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Křesťan a myšlenky na UFO (mimozemšťany)  

Koketování s myšlenkou na mimozemské civilizace a na mimozemský 
původ UFO je pro křesťana extrémní formou rouhání, nebo je přímo synonymem pro 
odpadnutí od víry.  Hluboce tím zahazujeme víru v Boží slovo a děláme z Boha lháře. 

Znamená to totiž, že přemýšlíme nad tím, že nás Bůh vlastně tahá za nos, a že kromě nás si 
stvořil ještě další civilizace (většinou lepší než nás) a všechny údaje v Bibli jsou prostě jen 
lokální dezinformace pro místní civilizaci. 

NEPŘIPOUŠTĚJME SI TYTO ROUHAČSKÉ MYŠLENKY A OČISTĚME SVOU MYSL 
OD TOHOTO FALEŠNÉHO UČENÍ. KDO PŘIJMUL TOTO UČENÍ SVĚTA, MUSÍ SE 
OČISTIT, NEBOŤ ZTRATIL VEŠKEROU JISTOTU V TO, CO JE PRAVDA. 

Jinými slovy: Kdo si připouští existenci mimozemského života, ten pak už musí věřit a uznat, 
že cokoliv se zjeví "z Nebe" je pro něj už nutně přijatelná pravda. Od nikoho, ani od anděla z 
Nebe ale nesmíme přijmout nějaká jiná učení. 

Satan je potěšen když lidé věří naukám o "mnohosti světů obydlených" 

Satan říká: "přeci nejste tak hloupí aby jste věřili (Bohu), že jste jediní ve Vesmíru. Vy jste 
přeci jen jedna z mnoha civilizací, taková ta nepovedená. Že mám pravdu? Vždyť jem vás to 
tak dlouho vyučoval. Vždyť vaše Věda vás přeci přesvědčuje, že to tak musí být a vás to tak 
hezky vzrušuje. Vždyť si přiznejte, jak cítíte to vzrušení, když o tom přemýšlíte. Ti ostatní jsou 
přeci mnohem vyspělejší než vy, že? A oni přijdou vám na pomoc, že? Protože máte problémy 
se svými životy se kterými si nedokážete poradit, tak vám přijdou poradit mí pomocníci z 
Kosmu a vy je budete vítat, poslouchat je a klanět se jim. POVINNĚ!"  

Aby si Satan vše podchytil v dokonalém svodu, seslal své démonské anděly k takzvaným 
"prorokům" (například Ellen G. Whiteová) a předal jim interpretace Bible, které myšlenky na 
mimozemšťany a jiné (bezhříšné) civilizace v křesťanském duchu "povolují". 

Povšimněme si faktu (tedy sledujme po ovoci), že myšlenky podporující UFO, existenci 
mimozemských civilizací, jejich množství, chování a podobně... to vše jsou produkty satanské 
(k popírání Boha vedoucí) logiky Vědy. Původcem je Satan, živící ve vzpurných lidech touhu 
po vyrovnání se Bohu a náhradě Boha vlastní činností a společným věděním, jako v případě 
budování Babylonské věže. 

Nejsou žádné záhady na tomto světě ani ve Vesmíru 

Jevy, které pozorujeme a jsou nám vykládány jako "vědecké záhady", jsou zcela v souladu s 
Biblickými pravdami. Pouze Satan skrze Vědu (a své falešné proroky) změnil vnímání 



některých pojmů a proto dnes to, co tvrdí Věda, vnímají lidé často jako prověřenou a 
nezměnitelnou PRAVDU. Tak to ale není, jedná se jen o dočasnou iluzi. 

Mimozemské civilizace, záhadné jevy a UFO: to jsou projevy démonické aktivity na Zemi 
maskované za těmito rádobymoderními názvy. Jsou součástí satanovo tělesno-logického 
klamu ztělesněného do Vědy, která není skutečným Poznáním. Neboť Věda má přísná 
pravidla co smí a co nesmí popisovat a evidentně často popírá sama sebe. 

Největší nebezpečí pro pravdu pochází z "křesťanské vědy", kreacionismu a 
pdobně 

Pozor i na "křesťanské vědecké pořady" , křesťanské fikce a KREACIONISMUS, které vás 
mohou přesvědčovat pomocí satanských argumentů a připravit vás tak na falešnou cestu 
tělesné logiky, pomocí které můžete tolerovat veškerá démonická učení jako "s křesťanským 
viděním slučitelná" a stanete se tak opět obětí mistrného satanského klamu uprostřed Cíkevní 
Organizace. Pozor také na křesťanské směry, které se vás budou snažit přesvědčit o 
zbytečnosti proroků. (často ale zároveň doporučí "svého" arciproroka).Pozor na ty, co se snaží 
chybně vykládat působení Ducha Svatého,  aby jste si ho spletli s channelingovým 
našeptávačem. Abyste zůstali jak bez rozvědky slepí a tápající uprostřed oceánu lží, filmů a 
falešných nauk a multimediálních vizí. Takto vás Zlý snadno udolá a potopí. Takové 
křesťanské směry poznáte dle toho, že nemají proroky a systematicky tupí, omezují, 
pronásledují a umlčují vše, co by mohlo vést k poslouchání Ducha Svatého. Ostatně, tak tomu 
bylo vždy před tím, než nastali velké problémy. 

Správný postup prověřování pravdy 

Bibli nepoměřujeme satanskou Vědou. Vědu  naopak usvědčujeme ze lži pomocí 
Bible. Jinak jsme dokonale sešli z cesty a jdeme jen po stopách satanovo učení 
Světa. 

Bůh nám zjevuje, že v posledních časech velmi vzroste vědění a dokonce, že na mnoho lidí 
bude seslán duch od Boha, aby prorokovali. Nemusíme být tedy překvapeni ze současných 
možností elektronické komunikace a počítačových sítí. Tohoto samozřejmě využijí satanští 
démoni, neboť jim bude (Bohem) dáno, aby lidi nestálého myšlení upevnili ve falešných 
démonských naukách. Ač nás to může dost překvapovat, mezi falešné nauky se "vědní" obory 
počítají také. Rovněž veškerá záhadologie, moderní oklultní směry, staronová esoterika, 
ufologie, exopolitika, příchody osvícených bytostí, převibrování, fotonové pásy lásky a 
ostatní podobné věci jsou těmito falešnými naukami démonů. 

Pokud i přes to všechno křesťan koketuje s myšlenkou, že "Vesmír je přeci vědou 
změřený a tak velký, že matematikou a logikou je jasné, že někde MUSÍ být další 
civilizace", je postaven před zásadní volbu a MUSÍ, SE ROZHODNOUT: 

1. Buď bude nadále věřit Bohu a pravdivosti Písma a zůstane tak u zdravého učení 
a věrnosti Bohu 

2. Nebo uvěří tělesné "vědecky podložené" logice démonů a andělsky přijatých 
doktrín, přijme další alternanivy do svého myšlení a bude pro něj nadále 
zbytečné se považovat za pravého křesťana a musí ohlásit své odpadnutí od víry. 



Křesťan například uvažuje: Jak můžeme být v tak velkém vesmíru sami. Vždyť Věda dokazuje 
že jsou tisíce miliard toho a toho, tisíce miliard kilometrů toho a toho. Vždyť Věda říká že to a 
to a to a to. A navíc to říká doktrína mé Církevní Organizace... A vždyť je to přeci logické.... 
Musíme to nějak sloučit.... Musím nějak vysvětlit proč Věda tvrdí to a Písmo něco 
jiného....Musí to být přeci jistě platné obojí.... jdu hledat do Písma místa, která jsou sporná 
ale mohla by se interpretovat pomocí Vědy....áááá... už to mám. Tento verš by z pohledu Vědy 
mohl znamenat že..... 

...a jsme u toho. Satanská Věda  zcela běžně interpretuje Bibli. 

Po této interpretaci pomocí Vědy si tedy Satan argumenty pojistil, že dospějeme vždy ke 
ZHOUBNÉMU výsledku. Tedy například:  

• že Bible není dostatečně kompetentní a NENÍ všeobecně platná. Že je to jen návod na 
použití našeho těla na této planetě jako jedné z mnoha planet. Tedy nemá cenu se jí 
přiliš zabývat, neboť je tedy lživá. 

• ze Boží informace jsou jen lokální zde pro nás a naší planetu. Tedy jakákoliv další 
civilizace co přiletí nám dá nové, lepší poznání. Že tedy Bible je lživá.  

• že Bůh nás podvedl, protože má ještě jinde spousty dalších dětí, kterým dal větší 
moudrost, požehnání a lepší planety. Že není nutné se tedy jeho slovy příliš zabývat a 
že máme očekávat příchod osvícenějších ras. Protože Bible je tím pádem podle tohoto 
učení lživá.  

• že démoni neexistují, ale existují jen technologicky a morálně vyspělejší rasy, nikoliv 
nepodobné Aštarovo flotile Vesmírných lidí a že tudíž musíme být připraveni přijímat 
od nich učení. 

• Jinými slovy myšlenkou na mimozemské civilizace přijímáme, že nám Bůh lže a že 
jeho dobrým dílem posledního dne Stvoření nejsme my, ale někdo mnohem 
vysvěplejší, tedy mimozemšťané. Takového boha by nikdo nechtěl poslouchat. 

Satan tedy bude spokojen, pokud tyto rouhačské myšlenky a falešná učení Vědy přijmete a 
rád vám poskytne další a další informace na ufologických portálech a portálech příchodu 
Mistrů. 

 

Tragédie obelhaných lidí 

Dnes se tedy setkáváme s tragédií, kdy většina věřících zároveň věří veškerým Satanovo 
učením o nutnosti existence mimozemských světů a kompletních civilizací. Každý kdo 
tomuto věří ale zároveň přiznává, že tím pádem: 

1. považuje Boha za lháře 
2. Bibli považuje za lokální knihu, kterou sepsali lháři 

A to je opět přesně to, co Satan plánoval a zamýšlel. 

 

 



Léčitelství, léčitelé, alternativní léčitelé, 
vysvětlení  

Léčitel je služebník démona, který za odměnku (například za bezcenou 
rozkoš) slouží démonu v jeho činnosti posednutí dalších lidí. Démon jej používá jako 
prostředníka, aby z lidské svobodné vůle byly prováděny inicializační rituály a zasvěcení 
démonům. 

Na lidi je zasvěcením přenášen Duch Bezbožnosti. Pozor ale na fakt, že tento Duch bude čím 
dál tím více připomínat projevy zbožnosti. Bude čím dál víc zaměřený na "krista a boha", což 
bude ale Satanův klam  falešného. 

Satan používá způsoby klamání, které mají vytvořit dojem, že "léčitelství energiemi, 
bytostmi" je dobře využitelnou metodu léčení těla bez vedlejších následků. Je to vždy krutá 
past. Zamlčuje vedlejší následky, kterými je posednutí člověka démonským duchem a 
manipulace myšlením po zasvěcení. 

Původcem léčených neduhů bývá démon, který chce přemluvit k zasvěcení 

Nesmíme zapomenout na to, co způsobilo chorobné stavy a některé úrazy. Často bylo 
původem upřímné zlořečení, kletba (věštba) a jiné lidské sobecké důvody, které démonu 
umožnily konat zlé věci na lidech. (Duchovní zákonitosti, kvůli kterým Bůh svým lidem 
zakazuje zlořečení a doporučuje, aby lidé nechali Boha soudit a trestat lidi z dokonalé 
spravedlnosti Boží) 

Proto je démonické léčení jen náhrada jednoho utrpení za jiné, větší, ale skrytější. 
Volejte proto Boha Otce a Syna Ježíše Krista o pomoc, jinak budete vždy oklamáni 
démonem. 

Západní "moderní" civilizace je zamořena okultismem stejně jako africké 
kmeny 

Západní civilizace je zamořena (stejně jako postaru žijící "primitivní" národy) okultním 
démonickým léčením. Léčení pomocí démonů, nazývané  "léčení anděly, energiemi, 
harmonizace čaker a podobně", je ale obchod "něco za něco" mezi nerovnými partnery. Stejně 
jako když člověk spolupracoval s nacisty, i zde může očekávat jistou odměnu a konečnou daň 
za svou kolaboraci. 

Tisíce lidí se dnes věnuje za odměnku službě démonům. I Věda se zde usvědčuje ze svého 
satanského záměru a původu tím, že prakticky nezasahuje a nechá tyto pro ni 
"nevysvětlitelné" úkazy lidi dále provádět. I státní aparát umožňuje volný prodej lektvarů a 
činnost kouzelníků, čarodějů a zaklínačů oficiálně. Okultní praktiky iniciace démonským 
bytostem se staly součástí normální lékařské praxe. 



Démoni nabízí pomoc v nouzi a vystupují jako "hodní andělé" 

Lidé se automaticky obrací ke svému Otci Stvořiteli v okamžicích nejvyšší nouze. A hle, i 
sem přichází satanovi démoni, aby klamali a sváděli lidi a vystupovali jako "andělé ochránci, 
kteří jednají ze své svobodné vůle". Démoni počítají totiž s tím, že pro neinformovaného 
člověka je duchovní bytost jako bytost a prezentují se jako andělé strážní. Za pomoc však 
něco chtějí, což je od Božích andělů zcela zásadně odlišuje. 

Rádi donutí člověka "léčitele" k tomu, aby fungoval jako prostředník a získával tak 
magickými rituály pro démony právo posednout další lidi. 

Jednou z mnoha démonem organizovanou metodou posednutí je REIKI. 

Tyto metody poznáme podle toho, že se předávají pomocí takzvaného zasvěcování, a dotyčný 
musí mít příslušné démonické symboly, zaklínadla a předměty. 

K povrchnímu vysvětlení se často používá i hantýrka znějící jako Věda 

Léčitelé se někdy snaží použít vědu k nějakému pseudo-vysvětlení, například nějakou 
buněčnou vyzařovanou elektřinou, která sama spouští hojivé procesy. Zároveň to ale popírají 
tím, že přiznávají, že to lze i po telefonu a že do toho ostatní zasvětí pomocí obřadu a že 
mistři předávají magické symboly učení. Kdo z lidí je tak naivní aby věřil, že buněčná 
elektřina se přenáší na dálku a že se řídí obřady a symboly? 

Démoni dokážou snadno imitovat LÉČENÍ. Jedná se totiž o to, že my nevidíme očima, co je 
zdrojem obtíží. Můžou nás vodit za nos a také to tak stále dělají. Nejdříve způsobí problém, 
pak povolají léčitele, ten dovolí posednutí dalšího člověka (tím, že to dělá vědomě) 
magickým obřadem, a pak démoni povolí sevření a člověk to pozoruje jako úlevu od 
problému. Připadne mu potom, že "na tom léčení něco je, protože to pomohlo". Snadný a 
levný trik, ale pořád dobře zabírá. 

Základní nezodpovězení etické a logické otázky 
léčitelství 

První otázka, kterou si musí VŠICHNI, tedy i skeptici, položit, zní: 
Vědí léčitelé něco o silách, které používají? Mohou předložit nějaký důkaz, že je tato 
síla neškodná a člověku přátelská. Kdo jim řekl, že pomáhá? 

Odpovědi budou různé, ale ve skutečnosti si budou podobné. Budou mít tyto aspekty: 

1. O silách léčitelé nevědí nic konkrétního. Znají jen jejich jména a rituály potřebné k 
jejich "vyvolání". 

2. Každý léčitel cítí ono zlo, které ho doprovázelo při zasvěcení nebo před ním. Odpor a 
nenávist, spojená s opravdovou zaujatou lhostejností. O zlu však nikdo nechce mluvit. 
Léčitelé budou mluvit o vzrušení, moci a důležitosti, které jim to dává. 

3. Že se něco mění k subjektivně k lepšímu, to je často "prokazatelné". Co však není 
zřejmé na první pohled je to, že se povětšinou jedná o chvilkovou pomoc. Také se 
nesledují škody, kterých oním "zlepšením" bylo dosaženo. Léčitelé také neví, k čemu 



a jakým mocnostem slouží (předpokládají, že pochází z nich či z ničeho), a proto si 
hlavních důsledků své služby nevšímají, neboť neví, kam se dívat. 

Léčitelství je zcela ve shodě s magií a okultizmem. Ať se snaží tvářit jakkoliv, pomůcky a 
principy všech jsou SHODNÉ, stejně jako působení a jevy s tím spojené. Jedním z projevů 
neřízeného léčitelství je "p řijímání nemoci na sebe". (tedy náhrada slabší démonizace 
pomocí zasvěcení silnějšímu démonu) 

Jediné léčení skrze duchovní mocnosti je to, které je naprosto konkrétně ve jménu 
Pána Ježíše Krista, neboť pouze jeho autorita démonické bytosti vyhání pryč od 
člověka (nikoliv tedy předávání démonů mezi lidmi vzájemně). 

Léčitelství využívá jevů, které jsou v extrémních případech známy pod názvy astrální 
cestování, hypnóza, vooodoo, reiki a zombie. (případně mluvící hlavy) 

Léčitelství představuje neskrývané nebezpečí a démonské zlo, zaměřené proti 
lidem. 

  

Slova: odhalené pravdy o léčitelství, odhalení pravdy o léčitelství, odhalení pravd o léčitelství, 
podstata léčitelství, démonské léčitelství, skutečný léčitel, lidové léčitelství, pravda o 
léčitelích, sebeléčení, odhalené skutečnosti o léčitelství, odhalené pravdy o léčitelství, 
odhalená pravda o léčitelství, odhalená pravda o léčitelích, léčitelé severní čechy, léčitelé jižní 
čechy, léčitelé východní čechy, léčitelé západní čechy, léčitelé Praha, léčitelé Morava, reiky, 
rei-ky 

Podobná témata okultního léčení 

Reflexní terapie I. II. A III. / Julius a Beáta Patakyovi Pomoz sám sobě / Boris Tichanovský 
(RUS) Šance pro zdravý život bez léků / Lydia Tolčinská (RUS) LORA Víceúrovňový systém 
samoléčby / Larisa Fotina (RUS) AFT (Attractor Field Techniques) Techniky přitahovacích 
polí / Kurt Ebert (USA) EFT (Emotional Freedom Techniques) Techniky emocionální 



svobody / Marta Nosková Matrix Reimprinting – Techniky přepsání minulých traumat / Karl 
Dawson (UK) Reconnection, Reconnective Healing – Rekonektivní energetické léčení / Eric 
Pearl (USA) Duchovní léčení / Klemens Kuby (GER) Meta Medicína – Stres a jeho projevy v 
těle / Richard Flook (CAN) Matrix Rebirth – Techniky šťastného znovuzrození / Sharon King 
(UK), Radikální odpuštění – RFT (Radical Forgiveness Techniques) / Colin Tipping 
Ho´oponopono – Havajská technika uzdravování láskou / Haleakala Hew Len, Joe Vitale 
Psychokybernetika – Cíle a zpětná vazba v životě /Maxwell Maltz Kvantová léčba / Arnold 
Mindell, Deepak Chopra, Luise Hay, Debbie Ford, Mirzakarim Norbekov, Paul McKenna, 
Eckhart Tolle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energetická psychologie, EFT  

Stejně jako od začátku lidské historie, i dnes nabízí Satan 
lidem všemožné výhody: zhubnutí, štěstí, sebevědomí, sex, peníze, zdraví a podobně. Je 
krutou ironií, že Satan jakoby nabízí pomoc od zla, které sám působí! Ale nebuďte 
překvapeni, není to z jeho dobré vůle. Je to samozřejmě zase PAST. 

Tentokrát je pro nás vymyšlen další název, který připomíná Vědecké názvy. Satan totiž 
ví, že lidi řádně vyučil, aby "v ědeckým" pojmům důvěřovali. Neboť se mezi lidmi přeci 
říká, že co je vědecké, je taky pravdivé. Jak elegantní klam. 

VŽDY je cílem celé nabídky, abyste upsali svou duši 

Pod názvem EFT, Energetická psychologie, osobní či skupinový koučing, seflcare, a 
podobně, se tedy skrývá klasická nabídka démonů, výměnou za upsání duše pomocí rituálů a 
skryté magie. 

Takzvaná Moderní psychologie bude a již je založena na manipulativním učení démonů a 
Druhé Vědě. První Věda je samozřejmě v tomto oboru nepoužitelná, neboť se jím nezabývá. 
Státní aparát, řešící legalitu podnikatelských činností, se tímto nezabývá, neboť světu vládne 
Satan a ten zakázal, aby se do jeho činnosti světská státní moc zapojovala. 

(Nezapomínejme, že tuto pravomoc má Satan ale pouze z Boží vůle, neboť Satanovi bylo dáno, 
aby vyučil lidi, kteří nechtějí znát Boha, falešnému učení démonů. Bůh je tedy dokonale 
spravedlivý i v této věci naší svobody volby.) 

Démoni se předhání v nabízení bohatství a tělesných prožitků 



Démoni vám 
skrze své služebníky budou nabízet prostě všechno, budou se předhánět v nabízení zdraví, 
lásky, harmonie, štěstí, uspokojení, sexu, klidu, peněz, bohatství, prostě úplně všeho. Za to ale 
v tento čas požadují jen "málo": aby se člověk upsal jim a věřil jejich učení. Nikdo však 
nemusí jejich lžím věřit a například tento článek může každého z této pasti snadno vyvést. 

Při bližším zkoumání ale vždy naleznete, že se jim musíte upsat 

Démoni vymýšlí ty nejrafinovanější způsoby, jak udělat, aby to nevypadalo, že se jim musíme 
nejprve upsat a poklonit se jim. Mějme pořád na paměti, že nemáme co do činění s 
bezduchým automatickým Universem, nýbrž proti nám stojí velice inteligentní NEPŘÍTEL. 

Nepředstavujme si naivně, že hravě prokoukneme, co na nás chystají. Musíme se držet co 
nejdále od satanových služebníků, protože ti jsou skrze peníze a slastné pocity nuceni nás 
přemlouvat, abychom se démonům upisovali. 

Klamy (příklad): 

Zákon přitažlivosti, The Secret, Tajemství 



 

 

Někdy se ty lži docela zamotají do sebe. Toto již není ta fáze karmy, kde člověk měl jen mlčet 
a nechat kletby plynout. Tady se již démoni neuchylují ke lži o reinkarnacích, ale naopak 
vnucují představu, že je zapotřebí teď rychle něco UTRHNOUT. A my v tom poznáváme 
zuřivého Satana, kterému zbývá málo času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, 
Čarodějnictví  

Okultismus je souhrnný název pro činnosti, v nichž lidé navazují kontakty s 
démony, aby mohli vstoupit do služby démonům a sloužit jim za odměnu.  Způsoby této 
komunikace vyučili člověka padlí andělé Satanovo. (Což se dozvídáme v Bibli, Henochově 
apokryfu, ale také v historických knihách všech ostatních národů světa) 

Slovo pochází z řeckého "ocultos" - neznámý 

Okultizmus je pro lidi velice přitažlivý díky slíbeným odměnám. Démon používá na lidi 
podobnou emocionální past, jako při sexuálním puzení. Člověk vidí jisté "vzrušující" tajemno, 
které by bylo možné rozkrýt, a během jednostranné hry na "objevování nepoznaného" zažívá 
nejrůznější stupně telesné rozkoše a hormonálních uspokojení těla. 

Zasvěcení do služby démonům 

Následují kroky zasvěcení a služby, při kterém pomáhají najatí služebníci Satana, odměnění 
rozkoší za zveřejňování návodů jak na to.  

Během zasvěcení člověk vědomě, nebo dokonce i nevědomě (satan nehraje fér, podobně jako 
mnohé firmy a lidské instituce) přijme službu nějakému démonu. Od toho okamžiku je k této 
činnosti mnohdy pro něj "nevysvětlitelně" fyzicky puzen. Podle schopností je služebník 
démona buď likvidován, nebo naopak ukájen, záleží na tom, jak se jeví démonovi nadějný pro 
budoucí spolupráci. 

Mnozí považují tyto texty za nesmírně hloupé, vhodné k posměchu. Ale k posměchu se zdají 
lidem jen proto, že dotyční vzývají opačná učení. Učení, kde se naopak Satan vysmívá lidem 
za to, jak je bezmezně klame a sesílá jim skrze channeling stále nové a nové učení, aby je 
zahltil a dokonale zmátl. Tyto texty jsou pro každého varováním a šancí prohlédnou past ve 
které se nachází. Nejsme dílem démonů, dávných božstev ani výsledek náhody. Jsme dílem 
Boha Stvořitele a ten nám říká vše o tom, kdo jsme a kam jdeme.  

Okultismus je zdrojem lži právě proto, že Satan nechce aby mu někdo z lidí 
překážel 

Démonská služba nikdy nemůže vést k poznání pravdy, protože žádný démon pravdu o své 
existenci nepoví, stejně jako zloděj o sobě neříká při krádeži, že je zloděj. 



Satan nabízí odměnu za upsání se do služby jemu, ale bere si lidskou duši s 
sebou na věčnou smrt, danou Božím soudem, kterému se NIKDO nemůže 
vyhnout 

Satan a jeho padlí andělé tedy oklamou všechny, včetně jejich nejoddanějších lidských 
pomocníků. Služba démonům sice vede k oklamání, ale jelikož takto získaná iluze 
neobsahuje pravdu, (kterou většina lidí stejně nemůže vystát) je taková iluze pro mnohé velice 
příjemná. 

Spolupráce s démony během okultismu je zcela jednostraná, člověk vždy ztrácí, démon je ten, 
kterému je slouženo. I když si člověk může myslet, že získal něco "důležitého", ve skutečnosti 
obdrží to, co jej zničí a způsobí to další zlo, které ovšem prošlo "lidským schvalovacím 
procesem" a démon by jej sám z vlastní vůle před Bohem nemohl spáchat díky něměnným 
Božím Duchovním Zákonům. 

Démoni také kromě odměn používají často i ZASTRAŠOVÁNÍ svých 
služebníků 

Nedlouho po iniciaci přichází ze strany démonů i důrazné varování ve formě strašlivých snů a 
děsivých vizí, kde si démon ihned jasně určí, že je PÁNEM celé situace a že pokud démonský 
služebník nebude sloužit dobře, bude potrestán. O této strašlivé fázi ale démonští služebníci 
neradi hovoří, protože je velmi ponižující. 

 

Lidé ve službě Šelmě jsou nuceni přijmout nejr ůznější znamení šelmy, aby 
demonstrovali svou oddanost démonským bytostem 

Aktivní služba je pak například funkce kartářek, jasnovidců, okultních léčitelů, spisovatelů 
okultní literatury, zaklínačů, čističů karmy, čaker a podobně. Všichni jsou v závěsu za 
démonem a slouží mu. Každý démon má jiné preference a mnohdy mezi nimi vznikají 
třenice a bojůvky, proto jsou i jejich lidští služebníci často hnáni do různých vzájemných 
zničujících konfliktů. 
 
Pouze Ježíš má moc skrze Ducha sv. pomoci těm, kteří se zapletli s nebezpečím 
okultismu a slouží člověku nepřátelským démonským bytostem. Nutným předpokladem 
ale je, aby postižený člověk byl milovníkem Pravdy, jinak jej démon zase snadno získá 
zpět. 

Konkrétní podoby okultizmu v dnešní době 

- magie (černá a bílá, což je jen matoucí a klamné rozdělení stejné věci) 
 
- spiritismus (Jako vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi, ve skutečnosti hovoří 
lidé právě s lhářem démonem) 
 
- léčitelství – vede k závislosti na léčiteli a ne k obrácení, problém je ve zdroji, myslíme si, že 
koná dobro (skutečné dobro musí být dobrem na začátku, uprostřed i na konec, ne jen na 
začátku, jak to dělá démon, aby nalákal oběť), negativní dopad na duchovní život, 



způsobuje jiná onemocnění, narušení vztahů 
 
- satanismus – hudba, symboly, uctívání satana, kulty Draka, Hadí Síly 
 
- New Age (Bahai)  – souhrnný pojem pro duchovní směr, který chce všechny cesty sjednotit, 
náboženský synkretismus ve jménu tolerance a nenásilí, učení o reinkarnaci; věk Vodnáře 
vystřídal věk Ryb – tedy křesťanství (Danneels uvádí 4 pilíře NA: člověk i bůh je součástí 
vesmíru – vše je jedno (panteismus); východní náboženství; nová psychologie a mysticismus; 
astrologie); vytváří novou mentalitu, myšlení 

- channeling – přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo   
viditelný svět (hlavně v New Age - tedy čistá komunikace s démony) 
 
- prokletí (kletby)  a prokleté předměty (opak požehnání), očarování, zaříkávání 
 
- čarodějnictví, vykládání karet, věštění (z ruky - chiromantie, z křišťálové koule)  
 
- doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou 
 
- jasnovidectví (napodobenina daru proroctví) 
 
- telekineze (JAKO přesouvání předmětů mocí myšlenky); telepatie (JAKO přenos 
myšlenek) 
 
- astrologie, horoskopy (učení démonů, použité k tomu, abychom upadli v závislost) 
 
- numerologie (věštění na základě magické moci čísel, opět démonský trik) 
 
- woodoo (vúdú), animismus 
 
- modlářství, uctívání démonských, od Boha odpadlých božstev 

 

 - Silvova metoda, reiki (léčebná metoda – otevírání čaker, center astrálního těla),            
hadžiki, modrá alfa, ... 
 
- alternativní medicína – působí na základě energie, kterou chce uvést do rovnováhy, a 
tak člověka uzdravit (homeopatie, makrobiotika, ...) 
 
- druidismus (kult Keltů – spojený s rituálními obřady uctívání démonů) 
 
- trancendentální meditace, jóga 

- Druhá Věda 

 

 



Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej – co je jeho 
podstata 

 

Démonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných 
prostor démonské bytosti. 

 

Samotné Feng Shui se maskuje za estetické učení, které svou podobou opravdu velmi 
připomíná. I samotné vědmy ho však správně zařazují mezi magii. Člověk, který 
uposlechne tato rituální pravidla a podřizuje jim svůj obytný prostor, dává démonským 
bytostem povolení k zacílení na osoby v tomto prostoru žijícím. 

Znovu a znovu a znovu se zde používá materiálových a tvarových kombinací, které jsou pro 
bytosti snáze rozeznatelné a které nemohou být náhodné, /rozuměj, žije v nich člověk, který si 
jejich vliv přeje/. 

Jiné označení pro podobnou službu je „likvidace geopatogenních zón“. Geopatogenní zóny 
mají být jistá místa, které „něčemu“ nevyhovují, nebo se na nich „něco“ může a nebo nemůže 
dít. Biotronici, zabývající se „geopatogenními zónami“, potom rozdávají různé předměty 
a nebo provádějí různé rituály, aby tyto zóny jakoby „odstranili“. Biotronici tedy provádí 
stejnou démonickou službu jako dávní šamani. 

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají 
agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají 
záchvatům velkého vzteku. To ale nic nemění na tom, že Feng-shui je 
démonická nauka, nepřátelská člověku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jóga - způsob odevzdání těla démonům  

Oblíbené prastaré satanské učení o sebezasvěcení lidí do vlivu démonů. Je 
základem hinduismu, velmi rozšířeného démonského náboženství. 
Jóga, vydávající se za fyzické cvičení, získává v západním světě velkou oblibu hlavně proto, 
že člověk zůstává svobodný od sekt a může se démonu zasvětit a nechat se posednou 
démonem sám doma. 

Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, s démonickou bytostí. I když je jóga prezentována 
různě, je zapotřebí pořád si připomínat, že se jedná o čistou okultní praktiky.  Kdo chce 
cvičit, může provozovat cvičení a né jógu. Ve skutečnosti je ale jóga pro lidi přitažlivá hlavně 
tím, že je vede od Boha k Satanu. 

Okultní rituály jógy v gymnastickém a trendy stylu 

Podle hinduistické (tedy satanské) filosofie nás démoni straší, že žijeme v nejobtížnějším a 
nejtemnějším vesmírném období, nazývaném kalijuga. Vymýšlí si, že Bytosti se dostaly na 
nejnižší úroveň, na světě je mnoho utrpení, bolesti, lží, vražd, násilí, nemocí, katastrof a 
válek. Učí, že naše duše se cítí jakoby vhozena do jednoho pytle s hady, škorpióny a 
jedovatým hmyzem. Trýzní nás zastrašováním, že současná situace lidstva je plná 
negativních vztahů, lidé si navzájem nevěří, nevěří ani sami sobě, ztrácejí svou cestu. Démoni 

lžou, že jim to vadí a že mají "řešení", které bychom měli přijmout.  

Nabízí falešnou cestu: Říkají:  "Co jiného nám může pomoci, než upřímná touha pochopit 
smysl života a poznat sám sebe?" Satan moc dobře ví, že na nic nepřijdeme, a tak se dobře 
baví, jak se lidé snaží. 

Satan ovládá lidi skrze tělesné pocity a tělesný rozum 

Satan dokáže manipulovat s mozkem lidí, kteří se mu oddávají. Pomocí pocitů rozkoše, 
uspokojení, pokoje, extáze, pocitům rozšířeného vědomí při meditacích a mantrách (tedy 
skrze tělo a tělesný rozum), dokáže lidem vnutit COKOLIV jako svou pravdu a úplně je 
ovládat. 



Dívá se na křepčící, mlčící nebo ohýbající se lidi jako pobavený věděc, který tlačítkem pouští 
proud do mozku laboratorní myšky, která se svíjí tělesnou rozkoší, dokud nezemře hlady. 
Satan ví, že kdo přemýšlí tělem a nepřijal lásku k Pravdě a k Bohu, skrze Ježíše Krista, ten je 
již odsouzen k této manipulaci. 

Satanovi démoni si hrají na bohy a nabídnou své falešné "spásné" učení - jógu. 

Samozřejmě Satan nabízí rozkoše a "pocity" ze svých Mocností. Téměř jako reklama na 
drogy. Jeho reklamní claim, nutno říci, že se všemi vlastnostmi "reklamy" je zde: 

Překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickým vědomím. 
Blahodárné účinky jógy na lidský organizmus: * celkově ozdravuje tělo i mysl * vyrovnává a 
udržuje tělesnou váhu * formuje postavu, posiluje svaly, udržuje vitalitu * zlepšuje a reguluje 
činnost vnitřních orgánů * překonává negativní emoce a vlastnosti * prodlužuje život a 
zpomaluje stárnutí * hluboce uvolňuje a osvobozuje mysl * zlepšuje koncentraci a obohacuje 
lidské vědomí * přináší zážitky vrcholného štěstí a spokojenosti. Cílem jógy je hledat a 
rozvíjet ty přirozené a příjemné pocity. 

  

Co je to ale hinduistická spása? 

V hinduismu, možná více jak v jiných Satanovo náboženstvích, považují otevřeně démoni 
lidské tělo jen jako svou schránku, kterou musí plně obsadit a zabít lidskou duši v něm. Tomu 
jsou přizpůsobeny všechny KLAMNÉ INFORMACE, které byly lidem poskytnuty v tomto 
klamu. 

8 stupňů jógy 

Indický jogín Pataňdžali sepsal démonské učení před několika tisíci lety: 

Všeobecné "etické" principy - jama - démonská omáčka a vyučování 
Pravidla "morálky jedince" - nijama - aby měl být člověk na co pyšný 
Cvičení jogových pozic - ásán - nějaké to cvičeníčko uctívání démonů 
Jógové dechové techniky - pránajáma - příprava na vymístnění lidské duše 
Ovládnutí smyslů - pratjáhára - utlumení vjemů a příprava na posednutí démonem 
Koncentrace mysli - dhárana - utlumení svobodného myšlení člověka 
Meditace - dhjána - proces postupného posednutí démonem 
Splynutí s Universem - samadhi - cíl, úplné posednutí démonem 



Různé formy jógy (aby každý dostal podle své chuti) 

Je známo mnoho druhů jóg, mezi ty nejzákladnější patří: 

Hathajóga - jóga fyzických cvičení, využívající tzv. ásan - různých terapeutických poloh těla, 
které démonizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. duchovní tělo člověka. 

Bhaktijóga - jóga lásky a odevzdanosti démonskému bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá 
démona v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,...) a odevzdává svůj život 
démonskému božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a 
jogín dosahuje posednutí. 

Džňánajóga - jóga falešného poznání a démonských "moudrostí". Jogín studiem, meditacemi 
a koncentrací dospívá k sebezasvěcení a posedne jej nejbližší démon.. 

Rádžajóga - královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. 
Využívá ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí k dosažení dobrého démonského 
posednutí. 

Karmajóga - jóga "nesobecké" činnosti. Jogín se úpěnlivě a neúspěšně snaží o nesobecký 
život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl 
i vědomí a je vhodná k oklamání lidí, kteří potřebují Spasení Ježíše Krista, ale nevědí jak na 
to. 

Kundaliníjóga  - jóga povzvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, 
energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí. 

Gurujóga - Jóga uctívání Mistra. Žák dosahuje posednutí démonem díky přímé pomoci svého 
mistra - Gurua. 

Iyengar jóga - Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k posednutí 
démonem, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku 
ze cvičení. 

Nana a mantra jóga - Působením zvukových vibrací, které energií v těle harmonizují 
koksohydráty a uklidňují mysl, se dosahuje překvapivě rychlého posednutí démonem. 

Aštangajóga - Má samozřejmě démonický základ, ale klade také velký důraz na provedení 
ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu - 
jako v tanci. 

 

 

 

 

 



Homeopatika, vysvětlení homeopatické léčby  

Homeopatika = magie 

Neexistuje žádné oficiální "vědecké" vysvětlení pro údajnou účinnost homeopatie. Pokud 
chceme homeopatii probírat, musíme se tedy přeladit do úplně jiného světa - světa magie, 
magických rituálů (potenciace) a "tajuplné kosmické energie", o jejímž původu prý "nikdo nic 
neví". 

Ve skutečnosti se jedná o démonskou past na lidi. V naši zemi se setkáváme se třemi 
výrobci homeopatických léků: Boiron (Francie), Dr. Peithner (Rakousko), NHL ZDRAVÍ 
(ČR). Každý lék, dříve než se dostane na náš trh, musí projít tzv. registračním řízením 
sestávajícím se ze zkoušek na jakost, bezpečnost a účinnost. Jedinou výjimkou ze zákona jsou 
právě homeopatika, u kterých se nestanovuje účinnost, neboť je neprokazatelná. 

Homeopatie je okultní esoterická (od démonů pocházející) věda, založená na 
starých alychymistických naukách různých světových národů. Pozorované účinky nejsou výsledkem 
chemických léčebných procesů, nýbrž jedná se o aktivitu démonů, často vydávanou za léčení. (Například 
když démon povolí útlak, vypadá to jako by se člověku ulehčilo.) 

Podobně jako u reiki a jiných démonských obřadů, je léčení homeopatické vlastně zasvěcovacím rituálem, 
kterým člověk přijímá možnost manipulace démonem. 

Homeopaté často přiznávají, že jejich léčba vychází z předpokladu problémů "astrálního t ěla" mimo náš 
fyzický svět a že každý má svou vlastní "vibrační strukturu". Jsou tak sami úspěšně démony obelháni a 
vůbec netuší, kdo za těmito rituály stojí.  

Proč se homeopatika vyrábí 

Jediným světským vysvětlením, proč homeopatická léčba stále přežívá, je její velká 
ekonomická výnosnost. Tyto léky jsou často dražší než běžná léčiva, byť neexistuje žádný 
seriózní výzkum a vývoj preparátů je finančně velmi nákladný. O tom, že homeopatie je 
metodou neúčinnou, není ve vědeckých kruzích pochyb, jenže vysoké zisky z prodeje lacino 
vyrobených "léků" umožňují masivní propagaci a nátlak, jemuž ustupují i zdravotnické a 
lékařské instituce, které se obávají vyjádřit jednoznačné stanovisko. 

Pro zajímavost uvádím údaje z roku 2004 o firmě Boiron, jejíž kapitál byl 18 672 000 eur a 
obrat činil 313,15 milionů eur. 

Ukázalo se, že všechny základní principy, na kterých stojí homeopatie, jsou chybné. 
Dobře to lze demonstrovat analýzou principu minimálních dávek. Homeopatické preparáty se 



připravují postupným ředěním z účinné mateřské substance, kterou mohou být různé minerály 
a sloučeniny, výtažky z rostlin nebo živočichů apod. Jeden díl roztoku mateřské substance se 
ředí deseti díly (ředění decimální, označované písmenem D- Dr. Peithner) nebo stem dílů 
(ředění centesimální, C nebo také CH - Boiron) etylalkoholu nebo vody za stálého 
pravidelného třepání. Ze vzniklé směsi se opět odebere jeden díl a ten se zředí znovu stejným 
způsobem. Tento postup se mnohonásobně opakuje a lék, homeopatikum, se pak podává pod 
označením např. C10 (desetkrát postupně ředěný), C30, C200 nebo D6, D30 apod. Znamená 
to, že počet molekul původní substance se postupně zmenšuje. 

Abychom měli představu, kolik molekul konečný výrobek obsahuje, je nutno vědět, kolik 
molekul je obsaženo v původní tinktuře a kolikrát se preparát ředil. Vyjdeme z počtu molekul 
v jenom molu, tedy počtu gramů látky, odpovídajících molekulární váze látky. Tento počet je 
znám, je to 6.022 x 1023, známé Avogadrovo číslo. Je to obrovské, téměř neuvěřitelné 
množství molekul. 

A jak je tomu při centesimálním ředění homeopatik 

Při prvním ředění se zmenší počet molekul původní substance na setinu, při druhém na 
desetitisícinu, třetím na miliontinu. Po více než deseti ředěních přesáhne ředění hranici 
Avogadrova čísla. Přesný výpočet by musel vycházet z chemického složení účinné látky a 
velikosti její molekuly i z koncentrace látky v mateřské tinktuře, ale obecně platí, že při ředění 
(potenciaci) kolem C10 - C12, resp. D20 - D24 nenajdeme v balení homeopatika s největší 
pravděpodobností už ani jedinou molekulu výchozí látky. A protože víme, že všechny 
chemické, tedy i biochemické reakce v lidském těle jsou reakcemi mezi molekulami, nemůže 
být homeopatikum účinné. 

V jakém prostoru bychom takovou molekulu museli hledat, ukáže další výpočet: při běžném 
homeopatickém ředění C30 bychom jedinou molekulu původní látky museli hledat v 1 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
molekulách vody, což odpovídá velikosti nádrže více než 30 miliardkrát větší než je velikost 
Země. 

Oscillococcinum s potencí C200! 

Homeopatická magie se prodává velice často s prostředky pro detoxikaci 

Detoxikace bývá velmi často, či spíše převážně jen skrytá magie a okultismus. Detoxikace 
těla se totiž okamžitě překrucuje do nutnosti detoxikace duševní.  

Angloamerická homeopatická škola používá ředění (potencí) ještě daleko vyšších, až 
milionových. Takový preparát ovšem nelze ani vyrobit, stačí výpočet: kdyby se při každém 
kroku směšoval jeden díl tinktury s 99 díly vody a musel se podle předpisu 100x protřepat, 
pak by tento krok trval nejméně 5 minut. Milion kroků by se dal uskutečnit za 10 let, miliarda 
za dobu tisíckrát delší. 

Potence se dělí na: 
1. nízké : od 0 do D3, 
2. střední : od D6 do D 12, 
3. vysoké : od D30 do D 1000. 



Druhy homeopatických léků: 
1. tablety – lisované tablety mléčného cukru, v nichž je obsažen lék, 
2. globule – kuličky třtinového cukru napuštěné tekutou potencí, 
3. ampule – do ampulí se sterilizují lékové potence s izotonickým roztokem, 
4. masti – vyrábějí se v poměru 1 : 10 základní tinktura k alkoholovému masťovému základu. 

Homeopaté se pokusili obejít překážku, kterou představuje Avogadrova hranice, nápadem, že 
se molekuly mohou v roztoku otisknout a že účinná duchovní esence se předává a potencuje 
dále, snad do nekonečna, dalším množením otisků i za nepřítomnosti původní molekuly. 

Otisk duchovní esence homeopatika 

Otisk si představují tak, že molekuly roztoku, tedy vody, jsou uspořádány podle vzoru účinné 
substance specifickým způsobem. Pravda sice je, že molekuly vody vytvářejí shluky, tzv. 
klastry, které jsou přítomností jiných molekul ovlivňovány, ale po odstranění těchto molekul 
jakýkoli otisk okamžitě mizí v neuvěřitelně krátké době. Molekuly vody jsou totiž v 
neustálém pohybu a její klastry se rozpadají během pikosekund, a znovu se vytvářejí jiné. 
Možnost trvalého uchování jakékoli informace ve vodě je tedy vyloučena, nehledě k tomu, že 
se homeopatika většinou podávají ve formě bezvodých granulí nebo tablet. 

Stejným způsobem, rozporem s poznatky přírodních věd, lze zpochybnit i ostatní principy 
homeopatie. 

Uvedu jen několik p říkladů, kdy je homeopatie zcela v rozporu s Vědou a stává se 
nedílnou částí Druhé Vědy: 

1. Život má řídit duchovní síla, tzv. dynamis: fyzika ovšem zná jen 4 základní síly, všechny 
materiální, se kterými plně vystačí k výkladu všech přírodních fenoménů. Žádnou sílu 
duchovní fyzika nezná. 

2. Příčinami chorob jsou duchovní miasmata: nic takového nebylo první "Vědou" objeveno. 
Mezi spektrem různých příčin chorob, vrozených, infekčních, metabolických, způsobených 
úrazy nebo vlivem prostředí atd. nefigurují žádná duchovní miasmata. 

3. Princip léčit podobné podobným: otravu třeba rtutí nelze léčit dávkou jiného jedu s 
podobnými účinky, spáleninu neošetřujeme horkovzdušným fénem. Příznaky se mohou při 
aplikaci podobného faktoru vždy jen sčítat. Cílem léčby musí být naopak potlačení, 
odstranění příčiny nemoci nebo alespoň jejích příznaků. Hahnemannův slavný princip simile 
je ve skutečnosti jen kopií prastaré magické představy o tzv. signaturách (srdčité listy jsou 
dobré k léčení srdce, léky z raka působí příznivě na rakovinu, bodlák na píchání v boku atd.). 

4. Dynamizace protřepáváním: protřepávání nemůže změnit účinnost chemické substance. 
Vzájemný pohyb molekul jen mírně zvyšuje teplotu roztoku a může změnit třeba jeho 
viskozitu, ale po vychladnutí se roztok vrací k původním vlastnostem. Neexistuje žádná 
třepací fyzika, při které by v roztoku docházelo k přeměně hmoty v energii. Podle fyzikálních 
zákonů se hmota opravdu může přeměnit v energii, ovšem při této změně dochází k 
přiměřenému úbytku hmoty, což ovšem u homeopatik neplatí! 

5. Proving: obraz léku, tedy soubor jeho účinků, zjišťují homeopaté na základě subjektivních, 
nepřesných údajů zdravých dobrovolníků po podávání léku. Proto se v homeopatickém 



lékopise dočteme, že podání i léků zcela nerozpustných, jako je oxid křemičitý nebo živočišné 
uhlí, vyvolá stovky nejrůznějších příznaků. Exaktní farmakologický průzkum ukazuje, že tyto 
látky s tělesnými tekutinami nereagují, žádné příznaky se neobjevují a že celý homeopatický 
lékopis je jen fantazií. 

6. Mezi lidmi však existují falešné představy, že se jedná o přírodní medicínu a dále o léky 
bez vedlejších účinků. Mnozí tvrdí, že pokud tyto léky už nepomohou, pak alespoň neuškodí. 
Přírodní medicína to v mnoha případech není, protože obsahuje látky ze skupiny 
anorganických sloučenin, dokonce těžkých kovů a jiných jedovatých látek. V literatuře byly 
například popsány otravy rtutí u dětí léčených homeopatickými preparáty pro opruzení. 
Mnohé preparáty jsou na bázi alkoholu a někteří homeopaté nemají nejmenší zábrany 
předepisovat tyto léky kojencům! 

U těchto medikamentů se rovněž nedočtete nic o vedlejších účincích a přitom některé 
přípravky mohou obsahovat i jedovatý arzén. 

Homeopatika - zřejmé logické rozpory 

Homeopaté s výše uvedenými vědeckými argumenty nesouhlasí, tvrdí, že se věda v minulosti 
mnohokrát mýlila, mnoho věcí ještě neznáme atd. Proto je možná vhodnější opírat se při 
vyvracení homeopatie o logické argumenty a rozpory uvnitř homeopatie samotné. 

Uvedu opět jen několik p říkladů, resp. otázek, na které homeopaté jen těžko najdou 
odpověď: 

• Proč se při přípravě homeopatika potencují a dynamizují jen molekuly zvolené látky a ne 
molekuly ostatní? Vždyť k mateřské substanci se při postupném ředění přidávají opakovaně 
spolu s vodou nebo alkoholem i obrovská množství molekul stovek nejrůznějších sloučenin 
anorganických i organických. 

• Proč žádají homeopaté přijetí homeopatie do rámce vědecké medicíny, jestliže operují 
duchovními silami? Věda se zabývá jen silami materiálními. 

• Proč se homeopatie rozštěpila v celou řadu variant, zatímco vědecká medicína spěje k 
unifikaci a standardizaci? 

• Jak je možné, že různé homeopatické školy udávají stejné léčebné úspěchy, když používají 
jiné přípravky a často i protichůdné postupy? 

• Jestliže platí princip simile, proč penicilin nevyvolá u zdravého angínu a vitamin C kurděje? 

• Hahnemann měl za to, že síla (energie) "ruky", která se při tření nebo ředění spotřebovává, 
přechází do léku a propůjčuje mu sílu, kterou dříve neměl, že jej potencuje (oduševňuje). 
Hahnemann tedy věřil, že síla léku protéká tajuplným způsobem z osoby výrobce do 
homeopatického medikamentu. Jak si ale tento jev vysvětlit v dnešní době, kdy naprostá 
většina léků je vyráběna v továrnách automaticky, často bez jediného doteku lidské ruky? 

 

 



Reiki, rei-ki - co bychom měli vědět o jeho 
podstatě  

Reiki je další skrytá podoba zasvěcování démonům, představovaná jako 
léčitelství. Provozovatelé reiki NEVĚDÍ PRAVDU o démonické podstatě energie kterou 
používají. Považují jí za něco neznámého dobrého, v horším případě oklamání dokonce za 
něco z Boha Stvořitele. Pro lidi žijící podle těla, kteří nemilují Boha, nejsou ale následující 
skutečnosti podstatné. 

Učení reiki samo o sobě obsahuje pouze informace od nepřítele lidí 

V učení o reiki jsou samozřejmě jen informace od démonů, které sami démoni a jejich lidští 
služebníci vymysleli pro potřebu klamu. Klam spočívá v tom, že se u reiki nejedná o léčení, 
ale o zasvěcení Duchu Bezbožnosti, které se vydává za léčení. Léčení to připomíná proto, že 
 se tím odstraňují pouze problémy, které předtím sami démoni nastražili, což je velmi účinný 
klam na lidi. (takzvaně "léčí" se tedy démonické probémy a závislosti) Démoni se ale sami 
nepřiznají ke svému klamu, neboť by jejich klam pozbyl svého účinku. 

Vytvoření iluze účinnosti reiki pomocí chvilkového vystoupení a nebo záměny 
démonských duchů 

Aby provozování reiki vypadalo důvěryhodně a účinně, jsou při jeho iniciaci démony 
vytvořené takové jevy, které připomínají vyléčení. Případně ustanou nějaké příznaky 
jednoho soužení, ale přijdou další. Nepozorované, ale horší obtěžování. 

Je poměrně obtížné pozorovat na sobě nějaké změny, když předtím člověk pustil démona do 
svého těla tím, že se mu ZASVĚTIL. Člověk se tak stává prostředníkem, médiem, mezi naším 
světem a světem démonů. Může zasvěcovat pomocí svého těla další lidi. Sebehodnocení je v 
tomto případě prakticky nemožné, obzvláště proto, že démon manipuluje myšlení člověka 
pryč od Boha směrem k nepravostem. Pokud srdce člověka nemilovalo Boha ani předtím, 
nebude mu toto směřování vůbec vadit. 

Další kladné subjektivně pozorovatelné účinky reiki jsou v emocionálním vzrušení a  
uspokojení těla, které démoni manipulují v lidském těle pomocí Mocností. Odměna člověku 
pomocí pocitu rozkoše démona nic nestojí, ale také to pro člověka neznamená nic, jen 
ovlivnění lidské mysli, uvolnění tělesných žádostí a sladkou iluzi. 

 


