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Sztuki walki a Chrześcijanin
„Myślę, że im dłużej trenujesz sztuki walki tym bardziej zaczynasz czuć, ze istnieje coś jeszcze większego
, jakaś siła wyższa. Nazywaj to bogiem, naprawdę nie wiem (co to jest). To otwiera twój umysł, ciało i 
ducha. Prawdziwy artysta sztuk walki  powinien mieć zarówno filozoficzna i duchowa stronę i uczyć się 
ich , jak również aspekt fizyczny. I to jest to, co sprawiło ze Bruce Lee był tak wyjątkowy. Był nie tylko 
wojownikiem, był zagłębiony tez  w filozofii i duchowości i badał różne formy walki wręcz, aż przyszedł 
z własnej prawdy, Jeet Kun Do” Emil Martirossian1

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę 
nas wszystkich. ”Ks. Izajasza 53 

Oto kolejny temat na który powinniśmy znać odpowiedz. Na zachodzie (a nawet spotykane w Polsce) są 
kluby przykościelne, gdzie uczą ludzi rożnych sztuk walki. Pastor jednego z kościołów trenuje ludzi w 
MMA. 234 (walki w klatkach, Mieszane sztuki walki ).

Może zastanawiało cie skąd biorą się te zdolności? Słyszałeś bądź widziałeś mnichów z Shaolin, którzy są 
niewrażliwi na bron. Stawia halabardę i przykłada grdykę do niej....Nic się nie dzieje. Tłum 
wiwatuje...Inni rozwalają cegły gołymi rekami. Pytasz może- skąd bierze się taka 'zdolność'.

Żyjemy w czasach, gdy Greckie myślenie i psychologia zbiera swoje żniwo. Wielu z tych co praktykuje 
sztuki walki powie ci (albo nie), ze w pewnym momencie to nie oni już walczą, ale coś innego...Podobnie 
jak wielu muzyków rockowych przyznało (np. Jimi Hendix), ze w pewnym momencie na koncercie to nie 
oni już graja...Cos ich 'przejmuje'...To jest fakt a nie jakaś fikcja...

Słyszałem jednego praktykanta kung-fu. Został napadnięty przez gościa w nocy. Pamięta, ze ten uderzył 
go w twarz. Nagle- kontynuuje- stracił świadomość- 'obudził się', siedząc na gościu i okładając go 
pięściami. To historia prawdziwa. Mówił, ze prawdziwi mistrzowie są zagrożeni utraceniem techniki na 
starość...jeśli nie biorą duchowej strony pod uwagę...Tak, proszę państwa...trenując sztuki walki, 
zapraszacie niewidzialnych 'gości'.

Poczytaj cytat zamieszczony na początku...Ten gościu wie jak walczyć. Trenował masę typów sztuk 
walki...Emil trenował z uczniem Bruce Lee, Taky Kimura.5 6

1 http://www.martialartsplanet.com/forums/showthread.php?t=90171

2 https://vimeo.com/90732974

3 http://www.fightchurchfilm.bigcartel.com/

4 http://fightchurch.com/

5 https://www.youtube.com/watch?v=sp0xJA7_iBo

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Taky_Kimura
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W wywiadzie tez mówi, ze tai chi nauczyło go puszczając umysł 'wolno'. Oto doskonalą droga dla diabla 
aby na nim operował i działał. Kontynuuje:

 „ktokolwiek nie zgadza się z duchowym aspektem sztuk walki nigdy nie zrozumie Jeet- Kune- Do czy 
ogólnie sztuk walki- tak myślę...Wierze, ze jest na tym świecie o wiele więcej niż oczy mogą 
zobaczyć...”

Oto problem wielu dziś ludzi. Spytasz dlaczego trenują- powiedzą ci- dla zdrowia, aby się obronić lub aby
pobić wroga...Tak jak jogi nie możesz odczepić od jej duchowej strony- jedności z demonem świata, 
Brahmanem, tak nie możesz osunąć siły, która powołała do życia sztuki walki. Masę sztuk walki jest 
związane z buddyzmem. Niektórzy wojownicy sztuk walki maja konkretne 'bożki' do których się 
zwracają...

 
Książka dostępna po angielsku na Amazon.com

Rami Kivisalo, był czempionem sztuk walki.7 O duchowej stronie nie wiedział nic. Jego instruktor śmiał 
się z niego gdy ten pytał go o duchowa stronę. Po latach się nawrócił. Szukał uwolnienia od siły, która 
pojawiała się subtelnie gdy walczył...Czerwony skorpion przejmował go, a ten powalał przeciwników 
technicznym ciosem...Na sesji uwolnienia demon o nazwie czerwony skorpion, którego 'nabył' podczas 
treningów wyszedł z krzykiem, gdy imię Jezus zostało wezwane...

7 http://www.theredscorpion.com/index.html
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Straszna strona dzisiejszych kościołów tzw 'pełnej ewangelii' jest fakt, ze w 90% pastor powie ci- jak 
nawrócony to 'automatycznie wolny'. Z tego powodu byle czarownice krążą nękane przez demony. 
Praktykanci rożnych praktyk duchowych powiedzą to samo...

Dla każdego prawdziwego wojownika oraz osób chcących się dowiedzieć więcej polecam zakup książki 
pt: The Red Scorpion. 

Ciekawym faktem jest, ze wymieniony wcześniej Emil Martirossian zdaje sobie sprawę, ze o wiele więcej 
działa w jego życiu niż on sam. Problem w tym, ze nie może zidentyfikować tej siły. Polecam aby wstawiać
się za niego, aby jak i Rami Kivisalo znalazł prawdę. Emil trenuje przez ponad 30 lat. Czas aby 
dowiedział się prawdy i znalazł prawdziwy cel życia. 

„wszystko, co się dzieje, jest dla głębszej przyczyny, którego jeszcze nie znamy. Wierzę, że każdy 
na tej planecie ma swoją szczególną podróż. Od urodzenia każdy z nas ma własny, niepowtarzalną 
podróż.”

Ta filozofie wyjaśnia słowo Boże- każdy na własne, szyte na miarę drogi zszedł. Jezus przyszedł aby nas 
zwrócić do Prawdy z naszych, na które wpływa szatan-dróg. Emil może mieć demony przekazane w linii 
dziedziczenia. To pcha go w filozofie i duchowość buddyjska...

Jezus jednak szuka grzesznika i jest w stanie złamać wiążące go duchowe więzy! 

Chwała Jezusowi!
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