
Drahý brat a sestra v Ježišovi Kristovi, 
 
 
 náš Pán sa v týchto dňoch vo svojej nekonečnej láske skláňa k úbohým stvoreniam a nanovo sa 
chce narodiť v našich biednych hriechom pošpinených srdciach. Pokorne klope a prosí o prijatie. Je čas 
nastúpiť na cestu pokánia - stretnúť sa s ním vo svätej spovedi a odovzdať mu všetku svoju úbohosť - 
nechať sa obmyť jeho predrahou krvou. Prosme o milosť vykonať  dobrú spoveď v Duchu svätom, nech 
sám Pán príde našej biede na pomoc, aby sme vyznali hriechy zabudnuté,  ale aj tie, ktoré vo svojej 
ľudskej biede za hriech nepovažujeme.  
 
Hlavné prikázanie  hovorí : „ Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej 
duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého! 
 
Ako ho však milujeme, keď sa v prípade kríža, alebo len tak zo zvedavosti otvárame okultným 
praktikám? Kde je naša láska k Pánovi, keď pokornú  modlitbu k nášmu Otcovi nahrádzame návštevami 
veštíc a „liečiteľov“, ktorí sú otvorení zlému duchu? Na stránke www.modlitba.sk sú vysvetlené 
a pomenované okultné praktiky dnešných čias :   
 

Čo všetko patrí do okultizmu? 
 

1. Hypnóza - práca so silami podvedomia človeka v zmenenom stave vedomia pomocou hypnotizéra  

2. Autogénny tréning - forma autohypnózy, kde človek objavuje silu na riešenie svojich problémov v sebe 
- v silách svojho podvedomia  

3. Jasnovidectvo - schopnosť vidieť veci skryté a vzdialené  

4. Telepatia - prenos a čítanie myšlienok, ktoré nemožno prirodzene vysvetliť a nepochádza ani 
z vnuknutia Ducha Svätého  

5. Telekinéza – schopnosť hýbať predmetmi alebo spôsobovať ich zmeny silou vôle bez fyzikálneho 
pôsobenia  

6. Veštenie z kariet (napr. tarotové karty), z kávy, zo sklenenej gule, z vodnej hladiny, z ruky, I Ťing – 
veštenie alebo zisťovanie charakterov človeka pomocou trojkombinácii ôsmich živlov  

7. Vykladanie snov, snáre - hľadanie odpovedí na životné otázky a usmernenia do budúcnosti 
v symbolike snov  

8. Astrológia, horoskopy, prívesky znamení zvieratníka (blíženci, býk, panna...) - viera, že náš osud 
riadia hviezdy  

9. Špiritizmus, vnímanie hlasov, hľadanie odpovedí pomocou Oui-ja tabuliek , mandaly - 
vyvolávanie a komunikácia s duchmi (prípadne zomrelými), označovaných aj ako duchovní radcovia 
alebo priatelia  

10. Komunikovanie s UFO - osobné stretnutia s ufónmi - napr. hnutie Raëliáni  

11. Šamanizmus – liečenie a ochrana pomocou hľadania síl a duchov v zmenenom stave vedomia  

12. Irisdiagnostika - zisťovanie chorôb z očí nie prirodzeným, vešteckým spôsobom  



13. Radiestézia - veštenie pomocou prútika, kyvadla alebo drôtikov - napr. zisťovať geopatogénne zóny 
alebo vodné zdroje  

14. Biela mágia – používanie magických postupov alebo rituálov s cieľom získať nadprirodzenú moc na 
dosiahnutie v princípe dobrého cieľa, napr. zdravia, úspechu, oslobodenia alebo ochrany pred zlými 
silami  

15. Čierna mágia – porobenie, prekliatie, zariekanie alebo urieknutie, magické rituály voodoo, 
macumba - používanie magických postupov alebo rituálov s cieľom získať nadprirodzenú moc na 
dosiahnutie zla, alebo priame vzývanie zlých duchov za týmto účelom  

16 . Počítačové hry a filmy s okultnou a satanistickou tematikou - počítačové hry, napr. Sacrifice, 
D&D, Diablo, Psychic Detective, Arx Fatalis, Realms of the Haunting , Ars Magica, Dungeon Keeper; 
horory a filmy ako „Akty X“, Záhada Blair With, Xena, Konan Ničiteľ, Hviezdne vojny, Dračí doupě, 
Harry Potter, Pokémon a pod.  

17. Okultné a magické predmety: amulety alebo talizmany , liečivé kamene a kryštály, náramky 
a prívesky , bambusové zvonkohry na zaháňanie zlých duchov, znaky diabla , päťcípa hviezda s 
dvomi cípmi nahor, kríž dole hlavou , znak jin-jang , egyptský kríž ankh (nad priečnym ramenom je 
slučka), sošky démonov alebo kultové sošky (napr. Šivu, budhu), orientálne predmety s výjavmi 
ľudsko-zvieracích bytostí predstavujúcich démonov (krídla a pazúry orla, telo z leva)  

18. Okultná, ezoterická a satanistická hudba - skupiny, napr. Prodigi, Iron maiden, Black sabath… 
, ďalej skupiny ako sú Era, Mystera, ezoterická a relaxačná hudba (u nás napr. Osho, Jean Michael 
Jarre ), hudba New Age (Enya)...  

19. Liečivé pyramídy, tvarové žiariče, odrušovače geopatogénnych zón – liečenie, ochrana a 
zdokonaľovanie pomocou údajného energetického pôsobenia tvarov symbolických predmetov  

20. Joga – všetky druhy, transcendentálna meditácia , holotropné dýchanie (vyvolanie psychickej 
zmeny a zážitku hyperventiláciou)  

21. Reiki - liečenie pomocou „inteligentnej energie“ ktorého súčasťou je aj liečba na diaľku  

22. Silvova metóda - práca v zmenenom stave vedomia, tzv. hladine alfa, a práca s vnútornou 
„obrazovkou“, na ktorej je možné vidieť udalosti minulé i budúce  

23. Kineziológia, One Brain system – harmonizovanie a liečenie človeka na základe „odblokovania 
energetických kanálov v tele  

24. Liečenie „energiou“ - psychotronika, bioenergoterapia, magnetizérstvo  

25. Bylinkárstvo alebo fytoterapia - založené na spirituálnych a nie prirodzených princípoch, napr. 
Bachova kvetová terapia  

26. Mumiálna liečba - pôsobenie cez predmety, patriace človekovi  

27. Akupunktúra (pichanie ihličiek), elektroakupunktúra (do ihly sa púšťa elektrický impulz) , 
elektropunktúra (namiesto ihiel pôsobí slabý elektrický prúd, napr. prístroj Stimul, Akudiast), 
akupunktúra pomocou lasera, aplikátor Kuznecova, akupresúra alebo Shia-tsu - stláčanie tzv. 
energetických bodov na tele na dosiahnutie rovnováhy jin a jang, magnetoterapia akupunktúrnych 
bodov, moxovanie – prehrievanie akupunktúrnych bodov teplom (napr. horením paliny, cigarety alebo 
kuželíka), EAV – prístroj na meranie energie v akupunktúrnych bodoch  



28. Aromaterapia - používanie voňavých esencií pôsobiacich na psychiku a duchovný stav človeka; 
vonné tyčinky a kadidlá  

29. Homeopatia - pôsobenie vesmírnej energie v špeciálne pripravených a riedených roztokoch alebo 
pilulkách. Metóda, ktorá vznikla pri špiritistickej seanse.  

30. Praktiky patriace k poverám: uhlíková voda, okiadzanie bylinami - na „odrobenie“ prekliatia 
alebo urieknutia, klopkanie na niečo „čo nezhorí“ – proti zarieknutiu,   

31 . Okultná, satanistická, špiritistická alebo slobodomurárska literatúra , Raymond Moody, ... 

32. Bojové umenia - najmä tie, ktoré používajú zvláštne energie a symbolické postoje či pohyby 
napodobňujúce niektoré zvieratá, napr.: Kung-fu, ďalej Aikido, Taekwondo, Wing Tsun,... Vyššie stupne 
týchto bojových umení majú okultný charakter. 1  

33. Kultové, okultné a satanistické tetovanie.  

34. Tričká a iné oblečenie s okultnou a satanistickou tematikou.  

35. Okultné a satanistické webové stránky. 
 
36. Automatické písmo – druh špiritizmu. 
 
1 Hrubo označené praktiky sú vyslovene okultné, ostatné s okultizmom nejakým spôsobom súvisia. 
 
 
 


