OKKULT TEVÉKENYSÉGEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA
Karikázd be azokat a területeket, amelyeken érintve van az illető! Mielőtt továbbmennél, kötözd meg a
sötétség erőit, és szabadítsd fel az illető személy elméjét, hogy jusson eszébe a Szent Szellem segítségével
mindaz, amit emlékezetébe kell idéznie gyógyulása érdekében.
VOLT-E KAPCSOLATOD A KÖVETKEZŐKKEL:
Boszorkányság, „kabala” (okkult tudomány), bűvészkedés/mágia (nem kézügyességre épülő),
vérszerződések, boszorkány-jelek, fekete mágia (rejtett erők megidézése rossz dolgok végrehajtása céljából),
fehér mágia (rejtett erők megidézése jó dolgok végrehajtása céljából), hipnózis (akár orvosi célból, akár
valamilyen attrakcióval kapcsolatosan – mindenképpen veszélyes!), mentális szuggesztió (relaxáció),
mesmerizmus, önhipnózis (saját magad által előidézett transzállapot), átkoztak-e meg cigányok téged (halál,
baj, betegség), parakinézis (dolgok mozgásának irányítása pszichikai, illetve akarati erővel), telekinézis
(tárgyak mozgatása, gépek, berendezése elindítása akaraterővel), fekete misék?
Hordasz-e „ankh”-ot (kereszt, körrel a tetején – amely a sátánista rítusok kelléke, és veszélyes dolog)?
RÉSZT VETTÉL-E VALAHA IS A KÖVETKEZŐ DOLGOKBAN:
ouija-tábla, planchette (szív vagy háromszög alakú eszköz, amelybe gyakran egy ceruza van befogva,
és amely – miközben használója kezét könnyedén rajta nyugtatja – „magától” mozog és így ír, illetve rámutat
egy könyv betűire, ilyen módon valamilyen üzenetet közvetítve), szeánszok, médiumok, lebegő trombiták, test
nélküli hangok stb., vagy
konzultáltál-e valaha is a következők egyikével: „tisztán látó” emberek (akiknek megvan az a
képességük, hogy spontán módon lássanak tárgyakat és eseményeket, vagy másképp kifejezve természetfeletti
módon lássanak, ún. „második látás”) vagy „tisztán halló” emberek (akik érzékfölötti módon képesek hallani
emberi és egyéb hangokat, „szellemi” hangokat, amelyekről azt állítják, hogy azok halott emberek élőknek
tanácsokat adó hangjai)?
RÉSZT VETTÉL-E A KÖVETKEZŐ TEVÉKENYSÉGEK VALAMELYIKÉBEN:
gondolatolvasás, ESP (extra sensory perception – érzékfölötti észlelés), telepátia, gondolatátvitel,
álomfejtés (pl. Edgar Cayce könyvének segítségével), „eckenkar”, agydinamika (Silva-féle agykontroll),
„egészség érintésen keresztül” (touch for health)?
RÉSZT VETTÉL-E VALAHA IS A KÖVETKEZŐ DOLGOKBAN:
jövendőmondás, tenyérjóslás, tealevelekből történő jóslás, frenológia (jellemvonások vagy jövő
kiolvasása egy személy koponyaméreteiből, -formájából), kristálygömb, kártyavetés, tarokk-kártya
(jövendőmondás 22 figurás kártya alapján), grafológia (kézíráselemzés), numerológia (személy nevének
számokra történő lefordítása), asztrológia, horoszkópok, pszichometria (jövendőmondás az illető valamilyen
személyes tárgyának felemelése vagy kézben tartása alapján), transzcendentális meditáció?
PRÓBÁLTAD VAGY RENDSZERESEN GYAKOROLTAD-E AZ ALÁBBIAK VALAMELYIKÉT:
jóslás varázsvessző, inga, faág vagy planchette segítségével: víz, ásványkincsek vagy föld alatti
kábelek felkutatása; vagy meg nem született gyermekek nemének megjósolása? Szintén inga, varázspálca vagy
„motor skopua”-nak nevezett mechanikus inga felhasználásával betegségek megállapítása és „színterápiával”
(színes fonalakkal) vagy „árnyékolás” (rézdróttekercs) segítségével történő gyógyítása?
KERESTÉL-E GYÓGYULÁST AZ ALÁBBI ELJÁRÁSOK VALAMELYIKÉVEL:
amulettek segítségével történő bűbájosság, szemölcsök eltüntetése ugyanezen a módon, halálmágia
(ahol a betegség nevét és egy írott varázsigét koporsóba vagy sírba dobnak), akupunktúra, akupresszúra,
szellemidézés (varázslat segítségével egy „személy” megidézése), pszichikai gyógyítás, pszichikai műtés,
fogantatásterápia, transzállapot, „tisztán érzékelés” (érzékfeletti érzékelés), íriszdiagnózis, sonárpunktúra,
„radionika”, asztrológiai gyógyszer, kromoterápia, hangterápia, orgonómia (az „orgone” fogalmát
[ORGazmus+ozONE (ózon)] W. Reich [1897–1957] osztrák pszichiáter találta ki, ez egy állítólagos az egész
világot átható energia, amivel egy speciális kamrában ülve lehet feltöltődni [állítólag] és ez sok érzelmi és
fizikai betegséget gyógyít) felhasználása a gyógyításra?
RÉSZT VETTÉL-E A KÖVETKEZŐ DOLGOKBAN:
levitáció (emberi test felemelése démoni erővel), asztaltáncoltatás, kopogó szellem idézése vagy
automatikus írás (szellemi erővel), Hallowe’en-partik?
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BENNE VOLTÁL-E A KÖVETKEZŐKBEN:
jóga (gyakorlatok vagy meditáció), karate, kung-fu, aikido judo (harcművészetek), a lélek testen kívüli
(asztrál) utazása?
HORDTÁL-E BABONÁBÓL (ÉS HITTÉL-E BENNE):
amuletteket (tigriskarom, cápafog), lópatkó az ajtón, arany fülbevaló (férfinál), talizmán (mágikus kép),
védelmet jelentő (okkult) varázsigék, állatövi jegyek (születésnap asztrológiai jele), hogy ezzel próbáld
kompenzálni az Istenbe vetett hit hiányát? A pogány fétisek (mágikus erővel bíró tárgyak, amelyeket azért
hordoznak magukkal az emberek, hogy szerencsét hozzanak) szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Pogány
vallási tárgyak, relikviák és műalkotások, amelyeket – esetleg a jelenlegi tulajdonosa tudta nélkül korábban –
pogány templomokban és rítusokban használtak, könnyen válhatnak egy személy otthonában, életében a gonosz
befolyásának középpontjává; ennélfogva ezeket el kell égetni.
Ómenek, különleges napok számontartása, levéllánc, számszimbolika stb., amely okkult befolyás
gyakorol sokak életére. Ezekkel – amennyiben az illető életében volt ilyen – foglalkozni kell a szabadító
szolgálat során.
FOGYASZTOTTÁL ALKALMILAG VAGY RENDSZERESEN
kábítószereket (LSD, heroin, marihuána stb.), szippantottál-e valami ilyesmit?
FOGLALKOZTÁL-E
a „kemény” rockzenével (pl. Santana, Hendrix, Joplin, Deep Purple, Kiss, Black Sabbath…) vagy a
Jonathan Livingstone Seagull lemeztársaság által kiadott lemezekkel? (Ezeket a lemezeket meg kell
semmisíteni.) Bizonyos festmények, poszterek stb., amiket kábítószerek hatása alatt alkottak, szintén leigázó,
megkötöző hatásúak, ördögiek lehetnek.
RÉSZT VETTÉL-E – LÁTOGATÓKÉNT – A KÖVETKEZŐ POGÁNY RÍTUSOKON:
Voodoo (Nyugat-indiai-szigetek), Sing Sing (Új-Guinea), Corroboree-k (ausztrál őslakók), tűzönjárás
(Fiji-szigetek, India), Umbahda és Macumba (Brazília) stb.? Hasonlóképpen veszélyes lehet Uri Geller vagy
Matthew Manning pszichikai erőket bemutató műsorain való részvétel is.
VAN-E BIRTOKODBAN OKKULT IRODALOM?
Például olyan könyvek, mint „Mózes 6. és 7. Könyve”, a „Vénusz könyve”, „A másik oldal”, „Egy
jobb világ”, Jacob Lorber álkeresztény jellegű könyvei, egyéb írók, pl. Edgar Cayce, Jean Dixon, Ruth
Montgomery, Arthur Ford, Anton Le Vay, Dennis Wheatley, Eckhart és Johann Greber. Az ilyen könyveket –
árukra való tekintet nélkül – el kell égetni (ApCsel 19:19).
Okkult démonok átvitele történhet egy korábban okkult dolgokkal foglalkozó ember holttestének
érintésén keresztül is. Gyakran előfordul, hogy valaki így tudtán kívül, véletlenül „szed fel” okkult erőket,
nyomásokat, betegségeket stb. ilyen módon. Előfordult veled ilyesmi?
Az 1Timóteus 4:1 ezt mondja:
A lélek pedig nyilván mondja, hogy ez utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és
gonosz lelkek tanítására figyelmezvén.
A következőkben felsoroljuk azokat a kultuszokat és nem keresztény vallásokat, amelyek ebbe a
kategóriába tartoznak:
Jehova Tanúi (Őrtorony Szervezet, Dawn Bible Students), mormonok (Jézus Krisztus Mai Szentjeinek
Egyháza), Herbert W. Armstrong (Worldwide Church of God), Isten Gyermekei (Children of God), Az Egység
Egyháza (Moon tiszteletes hívei, One World Crusade), Unitárius Egyház, Christadelphia Egyház,
szabadkőművesség, spiritizmus, scientológia, Keresztény Tudomány (Christian Science), antrozófia, teozófia,
rózsakeresztesek, Belső Békesség Mozgalom (Inner Peace Movement), Szellemi Határok Közössége (Spiritual
Frontiers Fellowship),
keleti vallások: Hare Krisna, Transzcendentális Meditáció, guruk, Mennyei Fény (Divine Light)
Misszió, buddhizmus, hinduizmus, iszlám, sintoizmus, konfuciánizmus, japán virágelrendezés (napimádás),
Bahai (modern vallás, amely eredetileg Iránban jött létre a „babizmus”-ból, általános testvériséget, szociális
egyenlőséget és hasonló dolgokat hirdetnek).
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