60% wszystkich zakażeń HIV należy do nich'.13

To  oczywiście  propaganda.  Na  świecie  nie  ma  więcej  niż  może  0.5%  ludzi.  A to 
minimum jest po to aby nie podawać dokładnej ich liczby, co wg danych może wynieść 
80% a reszta 20% pochodzić od heteroseksualistów (normalnych), którzy uprawiali z 
nimi  te  zdrożności.  Pamiętajmy,  ze  po raz  pierwszy  ta  choroba,  bicz boży zwal  się 

10 http://www.ranker.com/list/celebrities-who-were-abused/celebrity-lists  

11 http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/QuestionsaboutBlood/ucm108186.htm  

12 http://www.jpost.com/Israel-News/Health/Former-health-minister-Israel-should-follow-FDA-in-allowing-blood-  
donations-from-homosexuals-385647

13 http://www.theatlantic.com/national/archive/2014/12/fda-lifting-ban-gay-male-blood-donors-celibate/384032/  
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GRID. 

Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law na Uniwersytecie w 
Kalifornii zacierają ręce na nieczysta krew zboczeńców, która ma zakazić zdrowych! Ich 
badania podają, ze po zniesieniu zakazu 615,300 pint krwi rocznie będzie pobierana od 
nich.  14 Co  jest  chore  i  nieludzkie,  oni  robią  to  celowo.  „Modyfikacja  istniejącego 
zakazu do polityki odroczenia o 12 miesięcy podniesie liczbę dawców o 2 mln”!15

A wiecie jaka jest ich norma? Aby pedał mógł stać się dawca krwi, powinien wstrzymać 
się od zdrożności przez okres 12 miesięcy...16 Około polowy potworów, którzy jeszcze 
do dziś nie mogliby stać się dawca, teraz może. 

Plany globalistów (Unia Europejska, NATO, Bildelberg, CFR itd.)

Globaliści  chcą  zniszczyć  rodzinę  i  normalność  ludzi.  Oto  jawna  metoda,  jak  z 
normalnych ludzi uczynić nienormalnych. Gazety rozpisują się również, o seksualnych 
hormonach, które są dodawane jako dodatki do żywności. Bóg nazwał krew homosów – 
nieczysta  i  to  nie  tylko  oznacza  choroby,które  roznoszą  ale  i  demony,  które  są 
przenoszone we krwi! Jeśli ta krew trafi do żył ludzi normalnych, wywoła to straszne 
zamieszanie w ich organizmie. Beda słyszeć glosy i czuć odrażające rzeczy, bo demony 
z nieczystego zboczeńca będą do nich zaaplikowane. Z taka polityka, ciekawe ilu w 
Ameryce zostało w ten sposób zainfekowane choroba i demonami?

317,000 pintów było pobierane od nich przed zmianami! To niebywale!  To skandal! 
Ludzie są truci od środka i państwo w pełni na to przyzwala!

Lot w Sodomie

Gdy Lot przybył do Sodomy, jej  mieszkańcy zakażali  jeden drugiego. Te złośliwe i 
obrzydliwe  demony  nie  tylko  opętały  tych  pokalanców  ale  i  chciały  zainfekować 
krwiobieg normalnych ludzi! Stad słyszysz 'równouprawnienie','uprzedzenie'! 

Gazety podają, ze Obama obsadza wysokie stanowiska pedalstwem.  17 Ich celem jest 
14 http://www.reuters.com/article/2014/12/23/us-usa-blood-donations-idUSKBN0K11LI20141223  

15 http://www.cnbc.com/id/102292306  #.

16 http://www.businessweek.com/news/2014-12-23/end-to-gay-men-s-blood-donor-ban-imminent-as-fda-proposes-change  

17 http://www.nationallawjournal.com/id=1202663836700/Obama-Names-Record-Number-of-Gay-Federal-Judges-?  
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mieć nienormalnych w sadzie,  szkolnictwie,  prawie,  po to  aby podejmowali  decyzje 
wbrew 99% normalnych obywateli.  Na początku roku 2014,  było  16 Stanów,  gdzie 
wprowadzono pedalskie związki. Pod koniec roku jest ich... 35! 

Podczas pierwszych 2 lat Obama wprowadził na urząd minimum 150 pedałów! 18

Polecam przestudiowanie tego tematu.  Osoba,  która  została  zainfekowana demonami 
może  być  uwolniona.  Warunkiem  jest  nawrócenie  do  Jezusa.  Potrzeba  wyznania 
własnych grzechów. Napełnienie Duchem Świętym.

Potem potrzeba być uwolnionym od tych demonów. Społeczeństwo musi się obudzić 
zanim będzie za późno!

Amen.

slreturn=20141128150401

18 http://www.washingtontimes.com/news/2010/oct/26/obama-has-appointed-most-us-gay-officials/?page=all  
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