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da
„Weź niebieską pigułkę, a historia się skończy, obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz we 
wszystko, w co zechcesz. Weź czerwoną pigułkę, a zostaniesz w krainie cudów i pokażę ci, 
dokąd prowadzi królicza nora. ”z filmu Matrix.

„Dobranoc i niech Moc będzie z wami” Hillary Clinton1

„Potrzeba siły by przeciwstawić się ciemnej stronie[Mocy].Tylko słabi się jej chwytają”Obi-
Wan-Kenobi

Właśnie weszła do kin kolejna część Gwiezdnych Wojen pt:  Przebudzenie mocy. Film może pobić
rekordy  sprzedaży  w  zaledwie  kilka  dni.2 Sprzedawcy  rożnej  maści  zacierają  ręce  bo  czeka  ich
kokosowy interes. Beda prześcigać się w pomysłach- od zabawek z MacDonalds, po inne klamoty.
Jeden człowiek zmienił prawnie swoje imię na Darth Vader (Ojciec Ciemności).  Młody człowiek z
Montany został aresztowany ponieważ, jego kolega zamieścił tzw spoiler na Facebooku a ten groził, ze
go za to zabije.  3 40 letni Teksańczyk oglądał 46 godzin sagi Gwiezdnych Wojen...pod rząd podczas
maratonu filmowego. 4 5 Oto do jakich wyrzeczeń potrafią dochodzić niektórzy ludzie. Przecież to dwa
dni!

Kiedy inni będą zapewne pisać recenzje i analizować najnowsza część 'sagi', ja chciałbym zająć się
pytaniem:  Po jakiej stronie Mocy TY stoisz?Nasz świat jest podobny do tego prezentowanego przez
Matrix. Wiele ludzi bierze go takim jaki jest, nigdy nie zadając pytań. Ida za innymi, podążają za tym
co robili inni. 

Film i cala saga pokazuje walkę między tzw jasna a ciemna strona (uwaga!) tej samej Mocy. To tzw
dualizm- jin i jang i znany jest on od wieków. Kiedy przyjrzysz się bliżej tym dwom zwalczającym się
strona, zobaczysz ciekawa kwestie. Po pierwsze Gwiezdne Wojny to fikcja. Po drugie, obydwie strony
nie stoja po stronie Prawdy, która jest Jezus Chrystus i Słowo Boże.

Zakon Jedi (tzw. dobzi) jest wzorowany na praktykantach białej magii. Oni mówią o 'przywróceniu
balansu'. Ten zakon podobny jest do buddyjskich mnichów. Po obu stronach mocy oglądasz to co nosi
nazwę tzw parapsychologii- lewitacja, medytacje, mediumistyczne 'proroctwa', kontakty ze zmarłymi,

1 http://uk.businessinsider.com/hillary-clinton-may-the-force-be-with-you-debate-2015-12?r=US&IR=T

2 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3372779/The-Force-strong-Star-Wars-Force-Awakens-set-break-sales-record-film-
course-make-1-billion-12-days.html

3 http://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/23/man-arrested-threat-shoot-friend-revealed-star-wars-force-awakens-spoiler

4 http://www.theguardian.com/film/2015/dec/23/star-wars-marathon-champion-46-hours-six-episodes-nine-force-awakens

5 http://www.theguardian.com/film/2015/dec/08/star-wars-the-force-awakens-us-cinema-to-show-all-seven-films-competition
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śmierć-  oznaczająca  tylko  przejście  do  'lepszego  miejsca'-  zmarli  wciąż  się  komunikują  z  żywymi
(zatem 'nie muszą' pokutować!). Jasnowidztwo, premonicje.  Sithowie, czyli źli, używają telekinezy,
'błyskawic mocy', maja także specjalna magie, tajemne języki6 ich lider mógł pozostać pod 'magiczna
przykrywka' przez długi czasu.

Chwayatyun to reguła dwóch.
Dwomutsiqsa to 'przyzwij demona'
Jen'ari- to ciemny pan Sithow
Jen'jidai to ciemny Jedi
Kaggath to ciemny ryt Sithow7

Można powiedzieć, ze reprezentują oni czarna magie. 'Szefowie' Sith zwykle zaczynają się od słowa
Darth  (Dark-  ciemny).  Zwykle  nazywali  się  inaczej  (np.  Anakin  Skywalker-Darth  Vader)  ale  po
przejściu z 'jasnej strony tej samej mocy w ciemna' przyjęli nowe imiona. Jacen Solo stal się Darth
Caedus,Sheev Palpatine został Darth Sidious, Dessel staje się Darth Bane itd.  Drugi człon ich imion
pochodzi z angielskiego oznaczając np.: sidious(insidious)- zdradliwy, podstępny, bane- zmora. Vader
pochodzi z języka niderlandzkiego i znaczy ojciec. Caedus z łaciny może znaczyć odciąć. Tyranus to
tyran, Phobos- demon snów z mitów greckich , Plagueis- związany z plaga?, Nihilus- nicość?, Malak –
anioł?

Rycerze Jedi maja imiona związane z buddyzmem. Qui-Gon Jinn (od chińskich 'ćwiczeń' zwanych
Qigong), Obi-Wan Kenobi (obi-wan- japońskie słowa mogące znaczyć grupę, pas oraz jeden. Kenobi-
wydłużone  kopniecie?).  Inne nazwy pochodzą  z  języka  hinduskiego.  Skywalker  to  członek  Indian
ameryki zwanych Mohawkowie.

To tzw walka Republiki z Imperium. 

Kod Jedi8

„Jak mam odróżnić dobra strony od złej?"
"Będziesz wiedzieć, kiedy jesteś wyciszony. W pokoju, 
pasywny". ”Luke Skywalker

Kod Sith9

„Ciemna strona Mocy jest droga do wielu 
umiejętności,którzy  niektórzy uważają za nienaturalne 
”Sheev Palpatine

• Pokój, brak emocji
• wiedza
• brak pasji, spokój
• harmonia
• „Nie ma śmierci, Jest Moc”

• Brak pokoju
• pasja, moc, siła, zwycięstwo
• „Moc mnie wyzwoli”

Niestety żadna z tych filozofii nie jest Biblijna. Jedi reprezentują 'białą magie'- buddyzm, Wicca, itd. a
Sithowie- czarna magie. Jest to dualizm, który ma jednak to samo źródło i ...nie pochodzi ono od
Jezusa. Obydwie strony praktykują magie- jedna dla 'dobra', druga dla osobistych pobudek. 

6 http://starwars.wikia.com/wiki/Sith_%28language%29

7 http://starwars.wikia.com/wiki/Sith_%28language%29

8 http://starwars.wikia.com/wiki/Jedi_Code

9 http://starwars.wikia.com/wiki/Code_of_the_Sith
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Moc  to  „  pole  energii  wytworzone  przez  wszystkie  żywe  istoty.  To  nas  otacza  i  przenika;  wiąże
galaktyke razem.”10. Jest to typowa metafizyka, okultyzm. Z Mocą związani są tzw 'midi-chlorianie' –
żyjątka, które maja pomoc rzekomo człowiekowi aby nawiązać kontakt z 'The Force'. Z Mocą związana
jest także tzw: wieczna świadomość oraz nieśmiertelność. Obydwa koncepty jednak nie są zgodne ze
Słowem Bożym. 

"Bez midi-chlorian, życie nie może istnieć, i nie mielibyśmy wiedzy o Mocy. Oni ciągle mówią 
do nas, pokazują nam wolę Mocy. Kiedy nauczysz się uspokajać swój umysł, usłyszysz, jak 
mówią do Ciebie."11

Midi-chlorianie wzięli swój początek na jakiejś planecie. Zobaczcie, ze pozornie 'dobry' Zakon Jedi
okazuje się praktykantami zabronionych Pismem praktyk i nauk ezoterycznych. Ich filozofia każe ci
szukać 'mocy'  w sobie. Demony chętnie na takie poszukiwania odpowiadają! Nauka 'Zakonu Jedi'
pozwala im 'zachować świadomość po śmierci'  i  pojawiać się jako 'duchy Mocy'.  A to jest  zwykły
spirytyzm! Biblia mówi, ze po śmierci jest Sad. Nikt nie może wrócić z powrotem. Nauka zakonu Jedi
zaprzecza tez śmierć. Ludzie odchodzą 'w lepsze miejsce' bez pojednania się z Jezusem! Jest to nauka
o reinkarnacji, babilońskie nauki i ezoteryzm.

 Sithowie używają rytuału 'transferu esencji/życia' aby transferować świadomość do innego ciała lub
nawet martwego obiektu. To ma im 'przedłużyć życie'. 

„Rytuał jest najeżony niebezpieczeństwami. Próba tego spowoduje ze obecne ciało ulegnie 
zniszczeniu. Twoje ciało będzie pochłonięte przez potęgę ciemnej strony"”12

„Umieranie jest bolesne. Przejście(transfer-aut.) nie jest  przyjemnym doświadczenie. Ale to 
wszystko jest niewielka cena za ... za życie wieczne."”

Moc z Gwiezdnych Wojen to 'energia'. 

„Możesz nagiąć Moc wg twojej woli, ale często jest koszt[do zapłacenia]. Najpotężniejsze 
rytuały ciemnej strony wywołują żniwo [w ciele], które nieliczni są w stanie zapłacić."”13

Jak już pisałem- ta sama Moc może być użyta do 'dobra' bądź zła i jest to Matrix w którym żyją ludzie.
Słynny magik Aleister Crowley zwykł mówić: Rob co chcesz, oto cale prawo.   Jego religia zwana
Thelema(Wola) właśnie obraca się wkoło tego: co TY postrzegasz za dobre, rób. Wiccanie wzięli to, ale
dodali: nie krzywdź nikogo! Obojętnie który typ magii praktykujesz- obydwie maja na celu zniszczyć
cie na końcu.

10 http://starwars.wikia.com/wiki/The_Force

11 http://starwars.wikia.com/wiki/Midi-chlorian

12 http://starwars.wikia.com/wiki/Transfer_essence

13 http://starwars.wikia.com/wiki/Sith_magic
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Moc to inaczej élan vital,
mana, Silap Inua, baraka czy

qi. Jest to kolektywa sil
demonicznych. Biała i czarna

magia pochodzą z tego samego
źródła!
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Pojawia  się  także  następujący  motyw.  Szlachetny  rycerz  Jedi...jest  zwiedziony do  ciemnej  strony.
Miało  to  miejsce  np.  w  przypadku  Anakina  Skywalkera.  Jak  wiele  osób  zaczyna  od  'zabawy'  w
horoskopy,  wróżby,  zodiaki,  szklane kule? Potem...niektórzy idą w ciemniejsze rzeczy...aby dostać
'więcej  mocy','aby  mieć  większy  wpływ'.  Im  mroczniejsza  magia,  tym  ciemniejsza  świadomość.
Czarnomagicy uciekają się w końcu do zbrodniczych czynów. Przygotowała ich jednak do tego...biała
magia...zabawa w chodzenie do wróżki...troszkę astrologii...może deseczka Ouija...Kiedy te demony
dostały dostęp...pchały ofiarę w mroczniejsze rzeczy- rytuały, seksualne sprawy itd. 

Darth Vader w końcu postanawia 'zrobić co należy'. Staje w obronie swojego syna, uderzając w Sitha.
Darth Vader ma być 'wybrańcem' w fałszywym proroctwie. Staje się sam ofiara, i 'jednym z Mocą'. Tu
przychodzi na myśl taka sytuacja. Satanista odchodzi od satanizmu, ale...trafia do katolicyzmu,staje
się kapłanem Wicca, New Age albo staje się mnichem buddyjskim. 'Chce czynić dobrze'. Te religie są
religiami  uczynków,  białej  magii,  traadycji.  Dobre  uczynki  maja  'gwarantować'  życie  przyszłe.
Przechodzenie jednak z ciemnej strony tej samej Mocy do jasnej...nie zmienia położenia.

Jasna strona Mocy...tez należy do ...Mocy. To wciąż Matrix i domena szatańskich agentów.

„  Na to rzekł  im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest  wśród was.  Chodźcie, póki
światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd
idzie...Ja jako światłość przyszedłem na świat,  aby nie  pozostał  w ciemności  nikt,  kto
wierzy we mnie. ”  Ew. Jana 12 

●
„Nie  chodźcie  w  obcym  jarzmie  z  niewiernymi;  bo  co  ma  wspólnego  sprawiedliwość  z
nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda
między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż
układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak
powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a
oni  będą  ludem  moim.  (17)  Dlatego  wyjdźcie  spośród  nich  i  odłączcie  się,  mówi  Pan,I
nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi
synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; ”2 list do Koryntian 6 

●
„ Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym
wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, (8) ale też kamieniem, o który
się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są
przeznaczeni.  (9)  Ale  wy jesteście  rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem
świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności
do  cudownej  swojej  światłości;  (10)  wy,  którzy  niegdyś  byliście  nie  ludem,  teraz
jesteście  ludem  Bożym,  dla  was  niegdyś  nie  było  zmiłowania,  ale  teraz  zmiłowania
dostąpiliście.”1 List Piotra 2 

●
„  A  na  tym  polega  sąd,  że  światłość  przyszła  na  świat,  lecz  ludzie  bardziej  umiłowali
ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i
nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie
z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.”Ew.
Jana 3 

●
„A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie
za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. ”Ew. Jana 8
„Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we
mnie. ”Ew. Jana 12

●
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„Tacy  bowiem  są  fałszywymi  apostołami,  pracownikami  zdradliwymi,  którzy  tylko
przybierają  postać  apostołów  Chrystusowych.  (14)  I  nic  dziwnego;  wszak  i  szatan
przybiera postać anioła światłości.  (15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego
przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. ”2 list do
Koryntian 11 

Powiedzmy  sobie  szczerze-  większość  ludzi  nie  jest  zwiedziona  na  świecie  przez  'ciemna  stronę
Mocy'.Miliony  buddystów,  hinduistów,  pogan,  katolików  a  nawet  ateistów  myśli,  ze  czynią
dobrze...'jakże by ich religie mogły by być od złego?'.   Widzisz katolika, jak ściska różaniec i leje łzy
przed  obrazem Maryi.  To  chwali  demony?  A ten  mnich  buddyjski-  siedzi  i  godzinami  medytuje,
pomaga w klasztorze, omiata muchy gdy idzie,  by 'przodka nie zadeptać'.  To ma być demoniczna
nauka? Oto Matrix, który stworzył szatan przez wieki. Ich systemy są z dala od prawdziwego
Boga...który nie żyje w Matrixie!  Systemy Matrixa stwarzają pozory religii i bycia dobrym...są
jednak tak skonstruowane, abyś nigdy nie dotarł do Jezusa...abyś nigdy nie poznał Pisma! Stad są
niereformowalne! Ekumenizm próbuje jeszcze zacierać bardziej różnice. 

Ekumenizm to nauki Matrixa, aby trzymać niezbawiony świat w objęciach fałszywego systemu oraz
jego 'Mocy'! Gdy Jezus przyszedł- ludzie nawracali się z nauk Matrixa- Judaizmu, religii Imperium
Rzymskiego, religii Greków itd. Nauki Biblii i religii Matrixa są przeciwstawne i nie do pogodzenia.
Wzajemnie się wykluczają i zaprzeczają! Wiec czytelniku- wybieraj!

Może złapany zostałeś w którąś ze stron Mocy? Jak się domyśliłeś OBYDWIE nie należą do Prawdy i
są 'obsługiwane' przez szatana i jego upadłe anioły! Taka była historia Zachary Kinga. 14Wychowany
w baptystycznym domu dal się usidlić w moc ciemności i stal się satanista. Jednym z dróg były Lochy i
Smoki. Zachary jednak napotkał Królową Nieba i  poprzez cudowny medalik 'poczuł pokój'.  Po 26
latach w satanizmie, teraz przyłączył się do innego zwiedzenia. Od Baptystów (gdzie nigdy nie widział
realności  i  mocy  Ducha  Świętego)  do  fascynacji  rytuałami  szatańskimi...w  końcu  lądując  pod
skrzydłami innej  Zwierzchności-  zwanej  Królową Nieba!  Straszne  zwiedzenie!  Jaka  jest  więc  rola
'jasnej strony Mocy'? Aby zwieść, aby ktoś myślał, ze znalazł Prawdę w takich religiach i organizacjach
jak Świadkowie Jehowy, Mormoni, Masoni, katolicyzm...Ktoś powie- no to chyba dobrze, ze przestał
być  satanista?  Tak  oczywiście,  ale  popatrz,  ze  poszedł  w zwiedzenie,  które  jeśli  się  nie  ocknie  za
wczasu  doprowadzi  go  w  to  samo  miejsce,  gdzie  idzie  niepokutujący  satanista!  Nie  możesz  tez
przeciwstawić się ciemności, używając jej metod- magii, choćby białej! Katolicy wzywają zmarłych,
noszą talizmany-medale na szyi bądź zawieszają różance lub obrazki z Maryja, by 'mieć ochronę'! 

Potrzebujesz  zacząć  czytać  Pismo i  przyjąć  Jezusa,  jako  Pana i  Zbawiciela.  On nie  przyszedł  aby
połączyć cie z systemem tego świata(ekumenizm), ale by z niego wyciągnąć! Przyjmij Go jako Pana i
Zbawiciela,  wyznaj  Mu grzechy i  uwierz  w ich wybaczenie!  Zaproś  Go do serca  i  wyznaj  Jezusa-
Panem i  Zbawicielem! Czytaj  Pismo i  szukaj  chrztu w Duchu Swietym (Dzieje Apostolskie 2 oraz
19).Podziel się z innymi.

Amen!

Tagi: Gwiezdne Wojny, przebudzenie mocy, Kościół Zielonoświątkowy, Ruch Charyzmatyczny, anioł
światłości, biała i czarna magia, jin i jang, Biblia, moc,dualizm, Jedi, sithowie, czarna magia, biała
magia,  Darth Vader, Imperium, Republika, 2015, Przebudzenie Mocy, okultyzm. 

14 https://www.lifesitenews.com/opinion/former-satanist-i-performed-satanic-rituals-inside-abortion-clinics
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