OKULTISMO – LA MORTCIVILIZADO
En la ĝardeno Edeno la civilizacio de
la vivo – sub la inﬂuo de satano – kaŭze de
malobeo de unuaj homoj estiĝis mortcivilizacio. La vero pri la ekzisto kaj agado de
la satano estas hodiaŭ negata – multaj asertas, ke li ne ekzistas. La plej granda ruzaĵo
de la diablo estas lia strebo konvinki nin, ke
li ne ekzistas – skribis en la 20-a jarcento
Charles Baudelaire. Se la homo ne agnoskas
ekziston de la satano, li/ŝi ne estas preta por
kontraŭstari dum la vivo liajn tentojn kaj
sieĝantan malbonon.
Johano Paŭlo la Dua dum la renkonto kun
ﬁdeluloj en la 1-a dimanĉo de Granda Fasto
2002 per tre emociigita voĉo diris, ke “Satano estas realeco, kiu senĉese tuŝadas vojojn de la Eklezio kaj la homo”. Ĉiu, kiu volas
lin neglekti, riskas la grandan malsekurecon
kaj maldolĉan disreviĝon eraron kun malĝojaj sekvoj.
Se la homo malrespektas la unuajn vortojn de Dekalogo “Ne ekzistu ĉe vi aliaj dioj
antaŭ Mi“ (Eli 20, 3), eniras en idolkulton,
en la malluman mondon de okultismo. Satano elĵetita el la kredo, revenas en superstiĉo
– la moderna mondo sin malfermas al magio, spiritismo, aŭgurado, satanismo. Homo
ekster Dio volas akiri povon, riĉecon kaj
ĝojojn de ĉi tiu mondo.
Okultismo kaj praktikoj kun ĝi ligitaj
estas komprenata kiel la okulta scienco. Ĝi
kondukas homon en eksternaturan kontakton
kun demonaj fortoj. Ĉiuj okultismaj praktikoj serĉadas eksterkutiman forton ekster
Dio, kiel tion konﬁrmas la Sankta Skribo.
Ĉi tiu povo, energio, devas manifestiĝadi en
kosmo, en homo mem kaj en kontaktoj kun
la mondo de spiritoj.
Kontaktiĝado kun la spiritisma mondo
laŭ la diversaj teknikoj kaj ritoj estas verdire
ebla, sed ĝi kondukas al falsaj konvinkoj kaj
eĉ al dependeco je magiaj praktikoj, kaj ﬁnﬁne kaŭzas la spiritan morton. Dio, pri kio

oni povas legi en la Sankta Skribo, malper-mesas ĉiujn ajn okultismajn praktikojn
– estas do malpermesitaj ĉi tiuj praktikadoj,
kaj por la personoj, kiuj praktikas ilin, estas
antaŭdirita akra puno.
Jen kanaloj, tra kiuj enﬁltriĝadas mortiga
tokso de malnovtempa serpento.
Satanismo – ribelo kontraŭ Dio, manifestado de gloro al satano, sin turnado al ĝi
por helpo, interkonsento de pakto, partopreno en ritoj de sekto, aparteno al framasonaro; ankaŭ malbenoj ekz. iru al diablo,
ludado je diablo, portado de satanaj simboloj.
Idolkulto – la homo adoras anstataŭ
Dion aliajn diojn, povon, monon, uzaĵojn,
rason, praŭlojn, ŝaton praktikadi kultojn de
aliaj religioj ekz. eldriadi mantrojn.
Spiritismo - spiritistado kaj elvokado de
mortintoj, serĉado ĉe ili scion; turni sin al
spiritoj por gvidado – la metodo de Silva,
psikoterapiaj lokigadoj de Hellinger, festo
de spiritoj Hallowen.
Aŭgurado – antaŭvideblaĵoj de estonteco pere de aŭguristino, astrologo, tarokkartodivenado, numerologio, kiromancio,
pendoleto, sonaŭgurado, vaksoverŝado.
Nigra magio – sorĉoj, magiaĵoj, sorĉaĵoj,
voodoo (animisma kulto de okcidenthindaj
nigruloj) – malbono plenumata fare de magiistoj, sorĉistinoj, helpe de malpuraj spiritoj
tra diversaj ritoj; blanka magio estas ankaŭ
vokado al fortoj de malhelo.
Malbenoj – malbenoj de infanoj, gepatroj, familianoj, najbaroj, kunlaborantoj,
maljustaĵfarantoj.
Superstiĉoj – malraciismaj konvinkoj,
ke io devas aŭ povas okazi; plenumado de
superstiĉaj faroj; kredo je Zodiako-signoj (la
12 signoj de ŝajna vojo de Suno), horoskopoj.
Okultismo New Age – la kulto de energio, puriĝado kaj disvolvado de ĉakroj, kun-

dalini (speco de jogo kaj tantro en budhismo), legado de aŭro, feng-shui (praktikado
por certigo de protekto kontraŭ malbono),
telepatio, aŭtomata skribado, psikokinezio
(hipnota psika eﬁkado je pozicio kaj movo
de materiaj objektoj), klarvidado, hipnoto,
astraj vojaĝoj, rekono de reinkarnacio.
Okultisma medicino – bioenergoterapio, metodo reiki (spirita energio), homeopatio, akupunkturo, energiiga masaĝado,
popolaj praktikoj pri malfarado, serĉado helpon ĉe ŝamanoj, laikaj ekzorcistoj aŭ klarvidantoj (viziuloj).
Esoterisma literaturo – “Harry Potter”, “Biblio de Satano”, libroj pri magio,
sorĉado, ritoj, pri kultoj de aliaj religioj, revuoj pri aŭguristado.
Satanisma muziko – akra rokmuziko,
heavy metal (la plej dura stilo de rokmuziko), teĥno-muzikstilo – partopreno en iliaj
koncertoj, disko-dancado.
Komputilaj ludoj – malsekurecaj humuraĵrakontoj, fabeloj kaj ﬁlmoj – hororoj;
aliro al ritoj kaj tekstoj satanaj helpe de interreto.
Lernaj praktikoj – ekzercado pri mallaŭtigado, spirado, pentrado de mandaloj
(religiaj magiaj cirkloj, simboloj de budhismo), meditado, laŭvidigado – ĉi-teknikoj
posedas ofte prisilentigadan spiritan-religian
karakteron.
Orientaj metodoj de plibonigado de
korpo kaj menso – ekz. karateo, jogo, transcendentala meditado, Tai-Chai (ekzerco de
sinkoniĝado).
Tatuoj – drako, skorpio, inversita kruco;
orelringoj en diversaj korpolokoj – ankaŭ
tiuj en oreloj estas la pagana kutimo markanta sklavaron.
Talismanoj por feliĉo – la ringo de Atlantoj, huffero, elefantetoj, skulptaĵetoj de
dioj, maskoj, amuletoj, objektoj de kultoj de
aliaj religioj, insencaĵetoj, bildetoj de Budho,
Sai Baba (hinda sinkretista mistiﬁkanto).

Generacia ŝarĝado – okultismaj praktikoj el antaŭaj generacioj, abortigo, prostituado, drinkado, malbenoj, malamikeco,
sendieco, malkonkordo, farata maljustaĵo.
Sklavigoj – narkomanio, alkoholismo,
nikotinismo, erotomanio, kuracilomanio,
sklavigo per televido, komputilo, hazardaj
ludoj, malamo, prempenso pri maldignaĵoj,
pornograﬁo.
Sakrilegio – tra falsa konfeso kaj Unua
Sankta Komunio; malhonorigo de Eŭkaristio,
sanktaj lokoj, kruco, sanktaj pentraĵoj.
Nuntempaj animzorgantoj konvinkiĝas,
kiel multaj homoj forlasas kredon je viva
Dio kaj senpripense disvastigas la agadspacon de satano.
Unu el la plej urĝaj aferoj hodiaŭ estas
defendo antaŭ malbono, kiu nomiĝas diablo.
La batalo kontraŭ satano – kiel diris la 25-an
de marto 1984 Johano Paŭlo la Dua – estas
aktuala ankaŭ hodiaŭ, ĉar satano estas pli
verve aktivanta en la mondo.
Surbaze de Sankta Bapto ni estas vokitaj
por la batalo kontraŭ agadoj de la Malbonulo. Sankta Johano skribis, ke: “Por tio la Filo
de Dio elmontriĝis, por ke li detruu la farojn
de la diablo” (1 Joh 3, 8).
En ĉi tiu spirita batalo por la kristano la
ŝirmilo estas la viva kredo; la glavo la Vorto;
la forto – preĝado, Rozario, fasto kaj sanktaj
sakramentoj. La kristano en la spirito de la
kredo portas sanktigitan kolmedalioneton,
skapularion aŭ kruceton. Konsekvence de la
deturno de ĉiuj ligoj kun okultismaj rondoj
aŭ asocioj estas la rezigno de kontaktoj kun
la personoj, kiuj kunlaboras kun la fortoj de
mallumo, forigi talismanojn, librojn, revuojn,
muzikdiskojn kun satanisma muziko kaj
malbeligitajn per magio objektojn. En specifaj okazoj de la diabla turmentado, la Eklezio
venas kun la helpo de pastroj – ekzorcistoj. ■
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