
De kenmerken van bezetenheid 
 

Neurotisch, chronisch angstgevoel:  

 angstpsychose “abnormale angsttoestand”. 

 

Psychische ziekte: 

 Influisteringen  “waswas”. 

 Epilepsie  “aanvalsgewijs optreden waardoor mensen soms gaan schokken 

en het bewustzijn verliezen”. 

 Gekheid  “gekke of malle daden”. 

 Achterdocht “denken dat men het over jou heeft”. 

Zenuwziekte:  

 Onwillekeurige beweging van een spier zoals: 

o Oogsiddering “meest voorkomende”. 

o Gezichtssiddering 

Hallucinaties:  

 Dingen waarnemen die er in werkelijkheid niet zijn. 

Seksueel problemen: 

 Impotentie “het impotent zijn van mannen, niet in staat tot erectie”. 

 Vroegtijdige ejaculatie “ zaadlozing, uitstorting van sperma”. 

Nachtmerries: 

 Dromen over dieren: 

o Honden, slangen, katten, etc… 

 Dromen over insecten: 

o Spinnen, kakkerlakken, etc… 

 Vallen van hoge gebouwen/plaatsen. 

 Dromen van seksuele aard: 

o Mogelijk een djinn die verliefd is op de mens. 

 

 

 

 



Koranrecitaties beluisteren en Koran lezen of gebed wordt moeilijk: 

 Benauwd gevoel 

 Duizeligheid 

 Hoofdpijn 

 Huilbui “uitbarsting van huilen”.   

 Vermoeidheid 

 geeuwen 

Chronische hoofdpijn: 

 Medische oorzaak niet gevonden. 

 Pijnstillers helpen niet. 

Onverklaarbare chronische pijnklachten: 

 Pijn in het lichaam dat zich voortdurend verplaatst. 

Verlamming van ledematen: 

 Medische oorzaak niet gevonden. 

 Wakker worden met een verlamming. 

 Gewrichts en –spierpijnen. 

Koude handen en voeten: 

 Steeds voorkomende toestand van een lage lichaamstemperatuur. 

 Gevoel van tintelingen in handen, benen en voeten. 

Gastro-enterologische problemen: 

 Opgezwollen gevoel in de buik. 

 Constipatie “verstopping van het darmkanaal”. 

 Maagproblemen 

 veel winden “ontsnapping van gas uit de darm”. 

Abnormale huidskleur: 

 Grauw “niet helder van kleur”. 

 Donkere kringen ter hoogte van de ogen. 

Huilen zonder enige reden: 

 Eenzaamheid voelen. 

 Afstand willen nemen van jouw omgeving. 

 Snel geagiteerd “boos, onrustig, opgewonden gevoel”. 

 



 

 

Verwaarlozing: 

 Geen zin in het leven “geen genot voelen”. 

 Geen zin voor een verzorgd voorkomen. 

Slapeloosheid: 

 Angstig ontwaken. 

 Praten tijdens het slapen. 

 Kreunen tijdens het slapen “klaaglijk uiting geven aan lichamelijk leed of 

droefheid”. 

Huwelijksproblemen: 

 Huwelijksaanzoeken worden geannuleerd door één of beide partijen. 

 Afkeer tegenover je partner “man/vrouw”. 

Onvruchtbaarheid 

 Zwangerschap mogelijk die gepaard gaan met miskramen. 

Haaruitval 

Onregelmatige cyclus of hevige bloedingen 

Altijd vermoeid zijn 

 

 

Dit zijn de meest herkenbare symptomen van bezetenheid, wat niet betekent dat je met zekerheid bent 
getroffen. Indien je te kampen hebt met een aantal kenmerken, adviseren wij beroep te doen op rouqia 
shar3ia!!! 
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