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Małgorzata Sołtyk

Reiki – okultistické léčení

V léčení metodou reiki se člověk odvolává na neznámé duchovní síly – porušuje tedy první přikázání Desatera. Takové působení je závažným hříchem, rychle
a nejsilněji otevírá člověka démonickému působení, a to včetně posedlosti.

V

metodě reiki se údajně využívá k léčení univerzální životní
energie. Ve skutečnosti je tato
praktika okultistická: vzhledem k metodě působení a zdroji účinnosti. Kněz Alexander Posacki SJ, démonolog, expertní
člen Mezinárodního sdružení exorcistů,
přesvědčuje: „Všechno je typické pro magii, kde neosobní všemoc rituálu je rozhodující s podmínkou, že samotný rituál
bude proveden precizně a podle pravidel,
ačkoliv třeba velmi vnějškově.“ Okultistický rituál je pozváním zlých duchů na
pomoc. Ti člověku ochotně „pomohou“:
dají zdraví a neobvyklé schopnosti, ale
za obrovskou cenu – za jeho duši... Čím
větší hřích pýchy, větší vědomí odvrácení se od Boha a vědomí spáchaného zla,
tím větší přístup démonů k člověku a tragičtější důsledky jejich působení.
Zakamuflované
nebezpečí reiki
Stoupenci reiki tvrdí, že je to tradice
přirozeného uzdravování, která nemá náboženský charakter. Encyklopedie náboženství uvádí, že je to praktika iniciační
a okultistická představovaná jako přirozená „relaxační, terapeutická a uzdravovatelská; systémy přirozeného uzdravování
opírající se o ideu univerzální energie, která je nezbytná k životu a proniká všechny živé organismy“. Podle této metody
nemoc je nedostatkem energetické rovnováhy v člověku na úrovni emocionální,
psychické i duchovní. Osoba vykonávající reiki musí projít iniciací, být „naladěna“ mistrem reiki a skrze vztáhnutí rukou
odpovídajícím způsobem nad nemocným
mu má navrátit rovnováhu energie.

Ve skutečnosti má ale metoda reiki zřetelné rysy náboženské a je světonázorem
monistického charakteru (svět je prakticky jen jediné bytí, jeden princip) nebo
panteistického (ztotožnění Boha s přírodou a jevy v ní se vyskytujícími), spojeným se sebezbožštěním, se spiritismem
i s náboženským synkretismem (zjednodušení, pokřivení a smíchání buddhismu
s křesťanstvím). Dokument konference
episkopátu Spojených států amerických
(z 26. března 2009) uvádí: „Člověk používající techniku reiki bez odůvodnění, stejně ze strany víry, jakož i přírodních věd,
vstupuje do temné oblasti pověry, čili do
sféry, která nepatří ani do prostoru víry,
ani vědy.“ Reiki nemá nic společného ani
s tím, co je v křesťanství uzdravením skrze Boží milost, ani s konvenčním léčením.
Neexistuje vědecké vysvětlení, jakým způsobem by mohlo být léčení metodou reiki
vůbec účinné. Početnými mezinárodními
antisektářskými organizacemi je reiki bráno jako destrukční sekta. Svědectví osob,
které byly zapleteny do praktik reiki, odhalují její neobvykle škodlivé působení.
Život v hříchu
umožnil přístup zlu
Dorota prošla mnoha kurzy reiki. Od
své mistryně slyšela, že je oblíbenkyně
„hory“. Žena ignorovala znepokojivá znamení a stále hlouběji vcházela do světa
okultismu. Konečně bolesti a utrpení, zažívané v důsledku otevírání se zlým mocnostem, pomohly Dorotě prohlédnout.
Vydala se k exorcistovi na modlitbu, v peci spálila knihy spojené s reiki a další materiály, diplomy z kurzů, které absolvovala, a vahadla a jiné podobné věci zničila.

Pohodový poutní zájezd do nádherného rakouského Tyrolska + jezero
Achensee v termínu 9. – 15. 9. 2021 (přihlašování již probíhá, místa se
plní). Poutní místa, nenáročné procházky alpskou přírodou, putování
po svatojakubské cestě, rodinný hotel s venkovním bazénem, karta na
lanovky zdarma, odjezdy z mnoha míst ČR. Pojeďte s námi!
Přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové,
telefon: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.simeon.cz.
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Její skoncování se zlem vzbudilo zesílený
útok démonů: „Když jsem to udělala, začalo v mém životě utrpení. Nespala jsem
asi dva měsíce. Světlo v ložnici svítilo celé noci. Když se blížila noc a chtěla jsem
jít spát, vídala jsem různé přízraky, které přicházely. Jejich útoky jsem vnímala
tak, jako by se kolem páteře, nohou a rukou ovíjel obrovský počet hadů a stovky
jehel se mi zabodávaly do těla. Bála jsem
se každé další noci. Když jsem si na chvíli zdřímla, rychle jsem se budila s otevřenýma očima. Moji rodinu také začaly trápit noční můry.“ Za této situace bylo pro
Dorotu jedinou záchranou obrátit se k Bohu: „Tou dobou jsem se hodně modlila růženec. Ty modlitby mi přinášely značnou
úlevu. Exorcista říkal, že musím co nejdříve napřímit svoje stezky a uzavřít svátostné manželství, protože život v hříchu
umožnil silám zla široký přístup ke mně.“
Dorota začala Boha brát vážně. Pocítila
moc milosti Boží plynoucí ze svátostí, Písma svatého a z modlitby, a také si uvědomila ničivou moc hříchu. „Teď s velkou
vděčností a pokorou děkuji Ježíšovi za to,
že mě vyrval z rukou démona. Ukázal mi
moji cestu. Jeho láska nezná hranic. On
čeká jenom na náš souhlas a hned jemně
vstoupí do našeho často zamotaného života, který sám začíná narovnávat.“
Vlk v rouše beránčím
Kateřina nemá po svém obrácení pochybnosti, že za metodou reiki stojí démoni. Účastníci kurzů reiki se zapojováním do těchto praktik otevírají působení
zla, které vždy člověku škodí. Aby získali důvěru lidí a přesvědčili je o jakoby
dobročinném působení reiki během kurzu, kterého se účastnila i Kateřina, zpívaly se písně o Duchu Svatém, objímalo se
a hovořilo o tom, že reiki je Boží energie…
Na jednom kurzu guru dokonce účastníkům řekl, aby se obrátili na Ježíše. Takové působení je charakteristické pro New
Age, ve kterém se libovolně spojují prvky
z různých náboženství, též z křesťanství,
samozřejmě vypadají úplně jinak. Kateřinino srdce se ale upřímně otevřelo Ježíši a dotkla se ho síla jeho jména. Kristus přitáhl její srdce k sobě. Díky tomuto
prožitku žena vstoupila na dobrou, i když
nelehkou cestu obrácení: „Ještě jsem chodila na meditace, ale už jen krátce, poněvadž jsem začala chodit do kostela. Chtě-
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la jsem být blízko Ježíše. S ním mi bylo
dobře. Očišťování trvalo dlouho a nebylo lehké. Prošla jsem jeho mnohými fázemi. Když pomyslím, že jsem mohla udělat
krok zpět, až se potím hrůzou.“ Kateřina
zažila to, že jenom Bůh jí dává svobodu
a naplnění. Vykonala generální zpověď,
odevzdala ke spálení exorcistovi všechny
své ezoterické knížky, osvědčení o absolvování kurzů, tarotové karty… Nyní se intenzívně podílí na životě církve; patří do
společenství, protože sama tvrdí: „Chodit do kostela neděli co neděli je málo.
Je třeba více se angažovat.“
Bůh dal vytoužený pokoj
Dle svědectví další osoby, která odmítla praktiky reiki, se návrat k Bohu odehrával za velmi dramatických okolností. Tedy ona žena, přesvědčená, že může lidem
pomáhat metodou reiki, přijala na seanci
muže, který se začal podivně chovat po
prohlídce tzv. kamenných kruhů. Když na
něj žena začala vzkládat ruce a odříkávat
pečetící slova, ukázal se u něj démonický
projev. Démon střídavě opouštěl tělo toho muže a zase se do něj vracel. Jak vy
užíval jeho tělo, pokoušel se satan uškrtit
nebo probodnout nožem ženu provádějící seanci. Tyto a ještě jiné hrozné věci,
které se dály během tohoto aktu, bezradnou ženu vyděsily. V jistou chvíli pocítila, že má kleknout a začít se modlit růženec. Ta modlitba ji zachránila a umožnila
jí porozumět celé situaci: „Zápas s démonem vstupujícím do muže a zase z něj vystupujícím trval dvě hodiny. Zlý duch jako by procházel skrze mne (mluvila jsem
tehdy mužským hlasem, což mě šokovalo), nebo se o mne otíral (cítila jsem tehdy
mrazivé mravenčení). Měla jsem pocit, že
mé tělo bylo probodáváno něčím ostrým.
Stále víc mi docházelo, že všechny paranormální schopnosti, které jsem získala,
pocházely od zlého ducha. Všechno bylo
hříchem. Začala jsem prosit Boha, abych
neumřela, jinak přijdu do pekla, a vlastně
tehdy jsem zažívala jeho fragment. Chtěla jsem dožít rána, abych mohla běžet do
kostela a prosit o pomoc.“ Nazítří v kostele ženu poslali k exorcistovi. Kněz jí vysvětlil, jak se má po několik dní připravovat na zpověď. Během té těžké doby žena
nepouštěla z ruky růženec, který jí byl duchovním štítem před útoky Zlého. „Když
jsem končila zpověď, pocítila jsem, že mé
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srdce je horoucí, přeplněné láskou a pokojem. Konečně jsem našla to, co jsem
hledala čtyřicet let – Boží pokoj.“
Vyjít z okultistických praktik není nikdy lehké, protože zlý duch se zlobou útočí na ty, kteří se vyrvali z jeho rukou. Výše
vzpomínaná žena takto vypráví o tom utrpení: „Satan neodpouštěl. Útočil na mne
pět let. Na počátku byly nejhorší noci. Démon se vtíral do mé mysli, strašil mne,
bil. Budila jsem se vylekaná a zmlácená,
ačkoliv na mém těle nebylo vidět žádné
modřiny.“ V těžkém čase očišťování, přetrhávání vazeb se zlem je jedinou pomocí
přilnutí k Bohu, svátostný život, modlitba a setrvávání ve společenství církve. Po
uvolnění se z praktikování reiki žena vypověděla: „Účastnila jsem se denně mše
svaté. Zpovědnice se pro mne stala čímsi krásným, místem, ve kterém cítím Ježíšovu blízkost. Pochopila jsem také, jak
moc satan nenávidí kněze, kteří zachraňují naše duše. Poznala jsem, jakou sílu
má růženec. Bůh způsobil v mém živo-

tě mnoho zázraků: ukázal cestu k věčnému životu, dal vytoužený vnitřní pokoj,
naplnil srdce láskou, uzdravil tělo i duši,
dal byt, auto, firmu a mnoho jiných věcí,
které pro mne byly kdysi nedosažitelné.“
Z perspektivy mnoha let svého neuvědomělého života v hříchu směruje obrácená žena ke všem věřícím následující výzvu:
„Není dobré procházet lhostejně kolem
někoho, kdo zjevně hřeší. Kapka proráží
skálu. Možná, že pozornost věnovaná někomu takovému bude tou první kapkou,
a možná doplní číši a obrátí ho k Bohu.
Láska Boží už vykoná ostatní.“ Ona žena
ztratila mnoho let svého života a téměř zatratila svoji duši, poněvadž hledala pravdu a štěstí na špatných místech. Nikdo
z věřících jí neukázal zdroj pravdy, nenapomenul s láskou a nevaroval před okultistickými praktikami. Po svém obrácení
si žena tím více všímá, jak důležité je dělit se o poklad víry a hovořit o Boží lásce.
Z Miłujcie się! 1/2020 přeložila -vv(Redakčně upraveno)

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
Když byl ještě na břehu moře, přišel
k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl,
padl mu k nohám a snažně ho prosil:
„Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na
ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“
Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za
ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna
žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů
a celý svůj majetek vynaložila na léčení,
ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím
dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla
v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho
šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu
třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“
A hned jí přestalo krvácení a pocítila
na těle, že je ze svého neduhu vyléčena.
Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho
vyšla zázračná moc. Obrátil se proto
v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl
mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe
tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale
Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která
to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co

se s ní stalo – padla před ním na zem
a pověděla mu celou pravdu. On jí na to
řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi
v pokoji a buď zdráva, zbavena svého
neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli
lidé z domu představeného synagogy
se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč
ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl,
co se tu mluvilo, a řekl představenému
synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy
a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou
a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl
jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete?
Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali
se mu. On však všechny vykázal ven,
vzal s sebou otce dítěte i matku a své
společníky a šel do světnice, kde dítě
leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha
kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti,
vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo
– bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem
jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl
jim, aby jí dali jíst.
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Matice cyrilometodějská s. r. o.
ŽIVOT Z VÍRY
KOTVA NADĚJE
Kateřina Lachmanová
Někdy se nám možná naděje jeví jako něco „proti přírodě“, něco nepřirozeného pro naši skeptickou mentalitu. Prostředí církve v tomto ohledu nebývá výjimkou. Život bez naděje
však patří k pohanskému způsobu života. Jestliže se nám tedy naděje vytrácí, naše křesťanství
je neduživé, něco s ním není v pořádku. Pokud je však naděje Božím darem, proč se nám jí nedostává? Nebo jsme snad za jistých
okolností od křesťanské naděje dispenzováni? Kde a jak hledat
naději v dnešní době plné skepse, strachu a špatné nálady? Co
je autentická křesťanská naděje a co jsou její karikatury? Autorka knihy se věnuje právě těmto palčivým otázkám.
Pavel Nebojsa – Doron • Druhé, upravené vydání
Brož., 115x165 mm, 84 stran, 169 Kč
BŮH MI TĚ DAL • MEDITACE NA
TÉMA „NEZIŠTNÝ DAR“
Svatý Jan Pavel II. • Z polštiny přeložila
Tereza Ondruszová • Úvodní slovo, poznámky
a revize překladu Karel Skočovský
Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Dosud neznámý text polského papeže o lásce a smyslu lidské existence. Jsme schopni druhého člověka přijmout jako dar? Upřímně ho obejmout a na jeho lásku odpovědět nezištným sebedarováním? Meditace papeže
sv. Jana Pavla II. vznikala souběžně s jeho Dopisem rodinám v roce 1994. Objevena a publikována byla až po jeho smrti. Text nás
přivádí k hlubšímu pochopení toho, co je dar, krása, tělo a křesťanský smysl manželství.
Karmelitánské nakladatelství • Brož., A6, 32 stran, 49 Kč

Knihkupectví a zásilková služba
NEVZDORUJ SVÉMU ŠTĚSTÍ
Matthew Kelly • Z angličtiny přeložil Jiří Černý • Redakce
Ivana Trefná
Máme sklon odkládat záležitosti, kterým bychom se měli v dané chvíli věnovat. Neodsouváme tím jen nepříjemnosti, ale i zkušenost, že je umíme zvládnout a že na ně ne
jsme sami. Autor svěžím stylem popisuje nejen
svůj vlastní vzdor vůči štěstí, ale i způsob, jak
se vymanit ze stereotypů a začít jinak. Bůh je
při tom s námi...
Pavel Nebojsa – Doron
Brož., 115x165 mm,
224 stran, 299 Kč
O ŽIVOTĚ S DÍTĚTEM
S DOWNOVÝM SYNDROMEM
VYPADLÁ Z HNÍZDA
Clotilde Noël • Z francouzštiny přeložila Tereza Heiderová
Revize překladu a redakce Kateřina Lachmanová
Mladí manželé Noëlovi měli už šest vlastních dětí, když se
rozhodli, že by si rádi osvojili nějaké opuštěné dítě s postižením.
V květnu roku 2013, po dvouletém byrokratickém martyriu, si
konečně mohli přivézt domů „dauníka“ Marušku, která se záhy
stala miláčkem celé rodiny. V jistém okamžiku Clotilde pocítila potřebu psát, pravidelně
svěřovala veškeré to napínavé dění svému deníku. Tenkrát ji ani ve snu nenapadlo, že by
někdy mohl vyjít knižně a že bude tak účinně rozšiřovat srdce svých čtenářů.
Paulínky • Brož.,
120x185 mm, 158 stran, 249 Kč

Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803
Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e–mail: objednavky@maticecm.cz
Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa
redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky
týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: redakce@maticecm.cz).
Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok
povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako
Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

