
Zdravotníctvo – komu slúži..., odliaľ vzniklo..., 

transfúzie, therapia, antibiotiká, krv, transplantácie... 

Na všetky tieto otázky a ešte na mnohé iné,  som našla odpovede až po mojom znovuzrodení, po 

dotyku pravého Boha...  

Aktualizované jún 2022. 

Skôr,ako začnete čítať, chcem poprosiť všetkých kresťanov, ktorí sa stotožnia s nasledujúcimi 

informáciami, aby ich nebrali, ako dôvod  na teror a roztržky, ale  aby sa v pokore pred Bohom stíšili 

a skúmali tieto veci vzhľadom na svoj večný život, nie na život ostatných. Zdôrazňujem, že nie som 

BIBLISTA, som obyčajná žena, ktorá vo svojom živote narazila na samé dno... a hľadala som odpovede 

na tie veci, ktoré ma znepokojovali. Toto nie je Dogmatická inštrukcia, toto je výpoveď o mojej ceste 

k Bohu a hľadania odpovedí na moje otázky. Toto nie je UČENIE. No akokoľvek by si sa  milý kresťan, 

stotožnil s týmito riadkami, viaže ťa to k pokore pred Bohom, lebo Boh vyskúša a preverí tvoje 

presvedčenie. Preto, ak si myslíš, že sa môžeš stotožniť s tým, čo tu prečítaš, modli sa , aby si obstál, 

keď Boh príde so skúškou.  

Tieto stránky nie sú na to, aby vyvolali roztržky, nesváry a rozdelenie. Sú na to,aby si v tichosti 

srdca skúmal... Je viacero ľudí, ktorí už dávno predo mnou našli, to čo ja až teraz. No nikoho 

neznásilňujú, neterorizujú, neodsudzujú tých, ktorí touto cestou nevedia kráčať.  

Pravý kresťan veci skúma, ako nám to doporučuje Písmo : „ Všetko skúmajte.. a čo je dobré, toho 

sa držte.“ 1 Solunčanom 5,21 

Falošný kresťan vyhľadáva roztržky, pohoršuje sa ,veci vidí len povrchne a osočuje iných pre ich 

cestu, či názory. Alebo núti iných, aby robili tak, ako on uveril... a ak iní podľa jeho názoru, či 

presvedčenia nekonajú, tak nad nimi plieska bičom... Možno  tieto stránky tebe samému ukážu, aký 

kresťan vlastne si...  

Ak na konci tohoto čítania dôjdeš k záveru, že to, čo tu je napísané môže byť pravda, utiahni sa v 

tichej modlitbe a predlož tieto veci svojmu Bohu. Začni ich skúmať sám, ale predovšetkým sa veľa 

modli, ale nevyžaduj a nekonaj násilie na všetkých okolo seba, okrem seba. Úprimný kresťan nad 

vecami premýšľa, nerobí hluk a krik okolo nich, nerobí výčitky a neroztrubuje do éteru rýchle 

„myšlienky“,ktoré sú zdrojom nepokoja, hádok a odsúdenia...  

Čaká nás kresťanov ešte veľa skúšok, preto, v týchto časoch, možno posledných časoch, viac 

mlčme, viac sa modlime, viac skúmajme a všetko porovnávajme s Písmom. Nechajme sa viesť  

a majme v úcte dobrých pastierov, lebo ich máme z milosti Hospodinovej. 

A nikoho nesúďme...  

Tak teda... 

...odkiaľ sa vzalo zdravotníctvo, ako sa vyvýjalo? Odkedy sa dátujú lekári? Ustanovil lekárov Boh, aby liečili ľudí? Je 

medicína od Boha? Je pravda, že :“Lekár lieči, ale Boh uzdravuje?“, aký rozdiel je medzi slovami liečiť 

a uzdravovať? Je vôbec medzi tým nejaký rozdiel? Transplantácie, transfúzie - je to dobré, či zlé? ... atď 

Na všetky tieto otázky som už od mladosti hľadala odpovede, ale vždy som to vzdala, lebo to neviedlo 

nikam.  Cca 50 rokov som bola v rímsko-katolíckej cirkvi. Práve tam som neraz počula tvrdenie, že lekár síce 



lieči, ale Boh uzdravuje. No skutočných uzdravení, najmä z nevyliečiteľných chorôb, som v praxi nevidela ani 

jedno!  

    Vrátim sa do čias, keď som pracovala na hematologii. Mnohí ľudia si pod tým predstavujú prácu v labáku, kde sa 

odoberá a hlavne vyšetruje krv. Hematologické oddelenia sú normálne lôžkové časti, kde sú hospitalizovaní 

pacienti s ochoreniami krvi. Prevažne žiaľ, s onkologickými ochoreniami krvi. Čiže pacienti s leukémiami, nádorové 

ochorenia lymfatických uzlín, ale aj anémie, hemofílie a mnohé iné... 

Na toto oddelenie som nastupovala, ako vlažná katolíčka.  Už som mala v živote za sebou obdobie „vlastného 

obrátenia“v RKC , teda obdobie úžasnej a plodnej horlivosti, silnej, a ako tomu katolíci radi hovoria, hlbokej viery, 

mala som za sebou 5 rokov zasväteného života v kláštore. Už som mala za sebou aj otrasné manželstvo a 3 úžasné 

deti. Pri nástupe na hematológiu bola moja viera a vzťah k Bohu vlažný, skôr som chcela, aby nebol žiadny vzťah, 

ale za krátko sa opak stal pravdou. Asi by ste čakali, že tu sa ma dotkol Boh... Nie. To sa stalo až o 11 rokov neskôr. 

Kdesi tu začala moja najväčšia vzbura a nenávisť voči Bohu... Ak som nastupovala na toto oddelenie, ako vlažná 

katolíčka, tak za pár mesiacov sa tu zo mňa stala aktívna odporkyňa voči Bohu a  rímskej cirkvi. Ak bol doteraz Boh 

pre mňa len „mŕtvy Boh“, „tradičný“ Boh,“ nedeľný“ Boh, tak tu sa stal pre mňa veľmi živým  a veľmi konkrétnym 

Neprijateľom. Nenávidela som ho z celej duše, celým svojím bytím a jedinou mojou túžbou bolo zabiť Ho!  Dobre 

čítate. Zabiť Boha! Zabiť Ho v každom človeku, ktorý v Neho verí alebo len začínal veriť... Bola som skalopevne 

presvedčená, že Boh a Satan sú jedna a tá istá, totožná bytosť! Ja som tomuto fakt uverila! Skalopevne!  Ako som 

k tomu prišla? Ako som dozrela k takému názoru? Doviedol ma k nemu Učiteľský úrad katolíckej, rímskej cirkvi. 

Až dnes mi všetko dáva zmysel... Dnes viem, prečo to tak všetko bolo a konkrétne, prečo bol v mojom 

chápaní Boh rovnakou bytosťou ako Satan... a tu kdesi začínajú aj odpovede na všetky tie otázky, ktoré mi nikdy 

nedokázal dať žiaden kňaz ani Magistérium RKC! 

Keďže som prácu sestry milovala a bola som v nej dobrá, fakt dobrá, najmä práca na hematologii sa mi stala 

na dlhé roky, doslova osudovou láskou, bolo ťažké prijať niektoré pravdy, ktoré som po dotyku Boha objavila, ale 

láska k pravde, ktorú som v podstate vždy hľadala ma OSLOBODILA od všetkého! OD VŠETKÉHO!  A ja som 

pochopila, že slovo pravda, by sa mala vždy písať s veľkým „P“. Pravda je druhá Božská Osoba! Je to sám Ježiš 

Kristus! 

Veľmi dôležitý fakt, o ktorom som vedela, ale žiaľ, som naň úplne zabudla bol,  že 

Satan je VEČNÝ NAPODOBŇOVATEĽ Boha. 

Toto je dôležitý, ak nie ten najdôležitejší fakt, ktorý mi otvoril oči a ja som na základe 

tohoto faktu našla odpovede skoro na všetky otázky. 

 

Katolícka, rímska cirkev, ktorá slúži NIE pravému Bohu, ale tomuto NAPODOBŇOVATEĽOVI, ma doviedla až 

priamo k nemu...k Satanovi... Katolícka rímska cirkev ma naučila , že toto božstvo mám nazývať svojím Otcom 

Nebeským...A ja som tomuto bohu zasvätila svoj život...! Čím viac som sa mu odovzdávala, tým 

väčšie tragédie a mi v živote diali, až ma toto božstvo, úplne premohlo  a moja duša bola v pekle! A ja som sa 

vbúrila voči Nebeskému Otcovi v úplnej nenávisti a to úplne vo všetkých oblastiach svojho života. 

 

Hematológia mi poskytovala množstvo dôkazov o „Božích„ zlyhaniach! A ja som ich s triumfom používala na 

presvedčenie veriacich, ako Boh denne zlyháva... aký je krutý... aký je falošný... Verila som , že Biblia je znôška 

výmyslov a mix rôznych duchovných smerov... Verila som, že ak si sama zvolím, že „môj BOH“ bude dobrý... tak on 

bude... Ale ak si ho sama zvolím ako „BOHA“ pomstiteľa, tak ním bude...  atď. A bolo nesmierne ťažké na 



hematologickej onkologii vidieť Boha, ako dobrého, keď mi pod rukami zomierali deti vo veku mojích detí. 

Verila som, že Boh a Satan je jedna a tá istá bytosť...  

Na hematologii sa nik neuzdravoval, hoci sa všetci liečili, všetci postupne zomierali a toto bol tvrdý FAKT! 

Niekto bojoval dlhšie, ale nakoniec aj tak zomrel. Zomierali všetci. Veriaci, neveriaci, ezoterici, jehovisti, ateisti... 

Všetci. 

Počas celých tých dlhých rokov na onkologii som sa zamýšľala nad tým, či sa vôbec oplatí žiť... Či malo nejaký 

zmysel sa vôbec narodiť... Prečo sa s človekom Boh tak nechutne zahráva... Akým právom nejaký Boh vôbec 

rozhoduje, že sa narodíme, keď nám vopred nalinkuje tak nešťastný život...Nadobudla som 

presvedčenie, že lekári a sestry sú VÄČŠÍ ako tento Boh, PRETOŽE KEBY MALI JEHO 

MOC, NEDOPUSTILI BY, ABY ZOMIERALI MLADUČKÉ DETI A ICH MATKY BY NEPREŽÍVALI TÚ STRAŠNÚ 

BOLESŤ... Hovorí sa, že najväčšia bolesť rodiča je stáť nad hrobom svojho dieťaťa. A tento pocit 

nadradenosti človeka nad Bohom vo mne pevnel! Pohŕdala som Bohom , nech už to bol 

Ktokoľvek! 

Po svojom obrátení, a ja to nazývam „ po dotyku Boha“, až po ňom som sa vrátila k súmaniu všetkých, týchto 

otázok a hľadala som na ne odpovede, aj teraz som sa opierala o svoju zdravotnícku 

prax, ALE PREDOVŠETKÝM O BOŽIE SLOVO. Jediné, čo ma teraz 

zaujímalo bolo: „Aký názor má na to môj BOH? Čo o tom hovorí môj 

Boh? Čo si o tom myslí môj Boh?“  

Dnes mám v mnohých veciach jasno. Poznám odpovede a chápem prečo systém funguje práve tak, ako funguje. 

Prečo chronickí darcovia krvi, končia s akútnou leukémiou, prečo nás antibiotiká dnes už skôr zabíjajú, ako 

pomáhajú... prečo je len za posledných desať rokov taký rapídny nárast onkologických pacientov, prečo na 

rakovinu dodnes nik nevynašiel liek so 100% učinnosťou...  a prečo Boh „neuzdravuje“... ???  

Predložím vám tu moju vlastnú cestu skúmania a vy si môžete urobiť vlastný 

záver. Pre mňa, ako pre zdravotníka, boli tieto objavy semerodatné. Čiže som im prispôsobila svoj 

smer, podrobila som poznaniu Pravdy svoj život.  Môžete si hlavne overovať fakty a vydať sa vlastnou 

cestou skúmania... Dôležité na tejto CESTE je, aby ste mali túžbu poznať PRAVDU a tejto Pravde 

prispôsobiť svoj ŽIVOT. Je to cesta veľmi zaujímavá...  

                 Ježiš mu povedal: Ja som Cesta, Pravda i Život.                 Jn 14,6 

 

Boh bude dávať odpovede sám... lebo: 

       Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.…   

                                                                                                                                  Lk 11,10 

           Ako je to teda s transfúziami?... Sú transplantácie naozaj darom od Boha?...  aj 

antibiotiká sú  darom od Boha? 



Počas celej svojej služby v zdravotníctve som mala pochybnosti, či to, čo robím je v súlade s Božím zámerom. 

Lenže bola to doba, keď som bola vo veľkej vzbure voči Bohu a tak som sa občas presviedčala, že opak je 

pravdou...  Teda skúmať a nebodaj zistiť, že slúžim NEPRÁVOSTI, LŽI by znamenalo, odísť... ostať bez práce... 

ostať bez ISTOTY príjmu! Ostať len tak na „ verímboha“... lebo okrem sestry neviem, čo viem robiť...Toto som si 

nemohla dovoliť! Nemohla som si dovoliť ostať bez práce a dúfať, že mi snáď nejaký „ Boh“ pomôže zaplatiť účty, 

keďže v mojom živote ten Boh už toľkokrát zlyhal. A tak každá cesta za odpoveďami skončila skôr, ako sa začala , 

lebo načo by mi bolo aj tak poznať pravdu, keď by som jej svoj život nepodriadila...?  V duchu som si nahovárala, 

že neexistujú žiadne odpovede a je pre mňa dobré, ak sa nad tým nebudem zamýšľať a zaradím sa do systému 

a nebudem skúmať jeho pôvod, ale budem v ňom slúžiť ľuďom, ako najlepšie budem vedieť... 

No všetko sa zmenilo, keď vo svete vypukla „pandémia“ a ľudí ovládol strach! Strach ovládal aj mňa a to 

dokonale! Tak dokonale, že som už nevládala s ním ďalej žiť a hľadala som únik... východisko z tejto 

beznádejnej situácie... mala som hrôzu zo smrti... Kdesi na dne duše som cítila, akoby sa dvíhala za touto 

„pandémiou“ vlna nezastaviteľného a veľmi mocného, NADPRIRODZENÉHO ZLA! Pochopila som, že nech 

vymyslím čokoľvek, pred týmto ZLOM neuniknem, neskryjem sa a neobstojím!  

Došla som na doraz svojích vlastných síl...  

Tu mi mohol pomôcť jedine Boh... Nejaký Boh, ktorý je iný, ako ten, v ktorého som kedysi verila... 

A tak som k takému Bohu začala s plačom volať... A ON počul môj plač a dotkol sa ma a zjavil sa mi... 

Pochopila som , že zámerom SATANA je, aby si ho ľudia zamieňali s Bohom! 

V mojom živote sa mu to podarilo. 

 Dnes sa mi zjavil pravý Boh a v jeho svetle som začala vidieť veci inak. 

V pravde...cez Jeho Slovo. 

 

Ožili vo mne otázky:  

 KOMU SOM TEDA SLÚŽILA? ... NAOZAJ  BOHU? NAOZAJ JE ZDRAVOTNÍCTVO OD BOHA, ABY 

ĽUĎOM POMÁHALO? 

Milý priateľ, kresťan, človek... Ak v tvojom živote, Boh je na prvom mieste LEN TEORETICKY, 

nepochopíš, čo tu budeš čítať... Ak miluješ svoje dieťa viac ako Boha, nepochopíš nasledujúce riadky. 

Ak svoje zdravie pokladáš za jednu z najvyšších hodnôt, nepochopíš, kto v skutočnosti od počiatku 

vedie a ovláda zdravotníctvo a žiaľ aj milých a dobrých zdravotníkov.  

Teda, komu zdravotníctvo patrí? 

Keď do môjho života vstúpil pravý Boh, stretla som sa po mnohých rokoch s priateľkou, ktorá opustila prax 

zdravotnej sestry už pred cca 25 rokmi. Dnes sme sa rozprávali o mnohom, čo sa sestier, lekárov a dnešnej 

pandémie týka. Povedala mi: 

„ Všetko je len falošná hra na záchranu životov. Celý systém slúži diablovi, pozri si Hippokratovu prísahu...Tam to 

máš, komu kto slúži.“ 

Hippokratovu prísahu som naposledy čítala, ako žiačka na zdravotnej škole. Nevenovala sa jej až taká pozornosť. 

Skoro po 30-tich rokoch som si ju otvorila a vyrazila mi dych...! V mojom živote už bol pravý BOH jediný Pán a Boh 

môjho života. Preto pri čítaní Hippokratovej prísahy som okamžite vedela rozoznať, že sa v nej spomínajú satanské 

božstvá, no Jediný, Pravý Boh v nej nie je spomenutý v jedinom riadku! 



 

Hippokratova prísaha 
 „Prisahám pri Apolónovi, BOHOVI LEKÁRSTVA, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri 
všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto 
záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať. Svojho učiteľa v tomto 
umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko 
potrebné, ak si to vyžiada nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a 
keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj 
akékoľvek záväzky. Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávnostne 
zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe aj na 
prednáškach aj na celej vede. Nikomu však inému. Spôsob svojho života zasvätím podľa 
vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a 
bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy 
na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a 
svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám 
neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk 
mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s 
úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo 
hocijakého ublíženia. Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami či s mužmi, 
či so slobodnými či otrokmi. Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, 
čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo 
uchovám. Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť 
navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho 
umenia. Ak ju však poruším či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.“ 

Hippokratova škola významne prispela k prijatiu etických zásad v činnosti lekára, ktoré v modernizovanej 

podobe platia dodnes. Okolo roku 330 p. n. l., teda takmer 50 rokov po jeho smrti, vznikla tzv. Hippokratova 

prísaha. 

Takže, skúsme si rozobrať len časť tejto prísahy: 

 „Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri 

všetkých bohoch a bohyniach... 

Kto je bohom lekárstva??? APOLÓN...! Ale môj Boh sa nevolá Apolón! Teda, 

kto je bohom lekárstva? 

 Komu prisahajú všetci lekári sveta? Odpoveď je tak jasná v samotnej prvej vete prísahy  

 ... APOLÓNOVI, bohovi lekárstva prisahajú. 

V Hippokratovej prísahe sa jasne a zreteľne píše, kto je bohom lekárstva! Je to boh Apolón! 



Po znovuzrodení som veľmi veľa študovala a skúmala rímsku katolícku cirkev, lebo práve ona ma doviedla 

k FALOŠNÉMU bohu, ktorým bol sám Lucifer, dokonale sa maskujúci za pravého Boha! Mňa táto viera v toto 

falošné božstvo stála množstvo zúfalých rokov života, zdravia, jeden čas úplnej straty dieťaťa... Preto som vedená 

Božím Duchom objavovala zvody Satana a spoznávala som jeho mnohoraké masky nespočetného množstva 

božstiev pod ktorými sa skrýva. Jedným z nich bol aj Apolón.  

Apolón 

 
Lycian Apollo, raná cisárska rímska kópia gréckeho originálu zo 4. storočia (Múzeum v Louvri) 

Apolón  alebo Apollón (starogr. Ἀπόλλων – Apollón, lat. Apollo) je boh starogréckej aj 

starorímskej mytológie, syn Dia a Léto a dvojča bohyne Artemis, otec Asklépia a Orfea. V 

neskoršom období bol stotožnený aj s Héliom, BOHOM 

SLNKA; jeho sestra Artemis bola stotožnená s bohyňou Mesiaca Selénou. Meno tohto 

boha v etruskej mytológii znie Aplu.  

(Moja poznámka: Vo vete: „V neskoršom období stotožňovaný aj s HELIOM, s bohom 
Slnka“mi úplne vyrazila dych! Z Božieho Slova vieme, že za každým SLNEČNÝM 
BOŽSTVOM SA SKRÝVA SÁM SATAN!Čiže, kto je bohom lekárstva,  

ZDRAVOTNÍCTVA? Odpoveď je verejná vo wikipedii a prístupná každému na internete...je 
to Satan.) 

Keď Apolón vyrástol, vzniesol sa so svojimi zbraňami, zlatou lýrou a strieborným lukom do výšin a 

zamieril do kraja, kde žil Pytón, aby sa pomstil za prenasledovanie matky. Našiel ho v hlbokej 

úžľabine pod vrchom Parnasom, zasypal ho šípmi a zabil. Jeho telo zakopal do zeme, a aby po ňom 

nezostala ani pamiatka, zmenil doterajšie meno kraja Pyto na Delfy. Na mieste svojho víťazstva 

založil potom svätyňu a veštiareň, aby v nej ľuďom, prostredníctvom Pýtie oznamoval Diovu vôľu.  
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Toľko wikipédia o tomto božstve, ktorému je zasvätené zdravotníctvo. Všimnite si ďalej v Hippokratovej 

prísahe, koľkokrát sa tam spomína slovo „umenie“...  

S týmto slovom sa veľmi často stretnete aj v slobodomurárstve, čiže samotnom luciferánstve, ale aj 
iných démonickych náukach. „Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávnostne 
zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe aj na prednáškach aj na celej 
vede. Nikomu však inému.“ 

 Typické slobodomurárske krédo, ako a komu sa má odovzdávať „umenie“ remesla...v tomto prípade 
lekárskeho... 

„Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich 

ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho 

lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.“  

Ako znovuzrodenú kresťanku ma desili tieto slová: „podľa vlastných síl...“ sú tak rúhavé...! Kto už, čo zmôže 

podľa vlastných síl??? Ďalej, : „ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku... nijakej žene 

nespôsobím potrat...“  

Dôkazom toho, že zdravotníctvu vládne sám Satan aj samému Satanovi 

sa prisahá, je legálna eutanázia už v 4 krajinách EÚ, a legálne sa denne na 

celom svete vykonávajú milióny potratov...! 

Ďalej: 

„Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez 

AKEJKOĽVEK viny.“ 

Božie Slovo z Rimanom 3:23  „...veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ...“ nás jasne usvedčuje, 
že nik sa nemôže udržať bez AKEJKOĽVEK VINY ! Kto tu hovorí, že sa udrží v čistote a bez viny? Sú to 

ohavné a rúhavé slová (a mne pripomínajú katolícku panenku Máriu, ktorá je vždy bez viny...) Toto, 
ľudia moji, sú slová doslova samého Satana, ktorého lekári citujú pri 
skladaní tejto ohavnej prísahy!   

Okrem toho samotná prísaha, nech je akákoľvek, je v rozpore so slovami Ježiša Krista: 

Mt 5, 34-37 

34 Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na zem, lebo je 
podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa. 36 Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo 
nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37 Vaša reč nech je: Áno — áno, nie — nie. Čo je navyše, 
pochádza od zlého. 

Jasnejšie to náš Pán ani nemohol povedať. Je to od SATANA! Dokázané slovom Ježiša Krista. 

Jakubov 5:12 

— Predovšetkým, bratia moji, NEPRISAHAJTE ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše 
áno nech je áno a vaše nie nech je nie, ABY STE NEPREPADLI SÚDU.- 



Úplne posledná veta prísahy,:„Ak ju však poruším či poškvrním, nech sa mi stane pravý 

opak.“, je len nehorázdnym rúhaním...! 

Lebo SATAN je OTCOM LŽI ! Môže odprisahať čokoľvek, komukoľvek, 

načokoľvek, bez výčitiek, opak prísahy premení na humanitárnu pomoc, či dokonca 

liečbu v mene človeka...Hippokratova prísaha je dôkazom! 

Ja som si urobila svoj vlastný prieskum a rozposlala som asi 30-tim ľuďom otázku: „ O čom podľa teba 

hovorí Hippokratova prísaha?“  Drvivá väčšina, ktorých som sa pýtala boli zdravotníci. Viete, čo mi odpovedali? 

„... Neviem presne..., niečo v zmysle pomáhať za každú cenu.“ 

„ Nikdy som ju neriešil. Pre mňa len, že potraty sú proti nej“ 

„ Viem len toľko, že pomáhať pacientovi, vždy. Iné neviem.“ atď., všetky ostatné odpovede boli veľmi 

podobné. 

NIK z nich, vrátanne mňa, nik nevedel KOMU sa v nej prisahá! A ak by aj vedeli, 

nikomu ani len nenapadne, že sa prisahá samému Satanovi, ktorý sa skrýva pod menom 

Apolón... či Asklépius...  

Toľko ku prísahe. Ak by niekto chcel, môže si sám skúmať napríklad staroveké božstvá. Ja som zistila, že 
za každým sa skrýva sám Satan a o mnohých sa zmieňuje aj Boh vo svojom Slove. 

Ďalší dôkaz som našla, keď som skúmala, kto bol sám Hippokrates. 

Hippokrates 

Zdroj: bigstockphoto.com 

Zdroj wikipédia. 

Hippokrates sa narodil okolo roku 460 p. n. l. na gréckom ostrove Kós. Jeho otec 

Herakleidos bol lekár a svojho syna už od malička vychovával pre toto povolanie. Hippokratova 

rodina odvodzovala svoj pôvod od boha lekárstva Asklépia.  

 



Asklépios 

 
Asklepios 

Asklépios (iné slovenské názvy: Asklepios, Eskulap, Aeskulap, Eskulapius, Esculapius; po grécky 

Asklépios, po latinsky Aesculapius) bol syn boha Apolóna a jeho milenky Korónidy, slávny 

lekár a NESKÔR BOH LEKÁRSTVA. Jeho uctievanie prevzali Rimania od Grékov. Podľa 

starovekých mýtov žil v podzemí a jeho stálym sprievodcom bol had. Tento had, ako 

symbol medicíny sa zachoval až do dnešných čias.  

( Vnímate aj vy tu symboliku so Satanom? Žil v podzemí... jeho stálym, čiže sústavnym sprievodcom 
bol HAD- jeden z mnohých pomenovaní Satana v Božom Slove.) 

Čítajme ďalej, čo píše wikipédia o Hippokratovi... 

 Po skončení štúdií odcestoval mladý Hippokrates do Grécka a Malej Ázie, odkiaľ sa vrátil už ako známy 

lekár. Na ostrove Kós potom dlhé  roky vyučoval adeptov lekárstva a spísal svoje poznatky v diele, ktoré 

neskôr nazvali Corpus Hippocraticum a ktoré obsahuje 60 spisov, zrejme od viacerých autorov. Jeho 

synovia Drakón a Tessalos a jeho zať Polybos pokračovali v rodinnej lekárskej tradícii. Starobu prežil v 

Larisse, kde okolo roku 375 p. n. l. zomrel. 

Na ostrove Kós neskôr uctievali Hippokrata ako poloboha. (Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! 2 Moj 20,3 )Corpus Hippocraticum je prvým známym uceleným súhrnom 

poznatkov jednej z najstarších lekárskych škôl staroveku. Jeho zásady ovplyvňovali lekárov 

nasledujúcich 2000 rokov. ( čiže aj dnešných lekárov a celé dnešné zdravotníctvo. Moja poznámka.) 

Po prvýkrát bolo definované lekárske UMENIE: „Umenie obsahuje tri časti: chorobu, chorého a 

lekára. Lekár je služobníkom umenia. ( Lekár je služobníkom umenia... Pozor na tieto slová! Nie je 

služobníkom Boha, ale umenia. Za celé svoje skúmanie mnohých skutočností som sa vždy so slovom 

Umenie stretla najmä v ezoterike, astrologii, numerologii, potom v posvätnej matematike a geometrii 

slobodomurárov a vôbec v celom okultizme. Umenie je dôležitým znakom démonických sfér. Pozn. 

autora) Chorý musí spoločne s lekárom bojovať proti chorobe.“ táto veta dokazuje, ako sa všetko koná 

bez Boha... 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Apol%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kor%C3%B3nis_(matka_Askl%C3%A9pia)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Asklepios_-_Statue_Epidauros_Museum_2008-09-11.jpg


K známym aforizmom ďalej patrí: „Život je krátky, umenie dlhé. Správny  okamih netrvá dlho, pokus je 

klamlivý, rozhodnutie ťažké.“ 

Iná zásada: “Osožiť alebo aspoň neuškodiť“ pretrvala až do dnešných časov. 

Ďalej wikipédia pokračuje: 

Nové vnímanie lekárstva 

Hippokratovské ponímanie medicíny sa od všetkých predchádzajúcich odlišuje predovšetkým 

striktným popretím nadprirodzených vplyvov a magických účinkov liečby.( Tu by sa zdalo, aké 

rozumné, no je to veľmi zavádzajúce... na jednej strane sa tu hovorí, ako sa medicína vzďaľuje od 

mágie, čiže okultizmu, ale v podstate ešte hlbšie do okultizmu vťahuje cez „Racio“, ktoré vylučuje 

Boha!pozn.autora) Choroba je chápaná racionálne a môže byť teda liečená prirodzenými prostriedkami. 

Tento postoj je príznačný a celkom typický pre prístup k tzv. „božskej chorobe“, t.j. k epilepsii. 

Hippokratova škola popierala božský pôvod choroby a považovala ju za bežné ochorenie z prirodzených 

príčin. Ako základné prvky ľudského organizmu označovali telesné šťavy. Ich normálny pomer 

(eukrázia) znamenal zdravie, narušený pomer (dyskrázia) spôsoboval ochorenie. 

Každej telesnej šťave sa pripisovali dve primárne kvality: krv je teplo-vlhká, hlieny sú studeno- vlhké, 

žltá žlč je teplo-suchá, čierna žlč studeno-suchá. 

Okrem konštitúcie vplývajú na vznik ochorenia vek a pohlavie. Priebeh ochorenia modifikujú životný štýl 

a duševné zdravie. Mimoriadne významný prínos Hippokratovej školy spočíva v zdôraznení vplyvu 

prostredia. Významné sú zemepisná poloha obydlia, prevládajúci smer vetrov, kvalita a skladba pôdy a 

pitnej vody, klimatické vplyvy, ročné obdobia. 

Diagnostika chorôb má – v dôsledku nízkej technickej úrovne – menší význam než terapia. Lekár 

stanovuje, či sa jedná o ochorenie akútne alebo chronické, vyliečiteľné alebo nevyliečiteľné. K 

diagnostike používa najmä svojich päť zmyslov, ale tiež údaje pacienta. 

Zásady liečby sú jednoduché a primerané vtedajšej dobe. Lekár má v prvom rade podporovať 

samoliečiace tendencie organizmu a prispôsobovať svoje zákroky špecifickým podmienkam, teda 

konštitúcii pacienta, jeho celkovému stavu a životným zvyklostiam. 

Liečba sa má začať miernejšími prostriedkami. Nevyliečiteľne chorí nesmú byť trápení zbytočnými 

liečebnými postupmi. V liečbe sa používajú fyzioterapeutické a dietetické postupy, ale aj púšťanie žilou, 

potenie a vyvolanie zvracania alebo hnačky. 

Chirurgické zákroky sa obmedzujú prevažne na ošetrenie rán, zlomenín a vymknutí. Správna 

životospráva prispieva k prevencii chorôb. 

Toľko wikipédia. Všetko bez Boha.  

Na chvíľočku sa vráťme k Asklépiovi, konkrétne k jeho palici a tu len slepý nevidí, ako Satan imituje 

Boha. 

 

Asklepiova palica 

 



 
Aeskulapova palica 

Asklepiova palica (iné názvy: Asklépiova palica, Aeskulapova palica, Eskulapova palica, eskulap, 

aeskulap, eskulapka) je znak lekárov a farmaceutov. Symbol má svoj počiatok už v starovekom Grécku 

a bol súčasťou mytológie. Pomenovanie pochádza od Asklepia, boha lekárstva, syna boha 

Apolóna, ktorý liečil všetky choroby a DOKÁZAL OŽIVOVAŤ 

MŔTVYCH.  

( Jedine Boh dokáže oživovať mŕtvych! Kto môže mať tú nehorázdnu drzosť privlastniť si moc nad 

životom a smrťou, ak nie sám Satan, ktorý by tak veľmi chcel byť ako Boh a robiť skutky ako Boh??? 

Preto bude vždy Jeho imitátorom! Napodobňovať Ho!Tu je ďalší dôkaz,  na akom základe stojí dnešné 

zdravotníctvo!pozn.autora) 

Aeskulapova palica ovinutá hadom je znamením životnej sily a zdravia. Tento znak možno uvidieť na 

všetkých lekárskych objektoch. Podľa iných teórií však nie je okolo palice ovinutý had, ale vlasovec 

medinský, parazitický červ žijúci v ľudskej koži a pri liečbe je namotávaný na kúsok dreva.  

Čo tu Satan imituje? Hada, ktorého dal ľuďom Mojžiš na príkaz Boha, na púšti! Každý kto s vierou 
pohliadol na hada bol uzdravený!  Satan si privlastňuje mnoho Božích symbolov. Okrem dúhy, ktorú 
zneužil na propagandu LGBT, zneužil aj hada na palici. No tá Satanova palica sa volá Aeskulapova 

palica a práve tá sa stala symbolom zdravotníkov! 
Wikipédia našťastie ďalej píše: 

Symbolika Asklepiovej palice 

Tento starogrécky symbol má značiť silu, zdravie a predovšetkým zdarné hojenie. Má byť tiež symbolom 

pre prítomnosť božej pomoci pri liečbe a dodávať všetkým ľuďom silu a nádej v úspešné uzdravenie. 

Okolo špecifickej palice sa obtáča had, ktorý je tradične označovaný ako užovka stromová. Dnes sa však 

vynárajú, vyššie opísané teórie o tom, že had je v skutočnosti vlasovec medinský ovinutý okolo kúska 

dreva. Napriek tomu je však tradičný popis užovky, ktorá je vďaka tomu nazývaná Asklepiovým hadom. 

Tento had žije predovšetkým v južnej Európe a Malej Ázii.  

 

Dejiny symbolu 
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"Hviezda života", medzinárodný znak zdravotníckej záchrannej služby 

Tento symbol, jeho pôvod a význam sa vyskytujú vo viacerých kultúrach a dobách vzniku.  

Grécka teória 

Základná je starogrécka povesť o Asklepiovi, ktorý bol žiakom Chiróna. Asklepios bol známy tým, že 

dokázal liečiť každú chorobu a hlavne privádzal mŕtvych späť k životu. 

 ( Čiže ako BOH...Len slepý nevidí, to rúhanie, byť ako Boh...Takto koná Satan! Nik nie je ako Boh!  

Ján 3:2— On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, 

lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh.) 

 Tým však rozhneval Apolóna a Dia, pretože porušoval božský poriadok na Zemi a Zeus ho zrazil 

bleskom do Tartaru. Bol však neskôr prepustený a v trójskej vojne ošetroval zranených a zachránil 

Filokteta po uštipnutí hadom.  

Teória červa 

Podľa tejto teórie je námetom k symbolu vlasovec medinský (lat. Dracunculus medinensis), ktorý 

parazituje pod kožou človeka, najčastejšie na nohe alebo ruke, kde vytvorí svrbivý vred. Pri pokuse 

ochladiť vred vo vode tento praská a vzniknutým otvorom kladie parazit svoje vajíčka do vody, čím zaistí 

novú populáciu. V tejto chvíli možno vyčnievajúci koniec červa zachytiť a opatrne ho namotávať na kus 

drievka.  

(Ak je to tak, ohavný a nechutný symbol majú zdravotníci vo svojom erbe! Symbol parazita, ktorý 

spôsobuje choroby... HNUS! Kto normálny by si dal napríklad na auto nálepku pásomnice, či hlísty? 

Iba chorý, narušený jedinec, vyznávač zvráteností! Čo by bolo znakom, že je pod vplyvom diabolských 

síl.) 

Biblická teória 

Táto verzia hovorí, že keď Izraelitov na púšti napadli jedovaté hady, Boh dal Mojžišovi pokyn 

zhotoviť bronzového hada a zavesiť ho na kôl. Kto bol uštipnutý hadom a pozrel sa na hada bronzového, 

bol uzdravený. 

Ako som už spomenula, imitácia Boha... Čo robil Boh, to Satan napodobňuje... 

Pre mňa dostatočné množstvo dôkazov, odkiaľ pochádza 

zdravotníctvo a komu slúži... lebo v Biblii som nenašla nič. 
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Keď som pochopila, že pôvod zdravotníckej vedy a teda aj dnešného zdravotníctva 

má pôvod v satanských božstvách, nie v Bohu, automaticky mi z toho vychádzal uzáver, 

že tým pádom aj samotní lekári, transfúzie, transplantácie, lieky, ktoré sa podávajú asi 

budú mať ten istý pôvod. Hmmm... Logicky. No skúmala som teda všetko postupne, ak 

je to tak, dôkazy nebude ťažké nájsť.  

V Božom Slove som našla nespočetné množstvo pasáži, kde sa spomínajú neduhy, choroby, opisy aj 

psychických ťažkostí, ako napríklad úzkosť, dnes ju ľudia všeobecne volajú „depka“, ale úzkosť a depresia 

nie je to isté. Nespočetné množstvo pasáži, kde človek volá k Bohu, aby ho z týchto neduhov vyslobodil, 

dal mu silu, posilnil ho... K Bohu sa utiekal človek, keď ho niečo bolelo... 

Žalm 6,3 

 Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi 

kosti meravejú. 

Pri týchto slovách som v hĺbke svojho srdca vnímala, že človek vždy trpel fyzicky, pociťoval telesnú bolesť, ale 

tento starozákonny človek svoje fyzické ťažkosti predkladal Bohu v modlitbe... nebežal za lekárom, aby mu 

uzdravil kosti, či kĺby... Slová tejto modlitby ma dojímali... „zmiluj sa nado mnou, Hospodin... môj Boh... lebo 

chradnem... mám bolesti... bolia ma kosti...  

Ako zdravotník viem, čo znamená slovo „chradnem“... Viem od pacientov , aká strašná bolesť kostí je pri 

leukémiach a ako títo ľudia trpeli a chradli... Úplne ma premohli slová z 2. Mojžišovej... 

2. Mojžišova 15:26 

— Povedal: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach 

správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, 

akú som dopustil na Egypťanov, LEBO JA, HOSPODIN, SOM TVOJ LEKÁR.  

Nevedela som, že tieto slová sú v Božom Písme. Keď som na ne narazila, bola som v úžase... Tu Boh tak veľmi 

jasne hovorí, že to ON je môj lekár a sľubuje, že ma nepostihne nijakou chorobou, akú dopustil na Egypťanov...  

No neušlo mi, že je to za istých podmienok! ... „ Povedal: AK BUDEŠ NAOZAJ POSLÚCHAŤ HLAS 

HOSPODINA... A BUDEŠ ROBIŤ, AKO CHCE BOH... A BUDEŠ PLNIŤ JEHO PRÍKAZY... A ZACHOVÁŠ JEHO 

USTANOVENIA...“  

Toto Božie slovo mi potvrdzovalo, že jediný Lekár je Boh! On je Pánom nad zdravím každého človeka!Bola 

som dojatá... Každý z nás má SVOJHO obvodného lekára, v bohatých rodinách majú dokonca svojho rodinného 

lekára a tu som sa dočítala, že mojím OSOBNÝM LEKÁROM je sám BOH... No nevnímala som to tak, 

že odteraz ma už konečne Boh uzdraví zo všetkých mojích chorôb, ale 

VEDELA SOM , ŽE TO MÔŽE KEDYKOĽVEK UROBIŤ, KEĎ BUDE CHCIEŤ!      

A TO MI STAČILO! 

Jób 5, 1-19 

1.Nože zavolaj, či je voľakto, kto by ti odpovedal! A ku ktorému z duchov sa obrátiš?... 



. 18 Lebo i keď raní, aj rany obviaže, ak udrie, vlastnou rukou zahojí. 19 

Vyslobodí ťa zo šiestich nešťastí i zo siedmeho: nič zlé ťa nestihne.  

Neviem slovami vysvetliť, ale tu som sa uistila, že ak aj  RANÍ, tak vie prečo a robí to cielene, aby som niečo 

pochopila, aby ľudia niečo pochopili, možno Ho začali konečne hľadať... spoliehať sa konečne len a len na 

NEHO.... a ON AJ OBVIAŽE... dokonca VLASTNOU RUKOU ZAHOJÍ ! NIE RUKOU 

LEKÁRA! 

 Ako to rímska katolíca cirkev tvrdí, že Boh nás lieči rukami lekára...  BOH HOJÍ VLASTNOU RUKOU ! Tu nám 

to jasne hovorí! Katolíci sa držia apokryfu z knihy Sirach, čo nie je SLOVO BOŽIE! Ale ak niečo NIE JE 

SLOVO BOŽIE, potom KOHO je to slovo?  

...Satanovo. 

Dôkaz som našla v samotnom apokryfe Sirachovej knihy... 

 Katolícky preklad Sir 38 Maj vo vážnosti lekára, lebo ho potrebuješ, a veď ho stvoril Najvyšší (na pomoc iným). 

1 Ucti si lekára podľa jeho zásluhy, lebo aj jeho stvoril Boh 2 Lekárske umenie pochádza od Najvyššieho a králi 

si ho vážia. 3 Vedomosti robia lekára významným človekom a otvárajú mu prístup k veľmožom. 4 Boh dal vyrásť zo 

zeme liečivým bylinám a rozumný človek ich nepodceňuje. 5 Či práve drevo neurobilo vodu sladkou, aby ľudia 

poznali jeho liečivú silu? 6 Boh dal ľuďom vedu, aby sa preslávili jeho mocnými dielami. 7 Lekár používa byliny na 

liečenie a na úľavu bolesti a lekárnik z nich pripravuje lieky. 8 Tak niet konca Božím dielam, takto šíri zdravie po 

celej zemi. 9 Syn môj, ak máš chorobu, nezanedbaj sa, modli sa k Bohu a on ťa uzdraví. 10 Odvráť sa od hriechu, 

naprav svoj život a srdce si očisť od každého hriechu. 11 Obetuj kadidlo a jemnú múku a prines obety podľa svojich 

možností. 12 Potom si zavolaj lekára, lebo aj jeho Boh stvoril. Nech neodchádza od teba, lebo ho potrebuješ. 13 

Niekedy tvoje uzdravenie môže byť v jeho rukách, 14 potom aj on bude prosiť Boha, aby mu dal úspech uľaviť 

bolesti a nájsť spôsob liečenia, aby ti zachránil život. 15 Pácha hriech proti Stvoriteľovi, kto sa pred lekárom robí 

hrdinom. 

Lekárske umenie- so slovom UMENIE som sa stretla najčastejšie v ezoterike,v okultizme, 

v alternatívnych a ázijských medicínach, výraz umenie liečenia používali starý Aztékovia, Inkovia, 

Máyovia, ktorý mali vynikajúce vedomosti v oblasti medicíny, asi ako jediný na americkom 

kontoinente mali množstvo kníh o medicíne, liečení, o chirurgii... ich najvyšší boh, ktorého uctievali 

bolo HADIE božstvo Kukul-kán.Máyovia boli veľmajstri lekárskeho umenia... aká to veľká zhoda 

s knihou Sirach... 

Ďalej... 

3 Vedomosti robia lekára významným človekom a otvárajú mu prístup k veľmožom.  

–Sirach verzus kniha Zjavení: 

Zjv 18:23 … pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čaramy (gr. farmaceutikou) zvedené 

boli do bludu všetky národy. Farmaceutika je neoddeliteľná od liečiteľstva, od zdravotníctva. Toto je FAKT! 

Lekár predsa neliečil pekným slovom... používal liečivá a používa ich aj dnes.Bez nich by nemohol byť lekárom. 

To len Boh uzdravoval Slovom a nepotreboval liečivá. 

A diabol robí vždy všetko naopak a napodobňuje Boha. 

https://biblia.sk/citanie/ssv/sir/38


-Presne o to ide Satanovi, aby mal človek vedomosti, vnímajme pod tým vedecké, medicínske 

vedomosti, aby sa s nimi mohol človek stal významným a tak mal prístup k VEĽMOŽOM TOHOTO 

SVETA! Toto je veľmi nebezpečné! Táto veta precízne hovorí o významnosti človeka, nie Boha. Pravý 

opak toho, čo nás učil Pán Ježiš.  

Diabol obratne zamaskuje svoje slovo za „Božie“ dôkaz vo vete... 5 Či práve drevo neurobilo vodu 

sladkou, aby ľudia poznali jeho liečivú silu? A takto zvedie mnohých... alebo: „Syn môj, ak máš chorobu, 

nezanedbaj sa, modli sa k Bohu a on ťa uzdraví. 10 Odvráť sa od hriechu, naprav svoj život a srdce si očisť od 

každého hriechu.“ 

Sirach ďalej hovorí: 

6 Boh dal ľuďom vedu, aby sa preslávili jeho mocnými dielami.  Sir 38,6 

 Kto aby sa preslávil?  ĽUDIA...! Tak hovorí Sirach. NIE BOH, ale ĽUDIA! Boh im dal vedu 

nato, aby NEBOL oslávený v nej BOH, ale ĽUDIA! Treba ešte nejaké dôkazy o tom 

odkiaľ pochádza VEDA??? 

Žiaľ, cez vedu sa naozaj preslávili vždy len a len ľudia. A dostávajú za to aj najvyššiu cenu. Volá sa 

NOBELOVÁ. čím viac človek mal VEDU, tým menej ľudstvo potrebovalo Boha. Toto je FAKT! Učili nás to v škole. 

Kým ľudia nerozumeli fyzike, chémii, biologii...atď. potrebovali Boha. Veda vedela veľa javov vysvetliť a človek už 

nemal potrebu modliť sa k Bohu. Táto veta knihy Sirach mi dokazuje a dáva odpoveď, že každá 

veda, NIE JE OD BOHA! Je od Satana! Dokázané katolíckou knihou Sirach, ktorá sa tvári 

ako Božie slovo. 

 

Satan je večný falzifikátor! Všetko, čo Boh chcel je spísané v Jeho Slove!  

Keď som mala asi 16 rokov, čítala som Levitikus a ani som ju nedočítala. Z jednoduchého dôvodu. Najmä od 

kapitoly 13 mi to, čo sa tam písalo prišlo nechutné... Dnes,už ako znovuzrodená som po takmer 34 rokoch čítala 

celý Starý Zákon postupne od začiatku. Keď som došla k statiam 13 kapitoly knihy Levitikus žasla som... Akú 

„námahu“ si dal Boh tak precízne opísať mnohé neduhy, choroby, veľmi konkrétne až detailne opisoval kožné 

vyrážky, ich vzhľad, farbu, okolie postihnutého miesta... Dokonca zafarbenie ochlpenia popisuje. Neuveriteľné. 

Precízna práca, ktorú zdravotník vie oceniť a najmä po rokoch praxe. Boh v nej otvorene hovorí o výtokoch, 

ktorými môže trpieť muž aj žena. Boh sa zaoberal, a teda naozaj precízne, mnohými, dnes by sme povedali 

jazykom zdravotníctva, diagnózami!  

No nikde som sa nedočítala, že chorého človeka poslal za lekárom, ktorého by na to určil. Naopak a to ma 

prekvapilo, chorý mal vyhľadať kňaza a ten mal zhodnotiť stav a vyhlásil dotyčného, buď za čistého alebo 

nečistého. Žiaden lekár, nikoho takého Boh nespomína... 

Pre mňa len ďalší dôkaz... 

Všetko, čo Boh chcel je v JEHO SLOVE. Všetko! 

TRANSFÚZIE 



som tam nenašla... 

Boh veľa povedal o krvi! Naozaj veľa a hovoril vážne s dôrazom, že ak  niekto bude jesť krv 

ZOMRIE! 

Veď duša živočícha je v krvi a dal som vám ju pre oltár, aby ste ňou zmierovali svoje duše. Krv 

sprostredkuje zmierenie, lebo v nej je život. 12 Preto som zakázal Izraelitom: Nik z vás nesmie jesť krv! 

Ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje, nesmie jesť krv! 13 Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí sa u 

vás zdržujú, uloví zviera alebo vtáka, čo sa môže jesť, vypustí krv a prikryje ju zemou. 14 Lebo život 

každého stvorenia je v jeho krvi. Preto som zakázal Izraelitom: Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo 

život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude vyhubený.                        3 Moj. 17,11-14 

                  Krv sa spomína tak v Starom Zákone ako aj v Novom Zákone. A tu mi to celé docvaklo! 

Transfúzia... Vari by ju Boh nespomenul, keby bola od Neho? Vari by Boh neupozornil, že tu robí 

výnimku? Lenže Boh nikdy nejde proti sebe. DÔKAZOM TOHO JE, ŽE NOVÁ ZMLUVA NIKDE 

NESPOMÍNA TENTO JAV TRANSFÚZIE, hoci evanjelia sú plné zázrakov uzdravení, dokonca sa spomína 

uzdravenie na krvotok... Trpieť 18 rokov na krvotok, to musel by byť veľmi zaujímavý krvný obraz 

tejto ženy a musela mať zjavne zmenené hodnoty krvného obrazu.  Dnes by jej ako prvé podali 

transfúziu.  Nikde, dokonca ani Lukáš evanjelista, lekár, nikde nespomína, že darovanie krvi inému, 

čiže transfúzia, je od Boha, teda v súlade s Božou vôľou! Toto je dôležitý fakt, ktorý by Boh určite 

zdokumentoval a bol by tam!  

Môj uzáver teda je jasný! Biblia nikde transfúziu nespomína! Naopak! Zákaz transportu krvi do 

tela človeka! Transfúzia je čisto vynález mimo Božeho Slova!  

Spomínam to preto lebo medzi kresťamni sa rozchádzajú názory na jedenie krvi v Novej Zmluve , 

kde sa odvolávajú na vykupiteľské dielo Krista a tak „zaniká“ starozákonny príkaz o zákaze jedenia 

krvi. No príkaz je príkaz. Mnohí udávajú dôvod, že by sme tak nemohli jesť mäso z obchodných 

reťazcov, nakoľko tam sa nezakladá pri porážaní zvierat na stečení krvi a tak toto mäso obsahuje krv. 

Tiež v poľovníctve, ak sa zastrelí zviera, krv nestečie... Mnohí kresťania sa odvolávajú na to, že aj 

apoštol Pavol jedol mäso obetované modlám, keď zaň dobrorečil Bohu a požehnal ho.  

Ja som to pochopila, že ak si kúpim mäso z obchodu, neviem ako bolo zviera porazené, ale ak ho 

požehnám a dobrorečím zaň Bohu, tak ho s čistým svedomím zjem. No ak budem robiť doma 

zabíjačku, teda som pánom nad tým, ako spracujem mäso a krv, tak nechám krv vyliať do zeme 

a nepoužijem ju do jaterníc a krvavej kapustnice. Tiež si v reťazci nekúpim krvavničky ani husaciu krv 

v konzerve. To naokraj tejto témy... 

Vrátim sa k transfúzii... 

Priblížim Vám tu úplne prvú transfúziu na svete. Je to dôležité, lebo ak je niečo od Boha je to vždy 

dokonalé. Dobré pre život človeka, nevyhnutné pre večný život a VŽDY je to na SLÁVU BOHA! Pozrite 

sa, či sa toto môže povedať aj o úplne prvej transfúzii... 

Vo Vatikáne to  skúšali už v roku 1 492  

Prvý zdokumentovaný prenos krvi vykonal lekár pápeža Inocenta VIII. v roku 1492. Bol to pokus 

o omladenie pápeža krvou troch chlapcov. Skončil sa však tragicky, keď všetci, vrátane pápeža, po 

pokuse zomreli. 



Naozaj diabolsky začínala cesta vývinu transfúzii... 

Asi preto diabolsky, lebo Božie Slovo o nej nehovorí nič. 

Napriek tomu, že úplne prvá zdokumentovaná transfúzia bola vo Vatikáne, vtedy ešte pápežskom 
štáte, toto asi nie je náhoda a tí, ktorí vedia, koho sídlom je Vatikán a komu slúžia pápeži, asi netreba 
viac vysvetľovať, za oficiálnu prvú transfúziu sa pokladá tá,  

ktorá bola vykonaná v  1667, kedy lekár francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Jean Baptiste Denis 

použil krv jahňaťa a transportoval ju cez striebornú trubičku 15 ročnému chlapcovi , ktorého 

trápili úmorné horúčky.  

Pozrime sa, ak to bolo dielo Božie, malo by byť dokonalé... 

Osobný lekár francúzskeho kráľa si však svoje úspechy veľmi neužil. Jeho prví dvaja pacienti transfúziu síce 

prežili, tretí aj štvrtý pacient však po opakovanom prenose krvi zomreli. Predpokladá sa, že úspech prvých dvoch 

pokusov zapríčinilo malé množstvo použitej krvi.Hoci ďalšiu transfúziu súd v roku 1670 zakázal, Denis to skúsil ešte 

raz. A opäť neúspešne. 

O transfúzii krvi sa začalo uvažovať až od roku 1616, keď Angličan William Harvey objavil krvný obeh. 

Prečo by Boh už ľuďom Starej zmluvy nedal návod na niečo také?  

Židia mali umeleckých, veľmi šikovných majstrov a vedeli vyrobiť zo zlata a striebra, medi , či 

bronzu umelecké diela napríklad menora, všetko náradie potrebné k oltáru...atď. Strieborná, či zlatá 

trubička by nebola ani najmenší problém, pretože trnsfúzia, ako ju vykonal lekár francúzkeho kráľa 

bola prevedená prinajmenšom v primitívnych podmienkach na kuchynskom stole. 

 

Nedá mi nevidieť na tom obrázku niečo, ako veľkonočného baránka, ktorý symbolizuje božieho 

baránka... Mne to úplne jasne ukazuje na nejaký diablov falzifikát... o čo sa snaží.. ? Krv je život, alebo 

v krvi je život, hovorí Boh vo svojom Slove a toto pochopili asi všetci ľudia všetkých čias. Ak človek veľmi 

krvácal vytrácal sa z neho život, nakoniec zomrel. Prečo si vybrali na prvú transfúziu práve baránka? 

Záznamy píšu:  

„Preniesli krv jahňaťa, pretože sa hovorilo, že je to mierne a dobré zviera,“ uviedol o pokuse v roku 1667 

francúzsky hematológ Gérard Tobelem. „Hovorilo sa, že tieto zvieratá nemôžu byť zlé, pretože sú nevinné 



a nemajú zlý úmysel.“ Krv chlapca a zvieraťa sa samozrejme nezhodovala. „Bola to katastrofa, pretože to vyvolalo 

veľkú reakciu neznášanlivosti,“ Napriek tomu mladý chlapec akoby zázrakom prežil. Lekár Denis týmto zákrokom 

predbehol svojho anglického kolegu Richarda Lowera, ktorý s transfúziami experimentoval v rovnakom čase. 

Lower však skúšal najskôr prenos krvi medzi dvoma psami a na pokus na ľuďoch sa ešte len chystal. 

Osobný lekár francúzskeho kráľa si však svoje úspechy veľmi neužil. Jeho prví dvaja pacienti transfúziu síce 

prežili, tretí aj štvrtý pacient však po opakovanom prenose krvi zomreli. Predpokladá sa, že úspech prvých dvoch 

pokusov zapríčinilo malé množstvo použitej krvi.Hoci ďalšiu transfúziu súd v roku 1670 zakázal, Denis to skúsil 

ešte raz. A opäť neúspešne. 

 

Pre mňa diabolské. Zvieracia krv priamo do žíl človeka! Už nie ani ako jedlo, ale doslova ako zviera 

zachraňuje ŽIVOT človeka skrze krv! Diabolské... 

Zaujímavé je, že okultisti, ktorí pijú krv zvierat pri rituáloch, považujú transfúziu zo zvieraťa do 

človeka, len za iný transport krvi do tela človeka... Vnímate, čo sa udialo pri oficiálnej prvej transfúzii? 

Satan nehorázne dopravil krv zvieraťa, nie náhodou to bolo jahňa, do tela človeka! Nižší druh 

stvorenia, bez večného života daruje krv na záchranu toho, ktorý je stvorený ,ako len o niečo menší od 

anjelov... 

Žalm 8 

„...čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, 

slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy...“ 

 

A diabolské to bolo už pred 175 rokmi, keď si význam krvi lekári uvedomovali už v staroveku. Dlho 

bolo obľúbenou liečebnou metódou púšťanie žilou, ktorou sa z tela mali odstrániť škodlivé látky. 

Pre mňa teda jej vynález nie je od Boha... Boh by nezabil nevinné deti, ktoré 

pri nej ZOMRELI! Boh nerobí vynálezy POKUS – OMYL 

! A Boh nezabíja deti v mene vedy! Boh má Vedomosť, ak 

by niečo chcel skrze vedu dať ľuďom tak to nebude robiť 

štýlom  POKUS – OMYL ! 

Dnešné transfúzie sú postavené na týchto základoch! Či sa 

Ti to páči alebo nie , toto je FAKT! 

Pre mňa dostatočné dôkazy, že transfúzia, hoc sa má status tej najhumánnejšej terapie a tvári sa, že lieči je to klam. 

Najviac transfúzii sa podáva na onkologických hematologiach. To znamená, že tam nikomu nezachraňuje život, len 

ho pomáha spolu s ostatnými „liekami“ predlžovať. V chirurgii a traumatologii sa oproti oknkohematlologii použije 

len mizivé percento na záchranu ľudského života. Pri operáciach sa krv používa veľmi zriedka. Tiež nie každý 

úraz, či nehoda vyžaduje transfúziu. Ale diabol vždy potrebuje aspoň milintinu alebo mizivé percento pravdy 

zakomponovať do lži, aby sa lož javila ako pravda... 

Moja skúsenosť z praxe ma doviedla k poznaniu, že sústavní darcovia krvi, ktorí tak úprimne pomáhajú 
darcovstvom iným ľuďom, sú nakoniec sami onkologickými pacientami a práve s hematologickými diagnózami. 
Najčastejšie sa u nich objaví leukémia. Toto poznanie ma neraz viedlo k hľadaniu odpovedí, či sú tie transfúzie 



fakt od Boha? Najviac ma trápilo, že nik im o rizikách opakovaného darcovstva nepovedal. Pochopiteľne. Stratili 
by darcov. No darcovstvom sa „vyrábali“ ďalší leukemici, ktorí sami potrebovali krv... a tak vznikal začarovaný 
kruh.  

No najviac ma prekvapili Jehovisti, ktorí transfúziu odmietali, za moju prax ich bolo veľmi máličko..čo je 

zvláštne...   Vtedy som sa zamýšľala vážne nad tým, že ak niekto dokáže pre vieru v svojho Boha zomrieť, to bude 

asi to pravé náboženstvo... Zomrieť pre to, v čo verím je buď fanatizmus alebo najvyšší dôkaz, že Boh v ktorého 

verím je živý. Inak nezomrie nik! A verte mi! Za celé tie dlhé roky som neraz počula poznámky typu: 

„Strašné, každá chémia ho len dorazí , je z neho čoraz väčšia troska, ale furt chce žiť!“  

Ja som sa neskutočne bála smrti, preto som chápala, že tí všetci chceli žiť, aj keby mali ťahať črevá za sebou chcú 

žiť.Ja by som ich ťahala za sebou aj desaťročia, len aby som žila. Mala som rešpekt pred každým umierajúcim, ja 

by som to nedala!  

Jednoducho moja skúsenosť bola, že ČLOVEK CHCE ŽIŤ DOSLOVA ZA KAŽDÚ CENU! Či verí v Boha alebo v neho 
neverí! Teda uzáver z mojej praxe každodennej, kde smrť bola častejšie, ako v horore bol: „ČÍM ĎALEJ TÝM 
VIAC ČLOVEK CHCE ŽIŤ! JEDNODUCHO ČLOVEK MILUJE TENTO SVOJ ŽIVOT! ŽIVOT NA TOMTO SVETE AKO 
JEDINÁ A NAJVYŠŠIA HODNOTA! Videla som toľko veriacich a nik nechcel k tomu Bohu... NIK! VŠETCI MILOVALI 
TENTO BIEDNY ŽIVOT NADOVŠETKO!“ 

Keď som pár kresťanom naznačila, že som dospela pozorovaním v praxi a skúmaním Božieho Slova, že 
transfúzia nie je pre ľudí od Boha, bola som zhrozená, ako sa z príjemných, tichých a úslužných ľudí stali 
dravce... Nakoniec som fanatická bludárka, nepoznám Božie cesty, mám prosiť o pokoru lebo sa vyvyšujem nad 
Božie Slovo...  

a to je zaujímavé, lebo práve Božie Slovo je pre mňa absolútne smerodatné! A v ňom som nič nenašla. Zrazu 
všetci vedeli ako Boh myslí, zrazu všetci poznali Jeho myšlienky a vysvetľovali mi ich... Nikdy by som si 
nedovolila ani odhadnúť, čo si Boh myslí a zvlášť, ak oni cez Písmo vôbec nikdy dannú tému neskúmali... Nuž... 
kresťania chcú žiť a milujú rovnako tento svoj život ako ateisti, bezbožníci, transfúzia je pre nich Boží dar! Ona 
zachraňuje život! ONA... zachraňuje.. ach...Samozrejme, lebo Boh to tak dal, ale ak to tak dal Boh, niekde to 
musel Boh zaznamenať, nechať odkaz, aby sa vedel človek orientovať v tak vážnej téme, akou je krv, či ho 
náhodou neklame Satan , či...?   

Satan nič nestvoril! Sám je stvorenie. Stvorenie s maximálnou inteligenciou. Kresťania 

mi oponujú: 

„Ale veď Boh stvoril krvné skupiny! Boh stvoril antibiotiká...“ Áno to je pravda! Diabol nestvoril nič!  

Ale ja som pochopila, že Boh ich NEZJAVIL človeku. Všetko, čo chcel Boh človeku 

zjaviť je v Písme. Žiadna zmienka o prenose krvi človeka do iného človeka, akýmkoľvek 

spôsobom  pre záchranu jeho života... NIČ. Žiadna zmienka ani náznak...  

Skúmaním som pochopila ako to funguje...  pochopila som, že Satan o mnohých 

Božích veciach vie, on vie ako fungujú, on ich pozná, on už dávno vedel, ako Boh  

prikázal fungovať atómom, molekulám, bunkám... a sám Satan zjavuje tieto Božie veci 

ľuďom. Ale to neznamená, že sú to dary od Boha, aj keď ich Stvoriteľom a pôvodcom je 

sám Boh, pokiaľ nám ich Boh nezjavil,  sú „vyzradené“ Satanom... tu niekde je pôvod 

slova VEDA... 

Starozákonny človek nepotreboval vedieť, a ani to nevedel lebo mu to Boh nezjavil, že vesmír sa skladá 

z atómov a ako tieto častie fungujú, že atóm má svoje jadro a v ňom sú protóny a neutróny, že má aj obal 

a v ňom sú elektróny a že sa v atóme ukrýva sila, ktorá dokáže ničiť... 



Starozákonny človek pozrel na oblohu a chválil Boha takto: 

Žalm 19:1-10  

Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje 

poznanie bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny 

sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. 

Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá; nič sa neskryje pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je 

dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinove 

príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred 

Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. 

Človek nepotrebuje vedu, aby chváli Boha, ani nepotrebuje poznať ako funguje atóm a aj tak 

pohľadom na oblohu dokáže povedať , že Hospodinov zákon je dokonalý, DOKONCA OBČERSTVUJE 

DUŠU... bez toho, aby mal vedecké znalosti o vesmíre!  

Žalm 8, 4-10 

4Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: 5čože je človek, že naň 

pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? 6Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil 

7a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy: 8ovce a všetok domáci statok aj 

všetku poľnú zver, 9vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. 10Pane, náš Vládca, 

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. 

To Satan vo svojej inteligencii, ktorú má od svojho Stvoriteľa a aj poznanie vedy má 

od Boha, to Satan ľuďom zjavuje... preto sa človek vyvyšuje nad Boha, veď 

úžasné, DOSLOVA BOŽIE VECI OBJAVUJE! Ale skrze Satana. Boh všetko , čo 

chcel zjavil ľuďom vo svojom Slove.  

 V Žalme 8 doslova hovorí: VŠETKO SI MU POLOŽIL POD NOHY: ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú 

zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. 

Je napísané, že všetko... a to všetko je tam aj vymenované... ovce, domáci statok, poľná zver, vtáctvo aj ryby 

a všetko, čo sa hýbe na dne mora. Všetko, čo človek potrebuje, aby sa nasýtil a žil. 

V praxi zdravotníka som videla a bolo to neprehliadnuteľné, ako sa POZEMSKÝ ŽIVOT stáva 

jedinou a najvyššou hodnotou.  ŽIAĽ AJ PRE VERIACICH V BOHA... VEČNÝ ŽIVOT BOL LEN AKÝSI 

NEJASNÝ POJEM... NIEČO, V ČO SÍCE VERÍME... ALE ISTOTA JE ISTOTA , TEDA TENTO ŽIVOT JE ISTOTA...  

TENTO ŽIVOT JE TERAZ , TU A ŽIJEME HO TEDA VERÍME V NEHO VIAC , AKO V TEN VEČNÝ... 

NEHMATATEĽNÝ....  

A predpoklad DLHÉHO ŽIVOTA NA ZEMI , ktorý tak KAŽDÝ miluje je 

ZDRAVIE...  

ZDRAVIE sa stalo MODLOU MODERNEJ DOBY, NAJVYŠŠOU HODNOTOU 

a cestou k dlhému životu na zemi, no nie k VEČNéMU ŽIVOTU...lebo 

k večnému životu ZDRAVIE nie je PODMIENKOU. 

 



Na internete sa dočítate napríklad aj toto:  

„Moderná medicína 21. storočia dokáže skutočné divy. Lekári vedia nahradiť funkciu obličiek počas dialýzy, 

pacientom so závažným ochorením srdca implantovať pumpu na udržanie krvného obehu či kardiostimulátor 

nahradzujúci nesprávnu elektrickú funkciu srdca. Napriek neuveriteľnému pokroku vedy je používanie “umelej krvi” 

zatiaľ v rovine laboratórnych pokusov...“ 

Všetky takéto články ma utvrdzovali v tom, že medicína nepochádza od Boha. Hneď v prvej vete... 

„Moderná medicína 21. storočia dokáže skutočné divy.“ To absolútne odporuje Božiemu slovu, kde je 

napísané: 

2 Moj. 15, 11 

„Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svätosti? Divotvorca hrozný, hoden 

všetkej chvály?“ 

Nová Zmluva tiež spomína divotvorcov... 

1 Pavlov 12, 28... 

Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, 

potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi 

jazykov. 29 Či sú všetci apoštolovia? Všetci proroci? Či sú všetci učitelia? Všetci divotvorcovia? 30 Či všetci majú 

dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či ich všetci vedia vykladať? 31 Snažte sa však o vyššie dary! A ja 

vám ukážem ešte lepšiu cestu! 

Dal by Boh cez ľudí svoje divy v štýle POKUS-OMYL? Ako nám to dokazuje história napríklad s transfúziami? 

Žiaľ, mnohí „kresťania“  VERIA ,že ÁNO! Že práve tu cez ľudí a  vedu Boh takto koná svoje divy... A tak sa stále 

pýtam, KONAL BY BOH DIVY skrze ľudí, medicínu, lekárov štýlom POKUS-OMYL? Ako nám to dosvedčuje 

história ? Za cenu života, ktorú pri týchto POKUSOCH ľudia zaplatili? 

Sledujte pozorne tento článok a zamerajte sa na podčiarknuté vety. Samotný článok dokazuje, kto stojí za 

zázrakmi medicíny a jej vedeckými odvetviami : 

 



Ja to mám v sebe definitívne uzavreté. Ránojojiči, felčiari... to sú všetci tí starozákonní okultisti, 

čarodejníci... uctievači démonov a rôznych božstiev.  

NIE!!! Boh by takto úboho nekonal!  Skutočné Božie Divy sú zázraky a to vylučuje, že niekto musí omylom 

zomrieť. Takto pracuje Satan, nie Boh. Pretože Satan napodobňuje BOHA! Zneužíva len znalosti, ktoré od Boha 

má, aby zviedol ľudí! Okrem toho všetky divy , ktoré Boh konal boli na oslavu Jeho samého... Lenže ľudia šialení 

túžbou po svojom zdraví a živote, ako „najvyššej hodnote“ v tomto ošiali po krehkom zdraví najivne uveria, že 

toto je dar od Boha... a tak všetko, čo im zachráni tento úbohy , pozemský život, ktorý podľa slov Pána Ježiša 

máme mať v nenávisti, všetko veľmi ochotne onálepkujú nálepkou „Dar Boží“. Vôbec nič neskúmajú... Možno 

mnohí preto neskúmajú, lebo by museli opustiť túto FELČIAREŇ zvanú lekárska pomoc a museli by možno aj 

skôr opusiť tento pozemský život... 

Vráťme sa k obrázku vyššie. Aj v ňom nájdeme odpoveď na otázku odkiaľ zdravotníctvo pochádza. 

Všimnite si vetu:  

„História krvných transfúzií siaha do ďalekej minulosti. Už antickí lekári na čele s praotcom medicíny 

Hippokratickom pripisovali mimoriadny význam udržiavaniu rovnováhy “štiav” v ľudskom tele. V stredoveku 

lekári, felčiari a ránhojiči...“ O Hippokratovi, ktorého ľudia uctievali , ako boha sme už hovorili. 

Vrátim sa znova k apokryfu knihy Sirach, kapitola 38:  

„Boh dal ľuďom vedu, aby sa preslávili jeho mocnými dielami.“ „Kto, aby sa preslávil?“ „ĽUDIA...“ „hmmm... 

Božími dielami sa mali podľa knihy Sirach osláviť ľudia ! NIE BOH! “ „ Veda je od Boha na to, aby sa preslávili 
ľudia...“ Vnímate to falošné slovo, ktoré sa tvári , ako Božie?  

Jedine Bohu patrí všetka česť a sláva... NIE ĽUĎOM! NIKDY NIE ĽUĎOM! A Boží muži 
Starého Zákona to vedeli! A vedeli to aj Boží muži Nového Zákona ! Vždy vzdávali slávu 
Bohu, aj keď cez nich konal veľké veci, ale konal ich BOH, nie ľudia...! Porovnajte 
Siracha s Božím Slovom a porovnajte ešte raz prísahu... 

 Žalm 145 

 Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. 2 Deň čo deň ti budem 
dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. 3 Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť 
sa nedá vystihnúť. 4 Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. 5 Úchvatnú 
slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. 6 Hovoriť budú o moci tvojich úžasných 
skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. 7 Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a 
plesať nad tvojou spravodlivosťou. 

Sirach , kap.38 

„3 Vedomosti robia lekára významným človekom a otvárajú mu prístup k veľmožom.“ 

Áno, dokonca dostávajú od veľmožov aj ocenenia. Najvyššie ocenenia... 

Za vynálezy v medicíne, ale nielen v nej,  nikdy ĽUDSTVO neoslavovalo 

BOHA!  

Za vynálezy v MEDICÍNE, ale aj v iných VEDÁCH boli vždy OSLAVOVANÍ ĽUDIA ( presne 

ako sa píše v knihe Sirach 38) a ich najvyššie ocenenie je  



                            NOBELOVA CENA 

Alfred Nobel je na zozname ruských SLOBODOMURÁROV, čiže Luciferiánov, ktorí sa 

zasvätcujú samému Satanovi. Človek, ktorý vynašiel dynamit, bude asi ťažko  Boží sluha...  Alfred 

Nobel bol Luciferián... Boží človek, Kristov nasledovník , človek oddaný pravému Bohu podľa mojej 

logiky nikdy nemôže dostať CENU LUCIFERIÁNA! Cenu niekoho, kto bol v službe Satana. 

No nielen história transfúzii bola temná a poznačená smrťou nevinných obetí.  Pred polrokom mi 

prišlo toto video... prikladám link, môžte si ho skopírovať, film je dostupný na youtobe. 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=0Ua45UCtBoM 

V tomto dokumente vystupuje skutočná rodina, ktorá má katastrofálne skúsenosti s transfúziami, ktoré boli 

nevyhnutné pri záchrane ich synov počas celého života , nakoľko trpeli hematologickou diagnozou, tzv. 

Hemofíliou... 

Tento dokumet zaznamenáva skutočnú aféru, ktorá sa udiala vo Francúzku v 80 -tych rokoch. Zaznamenáva 

tragédie detských hemofilikoch.  Ako hematologická sestra,bola som zhrozená, pretože, to, čo sa tam hovorí mi 

bolo blízke a rozumela som všetkému, čo laik možno v totmto videu nezachytí. Akonáhle som pozrela tento 

dokumet, bola som skalopevne presvedčená, že transfúzie, nikdy neboli darom od Boha! Boh takto nepracuje 

a také zneužitie by jednoducho nedopustil, aby sa stal pochybným divotvorcom... 

Čo moje  vnútorné presvedčenie, môj vnútorny hlas, či intuíciu, nazvyte si to ako chcete, ja to vnímam , 

ako Božie vedenie k pravde o transfúziách, potvrdilo, je skutočnosť, ktorú zaznamenali aj naše média... 

https://www.sme.sk/c/2182019/obzalovani-v-procese-kontaminovanej-krvi-bez-trestu.html 

„VĎAKA“ TRANSFÚZIÁM ZOMRELO TISÍCKY DETÍ....  

Ja viem , mnohí povedia: „ Ale Boh za to nemôže, že ľudia sa nechali skorumpovať! Je to vina ľudí, 

nie Boha!“  

Úplne súhlasím! Nikde neobviňujem Boha!!! Ešte to tak! Boh predsa vôbec 

nevymyslel transfúzie, nie je ich pôvodcom, prečo by som ho mala za to obviňovať? 

Dokazujem len to, že dielo Božie a Božie úmysly nemajú nikdy katastrofálne následky 

na večný život človeka! Lebo keby rodičia detí, trpiacich na hemofíliu odovzdali svoje 

deti BOHU, vôbec by nemuseli zomrieť a ak áno, ich deti by mali VEČNÝ ŽIVOT! Kde 

v tom videu bola jediná zmienka , že Boh je zvrchovaný PÁN? Nikde... Na čo sa 

spoliehali, to dostali... žiaľ... a takto končí každý, kto medicíne prikladá divotvornú moc 

pre záchranu ZDRAVIA, čiže iba pozemského života! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ua45UCtBoM
https://www.sme.sk/c/2182019/obzalovani-v-procese-kontaminovanej-krvi-bez-trestu.html


 

Podobná aféra bola v Británii... 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/londyn-znovu-vysetri-skandal-ktery-vedl-ke-smrti-tisicu-pacientu-

40039529 

 

 

 

Satan miluje smrť... zabíjať... zjaví milintinu dobra a človek, ktorý 

neskúma na to skočí, ako na Božiu vec... a potom Satan kosí.... žne životy... 

žiaľ pre večnosť... Najivita, neskúmanie Písma... toto je osídlo človeka!  

Ozeáš 4:6  

Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako 
kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov. 
 

Prečo ľud nemá poznanie?... Pretože si odmietol poznanie,... 
Krv sa zneužíva všade... Na spestrnie tu stručne uvediem ešte zneužitie krvi ako doping v športe... 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/londyn-znovu-vysetri-skandal-ktery-vedl-ke-smrti-tisicu-pacientu-40039529
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/londyn-znovu-vysetri-skandal-ktery-vedl-ke-smrti-tisicu-pacientu-40039529


 

 

Čiže svoju krv...nie cudziu, je načase rešpektovať, čo Boh o krvi hovorí... 

A skúmať, čo všetko, my ľudia, ohľadom krvi, konkrétne o 

transfúziách chápeme. Skúmajme, nielen to, čo Boh o krvi hovorí, 



ale aj to, čo o nej nehovorí, ale my ľudia, to napriek tomu vnímame 

ako Boží dar... ale Boh o nej v Písme nikde nehovorí! 

Obetí transfúzii je oveľa viac , ako tých , ktorým údajne krv – transfúzia „zachránila“ život. Internet je plný 

skutočných dôkazov a čísel. Len sa tomu treba povenovať a zistíte to sami.  

 

                                                           1981     1982       1983    1984    1985   1986      1987 

Ak sledujem len tieto čísla a to len vo Francii, je to desivé! Sami mŕtvi, nevinné obete. Jedno viem, keby toto 

bolo Božie dielo, Boh by  sa postaral o bezchybný proces transfúzii. Ak by sa aj nejaký lekár vzporel Bohu 

a prepadol by demonizmu v tejto veci, Boh by sa postaral, aby bolo jeho dielo očistené, no nikdy to nemôže byť 

takáto masovka, doslova jatky! Len vo Francúzku od roku 1981 do roku 1987 zomrelo na následky transfúzie 

5 158 ľudí ! Len vo Francúzku! Nehovoriac o USA, Británii, Austrálii.  

Z vlastnej praxe, pacenti často hovorievali, že dostali krv asi nejakého divného človeka a dúfali, že to nebol 

väzeň, lebo som často počula ako vraveli:  

„Sestra, neviem koho krv som dostala, ale ja mám takú chuť niekomu rozbiť držku...“ Toto mi povedala, 

malá, drobná žienka... musela som sa vtedy na tom smiať, lebo som si ju nevedela predstaviť ani , žeby sa 

dokázala rozčúliť, nie ešte niekomu vraziť. 

„Asi som dostal transfúziu nejakého „výkonného „ mladého býčka... sestrička je to trápne, ale toľkú chuť 

na sex som nikdy pretdým nemal...“ 

Zvlášť mi jeden utkvel v pamäti:  

„Sestrička, dávajú cigáni krv? Asi nie... „ , odpovedala som: „ No to fakt neviem. Sú hádam aj slušní... teda 

možno, alebo asi nie... fakt neviem...ale ak sa aj nájde výnimka, nebojte sa, musia byť zdraví.“ on na to: „ Sestra, 

ak dávajú cigáni krv, tak toto bola horúca cigánska krv, ale viem, že to bola žena!“ Na to som sa zarazila, pýtam sa 

ho ako vie, že to bola žena? on povedal: „ Sestra, ja som v živote netancoval. Ja som fakt unikátne drevo.Ako som 

dostal tú transfúzku, ja si neviem dať so sebou rady. V noci som počul v hlave cigánsku muziku a tak sa mi chcelo 

tie cigánske tance, ja som sa musel prechádzať v noci po chodbe, čo ma tak prenasledovali tie ich rytmi a chcelo sa 

mi doslova vyskočiť na stôl a viete čo? Ja viem, že by som to vedel zatancovať. Normálne som to cítil.“ Pýtam sa 

ho: „ OK , ale ako viete že to bola žena?“ Na to mi povedal: „ Sestrička je to až trápne, ja som chlap, viete mne sa 

ženy veľmi páčia... ale aby som si predstavoval, že mám priesvitnú blúzku, ako tancujem na stole v tých rytmoch, 

chlapi sa mi pozerajú pod sukňu... Normále som dostal strach, či som sa nezbláznil a úplne ma prepadla depka, že 

ak to neprejde tak som úplne v „keli“, pretože okrem onkologie budem ešte aj psychiatrický pacient.“ Tu som sa 

zarazila a pýtam sa ho, bolo to asi na 3 deň po transfúzii... „ No a ešte stále to tak intenzívne cítite?“ Odpovedal: „ 

Našťastie to prešlo, ale ... nie celkom, fakt mám chuť do tanca, ale už aj na ženy... ale nie je to také strašné.“ 



Zasmial sa... a dodal: „ No musela to byť cigánka. Mladá a plná života! Horúca krv! Rád by som ju stretol, ak sa 

odtiaľto dostanem...To sa nedá zistiť, koho krv som dostal?“ odpovedala som mu , že normálne nie, len v prípade 

ak by sa krvou prenieslo nejaké vážne ochorenie. Bol za mňou ešte 2 x a pýtal sa, či by si sa fakt nedalo zistiť od 

koho krv dostal.  

Takých prípadov bolo veľa, že ľudia pozorovali po transfúziách, že prestali mať chuť na mäso, bolo im 

odporné alebo sa im sprotivila zelenina, mliečne výrobky.  

„ Ja som milovala mlieko, na jogurtoch som v podstate žila a teraz, sestrička po tej transfúzii, ja nemôže 

jogurt ani len vidieť. Mňa naťahuje na zvracanie pri pohľade naň...“ 

„ Sestra, som dlhoročný vegetarián, ja sa neviem dožrať mäsa, čo sa deje?...“ 

„ Už 34 rokov nefajčím, ja mám žalostnú chuť na cigaretku...“ atď..  

Transfúzie, aj ako energetická „bomba“..... Toto mi dokázala prax! Tí, ktorí dostávali transfúzie, 

ich účinok opisovali, ako akýsi doping... „ mega energeťák“ 

Neraz žiadali sami o transfúzie, len preto, aby mali energiu, nie preto, žeby ich nutne potrebovali. 

O krvi a transfúziách ešte pár viet:  

Ja som na svojej ceste hľadania odpovedí na tieto otázky dostala odpovede. Som presvedčená, že ak by 

bola transfúzia od Boha, bol by k nej nejaký návod v Božom Slove... keďže Boh už o krvi jasne a priamo a tvrdo 

hovoril. Práve preto by dal k nej návod! Zmienku o nej! V Písme Svätom nenájdeme nič!  

Odpoveď z Biblie 

V Biblii je zakázané prijímať krv. Preto by sme ju nemali prijímať žiadnym spôsobom, ani v jedle, ani formou 

transfúzie. To sa vzťahuje tak na celú krv, ako aj na jej hlavné zložky. Pouvažujte nad nasledujúcimi biblickými 

textami. 

• 1. Mojžišova 9:4. Po potope Boh povedal Noachovi (Noemovi) a jeho rodine, že svoju stravu môžu 

obohatiť o mäso zvierat, ale zakázal im jesť krv. Zákaz znel: „Iba telo s jeho dušou – jeho krvou – nesmiete 

jesť.“ Tento zákaz platí pre všetkých ľudí, lebo všetci sme Noachovými potomkami. 

• 3. Mojžišova 17:14. „Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto 

by ju jedol, bude odstránený.“ (Slovenský ekumenický preklad) Boh sa pozerá na krv ako na symbol života, 

niečo, čo patrí jemu. Hoci tento zákon bol daný len izraelskému národu, vidíme z neho, nakoľko vážne Boh 

berie zákaz jesť krv. 

• Skutky 15:20. Kresťanom Boh prikázal, „aby sa zdržiavali... krvi,“ čím vlastne zopakoval zákaz daný 

Noachovi. Dejiny potvrdzujú, že prví kresťania odmietali jesť krv a nechceli ju používať ani na liečebné 

účely. 

Prečo nám Boh prikazuje zdržiavať sa krvi? 

Krvné transfúzie nesú so sebou značné zdravotné riziká. Samotná história nám dokazuje, že na jej 

úplnom počiatku bola smrť a aj dnes, keď VEDA dokáže „DIVY“ je paradoxom práve nespočetné 

množstvo obetí transfúzii... No Boh nám prikazuje zdržiavať sa krvi z oveľa dôležitejšieho dôvodu. To, čo krv 

predstavuje, je totiž v jeho očiach sväté. (3. Mojžišova 17:11; Kolosanom 1:20) 

Všetko, čo Boh v dejnách človeka menil, všetko zaznamenal!  

https://www.jw.org/sk/kniznica/biblia/nwt/knihy/1-Moj%C5%BEi%C5%A1ova/9/#v1009004
https://www.jw.org/sk/kniznica/biblia/nwt/knihy/3-Moj%C5%BEi%C5%A1ova/17/#v3017014
https://www.jw.org/sk/kniznica/biblia/nwt/knihy/skutky/15/#v44015020
https://www.jw.org/sk/kniznica/biblia/nwt/knihy/3-Moj%C5%BEi%C5%A1ova/17/#v3017011
https://www.jw.org/sk/kniznica/biblia/nwt/knihy/kolosanom/1/#v51001020


Na počiatku stvoril Boh človeka , ako vegetariána. Ak to Boh chcel zmeniť, jasne to človekovi dal 

na vedomie! Boh po potope Noachovi veľmi jasne zjavuje a dáva návod k tomu, že môže jesť zvieratá, 

teda mäso! Nastáva tu veľká zmena a Boh ju vo svojom Slove zjavuje. Kapitola 9 knihy Genezis to 

jasne hovorí. V Deuteronomium v 14 kapitole si Boh dáva námahu a doslova vymenúva všetko, čo 

človek jesť môže a čo nie... A v Novej Zmluve viackrát Boh dáva na vedomie, zmenu ohľadom jedenia 

... Všetko je čisté... (Skutky 10:15). Keď Ježiš zomrel na kríži, naplnil Starý zákon (Rimanom 10:4; 

Galaťanom 3:24-26; Efezanom 2:15). Toto zahrňuje aj čistú a nečistú stravu. 

Boh teda každú zmenu človekovi oznamuje v jeho Slove. Tak vážnu zmenu o krvi, že 

je dovolené príjmať krv, napríklad transfúziou, pre záchranu pozemského života, BOŽIE 

SLOVO NIKDE                    

                            NEZAZNAMENÁVA! 

 

Na budúce pridám moje skúmania o OČKOVANIACH, antibiotikách a transplantáciach...  

Ďakujem za pozornosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


