Proces uwolnienia

Przedstawiam poniżej, na czym polega proces uwolnienia od działania złego ducha.
Świadomość tego może być pomocą w procesie odzyskiwania pełnej wolności w Bogu. Gdy
ktoś prosi o modlitwę o uwolnienie go od zniewolenia, konieczne jest przygotowanie się do tej
modlitwy wg poniższego schematu.

(Rozeznanie przed modlitwą uwolnienia dla osób podejrzewających zniewolenie przez
złego ducha - dokument Word)

Uwolnienie jest nieprzerwanym procesem mającym miejsce w naszym codziennym życiu.
Uwolnienie spod władzy złych duchów przede wszystkim opiera się na: poznaniu prawdy, kim
jest Bóg, jakimi nas stworzył, co dla nas uczynił, co do nas mówi; opieraniu się pokusom,
nawracaniu się grzechów, wyrzekaniu się dzieł szatana i przebaczaniu tym, którzy nas
skrzywdzili. Wpływ złych duchów na nasze życie jest często zakorzeniony w doświadczeniach
wczesnego dzieciństwa, w braku relacji z rodzicami, w traumatycznych doświadczeniach.
Każdy chrześcijanin może być pod wpływem demona, może być jakaś dziedzina jego życia, w
której stracił wolność. Pewne dziedziny naszego życia mogą być wciąż nie oddane Jezusowi.
Coś zatrzymujemy dla siebie. W tych zastrzeżonych dziedzinach szatan wciąż może wywierać
wpływ na nas i trzymać nas w niewoli. Na zniewolenie wskazują wciąż powtarzane zachowania,
sposób myślenia czy reagowania obecny w różnych sytuacjach. Dlaczego tak reaguję?
Dlaczego mam takie myśli, uczucia? Dlaczego nie radzę sobie z ludźmi? Dlaczego unikam
Boga? W modlitwie o uwolnienie trzeba modlić się do Pana, by pokazał przyczynę zniewolenia,
fałszywy fundament, kłamstwo, na którym dana osoba zbudowała swoje myślenie.

I krok na drodze uwolnienia – ODKRYCIE ZNIEWOLENIA I JEGO PRZYCZYNY
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(To, co skrywamy głęboko w ciemności, ma na nas największy wpływ: rzeczy, których nigdy
nikomu nie mówiliśmy, to czego się boimy nazwać, wypowiedzieć, to czego nie
przepracowaliśmy w świetle Bożej miłości do nas. Dlatego na początku procesu uwolnienia
potrzebne jest zobaczenie w prawdzie swego życia i nazwanie tego, co się odkryło przed
zaufaną osobą. Jedną z rzeczy najbardziej potrzebnych w posłudze uwalniania jest kontekst
pełnej miłości relacji z kimś, na kim można polegać, relacji w której można pozwolić sobie na
całkowitą otwartość i być pewnym akceptacji podczas całego procesu przemiany. To wszystko
co odkryjesz w sobie czytając poniższe treści, spisz na kartce)

Odpowiedz na pytania:

1. Co Cię motywuje, by prosić o pomoc? Z czym sobie nie radzisz? Co Cię męczy? Z czym Ci
jest ciężko?

2. Co chcesz, aby Jezus dla Ciebie uczynił?

3. Jak myślisz, czego Jezus oczekuje od Ciebie?

4. Jakie miałeś relacje z w rodzinie w okresie dzieciństwa, młodości (z tatą, z mamą, z
rodzeństwem, z innymi krewnymi)? Czułeś się kochany? Bezpieczny? Otoczony miłością?
Chciany? Poświęcano ci uwagę, czas? Dzieliłeś się swoimi uczuciami? Miałeś wsparcie?
Brakowało ci czegoś? Z czym sobie nie radziłeś?

5. Czy były w twoim życiu wydarzenia bolesne, traumatyczne, zwłaszcza w dzieciństwie i
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młodości?

6. Jak żyjesz dziś wiarą (praktykowanie modlitwy, przyjmowanie sakramentów)? Jak wyglądała
twoja wiara w całym życiu? Miałeś okresy buntu, odejścia od Boga, Kościoła?

7. Czy miałeś kontakt w życiu z okultyzmem, magią, satanizmem, np.: praktykowanie magii,
wywoływanie duchów, czary, przelewanie wosku, wizyty u bioenergoterapeutów, uzdrowiciele,
Reiki, różdżkarstwo, wahadełko, jasnowidztwo, otwieranie czakramów, mantry, klątwy,
złorzeczenie, wróżenie, chodzenie do wróżki, karty Tarota, joga, medytacje, Tai Chi, noszenie
amuletów czy talizmanów, satanizm <muzyka, przedmioty, pakty, zwracanie się do szatana>,
wyrzeczenie się Boga, wychodzenie z ciała, świadome śnienie, czytanie książek
okultystycznych, Feng shui, masaże chińskie? Jakie?

8. Czy miałeś kontakt w życiu z okultyzmem, magią, satanizmem, np.: praktykowanie magii,
wywoływanie duchów, czary, przelewanie wosku, wizyty u bioenergoterapeutów, uzdrowiciele,
Reiki, metoda Silvy, kursy samo uzdrawiania, różdżkarstwo, wahadełko, jasnowidztwo,
numerologia, otwieranie czakramów, mantry, klątwy rodzinne, złorzeczenie komuś, rzucanie
uroków lub zaklęć, wróżenie, chodzenie do wróżki, karty Tarota, joga, medytacje wschodnie,
Tai Chi, noszenie amuletów czy talizmanów <pierścień Atlantów, oko Proroka, skarabeusz>,
satanizm <muzyka, Biblia szatana, pentagramy, pakty, zwracanie się do szatana>, muzyka
transowa, wyrzeczenie się Boga, wychodzenie z ciała, świadome śnienie, czytanie czasopism
lub książek okultystycznych, kontakt ze świeckimi „egzorcystami”, Feng shui, masaże chińskie,
techniki doskonalenia umysłu? Co było?

9. Czy masz problemy psychiczne? Korzystasz z pomocy psychologa, psychiatry? Jeśli tak, to
jaka jest diagnoza? Z jaką chorobą, dolegliwością się zmagasz?

10. Czy chcesz i wierzysz, że Jezus może Cię uwolnić?

11. Czy jesteś gotowy na współpracę z Bogiem na drodze uwolnienia?

12. Czy żałujesz za grzechy i masz w sobie pragnienie pokuty i naprawienia zła?
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13. Czy żywisz do kogoś nienawiść, złość, brak przebaczenia za doznaną krzywdę?

14. Czy dobrowolnie zwracasz się po pomoc? Czy jest to twoja świadoma decyzja?

15. Czy wcześniej szukałeś dla siebie pomocy? Gdzie? U kogo? Jaki dało efekt?

JAKIE SĄ KLUCZOWE FAKTY Z TWOJEGO ŻYCIA (wydarzenie, osoby, usłyszane słowa,
zranienia):

rozwód rodziców, alkoholizm rodzica, znęcanie się, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, wypadek,
śmierć bliskiej osoby, odrzucenie przez rodziców, rywalizacja z rodzeństwem o miłość,
molestowanie, gwałt, opuszczenie przez bliskich, głęboka samotność, odrzucenie w szkole,
poniżenie, styczność z okultyzmem, rzucone klątwy i przekleństwa, złe okoliczności związane z
poczęciem i urodzeniem (w wyniku gwałtu, porzucenie po urodzeniu), toksyczne środowisko
rodzinne (wieczne kłótnie, życie w lęku, ciągle pretensje rodziców), ciężkie grzechy osobiste,
grzechy w rodzinie, aborcja, nałogi (alkoholizm, narkomania, hazard), grzechy i zniewolenia
seksualne (pornografia, masturbacja, kontakty seksualne, zdrady, rozwiązłość), pragnienie
śmierci, życie w nienawiści, pragnienie zemsty, brak przebaczenia, inne
………………………………………………………………………………………………….……………
..….

Jak zareagowałeś na bolesne wydarzenia w twoim domu, rodzinie, doświadczenie krzywdy,
przemocy?
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Jak te wydarzenia wpłynęły na twoje życie (ucieczka w samotność, nałogi, bunt, żal, egoizm,
bycie perfekcjonalistą, zanik poczucia wartości samego siebie, życie z poczuciem winy)
?

Jakie fałszywe przesłania zostały w twoim sposobie myślenia (o sobie, o innych, o Bogu)?

Jakie uczucia zostały zablokowane (gniew, złość, lęk, wstyd)?

Jaki obraz ciebie powstał w umyśle (jestem do niczego; jestem zamknięty w sobie; nie mam
wartości; nikt mi nie pomoże; nie wiem kim jestem; nikogo nie obchodzę; sam muszę sobie
poradzić
)?

Jakie relacje zacząłeś tworzyć z ludźmi (odrzucenie, wycofanie się, pogarda)?

II krok na drodze uwolnienia - ŻAL ZA GRZECHY I ZAUFANIE JEZUSOWI

(Pierwszym krokiem po refleksji nad swoim życiem jest żal za grzechy, szczera spowiedź,
pragnienie nawrócenia, wdzięczność Bogu za otrzymane łaski i na nowo zawierzenie Jemu
swego życia. Powtarzające się świadome popełniane grzechy są szeroko otwartymi drzwiami
dla złego ducha. Uznanie zbawczego dzieła Jezusa jest fundamentem, który pozwala nam
przyjąć moc do wyrwania się spod wpływu złego ducha)
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1.

Za co chcesz dziś najbardziej przeprosić Boga?

BOŻE, PRZEBACZ MI, ŻE ...

BOŻE, PRZEPRASZAM ZA …

Czy byłeś ostatnio u spowiedzi? Kiedy? Czy spowiedź była szczera? Czy były w twoim życiu
spowiedzi świętokradzkie? Czy odbyłeś spowiedź z całego życia?

Jeśli długo nie byłeś u spowiedzi, to czy chcesz odbyć spowiedź z całego życia (wyznanie
wszystkich grzechów i żal za nie, świadomy powrót do Boga)?

2.

Za co chcesz i potrafisz dziś dziękować?

DZIĘKUJĘ CI, BOŻE, ZA …. (życie, płeć, rodziców, rodzeństwo, wychowanie w domu,
wykształcenie, pracę, małżonka, dzieci, obecną sytuację….)

Za co jest Ci dziś trudno dziękować?

3.

Co chcesz dziś oddać Bogu?
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ODDAJĘ CI, BOŻE .... (moje życie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, moje małżeństwo,
moje dzieci, relacje w domu, moją pracą, moje obowiązki, chorobę, samotność, seksualność,
wolę dysponowania sobą)

Jeśli chcesz oddać dziś siebie Jezusowi, to odmów z wiarą następującą modlitwę (na
głos):

Panie Jezu, Ty kochasz mnie dzisiaj takiego jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości,
uznaję przed Tobą moją grzeszność. Dziękuje Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za
mnie na krzyżu. Uznaję w Tobie jedynego Pana i Zbawiciela oddając Ci całe moje życie, i
otwieram moje serce dla Ciebie. Amen.

Co jest Ci dziś trudno oddać Bogu?

4.

O co chcesz dziś prosić Boga? Co chcesz, aby Ci uczynił?

PROSZĘ CIĘ, BOŻE .... (o co prosisz? czego pragniesz? czy chcesz być wolny?)
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III krok na drodze uwolnienia - OSOBY, KTÓRYM TRZEBA PRZEBACZYĆ

(Po zerwaniu z grzechem i oddaniu Jezusowi swego życia kolejnym krokiem do uwolnienia jest
przebaczenie wszystkim, którzy Cię skrzywdzili. Podczas gdy Bóg używa ludzi jako narzędzie
swojej miłości i miłosierdzia (rodzice, przyjaciel), szatan chce używać ich jako narzędzi
odrzucenia, potępienia, skrzywdzenia. Powtarzające się sytuacje, w których czuliśmy się
odrzuceni, skrzywdzeni lub sami odsuwaliśmy się od innych, czy też doświadczenie odłączenie
od jednego lub obojga rodziców, mogą być fundamentem, na którym opierają się zniewolenia,
nałogi)

Czy przebaczyłeś wszystkim osobom, które Cię skrzywdziły?

OSOBY, KTÓRE MOGŁY CIĘ ZRANIĆ: ojciec, mama, dziadkowie, brat, siostra, ktoś z rodziny,
nauczyciel, kolega czy koleżanka w szkole, sympatia, przyjaciel, partnerzy seksualni,
narzeczony, mąż, żona, teściowe, dziecko, ksiądz, szef w pracy, lekarz, prawnik, sędzia,
policjant,

Czy trudno ci komuś przebaczyć? Dlaczego?

JAKIE SĄ PRZESZKODY W PRZEBACZENIU: brak wiary w Boże przebaczenie, brak
pragnienia, nieświadomość zranienia (stłumienie), pragnienie odwetu, lęk przed ponownym
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skrzywdzeniem, pycha, ucieczka przed odpowiedzialnością za swoje życie, wpływ złych
duchów (trzeba wcześniej prosić Boga o zerwanie więzów zła).

Jeśli nie potrafisz przebaczyć a chcesz, to proś Boga o łaskę przebaczenia:

PANIE, POMÓŻ MI PRZEBACZYĆ (wypowiedz komu), TO ŻE ……………………………………
……....

(konkretnie co )

Jeśli chcesz przebaczyć to wypowiedź głośno (każdej osobie osobno):

1. W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA PRZEBACZAM (wypowiedz komu) TO, ŻE ..…………..........
........…

(konkretnie co )

2. W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA PRZEBACZAM (wypowiedzieć komu) TO, ŻE ………………
….……

(konkretnie co )
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Czy chcesz prosić o przebaczenie osoby, które Ty skrzywdziłeś? Kogo? …………….…….
…….…

Czy chcesz wynagrodzić zło, które wyrządziłeś innym? Komu?
………………………………………

IV krok na drodze uwolnienia - DUCHY, KTÓRYCH TRZEBA SIĘ WYRZEC

(W modlitwie uwolnienia trzeba złamać moc kłamstwa złego ducha i poddać się w pełni
prawdzie objawionej przez Chrystusa. Wyrzeczenie się złego ducha to pokazanie mu drzwi,
rozkaz by wyszedł i nigdy nie wracał. W to miejsce trzeba zaprosić Jezusa i poddać się Jego
woli. Gdy ktoś stał się ofiarą wykorzystania, został skrzywdzony, przeżył traumatyczne
zdarzenie, doświadczył braku np. miłości, natychmiast atakuje go wstyd, lęk, poczucie winy,
złość, gniew, poczucie bezradności. Zranione serce staje się miejscem, w którym złe duchy
chcą się zadomowić. W modlitwie trzeba się tego wszystkiego wyrzec. Najważniejsze w
uwolnieniu jest wydostanie na światło dzienne kłamstwa, które leży u podstaw związania i
poprowadzenie osoby do wyrzeczenia się złego ducha, który za nim stoi)

1. DEMONY (imiona złych duchów)
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KŁAMSTWO, GNIEW, ZŁOŚĆ, NIENAWIŚĆ, ZEMSTA, ŻAL, NIECHĘĆ, PRZEMOC,
NIEPRZEBACZENIE, PYCHA, PERFEKCJONIZM, USPRAWIEDLIWIANIE SIĘ, POCZUCIE
WYŻSZOŚCI, KONTROLA, WSTYD, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, KŁÓTLIWOŚĆ, NIEPOKÓJ,
ZAMARTWIANIE SIĘ, UŻALANIE SIĘ NAD SOBĄ, POCZUCIE NIŻSZOŚCI, POTĘPIENIE,
POCZUCIE NISKIEJ WARTOŚCI, PONIŻENIE, UPOKORZENIE, OSKARŻANIE SIEBIE,
POTĘPIANIE SIEBIE, ODRZUCANIE SIEBIE, OBWINIANIE SIEBIE, NIENAWIŚĆ DO
SAMEGO SIEBIE, ODRZUCENIE, OPUSZCZENIE, POCZUCIE BRAKU OJCA,
NIEPEWNOŚĆ, POCZUCIE, ŻE JEST SIĘ NIECHCIANYM, SAMOTNOŚĆ, NICOŚĆ, OSĄD,
IZOLACJA, WYCOFYWANIE SIĘ, POCZUCIE BEZDOMNOŚCI, BRAK ZNACZENIA,
ZAZDROŚĆ, ZAWIŚĆ, EGOIZM, CHCIWOŚĆ, MYŚLI I PRÓBY SAMOBÓJCZE, PRAGNIENIE
ŚMIERCI, ABORCJA, DEPRESJA, SAMOOKALECZENIE, SMUTEK, ŻAL, PRZYGNĘBIENIE,
ALKOHOLIZM, NIKOTYNA, NARKOTYKI, HAZARD, OBŻARSTWO, MASTURBACJA,
PORNOGRAFIA, ANTYKONCEPCJA, CUDZOŁÓSTWO, ZDRADA MAŁŻEŃSKA, GWAŁT,
HOMOSEKSUALIZM, SPIRYTYZM, OKULTYZM: WRÓŻBY, PRZEPOWIADANIE
PRZYSZŁOŚCI, ASTROLOGIA, KARTY TAROTA, ZNIECHĘCENIE, ZRANIENIE, POLEGANIE
NA WŁASNYCH SIŁACH, LĘK PRZED: ODRZUCENIEM, OPUSZCZENIEM, OSĄDEM,
POTĘPIENIEM, OSKARŻENIEM; LĘK PRZED PIEKŁEM, LĘK PRZED BOGIEM, LĘK PRZED
PORAŻKĄ, LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ, LĘK PRZED LUDŹMI, LĘK PRZED: ŚMIERCIĄ,
CHOROBĄ (inne, które wyszły podczas rozeznania historii
życia)…………………………………………………………………………………

(Demony nie znają naszych myśli. Nie wystarczy pomyśleć: „Wyrzekam się…”. Dopiero wtedy,
gdy usłyszą te słowa, wiedzą, że ich moc została złamana i poddają się. Jezus znał moc
wypowiadanego słowa. Słowem lub nakazem wyrzucał demony, uzdrawiał chorych, uciszał
morze. Nie modlił się cicho ani nie myślał rzeczy, które miały się urzeczywistnić)
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W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA, WYRZEKAM SIĘ SZATANA, WSZYSTKICH JEGO DZIEŁ I
PUSTYCH OBIETNIC!

W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA, WYRZEKAM SIĘ
……………………………………………………

(jakiego ducha)

2. OKULTYZM (praktyki, osoby, przedmioty, techniki itp.)

Jeśli wchodziłeś w okultyzm, magię, satanizm itp. wyrzeknij się tego (po kolei każdą
rzecz):

W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA, WYRZEKAM SIĘ WSZELKICH DUCHÓW, KTÓRE POJAWIŁY
SIĘ, GDY ....................... ( powiedz, co robiłeś, z czego korzystałeś itd.)

W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA, WYRZEKAM SIĘ DUCHA, KTÓRY DZIAŁAŁ PRZEZ
……….………..
(np. wróżkę, bioenergoterapeutę) I ODBIERAM Z JEGO/JEJ RĄK WŁADZĘ, KTÓRĄ MU/JEJ
ODDAŁEM/AM
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3. WIĘZY DUSZY Z LUDŹMI (okultyści; sataniści; bioenergoterapeuci; wróżbici; osoby,
które zraniły; osoby, które wykorzystały seksualnie; sekty itp.)

Jeśli związałeś się z osobą praktykującą np. okultyzm, magię, satanizm itp., wyrzeknij się
więzów z tą osobą (po kolei z każdą osobą):

WYRZEKAM SIĘ WSZELKICH NIEWŁAŚCIWYCH WIĘZÓW Z
……………………………………….

WYRZEKAM SIĘ WSZELKICH FIZYCZNYCH I DUCHOWYCH WIĘZÓW Z
………………………..…... I ODBIERAM Z JEGO/JEJ RĄK WŁADZĘ, KTÓRĄ MU/JEJ
ODDAŁEM/AM (LUB KTÓRĄ MI ODEBRAŁ/A).

V krok na drodze uwolnienia – NAKAZ ZŁAMANIA

(Potrzebujesz kogoś, kto by stanął w autorytecie Boga i nakazał odejść wszystkim wyznanym
przez Ciebie złym duchom. Najlepiej, by wyrzeczenie się demonów i więzów ze złem odbyło się
w obecności kapłana, który władzą sakramentu kapłaństwa ma moc zerwać wszelkie więzy zła.
W walce duchowej, w swej obronie, możesz i powinieneś używać władzy, którą dał Ci Jezus i
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sam nakazywać, by złe duchy odeszły natychmiast od Ciebie)

Słowa, które wypowiada nad Tobą kapłan:

W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA ŁAMIĘ MOC WSZYSTKICH DUCHÓW, KTÓRYCH (twoje imię)
…… SIĘ WYRZEKŁ/A I ROZKAZUJĘ IM NATYCHMIAST ODEJŚĆ.

VI krok na drodze uwolnienia – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I SŁOWO ZACHĘTY

Na koniec modlitwy razem z osobą, która z tobą się modliła:

1. PODZIĘKUJ BOGU ZA ŁASKĘ UWOLNIENIA.

2. POPROŚ I POMÓDL SIĘ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA CIEBIE.
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3. WYZNAJ WIARĘ W TO, CO DOKONAŁO SIĘ POPRZEZ TWOJE NAWRÓCENIE,
PRZEBACZENIE I WYRZECZENIE SIĘ ZŁEGO DUCHA.

4. PROŚ O NAPEŁNIENIE CIEBIE, WSZYSTKICH PUSTYCH MIEJSC W TOBIE, DUCHEM
ŚWIĘTYM

O Duchu Święty, Ty jesteś wszelką doskonałością, wstąp do mojej duszy, aby Twa moc i łaska
tak zadziałała, aby całkowicie mnie wypełniła. Niech moja dusza nie pozostanie od tej chwili
pusta i jałowa. Spraw o Duchu Święty, aby złe duchy nigdy nie powróciły do mojej duszy ani na
miejsce, w którym przebywały złe moce. Proszę Cię, abyś pogłębił we mnie cnoty Boże, wiarę,
nadzieję i miłość. Spraw, abym zawsze pełnił/pełniła wolę Bożą. Amen.

Przed rozstaniem posłuchaj, jakie zalecenia ma osoba, która się z tobą modliła (zapisz je):

5. ZACHĘTA DO KONTYNUOWANIA PROCESU UWOLNIENIA:

a) życie z Bogiem (stały spowiednik, rekolekcje, modlitwa, częsta spowiedź)………….

b) terapia, pomoc psychologiczna………..……………………………………………….…...

c) potrzebne przebaczenie, wyrzeczenie……………………………………………….……….
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Proces uwolnienia

d) następna modlitwa (kiedy).…………………………………………………………….….…

e) inne ..…………………………………………………………………………………….………

(Potrzebujemy umocnienia w tych dziedzinach naszego życia, w których zostaliśmy uwolnieni.
Mogą one pozostać naszymi słabymi punktami, w których nieustannie będziemy potrzebować
Bożej mocy. Musimy sprzeciwiać się naszym starym, utartym sposobom myślenia i reagowania
na trudne sytuacje. Im bardziej napełniamy się prawdą i Bożą bojaźnią, tym mniejsze ryzyko, że
powrócimy do naszych starych nawyków czy nałogów, szukając w nich oparcia, gdy poczujemy
się samotni. Aby kroczyć w wolności musimy zmienić szkodzące nam sposoby zachowania,
uznać podatność na grzech i zależność od Boga i pogłębiać naszą relację z Bogiem każdego
dnia przez modlitwę, sakramenty, lekturę Pisma świętego i służbę innym. Każdy z nas musi
znaleźć dające nam wsparcie, zdrowe relacje, w którym będziemy mogli w wolności uznać
nasze słabości i umocnić się w naszej tożsamości)
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