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Liste 3 – Arvelige synder 
 
Skriv en liste af synder, som du ved din forfædre har begået. Specielt de synder, hvor de er 
indvolveret i det okkulte eller en religion forskellig fra kristendommen.  
 
  

Andre tegn 
 
Sygdomme og lidelser 
Ulykker 
Skilsmisser 
Drikkeri 
Vold 
Tidlig død 
Fattigdom 
 
Hver især opmærksom på de personlige ting, som du selv lider af og kig på din familieslægt, 
med disse øjne. 
 
  

Religioner 
 
Dette gælder også Jehovas vidner og Mormonerne. Alle religioner har dedikationer til deres 
børn. 
 
Den eneste forskel er at i fremmed religioner er det ikke bare selve barnet, men også deres børn 
og børnebørn, der bliver dedikeret til loyalitet til pågældende religion. 
 
  

Hemmelige / okkulte organisationer 
 
Har de været medlem i en form for hemmelig organisation, broderskaber eller frimureri.  
 
Alle hemmelige organisationer har optagelseritualer der dedikere børn og børnebørn til at være 
loyale til organisationen. 
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Hvis du har forfædre som har været involveret i okkulte organisationer eller fremmede 
religioner, så må du antage, at du også er dedikeret til den samme religion og deres guder.  
 
 Såsnart du har modtaget Jesus som frelser og Herre i dit liv bliver opfyldelsen af denne 
dedikation brudt og istedet bliver en forbandelse af sygdom og destruktion, eksekveret istedet. 
Denne forbandelse må brydes og alle dæmoner, som er placeret i dit liv på grund af denne 
forbandelse, må kastes ud. 
 
 Desuden må arvelige linie brydes som følger blodets bånd, så du ikke igen kan modtage 
dæmoner fra en slægtning, når vedkommende dør. 
 
 


