Rachunek sumienia - rozeznanie

Przedstawiam pytania, gdy jest podejrzenie o zniewoleniu demonicznym:

1. Co skłania cię do szukania pomocy? Jakie objawy cię zaniepokoiły? Gdzie wcześniej
szukałeś pomocy (np. psycholog, psychiatra)?

2. Jaka jest twoja wiara w Boga? Czy uczęszczasz regularnie do spowiedzi św. i Komunii św.?

3. Czy łatwo ci jest modlić się w kościele? Czy w ogóle masz jakieś problemy z modlitwą? Jak
się czujesz podczas mszy św.? Czy masz jakąś niechęć do tego co święte?

4. Czy w twojej rodzinie są osoby zabobonne? Czy przodkowie zajmowali się magią,
odczynianiem, stosowali dziwne praktyki, wywoływali duchy, dusze zmarłych itp.?

5. Czy leczyłeś się tzw. medycyną niekonwencjonalną: bioenergoterapia, leczenie energią,
uzdrowiciele z Filipin, seanse Zbyszka Nowaka, Clive Harrisa, medycyna chińska, akupunktura,
akupresura?

6. Czy stosowałeś, brałeś udział w: Reiki, Feng Shui, różdżkarstwo, wahadełko, odpromienniki,
radiestezja, leki homeopatyczne, zioła energetyzowane okultystycznie, irydologia (czytanie z
oczu), jasnowidztwo, seanse biotroniczne, podejrzane treningi i seanse psychoterapeutyczne,
hipnoza, rebirthing, masaże chińskie, otwieranie czakramów, mantry, mandale itp.?

7. Czy prowadziłeś dzieci do wróżek odczyniaczy? Czy przelewałeś nad dzieckiem wosk? Czy
zamawiałeś klątwy, zaklęcia? Czy korzystałeś z usług wróżki lub czarownicy? Czy wróżyłeś z
kart (np. Tarot)? Czy byłeś u numerologa?

8. Czy chodziłeś na kursy walk Wschodu, medytacje transcendentalne? Czy ćwiczyłeś jogę,
karate, Tai Chi itp.? Czym próbowałeś zapewnić sobie sukces i szczęście? (drzewko szczęścia,
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amulety, talizmany, np. pierścień Atlantów, oko Horusa itp.)

9. Czy czytasz horoskopy i wierzysz w nie? Czy wierzysz w reinkarnację? Czy wierzysz w inne
religie, inne wierzenia?

10. Czy jesteś zniewolony przez nałogi? (seksualne, nikotynizm, alkoholizm, narkomania,
lekomania, TV, Internet, muzyka satanistyczna, masturbacja, pornografia, antykoncepcja itp.)
Od jak dawna? Jakie były tego początki i przyczyny?

11. Czy w spowiedzi św. nie zataiłeś kiedyś grzechów ciężkich ze wstydu czy innych przyczyn?

12. Czy nie dokonałeś aborcji lub do niej nie skłoniłeś? Czy miewasz myśli samobójcze,
nienawiść do siebie lub innych, chęć zabójstwa? Czy stosujesz antykoncepcję?

13. Czy szukałeś już kiedyś pomocy u jakiegoś świeckiego „egzorcysty”, odczyniającego,
wróżki, czarownika, jasnowidza? Jakie stosował on praktyki? Jakie były tego skutki?

14. Czy sam uczestniczyłeś w wywoływaniu duchów (np. dla zabawy)? Z jakimi efektami? Czy
korzystałeś ze spirytystycznej Metody Silvy?

15. Czy kiedyś modliłeś się do diabła, szatana, ducha opiekuńczego lub je przyzywałeś? Może
prosiłeś je o coś? Czy podpisywałeś jakiś układ, pakt, cyrograf?

16. Czy nie masz jakichś podejrzanych, demonicznych, kultycznych przedmiotów? (figurki
bożków, pamiątki z krajów egzotycznych, wisiorki, maski, rzeźby, amulety, przedmioty kultu
obcych religii),

17. Czy dzieją się w twym domu (lub w innych miejscach) jakieś dziwne zjawiska, które mogą
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być przejawem działania duchów (lub zmarłych)?

18. Czy ktoś na ciebie rzucał przekleństwo, złorzeczył ci? Czy ty to robiłeś? Czy zajmowałeś się
białą lub czarną magią, wróżeniem z kart? Czy komuś usiłowałeś szkodzić przez voodoo lub w
inny sposób?

19. Czy kiedyś wyrzekałeś się Boga, buntowałeś się, powątpiewałeś o Nim?

20. Czy czytywałeś książki New Age, Biblię satanistyczną, Koran, księgi innych religii?

21. Czy słuchasz dużo ostrej muzyki, rockowej, satanistycznej, techno, metal…? Czy
wchodziłeś w trans przez muzykę?

22. Czy przeżywasz jakieś obsesje, natręctwa, natrętne męczące myśli? Jak często? Jak sobie
z tym radzisz?

23. Jak reagujesz na święte rzeczy, miejsca? Czy coś cię w tej dziedzinie niepokoi?

24. Czy grałeś w jakieś demoniczne gry komputerowe? Czy czytałeś literaturę obcych kultów,
religii, książki o magii, wtajemniczające w czary i magię?

25. Czy praktykowałeś satanizm lub uczestniczyłeś w kultach innych religii? Czy nosiłeś jakieś
znaki z tym związane? (pentagram, trzy szóstki, odwrócony krzyż, znak yin-yang, ankh,
skarabeusz…)

26. Czy brałeś na siebie cudze grzechy, cierpienia? Czy prosiłeś Boga, by zabrał innym
cierpienia, choroby a dał tobie?
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27. Czy przysięgałeś komuś zemstę? Czy kogoś nienawidzisz, nie chcesz przebaczyć? Do
kogo czujesz żal, nienawiść?

28. Czy miały miejsce w twoim życiu wydarzenia traumatyczne (np. gwałt, pobicie,
molestowanie, odrzucenie przez rodziców, kalectwo, rozwód rodziców, wypadek, zdrada, ciągłe
poniżanie)? Jak reagowałeś na zło, na krzywdę?

29. Czy przebaczasz z serca osobom, które cię zraniły? Czy wyrzekasz się słów, gestów,
czynów, przez które zraniłeś jakąś osobę? Czy prosiłeś o przebaczenie osoby, które
skrzywdziłeś? Czy chcesz ich prosić o przebaczenie?

30. Czy odwołujesz wszystkie życiowe decyzje wbrew woli Bożej?

31. Czy przeżywasz jakieś obsesje, natrętne myśli? Jak często? Czy śnią ci się koszmary w
nocy, masz poczucie czyjejś obecności? Czy śni ci się diabeł? Czy budzisz się często w nocy?

32. Czy miewasz czasem rozdwojenie osobowości? Czy wpadasz często w gniew bez powodu?
Czy czujesz, że czasem nie jesteś sobą, ktoś tobą kieruje?

33. Czy pociąga ciebie zło? Czy masz ochotę niszczyć, krzywdzić bliskich?

34. Czy brakuje miłości w twojej rodzinie? Czy są rozwody, nałogi? Czy w twojej rodzonej
zajmowano się okultyzmem, magią? Czy ktoś był przeciwny twemu życiu, małżeństwu itp.?

35. Czy masz jakieś uczucia z którymi nie możesz sobie poradzić: złość, pycha, nieczystość,
zazdrość, żal, smutek?
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