
Święty Mikołaj- podroż 
szamana .



Istnieje jeszcze jedno powiązanie jako dodatek do poprzednich części- Świąt Bożego Narodzenia, 
Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia cz 1 i 2.

W szamanizmie na Alasce spotykamy się z szamanami. Co ciekawe, ich głównym zwierzęciem, 
który bierze udział w magii jest właśnie renifer. Znaleziony artykuł na temat tego rodzaju szamana 
pokazuje nam ciekawe połączenie:

Pałeczka szamana, umożliwia mu przyzywanie demonów. Bęben szamana jest pokryty skora 
renifera, i wg artykułu:1

„Bęben szamana jest ścisłe powiązany z reniferem,i jechanie na reniferze, umożliwiało 
szamanowi pójście na jego 'podróże'. Bęben został inicjowany i 'ożywiony' przez ceremonie 
inicjacyjna, która zakończona była spożywaniem mięsa renifera, którego powalono parę dni  
przed tym dniem.”

„Szaman posiada również drewniane słupki, które reprezentują renifera, na którym jedzie 
on do 'innych światów'”

„Skora renifera wraz z kośćmi jest wieszana na drzewach, aby duch renifera wrócił do 
'opiekuna zwierzyny' bądź 'władcy zwierząt2'” [Na ten temat pisałem już w Historii 
ludzkości cz.2!]

Z antropologii dowiadujemy się,ze właśnie lasy były u nich szczególnie czczone, możemy napotkać 
np. : święte chaszcze, czy święte drzewa oraz 'mieszkańców'. Krajobraz Alaski sprzyja w 
rozprzestrzenieniu się tego typu kultu!

Co ciekawe, w innych religiach, również obserwujemy opętanie. Szaman z Alaski spożywał grzyby, 
i to otwierało go na demony! Dziś chcą legalizować np. w Ameryce, marihuanę, co będzie miało 
podobny skutek! 

W Voodoo, nazywa się to : 'wchodzenie na konia/ dosiadanie konia3' gdy demon zwany loa, 
wskakuje na praktykanta tego demonicznego kultu pochodzącego z Afryki! To podróbka chrztu w 
Duchu Świętym!

O podobnych opętaniach można poczytać w artykule.4 Wystepuje u Chińczyków, w Wicca 
[sciaganie ksiezyca], w spirytyzmie, Vedar [Sri Lanka], w Indonezji [Bonerate], na Bali podczas 
tańca zwanego Sanghyang, w Koreanskim szamanizmie, Brazylijska Umbanda, podczas Zar w 
Sudanie, Sukuma z Tanzanii, ludzie Xesibe5 z południowej Afryki, ludzie Giriama6 z Kenii, itd.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Reindeer_in_Siberian_shamanism  

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_the_animals  

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Loa  

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_possession  

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Xesibe  

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Giriama_people  
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W dzisiejszych czasach, oprócz Słowian w Polsce, dookoła Europy próbują ożywiać pogańskie 
wierzenia i czcić pogańskie demony. Neo- pogan można znaleźć w Finlandii,  Litwie, w Abchazji, 
Armenii itd. 

We Włoszech mamy Stregherie, Kaananizm7 pośród Żydów[!] stowarzyszenie Ausar Auset[egipskie 
demony], Kemetyzm [Egipskie], Kolo Swaroga w Bośni i Hercegowinie, na Słowacji- krąg Peruna, 
Hellenizm/ Olimpianizm w Grecji!

W Skandynawii jest Asatru, Odynisci, Wotanisci, Theodyzm [Anglosaski] itd.! Ludzie ślepo 
nazywają to 'powrót do korzeni', jednak nie zdają sobie sprawy z tego kto stoi za bożkami, których 
czcza! 

Podobne figury do szamana na Alasce obserwujemy w Europie:

• Gonagas8- człowiek-ptak, wchodzący w stan opętania, transformujący się w ptaka i latający 
nad górami!

• Noadi- szaman z ludu Sami.
• Noita- szaman u Finów
• Tietäjä – szaman u bałtyckich Finów
• Seiðr – czarostwo
• Volva9- szamanka w nordyckim pogaństwie. Mogła ona używać szaleju czarnego, który po 

wrzuceniu do ognia dawał im halucynacje i umożliwiał 'latanie.'
• Wołchw10 -” u dawnych Słowian wróżbita, częściowo też mag, swego rodzaju odpowiednik 

szamana znanego z innych kultur pierwotnych. Po chrystianizacji wołchwów zaczęto 
nazywać "guślarzami"”

• Charakternik- u kozaków zaporoskich
• Koldun11- w Rosji
• Szeptun
• Bomoh/ Pawang- szaman z Malajów
• Albularyo – znachor na Filipinach
• Babaylan – filipiński szaman
• Jhakri – szaman w Nepalu
• Tongji – szaman w daoizmie
• Sangoma- u Zulusów
• Curandero- szaman w Peru

Pomiędzy nimi można postawić znak równości! Jeśli mikołaj pochodzi od szamanizmu w Europie, 
czy to Słowian, Bałtów, Germanów, Skandynawów czy Celtów, to jak Chrześcijanie mogą 
praktykować te pogańskie wierzenia? Czy Bóg na darmo tyle napisał w Biblii na ten temat? Czy 
jeśli Kananejczycy zostali zniszczeni i usunięci z ziemi, to czy i dziś Bóg nie dopuści aby naród, 
który praktykuje pogaństwo, bałwochwalstwo, zboczenie i czary aby doznał ciosu i poszedł w 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Canaanism  

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Gonagas  

9 http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lva  

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82chw  

11 http://www.folklore.ee/folklore/vol9/koldun.htm  
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niewole? To samo odnosi się do jednostek, które to praktykują!

Co Bóg sądzi o nich, ich mocach i praktykach?

„Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić 
obrzydliwości tych ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza 
swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani 
czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający 
zmarłych; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych 
obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez skazy przed Panem, 
Bogiem twoim, (14) gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, 
a na to Pan tobie nie pozwolił. (15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój,  
spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. ”Pwt 18

qecem 
`anan 
nachash 
kashaph [czarodziej]
chabar 
sha'al 'owb 
yidde`oniy 
darash - nekromanta

W Boga oczach- nekromanta, czarownik, szeptun,wróżbita, zaklinacz, zamawiacz, spirytysta, to 
jedno i to samo i służą- diabłu i jego upadłym aniołom! 

Popatrzcie jak Jezus uzdrawiał choroby bądź wyganiał demony! Przestudiujcie 4 Ewangelie i dzieje 
Apostolskie i porównajcie do współczesnych praktyk okultystów, znachorów oraz katolickich 
księży! 

Jezus dziś zbawia! Odwróć się od pogańskich praktyk, pokutuj z odwiedzania guślarzy, wróżek, i 
módl się aby Bóg zamknął drzwi na demony, które dostały dostęp poprzez twoja niewiedze bądź 
upartość! Złam moc klątw i fałszywych wyroczni, wróżb, przepowiedni, losów, wyrzuć amulety, 
grymuary, księgi wiedzy magicznej, kabalistykę. Wyrzuć wszystko co związane jest z 
katolicyzmem- książki, obrazy, różance, To wszystko nie łączy cie z Bogiem, ale daje dostęp 
demonom!

A one przyszły by zwieść, zabić  i plądrować życie ludzi! Jezus przyszedł by ludzie znaleźli Prawdę 
i mogli zostać uwolnieni spod wpływów tych podstępnych i nikczemnych drapieżnych sil 
ciemności! Nakaz tym demonom wyjść w imieniu, które jest PONAD wszelka moc fałszywych 
demonów!

Tak bardzo potrzeba tez, aby bracia i siostry wzięły się za walkę duchowa i uwolnienie! Potrzeba 
aby z pulpitów zaczęli nauczać o niebezpieczeństwach okultyzmu, seksu pozamałżeńskiego i 
perwersji oraz odnośnie walki duchowej! Gdy Jezus wysyłał uczniów aby głosili Ewangelie, tamci 
byli wyposażeni w wiedzę i praktykę na temat uwolnienia od demonów, wiedzy na temat 
zdradliwości okultyzmu, bałwochwalstwa, byli to ludzie – wojownicy modlitwy, którzy obalali 
okoliczne zwierzchności, istniejących wkoło fałszywych religii! Paweł wygonił demona z wróżbitki 
za demonem pytona. Paweł i Barnaba, ostrzegali kapłanów Zeusa przed czynieniem tych 



pogańskich praktyk. W Dziejach Apostolskich palono księgi magiczne a byle czarownice 
wychodziły PUBLICZNIE przyznając się do tego co robiły sąsiadom poprzez czary! Paweł 
przekład czarownika, a ten macał ściany. To doprowadziło człowieka do uwierzenia, ze Jezus ma 
większą moc od czarownika i jego zwierzchności!

Prawda jest taka, ze w każdym społeczeństwie to właśnie szamani byli odpowiedzialni za 
większość klęsk i zniszczenia jakie przychodziło w rezultacie prowadzenia całych plemion w 
bałwochwalstwo, przelew krwi oraz kontakty z zaświatami [miejscami gdzie diabeł siedzi]!

To samo tyczy się księży katolickich! Klęski które nawiedziły Polskę, to rezultat czczenia ikon, 
obrazów, zabobonów, bałwochwalstwa! Tak 'święty kraj' a aż 8 milionów1213 cierpi na choroby 
umysłowe! Co roku aż 1.5 miliona trafia do zakładu psychiatrycznego!Skąd to się bierze. Oto 
schemat demonów: bałwochwalstwo, czary, zabobony, przesady, choroby umysłowe, zboczenia 
seksualne.

„W Polsce wróżbita zarabia 5600 PLN brutto. 14Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i 
podatku daje to pensję netto w wysokości 3968.34 PLN.”

Proboszcz z bogatej parafii, chodząc po pogańskiej kolędzie jest w stanie wyciągnąć 19 200 zł! 15 
Dlatego te tzw święta nie znikają! 

21 225 księży w całej Polsce16 prowadzi miliony na CODZIEN do kontaktów spirytystycznych i 
czczenia bałwanów! 23 939  zakonnic i 5365  zakonników, zwodzą Polaków od lat! 9967 parafii w 
kraju, ograbia ten biedny, zbity i ograbiony z obecności Jezusa i prawdziwej Ewangelii i mocy 
Ducha Świętego!

Jeśli nie przyszedłeś jeszcze do Jezusa po zbawienie, módl się szczerze z serca:

Jezus, wyznaje ci moje winy...............................Przynoszę je pod krzyż, i w wierze w doskonałą 
ofiarę na krzyżu, przyjmuje wybaczenie z grzechów! Przyjmuje Cie także do mojego życia i serca, 
jako mojego Pana i Zbawiciela. Dzięki za życie wieczne, dzięki za zbawienie, dzięki za to ze stałem 
się dzieckiem Bożym! Napełnij mnie Twoim Duchem Świętym! Poprowadź mnie za rękę na każdy 
dzień! 

Amen!

12 To 1/5[20 %] wszystkich Polaków! 3.75 % co roku ląduje w zakładzie!
13 http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/niepokojace-informacje-okolo-8-milionow-polakow-cierpi-na-zaburzenia-  

psychiczne_332409.html

14 http://www.moja-pensja.pl/zarobki/482,ile-zarabia-Wr%C3%B3%C5%BCbita  

15 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Papiez-apeluje-o-zycie-w-ubostwie-A-ile-zarabiaja-polscy-ksieza-2945987.html  

16 http://www.opoka.org.pl/varia/msze/danepodstawowe.html  
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Dodatkowa literatura:

Kompendium wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia jest tutaj: 

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/74614803-c59bwic499ta-boc5bcego-
narodzeniaczesc-druga1.pdf

Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia cz.1

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/historia-ludzkoc59bci-zwiedzenie-
ac59bwic499ta-boc5bcego-narodzenia.pdf

Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia cz.2

Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia 2 
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