Objawy działania złych duchów

Objawy ingerencji demonicznych mogą być widoczne na różnych płaszczyznach i cechować
się różną skalą nasilenia. Mogą dotyczyć ludzi, zwierząt, miejsc i przedmiotów.

Zadaniem księdza egzorcysty jest rozpoznać, jaki jest zakres działania złego ducha w danym
przypadku. Jego ocena przeprowadzana jest zwykle po badaniach lekarskich, aby wykluczyć
np. zaburzenia psychiczne i naturalne pochodzenia zjawisk. Działanie demoniczne na
człowieka może uwidaczniać się na płaszczyźnie duchowej, psychicznej i fizycznej.

1. Na płaszczyźnie duchowej

a) Pokusy - szczególnie silne, zachęcające do zła.

b) Myśli - sprośne, wulgarne, przeciw temu, co nadprzyrodzone.

c) Trudności w modlitwie, lekturze Pisma Świętego, niechęć do nawrócenia.

d) Koszmary senne, czasem połączone z widzeniami i silnym poczuciem obecności złego
ducha(duszenie, dotyk, chwilowy paraliż).

Niechęć do sarcum, w tym:
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a) Awersja wobec Boga, osób wierzących i duchownych.

b) Agresywne zachowania na tle religijnym, nerwowe reakcje na czyjąś pobożność, praktyki
duchowe i modlitwy (szczególnie za osobę dręczoną).

c) Niechęć, niemożność przystępowania do sakramentów, uczestniczenia we Mszy św.,
nabożeństwach.

d) Dziwne zachowania w czasie jedzenia pobłogosławionych posiłków (np. trudność spożycia
posiłku z dodaną wodą święconą).

e) Niechęć do noszenia poświęconej odzieży lub ubrań z wszytym poświęconym medalikiem.

f) Wstręt do sakramentaliów (błogosławieństwa, woda święcona, medaliki i poświęcone
przedmioty, także wizerunki świętych); nerwowe reakcje albo sztywnienie na dotknięcie
relikwią świętego, poświęconym medalikiem; wstręt do krzyża, znieważanie rzeczy
poświęconych, kościołów.

2. Na płaszczyźnie psychicznej i dotyczącej zdrowia

a) Nagłe zmiany zachowań, trwałe zaniedbywanie się w obowiązkach, zmiana osobowości.

b) Depresja, utrzymujące się złe samopoczucie, próby samobójcze, samookaleczenia.
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c) Zboczenie płciowe i perwersje seksualne.

d) Zdolności paranormalne, jasnowidztwo, znajomość spraw ukrytych, mówienie nieznanymi
językami, których zniewolona osoba nigdy się nie uczyła.

e) Zakłócenia zdrowia szczególnie bóle głowy, żołądka, pleców, ścisk gardła, które nie daje
się zdiagnozować ani wyleczyć.

f) Nadzwyczajna siła, szatańskie, okultystyczne symbole na ciele występujące podczas
modlitwy, wypluwanie z ust (materializacja) przedmiotów związanych np. z magią.

3. Zjawiska w otoczeniu

a) Opresje - niewyjaśnione zjawiska, odgłosy pukania, słyszalne kroki, przemieszczanie się,
pojawianie i znikanie przedmiotów, samoczynne otwieranie drzwi i okien.

b) Zachowanie zwierząt domowych - jakby wyczuwały czyjąś obecność (np. wpatrywanie się
w jedno miejsce, ucieczka w przerażeniu).

Korzystałem ze strony www.egzorcyzmykatolik.pl
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