
MODLITWY	   PROPONOWANE	   PRZEZ	   GŁÓWNEGO	   EGZORCYSTĘ	   WATYKANU	   –	   O.	   AMORTHA	   I	   s.	  
Angeli	  MUSSOLESI,	  DLA	  KAPŁANÓW	  I	  ŚWIECKICH	  MODLĄCYCH	  SIĘ	  O	  URATOWANIE	  MAŁŻEŃSTWA.	  

	  

Ojciec	  Gabriel	   Amorth	   przez	   30	   lat	   swojej	   posługi	   egzorcyzmu	   i	  modlitwy	   uwolnienia	   zapewnia,	   że	  
modlitwa	   uwolnienia	   jest	   niejednokrotnie	   skuteczniejsza	   niż	   uroczysty	   egzorcyzm,	   jeśli	   jest	  
odmawiana	   z	   wielką	   wiarą,	   a	   modląca	   się	   osoba,	   stara	   się	   być	   nieustannie	   zjednoczona	   z	   Bogiem	  
przez	   głęboką	   modlitwę	   i	   święte	   życie	   w	   łasce	   uświęcającej.	   O.	   Amorth	   tłumaczy,	   że	   każdy	  
chrześcijanin	  ma	  prawo,	  a	  księża	  wręcz	  obowiązek	  nakazywać	  bezpośrednio	  demonowi,	  żeby	  opuścił	  
dręczoną	   osobę,	   w	  modlitwie,	   która	   nie	   jest	   uroczystym	   egzorcyzmem	   zarezerwowanym	   tylko	   dla	  
egzorcysty,	  ale	  jest	  prywatną	  modlitwą	  uwolnienia,	  którą	  każdy	  wierzący	  chrześcijanin	  żyjący	  w	  łasce	  
uświęcającej	   i	  mający	  wiarę	  w	  moc	  Jezusa	  Chrystusa,	  może	  stosować.	  Szczególnie	   jeśli	  odmawia	  się	  
takie	  modlitwy	  na	  mocy	  sakramentu	  małżeństwa	  w	  przypadku	  współmałżonków,	  czy	  w	  autorytecie	  
rodziców	  nad	  dziećmi	  lub	  dzieci	  nad	  rodzicami.	  	  

Według	   księdza	   Amortha	   i	   innych	   egzorcystów	   najbardziej	   udręczone	   życie	   jest	   często	   efektem	  
działania	  przekleństw	  rzuconych	  na	  daną	  osobę,	  przez	  osoby	  zawistne,	  mściwe	  i	  zazdrosne	  lub	  wprost	  
oddane	   szatanowi.	   Często	   są	   to	   przekleństwa	   mające	   wpływ	   pokoleniowy.	   Wiele	   małżeństw	   	   jest	  
dotkniętych	   takimi	   przekleństwami	   spotęgowanych	   jeszcze	   bardziej	   niszczącą	   relacją	  między	   sobą,	  
generującą	   kolejne	   przekleństwa	   rzucane	   na	   siebie	  w	   różnych	   kłótniach	   i	   awanturach.	   Dlatego	   tak	  
ważna	   jest	   umiejętność	   łamania	   i	   uwalniania	   się	   od	   przekleństw	   stosowana	   tak	   przez	  
współmałżonków	   (wzajemnie	   modlących	   się	   za	   siebie,	   nawet	   jeśli	   współmałżonek	   z	   różnych	  
powodów	   nie	   jest	   obecny)	   	   jak	   i	   kapłanów	   modlących	   się	   za	   małżeństwa.	   Ogólny	   schemat	   takiej	  
modlitwy	  wygląda	  następująco:	  

1. Rozpoczynamy	  od	  znaku	  krzyża,	  następnie	  dziękujemy	  za	   życie	  współmałżonka,	  uwielbiamy	  
Miłosierdzie	   Boga,	   które	   nieustannie	   otacza	   tę	   osobę,	   oddajemy	   ją	   i	   całą	  modlitwę	  Matce	  
Bożej,	  zanurzamy	  współmałżonka	  i	  samych	  siebie	  we	  krwi	  Pana	  Jezusa	  i	  razem	  z	  Matką	  Bożą,	  
wszystkimi	  świętymi	  i	  aniołami	  a	  szczególnie	  św.	  Michałem	  Archaniołem	  zaczynamy	  wzywać	  
Ducha	  Świętego,	  który	   zawsze	   jest	  prowadzącym	  każdą	  modlitwę	   i	  Którego	  mocą	  dokonują	  
się	  każde	  cuda	  i	  nawrócenia.	  

2. Następnie	   zaczynamy	   odmawiać	   modlitwę	   uwolnienia	   zdejmującą	   każde	   przekleństwo	   i	  
wszelki	   diabelski	   wpływ,	   którego	   ofiarą	   może	   być	   osoba	   współmałżonka	   (małżeństwo),	   a	  
następnie	  nakazuje	   się	  wszelkim	   legionom	  diabelskim,	   aby	  odeszły	  od	   tego	  współmałżonka	  
czy	  małżeństwa	  i	  nie	  wracały	  nigdy	  więcej.	  

Podczas	  stosowania	  modlitw	  o	  uwolnienie	  z	   rozkazem	  bezpośrednim	  ważne	   jest	  bycie	  precyzyjnym	  
(tak	   jak	   to	   tylko	  możliwe).	   Słuchając	  historii	   życia	   i	   znając	   życie	  współmałżonka,	   lub	  domyślając	   się	  
rodzajów	   duchowych	   ataków	   na	   niego,staramy	   się	   odkryć	   jakie	   złe	   duchy	   kryją	   się	   za	   jego	  
cierpieniem.Na	  przykład	  Lucyfer-‐jest	  duchem	  od	  zamętu	  umysłu,	  chorób	  umysłu,	  chorób	  fizycznych	  i	  
psychicznych,	   jest	   duchem	   samobójstwa,	   przemocy	   i	   zabójstwa.	   Belzebub	   jest	   demonem	   podziału,	  
niezgody	  i	  dręczenia.Belzebub,	  Szatan	  i	  Asmodeusz	  odpowiadają	  za	  niemoralność	  seksualność,	  Szatan	  
odpowiada	   też	   za	   rozwody,	   jest	   demonem	   nieporozumień,	   zemsty,	   złości,	   kłótni,	   wrogości	   i	  
wszelkiego	   podziału.	   Asmodeusz	   jest	   duchem,	   który	   kusi	   do	   zdrad	   małżeńskich	   i	   wszelkiej	  
niemoralności	  seksualnej.	  Alimai,	  jest	  demonem	  kuszącym	  do	  perwersji	  seksualnej	  i	  prostytucji,	  Dan	  
jest	  duchem	  diabelskim	  niszczącym	  uczucia	  miłości	  i	  przywiązania,	  rozbija	  małżeństwa,	  dzieli	  rodziny,	  
niszczy	   zdrowie,	   prace,	   ściąga	   nędze,	   bankructwo	   i	   długi.	   Jest	   demonem	   zniszczenia	   i	  
samozniszczenia.	   Każdy	   z	   tych	   głównych	   przywódców	   ma	   swoje	   legiony	   diabelskie,	   którymi	   się	  
posługuje	  i	  które	  współpracują	  ze	  sobą.	  



	  

O.	   Gabriel	   Amorth	   i	   siostra	   Musolesi	   często	   zalecają	   modlitwę	   uwolnienia	   współmałżonka,	   którą	  
podaję	   poniżej	   (może	   być	   odmawiana	   nawet	   nad	   zdjęciem	  współmałżonka).	   Po	   uwielbieniu	   Boga	   i	  
dziękczynieniu	  za	  życie	  współmałżonka,	  oddaniu	  go	  Matce	  Bożej	  oraz	  zanurzeniu	  we	  krwi	  Pana	  Jezusa	  
razem	   z	   całym	   Niebem,	   wszystkimi	   świętymi	   i	   Aniołami	   rozpoczynamy	   się	   modlić	   w	   następujący	  
sposób:	  

W	  święte	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  najdroższą	  krew	  przez	  którą	  wszyscy	  zostaliśmy	  zbawieni,	  
za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny,	  wszystkich	   świętych	  Archaniołów	  a	   szczególnie	   św.	  
Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  Archaniołów	  i	  aniołów	  i	  wszystkim	  świętych	  w	  Niebie,	  razem	  
ze	   świętym	  ojcem	  Pio,	   św.	   Janem	  Pawłem	   II,	   św.	   siostrą	   Faustyną,	   św.	  Gemmą	  Galgani,	   św.	   Janem	  
Bosko,	   św.	   Dominikiem	   Savio	   (wymienić	   wszystkich	   bliskich	   sobie	   świętych)	   rozkazuję	   i	   nakazuję	  
Alimajowi	  i	  jego	  legionom,	  Asmodeuszowi	  i	  jego	  legionom,	  Belzebubowi	  i	  jego	  legionom,	  Szatanowi	  i	  
jego	   legionom,	   Lucyferowi	   i	   jego	   legionom	   a	   szczególnie	   wszystkim	   złym	   duchom	   kłamstwa	   i	  
zwodzenia,	   zaburzeń	   umysłowych	   psychicznych	   i	   fizycznych,	   zamętu	   myślenia,	   Danowi	   i	   jego	  
legionom,	   Abu	   i	   jego	   legionom	   i	   wszelkim	   legionom	   diabelskim,	   które	   atakują	   mojego	  
współmałżonka,	  żeby	  natychmiast	  odeszły	  od	  Niego	  i	  nigdy	  więcej	  nie	  wracały!	  	  Rozkazuję	  i	  nakazuję	  
to	  w	  imię	  Jezusa	  Chrystusa!	  

W	   święte	   imię	   Jezusa	   Chrystusa,	   przez	   Jego	   Najdroższą	   krew	   przelaną	   za	   całą	   ludzkość,	   za	  
wstawiennictwem	   św.	   Michała	   Archanioła	   i	   wszystkich	   świętych	   a	   szczególnie	   Matki	   Bożej,	   Matki	  
Pięknej	   Miłości	   	   NA	   MOCY	   SAKRAMENTU	   MAŁŻEŃSTWA	   zdejmuję	   i	   zrywam,	   rozwiązuję,	   niszczę,	  
łamię	   	   i	   unicestwiam	  wszelki	   wpływ	   diabelski	   którego	  mój	  mąż	   (moja	   żona)	   doświadcza	   na	   skutek	  
przekleństwa	  rzuconego	  na	  niego	  i	  na	  nas,	  na	  Jego	  i	  naszą	  rodzinę;	  zdejmuję,	  zrywam	  i	  niszczę	  każde	  
zaklęcie,	   urok	   i	   związanie	   na	   skutek	   rytuałów,	   czaru,	   magii	   i	   okultyzmu	   wykonanego	   przeciwko	  
mojemu	   współmałżonkowi,	   mojemu	   małżeństwu	   w	   celu	   wywołania	   kłótni,	   podziału,	   cudzołóstwa,	  
rozwodu	   i	   potępienia	  wiecznego.	  W	   imię	   Jezusa	  Chrystusa	   rozwiązuję	   i	   zrywam,	   zdejmuję	   i	   niszczę	  
każde	   życzenie	   śmierci,	   niepowodzenia,	   klęski,	   zniszczenia	   i	   samozniszczenia	   rzucone	   na	   mnie,	   na	  
mojego	   współmałżonka,	   na	   nasze	   małżeństwo,	   na	   nasz	   dom	   i	   nasze	   potomstwo.	   Rozwiązuję	   i	  
zrywam,	   zdejmuję	   i	   niszczę	   każde	   przekleństwo	   rzucone	   na	   mnie	   i	   mojego	   współmałżonka	   przez	  
osoby,	  które	  mnie	  nienawidzą	  z	  powodu	  zazdrości,	  zawiści	   i	  złośliwości	  serca.	  W	  święte	   imię	  Jezusa	  
Chrystusa,	  przez	  Jego	  najdroższą	  krew,	  za	  wstawiennictwem	  Matki	  Bożej	  Niepokalanej,	  św.	  Michała	  
Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  Archaniołów,	  wszystkich	  świętych	  Aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  NA	  
MOCY	  SAKRAMENTU	  MAŁŻEŃSTWA,	  rozkazuję	  i	  nakazuję	  wszelkiemu	  duchowi	  nieczystemu,	  duchowi	  
pornografii,	   masturbacji,	   cudzołóstwa	   i	   homoseksualizmu,	   który	   dręczy	   moje	   małżeństwo,	   mojego	  
współmałżonka	   i	   mnie,	   	   żeby	   odszedł	   precz	   od	   nas	   i	   żeby	   nigdy	   więcej	   nie	   wracał!	   	   Rozwiązuję	   i	  
niszczę	  te	  przekleństwa	  przywiązując	  je	  do	  krzyża	  Jezusa	  Chrystusa.	  Działaj	  Jezu,	  uwalniaj,	  uzdrawiaj	  i	  
lecz,	   nawracaj	   i	   uświęcaj	   nasze	   serca,	   nasze	   małżeństwo,	   naszą	   rodzinę	   i	   nasze	   pokolenia	   żyjące,	  
minione	   i	   przyszłe,	   przez	   wzgląd	   na	   wiarę,	   którą	   pokładam	   w	   Tobie	   i	   w	   Twoje	   nieskończone	  
miłosierdzie.	   Dziękuję	   Jezu,	   dziękuję	   Tobie	   Maryjo-‐matko	   pięknej	   Miłości,	   dziękuję	   Wam	   wszyscy	  
święci	  i	  Aniołowie	  za	  walkę	  o	  tę	  osobę,	  o	  moje	  małżeństwo.	  	  

Tę	  przykładową	  modlitwę	  uwolnienia	  należy	  odmawiać	  dwa	  razy	  dziennie,	  równocześnie	  odprawiając	  
nowennę	  do	  krwi	  Pana	  Jezusa.	  Modlitwy	  te,	  	  jak	  i	  nowenna	  powinny	  być	  tak	  długo	  odmawiane	  aż	  do	  
całkowitego	  zwycięstwa	  Jezusa	  Chrystusa	  w	  naszym	  małżeństwie.	  Nowennę	  do	  Najdroższej	  krwi	  Pana	  
Jezusa	  należy	  odmówić	  minimum	  trzy	  razy	  w	  następujących	  intencjach:	  

1. O	  zbawienie	  duszy	  współmałżonka	  
2. O	  pragnienie	  nieustannego	  nawracania	  serca	  do	  Boga.	  	  



3. O	  powrót	  do	  współmałżonka	  i	  pełnego	  realizowania	  przysięgi	  małżeńskiej.	  

	  

Modlitwy	  o	  uwolnienie	  od	  przekleństwa	  do	  osobistego	  odmawiania,	  w	  
zależności	  od	  rodzaju	  duchowych	  ataków	  

	  

OBCIĄŻENIA	  POKOLENIOWE	  

W	  Imię	  Jezusa,	  Przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  za	  wstawiennictwem	  
Najświętszej	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  
zrywam	  i	  kruszę	  pęta	  niegodziwości	  popełnione	  przeciwko	  Bogu	  przez	  moich	  przodków,	  zdejmuję	  i	  
niweczę	  wszelkie	  zło,	  które	  mnie	  dotyka	  za	  przyczyną	  wszelkich	  związków,	  jakie	  zawarli	  moi	  
przodkowie	  i	  zmarli	  krewni	  z:	  czarownikami,	  bałwochwalcami,	  oszustami,	  ludźmi	  niemoralnymi,	  
zabójcami,	  nikczemnikami,	  niewierzącymi,	  astrologami,	  wróżbitami,	  duchami	  nieczystymi.	  Mocą	  
imienia	  Jezusa	  Chrystusa	  i	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew	  zrywam	  i	  przerywam,	  zdejmuję	  i	  gładzę	  skutki	  
skażenia	  okultyzmem,	  które	  docierają	  do	  mnie	  od	  przeszłych	  pokoleń.	  Zdejmuję	  i	  niweczę	  w	  Święte	  
Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  Zmartwychwstałego,	  Boga	  Żywego.	  

	  

W	  Imię	  Jezusa,	  Przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  która	  zwyciężyła	  piekło,	  za	  wstawiennictwem	  
Najświętszej	  Maryi	  Panny	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  
wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  a	  szczególnie	  św.	  Franciszka,	  św.	  Ojca	  Pio,	  św.	  
Gemmy	  Galgani,	  św.	  Antoniego	  z	  Padwy,	  św.	  Jana	  Pawła	  II,	  św.	  Judy	  Tadeusza,	  św.	  Pawła	  Apostoła,	  
św.	  Pawła	  od	  Krzyża,	  zdejmuję	  i	  rozwiązuję,	  zrywam	  i	  niweczę	  wszelkie	  następstwa	  obciążeń	  
pokoleniowych	  będące	  wynikiem	  złorzeczenia,	  klątwy,	  rzucenia	  czaru,	  uroku,	  założenia	  wiązania,	  
użycia	  filtra	  magicznego,	  przeprowadzenia	  rytuału	  wudu,	  makumba,	  a	  także	  magii	  i	  wszelkiego	  
rodzaju	  okultyzmu,	  których	  jestem	  ofiarą.	  Zrywam	  je	  i	  gładzę	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  i	  przywiązuję	  je	  
do	  Krzyża	  Jezusowego.	  

	  

ODMAWIANA	  PRZEZ	  CÓRKĘ/SYNA	  W	  PRZYPADKU	  PRZEKLEŃSTWA	  RZUCONEGO	  NA	  MAŁŻEŃSTWO	  
RODZICÓW	  

W	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny	  i	  wszystkich	  świętych	  
archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  
świętych,	  zdejmuję	  i	  rozwiązuję,	  przerywam	  i	  gładzę	  wszelki	  wpływ	  diabelski,	  jakiego	  doznaję	  na	  
skutek	  klątw	  rzuconych	  na	  mnie	  i	  na	  moich	  rodziców,	  zdejmuję	  i	  rozwiązuję,	  zrywam	  i	  niwezę	  każdą	  
klątwę,	  każdy	  filtr,	  każde	  wiązanie,	  wszelkie	  skutki	  rytuału	  magicznego,	  czarodziejskiego,	  i	  
okultystycznego	  dokonanego	  w	  celu	  zaszkodzenia	  małżeństwu	  moich	  rodziców,	  którego	  
konsekwencji	  doznaję.	  

	  

W	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny	  i	  wszystkich	  świętych	  
archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  
świętych,	  a	  szczególnie	  św.	  Franciszka,	  św.	  Ojca	  Pio,	  św.	  Gemmy	  Galgani,	  św.	  Antoniego	  z	  Padwy,	  św.	  
Jana	  Pawła	  II,	  zdejmuję	  i	  rozwiązuję	  zrywam	  i	  niweczę	  wszelką	  klątwę,	  filtr	  magiczny	  i	  wiązanie,	  



wszelkie	  następstwa	  czarów	  i	  przekleństw	  rzuconych	  na	  małżeństwo	  moich	  rodziców.	  Zdejmuję	  i	  
gładzę	  je	  w	  Święte	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  Zmartwychwstałego,	  Boga	  Żywego.	  

W	  imię	  Jezusa	  zdejmuję	  i	  rozwiązuję,	  zrywam	  i	  wymazuję	  każde	  życzenia	  śmierci,	  życzenie	  
niepowodzenia,	  życzenie	  nieszczęśliwego	  wypadku	  rzucone	  na	  mnie,	  na	  moją	  osobę,	  na	  moje	  
istnienie,	  na	  mój	  dom,	  na	  moich	  potomków,	  na	  moje	  oszczędności,	  na	  moją	  głowę,	  na	  mój	  kark,	  	  
wszelkie	  przekleństwo	  rzucone	  przeciwko	  mnie	  i	  przeciwko	  moim	  rodzicom,	  zamówione	  u	  magów,	  
czarownic,	  wróżek,	  a	  wykonane	  poprzez	  wkłuwanie	  szpilek	  w	  lalki	  magiczne	  albo	  za	  pośrednictwem	  
bielizny	  osobistej.	  

	  

MODLITWA	  ZA	  UZDROWIENIE	  DRZEWA	  GENEALOGICZNEGO	  

W	  	  święte	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  mocą	  Jego	  najdroższej	  Krwi,	  którą	  wszyscy	  zostaliśmy	  wybawieni,	  za	  
wstawiennictwem	  najświętszej	  Maryi	  Panny,	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  
Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  
św.	  Ojca	  Pio,	  św.	  Antoniego	  z	  Padwy,	  św.	  Gemmy	  Galgani,	  św.	  Jana	  Pawła	  II	  rozkazuję	  i	  nakazuję:	  
Belzebubowi,	  Szatanowi,	  Lucyferowi,	  Danowi,	  Abu,	  Alimainowi,	  Asmodeuszowi	  i	  każdemu	  innemu	  
zastępowi	  duchów	  nieczystych	  czarów,	  magii,	  a	  zwłaszcza	  duchom	  powodującym	  chorobę	  umysłową,	  
psychiczną,	  i	  fizyczną,	  duchowi	  destrukcji	  i	  rezygnacji,	  samozniszczenia,	  smutku,	  niepokoju,	  
przesadnego	  lęku	  i	  strachu,	  zamętu	  umysłowego,	  ucisku,	  żeby	  natychmiast	  odeszły	  precz	  ode	  mnie	  
od	  mojego	  życia,	  od	  mojej	  osoby,	  od	  mojego	  istnienia	  i	  żeby	  nie	  wracały	  nigdy	  więcej.	  Rozkazuję	  i	  
nakazuję	  to	  w	  święte	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa.	  

	  

	  

W	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew	  przelaną	  również	  za	  mnie,	  przez	  potęgę	  
wstawiennictwa	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  szczególnie	  św.	  Michała	  
Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  św.	  Ojca	  
Pio,	  św.	  Antoniego	  z	  Padwy,	  św.	  Judy	  Tadeusza,	  św.	  Gemmy	  Galgani,	  św.	  Jana	  Pawła	  II,	  zdejmuję,	  
rozwiązuję,	  przerywam	  i	  niweczę	  wszelki	  związek	  mediumiczny	  i	  okultystyczny	  wywierający	  wpływ	  na	  
moje	  zdrowie,	  wszelkie	  przekleństwo	  rzucone	  przeciwko	  mnie,	  które	  wywołuje	  u	  mnie	  choroby,	  ból	  
fizyczny,	  wszelkie	  przekleństwo	  rzucone	  na	  moją	  głowę,	  na	  mój	  mózg,	  na	  mój	  kark,	  na	  mój	  żołądek,	  
na	  mój	  układ	  trawienny,	  na	  moje	  narządy	  rozrodcze,	  na	  moje	  plecy,	  na	  moje	  nogi.	  

Zdejmuję	  i	  gładzę	  mocą	  Imienia	  Jezusa	  Chrystusa.	  Dziękuję	  Ci	  Jezu,	  za	  Twoje	  zwycięstwo,	  dziękuję,	  
Jezu,	  ze	  działasz,	  dziękuję	  za	  Twoje	  miłosierdzie.	  Tyś	  jest	  jedynym	  Panem	  i	  Zbawicielem	  świata.	  Bądź	  
uwielbiony	  i	  bądź	  błogosławiony.	  

	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  mocą	  Jego	  Najdroższej	  Krwi	  przelanej	  również	  za	  mnie,	  za	  potężnym	  
wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  
Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  św.	  Ojca	  
Pio,	  św.	  Antoniego	  z	  Padwy,	  św.	  Judy	  Tadeusza,	  św.	  Gemmy	  Galgani,	  św.	  Jana	  Pawła	  II,	  zdejmuje	  i	  
rozwiązuję,	  przerywam	  i	  niweczę	  wszelkie	  powiązanie	  mediumiczne	  i	  okultystyczne	  mające	  
negatywny	  wpływ	  na	  moje	  zdrowie,	  wszelkie	  przekleństwo	  rzucone	  przeciwko	  mnie,	  które	  ściąga	  na	  
mnie	  choroby	  fizyczne	  i	  ból	  fizyczny,	  wszelkie	  przekleństwo	  rzucone	  na	  moją	  głowę,	  na	  mój	  mózg,	  na	  



mój	  kark,	  na	  mój	  żołądek,	  na	  mój	  układ	  trawienny,	  na	  moje	  narządy	  rozrodcze,	  na	  moje	  plecy,	  na	  
moje	  nogi	  –	  zdejmuję	  je	  i	  gładzę	  je	  mocą	  Imienia	  Jezusa	  Chrystusa.	  

Dziękuję	  Ci	  Jezu,	  za	  twoje	  zwycięstwo,	  dziękuję,	  Jezu,	  ponieważ	  przychodzisz	  mi	  z	  pomocą	  i	  działasz,	  
dziękuję	  za	  Twoje	  miłosierdzie.	  Jesteś	  jedynym	  Panem	  i	  Zbawicielem	  świata.	  Bądź	  uwielbiony,	  bądź	  
błogosławiony.	  

	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  mocą	  Jego	  Najdroższej	  Krwi,	  którą	  wszyscy	  zostaliśmy	  zbawieni,	  za	  
wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny,	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  
Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  
św.	  Ojca	  Pio,	  św.	  Antoniego	  z	  Padwy,	  św.	  Judy	  Tadeusza,	  św.	  Gemmy	  Galgani,	  św.	  Jana	  Pawła	  II	  
rozkazuję	  i	  nakazuję	  wszelkiej	  sile	  diabelskiej	  uzależnienia	  od	  narkotyków,	  od	  gier,	  wszelkim	  
zastępstwom	  diabelskim	  alkoholizmu,	  wszystkim	  złym	  duchom	  choroby	  umysłowej,	  psychicznej	  i	  
fizycznej,	  destrukcji	  i	  autodestrukcji,	  rezygnacji	  i	  zniechęcenia,	  niepokoju,	  przesadnego	  lęku,	  strachu,	  
zamętu	  umysłowego,	  wszelkiego	  rodzaju	  ucisku,	  żeby	  natychmiast	  odeszły	  precz	  ode	  mnie,	  od	  
mojego	  życia,	  od	  mojej	  osoby,	  od	  mojego	  istnienia	  i	  żeby	  nie	  wracały	  już	  nigdy	  więcej.	  Rozkazuję	  to	  i	  
nakazuję	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  Zmartwychwstałego,	  Boga	  Żywego.	  

	  

W	  TRUDNOŚCIACH	  ZWIĄZANYCH	  Z	  PRACĄ	  ALBO	  INNYCH	  PROBLEMACH	  EKONOMICZNYCH	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  za	  najmocniejszym	  
wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  
Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  św.	  Ojca	  
Pio,	  rozkazuję	  i	  nakazuję	  wszystkim	  zastępom	  złych	  duchów	  nędzy,	  wszystkim	  duchom	  nieczystym	  
upadku	  i	  zadłużenia,	  wszystkim	  duchom	  zniszczenia	  i	  samozniszczenia,	  wszystkim	  duchom	  nienawiści	  
i	  zemsty,	  żeby	  natychmiast	  odeszły	  ode	  mnie,	  od	  mojej	  pracy,	  od	  mojej	  kariery	  zawodowej,	  od	  
mojego	  domu,	  od	  moich	  oszczędności,	  od	  moich	  pieniędzy,	  od	  mojego	  życia,	  od	  moich	  uczuć,	  od	  
mojego	  zdrowia	  –	  i	  żeby	  nie	  wracały	  nigdy	  więcej.	  Rozkazuję	  i	  nakazuję	  to	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  

	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  odbieram	  wszelką	  
przestrzeń	  umysłową,	  duchową,	  fizyczną,	  która	  została	  oddana	  szatanowi	  i	  jakiejkolwiek	  innej	  sile	  
demonicznej	  i	  diabelskiej	  przeze	  mnie	  bądź	  przez	  moich	  krewnych,	  poddaję	  ją	  działąniu	  mocy	  Krwi	  
Jezusa	  Chrystusa.	  Duchu	  święty,	  spraw,	  aby	  Krew	  Jezusa	  spłynęłą	  na	  mnie	  jak	  rzeka	  uwolnienia,	  żeby	  
przerwała	  i	  zerwała	  każde	  związanie	  ze	  złem,	  wszelki	  rozkaz	  i	  bodziec	  demoniczny	  i	  magiczny.	  Duchu	  
Święty,	  proszę	  Cię	  o	  to	  przez	  wstawiennictwo	  Maryi	  Dziewicy.	  	  

Spraw,	  aby	  Krew	  Jezusa	  spłynęła	  na	  mnie,	  do	  wnętrza	  mojego	  żołądka,	  do	  mojego	  przewodu	  
pokarmowego,	  do	  każdego	  organu	  mojego	  ciała.	  Abym	  został	  uzdrowiony	  i	  uwolniony	  od	  wszystkiego	  
tego,	  co	  nie	  jest	  jednością	  z	  Tobą.	  Uwolnij	  mnie	  od	  wszelkich	  duchów	  nieczystych,	  od	  wszelkiego	  
przekazywania	  odwetu,	  urazy,	  przemocy,	  oszustwa,	  zazdrości.	  Uwolnij	  mnie	  od	  wszelkiego	  ducha	  
rozgoryczenia,	  poczucia	  żalu	  wobec	  innych	  i	  żalu	  do	  siebie	  samego.	  

Jezu	  Chryste,	  dla	  Ciebie	  nie	  ma	  rzeczy	  niemożliwych,	  Ty	  jesteś	  Bogiem.	  Przyjdź	  i	  przynieś	  nam	  Twój	  
pokój,	  Twoje	  życie,	  ponieważ	  Ty	  jesteś	  Panem	  Życia	  i	  nieskończonego	  Miłosierdzia.	  Miłujemy	  Cię,	  
uwielbiamy	  Cię,	  chcemy	  żyć	  Twoim	  życiem,	  twoim	  pokojem,	  Twoją	  radością.	  Dziękuję	  Ci	  Panie	  Jezu,	  
uwielbienie	  i	  chwała	  Tobie.	  Miłości	  moja,	  Jezu,	  Boże,	  dziękuję,	  bo	  Ty	  zwyciężyłeś.	  



	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  ,	  za	  wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  
szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych	  zdejmuję	  i	  
rozwiązuję,	  zrywam	  i	  niweczę	  wszelkie	  następstwa	  okultyzmu	  i	  mediumizmu,	  wszelkie	  związki	  
mentalne	  i	  telepatyczne,	  które	  zawarłem	  poprzez	  myśl,	  słuch	  i	  słowo,	  poprzez	  otwieranie	  się	  na	  jogę,	  
zen,	  reiki,	  czakramy	  i	  przez	  wszystkie	  inne	  dyscypliny	  wschodnie,	  a	  także	  każdy	  rodzaj	  ezoteryzmu,	  
przez	  nekromancję	  i	  spirytyzm,	  które	  mnie	  oddaliły	  od	  Boga.	  Zdejmuję	  i	  gładzę	  je	  w	  Imię	  Jezusa	  
Chrystusa.	  

	  

MODLITWY	  W	  INTENCJI	  INNYCH	  OSÓB	  

Modląc	  się	  za	  innych,	  zawsze	  trzeba	  najpierw	  uważnie	  wysłuchać	  tych	  osób,	  poprosić,	  żeby	  
opowiedziały	  co	  według	  nich	  jest	  przyczyną	  działania	  złego	  ducha.	  Potem	  należy	  rozpocząć	  modlitwę,	  
pamiętając	  o	  tym,	  że	  może	  być	  przydatne	  poznanie	  tego	  kto	  spowodował	  problem	  i	  wymienić	  imię	  
tej	  osoby,	  albo	  osób,	  które	  zostały	  wskazane	  w	  momencie	  gdy	  trwa	  modlitwa	  o	  uwolnienie	  od	  klątw,	  
uroków	  i	  przekleństw.	  Im	  bardziej	  precyzyjnie	  nazywa	  się	  problem,	  tym	  bardziej	  jest	  się	  skutecznym.	  
Dobrą	  praktyką	  jest	  założenie	  karty	  danej	  osoby.	  Ale	  nie	  jest	  to	  najważniejsze.	  Zazwyczaj	  jest	  rzucany	  
jakiś	  urok,	  a	  rytuały	  magiczne	  są	  prawie	  zawsze	  wykonywane	  przez	  zaklęcia,	  nawet	  jeśli	  jest	  to	  rytuał	  
wudu,	  w	  którym	  wbijane	  są	  dziesiątki	  szpilek	  w	  całe	  symboliczne	  ciało	  ofiary.	  Dlatego	  należy	  zdjąć	  i	  	  
przerwać	  wszelkie	  przekleństwo	  rzucone	  za	  pośrednictwem	  tej	  metody,	  wymieniając	  poszczególne	  
części	  ciała:	  głowę,	  kark,	  plecy,	  kręgosłup,	  żołądek,	  układ	  trawienny,	  oczy,	  nogi,	  stopy..	  Dobrze	  jest	  
wymieniać	  je	  tak	  szczegółowo,	  jak	  to	  jest	  możliwe.	  

	  

W	  Święte	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  i	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  która	  zwyciężyła	  piekło,	  za	  
wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  
Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  
św.	  o.	  Pio,	  św.	  Gemmy	  Galgani,	  św.	  Antoniego	  z	  Padwy,	  św.	  Jana	  Pawła	  II,	  rozkazuję	  i	  nakazuję	  
szatanowi	  i	  jego	  legionom,	  Belzebubowi	  i	  jego	  legionom,	  Lucyferowi	  i	  jego	  legionom,	  Danowi,	  Abu,	  
Asmodeuszowi,	  Alimaiowi	  i	  każdemu	  innemu	  legionowi	  demonicznemu,	  spirytystycznemu,	  czarów	  i	  
magii,	  żeby	  natychmiast	  odeszły	  od..	  (imię	  osoby,	  za	  którą	  się	  modlimy),	  od	  niej	  samej,	  od	  jej	  
istnienia,	  od	  jej	  domu,	  od	  jej	  życia,	  od	  jej	  zdrowia	  i	  żeby	  nie	  wracały	  nigdy	  więcej.	  Rozkazuję	  to	  i	  
nakazuję	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  Zmartwychwstałego,	  Boga	  żywego.	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  za	  najmocniejszym	  
wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  
Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  św.	  Ojca	  
Pio,	  św.	  Józefa,	  św.	  Jana	  Pawła	  II,	  zdejmuję	  i	  rozwiązuję,	  przerywam	  i	  gładzę	  wszelkie	  klątwy	  i	  
przekleństwa,	  wszelki	  skutek	  rytuału	  wudu	  i	  makumba,	  magii,	  czarów,	  obrzędu	  satanistycznego	  i	  
demonicznego,	  wszelkie	  szkodliwe	  więzy	  rzucone	  za	  pośrednictwem	  laleczek	  magicznych	  i	  wkłuwania	  
szpilek	  wymierzonych	  w	  ..(imię	  osoby),	  w	  jej	  głowę,	  w	  jej	  mózg,	  w	  jej	  kark,	  w	  jej	  barki,	  w	  jej	  plecy,	  w	  
jej	  kręgosłup,	  w	  jej	  ramiona,	  w	  jej	  twarz,	  w	  jej	  narządy	  rozrodcze,	  w	  jej	  macicę,	  w	  jej	  żołądek,	  w	  jej	  
układ	  trawienny,	  w	  jej	  nogi,	  w	  jej	  stopy.	  Zdejmuję	  i	  gładzę	  je	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa.	  

Zaraz	  potem	  można	  rozkazać	  stanowczo:	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  za	  najmocniejszym	  
wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  aniołów,	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  



Michała	  Archanioła,	  	  rozkazuję	  i	  nakazuję	  wszelkiej	  sile	  diabelskiej,	  która	  dręczy…(imię	  osoby)	  -‐	  	  wyjdź	  
z	  żołądka,	  wyjdź	  z	  jej	  układu	  pokarmowego,	  wyjdź	  z	  jej	  szyi,	  wyjdź	  z	  jej	  gardła,	  wyjdź	  z	  jej	  ust	  
(powtarzać).	  

Rozkazuję	  ci	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa:	  wypluj	  tę	  przeklętą	  rzecz,	  która	  jest	  w	  żołądku	  (powtarzać).	  

	  

W	  święte	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przez	  którą	  wszyscy	  zostaliśmy	  
zbawieni,	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  
szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  zrywam	  i	  
przerywam,	  zdejmuję	  i	  niweczę	  wszelkie	  następstwa	  rytuału	  magicznego	  i	  czarów	  obecne	  w	  
żołądku(imię	  osoby).	  

**	  

W	  święte	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przez	  którą	  wszyscy	  zostaliśmy	  
zbawieni,	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  a	  
szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  zrywam	  i	  
przerywam,	  zdejmuję	  i	  niweczę	  wszelkie	  przekleństwo,	  każdy	  rytuał	  magiczny,	  wszelkie	  uroki	  iklątwy,	  
które	  zostały	  rzucone	  na..	  (imię	  osoby),	  na	  jej	  plecy,	  na	  jej	  kręgosłup,	  	  na	  jej	  narządy	  rozrodcze,	  na	  jej	  
ramiona,	  na	  jej	  żołądek	  –	  zdejmuję	  je,	  zrywam	  i	  gładzę	  mocą	  Imienia	  Jezusa	  Chrystusa.	  

	  

W	  Imię	  Jezusa,	  przez	  jego	  Najdroższą	  Krew,	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  za	  wstawiennictwem	  Maryi	  
Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  
aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  wśród	  nich	  św.	  Franciszka,	  św.	  Ojca	  Pio	  i	  św.	  Jana	  Pawła	  II,	  rozkazuję	  
wszelkiemu	  duchowi	  demonicznemu,	  zniszczenia	  i	  samozniszczenia,	  wszelkiemu	  duchowi	  
przyćmienia	  zdolności	  rozumnego	  myślenia,	  niezdolności	  podejmowania	  decyzji,	  żeby	  w	  tej	  chwili	  
odszedł	  od..(imię	  osoby)	  i	  żeby	  nie	  wracał	  nigdy	  więcej.	  	  Rozkazuję	  i	  nakazuję	  to	  w	  Imię	  Jezusa	  
Chrystusa.	  

	  

Mocą	  świętego	  Imienia	  Jezus,	  za	  wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  
archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  
świętych,	  zrywam	  i	  niweczę	  wszelki	  szkodliwy	  związek	  mediumiczny,	  z	  czarami,	  z	  wróżbiarstwem,	  
wszelkie	  następstwa	  spirytyzmu,	  magii,	  które	  docierają	  do	  ..	  (imię	  osoby)	  od	  kogoś	  z	  rodziny,	  żyjącego	  
lub	  zmarłego.	  

Zdejmuję	  i	  gładzę	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  każdy	  związek	  okultystyczny	  i	  mediumiczny,	  który	  dociera	  
do..	  (imię	  osoby)	  od	  przodków	  ze	  strony	  matki	  i	  ojca	  z	  minionych	  pokoleń,	  od	  pierwszego	  do	  
siódmego	  pokolenia.	  Panie	  Jezu,	  który	  jesteś	  Drogą,	  Prawdą	  i	  Życiem,	  przyjdź	  uwalniać	  tę	  osobę,	  okaż	  
jej	  Twoje	  niezmierne	  miłosierdzie.	  

	  

Mocą	  świętego	  Imienia	  Jezus,	  za	  wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  
archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  
świętych,,	  rozkazuje	  szatanowi,	  Lucyferowi,	  Belzebubowi,	  Danowi,	  Abu,	  Alimaiowi	  i	  Asmodeuszowi	  i	  
ich	  legionom	  diabelskim,	  wszelkiemu	  duchowi	  demonicznemu	  oddzielenia,	  kłótni,	  niezgody,	  



niezrozumienia	  i	  nieprzyjazni,	  urazy	  i	  niechęci	  –	  żeby	  natychmiast	  opuścili..(imię	  osoby)	  i	  żeby	  nie	  
wracali	  nigdy	  więcej.	  Panie	  Jezu	  Chryste,	  Ty,	  który	  jesteś,	  przyjdź,	  obdarz	  Twoim	  pokojem,	  Twoim	  
życiem,	  Twoim	  światłem	  Twoją	  radością,	  Ty	  który	  jesteś	  Królem	  życia	  i	  nieskończonego	  miłosierdzia.	  

	  

	  

Mocą	  świętego	  Imienia	  Jezus,	  za	  wstawiennictwem	  Maryi	  Dziewicy	  i	  wszystkich	  świętych	  
archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła,	  wszystkich	  świętych	  aniołów	  i	  wszystkich	  
świętych,	  rozkazuję	  i	  nakazuję	  wszelkim	  duchom	  nawiedzania	  we	  śnie,	  w	  wizjach	  i	  w	  słyszalnych	  
głosach,	  żeby	  natychmiast	  poszły	  precz	  od..(imię	  osoby).	  Dziękuję,	  Panie,	  że	  to	  uczyniłeś	  i	  przyszedłeś	  
z	  pomocą,	  dziękuję,	  bo	  uwolniłeś..(imię	  osoby).	  

Mocą	  Świętego	  Imienia	  Jezusa	  Chrystusa,	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny,	  św.	  
Michała	  Archanioła	  i	  wszystkich	  świętych,	  rozkazuję	  i	  nakazuję	  wszelkim	  duchom	  smutku,	  depresji,	  
nadmiernego	  strachu,	  rozpaczy,	  frustracji,	  żeby	  natychmiast	  odeszły	  precz	  od	  ..(imię	  osoby)	  i	  żeby	  nie	  
wracały	  nigdy	  więcej.	  Rozkazuję	  i	  nakazuję	  im	  to	  w	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa.	  

	  

Mocą	  Świętego	  Imienia	  Jezusa	  i	  Jego	  Najdroższej	  Krwi,	  która	  zwyciężyła	  piekło,	  za	  wstawiennictwem	  
Maryi	  Dziewicy,	  św.	  Michała	  Archanioła	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów,	  wszystkich	  świętych	  
aniołów	  i	  wszystkich	  świętych,	  zrywam	  przez	  pęta	  szatana,	  lucyfera,	  belzebuba	  i	  każdego	  legionu	  
diabelskiego,	  którego	  padła	  ofiarą..(imię	  osoby)	  –	  zdejmuję	  je	  i	  przywiązuję	  do	  Krzyża	  Jezusowego.	  

W	  święte	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przez	  którą	  my	  wszyscy	  zostaliśmy	  
zbawieni,	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny,	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów	  a	  
szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła	  i	  wszystkich	  świętych,	  rozkazuję	  i	  nakazuję	  każdemu	  duchowi	  
niezdrowej	  seksualności,	  perwersji	  seksualnej	  i	  każdemu	  duchowi	  nieczystości,	  żeby	  w	  tej	  chwili	  
odszedł	  przecz	  od..	  (imię	  osoby)	  i	  żeby	  nie	  wracał	  nigdy	  więcej.	  Rozkazuję	  i	  nakazuję	  im	  to	  w	  Imię	  
Jezusa	  Chrystusa.	  

W	  święte	  imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew,	  przez	  którą	  my	  wszyscy	  zostaliśmy	  
zbawieni,	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny,	  i	  wszystkich	  świętych	  archaniołów	  a	  
szczególnie	  św.	  Michała	  Archanioła	  i	  wszystkich	  świętych,	  zdejmuje	  i	  zrywam,	  rozwiązuje	  i	  gładzę	  
wszelki	  wpływ	  diabelski,	  którego	  doświadcza…(imię	  osoby)	  na	  skutek	  czyjeś	  zawiści,	  zazdrości,	  
nienawiści,	  urazy,	  złorzeczenia,	  życzenia	  śmierci,	  niepowodzenia,	  nieszczęśliwego	  wypadku,	  plajty	  –	  
jako	  klątwy	  rzuconej	  przez	  szamanów,	  czarownice,	  wróżki,	  zamawiaczy	  na	  jej	  (jego)	  osobę,	  na	  jej	  
zdrowie,	  na	  jej	  pracę,	  na	  jej	  dom,	  na	  jej	  rodzinę.	  Zdejmuję	  je	  i	  niweczę	  w	  Imię	  Jezusa	  
Zmartwychwstałego.	  Tak,	  Jezu	  w	  Twoje	  Imię	  i	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi,	  którą	  Ty	  nam	  
wskazałeś	  jako	  naszą	  Matkę,	  zrywam	  i	  przerywam	  wszelki	  wpływ	  diabelski,	  którego	  doświadcza..(imię	  
osoby)	  na	  skutek	  zaklęć,	  uroków,	  czarów	  i	  guseł	  różnego	  rodzaju,	  rzuconych	  na	  nią	  i	  na	  jej	  rodzinę.	  

W	  Święte	  Imię	  Jezusa	  zrywam	  i	  zdejmuję	  wszystkie	  złe	  uroki	  i	  ich	  złośliwe	  skutki,	  które	  przeniknęły	  do	  
drzewa	  genealogicznego..(imię	  osoby).	  Uwalniaj,	  Panie	  Jezu,	  uwalniaj	  przez	  Twoją	  Drogocenną	  Krew,	  
przez	  Twoje	  Najświętsze	  Rany,	  przez	  Twój	  Święty	  Krzyż,	  którym	  zwyciężyłeś	  śmierć.	  Uwalniaj	  od	  
jakiegokolwiek	  złowrogiego	  skażenia,	  które	  dosięga..	  (imię	  osoby)	  od	  jej	  przeszłych	  pokoleń.	  

	  



W	  święte	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa,	  przez	  Jego	  Najdroższą	  Krew	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  za	  
wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  Panny,	  wszystkich	  archaniołów,	  a	  szczególnie	  św.	  Michała	  
Archanioła,	  i	  wszystkich	  świętych,	  zdejmuję	  i	  niweczę	  każdą	  klątwę,	  każdy	  filtr	  i	  każde	  wiązanie,	  które	  
dotykają..	  (imię	  osoby)	  na	  skutek	  przekleństw	  rzuconych	  na	  nią	  i	  na	  jej	  rodzinę	  

Mocą	  Imienia	  Jezusa	  zrywam	  i	  przerywam	  wszelki	  wiążący	  wpływ	  umysłowy	  i	  psychiczny,	  
którego..(imię	  osoby)	  doznaje	  w	  następstwie	  popełnionej	  aborcji,	  przeżytej	  traumy	  i	  głębokich	  
cierpień,	  jakie	  zostały	  jej	  (mu)	  zadane	  przez	  innych.	  Panie,	  przyjdź	  i	  uwalniaj.	  Przyjdź	  i	  obdaruj	  Twoim	  
życiem.	  

Mocą	  Imienia	  Jezusa,	  przez	  Jego	  Najświętszą	  Krew	  przelaną	  za	  całą	  ludzkość,	  zdejmuję	  i	  gładzę	  
wszelką	  klątwę	  rzuconą	  na	  uczucia..(imię	  osoby),	  na	  jej(jego)	  małżeństwo,	  poprzez	  fotografię	  i	  
bieliznę	  osobistą,	  a	  także	  wszelkie	  przekleństwo	  rzucone	  na	  jej(jego)	  pracę,	  na	  jej	  dom,	  na	  jej	  
płodność	  (	  dla	  kobiet:	  na	  macicę,	  i	  na	  jajniki),	  na	  jej	  zdrowie	  i	  przywiązuję	  je	  do	  Świętego	  Krzyża	  
Jezusowego.	  

	  

W	  Imię	  Jezusa	  Chrystusa	  i	  za	  wstawiennictwem	  Najświętszej	  Maryi	  zdejmuję	  i	  gładzę	  wszelkie	  
konsekwencje	  czyjejś	  urazy,	  nienawiści,	  zemsty,	  wściekłości,	  rozgoryczenia,	  których	  ta	  osoba	  
doświadcza	  na	  swoich	  dobrach	  materialnych:	  na	  swoich	  pieniądzach,	  na	  swoich	  oszczędnościach.	  
Zdejmuję	  i	  zrywam,	  niszczę	  i	  niweczę	  każdy	  zły	  urok	  jawny	  bądź	  ukryty	  i	  każde	  życzenie	  pomieszania	  
zmysłów	  rzucone	  z	  przyczyn	  miłosnych	  i	  sentymentalnych	  przez	  kogoś,	  kto	  cierpi	  wobec	  tej	  osoby	  na	  
nieprzebaczenie	  i	  na	  manię	  jej	  prześladowania.	  

	  

	  

	  


