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Okultdolgok felsorolása

Szerencse, vagy kívánás (vágy, óhaj), angolul "Luck" a Lucifer szóból 
ered és származtatják. De tudjuk azt, hogy mindenfajta áldás Istentől jön, és 
nem kívánság, hanem az ima kell, hogy Istenhez irányuljon. Lópatkó, nyúlláb, 
négylevelű lóhere, születésnapi tortán elfújni a gyertyát és kívánni dolgokat, 
a csirke mellében lévő csontot eltörni és kívánni, "Wishbone".

Marssal art, bioritmus, reflexológia, szemdiagnózis, tenyérjóslás, 
akupunktúra, Quija tábla, kabala babák, 8 labda. Dungeons és Dragons, (ezt 
a játékot használják a boszorkányok kiképzéséhez. kártyajóslás, 
csillagjóslás, kávézaccból való jóslás, testen kívüli utazás, szeánszok, 
asztaltáncoltatás, szellem által való vezetés vagy tanácsadás, jelek 
magyarázása, babonaság, számokra figyelés pld.13, varázsszavak, 
varázslás, napok megkülönböztetése, ráolvasás, inga, ördögi gyógymódok, 
fekete mágia, engedetlenség Isten igéjének. 1.Sám.15:23; Kontrollálás, 
Edgar Cayce, Jean Dixon, E.S.P. Hipnózis, metafizika, spiritizmus, hamis 
vallások, horoszkóp, madárszóra figyelés, szerencsepatkó, koccintani, 
gombot megfogni mikor kéményseprő jön, lekopogni, fekete macska, stb. 
Kábítószerek,(nyugtatók, érzéstelenítők, amelyek nem gyógyítanak, hanem 
csak takarják a fájdalmat, melyet a démonok csinálnak). Ezek által 
démonikus köteleket lehet szerezni. Kender, L.S.D. ópium, morfium, Joga, 
rock zene, automatikus írás, kézírás analizálása, füstölése különböző 
illatosító szereknek, születéskő, (minden hónapnak más a színe), fül 
kilukasztása, (sok esetben ez adott okot a démonoknak, hogy dolgozzanak 
az ember életében betegség vagy problémák által), "voodoo" afrikai mágia. 
Titkos organizációk, Szabadkőműves, maffia, vérszerződés, kristálygömb, 
Babák, 2.Móz.20:4,5, STB.

Okult dolgok megtagadása

Úr Jézus Krisztus köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten, 
köszönöm a te dicsőséges feltámadásodat és hogy hitben új teremtés 
vagyok az Úr Jézus Krisztusban és az ő vére által.

Drága Uram megvallom Neked, hogy a múltban tudatlanságból, 
butaságból, vagy tudatosan kerestem a természetfeletti erőket és az avval 
való kapcsolatot, ami nem Tőled van. Bocsásd meg engedetlenségemet az 
Igédnek, (5.Móz.17:2-5; 18:10-12;) és kérlek segíts nekem most mikor 
megtagadom ezeket. Uram tisztíts meg a te véreddel a testemben, 
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elmémben - gondolatomban, és a szellememben. Sátán most becsukom az 
ajtót, amelyet a múltban kinyitottam neked és démonjaidnak azáltal, hogy az 
okult dolgokkal kapcsolatban kerültem.

Most megtagadom ezeket a kapcsolatokat ouija tábla, boszorkányság, 
mágia, (sorold fel, amik neked aktuális) és okult játékok.
     Most megtagadok, mindenfajta jövendőmondást, a jóslás minden 
formáját, horoszkópot, kristály gömböt, a kártyajáték minden formáját, 
asztrológiát, csillagjóslást.

Megtagadom az újra megtestesülést - reinkarnálódást, hamis 
gyógyulást, amely alapul a metafizikán és spiritizmuson.

Megtagadok mindenfajta rockzenét, acid, heavy metál, hard-kemény és 
Jézus rock, "beleértve a keresztény rockzenét" 

Megtagadok mindenfajta jogát, mindenfajta keleti meditálást, marshal- 
art-ot, Judo, Kung Fu, Karate, Zen és mindenfajta keleti okkultizmust, vallást 
és bálványimádást.

Megtagadok mindenfajta vízjóslást, vízkutatást, elmélkedést, 
asztaltáncoltatást, testlebegtetést, értelmi képességek mérését, 
(psychometrya), automata kézírást, kézírás analizálást.

Megtagadok mindenféle irodalmat, olvasmányt és könyvet, amit 
olvastam ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Kívánom megsemmisíteni 
azokat az irodalmakat amik a tulajdonomban vannak az Ige alapján 
(5.Móz.7:26; Apcs.19:19;).

Megtagadom minden gondolatátvitelt, testen kívüli utazást és minden 
más démonikus képességet.

Az Úr Jézus Krisztus nevében megtagadom a pszichikai örökséget és 
megtöröm a démonikus örökséget a családom felett visszamenőleg hét 
generációig családom mindkét oldalán.

Megtagadom és elvetek minden pszichikai és okkult kapcsolatot, 
amelyet tudok, és azt is amelyről nem tudok.

Megtagadok mindenfajta okkult elméletet és tudományt, amelyek 
kétségbe vonják az Úr Jézus Krisztus vérének erejét, és az Úr Jézus 
Krisztus Istenségét.

Uram megvallom, hogy sok esetben a Sátánhoz fordultam segítségért, 
jól lehet, az ige azt mondja, minden segítség egyedül Istentől jön. Megvallom 
ez bűn volt az életemben (sorold fel amit elkövettél) és kérem bocsásd meg 
nekem az 1Ján.1:9 alapján. Kívánok ezekből a bűnökből megtérni. 
Megtagadom Sátánt és az ö démonjait és ellenségemnek tekintem őket. Az 
Úr Jézus Krisztus nevében most becsukom előttük az ajtót és parancsolom 
nekik, hogy hagyjanak el engem.

by Win Worley
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