
Ken je vijand: 
het ongeziene

Sihr en 
bezetenheid



• Rabbi ishrah lee sadree
Was yassir lee amree
Wahlul ‘uqdatan min lisanee
Yafqahoo qawlee

• "Zei [Mozes]:" O mijn GOD! Open mijn hart 
[voor Uw licht],
en maak mijn taak gemakkelijk voor mij,
en maak de knoop van mijn tong los
zodat ze mijn spraak volledig kunnen 
begrijpen. 

"(20:25 tot 28)

• zodat ze mijn spraak volledig kunnen 
begrijp



Rahmouna Aharouil 
Wie ben ik?

• Rahmouna Aharouil 

• Waarom ik doe wat ik doe?

• www.moslimagirlbossacademy.nl



Inhoud van de training

• Ervaring met het ongeziene;

• Boze oog/hasad;

• Sihr;

• Bezetenheid;

• Behandeling;



Ervaring

Voor het eerst in aanraking;

- Zwanger en bij haar man weg willen;

- Net een jaar in Nederland en al terug willen en haar 
man verlaten;

- Na vele jaren eindelijk een kindje en deze iets aan 
willen doen;

- Het mannetje;

• Angst; gaat ze ooit beter worden?

• Onmacht; Hoe kan ze geholpen worden?

• Slapeloze nachten; Hoe help ik haar, wat als ik het 
niet goed doe en zelf getroffen wordt?



Symptomen getroffen zijn

• Slapeloze nachten;

• Overmatige slapen;

• Steeds ruzie om kleine dingen;

• Oververmoeidheid;

• Alleen willen zijn;

• Hekel/ moeite hebben met je 
man/kinderen/familie/ zussen etc.. 
Zonder echt aanleiding;

• Geen succes in je werk/ studie; of 
deze verliezen/geen zin meer in 
hebben;

• Onverklaarbare angst;

• Geen zin meer in aanbidding;
• Steeds meer neigen naar haraam

zaken;
• Gezondheidsklachten zonder te 

vinden wat;
• Benauwd gevoel/ vooral tussen asr

en magreb;
• Vaak dromen van dieren en/of 

insecten;
• Na eten last van je maag;
• Overmatig zweten;
• Nergens zin in;
• Etc etc..



Geblokkeerd

• Doel van saytaan:

• Geblokkeerd raken en niet vooruit komen;

• Je steeds meer afwenden van Allah;

• Depressief;

• Geen zin meer in het leven;

• Geluk ergens anders zoek dan bij allah…. 

• Steeds meer afglijden… verlaten van 
geloof/zelfmoord…ergste geval…

• Of scheiden, kinderen verlaten, familiebandem
verbreken; doel van sihr,  djin3ashhek

• Alleen blijven..saytaan nog meer toegang tot jou; 



Boze oog

• Alles begint bij erkenning en terug naar de basis; Koran en soennah

• Jaloezie ontstaat wanneer we anderen met een zegening zien en we het 
verlangen hebben dat die persoon deze zegening verliest. Er ontstaat 
afgunst en we gunnen die andere persoon die zegening niet. 

• “…het kwaad van de jaloerse, wanneer hij jaloers is.” (Koran 113: 5)

• Soura falaq..

• De Profeetملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd: “Een ieder die iets ziet in zichzelf, of in zijn 
bezittingen of in zijn broeder, dat hij leuk vindt, laat hem bidden voor 
zegeningen voor dit, want het boze oog is echt.”

• De Profeetملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd: “Het boze oog is echt, en als er iets is dat de 
goddelijke voorbeschikking (al-qadar) zou inhalen, dan is dat het boze 
oog.” (Moeslim, van een hadieth van Ibn ‘Abbaas (r.a.)).



Uitleg soura al falaq

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest 

Genadevolle

Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de Dageraad.

Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft.

En tegen het kwaad van de nacht wanneer deze aanbreekt.

En tegen het kwaad van de spuwsters (die spuwen) op 

knopen.

En tegen het kwaad van een afgunstige wanneer deze 

afgunstig is.”

Uitleg: Al yaqeen

• Meer lezen over boze oog
https://soennah-dokter.nl/het-boze-oog-en-
jaloezie/#Boze_Oog_dat_lusteloosheid_of_luiheid_veroorzaakt_en
_deze_is_in_2_groepen_te_delen

https://soennah-dokter.nl/het-boze-oog-en-jaloezie/#Boze_Oog_dat_lusteloosheid_of_luiheid_veroorzaakt_en_deze_is_in_2_groepen_te_delen


Tovenarij: sihr
• Sihr of tovenarij is een overeenkomst en een verdrag tussen een 

tovenaar en een duivel. 

• Met als doel om blokkades te veroorzaken bij iemand of een 
gezin. Blokkades kunnen zijn: niet trouwen, geen kinderen, 
scheiden, ruzie tussen familie, geen succes en rizq. 

• “Maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen 
tovenarij. Zij zijn niet in staat om jou met iets te schaden, 
behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt.” (Koran 
2: 102) 

• “Voorwaar, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list 
van een tovenaar. En de tovenaar zal niet welslagen, wat hij ook 
doet.” (Koran 20: 6) 

• “Degene die zelf tovenarij praktiseert of een ander dit laat 
doen, hij behoort niet tot ons.”(Moesnad Ahmed)

• En tegen het kwaad van de spuwsters (die spuwen) 
op knopen. Soura falaq: 4



Bezetenheid 
• Bezetenheid is wanneer er een djin of een saytaan jouw lichaam betreedt en jou probeert 

te beïnvloeden. 
• Gevolg van boze oog/ hasad; (link soennah-dokter)

• Sihr; 

• Verliefde djin; Door geen masha allah in de spiegel te zeggen;

• Overmatig met je uiterlijk bezig;

• Niet de dua voor naar buiten gaan doet en betreden van de markten; waar vele 

sayateen zich bevinden;
• Er is geen god naast Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem

behoort de Heerschappij en aan Hem komt alle Lof toe.
Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In Zijn handen is al 
het goede en Hij is over alles Almachtig.

• OOK:
• Ten eerste: grote angst;
• Ten tweede: grote woede;
• Ten derde: grote onachtzaamheid;
• Ten vierde: volledig opgaan in de begeerten; (Tezkiya)



Voorkomen beter dan genezen: bescherming

• Voer de verplichtingen uit die Allah هلالج لجons oplegt: dat is de basis;

• Verricht de vijf gebeden in de huizen van Allah .هلالج لج

• Bescherm jezelf door thuis vrijwillige gebeden te verrichten.

• Reciteer het tweede hoofdstuk uit de Koran (al-Baqarah), want de duivel vlucht van het huis 
waarin dit hoofdstuk gereciteerd wordt.

• Lees Aayatoel-Koersie (vers 255 uit al-Baqarah (de Koe)) voor het slapengaan, dan zal er een 
waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen totdat de ochtend 
aanbreekt.

• Houd je aan de rituele wassing.

• Gedenk de Naam van Allah هلالج لجbij het eten en drinken en wanneer je je huis binnengaat en en
verlaat.

• Houd je aan de gedachtenissen van de ochtend en de avond.

• Prijs Allah , هلالج لج verheerlijk Hem, eer Hem en loof Hem. Onderhoud je band met Allah , هلالج لج vrees Hem 
en houd je weg van Zijn verboden.



Behandeling

• Door de basis goed op te pakken;

• Elk persoon andere behandeling afhankelijk van de 
klachten;

• Meeste
- Insmeren roqya olijfolie;
- Roqya water drinken en mee douchen;
- Roqya reciteren en luisteren; zelf doen het 
allerbest…
- Overgeefsessies voor gegeten sihr;
- Kruiden drinken/douchen;

• En onthoudt, alles is bi idni Allah, maar je moet je 
daar wel voor inspannen. Verdiep je eens in roqya
en zelf-roqya

• Stichting Dyaa

• Soennah dokter

• Ervaring mee en betrouwbaar;



Waaraan herken je een valse raqi/tovernaar
• Bron: pad der wijsheid FB

- verschijning van een zeer vrome en zeer religieuze mens verstoppen;

- Vragen hoe je heet en naam van je moeder;

- voorwerpen of sporen van materialen, zoals een kam (voor de overblijfselen 
van het haar), kleding;

- Hij kan soms vragen dat men hem een dier brengt van kwaliteit of een 
bepaalde kleur, om het te offeren; Zogenaamd sadaqa;

- Hij produceert allerlei talismannen waarop moeilijke woorden zijn 
geregistreerd met cijfers, pijlen, sterren, vormen, namen van sterren;

- Soms hardop reciteren , soms fluisterend;

- Hij kan hem een soort talisman geven aan de zieke persoon die hij nooit mag 
afzetten, hij mag er zichzelf nooit van afscheiden en het voorwerp nooit 
breken;

- Hij kan de patiënt vragen om zich te isoleren van de mensen en te verblijven in 
een donkere kamer zonder daglicht;

- Hij geeft vaak voorwerpen die de zieke moet begraven onder de grond.

- Hij geeft de zieke bladeren die hij moet verbranden of met wierook over moet 
gaan;

- Zodra je iets niet vertrouwd, volg je gevoel!! 



Vragen?

• Meer lezen?
https://soennah-dokter.nl/handleiding-
sihr-bezetenheid-en-boze-oog

• www.dyaa.nl

• LETOP! Ik biedt geen coaching aan op 
het gebied van roqya etc. 

• Ik coach en train vrouwen op het gebied 
van opruimen van mentale blokkades 
om hun (droom) doelen te kunnen 
behalen. 

• Ben je benieuwd wat ik aanbied in mijn 
coaching.

• www.moslimagirlbossacademy.nl

• 0623253011- kortste klap..

• Salaam ayleikoem

https://soennah-dokter.nl/handleiding-sihr-bezetenheid-en-boze-oog
http://www.moslimagirlbossacademy.nl/

