
Démonizácia Slovenska 

1. výrok: „Priania sa vkladajú do rôznych semiačok, kvietkov, či lístkov. Nakoniec za z 

nich poskladá obrazec a dáva sa vode, ohňu a zemi. Do 48 hodín po obrade by sa určité 

veci mali pohnúť v prospech človeka. “K citátu priložená fotografia ženy obloženej 

kameňmi, schúlenej do klbka a popis: prechod do paralelenej reality.“  

2. výrok: “...že len tam je možné čerpať múdrosť zo stromov, žiť v harmónii so 

všehomírom navôkol. Že príroda ako všeobjímajúca božská sila koluje v každej bunke 

tela len im, vznešeným modrým bytostiam žijúcim na stromoch.“ 

3. výrok: „Záujem o tarot bol veľký , chodilo ku mne veľmi veľa ľudí. Lenže potom 

som začala mať veľké zdravotné problémy a náhodou stretla istú pani, ktorá tiež 

vykladala karty. Od nej som sa dozvedela, že táto činnosť má svoje pravidlá, ktoré som 

ja neovládala. Netušila som, že ak sa neviem ,očisťovať‘ veľmi sa vyčerpávam “  

Milí priatelia, môžete hádať. Uvedené výroky sú: 

A, výňatky zo scenára k ľudovému pásmu o vynášaní pohanskej Moreny  

B, úryvky zo zariekacích vúdú zvitkov z Haiti  

C, nikdy neodprezentované pasáže z filmu Saxana  

D, ide o absolútne vážne mienenú prezentáciu slovenských politikov príp. ich 
partnerov v médiách v roku 2010  
                                            D je správne!  

1. výrok 

 Prezentuje sa ním  manželka bratislavského župana za SDKÚ Zora 

Frešová.  Poslanec Pavol Frešo , jej manžel, (bratislavský župan)  podľa 

Týždenníka Plus 7 dní  (16.11.2007): „chová sibírske mačky, cvičí taiči a 

riadi sa indiánskymi hodnotami.“  

 



Zora Frešová píše na  linku  

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.lampijon.cz/images/zora.jpg&imgrefurl=http://www.lampijon.cz/zora.php&usg=__VyR0N2-

hjaishfNMQCRYVqYsbkI=&h=290&w=200&sz=23&hl=sk&start=6&itbs=1&tbnid=9xCStcUb00Zy-

M:&tbnh=115&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3DZora%2BFre%25C5%25A1ov%25C3%25A1%2Bfoto%26hl%3Dsk%26sa%3DX%26tbo%3D1%26rlz%3

D1R2GPEA_en%26tbs%3Disch:1 

 

 

Šamanská cesta ku sile a liečeniu 

základný seminár Nadácie pre štúdium šamanizmu FSS  LAMPIJÓN 12. - 13. 9. 2009 : 

„Vďaka profesorovi antropológie Michaelovi Harnerovi poznáme dnes pojem tzv. 

jadrového šamanizmu, poznáme kľúč k bráne do iného sveta, sveta snov, víl, škriatkov, 

anjelov...  

„Seminár je preto koncipovaný ako zážitkový, dôraz je kladený predovšetkým na 

osvojenie si techniky šamanskej cesty, jednej z najpozoruhodnejších vizionárskych 

metód, ktoré ľudstvo objavilo a používalo na skúmanie skrytého Univerza, inak 

známeho len z mýtov a snov.“ 

Na seminár si so sebou prineste písacie potreby, šatku na zakrytie očí,karimatku alebo 

deku na ležanie... 

Bubon, hrkálka a pod. nie sú podmienkou, ale sú vítané.“  (koniec citátu) 

Dodajme o tejto inteligentnej panej, vyznavačke víl, škriatkov a hrkálok: 
 
„Zora Frešová skončila vysokú školu s červeným diplomom a cenou rektora, 
najlepšia v ročníku, hoci päť rokov prednášok, seminárov a skúšok si 
zhustila do štyroch.  



Šesť rokov pracovala ako klinická psychologička. A keď čakala svoje prvé 
dieťa, život ju postavil pred zásadnú voľbu: buď psychológia, alebo „okultné 
vedy“.  (Denník PRAVDA, 25.03. 2009)                                                                
 

2. výrok: 

je akási peruánska očisťovacia vízia zakladajúceho člena a člena republikovej rady 

strany SAS Martina POLIAČIKA, (na obr. vľavo)  ktorý  o šamanizme hovorí  “ 

Otvorilo to nové obzory, a dalo mi to energiu aj na to, aby som vstúpil do politiky a taký 

nadhľad nad svetom“    

 

Richard Sulík, predseda tejto strany k tomu hovorí:   „Vnímam jeho záľubu ako 

obohatenie nášho teamu..“   

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/38808 (Sas zverejnila svoje 

nápady)  Mimo iné, populárna strana SaS, ktorá láme rekordy v preferenciách, pripravuje 

legalizáciu marihuany. 



3. výrok 

si na svoj kolaps zdravotného stavu zapríčinený vykladaním tarotu spomína poslankyňa 

za SMER Jana VAĽOVÁ. Problém však nevidí v činnosti ako takej, ale v neznalosti 

„potreby očisťovania“ .  

 

 

Netreba zabudnúť ani na pána z SNS,  

„jogína, vegetariána a reinkarnovaného ezoterika“  

Rafaela RAFAJA  

   

 

 



 

a tiež na napojenie Ivety RADIČOVEJ  z SDKÚ na Georga Sorosa,  

 

ako aj Eduarda Kukana a Ivana Mikloša  na absolútnu špičku svetového 

slobodomurárstva,                  

www.magnificat.sk/nd/clanky/modrahra.pdf 

 

Okultizmus na štátnej úrovni 

Tieto repliky, ďaleko za hranicou dobrého vkusu a rozumu, bez mihnutia oka prezentujú 

médiá a hltajú tí istí čitatelia, ktorí pri akejkoľvek zmienke o článkoch katolíckej viery 

okamžite vyrukujú s posmeškami nepreberného  

druhu. Ako napríklad vraj niekto môže v súčasnom svete veriť na anjelov strážnych! Je 

to niečo čo sa podľa nich nedá dokázať. Existencia akýchsi pitoreskných pajácov, ktorí 

zariaďujú aby obrazce poslané vode plnili priania, či nazízajú do tarotu a ukazujú „ľuďom 

cestu“ cez „médiá“ je však zjavne výsostne vieryhodnou vecou a je to niečo, čo hodno 

prijať bez jediného úškrnu.  



O tom, že nejde o nejaké zúfalé výkriky do tmy, ale o niečo čo sa pomaly, potichu ale 

isto inštitucionalizuje svedčí aj nedávna návšteva tibetského Dalajlámu „svetovej 

osobnosti bojujúcej za ľudské práva vo svete“ .  Tento veľký bojovník  však ani necekne 

k závažným otázkam ako rozsudok EÚ o krížoch či k lynčovaniu civilistov alebo 

katolíkov kdekoľvek vo svete.  

  

 

Katolíci Mikuláš Dzurinda, Franišek Mikloško či Pavol Hrušovský zatlieskali 

predstaviteľovi budhizmu, teda démonického „náboženstva“, k prevzatiu ceny Jána 

Langoša. Nepomohol ani otvorený list nášho združenia manželke Jána Langoša pani 

Gabriele Langošovej, predsedkyni správnej rady  Nadácie Jána Langoša, v ktorej sú tiež 

podivné politické typy 

http://www.magnificat.sk/nd/clanky/listgl.html 

Dcéra nebohého katolíka a renomovaného disidenta Jána Langoša  spievala od Sri 

Chimnoya (predstaviteľ nebezpečnej sekty) Dalajlámovi  zasvätenú pieseň, pričom 

svedectvá ľudí, ktorí unikli zo spárov sekty Srí Chinmoya a iných, sú notoricky známe.  

Takisto na regionálnej úrovni. Najnovšie: Tak napríklad starosta mestskej časti Košice 

– Ťahanovce pocítil potrebu zaštítiť svojim menom 13-sty ezoterický festival, ktorý 



sa konal v Košiciach. Z akého dôvodu nevedno. Efekt je jediný - zvýšenie kredibility 

okultistov. Načo je to dobré?   

Kauzy, ktoré médiá usilovne rozoberajú – od falšovania podpisov na prezenčných 

listinách v parlamente až po zdefraudované miliardy už takmer pri každej štátnej 

zakázke sú len logickým následkom otvoreného prihlásenia sa k silám zla. Strom 

prináša ovocie jemu vlastné.  

 

Čo sa teda na Slovensku deje? 

V rámci akéhosi všeobecného a strachom premknutého kŕča tolerancie  

dostávajú zelenú predtým nepredstaviteľné okultné praktiky.  

Ešte máme v živej pamäti  ministra školstva Milana Ftáčnika,  

ktorému sa takmer podarilo zaviesť do škôl povinnú jogu,  

http://www.ramzes.sk/system-joga-dennom-zivote-p-13686.html 

či partiu scientológov na ministerstve financií,   

http://dnes.atlas.sk/slovensko/129095/scientologovia-ponukaju-ludom-svoje-sluzby 

alebo seansy Munovej sekty,  na ktorej nechýbali manželky  našich prominentov 

(vrátane pani prezidentovej)...   



 

 

Diaľnica do pekla     

http://www.google.sk/#hl=sk&rlz=1R2GPEA_en&q=www.kruciata.sk%2Fcitaj%2F

dialdop.pdf&meta=&aq=&oq=&fp=d746fd5305d09bee  

http://kruciata.sk/citaj/dialdop.pdf 

 

Perverzita v uliciach Slovenska 

BRATISLAVA 15. februára (WEBNOVINY) - Slovensko sa ako posledné z krajín 

Európskej únie (EÚ) zapojí do akcie PRIDE, ktorá patrí k najväčším podujatiam 

gejov, lesieb a bisexuálov. Prvá akcia svojho druhu u nás, Dúhový PRIDE, sa uskutoční v 

sobotu 22. mája v Bratislave .http://www.webnoviny.sk/lifestyle/v-bratislave-sa-

uskutocni-pochod-lesie/64666-clanok.html 



 

Toto ste chceli, Slováci, 

toto ste chceli, katolíci, ktorí krvácali za slobodu? 
http://www.dailymotion.com/video/xuhus_chicago-gay-pride-parade_people 

      

Kto je za slovenským „PRIDE“ pochodom?        
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.superzeny.sk/files/slesinger_fabry.jpg&imgrefurl=http://www.superzeny

.sk/blade/s63/museion.html&usg=__mpG0bv7mazrC-

u4vSkdXPBLxC8c=&h=271&w=193&sz=22&hl=sk&start=6&itbs=1&tbnid=8F4gp9V02VPd3M:&tbnh=113&tbnw=80&prev=/images

%3Fq%3DRomana%2BSchlesinger%2B%2Bfoto%26hl%3Dsk%26tbs%3Disch:1 

 



Romana Schlesinger sa narodila v 1986 v Trenčíne, kde vyštudovala Gymnázium 

Ľudovíta Štúra. Momentálne je bakalárkou a poslucháčkou prvého ročníka magisterského 

štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne 

spolupracuje s Prvým lesbickým združením Museion a novou, zatiaľ neformálnou 

queerskou aktivistickou skupinou Queer Leaders Forum.   

http://www.diskriminacia.sk/?q=node/617 

Jej výrok:    „Práve hrdosťou na to, kým sme, môžeme väčšinovej spoločnosti ukázať, 

že nepatríme k vystrašenej  menšine, ktorá sa uspokojí s absenciou základných 

občianskych práv. Aj my máme právo hovoriť bez strachu o tom, kto sme a koho 

ľúbime,“ hovorí Schlesinger. http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/ja-a-

ty/2009/07/oslava-inakosti.html 

Dá sa čudovať, po schválení tzv. Lisabonskej zmluvy, v ktorej sa úplne očividne 

odmietli zakotviť  meno Boha a kresťanských koreňov Európy? Sme poslední 

v Európe, ktorí sa idú zapojiť do pouličnej perverzity.                                      

Čo urobíme ako prví? 

Ilumináti na scéne 

 



 

Nech nás nemýlia nastrčené figúrky. Je potrebné pozrieť sa na prsty tým, ktorí sú za 

tých všetkým, a ktorí sa už úplne nezaobalene pasujú za humanistov, a nositeľov 

slobody a „svetla“ 

Slobodomurári  priamo v Bruseli sa prihlásili o svoje vlastné oficiálne zastúpenie s 

jednoznačne sformulovaným cieľom:  bojovať proti vplyvu náboženstva 

na spoločnosť.   

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/192521-svobodni-zednari-zvazuji-otevreni-

lpri-eu.html 

 

 

 



Z potuchnutých pivníc a panelákových obývačiek vhupli rovnými nohami na pódiá, 

veľtrhy, do úradov, do parlamentu. Parazitujú tiež na kombinácii prirodzenej ľudskej 

túžby po Bohu a podvedomia, ktoré tuší, že Boh má na človeka svoje nároky a tieto nie sú 

až takým synonymom slova pohodlie.  

Tak podobne ako v obchodoch nedostáva náš občan  mlieko, ale jeho zdeformovanú 

náhradu, ani tu nedostáva pravého Boha, ale jeho  karikatúru resp. priamo Božieho 

nepriateľa. 

Naši politici sa sami podieľajú v príprave na  nástup Antikrista.  

Aká bola Božia rekcia u Izraelitov na zlaté teľa je všeobecne známe. Je takmer isté , že ani 

teraz nebude nečinne prihliadať, a na dôvažok pri krajine , kde Panna Mária uskutočňuje 

takú rozsiahlu misiu.  

Do akej tragickej situácie sa tolerovaním diabolských a okultných praktík dostalo 

Haiti, ako sa z perly Karibiku  stala obratom ruky jedna obrovská troska, je  nám 

známe. Až teraz, na bode nula, volajú k Bohu.  

Začali sme tromi výrokmi.  Dajme si na záver 3 otázky: 

1. Kto a prečo takou nezadržateľnou rýchlosťou obsadzuje 

politický a spoločenský život na Slovensku okultizmom a 

tmárstvom?  

2. Čo urobí  slovenská Cirkev, aby túto lavínu zastavila? 

3. Čo urobíme my, ja, ty, my všetci? 



 

                                                          sarahma/magnificat 

                                                       www.magnificat.sk 


