
Formularz- Czy mam demona?

►Formularz- Czy mam demona?◄

Poniższy formularz pomoże w odpowiedzeniu na to pytanie. Polecam
modlić  się,  zanim zabierzesz  się  za  to  przedsięwzięcie-  niech Duch
Święty pokaże ci i przypomni te istotne kwestie. Formularz powinien
być anonimowy- nie dziel  się tym z nikim, kto nie powinien o tym
wiedzieć. Odkrycie, ze masz demona- niech nie powoduje paniki! 

Wydarzenie Szczegóły

Grzechy seksualne
Sypianie przed ślubem

Onanizm
Seks grupowy/orgie

Niewierność
Kazirodztwo
Zboczenie

Masochizm/sadomasochizm
Pedofilia, zoofilia, nekrofilia

inne:
.....................................
….................................
….................................

Seks analny i oralny kala człowieka 
i jest to forma homoseksualizmu. 
Większość grup okultyzmu(satanizm,
lucyferianizm, thelema itd) uprawia 
ten typ „seksu” aby jak najbardziej 
skalać osobę. Przez te rzeczy rozpada
się wiele związków. 

Skąd dziś tak wiele rozwodów? Z 
powodu fałszywej teologii, braku 
służby uwolnienia w przeciętnym 
kościele i ...demonizacja. 

Grzechy generacyjnego 
bałwochwalstwa

Praktycznie każdy naród ma ten 
problem. 
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 Katolicyzm
 Buddyzm
Rożne formy hinduizmu
Rożne formy pogaństwa (Wicca, 

Rodzimowierstwo, itd)
…....................................................

Grzechy innych religii/kulty Katolicyzm
Świadkowie Jehowy

Prawosławie
Hare Kryszna

Islam
Niebiblijne ruchy

Scjentologia

ekumenizm, szamanizm, judaizm,
New Age, Judaizm, Taoizm, Shinto,

Sikhizm itd.

…....................................

Sztuki walki Karate
Kung-fu
Capoeira

Brazylijskie dżiu-dżitsu
Escrima

Krav Maga

….................................................
(aikido, kenpo,sumo,ninjutsu,jeet-

kune-do,systema,mma )

Plus- jakie osiągnąłeś stopnie oraz 
jakie rzeczy związane ze sztukami 
walki są w twoim domu/ posiadaniu
(np. strój, symbole jin-jang, zdjęcia 
„mistrzów” itd.). Sztuki walki często 
związane są z medytacjami, 
gaszeniem płomieni przez 
koncentracje, okrzykami, chodzeniem
po węgielkach, niewrażliwość na 
uderzenia   itd. Jest to okultyzm!

Jeśli oprócz obijania innych 
nauczyłeś się jak lewitować, 
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wychodzić z ciała i inne zdolności- 
tada! Ram-tam-tam!To demony ci to 
umożliwiły!

Urazy/wypadki
Urazy i szok mogły spowodować 
inwazje demonów. 

• Wypadki
• Szokujące przeżycia
• Rozwody w rodzinie
• Pobicia
• Upadki

itd...............................................

Dodatkowo, poprzez silne urazy bądź
przeżycia (w tym SRA/DID) 
człowiek może doznać 
fragmentacji...

Transfuzja krwi/ przeszczep Medycznie  udowodnione  jest,  ze
transfuzja  krwi  oraz  przeszczepy
powodują,  ze  osoba  „odziedzicza”
cechy  osoby  od  której  otrzymała
organ bądź krew!
Po prostu demony przechodzą wraz z
tymi operacjami.

Magia/Czary/ 
satanizm/Lucyferianizm

• Wróżby
• Zodiak
• amulety
• stawianie kart
• chodzenie do wróżki
• wróżenie
• horoskop
• kryształy
• szklana kula
• pakt z diabłem
• czarna msza
• czytanie i posiadanie literatury 

okultyzmu
• psychotronika
• szamanizm
• odmienne stany świadomości

…..............................................
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….....................................................

Praktyki okultyzmu • Joga
• medytacja
• wychodzenie z ciała/ podróże 

astralne
• rytuały magiczne
• mantry, jantry
• hatha joga (czarna magia) i 

inne, wszelkie jej formy
• afirmacje, powitanie słońca
• składanie ofiar danemu 

„bożkowi”
• upuszczanie krwi
• rytualne przekleństwa
• rytuały „miłosne”
• modlitwa za/do zmarłych
• wzywanie ochrony Maryi, 

Józefa bądź innych...
• zawierzanie się komukolwiek 

innemu niż Jezus Chrystus z 
Biblii!(patroni, zmarła matka, 
zmarła babcia, świeci 
katoliccy, Maryja, Józef, 
dzieciątko Jezus itd)

…...................................................
…...................................................
…...................................................

Przesady/zabobony • Związane ze Świętami Bożego 
Narodzenie, Wielkąnocą, 
Dniem Zielonych Świąt itd.

• używanie Biblii do zamawiania
• chodzenie do „babki”
• oduraczanie, zaklinanie
• magia sympatyczna
• los/szczęście/fuks

…......................................................

Fetysze Każda religia ma swoje fetysze. 
Przejdź po domu i zobacz co wisi na 
ścianie bądź co stoi na komodzie.
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• Krucyfiks
• Obrazki 

„Jezusa”,”Maryi”,”papiestwa”i
tzw świętych bądź patronów

• Literatura kultów, fałszywych 
religii (katolicyzm, buddyzm, 
senniki itd.) i sekt

• Seksualne fetysze
• Amulety, noszenie wisiorków, 

naszyjników itd.
• Biżuteria okultyzmu i 

fałszywych religii
…..............................................
.................................................

Zorganizowana grupa przestępcza Udział w gangach, grupkach 
powoduje demonizacje (narkotyki, 
przemoc, czary, kontrola, 
morderstwo, seks, krzywdzenie itd)

Narkotyki/alkohol/używki Narkotyki są używane przez 
okultyzm od zarania dziejów aby 
wprowadzić demony do ciała. 
Używki, trawka, alkohol- otwiera 
cie na bandę demonów. 

Wyłudzanie pieniędzy Fałszerstwa finansowe otwierają cie 
na przekleństwa i demonizacje. Złam 
grzechy pokoleniowe i wyznaj 
łapownictwo, przekręty, kumoterstwo
i nielegalne drogi zdobywania 
pieniędzy stosowane przez przodków.

Rodzina-
patologie/dziwactwa/sekrety rodzinne

Niestety, każda rodzina może kryć 
mroczne sekrety. Patologie rodziców
mogą szybko przejść na dzieci. 
(alkoholizm, kryminalne zachowania,
złodziejstwo, seksualne ekscesy, 
kazirodztwo, gwałt, pedofilia, 
narkomania itd.). Także jako grzechy 
przodków.
….......................................................

Grzechy przodków Jest to cala masa otwartych drzwi:
• uczestnictwo w fałszywej 

religii
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• grzechy seksualne
• magia, czary, wróżby
• oszustwa, kłamstwa

….......................................................

Zdolności paranormalne Jeśli odkrywasz,ze masz „ponad-
naturalne” zdolności widzenia

przyszłości, wypadków, itd- są to
podróżujące duchy wróżbiarstwa i
wskazują na grzechy pokoleniowe.
Mogą być związane generacyjnie w

rodzinach. 

Aborcja Aborcja to morderstwo- obojętnie 
co mówi prawo. Moloch wcale nie 
zniknął wraz z czasem.

Medycyna ludowa • Stawianie baniek
• kręglarstwo
• odczynianie, zamawianie
• przesady, zabobony

Każda z tych wynika z czarów i 
otwiera cie na demony. 

Gwałt/molestowanie Nauka potwierdza, ze większość 
prostytutek była zgwałcone gdy były 
młode/ małe. Jak się okazuje, nie sam
gwałt jest najgorszy. Najgorsza 
kwestia tego zła jest, ze demony 
przechodzą na ofiarę i albo rozwijają 
ja w kierunku rozwiązłości 
(striptease, prostytucja, porno, orgie, 
bycie „łatwa”) albo w druga stronę- 
wstręt do seksu. To, ze osobom 
trudno jest dojść do ładu i składu po 
tym nie wynika tylko z 
psychologicznych przeżyć- demony 
dbają aby ich trzymać w takim stanie.
Niestety- bez uwolnienia od 
demonów nie mogą żyć normalnie.

Inne możliwości:

Masz bliska znajomość z osobami uprawiającymi zboczenie i masz z nimi więzi duszy

Wędrujesz od ruchu do ruchu, religii do religii zabierając po drodze masę demonów (ekumenizm)
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Uprawiając seks poza małżeński zawiązujesz chcąc/nie chcąc więzi duszy z KAZDA osoba z która to 
robisz/robiłeś. Po latach, choć już nie masz kontaktu z tymi osobami- dalej demony przepływają, bo ten kanał 
nie został ucięty i zablokowany!

Z powodu seksu, fragmenty osoby są w tobie. Należy je usunąć modlitwa. Także fragmenty twojej duszy są w 
osobach z którymi sypiałeś/ sypiałaś w ciągu twojego życia. Należy modlić się o ich odzyskanie. 

Czarownica może zrobić rytuał i wysłać demony aby weszły do twojego ciała np. w nocy we śnie.

Bezmyślnie, nie zastanawiając się oglądasz każdy film, czytasz każdą książkę i chłoniesz jej wpływy: brudny 
seks, przemoc, okultyzm itd.

Demony w denominacjach- jedne z najbardziej strzeżonych sekretów szatana. Wszelkie herezje i fałszywe 
nauki otwierają cie na religijne demony. Ekumenizm jest wielkim facylitatorem tych demonów religii w 21 
wieku. 

Brak znajomości Pisma i stałych, Biblijnych doktryn otwiera cie na demonizacje. 

Zasady:

1. Im głębszy grzech- tym głębsza demonizacja. Osoba praktykująca tylko horoskop/ zodiak będzie miała 
teoretycznie dużo mniej demonów od satanisty. Przygotuj się na to, chcąc pomoc ludziom.  

2. Demony nie wychodzą wraz z nawróceniem.
3. Jezus dal nam autorytet aby je wyrzucić, nie możesz jednak tego zrobić, jeśli nie wierzysz, ze one tam 

są!
4. Rozwody i ponowne zamążpójścia to grzech i powoduje to demonizacje oraz przekleństwa. Rozwód i 

ponowne zamążpójście to ...demony.
5. Aby skutecznie zabrać się za uwolnienie- musisz najpierw wyznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela- 

inaczej marnujesz czas. Wyznaj Mu grzechy i módl się o chrzest Duchem Świętym. Następnie przejdź 
przez te punkty, módl się aby Bóg pokazał więcej (wymienione przykłady są tylko przykładami i jest 
ich dużo, dużo więcej!). Uwolnienie działa na zasadzie: wyznaje konkretny grzech Jezusowi(np 
cudzołóstwo), odwracam się od niego (w tym wypadku urywam relacje i wyznaje ten grzech partnerce). 
Teraz diabeł nie ma podstaw aby tam więcej siedzieć. Lamie klątwy wynikające z tego grzechu, wstecz 
nawet 100 pokoleń (jest prawdopodobieństwo, ze przodkowie tez to czynili) i zrywam mieczem Ducha 
niegodziwe więzi duszy między mną a …...............................Teraz nakazuje, aby fragmenty duszy tej 
osoby/ osób- wróciły do ich posiadacza. Podobnie- niech te, należące do mnie zostaną mi 
zwrócone(wcześniej niech każdy demon z nich wyjdzie!), w imieniu Jezusa! Teraz nakaz im wyjść!

6. Nie mówimy tu tyle o jednym demonie, ale ich grupach/rodzinach i warstwach!
7. Skuteczne uwolnienie zawiera używanie darów Ducha (rozeznanie, słowo wiedzy), asystę aniołów, 

które walczą dla wierzących oraz znajomość autorytetu i wiedzy Biblii. Pamiętaj- Prawda wyzwala, nie
maksymy zborowe czy tradycja. 

8. Demony nie zważają na wiek, płeć, pozycje społeczna, bycie dobrym lub złym lub nawet, ze nosisz 
tytuł pastora.  Każdy ma demony. Demony grasują i wchodzą w dużej liczbie i te z kolej pracują aby 
inne dołączyły np.: alkohol prowadzi cie do niewierności, potem wchodzą inne- bieda, choroby, demony
rozbijające rodzinę, przedwczesna śmierć, choroby umysłowe itd. Zabierając się za uwolnienie weź pod 
uwagę, ze mogą zamanifestować się demony- które nie uwierzyłbyś tam są! Bądź na to psychicznie 
przygotowany! Nie musiałeś nic popełnić sam...ale...przodkowie dokonywali ofiar i aborcji. I oto masz 
Molocha, generacyjny katolicyzm, np. duchy onanizmu i kazirodztwa. Ty nie robiłeś- ale przodkowi cie
otwarli...Nie bądź zaskoczony! Jezebel, Ahab, zahamowany rozwój...

9. Kolejna tajemnica szatana jest...żeby trzymać Protestantów z dala od uwolnienia od katolickich 
demonów (jakie nadali ci/ przyjąłeś imię na bierzmowaniu?)! Mario-latria, Mariologia, demony religii, 
herezje, bałwochwalstwo, Maryja...

10. W człowieku mogą siedzieć demony, ich wytwory oraz np. fragmenty czarownic. 
11. Aby skutecznie prowadzić uwolnienie musisz znać walkę duchowa i związać zwierzchności stojące za 
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tymi demonami. 
12. Wyganianie demonów jest jak wyrywanie zęba. Opuchnięty ząb wywołuje rożne reakcje ale gdy już go 

wyciągniesz- nagle ulga. Wyganianie demonów to jak usuwanie kolca z tyłka....nie jest to miłe! Nie 
oszukuj się, ze idziesz na uwolnienie i będzie jak na plaży, na leżaku i koktajl ze słomką...Efekt jednak 
przerasta wszystkie te nieprzyjemności z tym związane. Osoba przechodząca uwolnienie- szybko 
zmieni swój światopogląd i zobaczy, ze 99% kościoła- jest ślepa! Uwolnienie od demonów zmieni 
twoje życie! 

13. Sukces uwolnienia NIE leży w osobie uwalniającej cie. Zależy od twojego zapału, desperacji aby 
osunąć kolec/kolce i wiary. Zadaj sobie to pytanie: Ile jesteś w stanie poświecić czasu/pieniędzy i 
pocierpieć trochę aby pozbyć się kolców? Jak u dentysty- jeśli nie zaangażujesz się w to...nie ma 
efektów. Czemu tu miało by być inaczej? Dobre chęci ani płacz- nie pomogą ci pozbyć się demonów!

14. Tak, Bóg chce!Bóg chce abyś był wolnym!Po to Jezus przyszedł i tam zdążasz!
15. Nie, Bóg nie jest winnym ani nie dal ci demonów! Podziękuj przodkom i swoim decyzjom w życiu!
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Uwaga! Ta publikacja nie wymienia każdego przypadku i każdej praktyki- są ich tysiące i 
aby je wymienić ta publikacja musiałaby zawierać setki stron! Raczej, ma ona za zadanie 
pokazać ci podstawy i źródła demonizacji w twoim życiu- odrób prace domowa! 

Zycie nie jest łatwe i nikt z nas nie może pozwolić sobie aby pójść na łatwiznę!
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