
 
PYTANIA PRZYGOTOWUJĄCE MODLITWĘ O WOLNOŚĆ 

 
Odpowiedzi pozytywne nie świadczą o zniewoleniu,  

ale stanowią podstawę rozeznawania! 
 

 Miałeś pragnienie oddalenia się od Boga i trwania w grzechu? 
 Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu? 
 Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo? 
 Czy dokonałeś profanacji Biblii, krzyża, ikony itd.? 
 Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić? 
 Czy tkwisz w jakimś nałogu? 
 Czy w Twojej rodzinie zajmowano się wywoływaniem duchów lub 

okultyzmem?  
 Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja? 
 Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo czy złorzeczenie? 
 Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię obsesyjnych myśli? 
 Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia? 
 Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, która cię przeraziła? 
 Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia (np. o śmierci)? 
 Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska? 
 Czy wierzysz w przesądy? 
 Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy? 
 Czy miałeś coś do czynienia z magią? Czy odprawiałeś jakieś praktyki? 
 Czy uczestniczyłeś w jakiś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? 
 Czy bawiłeś się w Halloween? Czy czytałeś / oglądałeś film „Harry Potter” itp.? 
 Czy byłeś u „świeckich egzorcystów” czy jasnowidzów? 
 Czy korzystałeś z usług wróżek? Czy podejmowałeś jakieś praktyki 

astrologiczne, spirytystyczne itp.? Czy wierzysz we wróżby andrzejkowe?  
 Czy wróżono Ci z kart tarota lub kart anielskich?  
 Czy korzystałeś z Metody Silvy, NLP i programu Sita Learning System? 
 Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki, zwłaszcza w ich duchowość? 
 Czy praktykowałeś jogę lub jakąś formę medytacji dalekowschodniej? 
 Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? 
 Czy korzystałeś z radiestezji (różdżkarstwo, wahadlarstwo)?  
 Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowania czakramów lub meridianów? 

Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), automatycznym 
pisaniem, telepatią? 

 Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? 

 Miałeś coś do czynienia z hipnozą? 
 Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera? 
 Czy w jakiś sposób przyzywałeś szatana? Czy zawarłeś z szatanem inny układ? 
 Czy w jakiś sposób przyzywałeś duchy-przewodniki, duchy opiekuńcze?  
 Czy uczestniczyłeś w jakiś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach?  
 Czy uczestniczyłeś w jakiś kultach satanistycznych lub w podobnej praktyce?  
 Czy przebywałeś w miejscach, w których odbywały się satanistyczne rytuały? 
 Czy nosiłeś jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów? 
 Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną?  
 Czy odsyłałeś kogoś „do diabła”? Czy ktoś to czynił wobec Ciebie? 
 Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakiś praktyk okultystycznych, 

medytacyjnych (niejako scenariusz działań)?  
 Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty i rzeczy „na szczęście” wierząc w ich 

skuteczność? 
 Czy masz wykonane tatuaże? Co przedstawiają?  
 Czy oglądasz filmy zawierające treści okultystyczne, magiczne lub 

satanistyczne?  
 Jakie gry komputerowe używałeś?  
 Czy słuchasz zespołów i wykonawców indywidualnych (wprost lub pośrednio 

promujących satanizm, okultyzm lub inne obce kulty)?  
 Czy podejmowałeś leczenie poprzez medycynę niekonwencjonalną? Jaką? 
 
 
 

 
PODEJMIJ MODLITWĘ WG SCHEMATU: 

 
 Odmów Ojcze nasz. 
 Uwielbij Jezusa. 
 Przeproś Go za grzechy. 
 Przebacz winowajcom. 
 Wyrzeknij się tego (na głos), co odkryłeś podczas rachunku sumienia. 
 Mów do Jezusa: 

JEZU, ODBIERAM WŁADZĘ NAD SOBĄ WSZELKIEMU ZŁU, 
KTÓREGO SIĘ WYRZEKAM ORAZ TEMU, KTÓREGO NIE 
PAMIĘTAM. WŁADZĘ NAD SOBĄ DAJĘ TOBIE, BO JESTEŚ MOIM 
JEDYNYM ZBAWICIELEM I PANEM. UWOLNIJ MNIE, OCHROŃ 
MNIE, PROWADŹ MNIE. AMEN. 

 Proś o doświadczenie miłości Boga Ojca. 
 Proś o moc Ducha Świętego. 
 Proś, by Krew Jezusa chroniła Cię. 

 
 
 


