
Poganie na temat ‘cudownych’ 
efektow w dzisiejszych Zakladach 
Psychiatrycznych. Irish Examiner 
kontra ‘Chrzescijanskie’ nauki?



W jednym z wydan irlandzkiej gazety”Irish Examiner”, autor artykulu opisuje 
prawde na temat co dzieje sie w zakladach psychiatrycznych.

Ci ludzie nie sa nawroceni, nie poznali nigdy ze jest moc w Chrystusie, ktory 
wciaz uwalnia od demonow-wierzacych I niewierzacych, niewazne co niektorzy 
chrzescijanie sadza.

Czy slyszales argument niektorych ludzi-wiesz, dzisiaj zaklady psychiatryczne sa 
calkiem inne, pomagaja nawet wierzacym, dzis maja tabletki ktore zalatwiaja sprawe.

Dzis o zgrozo, niektorzy pastorzy z powodu odrzucenia przeslania Chrystusa 
odnosnie walki duchowej I uwolnienia wysylaja ludzi do psychiatry I psychologa. 
Skutki? Swiat nie widzi mocy Bozej, bo jesli w tzw kosciolach jej nie ma, to gdzie ludzie 
maja ja znalezc?!

I mozesz byc pewien ze te koscioly nie manifestuja mocy Bozej I nie maja nauki 
Biblijnej ale rozum, emocje I humanizm.

Dopoki nie zostajesz zaatakowany przez diabla- w porzadku, chodzisz sobie, 
klaszczesz, chodzisz na spotkania itd. Ale nie daj Boze ze cos takiego sie zdarza( a 
zdarza sie czesto), bo okazuje sie ze nie ma mocy ani duchowej wiedzy by podjac to 
wyzwanie! Racjonalizuja, pokieruja do lekarzy ale nie trzymaja sie Biblijnej nauki. Wiec 
to kolejny klub ktory nie spelnia misji danej przez Jezusa Chrystusa(Mk 16) bo”moj lud 
jest zniszczony przez brak wiedzy”

Tytul artykulu :Eksperci atakuja uzycie lekow w celu ‘opanowania’ 
psychicznie ‘chorych’.

“Ludzie z(tymi problemami), ktorym sie nie polepsza, sa ‘opanowani’ przy uzyciu  
lekow w centrach zdrowia umslowego, ktore nie oferuja im zadnych rozwiazan dla ich 
stanu, wg pracownikow zdrowia psychicznego”

“Prezes Stowarzyszenia Pracownikow Zdrowia Mentalnego(MHLA), mark 
Felton, ktory reprezentuje ludzi zamknietych bez ich zgody w szpitalach 
psychiatrycznych”, mowi, ze”ludzie z chorobami umyslowymi(my wiemy ze to demony 
powoduja) marnieja w tych osrodkach dookola kraju pozbawieni dzialan 
terapeutycznych oraz opcji umozliwiajacych im na posuniecie sie do przodu. Wielu z nich 
zamyka sie bez ich zgody”

“W ostatnim roku(2009) przyjeto 2024 ludzi bez ich zgody w tym tylko 9% zostalo 
zwolnionych”

To oznacza,ze 182 ludzi z 2024 jest wypuszczana do domu, co oczywiscie nie 
oznacza ze sa oni uleczeni! Z drugiej strony oznacza to ze 1842 ludzi jest tam I siedzi na 
prochach, otumanieni I meczeni przez demony!

“Adwokat trybunalny( tribunal solicitor) Eamonn Maloney, rowniez czlonek MHLA 
powiedzial ze ludzie z wysokimi potrzebami zostali po prostu’opanowani’ I  
napompowani lekami:

-Nie jestem ekspertem medycyny ale widze jak ludziom sie 
pogarsza w miare czasu. Kiedy przyjezdzaja po raz pierwszy,  



tak oczywiscie moga byc zagniewani I pobudzeni ale sa 
skoncentrowani I wiedza co sie dzieje

-Trzy tygodnie pozniej leki sprawiaja ze ich umysl jest  
zamglony, sa zdezorientowani, wolniejsi I belkocza 
niezrozumiale”

Jak wielu z nich jest Chrzescijanami, ktorzy namietnie byli nauczani-co z glowy to 
I z serca, jesli nie myslisz o demonie to on odejdzie. Takie nauki nie sa Biblijne, ale to 
herezje  garniturkowych, biznesowych, nie majacych pojecia o walce duchowej I 
uwolnieiu fircykow, ktorzy nie czyniac Mk 16 wmawiaja innym, ze jest inne 
Chrzescijanstwo. Wielu z nich babra sie w demoniczna ekumenie, zamiast glosic 
Ewangelie, leczyc chorych, wyganiac demony I  walczyc duchowo.

Chrzescijanie w zakladzie psychiatrycznym nie potrzebuja twoich turystycznych 
oposiwsci z wycieczek do lasu, twoich odwiedzin ale wygonienia demonow!

Jednak dzis wielu typu Kulec, Wilkerson powie-to niemozliwe aby Chrzescijanin 
mial demony! I tacy ludzie nikomu nie moga pomoc.

A ci co uwalniaja Chrzescijan, walcza duchowo I jako rezultat ludzie powracaja do 
codziennego zycia, sa pod obstrzalem z kazalnic, czy Polskich czy Nowego Jorku, 
oglaszani sa pogardliwie tymi co gonia za demonami I ze sa niezbalansowanymi w 
swoim Chrzescijanstwie. Inni, np w Raciborzu tak sie skupiaja na Bogu ze ich to nigdy 
nie prowadzi do walki z demonami ale innych chca pouczac.

Ciekawe jednak,ze ci ktorzy przychodza do’poganiaczy demonow’ maja rezultaty I 
powracaja do normalnego zycia a ci co sluchali Kulcow I Wilkeronow, jada dalej na 
tabletkach, sa w opresji, ale twardo bronia swoich niebiblijnych doktryn.

Czy to nie zadziwiajace? Czy ty pojdziesz po rozum do glowy?

Czego zyczy,

Lukasz.

 


	 

