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Liste 2 – Afgudsdyrkelse 
 
Skriv ethvert forhold eller situation ned, hvor du har haft kontakt til noget okkult eller andre ting, 
som har slået din bevidsthed ud. 
 

Andre Religioner end kristendom 
 
Islam 
Budisme 
Hinduisme 
Taoisme 
Deltage i den Romersk Katolske kommunion, samt konfirmation. 
Tænde lys for personer under bøn (Visualisering / Babylonisk tilbedelse) 
Besøgt gravpladser, gravtempler, mausoleum, kister og templer af andre religioner. 
Give ære til guder i andre religioner på nogen måde. 
Hvis en præst af andre religioner har velsignet dig, dine børn eller dit hjem. 
Gnosticisme og kristen mystik 
 

Sekter og esoteriske organisationer, frimureri og loger 
 
Jehovas Vidner 
Mormonerne (Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige) 
Scientologi 
Jesuitterordnen 
Frimureri  
Rosenkorsordenen  
Scientology 
Rudolf Steiners Antroposofien 
White Eagle Logde 
Golden Dawn 
Rosicrucian Followship 
Linbussamfundet 
Ordo Templi Orientis 
Lectorium Rosicrucianum 
 



           
              Sæt Danmark fri !  

 

Copyright © 2011 ● Udfrielse.dk ● Sæt Danmark fri ! 
Dette materiale er under copyright og beskyttet af loven om ophavsrettigheder ! 

Materialet må ikke kopieres og bruges i større sammenhæng uden skriftligt samtykke fra Udfrielse.dk.   
Materialet kan bruges af enkeltpersoner uden vederlag og samtykke fra Udfrielse.dk. 

Lejrevej 14 ● DK-4320 Lejre ● Danmark ●Telefon +45 46 36 86 06 ● Email info@udfrielse.dk 

WWW.UDFRIELSE.DK 
 

Shan The Rising Light 
Eastern Star 
Martinus kosmologi 
Sai Baba 
Hara Krishna 
Knights of Malta 
Skull and Bones 
Unity Church 
Zen 
 

Heksekraft og Satanisme 
 
Satanisme 
Neutzsky-Wulffs satanisme 
Wicca 
 

Humanistiske og ateistiske organisationer 
 
Humanister sætter mennesket i centrum og reducere Gud til en tjener / hjælper. 
Ateister afviser Gud og al overtro fuldkommen. 
 

New age spiritualitet 
 
Astrologi 
Deltagelse i bade med f.eks. urter. 
Guddommelige stave, cepter og tryllestave 
Astral projektering. 
Taoisme 
Tantrisme 
 

Rituelle handlinger og dyrkelse af det okkulte 
 
Voodoo 
Udlægge knogler (forbandelser) 
Deltagelse i Halloween 
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Bruge maske og deltagelse i de indfødtes rituelle danse og cerimonier, som involvere masker. 
Deltagelse i rituelle handlinger i andre religioner end kristendom. 
 

Spådomme som f.eks. 
 
Pendulering 
Horoskoper og stjernetegn (zodiac - himmelens hær - 5 Mos 4,19) 
Læse te blade 
Tarot kort 
Spådom gennem håndaflæsning (palmreading) 
Kigge i krystalkugle 
Sten og krystaller 
 

Besøg hos spirituelle præster, shamaner, hekse doktorer, santeros, 
osv. 
 
Udført forskellige handlinger og danse, som de har undervist i 
Enhver form for renselse og indtagelse af væsker som de har givet dig. 
 

Brug af synske og spirituelle medier 
 
Clairvoyance - klarsyn 
Brugen af ”Kloge koner og mænd” 
Brugen af spirituelle hotline / telefon og  
spirituelle medier af enhver slags. 
Deltaget i spirituelle seancer. 
Enhver form for kommunikation med ånder eller at bede til skytsengle. 
Hekseri med vand – i form for forudsigelser 
Forudsigelser af enhver art  
Gå til kloge koner, hekse, præster eller andre for at lægge en forbandelse over en person for at 
få vedkommende til at blive forelsket i dig. 
Hvis du selv har synske / spirituelle evner og brugt disse. 
Høre stemmer eller se ind i den åndelige verden konstant. 
Hvis du har været involveret med et spirituelt medie, 
Have været på den anden side af det fysiske niveau. 
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Dyrkelse af afdødes ånder 
 
Tilbedelse af forfædrene, eller påkaldelse af afdødes ånder 
Hvis du har modtaget ånder fra familien (familiære ånder) Skriv hver eneste ned ved deres navn. 
Bede til helgener og jomfru Maria (dette er alle afdødes ånder),  
Bede til afdødes ånder og give dem ære. 
At bede til forfædrene eller bringe nogen form for ofre til forfædrene eller nogen form for 
tilbedelse af forfædrene. 
 

Tilbedelse af andre guder 
 
Nordisk mytologi (Asa troen) 
Græsk mytologi 
Båret amuletter og stjernetegn (zodiac – himmelsens hær - 5 Mos 4,19) 
Bringe ofre og sætte mad og andet, ud til guder og ånderne 
Tilbedelse eller tjene andre guder end Jesus Kristus 
Bøn og lave ofre til andre guder – dette inkludere forskellige mandomsprøvelser og kulturelle 
danse til fremmede guder. 
 

Givet ære til andre Guder 
 
Har du besøgt fremmede guder templer eller gået gennem dem, som Klippemoskeen i 
Jerusalem.  
Har du accepteret at tage skoene af, har du anerkendt stedet som hellig jord og dermed givet 
afguderne ære. 
Har du fået velkomstkranse på hovedet som f.eks. på Hawai og Fiji øerne. Dermed har du 
accepteret at give ære til guder på disse øer. 
 

Spirituelle og dæmoniske spil og lege 
 
Hvis du har spillet Quiji board. 
Ånden i glasset 
Pokemon 
Dungeons and Dragons 
Magic the Gathering 
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Bloody Mary. 
Mange video og computerspil er okkulte og åbner en indgang til spillerens sind for dæmoner, 
når de spilles.  
 

Spirituel healing 
 
Yoga 
Akupunktur 
Reiki healing 
Hypnose 
Iridologi 
Biofeedback 
Homeopati – der findes mange salver og væsker produceret under homeopatisk medicin. 
Zoneterapi 
Kinesiologi 
 

Meditation af enhver art som udtømmer og passivisere sindet 
 
TM - Trancedental meditation 
Silva mind kontrol (Silva metoden) 
Enhver form for New Age eller Østlig meditationsform 
Kanalisering (Channeling) 
 

Kampsport 
 
Karate 
Thai Chi 
Taekwondo 
Ju-Jutsu 
Thai boksning 
Boksning 
Budo 
Ninja kampsport 
Kendo 
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Tegn og mærker på kroppen 
 
Piercinger – Alle piercinger skal fjernes, kun en enkelt ørering i øret kan tillades hos kvinder. 
Tatoveringer, symbolik og udskæringer i huden er dedikationer og involvere dæmoner. Det 
bedste er at fjerne dem helt. 
 

Indgåelse af pagter, indvielser og dåb 
 
Vær opmærksom på optagelseritualerne på de forskellige universiteter undergrupper og 
fakulteter, hvor der er skjulte okkulte temaer, som giver ære til de afdøde personer og stifterne. 
Mange af dem har forskellige slags seksuelle ritualier. 
 
Har du passeret ækvator, nordkap eller sydkap og har du gennegået de rituelle handlinger og 
dåbfestlige ritualler, som er normalt for søfarne, når de passere disse farvande ? Dette er ofte 
årsagen til utroskab i ægteskabet og ikke at kunne finde hvile i sit liv, men man søger hele tiden 
videre. 
 
At drikke blod, enhver form for blodspagt eller rituel deltagelse i Halloween. 
 

Bevisthedsudvidende stoffer (Psykoaktive stoffer) 
 
Kokain 
Neroin 
Speed 
LSD 
Svampe 
Snifning 
Amfetamin 
Ecstasy 
Hash 
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Almindelige hændelser som tømmer sindet og åbner for dæmoner 
 
Drukkenskab 
Overgreb som barn, også selvom det ikke handler omkring seksuelle overgreb. 
Aborter – Aborter er i realiteten en menneske offering til Satan (God of Self). 
Raseri – miste besindelsen 
Deltagelse i raves – fester hvor en kombination af stoffer og dæmonisk musik, som tømmer 
sindet og derved åbner op for dæmoner.  
 

Afhængighed 
 
Alkohol 
Rygning 
Stoffer 
Spilleri og gambling 
Sex og pornografi 
Overspisning / Mad 
 

Håndspålæggelse 
 
Hvis du har ladet nogen lægge hånden på dig under bøn – Specielt i de tilfælde hvor der er sket 
noget, enten en forbedring eller en forværring af situationen. 
 
 


