
Leszek Żądło

Test podatności na opętanie
Określ w skali od 0 do 5 cechy, które zostaną tu wymienione. Jeśli uważasz, że nie masz którejś z nich,
napisz “0”. Gdy któraś jest bardzo silna, napisz “5”. Najpierw odpowiedz, a dopiero potem czytaj
interpretację!

1. Jestem podatny na sugestie i wpływy innych 
 2. Mam słabą wolę, 

 3. Nigdy nie mogę się zdecydować, 
 4. Najczęściej nie wiem, czego chcę i o co mi chodzi, 

 5. Nikt mnie nie rozumie, czuje się odrzucony, 
 6. Muszę się poświęcać, bo mam tu misję do spełnienia, 

 7. Nie myślę o przyszłości, ale się jej boję, 
 8. Moje myśli są rozbiegane, nie potrafię skoncentrować uwagi, 

 9. Mam wręcz chorobliwą ciekawość różnych nowinek, 
 10. “Pożeram” wszelkie informacje, szczególnie te, o niezwykłych zjawiskach, 

 11. Silnie reaguję na bodźce docierające z otoczenia, 
 12. Natychmiast wyczuwam nastrój otoczenia, 

 13. Moje samopoczucie i emocje wahają się w zależności od otoczenia, 
 14. Wczuwam się w innych, wiem, co czują i co myślą, 

 15. Mam zdolności telepatyczne, 
 16. Mam bujną wyobraźnię połączoną z emocjonalnością, 

 17. Ukrywam głęboko poczucie winy lub niegodności, 
 18. Nie doceniam siebie, powinienem być lepszy, ładniejszy, 

 19. Nienawidzę siebie lub swojego wyglądu, 
 20. Czuję, że życie mnie nudzi, nudzi praca (nauka), 

 21. Brak mi celów życiowych, 
 22. Bywam w depresji, 

 23. Bywam tak niespokojny lub wściekły, że nie mogę z sobą wytrzymać, 
 24. Mam poczucie bezsensu życia, pracy, działania, 

 25. Ciągle słyszę jakieś głosy, które dają mi instrukcje, mówią, co się gdzie zdarzy, 
 26. Słyszę głosy, które ze mnie szydzą, naśmiewają się, dokuczają mi, jestem przez nie prześladowany

lub inwigilowany, 
 27. Duchy pomagają mi, lub służą, 

 28. Lubię “odlatywać” używając alkoholu, narkotyków lub psychotropów, 
 29. Jestem świetnym medium, 

 30. Czuję, że coś lub ktoś przeze mnie mówi, 
 31. Moje ciało nie należy do mnie, lecz do istoty “nie z tego świata”, 

 32. Widzę lub wyczuwam duchy, 
 33. Boję się duchów, a jednocześnie fascynują mnie rzeczy niezwykłe, 

 34. Dla mocy i wiedzy uczyniłbym wszystko, 
 35. Świat pozagrobowy ciekawi mnie bardziej od życia, 

 36. Rozwój duchowy jest dla mnie oderwaniem od rzeczywistości, 
 37. Utrzymuję kontakt z duchami bądź kosmitami, 

 38. Ludzie są okropni, a życie mnie przeraża, 
 39. Nie chce mi się żyć, 

 40. Mam myśli lub skłonności samobójcze, 
 41. Fascynuje mnie eksterioryzacja (wychodzenie poza ciało), 

 42. Słucham dołującej muzyki, czytam dołujące teksty, 
 43. Uwielbiam oglądać horrory, 

 44. Jestem nałogowcem, 
 45. Życie jest dla mnie przystankiem w drodze do Domu Ojca Niebieskiego, 

 46. Odmawiam często modlitwy za zmarłych, 
 47. Często uczestniczę w pogrzebach, 

 48. Żyję w tym świecie, ale czuję, że powinienem żyć gdzie indziej, 
 49. Chciałbym żyć w innym wymiarze.

Interpretacja psychotestu:

Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedziałeś “0”, lub “1”, możesz spać spokojnie. “Złe” trzyma się od
ciebie z daleka. Jesteś niepodatny na wpływy astralne, prawdopodobnie też niewrażliwy na zmiany
nastroju otoczenia oraz na hipnozę. Trudno cię “przerobić” czy “przykroić” do własnych oczekiwań.



Zapewne też ci, którzy chcieliby widzieć w tobie osobę naiwną, srodze się zawiodą. Jeśli przy tym
potrafiłbyś nawiązać kontakt z duchami, byłbyś świetnym egzorcystą!

Jeśli przeważają oceny “2” i “3” (bez obecności “5”), wówczas możesz się uważać za normalnego
człowieka, który mógłby paść ofiarą ataku astralnego tylko w wyjątkowych okolicznościach – np. szok
czy wypadek. Jeśli masz zdolności parapsychiczne, albo rozwijasz się duchowo, możesz się czuć
bezpiecznie i spokojnie korzystać ze swych zdolności. Po szkoleniu prawdopodobnie mógłbyś zostać
egzorcystą, uzdrowicielem lub psychoterapeutą.

Jeśli uzyskałeś przewagę ocen “4” i “5”, powinieneś szczególnie uważać. Im więcej “piątek”, tym większe
ryzyko opętania lub uzależnienia od wpływów innych osób. Przewaga “piątek” powinna cię skłonić do
poszukiwania pomocy znającego się na rzeczy psychoterapeuty, a być może i egzorcysty. 

 Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone, jeżeli ocenę wyższą niż “1”, przypisałeś pytaniom z punktów: 6,
19, od 20 do 31, od 35 do 40, od 46 do 49. Im wyższa średnia ocen z tych punktów, tym poważniejsze
niebezpieczeństwo ci zagraża. A może nawet jesteś już opętany? Zwróć się natychmiast o pomoc do
egzorcysty!

Niniejszy test jest zawarty również w art, “Nie taki duch straszny”, który instruuje, jek rozwiązać problemy z duchami.


