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ZDEJMOWANIE PRZEKLEŃSTW MASONERII 
 

Selvyn Stevens & Jubilee Ministries 
Może być kopiowane w celu użycia w czasie posługi lecz nie do sprzedaży. 

 
Poproś osobę przyjmującą posługę o przeczytanie modlitwy na głos (lub powtarzanie),  

podczas gdy pozostałe osoby niech będą świadkami.  
Upewnij się, że słowa są przeczytane poprawnie i dokładnie. 

 
1. Boże Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa 

Chrystusa Twojego Syna. Przychodzę jako grzesznik szukający przebaczenia  
i oczyszczenia od wszystkich grzechów popełnionych przeciwko Tobie oraz przeciwko 
tym, których stworzyłeś na swoje podobieństwo. 
 

2. Szanuję mojego ziemskiego ojca i matkę i wszystkich moich przodków  
z ciała i krwi, a także duchowych przodków [poprzez adopcję czy rodziców 
chrzestnych], ale całkowicie wyrzekam się ich wszystkich grzechów i odwracam się  
od nich. Przebaczam wszystkim moim przodkom skutki, jakie ich grzechy wywarły  
na mnie i na moje dzieci [potomstwo]. 
 

3. Wyznaję wszystkie moje grzechy, wyrzekam się ich oraz wyrzekam się Szatana  
i każdej jego duchowej mocy, która oddziałuje na mnie i moją rodzinę. 
 

4. Wyrzekam się i porzucam wszelkie zaangażowanie w masonerię lub jakiekolwiek inne 
bractwo przez moich przodków [i przeze mnie]. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam 
się i odcinam od czarów, głównego ducha stojącego za masonerią, oraz wyrzekam się  
i odcinam od Bafometa, ducha  Antychrysta, ducha śmierci i zwiedzenia. 
 

5. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się poczucia zagubienia, poczucia niepewności, 
miłości pozycji i miłości władzy, miłości pieniądza, chciwości, zachłanności i żądzy oraz 
pychy, która zawiodła moich przodków do masonerii. Wyrzekam się wszelkiego strachu, 
który trzymał ich w węzach masonerii, szczególnie strachu przed śmiercią, strachu przed 
człowiekiem i strachu przed zaufaniem.  
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6. Wyrzekam się każdej pozycji zajmowanej w loży przez któregokolwiek z moich 
przodków [lub przeze mnie], włączając w to „Mistrza” i „Wielkiego Mistrza”. 
Wyrzekam się nazywania jakiegokolwiek człowieka Mistrzem, ponieważ Jezus Chrystus 
jest moim jedynym Mistrzem i Panem i zabrania, by ktokolwiek inny nosił ten tytuł. 
 

7. Wyrzekam się łapania innych w pułapkę masonerii i obserwowania ich bezradności 
podczas rytuałów. Wyrzekam się skutków masonerii przekazanej mi przez 
któregokolwiek przodka płci żeńskiej. Kobiety, która czuła ze strony męża brak zaufania 
i odrzucenie, kiedy ten wstąpił do jakiejkolwiek loży i odmawiał żonie jakiekolwiek 
informacji o swojej sekretnej działalności. 
 

8. Wyrzekam się wszystkich zobowiązań, przysiąg i przekleństw wcielonych  
w życie przez każą kobietę-członka mojej rodziny: czy to poprzez bezpośrednie 
członkostwo w Wielkiej Żeńskiej Loży, czy jakiejkolwiek innej organizacji masońskiej 
czy okultystycznej.  

 
 

33. stopień  wtajemniczenia 
 

1. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się złożonych przysiąg i przekleństw  
wypowiadanych w czasie ceremonii wyniesienia na najwyższy 33. stopień 
wtajemniczenia masonerii — Suwerennego Wielkiego Inspektora Generalnego. 
Wyrzekam się tajemnych haseł: DEMOLAY – HIRAM ABIFF, MICHA, MACHA, 
BEALIM I ADONAJ — wraz ze wszystkim, co znaczą. 
 

2. Wyrzekam się wszystkich zobowiązań na każdym stopniu masonerii i wszystkich  
kar przywołanych w tych przysięgach. 
 

3. Wyrzekam się i zupełnie porzucam Wielkiego Architekta Wszechświata,  
który jest objawiony w tym stopniu jako Lucyfer. Wyrzekam się jego fałszywych 
oświadczeń, że jest uniwersalnym ojcostwem Boga. 
 

4. Wyrzekam się sznura wokół szyi. Wyrzekam się życzenia śmierci, które mówi,  
że wino wypite z ludzkiej czaszki powinno się przemienić w truciznę i zaprasza  zimne 
ramiona szkieletu, jeśli przysięga złożona podczas wyniesienia na 33. stopień zostanie 
złamana. 
 

5. Wyrzekam się trzech haniebnych skrytobójców ich wielkiego mistrza Hirama Abiffa — 
prawa, własności i religii — oraz chciwości i czarów użytych w próbie manipulowania  
i kontrolowania reszty ludzkości. 
 

6. W imię Boga Ojca, Jezusa Chrystusa jego Syna i Ducha Świętego wyrzekam się  
i zdejmuję  przekleństwa  z powodu  bałwochwalstwa, bluźnierstwa, tajemnicy  
i zwiedzenia masonerii na każdym stopniu wtajemniczenia i aplikuję krew Jezusa 
Chrystusa w celu oczyszczenia od wszystkich skutków w moim życiu. Teraz odwołuję 
wszystkie dotychczasowe zgody dane przez któregokolwiek z moich przodków  
[lub mnie] w celu zwodzenia. 
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Loża Błękitna 

Masoni pierwszych trzech stopni najniższych (uniwersalnych)  
nazywają się masonami błękitnymi. 

 
1. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się składanych przysiąg i przekleństw 

wynikających z Rytuału przyjęcia do masonerii w trzech podstawowych stopniach 
(uczeń, czeladnik, mistrz), szczególnie ich skutków, jakie wywierają na gardło i język. 
Wyrzekam się zaślepienia, opaski na oczy i ich skutków na ducha, na emocje i oczy, 
włącznie z całym zamieszaniem, strachem przed ciemnością, strachem przed światłem  
i strachem przed niespodziewanymi dźwiękami.  
 

2. Wyrzekam się zaślepienia na duchową prawdę, ciemności duszy, fałszywej/ kłamliwej 
wyobraźni, protekcjonalności (traktowania z wyższością i pobłażliwą przychylnością) 
oraz ducha ubóstwa wniesionych do życia [przodków/mojego] przez rytuał tego stopnia. 
Wyrzekam się także uzurpowania sobie prawa do małżeńskiego przymierza poprzez 
usunięcie ślubnej obrączki. 
 

3. Wyrzekam się tajemnego słowa BOAZ i wszystkich jego znaczeń. Wyrzekam się ducha 
Pytona, który wydusza/wyciska ze mnie duchowe życie. Wyrzekam się starożytnych 
pogańskich nauk z Babilonu i Egiptu i symbolizmu rysunku i deski oraz wykładu 
kobierca. 
 

4. Wyrzekam się mieszania i łączenia prawdy i błędu, mitologii, wymysłów  
i kłamstw nauczanych jako prawdy i nieuczciwości liderów odnośnie prawdziwego 
zrozumienia rytuałów oraz bluźnierstw tego stopnia masonerii. Wyrzekam się symboliki 
kierunków świata i prezentowania ich wg kompasu. Wyznaję, że cała ziemia należy  
do Pana i wszystko, co jest na niej. 
 

5. Wyrzekam się sznura zawiązanego wokół szyi, strachu przed zakrztuszeniem,  
a także każdego ducha powodującego astmę, katar sienny, rozedmę płuc  
lub inne trudności z oddychaniem. Wyrzekam się rytualnego sztyletu (rekwizytu 
używanego przy inicjacji czeladnika), znaku rumbowego na kompasie, miecza, włóczni 
skierowanych w klatkę piersiową, strachu przed śmiercią przez przeszywający ból, 
strachu przed atakiem serca — w tym stopniu wtajemniczenia, oraz żądania zachowania 
bezwzględnej tajemnicy pod groźbą złożonej magicznej przysięgi i przez pocałowanie 
Księgi Świętego Prawa.  
 

6. Wyrzekam się także kłaniania się przed fałszywym bóstwem znanym jako Wielki 
Architekt Wszechświata i pokornie proszę Jedynego Prawdziwego Boga Izraela,  
aby przebaczył mi to bałwochwalstwo w — imieniu Jezusa Chrystusa  
z Nazaretu. 
 

7. Wyrzekam się pychy z powodu pozycji społecznej, reputacji oraz dobrego imienia  
i nieposzlakowanego charakteru — cech wymaganych od osób wstępujących do 
masonerii i związanej z nimi przekonaniami o własnej sprawiedliwości i nieomylności. 
Wyrzekam się przekonania, że jestem wystarczająco dobry/-a, by stanąć przed Bogiem  
i tym samym nie potrzebuję Zbawiciela.  
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Teraz modlę się o uzdrowienie… [gardła, strun głosowych, górnych dróg oddechowych, 
zatok, oskrzeli itp.], uzdrowienie aparatu mowy i uwolnienie Słowa Bożego dla mnie  
i przeze mnie oraz moją rodzinę. 
 

8. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się złożonych przysiąg oraz przekleństw 
zawartych w Drugim i Trzecim  stopniu uniwersalnym masonerii błękitnej, szczególnie 
przekleństw rzuconych na serce i klatkę  piersiową. Wyrzekam się tajemnych słów: 
SZIBBOLET  i JACHIN i wszystkich ich znaczeń. Wyrzekam się starożytnego 
pogańskiego nauczania o symbolice rysunku i deski oraz wykładu kobierca w drugim 
stopniu błękitnej  masonerii. 
 

9. Wyrzekam się znaku czci/szacunku dla Zasady Stwórczej. Odcinam siebie i całą moją 
rodzinę od emocjonalnej twardości, apatii, obojętności, niewiary i od głębokiego, 
stłumionego gniewu. 
 

10. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o uzdrowienie … (klatki piersiowej, płuc, obszaru 
serca), a także  o uzdrowienie moich emocji. Proszę cię, Panie, uczyń mnie wrażliwym/ 
wrażliwą na Bożego Ducha Świętego. 
 

11. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się złożonych przysiąg i przekleństw rzucanych 
podczas podniesienia do trzeciego stopnia masonerii błękitnej, szczególnie przekleństw 
rzucanych na brzuch i narządy rozrodcze. Wyrzekam się tajemnych słów TUBALKAIN  
i MAHA BONE oraz uścisków dłoni wraz  
z wszystkim, co oznaczają. 
 

12. Wyrzekam się starożytnej pogańskiej nauki i symboliki Trzeciej Deski używanej podczas 
rytuału. Wyrzekam się ducha śmierci, który uzyskał prawo w czasie dmuchania w głowę 
jako odgrywanie rytualnego morderstwa. Wyrzekam się fałszywego męczeństwa, strachu 
przed śmiercią, strachu przed brutalnym atakiem grupy, przed napaścią lub gwałtem  
i bezradnością na  3. stopniu wtajemniczenia. Wyrzekam się wpadnięcia do trumny  
lub do noszy, które są częścią rytuału morderstwa. 
 

13. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się Hirama Abiffa, fałszywego zbawiciela 
masonów, ujawnionego w tym stopniu wtajemniczenia. Wyrzekam się fałszywego 
zmartwychwstania, ponieważ tylko Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. 
 

14. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o uzdrowienie… (brzucha, żołądka, pęcherza, 
łona, nerek i wszystkich narządów mojego ciała, które zostały w jakikolwiek sposób 
dotknięte przez masonerię).  Panie, proszę o uwolnienie współczucia i zrozumienia  
dla mnie i dla mojej rodziny. 
 

15. Wyrzekam się rytualnego organu „Środek Koła” wraz z wszystkimi jego więzami  
i oddawaniem czci fallusowi. Wyrzekam się symbolu litery G i jej zawoalowanej 
pogańskiej symboliki i wynikających z niej wszelkich więzów i ograniczenia wolności. 
Wyrzekam się okultystycznego mistycyzmu biało-czarnej mozaikowej podłogi  
oraz pięcioramiennej Gorejącej Gwiazdy. 
 



5 
 

16. Wyrzekam się masońskiego Wszystkowidzącego Trzeciego Oka Ozyrysa lub Horusa  
i jego pogańskiej i okultystycznej symboliki. Teraz zamykam trzecie oko i całą 
okultystyczną zdolność do widzenia duchowej rzeczywistości, w imieniu Jezusa 
Chrystusa, i wyznaję, że pokładam całą moją ufność w Duchu Świętym, którego posłał 
Jezus, abyśmy poznali i wiedzieli wszystko, co potrzebujmy wiedzieć odnośnie 
duchowych spraw. 
 

17. Wyrzekam się przyjmowania wszelkiej fałszywej komunii, wszelkiego szyderstwa  
z odkupiającego dzieła Chrystusa dokonanego na krzyżu, wszelkiej niewiary, 
zamieszania i depresji. Wyrzekam się i odrzucam wszelkie kłamstwa masonerii,  
że człowiek nie jest grzeszny, a tylko niedoskonały i może odkupić sam siebie poprzez 
wykonywanie dobrych uczynków. 
 

18. Cieszę się z tego, czego naucza Biblia, że nie potrafię zrobić najmniejszej rzeczy,  
by zasłużyć na zbawienie i że mogę być zbawiony/-a tylko dzięki łasce przez wiarę  
w Jezusa Chrystusa i w to, czego dokonał na krzyżu Golgoty. 
 

19. Wyrzekam się wszelkiego strachu przed szaleństwem i obłędem, przed udręką, 
życzeniem śmierci, samobójstwem — w imieniu Jezusa Chrystusa — i wyznaję,  
że On sam trzyma klucze śmierci i piekła i cieszę się, że On trzyma moje życie w swoich 
rękach. On przyszedł na ziemię po to, aby dać mi obfite i wieczne życie, a ja wyznaję,  
że wierzę Jego obietnicom. 
 

20. Wyrzekam się wszelkiego gniewu, nienawiści, zbrodniczych myśli, zemsty, odwetu, 
duchowej apatii, fałszywej religii, całej niewiary, szczególnie niewiary w Biblię jako 
natchnione Boże Słowo. Wyrzekam się wszelkich poszukiwań w fałszywych religiach  
i wszelkich usiłowań, aby przypodobać się Bogu. Odpoczywam w pewności, że mój  
Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus odnalazł mnie, a ja odnalazłam Jego. 

 
Święty Królewski Arcy- stopień 

 
1. W  imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się złożonych przysiąg i rzucanych przekleństw, 

szczególnie przysiąg związanych z oddzieleniem głowy od ciała i wystawieniem  mózgu 
na upał słoneczny. Wyrzekam się tajnego imienia Boga JABULON  i deklaruję zupełne 
odrzucenie  wszelkiego oddawania czci fałszywym pogańskim bożkom, Baalowi czy 
Ozyrysowi. Wyrzekam się także hasła AMI i RUCHAMA oraz wszystkiego, co one 
niosą ze sobą. 
 

2. Wyrzekam się fałszywej komunii przyjmowanej na tym stopniu wtajemniczenia, 
wyrzekam się szyderstwa, sceptycyzmu i niewiary w odkupieńcze dzieło Jezusa 
Chrystusa na krzyżu Golgoty. Odcinam się od wszelkich przekleństw i ich następstw  
na mnie i moją rodzinę — w imieniu Jezusa Chrystusa. Modle się  
o uzdrowienie … (mózgu, umysłu itp.). 
 

3. Wyrzekam się składanych przysiąg i porzucam je oraz wszystkie przekleństwa rzucane  
w Rycie Szkockim wraz z zapowiedzianymi karami: posiekaniem rąk aż do kikutów, 
poćwiartowaniem ciała i porzuceniem w śmietniku świątynnym. 
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4. Wyrzekam się i porzucam składane przysięgi i wypowiadane przekleństwa wraz  
z karami: odcięcia kciuków, wyłupieniem oczu, zakuciem w kajdany i żelazo, 
wywiezieniem do obcej ziemi jako niewolnika, zburzeniem domu  
i powieszeniem na drzewie. 
 

5. Wyrzekam się stopnia Rycerza Zakonu Świątyni i tajemnego słowa KEB RAIOTH,  
a także wyrzekam się Stopnia Kawalera Maltańskiego i tajemnych słów: MAHER – 
SHALAL – HASH – BAZ.  
 

6. Wyrzekam się składanych przysiąg na ludzką czaszkę, skrzyżowane miecze oraz 
przekleństwa i życzenia śmierci Judasza mówiące o odcięciu głowy i zatknięciu na iglicy 
kościoła. Wyrzekam się fałszywej komunii, a w szczególności picia z ludzkiej czaszki  
w wielu rytach. 

 
 

Ryt Szkocki Dawny i Uznany 
(w krajach Wspólnoty Brytyjskiej występują tylko stopnie:  

18., 30., 31., 32. i 33). 
 

1. *** Wyrzekam się złożonych przysiąg, rzuconych przekleństw i zapowiedzianych kar  
w Lożach Wielkiego Wschodu, ich kar i hasła: ADONAI,  

2. *** hasła MAH_HAH_BONE i jego kary: uderzenia z dużą siłą o ziemię oraz 
druzgocącej krytyki. 

3. *** hasła JEHOWA, użytego bluźnierczo, i kar pod postacią preparowania ciała, pocięcia 
na kawałki organów niezbędnych do życia i wyrzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom. 
 
 

18. stopień 
 

1. W  imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się złożonych przysiąg, przekleństw  
i kar dotyczących 18. stopnia masonerii. Wyrzekam się ducha czarów, Pelikana i Orła, 
jak i okultystycznych wpływów Różokrzyżowców oraz Kabali.  
 

2. Wyrzekam się twierdzenia, że śmierć Jezusa Chrystusa był wielką klęską,  
a także celowej kpiny i wypaczenia chrześcijańskiej doktryny zadośćuczynienia. 
Wyrzekam się bluźnierstwa i odrzucenia boskości Jezusa Chrystusa oraz  tajemnych 
słów: IGNE NATURA  RENOVATUR  INTEGRA — wyrzekam się średniowiecznego 
motta Różokrzyżowców oraz jego ognia: ŻE PRZEZ OGIEŃ NATURA JEST 
PRZYWRÓCONA DO CZYSTOŚCI. 
Wyrzekam się szydzenia z komunii w tym stopniu masonerii, włącznie  
z używaniem ciastek, soli i białego wina. 
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31. stopień wtajemniczenia  
Wielki Inspektor Inkwizytor Komandor 

 
1. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się złożonych przysiąg, przekleństw  

i kar dotyczących 31. stopnia masonerii — Wielkiego Inspektora Inkwizytora 
Komandora. Wyrzekam się bogów i bogiń Egiptu, którym oddaje się cześć  
w obrzędach tego stopnia, włączając w to Anubisa z głową barana, Ozyrysa – boga 
słońce, Izis – siostrę  i żonę Ozyrysa, a także boginie księżyca. Wyrzekam się symbolu 
nieśmiertelności, komnaty zmarłych i fałszywej nauki o reinkarnacji. 
 
 

32. stopień wtajemniczenia 
Wzniosły Książę Królewskiej Tajemnicy 

 
1. W  imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się złożonych przysiąg, przekleństw  

i kar dotyczących 32. stopnia masonerii — Wzniosłego Księcia Królewskiej Tajemnicy. 
Wyrzekam się tajemnego hasła: PHALL/ PHARASH-KOL  
i wszystkich jego znaczeń. Wyrzekam się masońskiego fałszywego trójjedynego bóstwa 
AUM oraz jego części: Brahmy — stworzyciela,  
Visznu — bóstwa ochraniającego Trójcę i Shivy — zwycięzcy  i niszczyciela. 
Wyrzekam się  boskości AHURA-MAZDA najwyższego bóstwa w religiach irańskich: 
ducha zwanego: Pan Mądry, Pan Wszystkowiedzący, zwanego źródłem wszelkiej 
światłości, którego symbolem jest oczyszczający ogień, co jest obrzydliwością  
dla Jedynego Boga Jahwe i jego Ducha Świętego. Wyrzekam się też picia z ludzkiej 
czaszki w wielu rytach. 

 
 

Wszystkie pozostałe stopnie 
 

Wyrzekam się wszystkich innych wypowiedzianych przysiąg, zobowiązań  
do poddania się karze, przekleństw, jeśli złamię swoje słowo, oraz rytuałów  
w pozostałych stopniach masonerii. Wyrzekam się wszystkich loży i tajemnych 
stowarzyszeń oraz ich wpływu na mnie i na moją rodzinę.  
 

 
Finanse 

 
1. Wyrzekam się Hermesa, boga kupców i dobrej fortuny. Wyrzekam się przekleństwa 

bankructwa, które przyszło przez jakiekolwiek przymierze z masonerią, czy to przez 
małżeństwo, czy przez członkostwo lub partnerstwo. Uwalniam moje finanse  
od wszelkiego bankructwa.  
 

2. Wyrzekam się „złej fortuny” Hermesa nad moimi finansami. 
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3. Wyrzekam się odarcia z wszystkich pieniędzy jako symbolu ubóstwa.  Demaskuję  
i wypowiadam posłuszeństwo fałszywemu Królowi Masonerii. 
 

4. Wyrzekam się przekleństwa utraty domu przez bankructwo, ubóstwo  
i niemożność spłacenia pożyczki/ kredytu. Wyrzekam się wszystkich więzów, które 
powodują, że robię do przodu cztery kroki, a potem trzy do tyłu, a nawet tylko jeden krok 
do przodu! Ogłaszam, że odtąd nie będę tego akceptować. Błogosławieństwo Pana 
wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje (Prz 10, 22).  
 

5. Wyrzekam się masońskiego przekleństwa ubóstwa i „puszki dla biednych”  
i symbolicznie oddaję ją Bogu do Jego dyspozycji. 
 

6. Wyrzekam się wszelkiej manipulacji w celu rozdawania/ dzielenia się majątkiem  
lub błogosławieństwem. 
 

7. Wyrzekam się masońskiego pierścienia przymierza nad wszystkimi moimi finansami  
i finansowymi wymianami i oddaję go symbolicznie Bogu, do Jego dyspozycji. 

 
 

MODLITWA KOŃCOWA 
 

1. Panie Jezu, ponieważ Ty pragniesz mojej zupełnej wolności ze wszystkich więzów 
okultyzmu, decyduję się spalić wszystkie przedmioty będące w moim posiadaniu, które 
w jakikolwiek sposób łączą mnie z lożami i okultystycznymi organizacjami, włącznie  
z masonerią, czarami, Mormonizmem, wszystkimi regaliami, fartuszkami, książkami  
na temat rytuałów, sygnetami czy inną biżuterią.  
Wyrzekam się skutków posiadania i używania wszelkich przedmiotów związanych  
z masonerią, włącznie z kompasem, kwadratem, polem szachowym, które miały wpływ 
na mnie lub moją rodzinę. Czynię to w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. 
 

2. Wyrzekam się każdego złego ducha związanego z masonerią i czarami oraz innymi 
grzechami i w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję szatanowi i każdemu złemu duchowi 
opuścić mnie teraz, bez dotykaniu lub ranienia kogokolwiek. Rozkazuję wam pójść  
do miejsca wskazanego wam przez Pana Jezusa i nigdy nie wracać do mnie ani do mojej 
rodziny. 
 

3. Zgodnie z obietnicami zawartymi w Biblii, wzywam imienia Pana Jezusa Chrystusa, 
który jest Wyzwolicielem: Panie, proszę cię, uwolnij mnie od duchów choroby, niemocy, 
dolegliwości, przekleństwa, uzależnienia, lub alergii, które związane są z grzechami, 
które wyznałem/-łam i których się wyrzekłem/-łam. Te wszystkie miejsca w moim życiu, 
gdzie te grzechy miały miejsce, poddaję teraz Bożemu Świętemu Duchowi i żadnemu 
innemu duchowi.  
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POZBYWANIE SIĘ REGALIÓW 
(Teraz uczestnik powinien być zaangażowany w robienie  

przez wiarę następujących rzeczy): 
 

1) Symbolicznie zdejmuję OPASKĘ Z OCZU i oddaję ją Panu do Jego dyspozycji. 
 

2) W ten sam sposób zdejmuję WOALKĘ ŻAŁOBY. 
 

3) Symbolicznie przecinam PĘTLĘ ZACZEPIONĄ WOKÓŁ SZYI, zabieram ją 
wraz z wiszącą LINKĄ i oddaję ją Panu do Jego dyspozycji. 
 

4) Wyrzekam się fałszywego małżeńskiego przymierza, zdejmuję z czwartego palca 
prawej reki PIERŚCIEŃ/ SYGNET — symbol tego fałszywego małżeńskiego 
przymierza — i oddaję go Panu do Jego dyspozycji. 
 

5) Symbolicznie zdejmuję z mojego ciała ŁAŃCUCHY I SZNURY — symbole 
poddaństwa i niewoli masońskiej i oddaję ja Panu do Jego dyspozycji. 
 

6) Symbolicznie usuwam wszystkie masońskie regalia i zbroję, a szczególności 
FARTUCH I RĘKAWICZKI, które są uniwersalnymi symbolami przynależności 
do wolnomularstwa. 
 

7) Symbolicznie usuwam KULĘ NA ŁAŃCUCHU przyczepioną do kostki. 
 

8) Symbolicznie usuń pozostałe regalia: CZAPKI, KAPELUSZE I INNE NAKRYCIA 
GŁOWY, NASZYJNIKI I WISIORKI, SZARFY, ODZNAKI  
I MEDALE. 
 

9) Zaproś uczestnika do wyznawania grzechu chodzenia po nieświętej ziemi, takiej 
jak loże, świątynie masońskie lub mormońskie lub inne okultystyczne/ 
masońskie organizacje. 
 

10) Ogłoś, że szatan i jego demony już więcej nie mają prawa do wprowadzania w 
błąd ani do manipulowania osoby szukającej pomocy. 
 

11) Duchu Święty, proszę cię, pokaż mi, co jeszcze mam zrobić, o co jeszcze mam się 
modlić, abyśmy ja i moja rodzina byli całkowicie wolni od konsekwencji grzechów 
masonerii, czarów, pogaństwa i okultyzmu. 

 
(Zatrzymaj się, posłuchaj Pana, a potem módl się zgodnie  

ze wskazówkami Ducha Świętego). 
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MODLITWA ZAMYKAJĄCA POSŁUGĘ 

 
 

Drogi Boże Ojcze, proszę pokornie, aby krew Twojego Syna a mojego Zbawiciela  Jezusa 
Chrystusa oczyściła mnie ze wszystkich grzechów, które wyznałem/-łam 
i których się wyrzekłem-łam. Proszę, oczyść mojego ducha, moją duszę, mój umysł, moje 
emocje i każdą część mojego ciała, która została dotknięta przez te grzechy — w  imieniu 
Jezusa proszę. 
 
Rozkazuję także każdej komórce mojego ciała podporządkować się Bogu 
 i powrócić do takiego stanu, do jakiego została stworzona i przeznaczona przez swojego 
Stwórcę, włączając w to wyrównanie substancji chemicznych w mózgu oraz 
neurologicznych funkcji, kontrolowanie komórek rakowych oraz zatrzymanie 
 i odwrócenie wszystkich chorób zwyrodnieniowych — czynię to w imieniu Jezusa 
Chrystusa. 
 
Proszę cię, Panie, napełnij mnie  teraz swoim  Duchem Świętym, tak jak obiecałeś  
w Swoim Słowie. Przyjmuję teraz na siebie całą zbroję Bożą, zgodnie z tym, co mówisz  
w Liście do Efezjan 6, i raduję się z ochrony, jaką wokół mnie roztacza Jezus, którą 
zapewnia mi Duch Święty i Boży aniołowie. 
 
Panie, zasiądź na tronie w moim sercu, bo ty jesteś moim Panemi Zbawicielem, źródłem 
życia wiecznego. Dziękuję, Boże Ojcze, za Twoje miłosierdzie, za Twoje przebaczenie i 
miłość, w imieniu Jezusa Chrystusa. 
Amen. 
 


