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Top 10 spørgsmål 

Dette spørgeskema kan hjælpe med hurtigt at finde rødderne til 
områder med bindinger og dermed spare en masse tid.  

1. Hvad slags problem er du plaget af ? (Frygt, depression, 
stemmer i dit sind, mental sygdom, fysisk lidelse, mentale 
angreb, åndelige angreb, osv.) 

Det er altid vigtigt at blive afklaret omkring selve problemet, således at 
du specifikt ved hvad du har med at gøre. 

2. Husker du hvornår problemet startede ? Hvad skete der lige 
omkring dette tidspunkt? 

Mange problemer kan spores tilbage til en bestemt oplevelse i en 
persons liv. Hvis man kan huske hvornår problemet startede, vil man 
også lettere kunne huske hvilken oplevelse der skete og  startede 
problemet første gang. 

3. Ved du selv, hvad der har statet problemet ? 

Giv personen som du betjener en chance til at se om de selv ved noget. 
Måske ved de ikke selv noget, eller det kan være helt forkert, men det 
er klart et forsøg værd. 

4. Har du forfædre som har været involveret i okkulte aktiviteter 
eller falske religioner ?  

Dette indbefatter hemmelige klubber og fællesskaber som frimureri, 
søgen efter overnaturlig kraft, spådomme og åndelig indsigt fra andre, 
som tarotkort, horoskober, håndaflæsning osv. 

Utallige problemer skyldes okkulte aktiviteter, enten direkte af 
personen eller gennem deres forfædre. Falske religioner er et rødt flag. 
Frimureri er velkendt for at bringe folk ind i dæmonisk fangenskab og 
åndelige problemer. 
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5. Har du forfædre eller familie der lider af de samme problemer 
som du har? 

Dette er en god måde at finde ud af om ånden går igen fra generation 
til generation gennem en slægtsforbandelse eller en synd. 

6. Hvordan ser du dig selv? (Føler du dig skyldig, lavt selvværd, 
Er du et glad og positivt menneske, osv.) 

Dette kan opdage problemer som skyld og skam, forkastelse, dårligt 
selvværd osv. 

7. Er der noget i dit liv, som har voldt dig store problemer? Og er 
det der stadig ? 

Dette spørgsmål er godt til at åbne op omkring personens egne tanker, 
og kan være en god vej til at afsløre de kampe som de møder både 
mentalt og åndeligt. 

8. Føler du dig elsket af Gud som den du er? (Vær ærlig!) 

Dette er en god måde til at finde almindelige fæstningsværker. Mange 
mennesker ser ikke Gud som deres elskede far, og det forhindre dem i 
at føle Guds kærlighed i deres liv, hvilket giver djævlen masser af plads 
til at skabe kaos. 

9. Hvilke ting har påvirket dit liv negativt? (Traumatiske 
oplevelser, store synder, dårlige forhold, osv.) 

At finde ud af hvad for negative ting der har påvirket en persons liv, 
kan afslører mange indgange og åbne døre, som djævlen har udnyttet.  

Dårlige forhold kan forårsage bitterhed og forårsage følelesmæssige sår 
invendigt. Utilgivelighed er en kendt døråbner og indgang for djævlen.  

Dybere synder kan være afklaret eller ikke afklaret i en persons sind. 
Hvid personen fortsætter med at slå sig selv for det, så vil det være 
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godt for dem at bekende synden, frasige sig det, og modtage Guds 
tilgivelse for det, ligesom man også skal tilgive sig selv.  

En ren samvittighed er meget vigtig for en persons åndelige frihed, men 
hvis en person er uvillig til at tilgive sig selv, kan de forhindre deres 
samvittighed i at blive renset. 

10. Hvordan var dit forhold med dine forældre i din opvækst? 

Mange problemer begynder som børn, fordi et barn er meget mere 
følsomt og nemmere at skade end voksne. Hvis en person har haft en 
hård opvækst, kan dette resultere i en masse uløste problemer senere i 
livet. Alle dårlige følelser imod forældre, må bringes frem i lyset, 
bekendes og til sidst tilgives. 

 
 


