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Visste du ? 
 At det finnes kjennetegn på hvor du 

kan finne sanne troende? 

 At det fantes mange, mange 

menigheter gjennom 

middelalderen som ble forfulgt 

og undertrykt?                                 

Disse og flere traktater: 

Bestilling@kainos.no 

At nyreligiøse 

strømninger i vår tid 

er farligere enn du 

tror? 

VISSTE DU …….? 

                             «Ånden sier uttrykkelig at i de sis-
te tider skal noen forlate troen og vende sin opp-
merksomhet mot forførende ånder og demo-
ners læresetninger», 1.Tim 4: 1. 
 

Hypnose, yoga, reinkarnasjon, meditasjon, englekon-

takt, syner og drømmer, Snåsamannen og andre hea-

lere, UFOer, Åndenes makt. Denne «åndekontakten» 

er akseptert som aldri før i vårt land. 

Hvor kommer «åndene»  fra og hva lærer de?  

De fleste nyreligiøse strømninger kommer fra Østen, 

fra det hinduistiske India. I det fjerne Østen har 

«Dragen» og hans ånder hatt fritt spillerom i tusenvis 

av år. Gud har sendt mange representanter den veien, 

men de har aldri fått sterkt fotfeste. India er et land 

som har holdt folk nede i hundrevis av år. Et urettfer-

dig kastesystem har gjort livet hardt og vanskelig for 

dem som var dømt til å være i de nederste kastene.  

Det er et land med mye sult og synd. Disse holdninge-

ne og åndskreftene kommer fra deres religion? Ideene 

er også innlemmet i Guruenes religion. Det har også 

lagt grunnen for at onde ånder kan påvirke sinnet. 

Mantraene du får til å meditere over, er ofte navnene 

til indiske guder som også er onde ånder. Se link til 

Roger Morneau. 

 
Fra den ene okkulte opplevelsen er veien til den nes-

te ofte ikke lang. Her kan Mârtha Louises erfaring 

være en advarsel. Det starter med engler og så for-

teller hun senere at hun kan samtale med døde 

(Dagbladet 14.09.2014). Som medlem av statskirken 

og en far som er overhode for denne kirken, er hun 

nok blitt bedt om å tone dette noe ned. 

Bibelen advarer på det sterkeste mot åndekontakt. 

Det er ikke uten grunn. 

 «Dere skal ikke vende dere til dødningemanere 

(spiritister) og ikke søke til spådomsånder (synske) så 

dere blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud». 

3.Mos.19:31. Okkultisme er kontakt med døde. Satan 

prøver å bevise sin gamle løgn fra Edens hage: «Har Gud 

virkelig sagt? .. Dere skal visselig ikke dø». 1 Mos 3:4. 

Ved at de falne englene opptrer som de avdøde, kan denne 

løgnen se ut som bevis. De vet jo alt om den avdøde de imite-

rer. Et medium som kontakter døde, kontakter derfor i realite-

ten demoner, som gir seg ut for å være den avdødes ånd. Det 

hebraiske ordet for dødningemaner kan best oversettes direk-

te med en familier ånd/demon. Derfor var det forbundet med 

dødsstraff å kontakte slike i det gamle Israel, og stole på dem. 

Slike guider/ånder står under kontroll av Satan.  

 

Vil du vite mer: www.bedrag.no.   
Artikkel om kundalini: www.mensviventer.no  
Les online: Morneau: Den mystiske verden-
www.kainos.no/?p=83 
Intervju med Will Baron, en tidligere New Age prest: 
http://www.webmeetinglogin.com/play/
studycenter/5689-testimony-will-baron.  
Bestill boken: Helse og livsglede, adresse over. 

mailto:Bestilling@kainos.no
http://www.bedrag.no


Israels første konge, Saul døde fordi han hadde oppsøkt 

dødningemanere: Således døde Saul for den troløshets 

skyld som han hadde vist mot Herren, fordi han ikke hadde 

holdt sig efter Herrens ord, og likeledes fordi han hadde 

søkt til dødningemanere for å spørre dem til råds.                     

1.Krøn.10:13. 

UFO’er finnes de? Det er mange som har rapportert kon-

takt med «UFO-mennesker». Noen av historiene er sikkert 

oppdiktet for sensasjonen skyld, men mange som har hatt 

«kontakt» forteller at de utenomjordiske kommer med det 

samme budskapet til verden: «Det finnes ingen død!» Igjen 

gjentar Satan sin gamle løgn. Dette budskapet gir rom for 

kontakt med djevelen og hans engler. Det er derfor ikke 

usannsynlig at «aliens» egentlig er onde ånder.  

På samme måte som i spiritistiske seanser, er et inderlig 

ønske om å få se en UFO, ofte nok til å få oppleve det.  

En mann innlagt på psykiatrisk sykehus, husket godt første 

gang han begynte å høre stemmer i hodet som befalte han å 

tenne på hus. Det var etter at han hadde sett filmen 

«Exorsisten». Filmen ble etterfulgt av et ønske om å oppleve 

det samme. Det fikk han i årevis etterpå, og akuttinnleggel-

ser hvor han måtte følges av politiet ble hverdagen. I psyki-

atriske sykehus er det mange som har syslet med okkulte 

ting. Ikke alle, men mange. Mange som er der er også ska-

det av andres handlinger. 

Men Snåsamannen er jo bare hyggelig og hjelper folk, og 

det virker? Selvfølgelig virker det. Men hvor får han disse 

kreftene fra? Hvem helbreder? Har vi mennesker noen over-

naturlige evner som vi er født med som kan forklare det?  

Selvfølgelig ikke. Kraften til å helbrede som Jesus og disiple-

ne hadde, kom fra Gud. Healere, uten Gud, får kraften fra 

en annen kilde.  Snåsamannen gir godkjenning til prinsesse 

Märtha Louise, som er dypt inne i New Age og okkultisme, 

(snakker med døde). 

«Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv 

omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe 

stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettfer-

dighetens tjenere», 2 Kor. 11:14-15. 

En kristen ba om et tegn for å få vite om en healer ikke var 

trygg. Da ble det opplyst at healeren kunne se i øynene til 

damen han behandlet, at mannen hennes som satt ute i 

bilen og ventet hadde hemoroider.  

Det stemte, men det var en kunnskap som bare kunne 

formidles fra en overnaturlig kilde, som visste.  

Hvordan kan vi tjene to herrer, sa Jesus. En kvinne med 

alvorlig kreft på Radiumhospitalet ba om forbønn. På vei-

en ut av rommet, møtte de som var der en healer på vei 

inn. Gud vil ikke at vi skal halte til begge sider. Han ønsker 

vår fullstendige overgivelse til Ham. 

Hypnose og NLP kan også være farlig. De bringer ditt sinn 

under kontroll av et annet menneske.  

 

 

New Age kristendom  I boken “Deceived by New 

Age" (Bedraget av New Age) forteller den tidligere New Age 

presten, Will Baron, sin livshistorie. Sammenhengen mellom 

trosbevegelsen og New Age avsløres. Mange andre har av-

slørt det samme. Disse 

nyreligiøse strømningene 

har også kommet inn i 

enkelte kristne menighe-

ter. Her benyttes den sam-

me form for tungetale som 

hinduene benytter seg av. 

De bruker hypnotiske tek-

nikker for å få folk til å mis-

te hukommelsen, falle til 

gulvet og hyle og rope uten 

stans. New Age religionens  

«kundalinikraft» blir omdøpt 

til Guds Ånd, men slike mani-

festasjoner er ukjent for Guds Ånd i Bibelen. Den minst tusen 

år gamle okkulte og hedenske kundalinikraften og ånds-

kraften i den kristne «Torontobevegelsen» er tilnærmet iden-

tiske på de følgende aspekter. 

1. De involverer begge de samme kroppslige manifestasjone-

ne, ryste, falle etc. 

2. De distribueres begge på den samme måten, nemlig ved 

berøring og overføring fra et annet menneske som selv har 
mottatt åndskreftene. Fenomenet er veldig smittsomt. 
 

3. Årsaken til de kroppslige manifestasjonene forklares i beg-

ge ideologiene til å være den samme. 
 

4. De krever begge at mottakeren må overgi (underkaste) 

seg mentalt til kraften for at det skal virke. 
De vektlegger begge at overføringen av kraft fra en person til 

en annen, er et sentralt element. Ofte vil dette merkes ved en 

rysting. At dette skjer i Jesu navn er ingen garanti for trygg-

het. Jesus advarte mot dette: Mange skal si 

til meg på den dagen: Herre! Herre! har vi 

ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet 

onde ånder ved ditt navn, og gjort mange 

kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da 

skal jeg vitne for dem: Jeg har aldri kjent 

dere; vik bort fra meg, dere som gjorde 

urett (gresk anonomia – uten loven)  Matt 

7:22-23. 

Bilder: Mesmer var en kjent hypnotisør 

på 1800-tallet. Denne tegning viser ham i 

aksjon. Ved å strekke ut hånden fikk han 

mennesker til å falle. Bildet under viser 

“kristne” i  samme aksjon. 

Kundalini er slangen med 

vinger—et symbol på Satan. 

https://www.google.no/search?rlz=1C1GGGE_en-GBCY541CY541&espv=2&biw=1920&bih=944&q=exorsisten&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj928f_st_MAhWHtRQKHVccAiwQBQgYKAA
http://www.bedrag.no/newagekristendom.htm

