Onko kansallinen demoninen riivaustila mahdollinen?
Alaotsikko: Me osoitamme että demoninen riivaus koskien suurta osaa kansallista väestöä on
mahdollista; me myös esitämme yksityiskohtaisesti erilaisia oviaukkoja (doorways) joita henkilö voi
pitää avoinna, joka sallii demonien astua niistä sisään. Samalla kun me kuvailemme näitä oviaukkoja
sinulle, sinä käsität että meidän koko Amerikan yhteiskuntamme on sallimassa itsensä olla kiusattuna
demonisesti juuri NYT!
Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi
maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen
päivittäisissä uutisissa!!
Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.
Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.
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Voiko koko kansakunnan väestö tulla demonisesti riivatuksi? Ehkä meidän pitäisi muotoilla uudestaan tämä
kysymys: Voiko kokonainen pelastumattomien ihmisten väestönosa tulla demonisesti riivatuksi? Me osoitamme
sinulle että tämä mitä pelottavin skenaario ei vain ole mahdollista, vaan se on tapahtumassa amerikkalaisessa
yhteiskunnassa tänä päivänä!
Ennen kuin me aloitamme, tutkikaamme joitakin asiaankuuluvia raamatullisia tosiasioita.
Jumala tarkastelee kansakuntaa kollektiivisena ihmisten enemmistönä joka asuttaa tuota kansakuntaa. Sen vuoksi,
yksilön moraali on ratkaisevan tärkeää kansakunnalle, erityisesti tuon tyyppisen moraalin siirtyessä
enemmistöasemaan. Jumala lukee kollektiivisen kansallisen moraalin kansakunnan tiliin joka pohjautuu ihmisten
enemmistön moraaliin jotka sillä hetkellä asuvat siellä.
Koska tämä on totta, Jumala on hyvin kiinnostunut kansakuntien moraalista. [Tulee mieleen Suomen moraalin
lasku, kun kansan enemmistö ylisti Lordin euroviisuvoittoa v. 2006. Suom. huom.] Me näemme tämän
raamatullisen tosiseikan hyvin vahvasti Vanhassa Testamentissa. Heti kun Sodoman ja Gomorran ihmisten
enemmistön moraali rappeutui täysin, Jumala antoi tuon leiman näille kaupunkivaltioille, ja tuhosi ne. Jumala
lähetti Joonan mahtavaan Niiniven kaupunkiin varoittaakseen heitä että, elleivät he kadu kansakuntana, Jumala
hävittäisi heidät fyysisessä tuomiossa. Heidän mahtavan kuninkaansa johdattamana, Niiniven asukkaat katuivat,
säästäen näin itsensä fyysiseltä tuholta. Kuitenkin, historiankirjat sanovat että, 120 vuotta myöhemmin, Niiniven
asukkaat olivat jälleen aivan yhtä synnillisiä kuin heidän esi-isänsä Joonan aikana, ja Jumala tuhosi heidät tuolla
kertaa. Lopulta, Jumala varoitti Israelia sen synnillisyydestä noin 150 vuotta ennen kuin hän lähetti Babylonian
kuninkaan Nebukadnessarin hävittämään sotilaallisesti kansakunnan, kuljettaen pois suurimman osan väestöstä
palvelemaan orjina hänen valtakunnassaan.
Sen tähden, sillä on väliä mitä ihmiset tekevät ”heidän omien makuuhuoneittensa yksityisyydessä”, ja
olohuoneissaan, ja heidän elämissään.
Amerikkalaisista on nykyään tullut sairaita (tai pahoja) joka tiedottaa hengellisen sodankäynnin todellisuudesta,
joka pyörii meidän kaikkien ympärillä. Tilanne on mennyt niin pahaksi että saatana voisi huiputtaa meitä
nenämme kautta ja me emme tunnistaisi häntä siksi joka hän on!

Yksi asioista joista minä olen hyvin kiitollinen Jumalalle, ovat ihmiset, jotka Hän on sijoittanut ministeriööni
auttaakseen minua ymmärtämään ihmisiä ja järjestöjä tässä maailmassa jotka johtavat tätä maailmaa vakaasti
antikristuksen käsivarsille. Jumala on tuonut entisen jäsenen World Wide Children of God -järjestöstä tähän
ministeriöön, entisen satanisti-illuminaatin, useita entisiä katolilaisia, ja useita entisiä vapaamuurareita.
Tuloksena, ymmärrykseni totaalisesta okkultistisesta maailmasta, jota ollaan ryhmittämässä tämän maailman
kansakuntia ja instituutioita vastaan saattaakseen ne antikristuksen vallan alle, on hyvin paljon vahvistunut ja
selkiytynyt.
Tässä sävyssä, me olemme kiitollisuudenvelassa lääketieteen tohtorille, jonka ministeriö (tai palvelujärjestö) on
tarkoitettu entisille satanisteille jotka ovat lähteneet pois Ammattikunnasta (Craft) koska heistä oli tullut
uudestisyntyneitä, erityistä ymmärrystä varten kuinka ihminen voidaan houkutella demoniseen riivaukseen tai
koettelemukseen. Tämä henkilö on Tri. Rebecca Brown, ja hänen kirjansa nimi on, ”Becoming A Vessel of Honor
In The Master’s Service” (Kunnianastiaksi tuleminen Mestarin palveluksessa). Samalla kun minä olen tietoinen
siitä että Rebecca Brownilla on suuria ongelmia teologiansa kanssa, hän kuvailee satanismia oikein hyvin; minä
olen vertaillut hänen kuvaustaan satanismista entisen satanistin, Doc Marquisin, kanssa. Sen tähden, kun minä
lainaan hänen [Brownin] aineistoa, minä teen niin vain hänen yksityiskohtaisen tietämyksensä satanismista ja sen
käytännöistä perusteella, ilman että tuen hänen teologiaansa.
Jos sinä et usko hengelliseen sodankäyntiin, sinulla tulee olemaan vaikeuksia tämän artikkelin sisäistämisessä.
Ehkäpä sinun pitäisi lukea Raamattua aluksi joka valmentaa sinua Tri. Brownin faktoille. Me rohkaisemme sinua
lukemaan nämä Kirjoitukset:


2 Kun. 6: 8-17 – Tässä tekstikatkelmassa, Syyrian kuningas lähetti suunnattoman armeijan
vangitsemaan, ja tappamaan, profeetta Elisan. Seuraavana aamuna, Elisan palvelija lähtee ulos
teltasta ja näkee suunnattoman syyrialaisen armeijan piirittävän koko kaupunkia siellä missä Elisa
asui. Suuressa paniikissa, palvelija huutaa Elisalle että he ovat tuomitut. Elisa kertoo palvelijalle
jotakin, jonka on täytynyt saada palvelijan luulemaan että hänen vanha mestarinsa on tullut
hulluksi. Elisa sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin
niitä, jotka ovat heidän kanssansa." [jae 16] Elisa olisi voinut sanoa palvelijalle että hän ei ottanut
tätä lausuntoa vakavasti, joten hän [Elisa] rukoili että Jumala ”avaisi palvelijan silmät”, jotta hän
voisi nähdä Jumalan armeijan. Välittömästi, palvelija pystyi katsomaan henkimaailmaan, ja hän
näki ”vuoren olevan täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä”. [jae 17]

Tämä on täsmälleen hengellisen sodankäynnin malli, josta Tri. Brown puhuu. Itse asiassa, hän sanoo että,
suurimmalle osalle ihmisistä jotka ovat sekaantuneet okkultismiin, niin heidän päämotivaationsa
sekaantumiselleen on heidän halunsa katsoa henkimaailmaan. Kuitenkin, Jumala kieltää sellaisen toiminnan.


Daniel 10 – Koko luku antaa meille vilkaisun henkimaailmaan, ja paremman ymmärryksen
hengellisestä sodankäynnistä jota tapahtuu joka ainoa päivä taivaallisessa maailmassa,
ulkoavaruudessa, ja ilmakehässä joka ympäröi Maata. Tässä luvussa, Daniel rukoilee Jumalalta
lisäymmärrystä lopun aikojen profetiaan, jonka Jumala antoi hänelle aikaisemmin koskien Israelia.
Daniel rukoili ja paastosi osittain ”kolme kokonaista viikkoa”. 21:ntenä päivänä siitä kun hän
alkoi rukoilla, enkeli tuli hänen luoksensa Jumalan rukousvastauksena. Tämä enkeli kertoi
Danielille että Jumala oli lähettänyt hänet Taivaasta Hänen vastauksensa kera Danielin rukoukseen
ensimmäisestä päivästä asti. Kuitenkin, tätä enkeliä oli pidätetty tulemasta Danielin tykö kolme
viikkoa koska häntä [enkeliä] vastaan oli hyökännyt hyvin voimakas demoni, joka tunnetaan
”Persian valtakunnan vihollis-enkeliruhtinaana”. Tämä demoni oli henkilökohtaisesti vastuussa
saatanalle pitääkseen Persian pakanakuninkaan tekemässä päätöksiä, jotka siirtäisivät maan siihen
suuntaan mihin saatana halusi sen menevän. Tämä demoni oli niin voimakas, että pyhän enkelin
täytyi kutsua arkkienkeli Mikael, Israelin henkilökohtainen suojelija, voittamaan taistelu demonia
vastaan. Sitten, sen jälkeen kun hän oli lopettanut Danielin kanssa, tämä enkeli totesi että hänen
täytyisi mennä auttamaan pyhiä enkeleitä taistelussa demoneita vastaan Kreikan hallinnasta. Tästä
Kirjoitusten kohdasta, me näemme että saatana määrää hänen voimakkaimmat demoninsa
henkilökohtaisesti ottamaan osaa eri maailman kansakuntien johtamiseen, yrittääkseen muuttaa
niiden politiikkaa poluille joille saatana haluaisi niiden politiikan siirtyvän.

Tutki näitä kahta raamatunkohtaa huolella, sillä ne opettavat meitä hyvin kun hengellinen sodankäynti jatkuvasti
pauhaa kaikkialla ympäri maailman, ulkoavaruudessa, ja itse Taivaassa, kun saatana yrittää päivittäin tehdä
tyhjäksi Jumalan suunnitelman. Heti kun sinä ymmärrät nämä tilanteet, sinä tulet olemaan paljon paremmassa
kunnossa käsittämään periaatteita joita Tri. Brown opettaa meille. Vaikkakaan keskiverto kristitty ei ymmärrä
hengellisen sodankäynnin todellisuutta enää, harjoittavat satanistit ymmärtävät sitä oikein hyvin. Itse asiassa heitä
erityisesti koulutetaan toteuttamaan tämäntyyppistä päivittäistä hengellistä sodankäyntiä.

DEMONISET OVIAUKOT
Nyt, kääntäkäämme huomiomme aiheeseen joka on käsillä: 1) Kuinka ihminen avaa ”oviaukot” elämäänsä joka
sallii demonien riivata tai kiusata; 2) Kuinka tämä sama tila voi ilmaantua kansakuntaan?
Ennen kuin me aloitamme, tutkikaamme tapaa jossa Jumala loi jokaisen ihmisyksilön Aadamista lähtien. Hän loi
meidät kolmiosaisiksi olennoiksi. Me omistamme ruumiit jotka ovat fyysisiä ja henkisiä, ja sitten meillä on
meidän ikuinen sielumme. Kuolemassa, fyysinen ja henkinen [persoonallisuus] kuolee ja lakkaa olemasta.
Kuitenkin, ikuinen sielu palaa Jumalan luokse. Apostoli Paavali antaa meille jotakin erityistä valaistusta tähän
asiaan, joten tarkistakaamme pikaisesti mitä hänellä on sanottavaa.
Fyysiset ja hengelliset ruumiit – ”Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.” [1 Kor. 15:44]
(There is a natural body, and there is a spiritual body; KJV) Koska Paavali puhui tässä kohdassa seurakunnan
tempauksesta, me voimme olla varmoja siitä että ”hengellinen ruumis” tässä tarkoittaa meidän ikuista sieluamme.
[Eikö pikemminkin kristityn ylösnousemusruumista tempauksessa?! Suom. huom.] Kuitenkin, seuraava
raamatunkohta jota me lainaamme Paavalilta, kertoo meille että fyysinen (tai luonnollinen) ruumis itse muodostuu
kahdesta osasta, ihmiskehosta ja ihmishengestä.
Me olemme temppeleitä – ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” [1 Kor. 6:19] Tämä on
dynamiittikamaa, koska se paljastaa kolmiosaisen rakennelman kussakin ihmisyksilössä! Temppeli, tai
Tabernaakkeli, muodostetaan kolmesta osasta, Jumalan käskyn toimesta! Ensimmäinen osa on Ulkopiha (Outer
Court), minne ei-juutalaiset ja naiset saivat mennä; toinen osa oli Pyhä Paikka [Pyhäkkö] (Holy Place
[Sanctuary]), missä miehet voisivat palvoa ja papit suorittaa uhrauksia; ja kolmas osa on Kaikkein Pyhin (Holy of
Holies), jossa säilytettiin Liitonarkkia ja jossa Jumalan Pyhä Henki asui.

Sen vuoksi, jos me olemme temppeleitä, meissä on ulkopiha [ihmiskeho], pyhäkköalue [henki, persoonallisuus],
ja sitten meidän Kaikkein Pyhin, missä uskovan Pyhä Henki asuu. Tässä sisäisessä ”Kaikkein Pyhimmässä” eiuskovan kannalta, Pyhä Henki ei asu, joten tyhjiö on olemassa, jonka saatana mielellään täyttäisi. Saatanan
ongelmana on, että hän ei voi noin vain tulla sisään, ilman kehotusta (tai kutsua). Tai, ajattelemalla tätä kysymystä
lakitermeillä, hänelle on täytynyt antaa ”laillinen valtuus” tulla ihmisen sisimpään sieluun, jonkin toiminnan tai
toimettomuuden kautta tuon ihmisen osalta. Kuten Tri. Brown sanoo, ”Minä uskon että Jumalan temppeliä ei
saastuteta vain aktiivisella osallisuudella syntiin, vaan myös demonien läsnäololla… Demonit eivät noin vain voi

hypätä ihmisiin milloin tahansa ne haluavat. Me olemme suojattuja suunnilleen niin että ne eivät voi päästä sinne,
ellemme riko aukkoa suojamuuriimme…Minä kutsun sellaisia syntejä, jotka antavat luvan demonien
sisäänkäynnille, ”temppelin saastuttamissynneiksi”. [s. 147-149; Korostukset lisätty]
Mitkä ovat synnit jotka avaavat oviaukot, sallien demonien astua meidän Ulkopihaamme ja meidän henkeemme?
Muista, ”tuon oviaukkosynnin kautta, demonit voivat astua sisään ja aiheuttaa kaaosta meidän elämässämme.”
[Ibid., s. 172] Muista, nämä ovat satanistien näkemyksiä. Tämä on se kuinka satanisti tarkastelee tätä hengellistä
todellisuutta.

On olemassa kolme pääkategoriaa oviaukoille jotka, jos avataan, voivat antaa demonille luvan astua sisään.
Demonit yrittävät kaikkensa avatakseen näitä ovia ihmisissä, tietäen että he voivat välittömästi astua sisään.
1. Perintö – Jos joku sinun suvustasi lähimenneisyydessä oli sekaantunut noituuteen jollakin tavalla, ja
tuo käsittää vapaamuurariuden, mormonismin, tai minkä tahansa väärän uskonnon, sinun täytyy
tunnistaa nämä esivanhemmat ja erityisesti pyytää Pyhää Henkeä sulkemaan tuo ovi ja sinetöimään
se.
2. Seksuaalisynnit – ”Demonit kulkevat yhdestä henkilöstä toiseen seksuaalisyntien kautta. Nämä
synnit jakautuvat kahdeksaan perusryhmään.” [Ibid.]
a) Seksi vastakkaista sukupuolta olevan kanssa avioliiton ulkopuolella – Amerikkalaiset tänä
päivänä tekevät tätä syntiä huipputasolla. Seksi jonkun kanssa joka ei ole sinun puolisosi, on
TÄRKEÄ teema useimmissa elokuvissa, TV-sarjoissa, TV:n hupiohjelmissa, rakkausromaaneissa,
ja jopa sarjakuvalehdissä. Kun sinä käsität että pornografia rakennetaan täysin avioliiton
ulkopuolisen seksin ympärille, sinä voit alkaa tajuta tämän oviaukkosynnin valtavuuden.
Seminaarissa 1, me kulutamme paljon aikaa ja vaivannäköä antaaksemme sinulle Amerikan
moraalittomuuden tilastotietoa, niin että sinä voit ymmärtää tätä maata kun Jumala katsoo meitä.
Me annamme tässä sinulle vain pari edustavaa tilastofaktaa niin että voit käsittää tämäntyyppisen
synnin valtavuuden. Kolme neljäsosaa tämän päivän teini-ikäisistä harrastaa seksiä ennen kuin he
avioituvat. Kaksi kolmasosaa kaikista vauvoista, jotka synnytetään maailmaan tänä päivänä,
syntyvät sinkuille (single), naimattomille äideille. Kymmenet miljoonat amerikkalaiset ovat
aukaisseet tämän oviaukon johtuen synnistä, kirjaimellisesti kutsuneet demoneita tulemaan sisään.
Vaihtoehtoisen elämäntavan aikakauslehdissä ja sanomalehdissä tärkeillä metropolialueilla, sinä
luultavasti huomaat valtavan osaston omistautuneena ”Escort (seuralais)” -ilmoituksille. Nämä
eivät ole mitään muuta kuin ilmoituksia prostituutiota varten. Useimmat tärkeimmistä
kaupungeista ovat menestyksekkäästi lakaisseet julkiset kadut kadunkulkijoista, mutta kääntäneet

sokean silmän kohti tämäntyyppistä prostituutiota.
b) Seksi samaa sukupuolta olevan kanssa – homous ja lesbous – Tämäntyyppinen seksuaalinen
aktiviteetti on ollut ”tulossa esiin” meidän kulttuurissamme viimeiset kaksi vuosikymmentä. Meillä
ei nyt ole vain Gay- ja Lesbo-Pride tapahtumia, emmekä ole vain lukeneet tiettyjen aikakauslehtien
ja sanomalehtien ilmoituksia homoseksuaalien tapaamisista, vaan meillä on ollut merkittäviä
näyttelijöitä ja näyttelijättäriä joko itse tulemassa esille, tai näyttelemässä esityksissä [kuten Ellen]
jotka mainostavat ”esille tulemista”. Eivät vain nämä kaikki gay-ihmiset ole täynnä demoneita,
vaan ruumis jota kutsutaan Amerikaksi, on saastunut Jumalan silmien alla, koska me sallimme sen
[homoseksuaalisuuden] ja rohkaisemme siihen.
Tri. Brown pani merkille, että ”väkivalta ja murhat käyvät käsi kädessä homoseksuaalisuuden
demonien kanssa. Minä en tiedä miksi niin on, se on vain fakta.” [Ibid., s. 226]
c) Insesti (sukurutsaus) – Tästä synnistä on tulossa yhä vallitsevampi joka vuosi. Lisäksi, jokaista
raportoitua tapausta kohden on olemassa monia muita joista ei koskaan raportoida. Pornografian
piirien sisäpuolella, insesti on tärkeä mielenkiinnon kategoria.
d) Seksi lasten kanssa – Tämäntyyppinen synti on merkittävä mielenkiinnon kohde gay-piireissä.
Itse asiassa, homoilla on organisaatio jota kutsutaan nimellä ”N.A.M.B.L.A.”, joka on lyhenne
sanoista North American Man Boy Love Association (Pohjois-Amerikan Mies-Poika-Rakkaus
Yhdistys). Heidän pääpainotuksensa on poistaa sääntöjä jotka kieltävät seksin lasten kanssa.
Kuitenkin, heteroseksuaalimiehet ovat myös hyvin kiinnostuneita seksistä lasten kanssa, koska
tämä on tärkeä kategoria pornografian piirissä. [South Park pelleilee tämän yhdistuksen
kustannuksella eräässä jaksossa. Toivonen huom.]
e) Seksi eläinten kanssa – Eläimellisyys on yksi noista pienistä kätketyistä salaisuuksista, joista ei
ole olemassa mitään vahvaa dataa. Kuitenkin, askel pornokauppaan ja sinä näet sellaista aineistoa.
Koska pornokaupat eivät sisällä aineistoa jolle ei ole mitään kysyntää, me voimme vain olettaa että
merkittävää tarvetta on.
f) Seksi demonien kanssa – Tämäntyyppistä seksiä varataan tavallisesti vain ihmisille jotka ovat
sekaantuneet okkultismiin. Kuitenkin, henkilö joka on raskaasti mukana pornografiassa ja
prostituutiossa, voi myös tuntea tämän ilmiön. Kuuntele taas Tri. Brownia: ”Ihmiset kaikissa
noituuden, satanismin, ja itäisten uskontojen muodoissa KAIKKI tuntevat seksuaalisen
kanssakäymisen erityyppisten henkien kanssa. Aasian maissa, tätä kutsutaan ’astraaliseksiksi’.
Kuinka se tapahtuu? Fyysinen kumppani kokee kaikki seksin fyysiset tuntemukset, vaikka toinen
kumppani on henki, ja ei-fyysinen lainkaan…Monesti seksuaaliset kohtaamiset demonien kanssa
tulkitaan ’unelmoinneiksi’ (dreams), mutta henkilö herää seksuaalisesti kiihottuneena. Tämä voi
olla syynä säännöllisiin ’märkiin uniin’ miehillä. Itsetyydytyksen synti usein johtaa seksiin
demonien kanssa johtuen siihen sisältyvästä intensiivisestä visualisoinnista.” [Ibid., s. 232-234]
Synti koskien avioliiton ulkopuolista seksiä ja pornografiaa voi myös johtaa seksiin demonien
kanssa. [David Bay antaa yhtä innokkaasti erilaisia syntilistoja kuin Vartiotorni-seura tai
Rauhanyhdistys. Voi toki olla että vaikutus on juuri päinvastainen kuin mihin hän pyrkii. Toivonen
huom.]
g) Sadomasokismi – Tämä synti on valtavaa Amerikassa tänä päivänä. Jälleen kerran, sinun
tarvitsee vain mennä pornokauppaan nähdäksesi kuinka monentyyppistä sellaista materiaalia on
saatavilla myyntitiskin takana. Vaihtoehtoisten elämäntapojen aikakauslehdissä, sinä huomaat
hyvin laajoja osastoja omistautuneena sadomasokismille.
h) Pornografia – Seminaarissa 1, me omistamme suuren määrän aikaa selostamalla
seikkaperäisesti pornografian laajuutta tässä maassa. Lähtien suunnilleen vuodesta 1965,
pornografia on ”valtavirtaistunut”, siinä määrin että useimmat ihmiset eivät edes uhraa
ajatustakaan sille enää. Se on niin valtavirtaistunut, että sinä voit ostaa vakavasti otettavaa
heteroseksuaalipornoa elintarvikekioskeista ja apteekeista (drug stores)!

3. Minkälainen tahansa okkultismiin osallistuminen – ”Okkultismiin kuuluu monenlaisia toimintoja
joihin ihmiset sekaantuvat. Veisi sivuja listata ne kaikki. Minä aion jakaa okkultismin
kategorioihin ja luetteloida yleisimmät ongelmat.” [Ibid.]

KLASSISET OKKULTTISET TOIMINNOT
Selvännäkeminen (Divination) – ”Tämä on taitolaji (art), joka tavoittelee tulevaisuuden tapahtumien
ennaltanäkemistä tai -kertomista, tai etsii kätkettyä tietoa. Selvännäkemisen muodot jotka avaavat henkilön
oviaukot ovat kädestä ennustaminen, kristallipallosta ennustaminen, kaivonkatsominen/varvunta (water
witching), heiluri (pendulum), taikavarpu (divining rod), tarot-kortit tai mikä tahansa korteista lukemisen
muoto, teelehtien lukeminen, numerologia, ja eläinten sisälmyksien tutkiminen (kuten Santeria-uskonnossa).”
[Ibid., s. 174]
Moderni ”tiede” on tuottanut joitakin uusia selvännäkemistekniikoita, jotka ovat väärennettyä tiedettä ja
sataprosenttisesti okkultismia. Nämä ovat: Grafologia, käsialantutkimus. Samalla kun tässä taitolajissa on paljon
oikeutusta, niin jos sinä kuulet sellaisia asioita kuten ’sinä olit mukana tuskallisessa onnettomuudessa 11 vuoden
ikäisenä joka aiheuttaa sinussa vaikeutta olla yhteydessä ihmisiin’, sinä tiedät että olet kuulemassa okkulttista
selvännäkemistä. Iridologia – ”Iiris on silmän värillinen osa. On väitetty että ainoastaan katsomalla iirikseen,
mikä tahansa sairaus kehossa voidaan diagnosoida.” Tämä on selvännäkemistä. Kinesiologia – Kinesiologia on
ihmisten liikkeiden tutkimista, ja kehon lihasten tutkimista jotka saavat aikaan erityisiä liikkeitä. Tämä on tiedettä
ja se on hienoa. Kuitenkin, kinesiologian vaihtoehtoiset mallit sellaiset kuten Soveltava Kinesiologia (Applied
Kinesiology) ja Käyttäytymis-Kinesiologia (Behavioral Kinesiology) ovat okkultismia. Sytotoksilogia
(Cytotoxology) on okkulttisen selvännäkemisen harjoittamista väittäen kykenevän diagnosoimaan minkä tahansa
sairauden oletetusta verisolujen tutkimuksesta. Paljon informaatiota voidaan laillisesti hankkia tutkimalla verta,
mutta on mahdotonta diagnosoida kaikkia sairauksia tutkimalla yhdentyyppistä verisolua.” [Ibid.] Refleksologia
(tai vyöhyketerapia) on oletettua sairauden diagnoosia kehon refleksien avulla; se on okkulttista selvännäkemistä.
”Hypnotismi on pohjimmiltaan demonista transsiin saattamista (demonic trance). Se on suoraan Jumalan Sanan
rikkomista. Meitä käsketään vangitsemaan jokainen ajatus [2 Kor. 10:3-5] ja olemaan raittiita ja valvovia [1 Piet.
5:8]. Meidän täytyy aina olla hälytysvalmiudessa. Jumala pitää meitä suoraan vastuullisena itsestämme ja meidän
mielistämme (tai ajatuksistamme). Hypnotismi vaatii henkilön alistumista hypnotisoitavaksi. Demonit asettuvat
AINA ihmiseen hypnotismin kautta…Jumalan ihmisten TÄYTYY pysyä puhtaana tästä houkutuksesta.” [Ibid.]
Tässä kohtaa, minä voin kuulla ihmisten sanovan että laillinen hammaslääketiede käyttää tätä tekniikkaa, ja siten
meidän täytyy olla väärässä. Minä voin vain kysyä sinulta että tietäisitkö hammaslääkärisi hengelliset taipumukset
joka harjoittaa hypnotismia! Ihmiset jotka kuuluvat Ammattikuntaan näyttäytyvät ja toimivat hyvin normaalisti;
jos he eivät tekisi niin, jokainen yhteisössä tuntisi harjoittavan satanistin suoralta kädeltä! Tri. Brown toistuvasti
varoittaa että hyvin monet ihmiset Ammattikunnassa ovat lääketieteen ammattilaisia. Pysy erossa hypnotismista,
ja lääketieteen ammattilaisista, jotka käyttävät hyväksi sitä!
”Akupunktio keksittiin Aasiassa. Se on olennainen osa aasialaista uskontoa. Neulojen oletetaan käyttävän
hyväksi ’Chi’:tä tai henkeä. Akupunktio tarjoaa demonisen parantumisen.” [Ibid.] Jälleen, akupunktio saattaa
näyttää tuovan helpotusta, mutta mihin hintaan? Jos henkilöön, joka tuntee helpotusta fyysiseen tuskaansa,
hyökätään demonisesti, mitä hän on saavuttanut? Akupainanta (Acupressure) ”toimii samalla periaatteella kuin
akupunktio”. [Ibid.] Värianalyysi on ”analyysimalli missä sinulle kerrotaan että tietyt värit vaikuttavat sinun
energiatasoosi”, yhtä hyvin kuin muihin kehosi osiin. Väriparantaminen on hyvin suosittua okkulttisissa
piireissä, käsittäen New Age -liikkeen. Hiusanalyysi väittää kykenevän ”diagnosoimaan sairauden analysoimalla
hiusta”.
Kamppailulajit ovat hyvin suosittuja Yhdysvalloissa juuri nyt. ”On hyvin tunnettua okkultiikan maailmassa että
demonihenget ovat voimia joita käytetään kamppailulajeissa…hyvä ’peukalosääntö’ on, että jos sinä saavutat
pisteen missä sinä voit tehdä noita asioita jotka normaalisti repisivät lihasi ja luusi, tuntematta kipua, niin sitten
sinä käytät hyväksi demonista henkivoimaa.” [Ibid.]
Spiritistiset istunnot ovat suosittu selvännäkemisen muoto. Kuinka suosittuja ne ovat nykyään Amerikassa? Ne
ovat niin suosittuja että sinä voit nähdä kauppatavaramainosten käyttävän istuntoa perustana heidän kaupallista
tiedotettaan varten. On olemassa useita muotoja spiritistisistä istunnoista. ”Muista, istunto on jotakin joka kutsuu

esiin hengen, vastaanottamaan yhteyden siltä. Muita istuntoja ovat: Ouija Board; Bloody Mary (Ouija-lauta;
Verinen Maria) – ”peli jota lapset pelaavat missä demoni näyttäytyy peilissä heille”. Demonit rakastavat peilejä,
ja monet okkultistit uskovat että peilit ovat keino nähdä henkimaailmaan. Minä olen nähnyt monia peilejä
käytettävän elokuvissa ja piirretyissä (tai sarjakuvissa) tarkoituksena nähdä henkimaailmaan. Walt Disney on
surullisenkuuluisa esittelemällä peilejä tällä tavalla. Meditaatio (mietiskely) – puhuminen neuvonantajan tai
henkioppaan kanssa kuten Silva-mielenhallinnassa (Silva Mind Control) ja monissa muissa tekniikoissa.
Roomalaiskatolisuus – käydään tapaamassa ’pyhimyksiä’ ja pyydetään Mariaa avuksi.” [Ibid., s. 178]

MUITA OKKULTTISIA OVIAUKKOJA
Jooga, itämainen meditaatio, visualisointi ja opastetut mielikuvat, rock-musiikki, kristallien käyttö, ESP
(extra sensory perception = yliaistillinen havainnointi), astraaliprojektio, MITKÄ TAHANSA verikontaktit,
sisältäen tulemisen veriveljiksi, mitkä tahansa uhraamiset, mitkä tahansa idolit (epäjumalat), tai mitkä tahansa
messut (chants). Jokaisen vanhemman jonka lapset kuuntelevat rock-musiikkia, mitä tahansa, pitäisi välittömästi
ryhtyä äärimmäiseen toimenpiteeseen pakottaakseen heidän lapsensa pois tästä mitä saatanallisimmasta
musiikista. Seminaarissa 1, me osoitamme, hyvin seikkaperäisesti, että rock-musiikki on täydellinen välikappale
jonka kautta opetetaan saatanallisia arvoja miljoonille normaalisti kapinallisille teineille. Jos joku teistä on
sekaantunut joogaan, tai minkälaiseen meditaatioon tahansa, joka opettaa sinulle tyhjentämään mielesi, sinä olet
mukana okkultismissa! Sinä olet avaamassa oviaukkoja sinun sisimpään olemukseesi jotta demoni voisi tulla
sisään ja riistää.
Astrologia (tähtien tiirailu) – Ilmoitusten lukumäärä yliluonnollisia kykyjä omaaville astrologeille,
sanomalehdissä, aikakauslehdissä, TV:ssä, ja jopa radiossa, on tähtitieteellinen. Liian monet ihmiset Amerikan
”suihkuseurapiireistä” ovat johtamassa tätä kehotusta mennä astrologien luokse saadakseen heidän kohtalonsa ja
tulevaisuutensa ennalta kerrotuiksi. Horoskooppeja on kaikkialla, kaikentyyppisissä medioissa, sisältäen
television; tämäntyyppinen okkulttinen harjoitus on ehdottomasti ”valtavirtaistunut”, pisteeseen jossa liian monet
ihmiset uskovat sen olevan normaalia.
Jokainen henkilö joka kysyy neuvoa astrologilta, on avaamassa oviaukon sisimpään olemukseensa demonia
varten joka tulee tanssahtelemaan sisään.
Velhous, henkien manaus, tai taikuus (noituuden muotoja) – Aina siitä lähtien kun Walt Disney pani velhon
(wizard) hatun Mikki Hiiren päähän, ja teki hänestä taikurin, todellinen taikuus on ollut kykenevä ”tulemaan ulos
komerosta”. Please, ole tietoinen siitä että Walt Disney on noituuden suurin levittäjä, erikoisesti nuorten lasten
joukossa, koko maailmassa! Pysy erossa Disneyn filmeistä, äläkä salli lastesi katsoa niitä.
Henkien manaaja on joku joka taikoo esiin demoneja. Tämäntyyppistä toimintaa on käytetty hyväksi
elokuvakäsikirjoituksissa viimeisten 10 vuoden aikana, ja on nyt hyvin suosittu teema äskettäisissä uusissa
piirroselokuvissa, jotka on tähdätty lapsille.
Konsultointi vainaja- tai tietäjähenkien kanssa (kuolleiden henkien kutsuminen esiin tai (spiritististen)
istuntojen toimittaminen on mitä yleisintä) – Vaikka nämä kaksi esimerkkiä tuttavahenkien (familiar spirits)
konsultoinnista (neuvonkysyminen) saattaa olla mitä yleisintä, nopeimmin kasvava on New Age -opetus että
jokaisella ihmisellä pitäisi olla tuttavahenki, ja mitä todennäköisimmin, monia tuttavahenkiä. Tämä saatanallinen
harjoitus on selvästi kielletty Kirjoituksissa (”Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki,
niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset.” [3 Moos. 20:27] Ihmiset,
Jumala on juuri säätänyt Kuoleman Tuomion jokaiselle, jolla on tuttavahenki. Raamatussa, Jumala opettaa että,
kun kansakunnan vallanpitäjät kieltäytyvät rankaisemasta Jumalan käskyjen mukaisesti, Jumala tulee pian
kohdistamaan tuon rangaistuksen koko kansakunnan ylle. Amerikka ei käsitä että se on ihan kohta katselemassa
Jumalan määräämää kuoleman rangaistusta tämäntyyppisten syntien vuoksi.)
Kauhuelokuvien tai okkultistispohjaisten elokuvien katselu – Ymmärsitkö että sinä voit olla riivattu vain
katselemalla kauhu- tai okkultiikkaelokuvia? [Vrt. Lordi-yhtyeen riivattu Tomi Putaansuu, joka jo pienestä pitäen
on palvonut kauhuelokuvia. Suom. huom.] Kuinka näin voi olla? Johdannosta saatanan raamattuun (The Satanic
Bible), me luemme että Anton LaVey, saatanan kirkon ylipappi, USA:ssa, säännöllisesti palkattiin
elokuvateollisuuden toimesta palvelemaan ”asiantuntijana” kuvauspaikalla sillä aikaa kun he kuvasivat sellaisia
filmejä. LaVeyn tarkoitus oli neuvoa heitä kuinka tehdä käsikirjoitus hyvin täsmälliseksi siinä miten se esitti

saatanalliset seremoniat ja rituaalit. Kun elokuvafriikki istuu passiivisesti katsoen todellista saatanallista rituaalia,
hän avaa hänen sisimmän ovensa demoniselle riivaukselle! Adolf Hitler oli ensin riivattu kun hän katseli
konserttia jossa soitti saksalainen säveltäjä, Wagner. Ajattele vain tyypillisten videovuokraamojen yleisilmettä;
kauhuvideot ja okkultistispohjaiset videot miehittävät hyvin ison osan vuokraamosta. Katsele vain sanomalehtesi
ilmoituksia ensi-iltaelokuvista, kiinnittämällä huomiota suureen lukumäärään elokuvia jotka ovat
okkultistispohjaisia.
MTV:n (Music Television) katselu – Taas kerran, minä lyön vetoa että sinä et ole koskaan tajunnut että MTV on
täynnä hyvin täsmällisiä satanismin esityksiä. Tenavat jotka säännöllisesti katselevat MTV:tä, ovat suuressa
vaarassa demoniselle kiusaukselle tai suoranaiselle riivaukselle.
Meidän koko maamme on nyt kiusattu joko suoranaisella demonisella riivauksella, tai ankaralla demonisella
ahdistuksella, koskien kymmeniä miljoonia ihmisiä. Jos sinä tai kuka tahansa sinun rakkaimpasi on kiusattu
demonismilla, sinun täytyy kääntyä Jeesuksen puoleen juuri tässä ja nyt! Raamatun tutkijat ovat jo pitkään
käsittäneet että yksi aikainmerkeistä on, että aikakauden lopussa tapahtuu demonista riivausta jälleen suuressa
mittakaavassa.
On olemassa hyvin paljon ihmisiä, jotka katselevat ja harjoittavat näitä toimintoja joita saatana ja hänen
demoniset laumansa soluttavat niin monien ihmisten sydämiin ja mieliin koko maailman väestössä! Totisesti,
aikakauden loppu on yllämme.
Suomentajan kommentti: Aika rankkaa tekstiä David Baylta kun pelkkä rock-musiikin kuuntelu tai TV:n
katselu voi aikaansaada demonisen riivaustilan, tosin vain pelastumattomaan yksilöön. David unohti selvästi
mainita sen, että pelastunut yksilö ei voi missään tapauksessa tulla riivatuksi, sillä Pyhä Henki täyttää hänen
sisimpänsä. Tai mainitsi David sen että pelastumattomalla ihmisellä on tyhjiö, jonka saatana pyrkii täyttämään, ja
näin pelastuneella ei ole vaaraa. Kuitenkin, pelastuneetkin voivat kokea demonista ahdistusta, kun Jumala
mahdollisesti koettelee. Mm. Apostoli Paavali kärsi tällaisesta ahdistuksesta (saatanan pistin). Tämä jää kuitenkin
vain kiusauksen asteelle. Kaiken kaikkiaan melko tyhjentävä selostus nykypäivän vaaroista, jotka asettavat
etenkin monet nuoret alttiiksi demonismille. Vielä 50 vuotta sitten ei tällaisessa mittakaavassa esiintynyt
demonismia, joten aikojen loppu on todellakin käsillä. Sanokoot muut mitä tahansa. Internet muuten taisi puuttua
Davidin listalta välineenä moniin pahuuksiin, jotka demonisoivat. Tietenkin huumeet ja liiallinen alkoholin käyttö
myöskin demonisoivat ihmistä mitä suurimmassa määrin.
--------------------------------Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön
tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka
varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata
ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten
tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda
monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.
Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin
välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa
sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun
tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.
Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen
todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa,
sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet
hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä
voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.
Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.
Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he
voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.
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