
Wyrzeczenie się i rozwód z brytyjską koroną i jej kohortami

“Abyście byli nienaganni i niewinni,dzieci Boże bez
skazapośród krzywego i pokręconego pokolenia,

wśród których świecicie jak światła na świecie…”
Filipian 2:15

Wprowadzenie

Wchodzimy głębiej w zrzucanie i uwalnianie się od bezbożnych rzeczy, aby naprawdę być „nieskazitelną 
oblubienicą”. Jesteśmy tutaj także po to, aby przygotować drogę Panu, aby „rząd spocznie na Jego 
barkach”. Izajasza 9:6-7

W tym okresie większych objawień wychodzą twarde prawdy. Teraz dowiadujemy się, że Korona BriBsh i 
związane z nią kohorty maklerów władzy nigdy tak naprawdę nie zaakceptowały faktu, że przegrały z nami 
wojnę o niepodległość w 1783 roku. Rozpoczęli z nami kolejną wojnę w 1812 roku, spalając nasz Biały Dom. 
Stoją za Aktem z 1871 r., który nielegalnie włączył Stany Zjednoczone Ameryki do United States of America 
Inc., kładąc w ten sposób podwaliny pod potajemne pozbawienie nas naszych praw i wolności 
ConsBtuBonal. Stworzyli system bankowy, który zniewolił Amerykanów za pomocą długów, manipulacji 
walutami oraz konstruował depresje i recesje przez ostatnie 150 lat.

Prezydenci Lincoln i Kennedy stracili życie próbując uwolnić nas od scentralizowanego systemu bankowego i 
walutowego należącego do Rothschildów.1

Brytyjska Korona skutecznie przeniknęła do naszych rządowych, sądowniczych i prawnych systemów i agencji, 
wypełniając je swoimi agentami. Nasze „American BAR AssociaBon” jest w rzeczywistości rozszerzeniem systemu 
prawnego BriBsh; BAR oznacza BriBsh AccreditaBon Regency. Niektórzy argumentowali, że oznacza to, że wszyscy 
prawnicy w USA przysięgają wierność Wielkiej Brytanii i znajdują się pod rządami królowej, nawet jeśli nie są tego 
świadomi. Niezależnie od tego, stowarzyszenie BAR ma nienaturalny i niekonsekwentny wpływ na tworzenie naszych 
praw i statutów; ponownie uzurpując sobie prawa ConsBtuBonal Amerykanów, którym zapewniono prawo do wyrażania 
zgody jako rządzonym. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wiele naszych systemów i agencji rządowych jest tak 
hojnych w stosunku do praw i wartości Amerykanów? Czy to ma jakiś sens?

Ta poprawiona wersja protokołu „Rozwód z koroną” koncentruje się na unikaniu i uwalnianiu się od bezbożnych 
mocy i parBów. Rozwiązaniem jest odebranie naszej mocy, która została nam dana od Adonai, Boga 
Najwyższego.

„Gdyż Bóg, który powiedział: „Niech światło zaświeci z ciemności”, zaświecił w naszych sercach, aby dawać
światło poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa.”

2 Koryntian 4:6

1„W wyniku wojny korporacje zostały intronizowane i nadejdzie era korupcji na wysokich stanowiskach, a władza pieniężna kraju będzie starała 
się przedłużyć swoje panowanie, działając na przesądy ludzi, dopóki całe bogactwo nie zostanie zagregowane w kilka rąk i Republika jest 
zniszczona. Czuję w tej chwili większy niepokój o bezpieczeństwo mojego kraju niż kiedykolwiek wcześniej, nawet w środku wojny. Daj Boże, aby 
moje podejrzenia okazały się bezpodstawne”. – Prezydent Abraham Lincoln
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Wyrzeczenie się i rozwód z brytyjską koroną i jej kohortami

Dlaczego musimy wyrzec się i rozwieść się z brytyjską koroną i jej kohortami Powerbrokerów
- Wojna cieni

o Brytyjska Korona, czyli Monarchia, i jej kohortowi maklerzy Wielkiej Brytanii, czyli Anglia 
(np. Rothschildowie) NIGDY nie pogodzili się z porażką w naszej wojnie o niepodległość w 
1783 roku. Podstępnie pracowali za kulisami przez ostatnie 240 lat, aby odzyskać ziemię i 
bogactwa, które nam utracili.
Poprzez wiele diabolicznych oper, planów i schematów, frontmanów i organizacji frontowych 
(np. AnBfa), stworzyli oni konflikty wśród naszych rodaków poprzez strategię „dziel i rządź”, 
stawiając wyścig przeciwko rasie, kobiety przeciwko mężczyznom itp.
Są stroną globalnego handlu dziećmi, który przyczynia się do bezprawia na naszych 
granicach iw całym kraju; nie dla ludziBon będący rażącym naruszeniem prawa Bożego. 
Własność maszyn Dominion voBng i firm macierzystych została przypisana członkom 
rodziny BriBsh Royal.

- Operacje w cieniu
o

o

o

o

Poprzez wiele organizacji cienia i oper, zinfiltrowali nasz rząd. Wiadomo, że Tajna 
Rada Królowej „obsadza” niektórych naszych SES, starszych oficerów 
wykonawczych, wysokich rangą pracowników rządu federalnego.
Pod pozorem, że mamy „specjalne relacje” jako sojusznicy, przeniknęli oni do naszych 
rządów i wszystkich siedmiu gór społeczeństwa, aby osłabić i zniszczyć Amerykę od 
wewnątrz.

- Niewola
o

o

Stworzyli wiele systemów kontraktów i zniewolenia Amerykanów: finansowych, 
rządowych, politycznych, a nawet duchowych.
Wciągnęli nas w jarzmo na wiele podstępnych sposobów, które utrzymywały nas w stanie 
długów i innych form zniewolenia, w tym psychicznego.

- Nie możemy być w nierównym jarzmie o

o

Nawet jeśli monarcha Anglii jest głową kościoła anglikańskiego, wyznania 
ChrisBan Bon, obecny monarcha doprowadził do ogromnego spadku liczby 
ChrisBan w Anglii i kościoła.
Ameryka była i jest przymierzem z Bogiem. Dlatego nie może i nie powinien być w żaden sposób 
zaprzęgnięty do BriBsh Crown.Naszmonarchą jest Król Jezus Chrystus Jeszua.

- Nadużycie tronu Dawida o

o

Tron Anglii jest rzekomo kontynuacją tronu króla Dawida. Jednak obecna monarchia manie
doprowadziła swój lud do docenienia Przymierza, o czym świadczy ogromny upadek 
Brytyjczyków, którzy identyfikują się jako ChrisBan, odkąd zasiadła na tronie. Większość 
Brytyjczyków uważa ChrisBanity za martwą religię. Islam przejął stolicę Londynu, a Mahomet jest 
teraz numerem 1 nadawanym dzieciom w Wielkiej Brytanii. Książę Karol szyderczo nazwał 
ChrisBanity „cokolwiek”.

- Nasze Przymierze jest z Bogiem o

Poprzez tajne działania Korona Brytyjska i jej kohorty powstrzymują nas przed wypełnieniem 
Deklaracji Niepodległości: „I te prawdy uważamy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni 
jednakowo, obdarzeni przez swojego Stwórcę niezbywalnymi prawami….”
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o Nasze ConsBtuBon to prawo zwyczajowe oparte na prawach Boga, Jego pismach świętych i 
przykazaniach. Nasz obecny system prawny to prawo morskie wywodzące się z Korony Brytyjskiej, 
VaBcan i rzymskiego prawa obywatelskiego.2Daniel 7:25 mówi o tym: „…i myśleć o zmianie; mes i 
prawa…”

“A królestwo i panowanie, i wielkość królestwa pod całym niebem 
będą dane ludowi świętych Najwyższego,

którego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie 

panowania będą Mu służyć i będą Mu posłuszne”.

Daniela 7:27

Protokół Courts of Heaven dotyczący wyrzeczenia się i rozwodu brytyjskiej korony i jej wpływowych maklerów
Jest to skonstruowane jako protokół, który idzie przed Bogiem na Dziedziny Niebios. Wyrzekamy się, żałujemy i przyznajemy 
się do winy za wszystkie wykroczenia, a następnie prosimy Boga o osądzenie w naszym imieniu.

NOTATKA:Zanim pójdziesz na Dziedziny Niebios, zastanów się, jakie są twoje cele i cele, jakich 
środków zaradczych szukasz, co w twoim życiu, rodowodzie lub życiu drugiej osoby (jeśli zastępujesz 
kogoś innego) wymaga pokuty . Proś Ducha Świętego, aby objawił ci te rzeczy, zanim wejdziesz na 
Dziedziny Niebios. Oven Bmes, kiedy jesteś na Dziedzińcach Niebios, Duch Święty przywodzi na myśl 
inne rzeczy, za które należy pokutować.

1. Protokół otwarcia w sądach niebieskich.
Adonai, przychodzę przed Twój Sąd Najwyższy i proszę, aby sądy zajęły miejsca i księgi były otwarte, zgodnie z Księgą 
Daniela 7:10. Zakładam szaty sprawiedliwości jako urzędnik na Twoim dworze i przelewam na siebie Krew Jezusa, aby 
szatan i jego słudzy nie mieli do mnie dostępu. Proszę Ducha Świętego i Pana Jezusa Chrystusa, aby byli moimi Świętymi 
Orędownikami i reprezentowali mnie na Twoim dworze. Udzielam im pełnego pozwolenia na wypowiadanie się w moim 
imieniu.

Proszę Pana Boga, abyś uwolnił Twoje Anioły NoBficaBon, Anioły Wykonawcze i Zastępy Niebios wszystkim tym 
ludziom i nie-ludziom, których będą dotyczyły decyzje Twojego Sądu, aby należycie i natychmiast informowali ich 
i egzekwowali wszystkie Twoje decyzje i wyroki w moja sprawa dzisiaj

2. Wyrzeknij się i pokutuj, aby usunąć legalny dostęp.
Ojcze Boże jako wstawiennik stojący w wyłomie za Ameryką, żałuję w imieniu swoim, wszystkich 
moich rodów aż do Adama i Ewy oraz za Amerykę za otwarcie drzwi do kontroli i dominacji

2W traktacie pokojowym z królem Anglii Jerzym nasz Ojciec Założyciel nadał Koronie prawa morskie i kontrolę nad 19 podstawowymi służbami 
rządowymi. Rzeczywiście, to, co uważamy za federalne jako Amerykanie, w rzeczywistości nim nie jest. Ten chybiony traktat położył podwaliny 
pod obecną infiltrację Korony Brytyjskiej poprzez Tajną Radę i Towarzystwo Pielgrzymów. Te organizacje i opery (między innymi) zaludniły nasz 
rząd agentami, marionetkami i złowrogimi programami Korony.
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moce i zwierzchności niewoli, w tym szatan, lucyfer, baal, mamona, bafomet, jezebel, achab, fałszywi bogowie i 
bezbożni przywódcy, magia, magia pieniędzy, chciwość, lichwa, niegodziwość, zepsucie, kanibalizm, niewolnictwo; 
bałwochwalstwo i robienie bożków ludziom, monarchom, pieniądzom i systemom.

Żałuję za oddanie mojej mocy danej przez Boga
Abba Ojcze,Żałuję za wszystkie Bmy i sposoby, którym oddałem swoją władzę, w które byłem zaangażowany, w 
których brałem udział, korzystałem i czerpałem korzyści, wykorzystywałem, byłem powiązany z wszelkimi formami 
niewolnictwa, lichwy i wojny; każde narzędzie, strategia i partia Korony BriBsh i jej kohort, w tym Rotszyldów, 
Chazarów i wszystkich ich przedsiębiorstw. Żałuję za każdego z mojego rodu, kto pracował dla lub z, służył, 
propagował plany i programy tych parBes. Wybaczam wszystkim, którzy przyczynili się do moich wykroczeń, 
przekonań, zachowań i cech związanych z tymi czynami, osobami, parbesami, organizacjami i enbbami, zarówno 
ludzkimi, jak i nie-ludzkimi.

Żałuję za apatię i ból do pocieszenia
Abba Ojcze, żałuję, że pozwoliłem pociesze i apatii zaślepić mnie na niebezpieczeństwa, które teraz czyhają na 
naszych brzegach. Żałuję za bierność, lenistwo, słabość, wierzenie czy raBonowanie, że jakoś nie jest tak źle. 
Żałuję, że myślałem, że ktoś inny rozwiąże problem. Żałuję, że przyczyniłem się do problemów mojego kraju, nie 
podejmując działań i nie odpowiadając na wezwanie, kiedy powinienem lub mogłem. Żałuję w imieniu Ciała 
Chrystusa za te wady charakteru i błędy.

Jarzmo Tylko Tobie
Abba Ojcze, wyrzekam się, anuluję, zrywam, rozwodzę i odcinam na zawsze wszystkich Bes do Korony BriBsh, 
Rothschildów i Chazarów, czyli Rothschildowskiej Chazarskiej Mafii (RKM3) systemy i przedsiębiorstwa oraz 
wszystkie ich kohorty i sługusy, ludzkie i nieludzkie, w tym wszystkie powiązane operacje, organizacje, agendy i 
partie, a także każde z ich nasion i programów zaszczepionych we mnie, mojej duszy, systemach wierzeń, ciele i 
osadzona w Ameryce.

“Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego przebiegłość. Dla synów tego świata
są bardziej przebiegli w postępowaniu z własnym rodzajem niż synowie światłości”.

Łukasza 16:8

Rozwodzę się ze wszystkimi niegodziwymi planami i parEes

Abba Ojcze, żałuję za to, że świadomie i nieświadomie dałem wiarę, zaangażowałem się w relacje, podporządkowałem 
się, ugiąłem kolano, w jakikolwiek sposób służyłem sobie lub zaprzęgłem siebie, oddałem swoją moc rodom 
kananejskim/republikańskim/14, jakimkolwiek i wszystkie ich kohorty i sługusy, w tym szatan, lucyfer,

3RKM = Chazarian Mafia Rothschildów uważana za największy na świecie syndykat przestępczości zorganizowanej wywodzący się z babilońskich praktyk 
okultystycznych i kultury.
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mamona, baal, bafomet, molek, jezebel, achab, Gerazeńczyk i legion demonów4, BriBsh Crown, 
Rothschildowie, Chazarowie, Mossad, KPCh i wszystkie inne marksistowskie opery i organizacje.

Abba Ojcze, niniejszym żałuję, wyrzekam się, unieważniam i rozwodzę wszystkie umowy, przymierza, umowy, 
powiązania, związki z duszą, związki z nimi, bałwochwalstwo, związek z tymi paragrafami, demonicznymi duchami, 
programami i liniami krwi mającymi do czynienia z5:

- Korona Brytyjska znana również jako Monarchia, Korona Królewska, HRM (Jej Królewska Mość) 
Królowa Elżbieta, Dom Windsorów i wszyscy członkowie jego rodziny, przedstawiciele i 
współpracownicy.

- Wszystkie oszukańcze elementy i bezbożne programy zawarte w traktacie paryskim z 1783 roku.

- Ustawa z 1871 r. zawierająca nielegalne włączenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
- Pirbright InsBtute, który ukradł liczne patenty Amerykanom i otrzymał liczne patenty z naszego 

urzędu patentowego w USA na wirusy koronowe i szczepionki zaprojektowane w celu genetycznego 
zniekształcenia i wyludnienia ludzkości.

- Towarzystwo Pielgrzymów BriBsh6i ich sługusów7w tym wszystkich członków naszego rządu federalnego, w tym 
funkcjonariuszy SES (Sr. ExecuBve Service), którzy są związani z Koroną Brytyjską, są jej lojalni i przyjmują rozkazy od 
Korony Brytyjskiej, popełniając w ten sposób zdradę przeciwko Ameryce.

- Prince's Trust, Prince's Trust America i wszystkie stowarzyszone organizacje, opery i 
enBBes.

- BriBsh Mammon, z siedzibą w londyńskim City, znanym jako siedziba głębokiego stanu.
- Wszystkie banki i systemy bankowe, walutowe i finansowe, w tym prywatne amerykańskie banki giełdowe, 

założone przez Rothschildów i wszystkie inne kohorty mamony i pary.
- Wszystkie te osoby, parBes i enBBes, zarówno ludzkie, jak i nie-ludzkie, które przyjmują rozkazy od 

brytyjskiej korony i brytyjskiej mamony, w tym rząd brytyjski, brytyjski monarcha, bankierzy, kupcy, 
politycy, korporacje, lordowie, damy, rycerze, baronowie, wicehrabiowie, markizy, hrabiowie, 
książęta, księżne, książęta, księgowi, prawnicy; FBI8, CIA, MI-6, MI-5, GC&CS teraz GCHQ.

- Ustawa o dochodach z 1913 r., czyli ustawa Underwood-Simmons z 1913 r., która ustanowiła coś, co miało być 
tymczasowym federalnym podatkiem dochodowym i jest nielegalna.

- Ustawa o Rezerwie Federalnej z 1913 r., która ustanowiła konsekutywnie nielegalny i gwałcący 
centralny system bankowy, podstępnie znany jako Rezerwa Federalna.

Abba Ojcze, proszę teraz o Twoje przebaczenie za wszystkie sposoby, w jakie ja, mój ród i Ameryka zaangażowaliśmy się 
i uczestniczyliśmy w tych nikczemnych programach, parBes i enBBes, świadomie lub nieświadomie.

4Trzy fragmenty, które opisują incydent z opętanymi w kraju Gerazeńczyków lub Gadareńczyków, to Mt 8:28-34, Mk 5:1-20 i 
Łk 8:26-39.

5hTps://americans4innovaBon.blogspot.com

6Towarzystwo Pielgrzymów zostało założone w 1902 roku w celu realizacji 200-letniego planu Cecila Rhodesa, mającego na celu ponowne włączenie Ameryki do Imperium BriBsh.

7Amerykański założyciel Towarzystwa Pielgrzymów, wielebny Henry Codman PoTer, był mentorem Williama J. Donovana, przyszłego szefa OSS, a następnie 
CIA – obaj podporządkowani BriBsh MI-6. Donovan nadzorował agregację nazistowskiego i japońskiego złota dla banków Rothschildów w Zurychu podczas 
II wojny światowej. TO jest splątana sieć tajnych planów utkanych między BriBsh Crown a naszym rządem.

8Członek BriBsh Pilgrims Society, Harlan Fiske Stone, wyznaczył J. Edgara Hoovera do „kierowania” FBI.
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Wybaczam sobie również wszystkie te grzechy i wiem, że Krew Jezusa obmyła mnie czystą i białą jak 
śnieg i dlatego odmawiam potępienia, poczucia winy lub fałszywego oskarżenia.

Ojcze Boże, przebaczam teraz również moim przodkom, którzy służyli, uczestniczyli, okazywali jakąkolwiek lojalność, byli 
niewolniczymi niewolnikami, którzy wzięli pieniądze od Korony Brytyjskiej i którejkolwiek z jej kohort.

3. Przyznaj się do winy.

Ojcze Boże, za wszystko, czego żałowałem i czego się tutaj wyrzekłem, przyznaję się do winy w imieniu swoim, całego 
mojego rodu i Ameryki. Przedstawiam Krew Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa Jeszuę, jako zadośćuczynienie. 
Przedstawiam Głos Krwi Jezusa, który mówi „Tetelestai”, „zapłacony w całości”, aby usunąć te wykroczenia z mojej 
historii i mojej linii enBre, moich przyszłych rodów i Ameryki. Ojcze Boże, proszę o odkupienie od przekleństwa przez 
Krew Jezusa i proszę Cię o złamanie wszystkich przekleństw i wszystkich innych powiązanych demonicznych duchów, 
systemów i planów nade mną, moją linią rodzinną i Ameryką. Niech Krew Jezusa złamie teraz wszystkie te przekleństwa!

4. Oczyść, oczyść i uwolnij.
Adonai, proszę, aby Twój Duch Święty napełnił mnie po brzegi, aby oczyścić i oczyścić moje ciało, mózg, umysł, serce, 
duszę i ducha, moje sumienie, mój podświadomy i nieświadomy umysł, mój bank pamięci i wszędzie we mnie i moim 
ciele, gdzie wspomnienia , powstały ślady, przekonania, traumy i cechy związane z tymi programami zniewolenia. Usuń 
je teraz; wymaż wszelkie zniszczenia i zamieszanie w komnatach mojego umysłu. Oczyść moje serce, umysł, duszę i ciało 
ze wszystkich traum i programów, które na nią natknąłem. Umieść swój uzdrawiający balsam Gilead we wszystkich 
moich miejscach zapisanych nawyków, filtrów, urazów, urazów, przekonań, wspomnień i odcisków, aby je teraz usunąć.

~ Zatrzymaj się w ciszy, aby otrzymać Boże uzdrowienie ~

5. Błagaj o powrót Ameryki do Pana Boga Najwyższego, Adonai.
Ojcze Boże, Ameryka została założona w Przymierzu z Tobą, w 1620 r. na mocy paktu Mayflower, aw 1776 r. na mocy 
Deklaracji Niepodległości. W obliczu bezprecedensowych niebezpieczeństw i zagrożeń dla samego istnienia naszego 
kraju ponownie dedykujemy Ci Amerykę i przedstawiamy następujące powody, dla których powinieneś ocalić Amerykę, 
abyśmy my, Twoja Reszta, mogli wypełnić jej Boże przeznaczenie. Twoje Słowo, które jest prawnym dokumentem 
naszego Przymierza z Tobą, oświadcza, co następuje…

Stwórz Całkowicie Nową Rzecz.
• Liczb 16:30-33 mówi: „'Ale jeśli Pan stworzy całkowicie nową rzecz, a ziemia otworzy swoją 

paszczę i pochłonie ich [lud Korach] wraz ze wszystkim, co do nich należy, i zstąpią żywcem do 
Szeolu, wtedy zrozumiecie, że ci ludzie wzgardzili i odrzucili Pana! Gdy tylko Mojżesz skończył 
mówić wszystkie te słowa, ziemia pod nimi pękła; a ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła 
ich wraz z ich domami oraz wszystkich mężów, którzy wspierali Koracha, wraz z całym ich 
dobytkiem. Tak więc oni i wszyscy, którzy do nich należeli, żywcem zeszli do Szeolu; i zamknęła 
się nad nimi ziemia, i wyginęli spośród zgromadzenia.”

• Ojcze Boże, w imieniu Twojego syna Jezusa Jeszuy, usuń WSZYSTKICH „Korachów”, rośliny, zdrajców, 
agentów i podwójnych agentów spośród nas, z naszych rządów i kraju. Możesz to zrobić!
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• Ojcze Boże, zmiłuj się i oczyść i oczyść naszą ziemię z nich wszystkich teraz w Twoich nagłych wypadkach! Wylej 
swoje miłosierdzie na domeny, które wyznaczyłeś mi jako Twojemu Orędownikowi.

Wymierz karę Złemu.
• W Księdze Jeremiasza 23:1-2 czytamy: „'Biada pasterzom, którzy niszczą i rozpraszają owce z 

mojego pastwiska! deklaruje ŁZAMÓWIENIE. „Ponieważ rozproszyliście moje stado i 
przepędziliście je, i nie otoczyliście ich troską, ukarzę was za zło, które uczyniliście” – oświadcza 
L.ZAMÓWIENIE.'”

• Ojcze Boże, ukaraj tych, którzy znęcali się nad Twoimi owcami, Twoją resztką!
• Boże Ojcze, tak jak w Księdze Estery 2:23, niech zdrajcy zawisną teraz na własnej szubienicy!
• Ojcze Boże, odrzucamy i ZABRONIMY wpływy, tajne rządy i zniszczenie Ameryki przez 

zdradzieckie i zdradzieckie partie, w tym Koronę Brytyjską i wszystkie jej kohorty. Sprowadź 
teraz Swój sprawiedliwy sąd na WSZYSTKICH! Niech wiedzą, że JESTEŚ KRÓLEM!

Wykorzystaj osie czasu.

• Królu Jezu, proszę, aby Twoja Święta Obecność wkroczyła w wydarzenia związane z morderstwem Prezydenta Lincolna, 

traktatem paryskim z 1783 r., inkorporacją USA w 1871 r., Rezerwą Federalną z 1913 r. i ustawami Underwood-Simmons, 

aby przechwycić wszystkie nikczemne programy niewoli.

Moja moc pochodzi od CIEBIE, Adonai.
• 2 Tymoteusza 1:7 mówi: „Albowiem Bóg dał nam ducha nie bojaźni, ale mocy i miłości, i opanowania.”
• Izajasz 49:29 oświadcza: „Daje siłę omdlałemu, a temu, kto nie ma siły, dodaje siły”.

• Ojcze Boże, kiedy zrywam połączenia z tymi bezprawnymi, bezbożnymi źródłami „mocy”, napełnij mnie mocą 
Twojego Ducha Świętego, aby zwiększyć moją siłę, odnowić mój wigor i utrzymać mnie w zwycięstwie.

Nie będę służył dwóm panom.
• MaTew 6:24 mówi: „Nikt nie może dwom panom służyć; bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 

miłował, albo z jednym będzie się trzymał, a drugim wzgardzi”.
• Jozuego 24:15-18 mówi: „Cwybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć; ale jeśli chodzi o mnie i mój dom, 

będziemy służyć LZAMÓWIENIE. LZAMÓWIENIEnaszym Bogiem jest Ten, który wyprowadził nas i naszych ojców z 
ziemi egipskiej, z domu niewoli, który uczynił te wielkie znaki (cuda) na naszych oczach i zapewnił nam 
bezpieczeństwo na całej drodze, którą szliśmy, i pośród wszystkich ludy, które mijaliśmy. LZAMÓWIENIEwypędził 
przed nami wszystkie narody; obsłużymy również LZAMÓWIENIEbo ON jest naszym Bogiem”.

• Ojcze Boże, kiedy wyprowadzasz mnie z Egiptu, niewoli finansowej, rządowej i 
duchowej, ufam Tobie. Nie będę narzekać, szemrać ani wątpić, że trzymasz nade mną 
rękę, gdy opuszczam te programy niewoli i związki.

• Ojcze Boże, dziękuję Ci za Twoje cuda, za zapewnienie bezpieczeństwa Twojej resztce na drodze, gdy 
przechodzimy przez to bezprecedensowe wyzwanie oddzielenia się od tego wszechobecnego zła.

Oddziel nas od złego.
Brytyjska Korona i jej kohorty wykorzystały plalormę tronu Dawida do potajemnego sabotażu
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Ameryka i Twoje plany i desBny na to. Twoje Słowo ostrzega przed porzuceniem Twojego Przymierza i nie 
dotykaniem Twoich pomazańców (Psalm 105:15 i 1 Kronik 16:22).

• Powtórzonego Prawa 29:26 mówi: „Ponieważ opuścili przymierze ze swoim Panem, 
Bogiem ich ojców, które zawarł z nimi, gdy wyprowadził ich z Egiptu. Poszli za nimi i 
czcili innych bogów, których nie znali i których im nie przydzielił.

• Ojcze Boże, oddziel mnie od egipskiego zła pośród nas. Zachowaj mnie w Twoim Goszen, 
nadprzyrodzoną opieką i ochroną podczas tego wielkiego uboju.

Odnów Moją Siłę i Moc w Tobie.
• W Liście do Efezjan 3:16 czytamy: „Aby według bogactwa swojej chwały sprawił, abyście 

byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w waszym wnętrzu”.
• Izajasza 41:10 pociesza mnie: „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą; nie lękajcie się, bo jestem waszym Bogiem; 

Wzmocnię cię, pomogę ci, podtrzymam cię moją prawicą sprawiedliwą”.
• Izajasz 40:31 mówi:“Ale ci, którzy czekają na Pana, odnowią swoją siłę; wzbiją się na 

skrzydłach jak orły; będą biec i nie będą zmęczeni; będą chodzić i nie ustaną”.
• Ojcze Boże, czekamy na Ciebie! Potrzebuję cię! Odnów moją siłę, abym biegł i nie był 

zmęczony. Wesprzyj mnie swoją prawą prawicą.

Jesteśmy świętym przymierzem Na1on dla Boga.
• 1 Piotra 2:9 stwierdza: „Ale wy jesteście wybraną rasą, królewskim kapłaństwem,święty naEonlud 

na swoją własność, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do przedziwnej 
swojej światłości”.

• Księga Powtórzonego Prawa 5:10 zapewnia nas: „ale pokazujęwierność przymierzutysiącom, którzy mnie 
wybierają i przestrzegają moich przykazań”.

• Ojcze Boże, okaż nam wierność Twemu Przymierzu Twojej resztce. Wylej swoją wierność 
Przymierzu na Amerykę jako eksporter nr 1 Ewangelii na świat. Zmiłuj się nad Ameryką!

Jesteśmy synami i córkami Boga.
• W Księdze Izajasza 54:13 czytamy: „I wszyscy wasi [duchowi] synowie będą uczniami [LZAMÓWIENIE], a pomyślność 

twoich synów będzie wielka”.
• Rzymian 8:15 mówi: „Duch, którego otrzymaliście, nie czyni was niewolnikami, abyście znowu żyli w strachu; 

raczej Duch, którego otrzymaliście, sprawił, że zostaliście przybrani do synostwa. Przez Niego wołamy: Abba, 
Ojcze.'”

• Abba Ojcze, ponownie dedykuję Tobie Amerykę, a zwłaszcza nasze dzieci i młodzież. Napełnij ich Twoim 
Duchem Świętym, aby byli świętym nasieniem dla przyszłych pokoleń naszej ukochanej Ameryki.

Sprawiedliwy Król zasiada na tronie.
• Jeremiasza 23:5-6 obiecuje: „Nadchodzą dni” – mówi LZAMÓWIENIE, gdy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą, 

Króla, który będzie mądrze panował i czynił to, co prawe i sprawiedliwe na ziemi. Za jego dni Juda będzie 
zbawiona, a Izrael będzie żył bezpiecznie. To jest imię, którym będzie się nazywał: The LZAMÓWIENIENasz 
Sprawiedliwy Zbawiciel”.

• Abba Ojcze, deklarujemy tu i teraz naszą wierność Królowi Królów, Jezusowi Chrystusowi Jeszui.
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6. Pe11ony.
Dlatego Adonai, Sprawiedliwy Sędzio, ponieważ wszystkie te zbrodnie przeciwko Ameryce są oparte na oszustwie, a 
oszustwo wypacza wszystko zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego Stany Zjednoczone v. Throckmorton (1878) 98 J US 
61, 70, żądamy od Waszego Sądu Najwyższego następujące :

- Udziel nam i Twojej Ameryce orzeczeń rozwodowych i trwałych nakazów sądowychprzeciwko wszystkim 
ludziom, parBes, enBBes, organizacjom mającym do czynienia z BriBsh Crown, Tajną Radą, BriBsh Pilgrims 
Society, Pilgrims Society, Prince's Trust, Prince's Trust America, Rotszyldami, RKM, Mossadem, KPCh.

- Unieważnićwszystkie kontrakty, przymierza, umowy i traktaty między Waszą Ameryką a tymi parami, enBBes, 
organizacjami wymienionymi powyżej oraz wszystkimi agencjami federalnymi i ich kohortami, które są 
infiltrowane i zaludniane przez zdrajców, KPCh, Brytyjską Koronę i szpiegów, rośliny i marionetki ich kohort; 
wszystkich parBes, którzy dążą do zniszczenia Ameryki.

- Zastępowaćwszystkie ich systemy, zasoby pieniężne i systemy, prawa morskie, uzurpowanie sobie władzy w 
waszej Ameryce i nad niąTwójprawo,Twój10 przykazań iTwójstatuty, które nazywamy prawem zwyczajowym.

- Oblegaj wszystkie ich miejsca zamieszkaniaw sferze fizycznej i niefizycznej, wszystkie ich pałace i 
bramy, dopóki wszystkie ich wysokie i ufortyfikowane mury się nie zawalą, wszędzie tam, gdzie działają w 
Ameryce, nasze media, rozrywka, systemy edukacyjne, polityczne, medyczne, rządowe, pary i 
przedstawiciele.

- Ukarz wszystkich naszych wrogówTwoim potężnym, wielkim i potężnym mieczem!

- Zniszcz wszystkie chwytyktóre oni i wszystkie ich kohorty i sługusy mieli na Amerykę, nasze prawa 
dane przez Boga, nasze pieniądze, handel, rządy, media, edukację i systemy religijne.

- Przywróć nam 7-krotniewszystko, co ci parBes ukradli nam i naszym rodom poprzez nielegalne podatki 
i ustawodawstwo, zgodnie z Twoim Słowem w Księdze Przysłów 6:30. Złodziej został złapany!

7. Podziękowania i gratulacje

Niech to będzie poświęcone Bme, aby podziękować Panu za wszystkie wasze peBBony. Możesz dodać dmuchanie w szofar, 
granie lub śpiewanie muzyki pochwalnej lub inne sposoby wyrażania wdzięczności i pochwały.

• Dziękuję za Waszą Sprawiedliwość, Miłosierdzie i Miłość!

• Dziękuję Ci Boże za przyznanie wszystkich moich peBBonów!

• Tylko Tobie niech będzie wszelka chwała w niebie i na ziemi na wieki wieków! AMEN!!!

“Albowiem jesteście ludem świętym dla Pana, Boga waszego; 
wybrał was Pan, Bóg wasz, abyście byli ludem na swoją własność

wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi”.
Powtórzonego Prawa 7:6
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