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Beordre demoner om å tre ti lbake,  s l ik  at  du kan v i tne r ikt ig t i l  noen.  

 

Dette er en veldig kraftig, åndelig krigføringstaktikk og strategi som du kan bruke når du 

prøver å vitne til noen som kan ha demoner knyttet til seg. Som mange av dere sikkert 

allerede vet, vil du ha veldig store problemer med å prøve å vitne til noen hvis de har 

demoner knyttet til seg. Årsaken er at demonene vil reise seg opp i personen mens du 

prøver å vitne til dem, og de vil da forsøke å forhindre at ordene dine kommer til å nå 

personens tanker. Det anbefales å lese hele artikkelen hvor denne bønnen er hentet ut fra, 

og følge den helt som den er beskrevet her. 

 

 

"I Jesu Kristi navn snakker jeg nå til hver eneste demon som er 

knyttet til min.................. (fyll her inn far, mor, farfar, morfar, tante, venn osv)    

.....................(navn) enten på innsiden av ham/henne eller på utsiden av 

ham/henne  Jeg skal besøke min .................. nå. 

 

Og når jeg kommer dit, vil jeg at hver eneste av dere skal tre tilbake 

og være helt stille. Jeg gjentar, i Jesu Kristi navn, jeg befaler nå hver 

eneste av dere å tre helt tilbake og vekk fra ham/henne i det 

øyeblikk jeg går inn på hans/hennes rom for å snakke med ham. 

 

Demoner, i Jesu Kristi navn, binder jeg nå hver og en av dere, så 

dere ikke kan bevege dere en cm. mot min .............., og dere kan ikke 

forstyrre den samtalen jeg skal ha med ham/henne. 

 

I Jesu Kristi navn vil hans/hennes sinn forbli helt fritt og klart fra all 

deres onde påvirkning når jeg snakker direkte med ham/henne i dag. 
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Demoner, en gang til, dere skal ikke forstyrre vår samtale. Dere skal 

ikke prøve å komme opp i min ............... sinn for å blokkere strømmen 

av samtalen vår eller forsøke å drive noen som helst annen form for 

forstyrrelser med ham/henne. 

 

I Jesu Kristi navn skal dere alle tre helt tilbake og forbli helt stille til 

jeg er helt ferdig med ham/henne, og jeg har gått ut av rommet og 

ut inngangsdøren. 

 

Demoner, i Jesu Kristi navn, er dette en direkte kommando til hver 

og en av dere, og dere skal fullt ut adlyde alle deler av denne direkte 

kommandoen." 
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