REI - KI
Nije lako svjedočiti javno o sebi, pogotovo o lošim stvarima iz prošlosti. Ljudi se uglavnom
boje da bližnji i poznanici ne promijene mišljenje o njima.
Rei ki znači – energija (kako su je oni nazvali), poznata kao Či ili Ki na kinesko ili japanskom
jeziku. Postoje slične discipline:Tai či, Šen či i slično. Rei-ki gurui tvrde da je to univerzalna,
božanska, kozmička energija koja se nalazi, tj. kruži kozmosom i šteta je to ne iskoristiti.
Postoje razni razlozi zašto ljudi idu na takve tečajeve: kako bi “pomogli” sebi, drugima, iz
radoznalosti…? Nekad nas fizička ili psihička bol odvede na taj put jer nam je vjera slaba.
Mnogi ljudi, kada ih zadese poteškoće, misle da ih je dragi Bog zaboravio i okrenu se nečem
drugom (novom).
Postoje tri stupnja i svaki se plaća. Zašto plaćati nešto ako nam to prirodnim putem nije
darovano? Ili kako “Oni” kažu: tu “moć” svi nosimo u sebi, ali moramo naučiti metodu
korištenja (a to podrazumijeva i INICIJACIJU!! - poput dijeljenja sakramenata koji nas uvode u
zajedništvo s Crkvom).
Ti se ljudi ujedno bave i vračanjem, čitanjem iz dlanova, retrospekcijom (vraćanje u prošlost ili
prošle živote), služe se viskovima, bioenergijom. Znajući da to sve dolazi od Zloga, kako
možemo uopće vjerovati da „njihov“ Rei ki dolazi od Dobra?!
Oni tvrde da ni svećenici nisu protiv toga, što je velika laž. Rei – kisti drže na svojim
štandovima svete slike, figurice i druge ikonice Isusa, Marije i svetaca kako bi naveli lakovjerne
ljude da misle da oni to rade u skladu s katoličkom vjerom.
Veoma brzo sam shvatio, uz Božju pomoć, da ako nekome iskreno želim pomoći, trebam se
moliti Bogu za njega.
Ako je netko napravio istu grešku kao i ja (prija par godina na nekih mjesec dana), vrlo
jednostavno može izaći iz toga. Jedino nas materijalni troškovi koji smo uložili za tu inicijaciju
(knjige i možda neki pribor) može vezati za to. Preporuča se svakako otići do ovlaštenih osoba,
npr. pateru Liniću, kako bi izvršili molitvu otklanjanja nad nama.
Kasnije sam također svjedočio na radiju, preko Interneta i na drugim javnim mjestima.
Svjedočimo stoga bez srama jedni drugima kako bismo ih spasili iz okrilja zla koje nam se
svima nudi u ovom svijetu. Moramo biti kritični prema tome, a ne blagi ili nemati nikakav stav
što se kosi s našom vjerom i vjerom u dobro.
Zahvalni budimo uvijek dragom Ocu jer nas izvodi na pravi Put. Pitanje je samo jesmo li mi
iskreno za taj Put, ili želimo i dalje svojevoljno po svome naumu?!
Prva Božja zapovijed: Ja sam Gospodin Bog tvoj i nemaj drugih Bogova uz mene.

