
Молитви з прямим наказом диявольським легіонам
Одну, для себе, їх можна промовляти також два рази на день.

Ці молитви мають промовлятися з впевненістю в голосі після того, як
 перехреститися. Кожен вкладає в них свій особистий зміст, вимоги. Потім
 переходьте до деталей: чим більше зосереджуєтесь на деталях, тим більше
 звільняєтеся від прокляття або роблених заклинань.

Святим іменем Ісуса Христа і його дорогоцінною кров’ю, який переміг
 пекло, із заступництвом Пресвятої Марії і всіх Святих Архангелів,
 особливо Святого Архангела Михаїла, всіх Святих ангелів і всіх Святих,
 особливо Святого Франциска, Святого Отця Піо, Святої Джемми Галгані,
 Святого Антонія з Падови, Яна Павла ІІ, я розпоряджаюся і наказую
 Сатані і його легіонам, Вельзевулу і його легіонам, Люциферу і його
 легіонам, Дану, Абу, Асмодею, Алімаю і всім іншим диявольським,
 спіритичним і чаклунським легіонам, всім нечистим духам банкрутства,
 боргу, злиднів негайно піти від мене, з мого життя, з моєї особи, від моїх
 близьких, з мого дому і ніколи більше не повертатися. Я розпоряджаюся і
 наказую святим іменем Ісуса Христа.

******************

Могутністю ім’я Ісуса Христа і Його дорогоцінною кров’ю, що була
 пролита за все людство, із заступництвом Пресвятої Марії, всіх Святих
 Архангелів, особливо Святого Архангела Михаїла, всіх Святих ангелів і
 всіх Святих, я розпоряджаюся і наказую будь-якому нечистому духу
 затьмарення розуму, будь-якому духу обурення, будь-якому духу
 відсутності прощення, неможливості вирішення, будь-якому духу
 ненависті, руйнування, сварки, гніву, обурення, помсти негайно піти від
 мене і ніколи більше не повертатися. Я про це розпоряджаюся і наказую
 святим іменем Ісуса Христа. Господи Христе прийди подарувати мені
 твій спокій, твоє життя, ти, хто є королем життя і безконечної милості.

******************

При труднощах у роботі або інших економічних проблемах
Іменем Ісуса Христа і його дорогоцінною Кров’ю, що була пролита за все
 людство, із могутнім заступництвом Пречистої Марії, всіх Святих Архангелів,
 особливо Святого Архангела Михаїла, всіх Святих ангелів і всіх Святих, серед
 яких Святий Франциск і Святий Отець Піо, я розпоряджаюся і наказую Дану,
 Сатані, Вельзевулу і всім легіонам бідності, всім нечистим духам банкрутства,
 боргів, всім духам руйнування і саморуйнування, всім духам ненависті і помсти,
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 негайно піти від мене, з моєї роботи, з моєї кар’єри, з мого дому, з моїх
 заощаджень, від моїх грошей, з мого життя, від моїх любимих, з мого здоров’я і
 ніколи більше не повертатися. Я про це розпоряджаюся і наказую іменем Ісуса.

******************

При інших потребах (фізичних хворобах)
Святим іменем Ісуса Христа, Його дорогоцінною Кров’ю, якою ми всі були
 спасенні, заступництвом Пресвятої Марії, всіх Святих Архангелів, особливо
 Святого Архангела Михаїла, всіх Святих ангелів і всіх Святих, серед яких
 Святий Франциск , Святий Отець Піо, Святий Антоній з Падови, Свята
 Джемма Галгані, Ян  Павло ІІ, я розпоряджаюся і наказую Вельзевулу, Сатані,
 Люциферу, Дану, Абу, Алімаю, Асмодею і всім іншим нечистим і чаклунським
 легіонам, особливо духам хвороб розумових, психічних і фізичних, руйнівних,
 зневіри, саморуйнування, суму, тривоги, перебільшеної тривоги, страху,
 плутаності свідомості, пригнічення, негайно піти від мене, з мого життя, з моєї
 особи, з мого існування і ніколи більше не повертатися. Я про це розпоряджаюся
 і наказую святим іменем Ісуса.
 (Іноді фізичні хвороби пов’язані з відсутністю віри, надії і милосердя. Через що
 рекомендовано активуватися і зростати до цих трьох Чеснот. Багато фізичних
 хвороб спричинені внутрішніми ранами, тому найкращою річчю є молитися за
 внутрішнє виздоровлення і благання до Святого Духа, безкрайня любо, яка
 лікує душевні рани).

******************

Іменем Ісуса Христа і Його Дорогоцінною Кров’ю, що була пролита за все
 людство, із заступництвом Пречистої Марії, всіх Святих Архангелів,
 особливо Святого Архангела Михаїла, всіх Святих ангелів і всіх Святих, я
 розпоряджаюся і наказую будь-якій злочинній силі, що спричиняє мені
 фізичне страждання піти геть у цю ж мить і ніколи більше не
 повертатися. Визволи мене, Господи Ісусе, безмежною своєю милістю,
 визволи мене від будь-якого обурення, що я маю по відношенню до
 інших, визволи мене від хвилювання, від духу тривоги, роз’їдання і від
 будь-якої іншої сили, що мені спричиняє фізичний біль. Звільни мене від
 будь-якої відсутності пробачення , що я маю до себе самого. Завтра
 твого спокою, і твого спокою буде удосталь. Дякую Тобі і Тебе
 благословляю.

******************

Іменем Ісуса Христа, його дорогоцінною Кров’ю, пролитою також і за
 мене, із могутнім заступництвом Пречистої Марії, всіх Святих Архангелів,
 особливо Святого Архангела Михаїла, всіх Святих ангелів і всіх Святих,
 серед яких Святий Франциск, Святий Отець Піо, Святий Антоній з
 Падови, Святий Гуіда Таддео, Свята Джемма Галгані, Ян  Павло ІІ, я
 руйную і розриваю, звільняюся і знищую будь-який медіумний і
 окультний зв'язок, що пороблений на моє здоров’я, будь-яке прокляття,
 послане проти мене, що спричиняє мені фізичну хворобу, фізичний біль,



 будь-яке прокляття, послане на мою голову, на мій мозок, на мою
 потилицю, на мій шлунок, на мою травну систему, на мої репродуктивні
 органи, на мою спину, на мої ноги. Я від цього звільняюся і знищую
 могутністю імені Ісуса. Дякую Ісусе за твою перемогу, дякую Ісусе, що ти
 втрутився, дякую за твою милість. Ти є єдиний Господь і спаситель
 світу. Я тебе люблю і благословляю.

******************

Іменем Ісуса Христа, Його Дорогоцінною Кров’ю, пролитою за все людство,
 із заступництвом Пречистої Марії, всіх Святих Архангелів, особливо Святого
 Архангела Михаїла, всіх Святих Ангелів і всіх Святих, серед яких Святий
 Отець Піо, Святий Франциск, Святий Джузеппе, Святий Антоній з Падови, я
 руйную і розриваю, звільняюся і знищую будь-яке заклинання і прокляття,
 будь-який вплив ритуалу вуду і макумба, магії, чаклунства, сатанинського і
 демонічного ритуалу, злоякісний зв'язок, зроблений за допомогою ляльок і
 проколювання штифтами моєї голови, мого мозку, моєї потилиці, моїх плечей,
 моєї спини, мого статевого органу, моєї матки, мого шлунку, мого травного
 апарату, моїх ніг, моїх ступнів. Я від цього звільняюся і знищую могутністю
 імені Ісуса.     

******************

Іменем Ісуса, Його Дорогоцінною Кров’ю, пролитою за все людство, із
 заступництвом Пречистої Марії, Святого Архангела Михаїла, і всіх Святих
 Архангелів, і всіх Святих Ангелів і всіх Святих, серед яких Святий Отець Піо,
 Святий Франциск, Святий Джузеппе, Святий Антоній з Падови, я
 розпоряджаюся і наказую Сатані, Вельзевулу, Люциферу, Дану, Абу, Асмодею,
 Алімаю і будь-якому іншому духу розділення, ненависті, помсти, будь-якому
 диявольському, спіритичному і чаклунському легіону, негайно піти геть від
 мене, з мого життя, з моєї особи, з мого існування, з моєї роботи, з мого дому і
 ніколи більше не повертатися. Я про це розпоряджаюся і наказую святим іменем
 Ісуса.

******************

Святим іменем Господа Ісуса, із заступництвом Пречистої Марії, і Святих
 Архангелів, особливо Святого Архангела Михаїла, всіх Святих ангелів і
 всіх Святих, Святого Франциска, Святого Отця Піо, Святої Джемми
 Галгані, Святого Антоніо з Падови, Святого Яна  Павла ІІ, Святого Гуідо
 Таддео, я руйную і розриваю, звільняюся і знищую будь-який окультний
 зв'язок, зроблений за допомогою сатанинського і демонічного ритуалу,
 будь-який медіумний зв’язок, будь-яке віщування про смерть, нещастя і
 катастрофу, будь-яке віщування банкрутства, зроблене на мене, на мій
 шлюб, на моїх дітей, на мого чоловіка, на мою дружину, на мій дім. Я це
 руйную і це розриваю іменем Ісуса.

******************



Багато разів порчі були зроблені по фотографіях чи нижній білизні, що робляться з
 метою руйнування вашого шлюбу, також за допомогою нижньої білизни, зроблені з
 метою руйнування сім'ї, дому.


