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BENT U OCCULT BELAST?  
 
Dit bericht is een strikt persoonlijke vragenlijst tot het 
stellen van een diagnose of u occult bent belast of 
enige demonische invloed ervaart. U kunt veel 
problemen of tegenslagen voorkomen, door in te 
grijpen, en advies te vragen. 
Deze lijst werd op de site geplaatst, daar mensen 
vertrouwelijk vragen hebben gesteld via ons e-
mailadres biblespace@hotmail.com 
 
 
 
Bezocht u waarzeggers of kon u het zelf?  
Pendelaars? Pendelt u zelf? 
Handlezers?  
Kaartleggers?  
Magnetiseurs?  
Iriscopie? 
Voetzooldiagnostiek? 
Oordiagnostiek? 

 
Ja  neen 
 
Katholieke gebedsgenezers? 

Ja   neen 
 
Misdienaar geweest?  

 Ja            neen 
 
Draagt u amuletten? 

Ja    neen 
 
Gebruikt u geluksbrengers en gelooft u daarin? 

Ja    neen 
 
Gelooft in voortekenen? 

Ja    neen 
 
Gebruikt u een vorm van alternatieve geneeswijzen bv: acupunctuur, homeopathie enz. 

Ja    neen 
 
Doet u of deed u aan oosterse gevechtsporten of meditaties? 
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Ja    neen 
 
Doet u aan yoga in groep? 

Ja    neen 
 
Gelooft u in astrologie?  

Ja    neen 
 
Draagt u uw horoscoopbeeld, leest u uw horoscoop in krant of tijdschrift? 

Ja    neen 
 
Gelooft in verschijningen en astrologie? 

Ja    neen  
  
Zag u verschijningen met angsten daarna? 

Ja   neen 
 

    Gaat u naar bedevaarten als boete, aanbidding of dergelijke? 

Ja    neen 
 
Hebt u tatoeages en piercings? 

Ja    neen 
 
Werd u in uw leven eens belezen of behandelt voor een of andere ziekte of kwaal? 

Ja    neen 
 
Gelooft u in uw dromen? Hebt u angstgevoelens daarna? 

Ja    neen 
 
Bent u onder hypnose geweest? 

Ja    neen 
 
Bent u bijgelovig? Angst voor nummer 13? 

Ja    neen 
 
Bezocht u paranormale genezers? 

Ja    neen 
 
Hebt u of uw ouders of voorouders “gediend” en heiligen vereerd of Mariaverering? 

Ja    neen 
 
Spreekt u tegen overleden familieleden? 

Ja    neen 
 

Hebt u zelf paranormale gaven of psi-gaven? (Abnormale zichten, geen droom) 

Ja    neen 
 
Zag u zelf spookverschijnselen? 

Ja    neen 
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Tekende u een bloedpakt? Bezocht u een satanskerk? 

Ja    neen 
 
Hebt u boeken over magische krachten, toverspreuken, droomuitleggers? 

Ja    neen 
     
    Gelooft u in voortekenen? 

Ja    neen 
 
Gelooft in genezingen op bedevaartsoorden? Lourdes enz… 

Ja    neen 
 
Leest U de Bijbel? 

Ja    neen 
 
 
 
 
Contact gehad met hekserij? 

Ja    neen 
 
Welke muziek en films beluistert en bekijkt u? 

Horror? Porno? Potter? Rock Heavy metal? 
 
Welk speelgoed? Met duivelskoppen? Gruwelbeesten? Spookjesfiguren? 

 
Ja                         neen 
 
Nam u deel aan een of andere meditatiegroep? 

Ja    neen 
 
Werd u eens onder hypnose gebracht? 

Ja    neen 
 
ZELFMOORDPOGING of neigingen. Wanneer? 

 
Ja    neen 
 
DEPRESSIES? Wanneer? 

 
Ja    neen 
 
Bezit u heiligenbeelden? Beelden van andere godsdiensten?  

 
Ja    neen 
 
 
Zelfverminking? 
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Ja    neen 
 
Hebt u waarzeggende dromen? 

 
Ja    neen 
 
 
Het oproepen van geesten? Glas en alfabet? 

 
Ja    neen 
 
 
 
 
Klopgeesten gehoord? 

 
 
Ja    neen 
 
 
 
Materialisatie? Beelden of kader die zonder reden van de muur vallen of zich 
verplaatsen? Voorwerpen die te voorschijn komen? 

 
Ja   neen 
 
 
 
Magische krachten?  
Op bovennatuurlijke wijze invloed uitoefenen op mensen? 

 
Ja    neen 
 
 
 
Is bezetenheid voorgekomen in uw familie? 

 
 
Ja    neen 
 
Deelname aan Halloween? 

 
Ja                       neen 
 
Zijn ouders of voorouders Rooms katholiek? 
 
Ja                     neen 
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n.b. deze lijst is nog onvolledig. Gedurende het gesprek kunnen andere  
onderwerpen plots naar voor komen en oplossingen geven. 
Per e mail worden slechts de “ja” antwoorden teruggezonden. 
 
 


