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Yersinia pestis - morový démon

V súvislosti s mongolským vpádom sme už hovorili o tom, ako sa v tom
to samaelskom období z  jedného a toho istého centra rozšírila čierna 
smrť, morová rana, ktorá zasiahla aj Európu. Prenášateľmi moru boli kla
sic kí pomocníci marsických démonov  hlodavce: „Ide o infekčné ochorenie, 
kto rého zdrojom sú krysy... V roku 1894... bol objavený morový bacil Yersinia pes tis 
a zistilo sa, že je to choroba čiernych potkanov a iných hlodavcov, ktorú rozširujú ich 
blchy... Historici sa domnievajú, že niektoré oblasti (Auvergne, Béarn, Flám sko, 
Čechy) boli ušetrené preto, že krysy tam boli menej početné než inde“.171 Epi de mio
lógovia sa zasa domnievajú, že hlodavce zo Strednej Ázie sa dali do po hy
bu približne v rovnakom čase ako Mongoli v dôsledku nejakých klima tic
kých zmien.

Huni vpadli v 4. storočí do Európy oblečení do myších koží. Je v tom 
ne jaká súvislosť? Kedy sa mor objavil v Európe po prvýkrát?

V staroveku sa slovom „mor“ súhrnne označovali rôzne infekčné cho
ro by. Napríklad v prípade „moru“ v Aténach v 5. storočí pr. Kr. išlo pravde
po dobne o epidémiu týfu. Ale „prvý skutočný mor, spôsobený baktériou Yersinia 
pestis, postihol rímsku ríšu až v 4. storočí“.168 To znamená, že tento morový 
ba cil pôsobí rytmicky v  súlade s  marsickým duchom času! Baktéria 
Yersinia pes tis je pozemským vtelením arcidémona Marsu!

Choroboplodné zárodky, smrtiace baktérie a vírusy, sú vo všeobecnosti 
niečo ako vteleniami alebo orgánmi démonických bytostí na biologickej 
rovine a sú schopné žiť a rozmnožovať sa len v  aure týchto bytostí. Tak 
môže baktéria moru trvale žiť v tele hlodavcov, ktoré sa kedysi vyvinuli pod 
vplyvom cheruba Škorpióna, a sú škorpiónskymi silami bytostne pre nik
nuté; a tiež v tele človeka, ktorého aura je nakazená nečistými marsickými 
silami a vášňami. V samaelských obdobiach sa tak môže stať tento morový 
bacil zvlášť virulentný.

Nesmieme sa preto smiať, keď počujeme, že „starovekí lekári chceli zvaliť 
vinu skôr na »morové ovzdušie« zapríčinené konjunkciou planét“, konkrétne  Mar
 sa v Škorpiónovi!248 V stredoveku sa pojem „atmosféry“ chápal v  šir šom 
zmysle než dnes. Neobmedzoval sa len na hrubomateriálnu zložku  mno
žinu molekúl dusíka a kyslíka a ďalších plynov. V stredoveku vnímali ako 
súčasť „ovzdušia“ aj všetky jemnohmotné zložky, duševnú atmosféru, všet
ky aurické a myšlienkové formy, ktoré sú vo vzduchu prítomné.

Zvýšená virulencia morových baktérií bola skutočne umocnená tým, že 
ovzdušie bolo preniknuté nečistými škorpiónskomarsickými silami. Ľudia 
sa najprv nakazili určitými rozkladnými látkami, neresťami vo svojich 
astrál  nych telách. Až potom si pre nich prišla čierna smrť. Arcidémon 
Mar su si prišiel po všetkých tých, ktorí s ním uzavreli zmluvu; ktorí s ním 
vo svojich dušiach tajne pestovali spojenectvo. A vzal si takmer polovicu 
Eu rópy. Ostatných nechal tak.

V najstarších časoch, keď ešte ľudia bezprostredne vnímali tieto dé mo
nické bytosti, ako prinášajú choroby, mala medicína podobu démo
nológie. V starobabylonskej a predbabylonskej démonológii boli jednotli
vým chorobám priradené špecifické démonické bytosti. Jeden z  naj
strašnejších démonov bol Namtar, zloduch moru. Zachoval sa nám o ňom 
príbeh, ktorý je súčasťou mýtu o Ereškigale: „Keď raz Namtar vstúpil do zhro-
maždenia bohov, povstali títo pred ním úctivo - pozoruhodný prejav pocty obyčaj-
nému démonovi... Jedine boh vojny Nergal nepovstal pred poslom bohyne smrti“.131 
Pravdaže. Veď NergalMars je Namtarovým pánom!

Pazuzu, démon horúčky. 1. tis. pr. Kr.
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