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Most megtörök minden átkot és ítéletet, amelyet reám helyeztek ima 
vagy kitagadás által a Római Katolikus (R.K.) egyház részéről tíz generációig 
visszamenőleg. 

Megtörök minden átkot, amit reám helyeztek vagy a családomra azért, 
mert Jézus Krisztushoz fordultunk és kijöttünk a római katolikus egyházból 
vagy babiloniból. Megtagadok és széttörök minden jogi alapot és elvágok 
minden kapcsolatot, ami rám került azáltal, hogy tagja voltam, vagy 
keresztség által, vagy öröklődés által. Most igénylem a Gal.3:13; Kol.2:14;.

Bármilyen átok melyet reám helyeznek a R.K. Egyház részéről, mert 
megtagadtam a bálványimádást és az okkult gyakorlatot, most széttöröm, 
hatástalanítom és visszaküldöm a feladónak a Zsolt. 109 alapján.

Most széttörök és hatástalanítok minden fogadalmat, amit tettem, 
amikor tagja voltam a R.K. Egyháznak, és ez okot adott a démonoknak, hogy 
támadjanak engem és családomat. 

Széttörök minden átkot, ami rajtam és családomon van azáltal, hogy 
részt vettünk az áldozásokon, bűnvalláson, konfirmáláson, keresztelésen, 
keneten, elsőáldozáson, szent rendelésen. Megtörök minden istentelen lelki 
köteléket a R.K. Egyház felé, barátok, vagy családtagok felé kik tagjai a R.K. 
Egyháznak.

Most konkrétan széttöröm a felsorolt átkokat, amelyek ezek: halál, 
veszedelem, vakság, harag, nyomorékság, bénaság, szívbetegség, rák, gőg, 
leprásság, vérbetegségek, degenerálódás, irigység elmebetegség, 
bolondság, öngyilkosság, szegénység, képmutatás, vallásosság, 
kétszínűség, skizofrénia, farizeusság, gyűlölet, bálványimádás, 
engedetlenség és Molok 3.Móz.18:21. Az Úr Jézus Krisztus által és vérével 
hatástalanítom ezeket az átkokat magam és családom felett, beleértve 
azokat az átkokat is melyet azokra helyeznek, kik kijönnek a babilóniai 
szisztemből, rendszerből.

Megtörök minden átkot a testem, lelkem, gondolatom és érzelmem 
felett, kimondottan a félelemnek szellemét, félelem a haláltól, paptól, 
apácáktól, pápától, üdvösség elvesztésének félelme, stb.

Megtöröm az "üdvösség jó cselekedet által" való átkot, megvallom 
elődeim bűnét, (ha tudod sorold el) amelyek reám és családomra hozták a 
bujdosás és vándorlás szellemét, (mert a jót gonosszal fizették vissza). 
Széttöröm a vallásosság átkát magam és családom felett, a gyilkosság 
átkát, ami rajtam lehet az által, hogy elődeim az ö általuk eretnekeket ölték. 
(Kik keresztények voltak.)  Megtöröm a boszorkányság átkát is, mely a R.K. 
Egyház felől jön irányomban és minden átkot visszaküldök a feladónak.


