Walka z szatanem
Dążenie do konsekwentnego trwania w Jezusie
Przedmowa
Moją prywatną rozmowę z dziewczyną opętaną postanowiłem spisać po wielu miesiącach rozmowy z nią, by ukazać jak wielką duchową walkę z szatanem
toczą osoby opętane. Gdy np. w telewizji ogląda się egzorcyzmy, człowiek nie uświadamia sobie dobrze, co dzieje się we wnętrzu takiej osoby. Czytając ten
artykuł będzie można to sobie bardzo dobrze uświadomić i lepiej zrozumieć na czym polegają problemy osób opętanych.

Wstęp
Rozmowa którą przytoczę rozpoczyna się w kwietniu 2013 r. Dziewczyna chodzi jeszcze do szkoły, ale od niedawna zaczęła dostrzegać w sobie dziwne, niestandardowe objawy. Pisze jedynie o nich gdy Adoruje Najświętszy Sakrament w kościele. Z początkowych rozmów z nią nie wynika jasno, by była opętana.
Objawy które wymienia na pierwszy rzut oka nie wyglądają na takie, które by wymagały wizyty u egzorcysty. Później jednak, jej opisy zaczynają stopniowo
coraz mocniej ukazywać niestety opętanie i jej wewnętrzny dramat.
Rozmawiając z nią poprzez tzw. „prywatne wiadomości” za pośrednictwem forum internetowego, toczyłem rozmowy także z innymi osobami, nie zawsze
na temat opętania, i czasami, co będzie można zauważyć czytając poniższą rozmowę, gubiłem się w tej rozmowie. Nie była to moja pierwsza rozmowa
z nią, ale jedyna której jeszcze nie skasowałem — dlatego mogłem ją tu opublikować, a wcześniejszych nie. Z rozmów tu nie opublikowanych pamiętam, że
była ona gorliwą katoliczką, kompletnie nie piszącą o niczym, co mogłoby wskazywać na jakiekolwiek jej kłopoty ze złym duchem. Być może to maskowała.
Była typową katoliczką, praktykującą i uczęszczającą do kościoła nawet w środku tygodnia (nie tylko w niedziele). Będzie to też można zauważyć w trakcie
czytania poniższej rozmowy. Co ciekawe, w jednym z tych wątków które skasowałem, pisała, że w jej parafii (lub gdzieś w pobliżu) powstała grupa modlitewna typu Odnowa w Duchu Świętym (nazwa mogła być ciut inna, ale na pewno była powiązana nazwą z Duchem Świętym). Nie przypadała jej ona do gustu, bo ludzie zachowują się tam, jak pisała, jakby byli opętani. Opisywała też bardziej szczegółowo co oni tam wyprawiają i że proboszcz nie ma ochoty jej
zlikwidować, bo dopiero co powstała, a że dzieją się tam dziwne rzeczy, to on je uznał za działanie Ducha Świętego, a nie za działanie szatana. Pisała o tej
grupie kilkukrotnie. Za każdym razem bardzo mocno negatywnie się o niej wypowiadała. O ile mnie pamięć nie myli, wspominała także, że inni ludzie też
mają taką opinię o tej grupie i choć wiedzą co tam się dzieje, to jednak nic z tym nie robią. Z jej opisów mocno przeciwnych tej grupie, można było wywnioskować jakby przerodziła się ona w grupę nad którą kontrolę przejął osobiście szatan. Ona jako gorliwa katoliczka przeżywała tak wielki szok na temat tego
co w tej grupie się wyprawia, że moim zdaniem, byłaby w stanie nawet osobiście powiadomić Episkopat Polski, byle tylko coś z tą grupą zrobił. Pisała też,
że proboszcz usilnie namawia wiernych, by do tej grupy się przyłączali. Co ciekawe, na jednej ze spowiedzi dostała jako pokutę pójść na takie spotkanie,
choć teraz nie pamiętam czy miało to być tylko jedno spotkanie, czy kilka. Zadana pokuta nie była zgodna z jej sumieniem i jej nie wykonała o czym powiedziała księdzu na następnej spowiedzi. W zamian narzuciła na siebie pokutę zastępczą i o niej również powiedziała księdzu przy najbliższej spowiedzi. W tej
chwili nie pamiętam dokładnie jak to się stało, ale jeden raz poszła na spotkanie tej grupy.
Przed chwilą (18.09.2013) przejrzałem także jej publicznie zadane pytania i zauważyłem, że już w listopadzie 2012 r. pisała o lęku przed adoracją Najświętszego Sakramentu. Ciut wcześniej z tego co teraz widzę, pisała o chęci przeczytania biblii szatana. We wrześniu 2012 r. wspominała już o wyciętym pentagramie na ciele. Miesiąc wcześniej będąc w kościele miała myśli typu po co chodzi do kościoła, po co wierzy w Boga jak Go nie ma itd. Wspomina też o
ochocie spalenia Pisma Świętego i wycięciu sobie pentagramu. Stwierdza też, że mówiła różne bzdury i nie potrafiła się przeżegnać. Zanuciła sobie jednak
pieśń religijną i jak pisze, duchowe dolegliwości ustały. Wspomina także, że w przeszłości miewała myśli by skończyć z Kościołem Katolickim, ale wtedy dawała sobie z tym radę, teraz zaś nie bardzo. Zaczęła też zastanawiać się nad tym, czy przypadkiem nie jest opętana. Jej publiczne zadane pytania zadane
między grudniem 2011 r. a lipcem 2012 nie wykazują niczego co by wskazywało na jakieś jej problemy duchowe. W listopadzie 2011 r. odnalazłem publiczne pytanie dotyczące myśli samobójczych z użyciem tabletek. 2 miesiące wcześniej pytała się użytkowników czy zjedliby pieczonego kota. Jak wiadomo jedzenie kotów przypisywane jest satanistom teistycznym. Konto na tym forum założyła pod koniec roku 2009. Do września 2011 r. pytania były w pełni
„normalne”. Tak na dobrą sprawę pytanie o pieczonego kota uważam za pierwsze, które zaczęło wskazywać na to, że zaczęło się z jej duchowością coś
dziać. Nie pamiętam dokładnie kiedy ja po raz pierwszy nawiązałem z nią kontakt, ale wtedy nie rzuciła mi się w oczy jako osoba mająca jakiekolwiek problemy duchowe. Co za tym idzie, nie widziałem też potrzeby przeglądać pytań które zadała.
Kolorem niebieskim wyróżniłem fragmenty ukazujące jej duchowość, osobowość i usilne próby trwania przy Bogu. Niektóre fragmenty ocenzurowałem lub
usunąłem z różnych powodów. Ich utajnienie nie wpływa jednak na ujrzenie jak wielki wysiłek wkłada ona w konsekwentne trwanie w Jezusie pomimo
opętania. W przypadku tej dziewczyny mogło ono nastać z powodu wywoływania duchów kilka lat wcześniej (wspomniała o tym w trakcie tej rozmowy).

Treść rozmowy
2013-04-22 20:20:54
Witam ,ostatnio zauważyłam ,że znów czuje się nieswojo na adoracji ... Jak np. ostatnio przed bierzmowaniem mieliśmy adorację i były słowa w modlitwie ,że oddajemy się Jezusowi itd . mieliśmy słowa tej modlitwy powtarzać , ja w tym momencie chciałam wyjść ... Modlę się dużo ,ale nie wiem co już
na to poradzić.. Nie potrafię do końca zaufać Bogu ...:(
2013-04-22 20:32:13
To typowa próba zniewolenia Cię. Dobrze, że się nie dajesz. Skuteczną obronę zapewnia:
a) Odmów Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga i własnymi słowami poproś Jezusa o to czego potrzebujesz, czyli uodpornienie się na szatana i takie Tobą pokierowanie byś nigdy nie zbłądziła w drodze do Niego. Słowo"nigdy" które napisałem jest bardzo ważne. NIe pomiń go.
b) najlepiej codzienna Komunia Święta
c) minimum 3 części Różańca Świętego każdego dnia
d) modlitwy egzorcyzmowane: Ojcze nasz, Pod Twoją obronę, do św. Michała archanioła
e) Koronka do Miłosierdzia Bożego
Im więcej tych podpunktów wcielisz w życie, tym lepiej.
2013-04-23 16:25:36
Jak masz na imię?
2013-04-24 21:56:51
[Ocenzurowano]
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2013-04-24 22:23:30
Które z tych punktów co napisałem udało Ci się zrealizować?
2013-04-24 22:52:01
(b,e) a pozostałe zrealizuje w najbliższym czasie
2013-04-25 08:22:50
Dobrze, choć a) jest kluczowe i przydałoby się tego podpunktu nie odkładać w czasie.
2013-05-05 19:45:18
Jak tam teraz sprawa wygląda?
2013-05-07 21:11:48
Tak średnio :/ Co do punktu (a) czuje straszny niepokój (nie wiem czemu.. ) :(
[Tu szatan siedzący w tej dziewczynie daje do zrozumienia, czego się prawdziwie boi.]
2013-05-07 21:14:31
Przełam się. To ważne.
2013-05-13 15:28:16
Zrealizowałam punkt (a) chociaż czuje pewien haczyk ... Wczoraj przy pewnym księdzu (co kiedyś umawiałam się na rozmowy) wygadałam się ,że mam
zamiar jechać na mszę o uwolnienia (powiedziałam mu tylko ,że np. czuje nienawiść do zakonnic(i nic więcej z tego co na zapytaju pisałam ) , on stwierdził ,że ja na pewno nie jestem zniewolona , ponieważ uczęszczam często na msze św . i pewnie chcę zwrócic na siebie uwagę- oczywiście tak nie jest ...
I stwierdził ,ze jak bym dostała białej gorączki to bym była zniewolona oraz jak bym sie dziwnie zachowywaław kościele... Sama już nie wiem co mam robić i mysleć o tym wszystkim...
[Nienawiść do zakonnic to kolejna odsłona tego, czego szatan się prawdziwie boi.]
2013-05-13 16:37:56
Jak ktoś dostaje białej gorączki to już jest z nim bardzo źle. Zwróć uwagę, że zniewolenie nie następuje w momencie gdy dostaje się białej gorączki lecz
czasami wiele lat wcześniej. Zniewolenie w początkowych fazach przebiega bezobjawowo, potem zaczynają się podejrzenia (na tym etapie jesteś Ty),
a dopiero potem objawi w pełni widzialne dające stanowczy powód do wizyty u egzorcysty. Ksiądz Ci mówił o objawach już widzialnych. Zapomniał jednak, że one nie następują od razu w momencie opętania, lecz z początku mają charakter ukryty. Ty już coś podejrzewasz i już teraz trzeba coś z tym zrobić. Można samemu, ale konsekwentnie dzień w dzień przydałoby się realizować te wszystkie powyższe punkty które Ci napisałem wyżej.
2013-05-15 20:44:32
Mam pytanko czy świadome przyjęcie komuni św. będąc w stanie grzechu cieżkiego jest wybaczalne?
[Tu widzimy, że szatanowi nie jest na rękę godne przyjmowanie Komunii Świętej.]
2013-05-15 20:52:53
Tak. Wyspowiadaj się z tego w trybie natychmiastowym.
2013-05-15 21:14:11
czy to jest świętokradztwo ?
2013-05-15 22:04:15
Tak, ale jest to wybaczalne, zwłaszcza jeśli szczerze żałujesz za to.
2013-05-18 20:21:56
Ostatnio nie wspomniałam , że chciałam podpisać pakt...Ale się nie dałam ... Aaaa dziś przystąpiłam do sakramentu pokuty ..
[W tym miejscu widzimy na czym szatanowi bardzo zależy.]
2013-05-18 20:24:14
Dobrze.
2013-05-24 19:35:27
Witam , mam pytanko ,czy nieodmówienie pokuty jest grzechem ?Już wiszę 3 pokuty ,ale tą dzisiaj zostałam nałożona szybko nie odmówię (a jest to cały różaniec) :O Najwyżej mogę poczekać do października ... Ja po połowie dziesiątki wymiękam a co dopiero cały różaniec :O
[Kolejne znaki ukazujące na czym zależy szatanowi (nieodmawianie zadanych pokut oraz Różańca).]
2013-05-24 19:58:20
Tak, świadome i dobrowolne nieodmówienie pokuty w wyznaczonym czasie (o ile czas został wyznaczony) jest grzechem. Tyle zaś ile dasz radę, odmów.
Do tego co zaległe wróć jak najszybciej. Oczywiście na najbliższej spowiedzi powiedz jak to przebiegało.
2013-06-05 15:21:34
:)
2013-06-05 15:23:57
wracając do tematu ..Ostatnio w kiedy przebywam w kościele dostaje tików nerwowych ... Czy to może mieć związek z powyższą sprawą ...Czy raczej
się nie przejmować tym ?
[W tej wypowiedzi mamy zawarte, że szatan próbuje swe ofiary zniechęcić do chodzenia do kościoła. Uczęszczanie do niego nie jest mu na rękę.]
2013-06-05 15:26:55
Powinnaś się tym przejmować, bo to może być początkowy objaw opętania. Oczywiście to może być też coś na tle nerwowym, ale jak miałaś próby namawiające do paktu, to bardziej prawdopodobne jest to, że zaszło opętanie. Zalecałbym jak najszybszą wizytę u egzorcysty.
2013-06-05 15:29:38
Aaa dodam jeszcze gdy widzę zakonnice czuję strach i nienawiść :/
2013-06-05 15:37:24
W najbliższym czasie jadę na msze o uwolnienia ...Może to w jakis sposób mi pomoże ...
2013-06-05 20:23:48
Sugerowałbym nie czekać na tę mszę lecz od razu udać się do egzorcysty.
2013-06-08 12:50:10
Jak tam teraz sprawy wyglądają?
2013-06-08 14:54:41
Jeden z księży polecił mi spowiedź generalną ... A tak wg. mam pytanie , jeżeli mam na sumieniu ciężkie grzechy , które się wstydzę wyjawić ,a przystępuje do spowiedzi oraz przyjmuję komunie to jest to wielki grzech a spowiedz jest nieważna chociaż żałuję tych czynów ?
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2013-06-08 19:10:46
Nie wolno przyjmować Komunii Świętej niegodnie. Posiadanie choćby jednego grzechu ciężkiego na sumieniu i Jej przyjęcie mimo wiedzy o tym, że ma
się choćby 1 grzech ciężki, jest OGROMNYM ŚWIĘTOKRADZTWEM. Jeśli masz grzechy ciężkie których świadomie nie wyznałaś na spowiedzi, to taka spowiedź NIE JEST WAŻNA. Mało tego, jeśli takie celowe zatajenie choćby jednego grzechu ciężkiego nastąpiło np. 8 lat temu, to trzeba jak najszybciej powtórzyć na najbliższej spowiedzi wszystkie grzechy z tych 8 lat. Jeśli nie pamiętasz kiedy po raz pierwszy było zatajenie grzechu ciężkiego, na wszelki wypadek zalecam wyspowiadać się z całego życia (spowiedź generalna). P.S. Napiszesz mi jakie grzechy ciężkie zataiłaś?
2013-06-08 20:20:18
masturbacja,nieczyste myśli , kradzież i chyba jeszcze się coś niestety znajdzie :(
2013-06-08 20:23:11
1. Często coś kradniesz? 2. Co jeszcze się znajdzie?
2013-06-08 20:25:12
zdarza się
2013-06-08 20:32:05
Co kradniesz? Dlaczego? Jakie grzechy ciężkie pominęłaś?
2013-06-09 15:29:24
Różne rzeczy , nie chcę wszystkiego wygadać ...
2013-06-09 15:33:07
Po co Tobie tyle wiedzieć ?:/
2013-06-09 15:41:29
Bo trzymanie czegoś w tajemnicy nie wychodzi na dobre. Człowiek staje się zamknięty w sobie i z czasem nie potrafi sobie poradzić z własnymi problemami. Ujawnienie ich sprawia, że ktoś z zewnątrz może dać wskazówkę (podpowiedź) jak się danego problemu pozbyć. Można więc go wyeliminować
wcześniej, szybciej, mniej boleśnie i głowić się latami jak się danego wstydliwego problemu pozbyć. Trzeba mieć tylko zaufaną osobę która nikomu nic
nie wygada, a która ma na tyle dużą wiedzę, że z dużym prawdopodobieństwem będzie umiała pomóc i dochować na zawsze tajemnicy, a nie tylko na
kilka tygodni czy na kilka miesięcy. Komuś trzeba zaufać. Kogoś do pomocy trzeba sobie wybrać. W przeciwnym razie można wylądować u psychologa ze
swoimi problemami, który i tak nie zawsze pomaga bo mu płacą za każdego pacjenta niezależenie od tego czy temu pacjentowi pomoże czy nie. Takiej
zaufanej osoby najlepiej poszukać wśród osób z którym się najczęściej rozmawia, o których się coś wie i co do których ma się pełne zaufanie.
2013-06-09 15:46:45
hmm... Wg. czym się na co dzień zajmujesz bo dotychczas nie dopytałam się ...
2013-06-09 15:47:52
[Ocenzurowano]
2013-06-09 15:55:54
nie o to konkretnie mi chodziło no ale okey...
2013-06-09 15:58:00
Wracając do wcześniejszych pytań , czy spowiedź generalna to już jest naprawdę ostateczność ?
2013-06-09 16:13:32
:/
2013-06-09 16:30:48
w jaki sposób odbywa się spowiedź generalna(z całego życia) trzeba się wcześniej z kapłanem na taka spowiedź umówić ?
2013-06-09 20:23:54
Nie trzeba jej wcześniej umawiać, ale z tego tytułu, że jest ona długa, może dojść do zablokowania kolejki do konfesjonału. By więc Ci co stoją za Tobą
się nie wkurzali na Ciebie, lepiej albo wybrać sobie taki dzień gdy nie ma kolejek np. jutro albo wcześniej umówić się z jakimś księdzem.
2013-06-10 20:21:14
Próbowałam sie dzis umówić z pewnym księdzem na spowiedz( do którego zawsze miałam zaufanie ,ale ostatnio sie z Nim posprzeczałam) i on
nie zgodził się na spowiedź ... :(
2013-06-10 20:44:29
O co się posprzeczałaś?
2013-06-11 15:34:51
Ostatnio ten Ks. naskoczył na mojego kolegę i zaczął do niego chamić ,aż się wtrąciłam i powiedziałam swoje co o Nim myślę i nie tylko ...Może powiedziałam za dużo , ale byłam Go przeprosić ...Oczywiście stwierdził ,że ja z kolegą nie jesteśmy go w stanie przeprosić(jak by miał się za kogoś wielkiego
...)Kilka dni później kiedy służyłam na nab. Ksiądz podszedł do mnie i wprost powiedział , żebym nie służyła kiedy ma mszę i nab. ...Bardzo mnie to oburzyło , no i całe nab przepłakałam i nie byłam w stanie być na mszy...Ale poczekałam bo chciałam by mi wyjaśnił ten ''zakaz'' ...
[Zauważmy, że słowo „Ks.” oznaczające księdza zostało napisane z dużej litery. Oznacza to ogromny szacunek tej dziewczyny do księży.]
2013-06-11 18:53:43
Czym go tak wkurzyłaś?
2013-06-11 20:11:21
Co do tej sprawy to go troszkę powyzywałam(powiedziałam też,że ludzie już maja go dosyć za te chamstwo itd) , i na koniec dodałam ,że w główce
przez jego sektę mu się poprzewracało bo taka prawda ... Od jakiegoś dłuższego czasu ma dziwny stosunek do mnie ...Nie wiem dlaczego ... To była jedyna osoba , której powiedziałam bardzo dużo o swoich problemach i tak nagle przerwał ten dobry kontakt bez żadnego wyjaśnienia ...Zaczął się chamsko do mnie zwracać a kiedyś mnie na gillu dla kandydatów do Bierzmowania upokorzył przed wszystkimi ...I jak podeszłam się zapytać o co mu znowu
chodzi to on z takim chamstwem - że mam kolejny problem... Strasznie irytuje mnie ten człowiek :/
[Szatan przekonał swą ofiarę, że Kościół Katolicki jest sektą. Widzimy więc jak wielką nienawiść do niego żywi.]
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2013-06-11 20:23:09
Co dokładnie narozrabiałaś?
2013-06-12 15:23:49
Właściwie to nic takiego :/ , szczegóły podałam ...
2013-06-12 16:14:07
Przejdzie mu. Czas leczy rany. Daj mu na kilka miesięcy spokój.
2013-06-13 19:45:53
No prawda...Ale mnie troszkę zraził , bo obawiam się ,że jak będę chciała umówić się z innym kapłanem na spowiedź to mi tez odmówi ... :(
2013-06-13 19:52:01
Nie dowiesz się jeśli nie spróbujesz.
2013-06-16 09:01:34
Dużo grzechów ciężkich popełniasz?
2013-06-16 11:57:28
... Byłam wczoraj na mszy o uwolnienia itp...No i odbyłam spowiedź generalną , jak ksiądz zaczął się nade mną modlić no to już się zaczęło i tak przez całą modlitwę o uwolnienia ,uzdrowienia itd..Aż zaprowadzono mnie do egzorcystów...Myślę ,że szczegółów już podawać nie muszę(można się domyślić
co się działo...) i tak większości nie pamiętam ... Ale wierze w to ,że będzie dobrze ... No i chyba bez jednej wizyty się raczej nie obejdzie ...
2013-06-16 13:02:00
Ale jest szansa na szybkie ich wyrzucenie. Nie odnoszę wrażenia byś miała ich np. 7-dmiu w sobie.
2013-06-16 13:16:29
Nadal mam dreszcze ... Na dodatek jest mi strasznie niedobrze (uczucie jak bym miała wymiotować) ...
2013-06-16 16:16:53
Przejdzie.
2013-06-17 15:26:56
Dzisiaj mnie dusiło , i ściskało ...Mam takie uczycie jak bym była kukłą ...Wystraszyłam się trochę ...Chciałam zadzwonić do pewnego księdza bo nie
wiedziałam co zrobić...A teraz zastanawiam sie czy mu to powiedzieć , ale bardzej jestem na nie bo boje sie ,że na idiotkę wyjdę ... Idę dziś na adoracje ,
spróbuję się wyciszyć choć się trochę boje ...
[Mamy tu czyny do jakich posuwa się demon by tylko pokazać swej ofierze, że zbliżanie się do Boga jest związane z nieprzyjemnymi doznaniami.]
2013-06-17 15:55:24
Od wczoraj ciągle na myśl przychodzi belzebub...Czy to jest jakiś demon ? Czy to źle ,że tak się dzieje ?
[Próba przejęcia kontroli nad myślami ofiary. Belzebub to demon wymieniony w Biblii. Niektórzy faryzeusze myśleli, że Jezus wypędza złe duchy nie swoją mocą, lecz mocą Belzebuba.]
2013-06-17 15:56:19
Powiedz mu, a zwłaszcza temu co ostatnio robił egzorcyzmy. To jest typowy objaw przy opętaniach. Nie ma powodów by egzorcysta wziął Cię z tego
powodu za idiotkę. Po prostu konsekwentnie idź do Boga.
2013-06-18 17:53:52
Znów mnie w nocy rzucało(czułam jak ktoś się za mnie modli)...I nie jestem już w stanie łaski ...Strasznie bluźnie przed Bogiem
2013-06-18 18:42:01
Boje się ,że z dnia na dzień będzie coraz gorzej...
2013-06-18 18:47:20
"czułam jak ktoś się za mnie modli" W jaki sposób? O której godzinie? "Boje się ,że z dnia na dzień będzie coraz gorzej..." Jeśli nawet, to będzie to tylko
chwilowe.
2013-06-18 18:49:26
Tak jak mówiłam zbudziłam się bo rzucało mną :( ...Było to jakoś przed 2 w nocy ...
2013-06-18 18:51:41
Przejdzie. Długo to trwało?
2013-06-18 18:55:26
Jak sie obudziłam , przez jakieś 15 min... Przypomniało mi się coś tylko nie wiem czy to ważne ...Jakieś 7-8 lat temu wywoływałam duchy ze znajomymi
...Czy to może być przyczyną? Czy to jest ważna informacja ?
[Tu po raz pierwszy pojawia się przypuszczalna przyczyna jej stanu — wywoływanie duchów.]
2013-06-18 18:58:40
Czy muszę o tym powiedziec księdzu ?
2013-06-18 19:06:45
:/
2013-06-18 19:08:32
"...Czy to może być przyczyną? Czy to jest ważna informacja ?" Owszem, to może być przyczyna. Zalecałbym jak najbardziej powiedzieć o tym księdzu.
2013-06-18 19:09:58
Wydaje mi sie ,że lepiej jak nie będę się tym przejmowała ,żeby nie zwariować ...
2013-06-20 16:36:47
Cholernie mnie kusi by koło pentagramu wyciąć sobie Belzebub ... Do tego boje się wejść do kościoła bo obawiam się ,że będę się dusiła :( i nie jestem
już w stanie łaski uświęcającej a jak ostatnio przyjęłam komunie to poczułam straszne kucie w usta i w gardło ...:( Już nie wiem co robić ... :/
2013-06-20 16:37:15
Cholernie mnie kusi by koło pentagramu wyciąć sobie Belzebub ... Do tego boje się wejść do kościoła bo obawiam się ,że będę się dusiła :( i nie jestem
już w stanie łaski uświęcającej a jak ostatnio przyjęłam komunie to poczułam straszne kucie w usta i w gardło ...:( Już nie wiem co robić ... :/
2013-06-20 16:56:31
Jak temu zaradzić ? Boje się tego ...
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2013-06-20 18:00:43
Pokusy szatana zignoruj. Udaj, że go nie słyszysz. Postępuj tak, jakbyś nic nie słyszała. Weź Różaniec do ręki i się módl wszystkimi 4-ma częściami każdego dnia. To jest bardzo skuteczne.
2013-06-21 20:19:58
Jak tam teraz sprawy wyglądają?
2013-06-22 12:36:10
Róźańca to ja nie ruszę ...Niestety dałam się i wycięłam imię ...jest mi trochę głupio ,ale nie dokońca , obawiam się ,że niektóre czyny połączone z tym
wczorajszym będą miały piekielne konsekwencje ...Ostatnio wewnętrznie powiedział coś takiego , by sobie rozbił z mną co chce i niestey tak się dzieje
... Kolejne spotkanie z modlitwą o uwolnienie jest za niecały miesiąc ...Oby nic gorszego się do tego czasu nie stało ...
[Po raz drugi mamy tu ukazany strach demona przed Różańcem.]
2013-06-22 15:52:37
Egzorcysta jest Ci szybko potrzebny. Nie czekaj aż miesiąc na modlitwę o uwolnienie.
2013-06-24 10:16:07
Tak ...^^
2013-06-24 10:30:20
Dobrze ,że czasem się zastanowię przed napisaniem ...:O tyle szczęścia ...
2013-06-24 15:38:05
Coś się ruszyło w sprawie opętania?
2013-06-24 16:46:26
Nie...Nie wiem co już robić ...Próbowałam skontaktować się z ks. z parafii ,ale bezskutecznie :/ Może dziś po mszy ^^ mi się uda ...Ale obawiam się ,że
noc spokojna nie będzie bo wczorajsza nie była :/ Myśli ,które mnie otaczają strasznie mnie przerażają :O...
2013-06-24 18:48:04
Zignoruj je. Nie dawaj poznać demonowi, że widzisz lub słyszysz te myśli. Zachowuj się tak, jakbyś ich nie miała, a egzorcystę załatw swoją drogą.
2013-06-25 09:19:10
Niestety , wczoraj się dałam ... W środę mam rozmowę a wieczorem najprawdopodobniej modlitwe o uwolnienie ... Może będzie lepiej ...
2013-06-25 09:36:33
Dałam, czyli?
2013-06-25 11:07:29
Pozwoliłam by robił co chce ...
2013-06-25 12:11:38
Czyli co dokładnie?
2013-06-25 22:06:00
[ocenzurowano wulgaryzm — zamiennik: „Rozwaliłam”] różaniec i jestem z tego dumna ^^
[Teraz widzimy, że demony boją się nie tylko Różańca, ale także, że żywią przeogromną nienawiść do niego.]
2013-06-26 05:26:15
Nadal, czy tylko w momencie czynu?
2013-06-26 11:13:16
Różnie ...
2013-06-26 22:21:59
Miałam dziś rozmowę z księdzem ...No i co nieco mu powiedziałam ,ale gdy popatrzył mi się w oczy to mnie rozjuszało , zaczęły mnie mięśnie boleć itd
i dostałam strasznej chrypy :O(jak nie mój głos...:( ) Czy to normalne ? A jak ks. pomodlił się o wyciszenie to poczułam ulgę i jest w miarę okey ...
2013-06-26 22:22:35
Nienawidzę gdy ktoś mi się patrzy prosto w oczy ...
2013-06-26 23:16:54
Boje się tego ...
2013-06-27 08:22:54
Przejdzie.
2013-06-29 12:21:58
Znów brało mnie wczoraj na spalenie pisma ,ale zrobiła co innego ...Spaliłam modlitewnik ... Jak z tym walczyć?:/
[Nie tylko Różaniec przeszkadza demonom. Pismo Święte również.]
2013-06-29 14:01:40
"Jak z tym walczyć?:/" Egzorcysta jak najszybciej, a z Twojej strony: codzienna Komunia Święta, cały Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwa do św. Michała Archanioła, Pod Twoją obronę, Anioł Pański, litanie: do Serca P.J., do Imienia Jezusa, Loretańska itd.
2013-06-29 17:29:07
Tak jak pisałam , muszę poczekać do 20 lipca ...Od prawie 2 tyg. nie jestem w stanie łaski uświęcającej ...Wiem , że powinnam zacząć od spowiedzi ,ale
się boje tego ...Zaczęłam dziś od rachunku sumienia ...
2013-06-29 19:31:33
Nie odkładaj spowiedzi. Złemu o to przecież chodzi. Mówiłaś, że spaliłaś modlitewnik.
2013-07-01 12:01:38
Czy coś jest złego w słuchaniu takich piosenek ?http://www.youtube.com/watch?v=BxZMU-jV7s0 Podoba mi się to ^^
2013-07-01 15:41:46
Odstaw muzykę do czasu pozbycia się złego.
2013-07-01 16:56:44
Trudno będzie ... Kurde ja nie wiem już co robić , miewam coraz częściej myśli samobójcze bez powodu ...Strasznie mnie ciągnie by się zabić ... :/
[Myśli samobójcze pochodzą więc także od demona. Dobrze skubaniec wie, że gdyby ona to zrobiła, to zapewne byłaby już tam gdzie i on.]
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2013-07-01 17:02:14
Czy dobrą obroną jest modlitwa do św.Michała Archanioła ?
2013-07-01 18:41:59
Jak najbardziej.
2013-07-02 09:17:05
Nie wiem czy to istotne ,ale wole napisać . Od tego czasu jak byłam na tym spotkaniu z modlitwą o uwolnienie , boli(bądź też szczypie) mnie miejsce na
,którym mam wycięty pentagram , a rana jest stara więc ...:/
2013-07-02 09:17:53
Nie wiem czy to istotne ,ale wole napisać . Od tego czasu jak byłam na tym spotkaniu z modlitwą o uwolnienie , boli(bądź też szczypie) mnie miejsce na
,którym mam wycięty pentagram , a rana jest stara więc ...:/
2013-07-02 09:21:52
Jak najszybciej idź do egzorcysty. Msza o uwolnienie niech będzie swoją drogą. Nie bój się egzorcysty.
2013-07-02 14:11:45
Jak na razie napisałam księdzu z par. o tym pentagramie ...Niestety jest on na urlopie , ale są ludzie ,którzy chcą mnie zawieść na spotkanie z ks. egzorcystą ...Najprawdopodobniej w przyszłym tyg ...
2013-07-02 18:18:19
Pojedź na to spotkanie jak najszybciej.
2013-07-03 19:56:35
Dlaczego radzisz bym odstawiła na pewien czas muzykę ?
2013-07-04 00:29:51
SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN
JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST
KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM
!SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN
JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST
KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM
!SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN
JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST
KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM
!SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN
JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST
KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !SZATAN JEST KRÓLEM !
2013-07-04 04:05:52
"Dlaczego radzisz bym odstawiła na pewien czas muzykę ?" Bo ona jest narzędziem szatana ułatwiającym mu dostanie się do wnętrza człowieka. Jest
jakby furtką.
2013-07-04 10:02:41
Ja na pewno nie jestem zniewolona ! nie wierze w to ..
[Demon podsuwa jej myśl, że nie jest opętana.]
2013-07-04 10:18:03
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
2013-07-04 18:59:09
czy to źle ,że przeczytałam sobie ostatnim czasem http://wyznawcyszatana.blog4u.pl/komentarze-49929-modlitwy-do-szatana.html
[Tu mamy ukazane to, czego szatan prawdziwie pragnie — modlenia się do niego zamiast do Boga.]
2013-07-04 19:03:00
OJ źle źle. W tej chwili powinnaś myśleć o tym by jak najszybciej znaleźć się u egzorcysty.
2013-07-04 19:09:31
Ja się boje ...Ja już nie wiem co mam robić :(
2013-07-04 19:18:50
Przyjmuj każdego dnia Komunię Świętą, oczywiście po uprzedniej spowiedzi. Masz wakacje, więc masz czas.
2013-07-08 23:17:09
Zastanawiam się czasem czy nie pójść na pielgrzymkę ,ale nie wiem czy to dla innych będzie w tej sytuacji bezpieczne ...Dużo modlitwy itp... Jeden kapłan jak się dowiedział ,że chce iść na pielgrzymkę to się przeraził... To jeszcze bardziej mnie zniechęciło ...i bardzo zirytowało ,że chciałam go przekląć ...
2013-07-08 23:41:51
Dlaczego uważasz, że może to dla innych być niebezpieczne?
2013-07-09 10:33:37
Bo często przy modlitwie dostaje ataki ...
[Teraz mamy potwierdzenie, że szatan nie chce by człowiek się modlił do Boga.]
2013-07-09 20:03:30
Znów wzrosło u mnie zainteresowanie do magii i innych związanych z tym rzeczy ...
[Demon zdradził się co przybliża ludzi do niego, nie tylko tę dziewczynę.]
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2013-07-09 22:36:23
Też ciągnie mnie do rzeczy związanych z 6 przykazaniem ...
2013-07-09 23:56:19
NIe dawaj się. Jak najszybciej idź do egzorcysty.
2013-07-12 11:57:43
Jutro jadę na modlitwę o uwolnienie ...
2013-07-12 18:04:10
Dobrze, ale to za mało. Udaj się jak najszybciej do egzorcysty.
2013-07-13 20:39:13
Byłaś na tej modlitwie o uwolnienie? Pomogła?
2013-07-14 09:57:44
Byłam...Już na początku mszy dostawałam drgawek...I później na modlitwie o uwolnienie bardziej mnie brało (nie pamiętam połowy ) ...Wiem tyle ,że
znalazłam się w zakrystii i tam się modlił egzorcysta ...Najbardziej do szału doprowadza mnie modlitwa w językach ...A i spowiadałam się 2 razy ...Za
tydzień też jadę na takie spotkanie i możliwe ,że w najbliższym czasie na spotkanie z egzorcystą ...
2013-07-14 12:12:55
Egzorcysta jak najszybciej. Nie odkładaj wizyty u niego.
2013-07-14 17:08:21
Dalej się czuje nieswojo...W nocy też się budziłam z drgawkami...
2013-07-14 17:10:01
Jest lepiej niż było. Pomódl się do Maryi z prośbą o wsparcie.
2013-07-14 21:12:48
Miałam zaprzestać słuchania metalu , ale znów to robię ...
2013-07-15 17:52:49
Od miesiąca (po modlitwie o uwolnienie)moi znajomi zaczęli doświadczać dziwnych rzeczy,odczuć najczęściej w moim otoczeniu , a szczególnie jak patrzą mi się w oczy ...Zaczęli się nawet bać wieczorami gdzieś ze mną wychodzić ...bo np. światło w pokoju samoistnie zgaśnie ,bądź też latarnie gdy
przechodzę koło nich ...I to się coraz częściej zdarza ... Jakoś się tym bardzo nie przejęłam ...Ale wolałam napisać o tym,chociaż nie musi mieć to związku
ze sprawą...
2013-07-15 18:23:15
Może mieć. Ja też miałem ostatnio nieprzyjemne doznania. Myślę jednak, że to już minęło. Idź do egzorcysty. Nie odkładaj tego.
2013-07-16 19:59:04
Mam problem z pornografią ...
2013-07-16 21:13:49
To jest grzech ciężki ?
2013-07-17 00:06:05
Pornografia to nieczystość. Jest ona grzechem ciężkim jeśli masz świadomość tego że jest ona grzechem ciężkim i to celowo olewasz i ją oglądasz. Jeśli to
robisz nie do końca z własnej woli, to nie jest ona Ci liczona jako grzech ciężki. Innymi słowy musisz zrobić wszystko co z Twojej mocy by pozbyć się tej
usilnej chęci jej oglądania. Proponuję pomodlić się do Maryi w tej sprawie.
2013-07-17 19:56:09
Mam takie pytanie (chociaż się troszku domyślam)...Zastanawia mnie o co chodzi ze tym wzrokiem ..Znajomi jak patrzą mi w oczy to np. czuja jakby ukucie (ból itp)i ks. jak rozmawiał ze znajomą to powiedział ,że ma unikac ze mna kontaktu wzrokowego...Pamiętam też ,że jak się nade mną modlono to
zasłonili mi oczy ...O co w tym wszystkim chodzi ?
2013-07-18 00:05:27
Nie mam pojęcia. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam.
2013-07-18 01:25:18
Całkowicie to nie unikać ,ale ten ks. coś tłumaczył ,że może widzieć nienawiść itd...Chyba trochę przesadza,tak nawet ks.egzorcysta stwierdził jak znajoma z nim rozmawiała ... A tak z tym ,że mi zasłonili oczy to może chodzi o to bym nie pamiętała całego przebiegu wydarzeń ? bo właśnie tak jest ...
2013-07-18 10:51:07
Możesz sobie zrobić zdjęcie twarzy i mi je pokazać?
2013-07-18 11:32:40
nie mam możliwości ...
2013-07-18 20:22:13
Znów dostaje tzw. tików nerwowych ...
2013-07-18 21:03:37
a raczej na pewno ,żadnym stresem nie jest to spowodowane ...
2013-07-18 23:55:40
Masz aparat w telefonie?
2013-07-19 00:45:50
Posiadam.
2013-07-19 02:19:52
Przy 2 spowiedzi w sobotę , wyrzekałam się grzechów w imieniu jezusa i maryi ,powtarzałam słowa kapłana ...Ale nadal np. słucham metalu , bądź
miałam do czynienia z pornografią ...Czyprzy następnej spowiedzi muszę o tym wspomnieć ...?
2013-07-19 10:16:41
Tak, wspomnij. Dodatkowo poproś Jezusa za wstawiennictwem Maryi, by Cię zablokował na to co Mu się niepodoba np. na pornografię, metal itd.
P.S. Zrób sobie zdjęcie telefonem i podaj mi link do niego.
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2013-07-21 10:41:20
Byłam wczoraj na modlitwie o uwolnienie ...Już myślałam ,ze będzie dobrze , ale jednak dostałam drgawek i zaprowadzono mnie do pomieszczenia
obok zakrystii i tam tez dostawałam drgawek ...Modlili się na de mną księża ...Później jak zaczęło się uspokajać poprosiłam o spowiedź , ale ukryłam
większość grzechów , nie potrafiłam ich wypowiedzieć...Czyli spowiedź nie była ważna ? Jak wracałam samochodem to strasznie mnie dusiło ...Noc była
spokojna... Ale znów po takim spotkaniu strasznie schudłam ...
2013-07-21 12:08:03
Podczas modlitwy o uwolnienie miałam straszną ochotę zawrzeć pakt ...
2013-07-21 13:17:07
Brzydzę się przyjmować komunie ...
2013-07-21 13:47:59
"Czyli spowiedź nie była ważna ?" Trudno mi w tym przypadku się wypowiedzieć. Pomódl się do Maryi o pomoc jeśli zdołasz.
2013-07-21 23:29:35
Co robić gdy dostaje drgawek ? Nadal mam dziwne doznania ... Nie uczestniczyłam dziś we mszy ...
2013-07-22 14:01:43
"Co robić gdy dostaje drgawek ?" Pomodlić się do Jezusa i Maryi oraz pójść do egzorcysty.
2013-07-23 16:07:36
Głupota...głupota :( Kilka dni temu brało mnie na wycięcie sobie liczby 666...No i tak się stało ,ale nie wiem czemu bardzo chciałam ją wyciąć na ręce ,
a wycięłam na prawej noce ,tam gdzie mam pentagram i inne ...Ja już nie wiem co robić ... Czy z tego będą jakieś konsekwencje ...?Jak to odwrócić ?
2013-07-23 16:08:09
*nodze
2013-07-23 17:09:42
Szczerze już nie mam sił do tego ...Hmm może lepiej jak przestane chodzić do kościoła i jeździć na takie spotkania(o uwolnienie) ...
2013-07-23 19:45:06
Na spotkania o uwolnienie jeździj dalej, a dodatkowo idź do egzorcysty. Zrób to w końcu.
2013-07-23 21:58:20
Nie wiem czy to dobry pomysł ,ale poradzono i namawiano mnie abym wybrała się na mszę do pustelnia ducha świętego w czatachowie , przy okazji
spowiedź i rozmowa ...
2013-07-24 19:44:14
Tobie potrzebny egzorcysta.
2013-07-25 20:31:43
Od jakiegoś czasu znów wzrosło u mnie zainteresowanie magią ...I znowu zmagam się z nieczystością ..
2013-07-25 23:44:59
To tylko pokusa. Da się to zwalczyć. Zwalcz to.
2013-07-29 09:04:06
Mam pytanie , co zrobić z satanistycznymi znakami na ścianie (np.pentagram itd.)...? Znów chciałam zawrzeć pakt ..
2013-07-29 10:42:07
Jakie satanistyczne znaki na ścianie? Dużo tego? Od kiedy je robisz? Zrób zdjęcie tego i prześlij mi je.
2013-07-29 10:49:54
Najpierw była liczba ,a ostatnio jak brały mnie myśli by podpisać pakt , wyrysowałam nad łóżkiem pentagram ... Co z tym zrobić ?
2013-07-30 13:29:30
ciągle męczą mnie natarczywe myśli ...:( na niczym nie umiem się skupić ...Jak jakiejś pokusy nie wykonam to nie umiem znieść tego wszystkiego ... :/
2013-07-30 14:10:12
Kiedyś Ci pisałem, byś modliła się do Maryi. Zrobiłaś to?
2013-07-30 16:32:55
Praktycznie tak ...ale bardzo rzadko ..
2013-07-30 19:03:01
Częściej się módl do Maryi. Zrób to także dzisiaj.
2013-08-01 08:10:20
Pomodliłaś się do Maryi o pomoc?
2013-08-01 11:35:28
Tak...Mimo wszystko pokusy sie nasilają ...
2013-08-01 14:57:13
Więc módl się więcej (także do Jezusa). O Nim nie zapominaj.
2013-08-01 20:18:48
Po raz kolejny bardzo źle się czuje po mszy bądź też w trakcie ...
2013-08-01 20:20:29
Proś każdego dnia Boga o przebaczenie Ci grzechów niezależnie od spowiedzi konfesjonałowej. Wymień Mu je.
2013-08-02 21:45:25
Będąc dziś na adoracji , miałam uczycie jak by mnie ktoś dusił :( a w czasie błogosławieństwa było mi bardzo niedobrze (uczucie jak bym zaraz miała
zwymiotować)...Zaraz po tym miałam uczucie jak bym miała pożar w przełyku :-O dodam ,że znów podczas mszy zaczynają drętwieć mi różne części
ciała ... Ja już nie wiem co robić :/
2013-08-03 09:31:30
Czy wspomnieć o tym na najbliższym spotkaniu z modlitwą o uwolnienie ?
2013-08-03 16:05:28
Tak, wspomnij. Konsekwentnie każdego dnia proś Maryję o pomoc.
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2013-08-04 20:55:18
Mam pytanko ,będąc u spowiedzi zataiłam świadomie grzechy to spowiedź jest nieważna ?
2013-08-04 21:05:59
Dokładanie. Ta spowiedź nie jest ważna. Trzeba ją powtórzyć.
2013-08-05 19:34:19
Znów na mszy nie umiałam się skupić ..
2013-08-05 23:42:41
Ważniejsze jest to, że na niej byłaś. Przypominam, byś każdego dnia wyznawała Bogu swe grzechy i prosiła o ich przebaczenie niezależnie od spowiedzi
konfesjonałowej. Czyń to od razu po wystąpieniu danego grzechu.
2013-08-09 07:58:53
Przepraszasz każdego dnia Boga za swe grzechy? Wymieniasz Mu je?
2013-08-09 12:03:39
Nie..
2013-08-09 12:04:25
jutro jadę na modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie ...
2013-08-09 16:54:02
Dlaczego od razu po wystąpieniu danego grzechu nie przepraszasz Boga za ten grzech?
2013-08-09 19:47:46
Nie wiem ..
2013-08-09 21:19:36
Możesz zacząć to robić?
2013-08-10 10:15:30
Ja nie wiem ...Spróbuję ,ale na prawdę nie chcę ...
2013-08-10 13:01:18
To szatan Ci podpowiada byś nie chciała. Zrobiłaś już to?
2013-08-11 11:01:39
Byłam na tym spotkaniu , za tydzień jadę znowu..Udało mi się powiedzieć o wyciętej liczbie .. Ostatnio zaś brało mnie na spalenie pisma , zamiast tego
wyrysowałam w nim pentagram ..
2013-08-11 12:20:39
Dobrze, że się powstrzymujesz i że coraz częściej bierzesz udział w mszach o uwolnienie. Cały czas zalecam Ci jednak udanie się do egzorcysty w trybie
natychmiastowym. Chcę również, byś każdego dnia przepraszała Boga za swoje grzechy, najlepiej od razu po ich wystąpieniu. Zrób to. Zacznij TERAZ.
2013-08-12 20:44:32
Zaczął interesować mnie satanizm ,a nawet mi się bardzo bardzo to podoba ^^
2013-08-12 21:03:40
Prosiłaś Boga o przebaczenie Ci grzechów? Jeśli nie, zrób to teraz.
2013-08-13 19:54:39
Spróbuję ..
2013-08-13 21:19:47
Udało się?
2013-08-14 20:12:40
Byłam na mszy ,ale nie przeprosiłam go ... Nie borę czynnego udziału we mszy ...Nawet czasem zastanawiam się co tam robię...
2013-08-14 20:13:16
Może Satanizm będzie lepszą drogą ..
2013-08-14 23:40:24
Satanizm wybij sobie z głowy i przeproś Go za wszystko jak najszybciej. Zmuś się nawet do tego.
2013-08-16 20:08:27
Znów miała takie palące uczucie tam gdzie mam pentagram :( Jutro jadę na modlitwę ...
2013-08-17 07:44:02
Dobrze. Przeprosiłaś Boga za swe grzechy?
2013-08-18 10:06:14
Jakoś nie czuję się lepiej po tej modlitwie , tylko mam straszny mętlik w głowie ... Nie było ,aż tak źle jak wcześniej ..Nawet poprosiłam o spowiedź ,
która zamieniła się trochę w sprzeczanie ..Nie pamiętam co dokładnie gadałam ,ale były to głupoty - nie wiedziałam co gadam :(
2013-08-18 12:18:06
Cały czas Ci powtarzam. Idź do egzorcysty. On Ci potrzebny każdego dnia a nie raz na miesiąc. Poza tym przepraszaj Boga codziennie za swoje grzechy.
Wymieniaj mu je i proś o ich przebaczenie. Zrobiłaś to już chociaż raz?
2013-08-19 12:27:27
Boje się przyjąć komunie ...
2013-08-19 12:31:44
Przyjmij ją. Tyle razy to robiłaś i dobrze wiesz, że to nic strasznego. Przeprosiłaś Boga za swoje grzechy?
2013-08-20 10:37:29
Byłam wczoraj na eucharystii no i nie udało mi się przyjąć komunii... Czy jak przy spowiedzi nie powiedziałam kilku grzechów -dużo tego...(nie potrafiłam ,miałam mętlik w głowie ) to przy następnej mam się z tego wyspowiadać ?
2013-08-20 12:20:14
Tak.
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2013-08-20 19:42:55
Czuje niechęć i obrzydzenie kiedy mam przyjąć komunie ..Zmagam się z tym ,ale przegrywam na każdym kroku ... Ja już nie daje rady z ta całą sytuacją
...Nie chcę się wciągnąć w jakiś nałóg ,który na pewna chwile psychicznie by mi pomógł ...Już wolę się poddać ...
2013-08-20 20:28:35
"Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony." [Mt 24, 13]
[Te słowa celowo wyrwałem z kontekstu w jakim się znajdują w Biblii, by tę dziewczynę duchowo wesprzeć. Biblia naucza o nich w kontekście ucisku mającego się wydarzyć przy końcu świata.]
2013-08-21 17:24:58
Jakiś czas temu zniszczyłam ew.łukasza ...
[Zauważmy, że zniszczona została tylko Ewangelia wg św. Łukasza, a nie cała Biblia.]
2013-08-21 19:32:19
Po prostu zwalcz to i nie rozmyślaj już o czynach przeszłych. Przypominam byś przeprosiła Boga za swe grzechy.
2013-08-23 09:32:53
Chciałam wczoraj podpisać pakt ..Znów wszystko mi się rujnuje :(
2013-08-23 10:51:16
Podpisałaś go?
2013-08-23 11:10:52
Nie,ale strasznie mnie brało i bierze ...Ale modliłam się do Szatana i przeklinałam bliźnich ...No i też chyba wypowiedziałam przy tym słowa by zniewolił
każdą osobą w moim życiu ..Nie pamiętam... Chcę sobie poprawić ten wydziergany pentagram.
2013-08-23 11:30:28
spale pismo bo to stek bzdur
2013-08-23 15:43:54
jest już za późno , pakt podpisany ...I nic już tego nie zmieni
2013-08-23 16:06:56
Władca Piekieł Pozdrawia
2013-08-23 20:07:15
Cholera narobiłam strasznych głupot ..
2013-08-23 20:08:58
Już się z tego nie wywiąże ..
2013-08-23 23:42:21
To co zrobiłaś podlega przebaczeniu. Poproś Boga o to w prywatnej modlitwie. Spowiedź konfesjonałową zrób dodatkowo swoją drogą.
2013-08-24 20:48:19
Jest już za późno ...
2013-08-25 00:14:02
Na powrót do Boga nawet teraz nie jest za późno.
2013-08-26 23:55:26
Znów zwierzęta na mój widok dziwnie reagują ...
2013-08-27 07:52:26
Wyczuwają złego. Tobie egzorcysta potrzebny każdego dnia. Idź do niego jak najszybciej.
2013-08-27 13:18:05
Najlepsze jest to ,że jak szukam pomocy i mam chęć walki z tym , to mi się to nie udaje ... U mnie w mieście nie mam gdzie szukać pomocy ...Nie ma tu
takiego kapłana ,nawet modlitwą czy rozmową by pomógł ...Z jednym rozmawiałam bo był na spotkaniu i zna mnie , oferował się ,że jak by coś się działo
to mogę do niego dzwonić ...Trochę dziwne bo jak wcześniej szukałam pomocy u niego twierdził ,że to jest zwrócenie na siebie uwagi ...Wczoraj się dowiedziałam ,że ten ks. znowu nie dowierza ,że to jest zniewolenie (nie potrafi tego przyjąć)... On jest naprawdę niepoważny , najpierw oferuje pomoc
a później odrzuca ...Doświadczyła to też znajoma ,która też jeździ na spotkania a jej sytuacja jest o wiele gorsza ... Przecież ja nie robię tego na pokaz !
2013-08-27 13:49:29
Najwyraźniej on się waha między opętaniem a chorobą psychiczną.
2013-08-27 14:15:23
Moich rodziców zaczęło coś straszyć ..
2013-08-27 14:30:22
Kiedy po raz pierwszy? Jakiego typu to jest straszenie?
2013-08-27 14:48:22
Nie wiem dokładnie ,ale coraz częściej ...Śnią im się zmarli , a ojciec ostatnio słyszał jakby talerze w kuchni się tłukły ...Przyznam ,że tez miałam taką sytuację..
2013-08-27 15:20:31
Ksiądz który chciał Cię prowadzić może mieć rację. Możesz nie być opętana. Demony mogą być nie w Tobie, a w Twoim mieszkaniu / domu i próbować
Cię zniewolić - stąd wahania tego księdza. W takim przypadku przydałoby się egzorcyzmować dom, a przynajmniej go poświęcić. Ksiądz po kolędzie będzie chodzić dopiero za pół roku, więc nie czekałbym na to. Poproś jakiegoś księdza by poświęcił Twoje mieszkanie. Ty stawiając skuteczny opór złemu
mogłaś uchronić się przed opętaniem, choć objawy miałaś jakby ono już nastało. To mogło być złudzenie. One mogą być wokół Ciebie, a nie w Tobie.
Trwając w Jezusie nie dałaś się im. Poproś jakiegokolwiek księdza by poświęcił Twoje mieszkanie i pobłogosławił domowników.
2013-08-27 18:02:24
A dlaczego dostaję drgawek i nie zawsze jestem świadoma czynu ?Ja sobie tego nie wymyślam ...Kapłan ,który modlił się nade mną stwierdził ,że to jest
zniewolenie... Sama już nie wiem co robić...
2013-08-27 18:09:07
Czyli wizyta u egzorcysty jest już niepotrzebna ? ^^
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2013-08-27 18:29:33
[CENZURA] mnie już to ...Jeden [Ocenzurowano wulgaryzm — zamiennik: mówi] tak,drugi inaczej ...To może czas na koniec przygody z kościółkiem i
bożkami bo to wszystko już mnie strasznie irytuje...! Może wtedy zaznam spokój bo psychicznie już tego nie zniosę .
2013-08-27 18:37:21
Życie bez ograniczeń jest o wiele wspanialsze !Dlaczego mam się powstrzymywać a nie czerpać z życia ile się da ?
2013-08-27 18:39:53
Twój problem jest złożony. Wstępnie to wygląda na działanie grupy demonów. Pamiętaj jednak, że zniewolenie to nie to samo co opętanie. Gdy zachodzi opętanie, demon siedzi w człowieku. Gdy zachodzi zniewolenie, demon może być obok człowieka lub w jego środku. Skoro ostatnio rodziców Twoich
zaczęło coś dręczyć, więc najprawdopodobniej to coś jest na zewnątrz Ciebie i próbuje się do Ciebie dobrać. Nie wyklucza to jednak tego, że jakiś inny
demon już w Tobie jest. Dlatego te Twoje stany są trudne do rozgryzienia i nie dają jednoznacznych objawów opętania. Tak czy siak, jest to działanie
grupy złych duchów i nie wolno się im dać. Powiedz im: "Jezus Chrystus jest moim Panem".
2013-08-29 00:22:27
Wczoraj się strasznie czułam ,jak bym była no nie wiem naćpana ..Tak też znajomi twierdzili ...To było straszne uczucie..Aż byłam się upić bo miałam już
tego dosyć..Wypiłam dużo ,ale to nic nie pomogło . W jednym momencie jak chciałam się upić bo miałam dość tej całej sytuacji to zaczęło mnie wykręcać ,ale udało mi się zapanować nad tym.. Ja już nie wiem co robić ...
2013-08-29 01:12:21
Już Ci mówiłem. Codzienna wizyta u egzorcysty oraz modlitwa do Boga własnymi słowami o odpuszczenie Ci wszystkich grzechów.
2013-08-29 19:31:55
Nadal nie czuje się do końca sobą ..Strasznie mnie do tego złego ciągnie...Dzisiaj zaczęło mną strasznie wykręcać. ..Przyzywałam Szatana...
Ja nie wiem czemu to robię . Na spotkaniu myślę ,że będę dopiero 14 września ...Wiem ,że to trochę późno ,ale ja nie znam ludzi ,którzy by mi jakoś
pomogli ...
2013-08-29 20:04:42
Za każdym razem gdy coś Cię będzie nęcić powiedz: "Jezus Chrystus jest moim Panem" i czyń to tak długo, aż szatan zrozumie i chwilowo da Ci spokój. Tę
chwilę spokoju wykorzystaj do tego, by przeprosić Boga za swe grzechy i poprosić Go o ich wybaczenie Ci oraz umocnienie w walce ze złym duchem.
2013-08-30 18:11:25
Zrobiłam tak bo miałam straszną pokusę i się zaczęło najgorsze...Strasznie bolała mnie głowa .
2013-08-30 18:13:03
Chwilowo ustało ...Nie wygina mnie już tak ...
2013-08-30 18:13:25
Strasznie mnie mięśnie bolą
2013-08-30 18:30:18
Tak jak pisałem, gdy powiesz mu "Jezus Chrystus jest moim Panem" on da Ci chwilowo spokój. Przypominam byś ten chwilowy spokój natychmiast wykorzystywała do tego by przeprosić własnymi słowami Boga za swoje grzechy i poprosić Go o ich wybaczenie. Poprosiłaś Boga o wybaczenie grzechów?
2013-08-30 18:35:50
Nie ,bo raczej mi nie wybaczy ..
2013-08-30 18:55:27
Nie zrobiłaś niczego co nie podlegałoby wybaczeniu. Po prostu Go o to poproś. Wymień mu grzechy których żałujesz i poproś o wybaczenie.
2013-08-30 19:43:00
Ja nie chcę się dalej męczyć ..
2013-08-31 14:39:54
Próbowałam przeprosić , ale się nasilało to przestałam ...W nocy się przebudziła bo znowu zaczęło mnie męczyć.. Jest troszkę lepiej ,ale strasznie jestem zmęczona .
2013-08-31 16:04:46
Próbuj do skutku. Już wiesz co go odstrasza więc korzystaj z tego. Dorzuć wodę święconą. Niech jakiś ksiądz Cię pobłogosławi z użyciem wody święconej.
To na dłuższy okres powinno go odstraszyć.
2013-09-02 19:30:59
Byłam dzisiaj na mszy ..Czułam mrowienie w różnych częściach ciała(szczególnie podczas komunii) ..Strasznie mnie mięśnie bolały ...
2013-09-02 19:58:32
Ważne jest to, że już wiesz jak go odstraszyć na jakiś czas w sposób skuteczny. Teraz łatwiej już Ci będzie na mszach o uwolnienie czy po błogosławieństwach. Mimo wszystko dąż do tego, by przeprosić Boga za swoje grzechy i poprosić Go o ich wybaczenie Ci. Zrób to nawet teraz, choćby w myślach,
nawet bez uprzedniego Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w Boga. Po prostu mów do Niego nawet w myślach lub na głos, tak jakby On stał obok Ciebie
twarzą w twarz. Powiedz Mu co masz powiedzieć i poproś o przebaczenie. Zrób to teraz.
2013-09-04 10:11:58
poprawiłam sobie pentagram ...Nie mogłam wytrzymać ..
2013-09-04 13:28:10
A co miałaś czynić, gdy ogarnie Cię pokusa?
2013-09-06 16:13:50
Ale mi głupio... dałam dzisiaj księdzu po lekcji religii obraz Bafometa ...Strasznie było mi nie dobrze... Mam dość tych chorych akcji ...
[Nie wiem dlaczego osoba ta imię demona napisała przez „f”. Ogólnodostępna pisownia jego imienia to: Baphomet. Jest to demon przedstawiany w postaci człowieka z głową kozła. Sataniści w pentagram skierowany czubkiem do dołu często wpisują głowę właśnie Baphometa. Jest ona jednym z głównych symboli satanizmu teistycznego.]
2013-09-06 16:16:20
Cały czas mów złemu że Jezus Chrystus jest Twoim Panem.
2013-09-08 08:31:50
Wczoraj zrobiłam laleczkę typu voodoo..Najlepsze jest to ,że nie pamiętam jak to dokładnie robiłam... Rodzice twierdzą ,że przez te 2 godziny spałam...
[Laleczka voodoo [wymawiaj: wudu] to szmaciana lalka w którą wbija się igłę w miejscu w którym osoba której się złorzeczy ma doznać bólu. Media spopularyzowały ją jako zabawkę, a czynienie za pomocą niej krzywdy innemu człowiekowi przedstawiają jako zabobon. Udowodnione są jednak przypadki,
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że taka laleczka w połączeniu z technikami okultystycznymi, za sprawą demonów, może rzeczywiście innemu człowiekowi wyrządzać krzywdę. Świat naukowy nie uznaje jednak istnienia demonów, a co za tym idzie, wszelkiego rodzaju ich działanie komentowane jest najczęściej słowem „przypadek”.]
2013-09-08 11:14:15
Co z nią zrobić ?
2013-09-08 12:29:22
Jeśli masz piec w domu spal ją. Jeśli nie wyrzuć ją do śmietnika.
2013-09-09 14:06:58
Dzisiaj na religii masakraaa ,nie chciało mi się tego słuchać...Jak tak dalej będzie to się z niej wypisze ..
2013-09-09 14:08:16
Trochę się boje sobotniego spotkania z modlitwą ...
2013-09-09 15:50:49
Ja nie wiem co teraz zrobić , ksiądz ,któremu dałam bafometa zrobił akcje mojej już byłej klasie .Twierdzi ,że powiedziałam ,że ktoś kazał to przekazać
...Ja na prawdę nie pamiętam co powiedziałam ,ale od bardzo dawna chciałam mu to dać ...Mam dość tych ,akcji , mam dość wszystkiego ...
2013-09-09 15:59:56
Cały czas Ci powtarzam, byś za każdym razem gdy coś Cię najdzie mówiła złemu "Jezus Chrystus jest moim Panem" oraz byś tę chwilę spokoju od niego
wykorzystała na przeproszenie Boga za swoje grzechy i prosiła Go o ich przebaczenie Ci. Po prostu tak zrób, a o egzorcystę staraj się swoją drogą jak najszybciej. Nie robisz tego co Ci piszę, a jeśli nawet podejmujesz próbę, to nie wznawiasz jej później. Zacznij realizować to co Ci piszę.
2013-09-09 16:07:10
boje się Go ...
2013-09-09 19:10:29
Więc zacznij robić to co Ci piszę.
2013-09-11 17:57:20
Nie chcę mi się żyć ..
2013-09-11 18:28:49
BÓG NIE POKOCHA SŁUGĘ SZATANA .
2013-09-11 18:43:53
Jesteś sługą Boga. Jezus Chrystus jest Twoim Panem. Nie zapominaj o tym.
2013-09-12 10:01:45
Boje się trochę sobotniego spotkania ...Boje się ,że tam nie dotrę ...
2013-09-12 10:03:48
Przypomnij sobie, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem. Dasz więc radę.
2013-09-12 22:00:38
jezus jest nikim
2013-09-12 22:09:28
Jezus jest Twoim Panem. Powiedz to szatanowi.
2013-09-13 20:52:04
Szatan!Szatan!Szatan!
2013-09-13 21:08:38
Szatan i tylko On !Nic już tego nie zmieni !
Wątek został zakończony przez dziewczynę z którą toczyła się powyższa rozmowa. Mimo to, 2 dni później wznowiła ona tę rozmowę w nowym wątku. Oto
dalszy jej ciąg:
2013-09-15 13:30:11
Byłam wczoraj na modlitwie ...Już na samej mszy się zaczęło ...Nie mogłam się modlić bo było coraz gorzej ...Na drugiej części spotkania (adoracja+modlitwy)dostawałam ataku ...Jeden z ks. który się nade mną chyba modlił ,powiedział mi ,że jest mi potrzebna modlitwa egzorcysty ...
2013-09-15 14:03:34
A ja do egzorcysty się nie zgłoszę...
2013-09-15 15:31:13
Mam pytanie czy noszenie bransoletki reggae jest złe ? Wczoraj się dowiedziałam ,że jest ...Nie wiem czemu..
2013-09-15 17:57:12
Nie wiem co to za bransoletka.
2013-09-15 19:26:52
No to jaśniej :barwy reggae
2013-09-15 19:51:34
Mimo wszystko nadal mi to nic nie mówi. Mniejsza o większość. Jeśli się ktoś orientował w tym temacie i Ci powiedział byś tego nie nosiła, to nie noś.
2013-09-16 10:47:21
Okropnie się czuje ...zwolniłam się ze szkoły bo do końca nie kontaktowałam ...Nie mogłam w nocy spać ...
2013-09-16 15:16:00
Cały czas przypominaj złemu, że to Jezus Chrystus jest Twoim Panem. Proś Boga o przebaczenie Ci grzechów, wymień je oraz jak najszybciej udaj się do
egzorcysty.
2013-09-16 18:08:08
Boje się egzorcysty...Nie wiem jak się z takim kimś skontaktować ...Nie chcę żadnego egzorcysty ...
2013-09-16 18:27:42
To ksiądz jak każdy inny, ale mający od biskupa pozwolenie na wyrzucanie demonów z ciał ludzi. Nie ma więc powodów by się go bać. Skąd jesteś?
2013-09-17 13:02:21
[Ocenzurowano] , woj.Opolskie ...
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2013-09-17 13:08:10
Najbliższy egzorcysta znajduje się w Opolu: Kuria Diecezjalna; 45-005 Opole; ul. Książąt Opolskich 19; tel. [Ocenzurowano]; fax [Ocenzurowano]; E-mail:
[Ocenzurowano]; www.diecezja.opole.pl
2013-09-17 13:08:47
Juz lece ...
2013-09-17 13:10:16
tylko niech mnie spróbuje wodą święconą pokropić to mu nogi z dupy powyrywam
2013-09-17 13:16:29
Pierwsze spotkanie jest tylko rozmową.
2013-09-17 13:58:53
Mam takie wrażenie na spotkaniach , jak się nade mną modlą to jakbym bym wszystko widziała obok ...
2013-09-17 15:20:06
Co ja mam takiemu egzorcyście powiedzieć ?
2013-09-17 17:26:47
Ja już nie mam sił na nic ...
2013-09-17 18:36:41
"Co ja mam takiemu egzorcyście powiedzieć?" Nic. On przecież wie po co się przychodzi do egzorcysty.
2013-09-18 11:31:15
Strasznie mi nie dobrze ...Dziwnie się czuje ...nic mi się nie chce...nie mam sił nawet z łózka wstać ...
2013-09-18 14:20:57
Złemu twoje zamiary udania się do egzorcysty po prostu nie są na rękę. Musisz się po prostu zaprzeć sama siebie i do niego iść jak najszybciej. Tego typu
objawy mogą się teraz nasilać. Im dłużej będziesz z tym zwlekać, tym może być Ci trudniej do niego się wybrać. Złemu o to właśnie chodzi.
2013-09-18 16:33:06
W sobotę będę na spotkaniu z modlitwą o ...Boje sie okropnie egzorcysty
2013-09-18 17:17:21
Może to głupie ,ale czuje czyjąś obecność w domu...Boje się ...
2013-09-18 17:18:37
Przed chwila miałam wrażenie jakby ktos za mna stał ...
2013-09-18 19:19:56
W pozytywnym sensie czy w negatywnym? To może być Twój anioł stróż, choć nie musi. Na razie nie masz powodów by się tego czegoś bać, bo należysz
do Jezusa. On jest Twoim Panem. W razie kłopotów powiedz to głośno tyle razy ile będzie trzeba.
2013-09-18 20:27:10
W sensie negatywnym ...
2013-09-18 20:33:49
Jeśli dał Ci się odczuć obok, to może nie jest w Tobie jak to się wydaje. Tym bardziej więc nie masz powodów do obawiania się wizyty u egzorcysty.
2013-09-18 20:53:30
Czyniłam rytuały satanistyczne... Ciągnie mnie cholernie by się pobawić w OOBE
[OOBE to podobnie jak śmierć kliniczna, wyjście duszy z ciała człowieka, ale wywołane w sposób, zamierzony, poprzez techniki okultystyczne.]
2013-09-18 20:54:28
dalej nie czuje sie sobą
2013-09-18 20:54:49
ale jest lepiej niż było
2013-09-18 20:55:41
czy bóle głowy mogą być z tym wszystkim związane ?
2013-09-18 23:17:05
Jak najbardziej.
2013-09-19 09:15:56
Nim zaczęliśmy naszą rozmowę, pisałaś coś o jakiej grupie modlitewnej w której Twoim zdaniem złe rzeczy się dzieją. Miałaś też kiedyś iść na jej spotkanie w ramach pokuty po spowiedzi. Pamiętasz? Możesz mi przypomnieć gdzie znajduje się ta grupa modlitewna, co dokładnie się w niej działo lub nadal
dzieje, ile razy tam byłaś, dlaczego itd?
2013-09-19 14:06:23
jest to odnowa w duchu świętym , nie wiem dlaczego tam trafiłam , ale to było zaraz po tym jak zaczęłam do kościoła chodzić...Ogólnie ci ludzie co tam
chodzą są dziwni ,fałszywi itd. dlatego pewna grupa ludzi z niej odeszła do mimj...Towarzyszyły mi na tym spotkaniu dziwne uczucia, ogólnie dziwnie się
czułam ... Twierdziłam ,że to sekta ...Zostałam przez opiekuna duchowne tej grupy powyzywana od Diabłów itp.reszta rzeczy,które się tam działy są opisane chyba w pytaniach na tej stronie ...
[„mimj” to grupa modlitewna: http://mimj.pl/. Zauważmy, że na początku tej rozmowy dziewczyna pisała słowo „ksiądz” z dużej litery, a teraz Ducha
Świętego napisała z małych liter.]
2013-09-19 15:28:46
Napisałaś: a) „jest to odnowa w duchu świętym". W jakiej parafii? b) "to było zaraz po tym jak zaczęłam do kościoła chodzić". Czyli kiedy? c) "dlatego
pewna grupa ludzi z niej odeszła do mimj" Mniej więcej jak liczna? d) "reszta rzeczy,które się tam działy są opisane chyba w pytaniach na tej stronie"
Szukałem tego, bo wydawało mi się, że pisałaś o tym, jednak nic nie znalazłem. Przypuszczam, że je wykasowałaś. Możesz więc mi przypomnieć co dokładnie się tam działo?
2013-09-19 15:51:47
a) parafia [Ocenzurowano] b)jakieś 2 lata temu c) 10 osób jak nie więcej d)http://[Ocenzurowano].html
[W linku który ocenzurowałem, znalazłem informację, że była ona na tym spotkaniu ok. 2-3 razy i zobaczyła tam m.in. pantomimę. Odebrała to jako robienie teatrzyku w kościele, a samo zachowanie ludzi tam będących, nazwała pajacowaniem. Przypuszczam, że „teatrzyk” nakazał ludziom czynić jakieś
gesty nie godne miejsca świętego jakim jest kościół. Zauważmy też, że od 2 lat wznowiła chodzenie do kościoła. We wstępie pisałem, że pierwsze oznaki
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dostrzegłem u niej w roku 2011 (chodziło o pytanie dotyczące jedzenia upieczonych kotów), czyli właśnie 2 lata temu. Wstępne moje przemyślenia są
takie, że nabawiła się opętania przy wywoływaniu duchów, ale przez kilka początkowych lat było ono w bezobjawowe. Tylko zaprzestanie chodzenia do
kościoła mogło sugerować, że coś z jej duchowością się dzieje. Przypuszczam, że gdy wznowiła chodzenie do niego, zły duch dopiero wtedy zaczął dawać
o sobie znać i nakierowywać jej myśli na pieczonego kota, a potem także na samobójstwo z użyciem tabletek.]
2013-09-19 17:07:40
Pisałaś, że kiedyś wywoływałaś duchy. Do której klasy wtedy chodziłaś? Zajęłaś się tym z własnej woli, czy ktoś Cię do tego zachęcił? Ile razy wywoływałaś duchy? Udało się coś wywołać?
2013-09-19 18:27:51
Okropnie mnie od soboty boli głowa... :( Te duchy wywoływałam ze znajomymi w Halloween to była chyba 3 klasa podstawówki...Przez jakieś 4 lata
nie było mnie na mszy w kościele ...Robiłam straszne akcje na religii ...Dopiero jakieś niecałe 3 lata temu zaczęłam chodzić do kościoła.. Moi rodzice też
nie chodzą do kościoła, przyrodnia siostra też miała jakieś satanistyczne znaki na ciele,wydaje mi się ,że mogła mieć coś związane z satanizmem...Ogólnie
u mnie wszyscy w rodzinie się nienawidzą ,złorzeczą itd. Młodszy brat od dłuższego czasu opuszcza religię ... Kilka osób mi mówiło ,że to może być pokoleniówka
2013-09-19 18:40:06
Tak długotrwały ból głowy może być związany z tym, że skutecznie się bronisz przed złym. Zauważ, że gdy stawiałaś mu skuteczny opór, wówczas też zaczynała Cię boleć głowa. Skoro więc teraz boli Cię już dość długo, to ja bym to interpretował jako pierwsze kroki wychodzenia z tego opętania. Te bóle
mogą się jeszcze nasilić. Zły zrobi wszystko byś tylko go nie opuściła. Jeśli jednak je wytrzymasz, to on znajdzie się już w dużo gorszym położeniu, a egzorcysta szybciej zrobi swoje.
Napiszę co do tej pory ustaliłem, a Ty sprawdź, czy gdzieś się nie pomyliłem. Do klasy 3-ciej podstawówki włącznie, uczestniczysz w mszach świętych.
Następnie będąc jeszcze w klasie 3-ciej (rok 2007) robisz sobie w Hallowenn coś, co traktujesz jako zabawę, a tak w rzeczywistości zabawą nie było. Od
tej pory zaprzestajesz chodzenia do kościoła. W roku 2011 wracasz do Boga, zaczynasz uczestniczyć w mszach świętych i wtedy zaczynają Cię dopadać
pierwsze objawy wyglądające na opętanie. No i teraz pytania: Czy udało się wywołać jakiegoś ducha? Zdarzyło się coś? U Ciebie w mieszkaniu to było?
2013-09-19 18:54:31
Nie pamiętam dokładnie czy się coś zdarzyło ... Odbyło się to u koleżanki(sąsiadki)...
2013-09-19 19:01:19
Reszta się zgadza? Był to rok 2007?
2013-09-19 19:02:36
tak
2013-09-19 19:31:02
Często czuje mrowienie w różnych częściach ciała .Czym to może być spowodowane?
2013-09-19 20:26:06
Tego nie wiem, a domysłów snuć na razie nie chcę. Nie widzę w tym jednak niczego, czego mogłabyś się obawiać. Po prostu przejdzie. Mamy więc rok
2007. Jesteś w klasie 3-ciej podstawówki. Jest Halloween. W domu koleżanki wywołujesz duchy. Nie pamiętasz teraz czy coś udało się wywołać. Kiedy
zaczęłaś opuszczać msze święte? Już w najbliższą niedzielę po tym Halloween, czy nastało to później np. w klasie 4-tej? Przerwałaś chodzenie na msze
nagle, czy stopniowo zaczęłaś je opuszczać?
2013-09-20 14:20:23
Nie pamiętam dokładnie czy tak od razu ,ale w połowie klasy 4 zaczęłam robić straszne akcje na lekcjach religii...Byłam strasznie agresywna ...
2013-09-20 14:20:51
Dzisiaj znowu nie kontaktowałam ...
2013-09-20 14:29:40
To normalne przy opętaniu. Ważne jest to, że się nie dałaś.
2013-09-20 15:14:18
Kiedy się wybierasz do egzorcysty?
2013-09-20 15:21:10
Jutro chyba jade na spotkanie do częstochowy .
2013-09-20 16:34:11
Kiedy to bóle głowy mogą minąć ?
2013-09-20 18:35:57
Na spotkanie z egzorcystą czy na spotkanie modlitewne o uwolnienie? Co do bólu głowy to pewnie po uwolnieniu się. Ataki masz tylko w domu?
2013-09-21 10:18:29
Nie tylko w domu ... Jadę na spotkanie modlitewne o uwolnienie i uzdrowienie... Pozbyłam się laleczki voodoo, znajoma ją za mnie spali ...Dziwne rzeczy sie działy jak jej to przekazałam ...Laleczka była gorąca ,a koleżankę zaczęła okropnie boleć ręka...Ja dostałam dziwnego ataku śmiechu ... Może
dlatego ,że ona miała kiedyś coś do czynienie z nia ... Coraz częściej jak mówię to czuję jakby to nie był mój głos ...
[Widzimy, że laleczka voodoo to nie zabawka lecz narzędzie okultystyczne.]
2013-09-21 10:41:42
Nie mogę do końca kontrolować swego ciała .
2013-09-21 12:19:36
Kiedy zaczęłaś zauważać utratę kontroli nad swoim ciałem?
2013-09-21 12:56:03
zawsze to się działo na spotkaniu ...Teraz mam to prawie na codzień
2013-09-21 13:24:07
Miałaś być dziś w Częstochowie. Nie pojechałaś?
2013-09-21 13:35:45
Spotkanie zaczyna się o 18 . Za godzinę wyjeżdżam ...
2013-09-22 10:58:17
Nie czuje się do końca wolna ..
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2013-09-22 12:26:42
Jak było w Częstochowie?
2013-09-22 16:34:12
Od razu zostałam zaprowadzona do zakrystii(czułam ciężar na plecach) , tam gdzie przebywają osoby potrzebujące pomocy ... Nie pamiętam co się działo na mszy ...Po modlitwie ciągle mną wyginało(okropnie się czułam)...Księża chwile się nade mną modlili ,jakimś olejkiem mnie błogosławili ...Cały czas
się gibałam . W jednym momencie czułam okropny ból tam gdzie mam wycięty 2 pentagram ...Rany były jak świeże .
2013-09-22 19:35:07
Jak się teraz czujesz?
2013-09-23 11:23:43
Nie poszłam do szkoły...Dalej mną wykręca ...
2013-09-23 14:46:28
Mam uczucie jakbym nie mówiła swoim głosem.
2013-09-23 15:32:25
Musisz sobie załatwić egzorcystę każdego dnia, a nie raz na miesiąc.
2013-09-23 18:16:39
Jak na razie nie mam jak ..
2013-09-23 19:11:53
Znów modliłam sie do Szatana...Nie potrafię sie powstrzymać ...
[Słowo szatan zostało napisane z wielkiej litery. Wcześniej z wielkiej litery było pisane słowo „ksiądz”.]
2013-09-23 19:12:16
Ja się nie wywiąże z umowy ...
2013-09-23 19:21:54
Z jakiej umowy?
2013-09-23 20:09:49
Umowy z Szatanem ...
2013-09-23 20:12:42
Co zawiera ta umowa?
2013-09-23 20:16:22
Wszystko
2013-09-23 20:19:34
Nie wywiąże się z tego...Już mi niszczy życie
2013-09-23 20:21:30
Jaka jest treść tej umowy?
2013-09-23 20:25:26
Spytaj się Go .
2013-09-23 20:25:48
po co ci to wiedzieć / co ci to da ?
2013-09-23 20:29:54
Chcę wiedzieć na czym mu zależy.
2013-09-23 20:32:25
jeden chyba podpisałam nieświadomie ..Nie pamiętam treści ...
2013-09-23 20:33:53
ma zniewolić każdą osobę spotkaną na mojej drodze ...
2013-09-23 20:34:38
Nie pamiętam reszty ..
2013-09-23 20:36:13
I tak się z tego nie wywiąże.
2013-09-23 20:39:26
Podoba mi się zło.
2013-09-23 20:43:20
teraz pewnie masz niezłą beke ze mnie
2013-09-23 21:17:59
To jest moja sprawa komu służę i służyć będę. [CENZURA] się !
2013-09-23 22:00:40
Jakbym nie wiedział że w tej chwili nie Ty do mnie mówisz, lecz ten który w Tobie siedzi, to bym Ci jeszcze uwierzył.
2013-09-24 15:37:47
Jak się dzisiaj czujesz?
2013-09-24 15:48:10
Głowa mnie boli. Nie wiem czy to normalne ,ale od wczoraj potrafię zmienić głos na bardzo niski(gruby i ohydny),czasem nawet samo wyjdzie ,że
zmieni mi się głos...Czuje się wtedy bardzo dziwnie
2013-09-24 16:02:51
Czy mówienie nie swoim głosem ma znaczenie z tą sprawą ?
2013-09-24 19:04:06
Z opętaniem? Jak najbardziej. Pisałaś kiedyś, że od roku 2007 do 2011, czyli przez 4 lata nie chodziłaś do kościoła a na lekcjach religii zachowywałaś się
agresywnie. Co się stało w roku 2011, że zdecydowałaś się ponownie chodzić do kościoła?
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2013-09-25 11:42:21
Nie wiem czemu...Tylko tyle pamiętam ,że znajoma przygotowywała się do bierzmowania,troche sie trudziłam aby tam wejść ,ale weszłam jedynie
by się z ludzi pośmiać ...Zaraz po tym moje zachowanie się bardzo zmieniło ,aż ksiądz na religii dopytywał co się stało(był bardzo zdziwiony ta sytuacją)
...Pamiętam ,że przez długi czas nie potrafiłam wymawiać słow typu , szczesc boze itd ,jezus ...Nie tolerowałam maryi ... Po tym jak zaczęłam chodzić
do kościoła zbierałam się rok by pójść do spowiedzi ...
[Tu widzimy czego szatan się boi. Są to imiona świętych, szczególnie: Jezus, Maryja oraz pozdrowienia typu „szczęść Boże”. Nie lubi też gdy ludzie chodzą
do spowiedzi. Robi co tylko może by oni ze spowiedzią jak najdłużej zwlekali, a najlepiej jakby w ogóle do niej nie poszli.]
2013-09-25 13:33:41
Jak się dzisiaj czujesz? Kiedy najbliższa wizyta u egzorcysty?
2013-09-25 13:41:22
Dzisiaj się czuje lepiej niż ostatnio... nie wiem..
2013-09-25 13:43:46
Byłaś dziś w szkole?
2013-09-25 15:05:01
Tak. Kręci mnie by pooglądac jakiś horror , czy to może być niebezpieczne ? Wcześniej nie przepadałam za horrorami ,ale ostatnio mnie do tego ciągnie
...
[Jak widać lubowanie się w horrorach może oznaczać, że danym człowiekiem szatan już się zainteresował. Filmy tego typu to coś na czym mu zależy.]
2013-09-25 15:16:15
W Twoim przypadku może to być niebezpieczne. Po jego obejrzeniu zły może Cię namówić do zrobienia czegoś co było w filmie z morderstwem lub samobójstwem włącznie. O której godzinie wczoraj poczułaś się lepiej? Czy nie było to gdzieś między 18:00 - 19:00?
2013-09-25 15:32:49
Nie pamiętam ...A co to ma wspólnego o ,której godzinie ?
2013-09-25 18:54:36
Teraz to nieważne. Kiedy masz najbliższe spotkanie z egzorcystą?
2013-09-26 10:07:05
Za miesiąc ...Może jak się zbiorę to w końcu zadzwonię pod ten nr. który mi przesłałeś ...Tylko ,że się trochę boje.. Wczoraj spotkałam się z osobą ,która
jest w podobnej sytuacji jak ja (ogólnie to mamy zakaz spotykanie się) byłam się z nią napić,porozmawiać,zaczęłyśmy się wkręcać ...I się wkręciłam...Po
jakimś czasie uspokoiło się u mnie ,z Nią było gorzej ... Ten nr. który mi podałeś jest do kurii ?Czyli jak zadzwonię ,to trzeba poprosić o nr. do egzorcysty
?Czy oni mogą się pytać o tym co się dzieje ,bądź działo ?
2013-09-26 17:31:38
Udało mi się zetrzeć ze ściany pentagram..Teraz to mi laleczke voodoo ,której się pozbyłam przypomina :/
2013-09-26 17:39:35
Ja już mam dosyć tego ...
2013-09-26 17:42:28
Mam ochotę się pociąć . Przegram tą walke
2013-09-26 18:18:23
"Ten nr. który mi podałeś jest do kurii ?Czyli jak zadzwonię ,to trzeba poprosić o nr. do egzorcysty ?Czy oni mogą się pytać o tym co się dzieje ,bądź działo ?" Tak. Ten numer jest do kurii. Czy trzeba poprosić z egzorcystą nie wiem. Nigdy nie dzwoniłem w takiej sprawie. Jeśli zaś chodzi o pytania, to myślę,
że one będą dopiero na pierwszym spotkaniu.
2013-09-27 12:43:28
Zadzwoniłaś?
2013-09-27 12:46:24
Ale mnie bierze na to by coś zrobić.. :/ Znów dostaje tików,mrowienia Może mieć coś wspólnego ,że się samookaleczałam ?Wtedy mnie już brało aby
przestać chodzić do kościoła..Nagle zaczęłam sobie wszystkie krzywdy wyrządzone mi w życiu wypominać ...Teraz to mnie nie obchodzi co było w przeszłości . Rozrywa mnie od środka :(
2013-09-27 13:58:49
Znów mnie boli głowa
2013-09-27 14:03:10
Kiedy się samookaleczałaś?
2013-09-27 14:30:24
ok 2 lat temu
2013-09-27 14:33:34
Możliwe ,że za tydzień w sobotę będę miała załatwioną wizyte u egzorcysty .. :O
2013-09-27 14:43:35
Ja nie potrafię wytrzymać tych pokus.
2013-09-27 17:31:48
Ja nie wytrzymam bez Ścieżki Lewej Ręki ... Ja nie wiem co robić...Jak się przeciwstawiam to okropnie się czuje
[Ścieżka lewej ręki to technika ezoteryczna. Zakłada ona, że w ciele człowieka nie znajduje się dusza, lecz osobiście Bóg w postaci ducha, który nie jest
Kimś doskonałym i trzeba Go do tej doskonałości doprowadzić ową ścieżką lewej ręki. Efekt końcowy prowadzi do tzw. błogostanu.]
2013-09-27 18:48:41
Przypomniałam sobie ,że te złe samopoczucie i wypominanie krzywd nagle dopadło mnie na pierwszym spotkaniu odnowy w mojej parafii. Czy to też
może mieć jakiś związek tym wszystkim ?
[Tu pojawia się konkretny argument, który moim zdaniem ściśle wiąże stan duchowy tej dziewczyny ze spotkaniami odnowy w Duchu Świętym realizowanymi w jej kościele w postaci pantomimy. Albo tam rzeczywiście działa Bóg i szatan się tego wystraszył przez co zdemaskował się w niej (złe samopoczucie i wypominanie krzywd), albo istotnie w tej wspólnocie zachodzi ukryty okultyzm w wyniku którego demon siedzący w tej dziewczynie poczuł się
„jak u siebie”. Zauważmy, że kościół to nie teatr. Jeśli ktoś regularnie wystawia w nim sztukę religijną, to myli Dom Boży z teatrem i uwłacza godności tego miejsca. Jezus wypędził handlarzy ze świątyni (być może z krużganku) czym pokazał nam świętość Domu Bożego. Ciekawe jakby dziś postąpił, gdyby
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zobaczył takie spektakle w Domu Swego Ojca. Oj raczej nie byłby zadowolony. Osobiście uważam, że wystawianie sztuk teatralnych w kościołach
(zwłaszcza regularnie jak w tym przypadku), to niegodne zachowywanie się przed Tabernakulum i Episkopat Polski powinien się tym zająć.]
2013-09-27 18:54:16
Oczywiście, że może mieć związek z tym. Na razie jednak o tym nie myśl. Załatw jak najszybciej egzorcystę. Dzwoniłaś do kurii, czy ktoś Ci go załatwił?
2013-09-28 14:39:08
Nadal mam okropne uczucie jakby rozrywało mnie od środka ... Zastanawiam się czy lepsze spotkanie z charyzmatykiem , czy egzorcystą diecezjalnym
...Do egzorcysty miałabym trudniejszy dostęp ..
2013-09-28 17:43:47
NIe każdy kto się podaje za charyzmatyka ma swoje dary od Boga. Doradzałbym spotkanie z egzorcystą.
2013-09-28 18:32:41
W tygodniu najprawdopodobniej jadę na spotkanie z [Ocenzurowano] http://mimj.pl/
2013-09-28 18:57:08
To charyzmatyk czy egzorcysta?
2013-09-28 19:23:07
charyzmatyk-egzorcysta
2013-09-29 17:56:57
Rozmawiałam dzisiaj z księdzem z parafii...Nie potrafiłam się skupić...Czułam się okropnie ... Powiedział abym jeździła na spotkania -zobaczy co będzie
dalej ...Ogólnie nie pamiętam dokładniej rozmowy... Mówił,że bez spowiedzi to ani rusz ...Boje się spowiedzi , bo umowa to umowa ..
2013-09-29 18:27:12
Nie ma reklamacji ...Ale ja chce się pozbyć tej umowy,,
2013-09-29 18:29:37
Okropnie się czuje...Nic mi się nie chce ,nie mam ochoty na nic
2013-09-29 19:48:30
Jaka jest dokładna treść umowy?
2013-09-29 22:14:58
Chciałam uzyskać piekielną moc ... I tak się stało ... On mnie zniszczy
2013-09-29 22:23:37
Ale czuje okropny ból ,ścisk wewnątrz ..
2013-09-29 23:04:12
Jaką piekielną moc?
2013-09-30 14:01:06
Do sprawowania rytuałów ...Miał też zniewolić każdą osobę napotkaną na mojej drodze ..Chciałam też więcej pieniędzy ... Okropnie się dziś czuje ,nie
mam ochoty na nic , okropnie mnie głowa boli ...spowiedź nie ma sensu , bo się nie wywiąże z tego do końca życia ... Wykończy mnie psychicznie ...
2013-09-30 19:09:37
Kto do tej pory stanął na Twojej drodze?
2013-10-01 18:15:37
Kto do tej pory stanął na Twojej drodze?
2013-10-02 10:54:08
Jakie dokładnie moce dał Ci szatan?
2013-10-02 13:21:49
Ja już mam tego dosyć ...Poddałam się pokusom...Znowu nie mam spokoju , wykręca mnie ...Potrafię mówić w językach przy rytuałach ... Psychicznie
mnie to rozwala.
2013-10-02 13:22:46
Ja chcę sie tego pozbyć tylko boje się konsekwencji
2013-10-02 13:26:53
nie mam ochoty na nic
2013-10-02 14:44:36
Co z tym charyzmatykiem-egzorcystą?
2013-10-02 16:14:41
Osoby ze wspólnoty miały mi dać znać czy jadą ...Jak na razie cisza ...
2013-10-02 18:46:27
Co jest celem tych rytuałów które robiłaś?
2013-10-02 19:39:57
zniszczenie i pożądanie ... Czuje się okropnie
2013-10-02 19:40:54
ja nie wytrzymam do następnej soboty...
2013-10-02 19:41:52
Dlaczego do następnej soboty?
2013-10-04 15:55:30
Ostatnio się coś nie odzywasz. Co się dzieje?
2013-10-04 16:30:24
Jest trochę lepiej ...Tylko pokusy nie dają mi spokoju
2013-10-04 16:46:18
Jakie pokusy?
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2013-10-04 17:07:08
Ciągnie mnie do rytków
[Rytki to rytuały satanistyczne.]
2013-10-04 19:00:22
Pisałaś kiedyś, że celem paktu jest opętanie każdego kto Ci stanie na drodze. Ile osób do tej pory stanęło Ci na drodze?
2013-10-05 12:30:09
Nie wiem czy to istotne ,ale ostatnio moja matka powiedziała mi ,że w dzieciństwie wywoływała duchy i (udało jej się wywołać) ...Od dłuższego czasu
czuje obecność zmarłych,że są koło niej ...Albo czasem ma wrażenie jak by była w innej rzeczywistości ,twierdzi ,że od tego czasu zawsze ma ''pod górkę'' Ja sobie przypomniałam ,że jakiś czas temu bawiłam się z moim rodzeństwem w zabobony np. zlewanie wosku i wróżenie sobie z tego ...
2013-10-05 12:50:21
I coś z tego wyszło? Udało się wywołać jakiegoś ducha?
2013-10-05 13:07:27
z wosku ?
2013-10-05 13:12:57
ale to było dobre 7-8 lat temu ... Moja siostra miała jakieś formułki , interesowała się wróżbami
2013-10-05 13:52:02
Ciągnie mnie [Ocenzurowano brzydkie słowo. Zamiennik: „okropnie”] do takich rzeczy ...
2013-10-05 13:52:44
Wosk nie wywoła ducha, ale formułki już mogą to zrobić, zwłaszcza jeśli będą zaczerpnięte z okultyzmu. Nie podawałaś mi przecież ich brzmienia, a pisałaś, że wkrótce potem zaczęłaś agresywnie się zachowywać na lekcjach religii i zaprzestałaś chodzić do kościoła. Czy coś innego mogło zapoczątkować
takie Twoje zachowanie?
2013-10-05 14:13:04
chyba to co napisałam .
2013-10-05 14:14:08
tylko nie rozumiem tego , dlaczego tak nagle otworzyłam się na zło...
2013-10-05 14:24:12
Przy jednym rytuale (ponad miesiąc temu) nagle straciłam świadomość ,i jakby ogromna siła na mnie zstąpiła i coś mną rzuciło ... Jeden z rytuałów odmawiałam ze znajomą ,która jest zniewolona - ma właśnie zakaz spotykania się ze mną (strasznie mnie ciągnie by z nią coś zrobić)..Na ostatnim spotkaniu egzorcysta więzi między nami .
2013-10-05 14:25:03
Na ostatnim spotkaniu egzorcysta przerwał więzi między nami .
2013-10-05 18:36:44
Napisałaś: "tylko nie rozumiem tego , dlaczego tak nagle otworzyłam się na zło...". Zapewne tekst który odczytałyście przy laniu wosku w celu wywołania
ducha, rzeczywiście go wywołał. Mógł być pochodzenia okultystycznego, a ty z koleżanką myślałyście jedynie, że to tylko zabawa.
2013-10-05 19:08:41
Od miesiąca nałogowo spożywam alkohol...Bo to jest nie do wytrzymania ...
2013-10-05 19:36:38
Kolejny [CENZURA] [Ocenzurowano brzydkie słowo. Zamiennik: „parszywy”] katol
2013-10-05 21:34:45
O kim mowa?
2013-10-06 11:54:02
Ja chcę się tego pozbyć . Czuję ogromny ból jak myślę o spowiedzi .
[Szatan po raz kolejny ukazuje, że boi się spowiedzi.]
2013-10-06 12:14:45
Wiem, że chcesz się go pozbyć. Nie gniewam się na Ciebie. Kogo on nazwał katolem?
2013-10-06 12:19:11
To było chyba do ciebie
2013-10-06 12:19:46
nie pamiętam tego jak to pisałam ..
2013-10-06 12:43:34
Towarzyszy mi dziwne uczucie od jakiegoś czasu ...Strasznie nie mogę się doczekać 31 października .
2013-10-06 14:27:28
Znowu halloween? Tym razem się mu w tym dniu nie dasz. Czym go rozwścieczyłem, że nazwał mnie katolem?
2013-10-06 17:36:39
Przestań o nim gadać
2013-10-06 19:22:43
Dobrze.
2013-10-07 15:42:49
Od wczoraj męczyły mnie myśli by się z religii wypisać ,ale znajomi mi przegadali...I zrezygnowałam.. Nadal męczą mnie okropne bóle głowy
[Tu mamy kolejną rzecz na której zależy szatanowi — nie uczęszczanie na lekcje religii w szkole.]
2013-10-07 16:11:55
Ataki ustały?
2013-10-07 16:59:36
dzisiaj jest w miarę ok tylko bóle głowy męczą
2013-10-07 17:01:21
nie potrafię od jakiś 2 mieś wejść do kościoła..
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[I znowu mamy uwypuklenie czego boi się szatan.]
2013-10-07 17:04:49
jak na msze to chodzę pod kościół.Był czas ,że wcale nie chodziłam
2013-10-07 17:06:01
będę próbować..Ale okropnie nie chce tam przebywać
2013-10-07 18:38:45
Przydałoby się codziennie mieć egzorcyzmy.
2013-10-07 23:05:29
Boje się ,że ksiądz ,który mógłby mnie wyspowiadać nie da sobie rady ,jest za mało doświadczony ..On nie może przeciąć więzi . Ja che mieć spokój . Dzisiaj spotkałam się z tą koleżanką co pisałam ...Czuje jak bym za nią obrywała a ja nie chce cierpieć i czekać do soboty
2013-10-08 09:16:43
Wytrzymasz. To już za kilka dni.
2013-10-08 09:59:43
Nie poszłam znowu do szkoły .Nie mam ochoty.
2013-10-08 13:15:13
Co wychowawczyni na to?
2013-10-08 14:19:48
Mam taką wychowawczynie ,że się nie czepia . Znów do Niego odprawiam sobie nabożeństwa... Nie potrafię się od tego oderwać ..A jak che to okropnie się czuje .
2013-10-08 18:12:44
Do egzorcysty powinnaś chodzić codziennie.
2013-10-09 14:07:31
Jak tam dzisiaj? Poszłaś do szkoły?
2013-10-09 14:10:29
tak byłam .
2013-10-09 16:05:05
znów mi drgają mięśnie w różnych miejscach ... Wczoraj miałam uczucie ciężaru na plecach
2013-10-09 21:09:06
Jak będziesz u egzorcysty w sobotę, pogadaj z nim na temat egzorcyzmów każdego dnia.
2013-10-10 13:26:51
Może to głupie i dziwne ..Ale od kilku dni jak znajdę się w pobliżu pokoju moich rodziców (prawie przy samym progu) tamtym miejscu mnie najbardziej
wyrywa .
2013-10-10 13:29:07
czuje ciężar na plecach
2013-10-10 20:54:51
Co znaczy "wyrywa"?
2013-10-11 10:45:12
Nie umiem tego opisać ...
2013-10-11 11:12:45
Chodzi o supersilne pokusy?
2013-10-11 11:55:42
Nie. Wygina ,wije mną ...
2013-10-11 11:56:04
Teraz jest w miarę ok ...
2013-10-11 12:00:27
Nie lubię o tym rozmawiać...Denerwuje mnie to ... Mam tego dosyć
2013-10-11 12:03:29
Wkurzasz mnie już.
2013-10-11 14:25:27
Jutro sobota. Z tego co pamiętam masz spotkanie z egzorcystą. Może wreszcie przejdzie.
2013-10-11 15:37:50
Jutro jade na spotkanie z modlitwą..
2013-10-11 15:38:09
tak jak wcześniej
2013-10-12 18:03:26
Jak tam po dzisiejszym spotkaniu?
2013-10-13 08:16:32
Jesteś?
2013-10-13 10:24:10
To było spotkanie modlitewne... Modlili się nade mną ...Ale nie koniec,mimo spowiedzi ... Jak przyjechałam do domu to pentagramy odświeżały ...
I jeszcze jakiś napis pojawił mi się na lewej nodze ...Nie wiem co ton znaczył...O co to może chodzić ?
2013-10-13 12:06:35
Boje się ,że wyjdę na idiotkę jak powiem o tym jakiemuś księdzu ...Ale na prawdę miałam jakiś napis
2013-10-13 12:35:16
W formie tatuażu czy jakby wycięty żyletką?
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2013-10-13 13:49:26
w formie wyciętą żyletką
2013-10-13 15:47:37
Litery były takie jak w Polsce czy może to było pismo bardziej arabskie, hebrajskie, a może cyrylica jak w Rosji?
2013-10-13 15:59:39
Takie jak w Polsce ..
2013-10-13 16:01:09
czy to ma jakieś znaczenie ?
2013-10-13 16:06:22
Na koniec spotkania nie potrafiłam mówić po polsku ..
2013-10-13 16:07:25
Ten napis wyskoczył Ci podczas spotkania czy już po wróceniu do domu?
2013-10-13 16:19:48
Jak wróciłam do domu , to rzucił mi się w oczy ..
2013-10-13 16:24:39
Po polsku był napisany czy np. po angielsku?
2013-10-13 16:36:13
To raczej nie był polski napis ...
2013-10-13 16:37:37
Jedno słowo czy całe zdanie?
2013-10-13 16:51:33
Jedno słowo
2013-10-13 17:00:13
czy to ma jakiś związek z tym wszystkim ?
2013-10-13 17:05:12
Mam ochotę wywołał sobie kogoś..
2013-10-13 17:34:25
Ma to jakieś znaczenie ?
2013-10-13 17:41:49
Okropnie mnie znowu w to ciągnie ...
2013-10-13 18:30:47
Jak się uda to porozmawiam z księdzem z parafii aby cos zrobić..Bo dłużej tego nie wytrzymam
2013-10-13 20:34:57
Słowo które się pojawiło jak najbardziej ma jakiś związek. Co do księdza to zrób to jak najszybciej. Przypominam, że Ci jest potrzebny egzorcysta każdego
dnia, a nie raz na miesiąc.
2013-10-14 15:01:46
Nie potrafię żyć bez magii ...Znów mnie wzięło ...
2013-10-14 18:43:51
Domyśliłem się tym razem. Ilekroć Ty mi piszesz, że czujesz się lepiej, ja czuję się gorzej i odwrotnie. Dziś ja poczułem się duchowo lepiej, za to Ty mi piszesz, że gorzej. Tak jest od dłuższego czasu.
2013-10-14 21:32:59
Czuje się od wczoraj taka ''poobijana'' , w różnych częściach ciała towarzyszy mi ból ..
2013-10-14 21:40:24
Jak rozmawiam z kimś przez telefon o tym ,to mam uczucie jakby mnie ktoś podsłuchiwał
2013-10-15 11:54:07
Mam ochotę się poddać.Może zabić.
2013-10-15 13:17:52
Okropnie się czuje.. Poddałam się .. Nie mam siły walczyć..
2013-10-15 15:44:23
Już tyle razy Ci pisałem byś poszła do egzorcysty. Zrób to wreszcie.
2013-10-16 10:31:48
Dzwoniłam do tego księdza co ze mną rozmawia ...Ale nie odbiera...Napisałam mu wiadomość ...Mam dosyć tego ...Już sobie zawaliłam szkołę ... Nie
mam ochoty się uczyć ...
2013-10-16 11:22:41
Rok szkolny dopiero co się zaczął. Nie można więc już teraz mówić o zawaleniu. Jest na to za wcześnie.
2013-10-16 20:28:58
Zadzwoniłaś do niego ponownie?
2013-10-16 21:48:57
nie...jutrro ma wieczorem msze to go po niej może złapie jak będę miała ochotę
2013-10-16 22:15:21
A jak się dzisiaj czułaś?
2013-10-16 23:29:48
rano w miarę ok ,ale później ...Tak mi się to zło podoba ,że nie moge wytrzymać
2013-10-17 00:17:05
okropnie się czuje
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2013-10-17 15:21:10
znów bóle głowy ..
2013-10-17 15:43:49
Od rana czy dopiero teraz?
2013-10-17 19:52:01
czuje się okropnie ... Jak zadzwonię do tego egzorcysty ,to się boje ,że na spotkanie nie dojadę ...
2013-10-17 19:52:19
nie mam ochoty z nim rozmawiać
2013-10-17 19:53:48
Najpierw spróbuj. W razie czego powiedz mu przez telefon, że obawiasz się czy dasz radę do niego dojechać i na wszelki wypadek podaj mu swój adres.
2013-10-17 20:07:37
Boje się zadzwonić ...
2013-10-17 20:45:31
Po prostu zadzwoń.
2013-10-19 17:45:41
Zadzwoniłaś?
2013-10-20 13:45:23
Jak tam dzisiaj?
2013-10-21 15:12:36
może być..
2013-10-21 18:51:28
Zadzwoniłaś?
2013-10-21 22:11:53
NIE ...nie umiem się na to zebrać..
2013-10-21 22:14:07
psychicznie nadal się źle czuje
2013-10-21 22:22:13
ostatnio strasznie nasuwają mi się brudne myśli...Czy nawet na spotkaniu modlitewnym ...A kiedyś przez sen ..
2013-10-22 08:55:46
Dlatego potrzebny Ci w trybie pilnym egzorcysta. Z jednej strony chcesz się tego pozbyć, a z drugiej nic nie robisz ku temu. Zadzwoń do niego nawet teraz.
2013-10-22 19:19:52
Boje się temu przeciwstawić
2013-10-22 23:02:08
Po prostu podnieś słuchawkę i zadzwoń.
2013-10-23 15:26:12
Przełamałaś się i zadzwoniłaś?
2013-10-23 15:47:47
Nie miałam dzisiaj jak ... Czy zmęczenie fizyczne (czasem psychiczne) , które od jakiegoś czasu mi towarzyszy może mieć jakiś związek z tym wszystkim ?
2013-10-23 18:43:36
Myślę, że tak. Im szybciej się zbierzesz w garść by zadzwonić do egzorcysty, tym lepiej.
2013-10-24 20:48:49
Dużo masz nieobecności w szkole?
2013-10-24 22:32:15
około 50 godz opuszczonych ..
2013-10-26 16:33:22
Boje się zadzwonić ...Zbieram się na to aby to dzis zrobic ...te wycięte symbole zaczęły mi sie robic jak świeże(nagle) ...
2013-10-26 19:02:25
Kiedy zaczęły Ci się one robić jak świeże?
2013-10-26 19:06:40
dzisiaj jak chciałam tam zadzwonić..
2013-10-26 19:13:38
dzwoniłam ale nikt nie odebrał ..
2013-10-26 20:59:39
czy wieczorem też tam można dzwonić ?
2013-10-26 23:53:25
Może i można, ale nie wiem czy o północy ktoś Ci telefon odbierze.
2013-10-27 19:54:18
Jak tam dzisiaj?
2013-10-28 15:03:53
Nie umiałam mówić po polsku ...Miałam dziwny akcent...
2013-10-28 18:10:05
W domu czy w szkole?
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2013-10-28 20:08:07
W domu ...I jak rozmawiałam z innymi , nie mogłam się dogadać ...To było po tym jak się spotkałam z pewną znajomą ,z którą mam zakaz spotykania się
(ze względu wiadomo na co)... źle się czuje , nie ma ochoty chodzić do szkoły...nie chce mi się żyć
[Tu widzimy, że myśli samobójcze pochodzą od szatana.]
2013-10-28 20:50:31
Ty poszłaś do niej, czy ona przyszła do Ciebie?
2013-10-28 21:01:37
No ja do niej..Ale obydwie chciałyśmy się spotkać bardzo spotkać...
2013-10-28 21:46:45
wczoraj pewno osoba ze wspólnoty mimj powiedziała mi ,żeby nie nosiła arafatki i bym ją spaliła ..
2013-10-28 22:13:59
jaką ma ona symbolike ?
2013-10-29 08:35:13
Ma kilka znaczeń. Jednym z nich jest podkreślenie przynależności do Palestyny. Arafatki noszą także różne subkultury.
2013-10-29 14:03:37
boje się egzorcysty
[Tu widzimy czego boi się szatan.]
2013-10-29 15:27:32
nie dam rady z nim porozmawiać
2013-10-29 18:02:04
Jak już u niego będziesz dasz radę. Najpierw się z nim po prostu umów. Zadzwoń choćby i teraz.
2013-10-30 14:39:00
wolny termin jest dopiero na 23 stycznia ... :/ kochany Szatan ...
2013-10-30 14:48:33
wiedziałam ,że tak będzie ...
2013-10-30 18:02:37
Że co? Dzwoń do następnego.
2013-10-30 21:02:56
jest tylko jeden diecezjalny...
2013-10-31 07:56:34
Kto odebrał telefon?
2013-10-31 11:12:01
jakaś siostra co umawia
2013-10-31 14:15:10
I to ona Ci tak powiedziała, czy przełączyła Cię bezpośrednio do egzorcysty?
2013-10-31 16:19:07
ona tak powiedziała
2013-10-31 16:50:56
do szkoły już nie chodzę bo sobie z tym nie radzę ...
2013-10-31 17:58:33
może jakieś życzenia z okazji dzisiejszego święta ? ;)
[Te słowa tyczą się satanistycznego święta o nazwie „Halloween” rozpopularyzowanego przez Amerykanów w formie zabawy „w duchy”.]
2013-10-31 18:11:50
Ja Ci dam "dzisiejszego święta". Ja Ci dam. Halloween Cię w to wplątało, a Ty teraz chcesz życzeń z okazji tego satanistycznego święta? Od kiedy do szkoły nie chodzisz?
2013-10-31 19:59:05
mam opuszczonych 106 godzin ..
2013-10-31 20:11:45
czuję straszną agresję w sobie ..
2013-10-31 20:12:10
ja już nie mam siły ..
2013-10-31 20:17:25
nie wiem czemu ale okropnie mnie bierze by się pociąć
[Pokusy do cięcia się również pochodzą od szatana. Każda osoba która się tnie, moim zdaniem powinna skontaktować się z egzorcystą niezależnie od wizyty u psychiatry.]
2013-10-31 20:52:01
Robiłaś to już kiedyś?
2013-10-31 20:55:06
tak
2013-10-31 20:57:37
już wtedy mnie brały myśli by odejść z kościoła i takie tam
[Myśli o porzuceniu Kościoła Katolickiego jak widzimy również pochodzą od szatana. Przy okazji widzimy także jak bardzo mu zależy by ludzie akurat od
tego Kościoła odchodzili.]
2013-10-31 20:58:05
pisałam już Ci o tym
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2013-10-31 20:59:30
obawiam się dzisiejszej nocy
[Tu widzimy strach szatana przed katolickim świętem o nazwie „Wszystkich Świętych”, choć nie dowiadujemy się, co go w tym święcie tak mocno przeraża, że już dzień wcześniej drży na samą myśl o nim.]
2013-10-31 20:59:43
Jak na imię ma ten duch co Tobą zawładnął?
2013-10-31 21:02:00
Dlaczego obawiasz się dzisiejszej nocy? To ma jakiś związek z katolickim świętem zmarłych?
2013-10-31 21:05:31
czuje niepokój
2013-10-31 21:06:44
no tak obawiam się jutrzejszego dnia...
2013-10-31 21:08:28
ja nie wiem co już robić ...Kolejne spotkanie z modlitwą jest za tydzień w sobotę..
2013-10-31 21:09:13
Wytrzymasz. Dlaczego boisz się dzisiejszej nocy?
2013-10-31 21:16:13
Boje sie jakiegoś ataku ..
[Przypuszczalnie chodzi o jakiś duchowy atak ze strony świętego na ów demona który siedzi w tej dziewczynie.]
2013-11-01 07:09:46
Czyjego?
2013-11-02 09:51:14
Powiedz mi bo jakoś nie łapię, co przerażającego jest dla Ciebie w katolickim święcie Wszystkich Świętych? Czego dokładnie się boisz w tym dniu?
2013-11-02 13:14:27
kurde ale we mnie znowu buzuje na coś głupiego... Wczoraj nie wytrzymałam i wycięłam sobie napis -SATAN IS MY LOVE jakoś tego nie żałuję
[Napis „satan is my love” oznacza „szatan jest moją miłością”.]
2013-11-02 14:40:25
wkurza mnie to...
2013-11-02 20:23:42
Znasz imię tego co w Tobie siedzi?
2013-11-02 21:47:06
Dzisiaj ze znajomym ledwo co weszłam na cmentarz i dostałam ataku ...miałam uczucie jak te dusze chciały mnie jak najprędzej wyprosić z tego miejsca i wyszłam bo było coraz gorzej ...
[Tu mamy coś o czym ja nigdy wcześniej nie słyszałem. Z powyższych słów wnioskuję, że w dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) niepotępione dusze
osób zmarłych, pojawiają się przy swoich grobach lub ogólniej na cmentarzu na którym zostały pochowane i nie życzą sobie by jakiś potępiony duch
w tym dniu przebywał wśród nich.]
2013-11-02 23:44:09
Dusze zmarłych błąkają się po cmentarzu?
2013-11-03 09:19:42
nie wiem ...ale to było dziwne ...
2013-11-03 09:21:06
Unikasz odpowiedzi na niektóre moje pytania. Znasz imię tego demona co Tobą zawładnął? Nie chodzi mi tu o to, byś to imię ujawniała, lecz tylko o to,
czy je znasz. Znasz je?
2013-11-03 09:57:02
Wal się ...
2013-11-03 10:40:14
Dlaczego zdenerwowanie przejawiasz? Nie prosiłem przecież o podanie jego imienia lecz zapytałem tylko o to, czy znasz jego imię. Cóż w tym pytaniu
denerwującego?
2013-11-03 11:11:34
Wkurza mnie to..go to hell
[Określenie „go to hell” oznacza „idź do piekła”.]
2013-11-03 19:59:38
Zadzwoń ponownie do egzorcysty i umów się na najbliższy wolny termin.
2013-11-03 20:48:18
dostałam dzis znowu ataku ...czułam jakby moje nogi ważyły tone...pod kościołem było gorzej...
[Tu ponownie widzimy, jak bardzo szatan boi się wchodzenia do kościoła.]
2013-11-03 21:09:20
strasznie bolą mnie plecy,kark i brzuch jakby taki inny nagle się zrobił ...
2013-11-03 21:48:04
Wiem. Mimo to umów się nawet i pod koniec stycznia.
2013-11-04 14:52:16
Mam na 30 stycznia ...Jakoś gorzej się poczułam po tym telefonie ...
2013-11-04 15:36:18
nie wiem czemu mnie takie lenistwo dopadło ...nigdy tak szkoły nie opuszczałam ...
2013-11-04 18:20:11
Myślę, że zły chce Cię mieć zawsze przy sobie lub czegoś się boi co jest w szkole np. księdza lub ogólnie lekcji religii. Woli byś tam nie chodziła.
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2013-11-04 19:45:38
ale okropnie nie mam ochoty
2013-11-04 20:25:41
Dlatego potrzebny Ci jak najszybciej egzorcysta.
2013-11-04 21:08:50
ha... 30 stycznia ...
2013-11-05 07:58:51
To już umówiony termin?
2013-11-05 10:27:10
przecież pisałam... ale i tak nie pojadę
2013-11-05 13:50:53
boje się ,że dostane tam ataku ...
2013-11-05 14:05:26
On jest od tego, by Cię wyleczyć z tych ataków.
2013-11-05 14:20:40
Brzydzę sie egzorcysty
[Tu już widzimy, że demon który opętał tę dziewczynę, ujawnia swój strach przed katolickim egzorcystą.]
2013-11-05 15:42:22
Przejdzie.
2013-11-06 12:28:51
Zaczęłaś już systematycznie chodzić do szkoły?
2013-11-06 13:16:15
nie chodzę już cały 2 tydzień...jest chyba gorzej...
2013-11-06 16:11:48
mam czasem tak ,że jakieś imię [...] mnie może męczyć cały dzień ...najczęsciej zaraz przed spotkaniami w częstochowie lub po ...
[Tu widzimy, że przed spotkaniami o uwolnienie od złego ducha lub tuż po nim, tę dziewczynę nęka imię przypuszczalnie tego demona co w niej siedzi.]
2013-11-06 18:39:19
Imię demona czy kogoś z Twoich znajomych?
2013-11-07 10:46:40
to pierwsze ...
[Dziewczyna ta unika słowa „demon”.]
2013-11-07 11:37:17
strasznie nie mam ochoty jechac w sobote na spotkanie i za tydzień też ...
[Tu widzimy, że demon próbuje ją zniechęcić do pojechania na spotkanie modlitewne o uwolnienie od złego ducha. Ponownie ujawnia swój strach przed
ojcem Danielem ze wspólnoty MiMJ.]
2013-11-07 12:40:18
Zbierz się w garść.
2013-11-08 09:13:19
coś czuje ,że w sobotę nie pojadę ...
2013-11-08 15:42:50
no jade jutro..ale do środka nie wejdę,oj nie ...
[Ciągłe rozmyślanie o spotkaniu które ma nastąpić. Myśli tej dziewczyny skupiają się już tylko na tym jak okropnie tam będzie. Czuje strach przed tym tak
wielki, jak niektórzy ludzie przed wizytą u dentysty. Nie chcą tam wejść, ale wiedzą, że muszą, bo ból zęba nie pozwala im stchórzyć. Tu jest coś podobnego. Ta dziewczyna wie co ją będzie tam czekać, ale chęć pozbycia się tego demona z siebie nie pozwala jej stchórzyć.]
2013-11-08 18:46:32
Z kim jedziesz i gdzie dokładnie?
2013-11-08 18:50:14
do Częstochowy z ludźmi ze wspólnoty...
2013-11-08 21:13:16
z MIMJ?
2013-11-09 09:19:05
tak
2013-11-09 18:54:50
Jak tam było?
2013-11-10 08:43:24
a co cię to obchodzi ..?
2013-11-10 09:24:01
Znowu było okropnie?
2013-11-10 17:51:16
...
2013-11-10 21:28:13
Jak teraz się czujesz?
2013-11-10 22:26:23
dziwnie...jakby ktoś miał kontrolę nad moimi myślami itp.
[Tu widzimy, że podczas opętań zły duch przejmuje na jakieś okresy czasu kontrolę nad myślami człowieka. Zaburza wolną wolę człowieka, ale nie może
jej zlikwidować całkowicie, czego by zapewne bardzo chciał. Przy okazji zauważmy, że hipnoza to nic innego jak zaburzanie wolnej woli człowieka.]
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2013-11-11 00:12:49
W sensie egzorcysta czy demon?
2013-11-11 09:28:33
2; w nocy dostałam ataku...bo się nie zgadzałam...
[Użyta powyżej liczba 2 odnosi się do mojego powyższego pytania — wskazuje na demona. Nie należy jej wiązać z godziną 2:00 w nocy. Fragment „bo
nie zgadzałam się” wskazuje na to, że poprzedni pakt nie został zrealizowany i teraz demon podjął próbę zawiązania z nią kolejnego paktu.]
2013-11-11 09:29:33
Na co się nie zgadzałaś?
2013-11-11 10:24:03
..mam ochotę sie pociąć ,zabić siebie ,zrobić komuś krzywde ...
2013-11-11 13:41:17
Czego on chciał od ciebie w nocy?
2013-11-12 21:16:31
nie jade w sobotę..
[Ciągłe rozmyślanie o tych spotkaniach.]
2013-11-12 21:30:20
Dlaczego?
2013-11-12 21:36:50
nie wiem ,nie mam ochoty...
2013-11-12 21:37:40
nienawidzę tych spotkań ,nienawidzę o.daniela
[Tu już mamy nawet wprost napisane, jak bardzo tego typu spotkania są wyczerpujące fizycznie i psychicznie. Zapewne człowiek po nich czuje się jak duchowy wrak i już sama myśl o tym, że trzeba będzie pojechać na kolejne spotkanie nie pozwala zaprzestania rozmyślania o tym.]
2013-11-12 22:43:08
ja nie jestem zniewolona !
2013-11-12 22:43:21
[CENZURA] się wszyscy
2013-11-13 07:38:58
Na co się nie zgadzałaś w nocy 2 dni temu? Co miało być treścią kolejnego paktu?
2013-11-13 18:13:54
jezus i tak jest nikim...!
2013-11-13 18:34:12
Napisz jaka jest treść kolejnego paktu.
2013-11-13 21:01:03
nie..i tak mnie zniszczy.
[Szatan podsyła myśl, że walka i tak zakończy się przegraną, by ta dziewczyna z własnej woli ją zakończyła. Dobrze wie, że dopóki ta dziewczyna ma wolną wolę mu przeciwną, walka nie jest przez niego jeszcze wygrana. Tego typu tekst to objaw tego, że szatan zaczyna się już niecierpliwić i denerwować,
bo zbyt długo ta dziewczyna stawia mu opór. Próbuje więc sztuczek przyspieszających całkowite oddanie się mu pod panowanie.]
2013-11-13 21:30:09
Nie zniszczy. Co jest treścią obecnego paktu?
2013-11-13 21:40:32
nie mogę ci powiedzieć ...nawet nie chce o tym mówić ...co to da ..nic a On będzie się mścić
[Dziewczyna zaczyna się bać szatana i próbuje mnie uchronić przed jego odwetem.]
2013-11-13 21:58:44
O mnie mu chodzi?
2013-11-13 21:59:09
chętnie tobym się zabiła, wyrwała sobie żyły...cokolwiek. nie widze jakiejś nadziei w tym
[Szatan próbuje przekonać ją do jak najszybszego poddania się w tej walce. Najwyraźniej dostrzega, że coś idzie nie po jego myśli.]
2013-11-13 22:06:04
Nie bój się go. Napisz mi co jest przedmiotem paktu.
2013-11-14 19:35:07
Jaka jest treść obecnego paktu? Napisz mi ją.
2013-11-15 12:31:03
...wczoraj dostałam ataku...byłam tez pod wpływam alkoholu...ale nie dużej ilości ...zrobiłam akcje pod kościołem... nie wiem czy to normalne..ale jak
ktoś naznacza na czole znak krzyża to czuję ból...
[Tu mamy ukazane, że już sam widok osoby czyniącej znak krzyża świętego, wywołuje u szatana wstręt. Boi się tego znaku.]
2013-11-15 13:10:46
Co za numer odstawiłaś pod kościołem?
2013-11-15 13:40:22
wyzywałam księży...
2013-11-15 13:41:35
ja nie wiem po co tam poszłam... Ale miałam ochotę ich wszystkich pozabijać
2013-11-15 14:08:30
Ilu ich tam było? Słyszeli coś do nich mówiła?
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2013-11-15 17:28:23
tak...koleżanka poszła po jednego ks.(on wie,i jeździ na spotkania do częstochowy...)bo było chyba źle...Modlił się chwile nade mną...
[Skoro ten ksiądz wie o opętaniu, to zastanawia mnie, dlaczego nie powziął żadnych kroków by tej dziewczynie w trybie natychmiastowym załatwić jakiegoś egzorcystę. Może nigdy wcześniej nie miał w swym życiu takiego przypadku i nie może się przełamać by egzorcystę diecezjalnego o tym poinformować. A może po prostu nie wierzy w to, że ona jest prawdziwie opętana.]
2013-11-15 18:11:17
Opisz dokładnie co się tam wydarzyło.
2013-11-15 18:24:41
ogólnie to wczoraj co chwile mnie chwiało ,albo czułam ,że tracę świadomość... Zadzwoniła do mnie koleżanka ,że idzie po mnie bo zrobię coś głupiego...
Opowiedziała mi:że mówiłam ,że ich wszystkich pozabijam ,a jak podszedł ksiądz to było gorzej (i właśnie tego momentu nie pamiętam)...W drodze powrotnej też chyba było źle...
2013-11-15 19:00:07
po co ci to wszystko wiedzieć.. ?
2013-11-15 19:17:48
Bardziej potrzebuję wiedzieć co jest treścią obecnego paktu. Napisz mi to.
2013-11-15 22:06:25
Mam ochotę się zabić...
2013-11-15 23:39:45
Kiedyś pisałaś, że chodziło Ci po głowie imię jakiegoś demona. Jakimi literami zaczynało się to imię?
2013-11-16 08:52:13
ha...jak by to było jedno to by było okey... Nie wtrącaj się w to bo możesz mieć [CENZURA] ..
2013-11-16 09:38:01
Tych imion było więcej? Ile?
2013-11-16 14:56:58
zamknij się !
[Wyjątkowo mocno ta dziewczyna unika odpowiedzi na pytania związane z demonami.]
2013-11-16 14:57:26
I nie pisz do mnie .
2013-11-16 18:11:16
O mnie mu chodzi? Ja go tak wkurzam?
2013-11-17 20:09:53
wiesz co..ja chyba zrezygnuje z walki...dzisiaj nawet chciałam się umówić z ks. na spowiedź...ale on odmówił i powiedział ,że jak cos do doświadczonego
kapłana albo mam podejść normalnie do konfesjonału...jak ja nie potrafię wejść do kościoła a na samą myśl podejścia do konfesjonału mi się niedobrze robi...boje się ,że mnie to poparzy...tak jak inne przedmioty na spotkaniu ... nie wiem dlaczego odmówił spowiedzi...ale to mnie bardzo dotknęło... mógł nie [Ocenzurowano wulgaryzm. Zamiennik: „gadać”] ,że jak będzie się coś działo to mogę dzwonić przychodzic , i na spowiedź też... może po
akcji w środę jest wkurzony? a czy powodem może byc rzucenie klątwy ?
[Znowu mamy tego samego księdza co wyżej. Tym razem choć wie o opętaniu, odmawia udzielenia spowiedzi poza kościelnym konfesjonałem. Przekierowuje ją do bardziej doświadczonego kapłana, więc domyślam się, że jest młodym księdzem i rzeczywiście to co pisałem wyżej, że może bać się przełamać i zadzwonić do egzorcysty diecezjalnego, może być prawdą. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedząc o opętaniu tej dziewczyny, powinien kiwnąć
palcem by tę spowiedź u bardziej doświadczonego księdza jej załatwić. Jakoś boi się zajmować posługą apostolską. Może dlatego, że czas by tylko stracił,
a za to i tak nikt by mu nic nie zapłacił. Więc po co pomagać? Przecież nie ma się z tego żadnej korzyści finansowej. Oczywiście to tylko domysł. Prawdziwy powód może być inny, ale to i tak nie zmienia faktu, że na zewnątrz nie widać u niego realizowania miłosierdzia. Prawda może być jednak inna. Mimo
to, niepokoi mnie taka jego postawa. Patrząc powierzchownie, widać u niego chęć niesienia pomocy i jednocześnie obawy przed wdrożeniem jej w czyn.
Może sobie myśli, że strach przed pójściem do konfesjonału jest jedynie wymówką typu „po co mam chodzić do kościoła, jak mogę się wyspowiadać na
prywatnej wizycie”. Może próbuje ją zmusić do pójścia do kościoła, a nie zdaje sobie sprawy, że to nie zwykły kaprys uniknięcia pójścia tam, lecz konsekwencje opętania. To zaś jeszcze mocniej ukazuje nam, jak bardzo szatan boi się nawet wchodzenia do kościoła, a tym bardziej zbliżania się do konfesjonału.]
2013-11-17 20:41:14
wybieram zło ,to mi dało dzis pewien znak..
2013-11-17 21:09:00
Co za znak?
2013-11-17 21:20:25
że ta walka jest juz przegrana ,chociaż bym chciała i tak nie wygram... jutro zadzwonie do kurii i odmówię wizytę wiadome u kogo...
[Szatan się czegoś boi. Coś idzie nie tak jak sobie zaplanował. Zaczyna mu zależeć na tym, by ta dziewczyna sama się poddała. To może oznaczać, że zaczyna on tracić cierpliwość i sposoby na jakie by jeszcze można byłoby tę dziewczynę próbować przekonać do porzucenia Jezusa. Mimo wszystko, on nie
ma wpływu na jej wolną wolę. Jej wolna wola bierze nad nim górę. Może być z tego niezadowolony, ale musi się z nią zgadzać. Widać to głównie wtedy,
gdy ta dziewczyna ma jechać do Częstochowy na spotkanie modlitewne. Demon mówi „Nie pojadę. Co to, to nie.” a mimo wszystko jedzie tam, bo musi,
bo wolna wola tej dziewczyny bierze górę nad jego wolną wolą. Robi więc wszystko, by ta dziewczyna z własnej woli poddała się. Wówczas jej wolna wola przeszłaby pod pełną kontrolę jego wolnej woli i musiałaby robić wszystko to, co on sobie zażyczy.]
2013-11-17 21:22:46
albo papa swiat
2013-11-17 21:49:04
nie modliłeś się czasem przez ostatnie 5 min ?...
2013-11-17 21:53:26
czuje dziwne kucie od środka ...nawet zaczęło mnie gibać...
[Wydarzyło się coś, co zaskoczyło demona lub grupę demonów w niej siedzących. Dziewczyna ta wiąże to z modleniem się kogoś za nią.]
2013-11-17 22:45:38
Przez ostatnie 5 minut nie. Kłucie od środka? W sercu?
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2013-11-17 22:53:57
kłucie w klatce piersiowej ...i kuci w gardle...
[Zastanawiające jest to, dlaczego akurat w tych częściach ciała nastąpiły jakieś objawy. Czyżby zły duch goszczący w ciele człowieka „zamieszkiwał” region klatki piersiowej i okolic, a nie całe ciało?]
2013-11-17 22:55:17
juz przeszła ,ale wydaje mi sie ,ze jednak jakis ksiadz sie modlił...
2013-11-18 07:01:24
Być może, ale myślę, że kto inny to był. Mniejsza o większość. Jak się teraz czujesz?
2013-11-18 12:18:03
może być...
2013-11-18 12:22:13
Lepiej niż wczoraj?
2013-11-18 13:07:39
no nie wiem...może ,że dziś 18-sty ...
2013-11-18 13:15:16
moje życie mój wybór...wolę ciemność
2013-11-18 13:15:57
nie widze wyjścia na prostą..
2013-11-18 16:23:05
Wyjście na prostą zawsze jest nawet gdy trudno dostrzegalne.
2013-11-19 10:35:22
jeszcze jedna umowa ...bo inne chyba nie wystarczą
2013-11-19 12:39:41
Wiesz co , wydaje mi się ,że ten ksiądz dobrze zrobił...Bo i tak nie żałuję za te wszystkie czyny i nigdy chyba nie żałowałam... Myślę ,że błędem jest to,że
wróciłam do kościoła kiedyś a za błędy się płaci...
2013-11-19 14:19:15
To ile paktów masz w tej chwili podpisanych?
2013-11-19 17:50:27
a co to da jak ci powiem...i tak to nic nie zmieni.
2013-11-19 18:23:30
Diabły z paktów nie przestrzegają. W ich świecie nie ma tzw. dotrzymywania słowa. Wiedzą jednak, że w naszym świecie obowiązuje dotrzymywanie
słowa i na tym żerują. Nie musisz się z nich wywiązywać. One mogą Cię jedynie straszyć, że coś Ci zrobią jak się nie wywiążesz, ale całkowicie na osobę
należącą do Chrystusa wpłynąć nie mogą. Ty masz władzę nad nimi, ale to one próbują Cię przekonać, że to one mają władzę nad Tobą. Sęk w tym, by to
dostrzec. Powiedz im "Jezus Chrystus jest moim Panem" i powtarzaj to raz za razem powiedzmy ze 30 minut. Nie ustawaj ani na chwilę.
2013-11-19 21:52:18
nie .
2013-11-19 21:55:10
ja już wybrałam
2013-11-19 21:56:35
chociaż i tak chce się zabić...
[Zły duch chce bym zaczął z nią rozmawiać na temat sensu życia by przez to ona mogła dojść do wniosku, że nie ma już po co żyć. Celowo w temat samobójstwa wchodzić nie będę. Myślę, że zły duch boi się umówionej wizyty u egzorcysty i sięga już po mocne środki typu samobójstwo, byle tylko do
spotkania z egzorcystą nie doszło. To zaś oznacza, że im bliżej będzie do 30 stycznia 2014 tym z tą dziewczyną może być gorzej.]
2013-11-20 12:53:22
Dlaczego nie chcesz powiedzieć co jest treścią obecnych paktów oraz jakimi literami rozpoczynają się ich imiona?
2013-11-20 12:57:55
bo nie mogę :( żebym znów miała akcje ,znów się źle czuje ..co mam robić..chyba się zabić...
[Słowa „chcę się zabić” są pokierowane podszeptem szatana bym sprowadził rozmowę z tą dziewczyną na sens życia na tym świecie. Gdybym to zrobił,
zapewne ta dziewczyna w wyniku kolejnych podszeptów doszłaby do wniosku, że do końca życia się z tego nie uwolni i nie ma potrzeby dłużej się męczyć i z tym walczyć.]
2013-11-20 13:01:40
szukałam pomocy i... nawet do szkoły nie jestem w stanie wejść...tak jak do kościoła...
2013-11-20 13:02:16
Nie wiem o co tu chodzi, ale za każdym razem gdy piszesz, że źle się czujesz, ja czuję się lepiej i odwrotnie. Gdy ja czuję się duchowo źle, Ty mi piszesz, że
czujesz się lepiej. O co tu chodzi? Im chodzi o mnie?
2013-11-21 17:08:17
dużo ci mówie...
2013-11-21 17:36:53
no tylko ty tak masz...
2013-11-21 17:37:06
Nie tylko ty tak masz
2013-11-21 20:14:16
Kto jeszcze poza mną?
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2013-11-22 10:34:11
znajomi ,którzy są ze mną blisko ..
[Tu widzimy, że przebywanie z osobą opętaną może być duchowo niebezpieczne, co nie oznacza, że takich osób należy unikać. Wręcz przeciwnie. Takim
osobom trzeba pomagać i jednocześnie samemu nie ulec podszeptom szatana. Przy okazji kto im się nie da, ten automatycznie okaże Bogu swe prawdziwe przywiązanie do Niego i chęć trwania w Nim. Warto więc takim osobom pomagać ze szczerości serca, ale nie kosztem własnego upadku.]
2013-11-22 11:09:05
Mam czasem wrażenie jakby wszystko to było urojone...może jestem chora i nie potrzebuje tego wszystkiego..
2013-11-22 14:23:25
Twoi znajomi znają Cię osobiście, a złe duchy co są w Tobie znają ich. Skąd jednak znają mnie skoro ja Ciebie znam tylko przez internet i nawet nigdy nie
mówiłem Ci skąd jestem? To mnie zastanawia. Jakim cudem znajomość tylko internetowa przenosi ich na mnie? To nie jest normalne. Złych duchów
w sobie na pewno nie potrzebujesz. Tylko z pomocą Boga możesz ich z siebie wyrzucić. Poproś Boga o pomoc własnymi słowami. Pogadaj też z księdzem.
Może zagłębi się w rozpoznanie Twojej sytuacji. Pisałaś niedawno, że masz kilka paktów, a moja znajomość ich treści niczego nie zmieni. Odnośnie Ciebie
rzeczywiście niczego nie zmieni, ale skoro one próbują się dobierać także do mnie, to mi znajomość ich treści ułatwi danie im do wiwatu. Napisz mi proszę co jest treścią obecnych paktów. Dla mnie to ważne.
2013-11-22 14:48:26
Nie rozumiem cie
2013-11-22 14:55:41
jest świetnie 200 godzin opuszczonych ..
2013-11-22 16:13:19
Ale od kiedy taki i co ?...
2013-11-22 18:46:28
Teraz ja nie rozumiem Ciebie. Mniejsza o większość. Napisz mi o czym są obecne pakty.
2013-11-24 16:59:17
po co ?
2013-11-24 16:59:44
Nic to nie da .
2013-11-24 19:39:23
Mi pomoże się zorientować czego mogę się spodziewać.
2013-11-25 12:54:29
takie bajki to nie mi wciskać...
2013-11-25 13:57:51
hmm,chyba ci kiedyś pisałam ...
2013-11-25 14:11:24
Ano nie pisałaś. Pisałaś tylko o treści jednego, a chciałbym wiedzieć jakie są treści tych obecnych. Napisz je.
2013-11-25 14:11:43
mam coraz większą ochotę zadzwonić do kurii i odwołać wizytę...
[Tak jak pisałem wcześniej, złe duchy coraz mocniej obawiają się zbliżającej się wizyty u egzorcysty i zaczynają na nią naciskać.]
2013-11-25 14:23:02
Dlaczego tak bardzo nie chcesz powiedzieć co jest ich treścią?
2013-11-25 14:24:14
nie mogę...
2013-11-25 14:28:06
Dlaczego?
2013-11-25 14:44:21
bogactwo i władza za zdrowie... reszty nie pamiętam dokładnie...
[Tu widzimy, że bogactwo i władza mogą być dziełami szatana. To jest coś co szatan daje lekką ręką byle tylko duszę człowieka pozyskać. Nie oznacza to,
że każdy kto ma bogactwo lub władzę otrzymał ją od szatana lub w wyniku paktu z nim. Bogactwo i władza mogą też pochodzić od Boga, ale z reguły nie
prowadzą człowieka ku Niemu — dlatego szatan z chęcią tymi rzeczami się posługuje. One są wartościowe tylko na tym świecie. Po śmierci ciała ich już
mieć nie będziemy i na wieki wieków będziemy już żyć bez nich. One są ulotne, przemijające. Szatan dobrze to wie i chętnie nam daje dobra doczesne.]
2013-11-25 14:46:07
ciągle mam chęć na te rytuały ... ;/ do szkoły na daje rady chodzić
2013-11-25 14:46:57
nam ochotę sie zabić...
2013-11-25 14:47:24
Szatana nie obowiązuje dotrzymywanie słowa.
2013-11-25 14:47:49
Co Twoi rodzice na te Twoje pakty?
2013-11-25 14:51:39
on nic nie wiedzą
2013-11-25 14:54:03
Przez tyle czasu co się z tym mordujesz, rodzicom nic nie powiedziałaś? Dlaczego?
2013-11-25 14:56:51
skąd niby oni maja to wiedzieć ? oni nie wierzą w...no wiesz...
2013-11-25 14:57:26
Są ateistami?
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2013-11-25 14:57:38
do kościoła też nie chodzą i twierdzą ,że mimj jest sektą i wg.
[Zapis „wg.” zapewne miał oznaczać słowo „w ogóle”. W internecie często się je zapisuje za pomocą skrótu: „wgl” lub „wgl.”]
2013-11-25 14:59:00
nie... nie o to chodzi ...niby wierzą w tego do góry, ale nie w ...no wiesz o co chodzi ...
[Nie wypowiada słowa „Bóg” oraz „szatan”.]
2013-11-25 15:02:19
Czyli Bóg - tak, a szatan - nie? Dziwne. Wiara w Boga bez istnienia szatana. A jakie jest ich zdanie na temat twoich nieobecności w szkole?
2013-11-25 16:00:44
myślą ,że chodzę do szkoły ... raz wychowawczyni dzwoniła ,ale dało sie im jakis kit wcisnąc...
2013-11-25 16:15:41
ja nie wytrzymam bez tych rytuałów ...
2013-11-25 16:25:29
sama już sobie z tym nie radze...
2013-11-25 18:32:07
Czyli gdy ty jesteś w domu, rodziców nie ma bo np. pracują i dlatego do tej pory nic o tym nie wiedzą?
2013-11-26 08:18:42
tak
2013-11-26 09:20:16
może ja jestem chora i dlatego robię takie rzeczy...
2013-11-26 09:20:38
chcę sie zabić
2013-11-26 09:51:46
A rodzeństwo coś wie o Twoich dolegliwościach?
2013-11-26 11:29:36
Nie mam za dużego kontaktu z przyrodnim rodzeństwem..Nie mieszkają ze mną.. Mam tylko młodszego brata..
2013-11-26 11:30:07
dziwnie się czuje dzisiaj
2013-11-26 14:28:01
Ja też się dzisiaj dziwnie czuję - tak jakoś "mętnie". Co młodszy brat wie o Twoich "dolegliwościach"?
2013-11-26 14:41:05
no że nie chodzę do szkoły
2013-11-26 14:51:08
Tylko tyle? A ile ma lat?
2013-11-26 18:40:06
chyba tak.Do pokoju mi nie wchodzi prawie nikt
2013-11-26 18:41:58
A ile ma lat?
2013-11-26 19:40:27
14
2013-11-26 20:11:06
Też ateista który nie wierzy w Twoje przeżycia?
2013-11-27 10:39:47
nie wiem
2013-11-27 11:35:40
czy sny erotyczne maja jakieś w tej sprawie znaczenie ? coraz częściej mam jakieś głupie sny...
2013-11-27 12:11:55
Jak najbardziej mają, bo wprowadzają Cię w tzw. nieczystość duchową i rozbudzają pożądliwość ciała nawet po przebudzeniu się. W myśl słów Jezusa,
kto pożądliwie patrzy na kobietę, cudzołoży. Same zaś te słowa są interpretowane nie tylko w odniesieniu do kobiet. Co dokładnie jest w tych snach?
2013-11-27 14:09:12
dzisiaj śnił mi się gwałt na mnie za to ,że ostatnio nie uległam pokusie ...
[Tu mamy ukazane dwie rzeczy. Pierwsza to gniew szatana za odparcie pokusy, czyli za tzw. „zaparcie się samego siebie” [Mt 16, 24], [Łk 9, 23] w celu
trwania w Jezusie, a druga to taka, że sny erotyczne lub ogólniej nawiązujące tematyką do tzw. „duchowej nieczystości” są dziełem szatana. Szatan więc
potrafi wyżywać się na człowieku trwającym w Bogu, w różny sposób i nie tylko na jawie.]
2013-11-27 14:20:28
Jaką pokusę odparłaś?
2013-11-27 14:36:22
związane z tym co pisałam ...
2013-11-27 16:01:11
ja już tego wszystkiego nie rozumiem...
2013-11-27 18:44:43
Ja się zaczynam domyślać o co Bogu chodzi, ale mogę się mylić.
2013-11-27 21:47:10
?
2013-11-27 22:06:27
nie rozumiem cie
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2013-11-27 22:38:59
Coś mi chodzi po głowie, dlaczego Twój stan jest taki jaki jest. Mniejsza jednak o to. Czy teraz powiesz mi może jakie są po 3 pierwsze litery imion które
jakiś czas temu chodziły Ci po głowie?
2013-11-28 09:54:12
...
2013-11-28 10:17:39
co ty jakiś klecha jesteś ,że o wszystko pytasz ?
2013-11-28 10:51:28
a bym sie cała pocięła..hę..
2013-11-28 12:45:02
Nie pytałem o imiona, lecz jedynie o pierwsze 3 litery ich imion. Możesz podać początkowe litery ich imion?
2013-11-28 13:20:23
nie.
2013-11-28 15:31:11
Nie bój się ich. To chociaż początkowe litery jednego imienia. Dobrze?
2013-11-29 12:54:38
ciągle mnie boli głowa :(
[Zauważyłem, że ten ból głowy powtarza się od początku całej tej rozmowy co jakiś czas i głównie wtedy, gdy zadaję jakieś pytanie, które szatan chce
przemilczeć.]
2013-11-29 15:38:01
To chociaż podaj ile tych imion chodziło Ci kiedyś po głowie.
2013-11-29 17:16:51
tak natarczywie to z 3-4
2013-11-29 18:33:24
A tak od czasu do czasu?
2013-11-30 13:21:22
najbardziej to w dzień wyjazdu na spotkaniach w Częstochowie
[Jak widać szatan chciałby by na spotkania powiązane z modlitwą o uwolnienie od złego ducha w ogóle nie jeździć. Niestety wolna wola człowieka trwającego przy Bogu bierze górę nad jego wolną wolą i choć on tego nie chce, to musi tam jechać. Im więc bliżej takiego wyjazdu, tym bardziej próbuje
wpłynąć na tę dziewczynę by w oparciu o swoją wolną wolę zrezygnowała z zaplanowanego wyjazdu. Czasami mu się to udaje bo stosuje tzw. zastraszanie lub wywołuje fizyczne bóle w organizmie które są mocno nieprzyjemnym doznaniem – ustają gdy wolna wola dziewczyny zgodzi się z jego wolą.]
2013-11-30 15:32:49
po co ci to wszystko wiedzieć ? o co ci chodzi ?
2013-11-30 15:35:57
Chodzi o ułatwienie pracy egzorcyście. Znajomość ich imion szybciej zakończy proces egzorcyzmowania. Szybciej przestaniesz się z nimi męczyć. Ile jest
imion które nękają Cię od czasu do czasu?
2013-11-30 15:38:45
\'\'Chodzi o ułatwienie pracy egzorcyście. Znajomość ich imion szybciej zakończy proces egzorcyzmowania\'\' ? jakiemu egzorcyscie ?
2013-11-30 15:41:10
kim ty jesteś ?
2013-11-30 15:44:27
kolejny cwaniaczek ?
2013-11-30 15:45:48
co ty masz kontakt z jakims egzorcystą czy co ?
2013-11-30 15:46:27
wkurzasz mnie coraz bardziej...
[Strach przed katolickim egzorcystą jest dość mocny. Szatan drży już na samą myśl o nim. Jest przerażony.]
2013-11-30 15:51:15
Osobiście nie znam żadnego egzorcysty, ale coś mi się wydaje, że jeden z księży których znam szkoli się na egzorcystę. Póki co trzyma język za zębami
i nic nie mówi. Jego obawiać się nie musisz, bo jakieś 250 km od Ciebie mieszka.
2013-11-30 19:53:17
a co jemu coś nagadałeś o mnie ?
2013-11-30 20:28:28
Nic o Tobie nie wie, bo już odszedł z parafii która była blisko mojej parafii do innej, położonej jakieś 60 km dalej.
2013-12-01 10:57:31
to po co ci wiedzieć to wszystko ?
2013-12-01 12:04:06
Mam prośbę nie pisz do mnie więcej ..
[Trwanie oburzenia za to, że temat rozmowy zszedł na temat egzorcyzmów.]
2013-12-01 12:27:21
Dlaczego tak panicznie boisz się egzorcysty?
2013-12-01 20:13:48
nie pisz...
2013-12-01 20:17:39
Za co tak się obraziłaś?
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2013-12-01 20:29:02
wkurzasz mnie durnymi pytaniami ...
2013-12-01 20:35:59
nie pisz więcej,che mieć spokój..
[Rozmowa powiązana z egzorcyzmami lub katolickim egzorcystą, dziewczyna ta, a raczej duch w niej siedzący, odbiera jako dręczenie go z mojej strony.
Nie chce tego. To zaś pokazuje, że nawet złe duchy pragną spokoju, tyle tylko, że inaczej ten spokój pojmują. Zapewne egzorcyzm jest dla nich palącym
ogniem tak mocno, że już sam temat rozmowy o tym wzbudza w nich przeraźliwy lęk i chęć zmienienia tematu rozmowy na inny.]
2013-12-01 21:33:32
Dobrze, ale codziennie w Twoich intencjach będę odmawiać 4 części Różańca. Na razie.
2013-12-01 21:49:02
[CENZURA] się ... Tylko spróbujesz ...
[Tu mamy przeraźliwy lęk przed Różańcem Świętym. Zły duch panicznie się go boi.]
Dziewczyna dodała mnie na tzw. „czarną listę”, a to oznacza, że już nie mogę z nią kontynuować rozmowy na tym koncie. Za jakiś czas spróbuję nawiązać
z nią ponownie rozmowę z innego konta (o ile ona wcześniej nie nawiąże kontaktu ze mną, tak jak 15.09.2013). Nie przewiduję aktualizacji tej rozmowy
wcześniej niż w roku 2014.

Jeśli interesuje Cię aktualizacja tego artykułu, kliknij:
http://biblijna.strefa.pl/opetanie%20-%20wyznania.pdf
lub skopiuj powyższy adres i wklej go
do paska adresu przeglądarki internetowej
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