
Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta 
Bożego Narodzenia cz.2



Tematy:

1. Potop i Noe w rożnych cywilizacjach
2. Długość dni w roku, przesilenia, równonoce
3. Miejsce mikołaja, gdzie elfy produkują prezenty- łączenie ludzi do świata demonów!
4. Pozostałości po pogaństwie
5. Kalendarze
6. Czczenie drzew
7. Zabobonny umysł pogan
8. Pogaństwo wprowadzane do Protestantyzmu. Tajna prace ekumenicznych Jezuitów!
9. Religie misteriów
10. Wnioski

Osoba Noego i potop była znana w starożytnych kulturach [oto niektóre z nich]:

Cywilizacja Jak się nazywał Noe?

Sumer Atnapishtim

Akad Atrahasis

Hinduizm Manu

Grecja Deucalion

Sumer Ziusudra

Tlapanec [Meksyk]

Huastekowie [Majowie]

Aztekowie

Totonakowie [Meksyk]

Majowie

Długość dni w roku, przesilenia, równonoce

Wydarzenie Przesilenie 
zimowe

Równonoc 
wiosenna

Przesilenie letnie Równonoc 
jesienna

Dzień 7 h 42 min 12 h. 10 min 16 h 46 min 12 h 14 min

Noc 16 h 18 min 11 h 50 min 7 h 14 min 11h 46 min

Wschód słońca 07:42:00 05:39:00 04:14:00 06:21:00

Zachód słońca 15:24:00 17:48:00 21:00:00 18:35:00

Data 21 Grudzień 20 Marca 21 Czerwiec 22 Września

Do końca roku 
zostaje dni:

10 286 193 89

Dzień w roku: 355 79 172 265



Różnice między nimi:

Wydarzenie: Równonoc 
wiosenna[RW]

Przesilenie 
letnie[PL]

Równonoc 
jesienna[RJ]

Przesilenie 
zimowe[PZ]

Dzień w roku 79 172 265 355

Długość dni 
między nimi

89[PZ-RW] 93[RW do PL] 93[PL do RJ] 90[RJ do PZ]

Najkrótsza noc Najdłuższa noc

Mieszkanie mikołaja i elfów!

Jak już powiedziałem za Mikołajem kryje się Odyn. Jego pracownikami w warsztacie w Laponii 
maja być elfy a zona Pani Mikołaj. To jest jawnie wzięte ze Skandynawskich mitów. Odyn, ma 
władać miejscem zwanym Asgard, krajem mitycznym w świecie duchowym. W Asgard znajduje się 
Valhalla, sala zmarłych. Z Valhalla utożsamiał się Hitler.

 W  Asgard ma się znajdować świątynia dla 12 demonów, co łączy to miejsce z Olimpem.

Ulubiona opera Hitlera była Wagnerowska-Der Ring des Nibelungen[Pierścień Nibelunga ] . 
Składa się ona z 4 części, a każda nawiązuje do mitologii Skandynawskiej/ Germanskiej.

W operze pojawiają się takie postacie jak:

W Das Rheingold 1:[Złoto Renu ]

• nimfy wodne
• krasnolud
• Wotan
• Fricka [Frigg]
• giganci
• Freya
• Fafnir [krasnolud, smok]
• Donner[Thor]
• Freyr[Froch]

Die Walküre [Walkiria ] zawiera:2

• Fricka
• Erda
• Walkyrie

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

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Die_Walk%C3%BCre  

http://en.wikipedia.org/wiki/Das_Rheingold
http://en.wikipedia.org/wiki/Die_Walk%C3%BCre


W Siegfried :3[Zygrfyd]

• krasnolud
• smok
• Wotan
• giganci
• Erda
•

W Götterdämmerung4 [zmierzch demonów]mamy:

• Erda
• Wotan
• norny/mojry
• Walkyrie

Co ciekawe, śmierć Baldura, była żałością Valhalli. Baldur to Tammuz, ożywiony przez czarna 
magie. „Śmiertelna rana uleczona” może sięgać tez do Tammuza, i być wyrażona w Watykanie i 
katolicyzmie.

Z Valhalla związane są rożne miejsca i osoby:

• Glasir- złote drzewo
• Heidrun- kozioł
• Eikbyrnir- koń
• Valaskjarg- sala Odyna
• Bilskirnir to sala Thora w Asgard

Obok wspominanej w części 1 Świątyni w Uppsali, miało znajdować się wielkie drzewo, z 
rozłożystymi gałęziami, które było zielone w lecie i zimie. Obok miało znajdować się jezioro, do 
którego wrzucano żywego człowieka, jako wróżbę. Patrzono czy wypłynie.

Religia skandynawska, była krwawa, podobnie jak ta u innych pogan- Majów, Inków czy 
Celtów! Co ciekawe dziś chcą rekonstruować te religie, nie zdając sobie sprawy z charakteru tych 
demonów i do czego prowadziły one swoich ślepych wyznawców!

Jednym z rytuałów Skandynawów, było skrapianie posażków ich demonów krwią zarówno ludzi 
jak i zwierząt, np.w czasach nieurodzaju.

Motywem pojawiającym się w wielu mitologiach, w tym Skandynawskiej, jest wojna w niebie. 
Tym razem Esir przeciwko Vanir. Co ciekawe, tron szatana, ołtarz z Pergamonu, zawiera właśnie 
bitwie w niebie. Oczywiście jak już pisałem, szatan nie może zdradzić imienia Prawdziwego Boga- 
Jezusa, więc zarówno w tej, jak i w greckiej tytanomachii, czy bitwie między Mardukiem a 
Tiamat! Mitologie kłamią, ze niby diabeł walczył sam ze sobą, co jest wierutna bzdura! Do 
dziś poganie dali się nabrać- jedni służą 'białej magii' a drudzy 'czarnej magii' a obie 
pochodzą z tego samego źródła! 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Siegfried_%28opera%29  

4 http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tterd%C3%A4mmerung  
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Marduk to Zeus, czy Thor.

 Prawdziwy wymiar i rezultat wojny w niebie opisany jest w Objawieniu 12 oraz kilku fragmentach 
ze Starego Testamentu.

„Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a 
robactwo twoim okryciem. (12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! 
Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: 
Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej 
północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. (15) A oto strącony jesteś 
do krainy umarłych, na samo dno przepaści. (16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, 
przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami? 
(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność? (18) 
Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, (19) a ty zostałeś 
wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, 
stratowany jak ścierwo. (20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie 
złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech 
nigdy nie będzie wspominany! (21) Zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców, aby nie 
powstali i nie posiedli ziemi, i ruinami nie pokryli powierzchni lądu! ” Izajasza 14

„I doszło mnie słowo Pana tej treści: (12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną na królem Tyru i 
powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan:Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym 
mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były 
wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; 
ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) 
Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się 
pośród kamieni ognistych. (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś 
stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. (16) Przy rozległym swoim handlu 
napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, 
który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. (17) Twoje serce było wyniosłe z 
powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię 
na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. (18) Zbezcześciłeś moją 
świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z 
ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię 
widzieli. (19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się 
odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. ”Ezechiel 28

Ołtarz w Pergamonie, reprezentuje walkę w niebie. Można obejrzeć darmowe filmiki:

W gigantomachii, Zeus walczył z silami 'chaosu'. W tytanomachii, Zeus buntuje się przeciwko 
Ojcu. Ołtarz w Pergamonie był dedykowany Zeusowi. Wiemy, ze diabeł został pokonany i zrzucony 
z nieba. Ten jednak, jako ojciec kłamstwa, wpłynął na ludzi jak Grecy, Sumerowie i oni spisali 
fałsz. Podobnie postąpił jak w kwestii stworzenia, potopu!



  

Gigantomachia na ołtarzu Zeusa

„Powyżej cokołu (wysokości 5,5 m) umieszczony był ciągły fryz, zwany Wielkim (wysokość fryzu 
2,3 m, długość 120,0 m), przedstawiający sceny z gigantomachii – walki bogów olimpijskich z 
gigantami. Na ścianie wschodniej uwieczniono bogów olimpijskich (Zeus, Atena, Artemida, Leto, 
Ares, Hera, Apollo); na zachodniej – bogów ziemi i morza (Amfitryta, Nereus, Doris, Tryton, 
Tetyda), a na południowej – bogów światła (Helios, Eos, Selene). Nad nim umieszczona była jońska 
kolumnada, złożona z 12 kolumn zamykających od zachodu rodzaj podłużnej sali – przedsionka; w 
głębi odpowiadało im tyleż pilastrów.”Wikipedia

Szatan nie mogąc być bogiem w niebie, został zrzucony i postanowił tu na ziemi zwieść ludzi, 
sfałszować historie [mitologie] i tym sposobem stać na czele panteonów pogańskich religii!

Jak ktoś chce zobaczyć jak to wygląda w całości- proponuje film:

http://www.youtube.com/watch?v=0V_xWS04yC4

Dodatkowo, Thor miał rydwan5, który był ciągnięty przez 2 kozły: 

• Tanngrisnir-ten co obnaza zeby
• Tanngnjóstr – ten co zgrzyta zebami

Popatrzcie na obrazek poniżej:

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Tanngrisnir_and_Tanngnj%C3%B3str  
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Czy nie wygląda jak protoplasta dzisiejszego Mikołaja?

Może reniferki wzięły się od tych 2 kozłów?

Świat ludzki [Midgard] ma być połączony z Asgard za pomocą mostu zwanego Bifrost.
[tęcza].Freya ma zarządzać polem zwanym Fólkvangr a Thor-Thrudrang.

U Skandynawów, demoniczny świat miał się składać z 8 rejonów.[1 ludzki]. Co ciekawe,ze 
swastyka która występuje w religii hinduskiej oraz u Adolfa Hitlera, jest młotem Thora bądź jego 
piorunem!6

   
Swastyka na kamieniu Snoldelev Dziecko hinduskie      Nazistowska swastyka

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Thor#Swastikas  
http://en.wikipedia.org/wiki/Snoldelev_Stone
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Na obszarach Skandynawii i Niemiec, czczono tzw drzewa-strażnicy [warden trees]i składano im 
ofiary. Czemu ludzie podczas świąt, gdy chcą dać prezent swoim bliskim umieszczają je pod 
choinka? Czy to ma sens? Jeśli czytasz ta publikacje, to pewnie zaczęło. To pozostałość po 
pogaństwie i składaniu ofiar drzewom i ich 'mieszkańcom'!

Może wydaje się to śmieszne dla dzisiejszego człowieka, ale Skandynawowie składali ofiary elfom 
[Alfablot]. Dziś zrobili z nich śmieszne postacie z bajki, jednak Skandynawowie czcili ich jako 
demony. Składali im tez krwawe ofiary z byka na wzgórzu elfów, aby np. otrzymać uzdrowienie z 
chorób!

Aby polepszyć zbiory, składano z kolei Disablot. Skandynawowie trudnili się podobnie jak 
Słowianie, Celtowie, Inkowie i inni- czarami. W ich języku GALDR oznaczał zaklęcie. Rzucali je 
w celach miłosnych, aby zrzucić szaleństwo na wrogów, bądź aby przywołać burze. Kaplan 
skandynawski nazywał się GOTHI. Magia to SEIDR, związana z Odynem i Freya. Czarownica to 
VOLVA. Rytuał seidr był używany w celu zrzucenia przekleństwa i hexy na wrogów.

[Ciekawe ilu dziś ludzi znajduje się w zakładzie psychiatrycznym z powodu zrzuconego 
przekleństwa, bądź zrobionego rytuału, lub poprzez uczestnictwo w czarach?]
 
Vattir to demony 'przyrody' jak elfy, krasnale i giganci. Jeśli przyjmiemy,ze Odyn to mikołaj, to 
jego miejsce w którym przebywa to Asgard. To łączy miliony dzieci podczas Świat Bożego 
Narodzenia i Mikołaja z tymi 'krainami' i ich 'mieszkańcami', czyli demonami!

Innym interesującym faktem, jest ze elfy maja mieszkać w Alfheimr. 

Święty Mikołaj : fakty i statystyki

Wg Yahoo News7, co roku poczta w Kanadzie odpisuje na dziesiątki tysięcy listów od dzieci. Listy 
są pisane na adres:

Santa Claus
 North Pole
H0H 0H0
 Canada. 

 
Inny artykuł8 opisuje, ze poczta z Finlandii, zatrudnia elfy na pełny etat aby sortowały listy które 
przychodzą od dzieci z całego świata. Około 550 000 listów ma przychodzić każdego roku. 

7 http://news.yahoo.com/canada-vows-defend-santa-claus-001804798.html  

8 http://www.telegraph.co.uk/topics/christmas/10494193/Who-answers-all-the-letters-sent-to-Father-Christmas.html  
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Najwięcej piszą z  Anglii, Włoch.

Brytyjskie dzieci ślą listy na taki adres:

Santa/Father Christmas
 Santa’s Grotto
 Reindeerland
 XM4 5HQ 

Główny adres9 podawany jest jako:

Santa Claus
 Santa Claus Main Post Office
 FI-96930
 Arctic Circle 

Royal Mail10,  z Anglii, otrzymuje ok. 200 000  listow, a najbardziej popularnymi zabawkami maja 
być:

• Klocki Lego
• Furby
• Moshi Monsters 11

• Lalki Monster High 12

• Sofia the First talking doll.13 
• The Doc McStuffins doctor's bag 14

• Pistolety Nerf 15

• Xbox 
• Peppa Pig

Wg Deloitte16, w 2013 roku Irlandczycy wydadzą 894 E na dom. Do najpopularniejszych typów 
prezentów można zaliczyć:

• książki
• gotówka
• ciuchy
• kosmetyki

9 http://www.santaclausvillage.info/santa-claus/santa-claus-main-post-office/  

10 http://money.aol.co.uk/2013/12/11/santa-clauss-mailbag-has-revealed-top-toys-for-christmas-2013/  

11 http://www.moshimonsters.com/welcome  

12 http://www.monsterhigh.com/en-us/index.html  

13 http://www.youtube.com/watch?v=3vATdEIDj2s  

14 http://www.amazon.com/Disney-Doc-McStuffins-Doctors-Bag/dp/B008FD1RL0  

15 http://www.hasbro.com/nerf/loc_selector.cfm  

16 http://www2.deloitte.com/ie/en/pages/about-deloitte/articles/christmas-survey-2013.html  #
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• kupony

Reuters podaje17, ze w Zjednoczonym Królestwie ,tym roku detaliści mogą oczekiwać obrotu w 
wysokości 1.4 mld funtów, podczas Świąt Bożego Narodzenia.

W Niemczech18 oczekują, aż 80 mld Euro! A chcą wydać 288 Euro [392 $].

Skąd wzięły się reniferki?[Część 2]

W 20 wieku, stwierdzono ze Mikołaj ma żyć z Mikołajowa i elfami w Laponii. Jak czytaliśmy, co 
do tego tez są spory! Na obszarze Skandynawii, od wieków żył lud Sami i to jest ich zwierze. Sami 
niestety powiązani są z szamanizmem, politeizmem oraz animizmem. W ich języku- szaman to 
NOADI. Ich religia, czci góry, źródła, formacje lądu. Renifery są/ były ofiarowane dla demonów 
rodzinnych. 

Mikołaj to po prostu mieszanka pogańskich wierzeń. Cel? Połączenie dzieci do świata ciemności. 
Otwarcie bram piekła.

W tradycji Wicca, podczas Yule, król ostrokrzewu ma zostać zabity przez króla dębowego i 
rządzić aż do lata. 

W Danii dzieci zostawiają mleko dla elfów i Julemanden[a]19 czyli Mikołaja. Adres do niego20 znów 
się rożni:

Julemanden
Box 785
3952 Ilulissat
Grønland 

Inna odmiana Mikolaja, Sinterklaas , w Holandi, Belgii itd. ma również inny adres21:

Sinterklaas
Spanjestraat 1
0612 Hemel

W Grecji między 25 Grudnia a 6 stycznia22 [12 dni świąt]pala ogień na kominku a listek bazylii 
pospolitej obwiązywany był dookoła drewnianego krzyża, aby odstraszyć tzw Killantzaroi, złe 
duchy, które w tym czasie miały grasować. Czy to te maszkary, które są obnoszone po wioskach w 
czasie Bożego Narodzenia?

17 http://uk.reuters.com/article/2013/11/25/uk-britain-retail-spend-idUKBRE9AO00020131125  

18 http://www.dw.de/germans-to-spend-288-euros-on-christmas-gifts/a-17272772  

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Julemanden  

20 http://da.wikipedia.org/wiki/Julemanden  

21 http://www.bpost.be/sinterklaas/sinterklaas.html  

22 http://www.the-north-pole.com/around/greece.html  
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Odpowiednikiem ich mogą być : gwiazdor,turon,koza itd. Odpowiednikiem diducha, może być 
koza Yule.

„U Słowian przesilenie zimowe poświęcone było także duszom zmarłych przodków. ”Wikipedia. 

Pozostałości po pogaństwie :

Angielski

Monday Moon[ksiezyc]-Meni ?

Tuesday Tiw

Wednesday Woden[Odyn]

Thursday Thor

Friday Freya

Saturday Saturn

Sunday Sun[słońce]- Sol ?

Niemiecki

Montag Mond- ksiezyc

Dienstag Mars

Mittwoch Wunsdag- Wodan, Merkury

Donnerstag Donner, Jupiter

Freitag Freya

Samstag Saturn

Sonntag Sol, Sonne

Rzym:

Poniedziałek Księżyc [Meni]

Wtorek Mars

Środa Merkury

Czwartek Jupiter

Piątek Wenus

Sobota Saturn

Niedziela Słońce, Sol



Kalendarze:

Celtycki Polski Germański Hebrajski Anglosaski Babiloński[na
zwy demona 
nad danym 
miesiącem]

Eanáir Styczeń Harti-mánód Tevet Æftera Jéola Pap-
sukkal[[posłani
ec i otwieracz 
drzwi]]

Shevat ?

Feabhra Luty Hornung Shevat Sol-mónaþ 
[demon Sol]

?

Adar Erra[zamieszan
ie]

Márta Marzec Lenzin-mánód Adar Hréð-mónaþ 
[demon Rheda/ 
Hretha]

Erra[zamieszan
ie]

Nisan Anu, Bel

Aibreán Kwiecień Óstar-mánód Nisan Eostur-mónaþ 
[demon Ēostre]

Anu, Bel

Iyyar Ea, 
Enki[woda]

Bealtaine Maj Drímilki Iyyar Þrimilki-
mónaþ 

Ea,Enki[woda]

Sivan Sin, 
Nanna[księżyc
]

Meitheamh Czerwiec Bráh-mánód Sivan Ærra Líða Sin,Nanna[księ
życ]

Tammuz Dumuzu[roślin
ność]

Iúil Lipiec Hewi-mánód Tammuz Æftera Líða Dumuzu[roślin
ność]

Av Aru

Lúnasa Sierpień Aran-mánód Av Weod-mónaþ Aru

Elul Ishtar[płodność
]

Meán Fómhair Wrzesień Witu-mánód Elul Hærfest-mónaþ Ishtar[płodność
]

Tishri Shamash[słonc
e]

Deireadh 
Fómhair

Październik Windume-
mánód 

Tishri Win-mónaþ Shamash[słonc
e]

Marẖeshvan/C
heshvan

Marduk



Samhain Listopad Wintar-mánód Marẖeshvan/C
heshvan

Blót-mónaþ Marduk

Kislev Nergal[śmierć]

Nollaig Grudzień Jul monat Kislev Ærra Jéola 
/Jiuli 

Nergal[śmierć]

Tevet Pap-
sukkal[posłani
ec i otwieracz 
drzwi]

Inne kalendarze:

Polska nazwa 
miesiąca:

Hinduski Japoński Bułgarski23 Zaratusztrianizm

Styczeń Chaitra[diabel 
wisznu]

Mutsuki Somor[mysz] Frawardin 

Luty Vaishākha Kisaragi Shegor[wół] Ardwahisht 

Marzec Jyaishtha Yayoi Ver[wilk?] Khordad 

Kwiecień Āshādha[vamana] Uzuki Dvan[królik] Tir [Apollo z 
Delfi]

Maj Shrāvana Satsuki Vereni[smok?] Amurdad 

Czerwiec Bhādrapada Minazuki Dilom[waz] Shahrewar 

Lipiec Āshwin Fumizuki Imen[koń] Mihr [Mitra]

Sierpień Kārtika[damodara
]

Hazuki Teku[baran] Aban 

Wrzesień  Agrahayana Nagatsuki [małpa?] Adur 

Październik Pausha[narajana] Kannazuki- 
miesiąc demonów 
kami

Toh[kura albo 
kogut]

Dae -Ahurahe 
Mazda 

Listopad Māgha Shimotsuki Eth[pies] Wahman 

Grudzień Phālguna Shiwasu Dohs[dzik] Spendarmad 

23 Kalendarz Bułgarski wygląda jak 12 znaków zodiaku u Chińczyków! Mamy tam: [Styczeń do Grudnia kolejno:]
Wol,tygrys, królik, smok, waz, koń, koza, małpa, kogut, pies, świnia, szczur ! Źródło:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_zodiac#Months_and_solar_terms

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_zodiac#Months_and_solar_terms


Polska nazwa 
miesiąca:

Ateński24 Asyryjski [*nazwy 
demona nad 
miesiącem]

Egipski25[* nazwy 
demona nad 
miesiącem]

Styczeń Poseideon Kanoon II [Nasho] Mechir [Rekhur ]

Gamelion Shwat [Raman] Pamenot [Amun-Ra ]

Luty Gamelion Shwat [Raman] Pamenot [Amun-Ra ]

Anthesterion 
[Dionizos]

Adaar [Rokhaty ] Parmutit [Renenutet ]

Marzec Anthesterion 
[Dionizos]

Adaar [Rokhaty ] Parmutit [Renenutet ]

Elaphebolion 
[Artemida]

Nisan [Enlil] Pachons [Khonsu ]

Kwiecień Elaphebolion 
[Artemida]

Nisan [Enlil] Pachons [Khonsu ]

Mounichion Yaar [Khaya ] Payni [Horus ]

Maj Mounichion Yaar [Khaya ] Payni [Horus ]

Thargelion Khzeeran [Sin] Epipi [Wadjet ]

Czerwiec Thargelion Khzeeran [Sin] Epipi [Wadjet ]

Skirophorion [Atena i 
Posejdon]

Tammuz Mesore [Heru-Khuiti ]

Lipiec Skirophorion [Atena i 
Posejdon]

Tammuz Mesore [Heru-Khuiti ]

Hekatombaion [Zeus i 
Apollon]

Tdabbakh [Shamash] Thuthi [Thoth ]

Sierpień Hekatombaion [Zeus i 
Apollon]

Tdabbakh [Shamash] Thuthi [Thoth ]

Metageitnion 
[Apollon]

Elool [Ishtar] Paopi [Ptah ]

Wrzesień Metageitnion 
[Apollon]

Elool [Ishtar] Paopi [Ptah ]

Boedromion Tishrin I [Anu] Hethara [Hathor ]

Październik Boedromion Tishrin I [Anu] Hethara [Hathor ]

Pyanepsion Tishrin II [Marduk] Koiak [Sekhmet ]

24 http://en.wikipedia.org/wiki/Attic_calendar  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenic_calendars

25 http://panhistoria.com/www/AncientEgyptianVirtualTemple/calendar1.html  

http://panhistoria.com/www/AncientEgyptianVirtualTemple/calendar1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenic_calendars
http://en.wikipedia.org/wiki/Attic_calendar


Listopad Pyanepsion Tishrin II [Marduk] Koiak [Sekhmet ]

Maimakterion [Zeus] Kanoon I [Nergal] Tybi [Min ]

Grudzień Maimakterion [Zeus] Kanoon I [Nergal] Tybi [Min ]

Poseideon Kanoon II [Nasho] Mechir [Rekhur ]

Polska nazwa 
miesiąca:

Kaszubski Walijski Irlandzki Szkocki Kornijski26

Styczeń Stecznik Ionawr Enair/Eanáir am Faoilleach Mys Genver 

Luty Gromicznik Chwefror Febra/ Feabhra an Gearran Mys Hwevrer 

Marzec Stremiannik Mawrth Mart/ Marta am Màrt Mys Merth 

Kwiecień Lzekwiat Ebrill Apreil an Giblean Mys Ebrel 

Maj Moj Mai Bealtaine an Cèitean Mys Me 

Czerwiec Czerwinc Mehefin Meitheamh an t-Ògmhios Mys Methevan 

Lipiec Lepinc Gorffennaf Iúil an t-luchar Mys Gortheren 

Sierpień Zelnik Awst Lúnasa an Lùnastal Mys Est 

Wrzesień Sewnik Medi Meán Fómhair an t-Sultain Mys 
Gwynngala 

Październik Rujan Hydref Deireadh 
Fómhair

an Dàmhair Mys Hedra 

Listopad Lestopadnik, 
Smutan

Tachwedd Mí na Samhna an t-Samhain Mys Du 

Grudzień Godnik Rhagfyr Mí na Nollag an Dùbhlachd Mys Kevardhu 

Czczenie drzew.

W Biblii spotykamy się z może dziwna odpowiedzią pewnego poganina: Ich Bóg to może Bóg 
wyżyn, ale nie dolin. Oczywiście nie wiedział on, ze Jahwe to Bóg wszechświata, niepodobny w 
niczym do upadłych aniołów. Jak się okazuje, gdy diabeł wraz z 1/3 aniołów spadł na ziemie i do 
morza, wlazł on w rożne części ziemi i morz. Stad pogańskie plemiona praktykują tzw animizm. Co 
się stało, to diabeł ukrył się za drzewem, wlazł do jeziora, zaczaił się na pewnych górach. Poganie 
myśleli ze to 'matka ziemia' albo inny duch na ziemi! Diabeł zrobił ich wszystkich. Stad widzisz 
protesty o ochronę środowiska. Stad widzisz ludzi jak gromadzą się dookoła kompleksu kamieni, 
świątyń, lasów, pewnych rejonów, które ze względu na to, ze diabły tam siedzą i działają, 
okrzyknęli „świętymi”! My wiemy, ze drzewo, kamień, jezioro, góra jest nieożywiona. Poganie 
jednak czcza demony, które tam rezydują. Te demony kłamią ich,ze np. 'matka' ziemia się 
denerwuje, bo coś tam. To wielkie zwiedzenie, które zostało obnażone w Starym i Nowym 
Testamencie. 

Podobnie z drzewami i lasami. Sa one okrzyknięte jako 'święte' ze względu na to ze demony tam 
rezydują a poganie żyją w strachu, ze jak zrobią coś przeciwko im, to te diabły się na nich 
zemszczą! Po dziś dzień ludziska czcza drzewa i 'święte' lasy. Odłączony od Boga człowiek, często 

26 http://www.omniglot.com/language/time/months.htm  

http://www.omniglot.com/language/time/months.htm


widział jakieś zjawy, i nie wiedział ze to diabeł. Ten, zrobił go w konia, by człowiek zaczął 
praktykować zabobony i ubłagiwać te nikczemne potwory. Przez zwiedzenie i oszukaństwo, diabeł 
wybudował cale systemy wierzeń oraz świąt, które nawet Chrześcijanie świętują w 21 wieku!

Wbrew błędnej apologetyce, tych, którzy próbują bronic mikołaja, choinki i innych aspektów 
czczenia demonów- jasno wynika z historii, ze Święta Bożego Narodzenia to okres 'magiczny' w 
którym ponownie, jak i w przypadku Halloween – świat ludzi ma się łączyć ze światem demonów! 

Postudiujcie historie, popatrzcie do Słowa Bożego i przestańcie świętować demonicznych świąt! O, 
powiesz- Halloween jest zły, lecz popatrz ze Boże Narodzenie to podobne święto! Poczytaj w 
historii, i zobacz, ze przesilenie zimowe to np. dzień urodzin Mitry.

W Zaratusztrianizmie, świętowano Yalde, podczas najdłuższej nocy w roku, miał narodzić się anioł 
Mitra. Zaratusztrianizm to religia Perska. Z Mitra związane są tzw Misteria Mitry.27 Ksiega Daniela 
pokazuje nam 'tajemnice nieprawości' jak podróżuje od Babilonu, poprze Medo- Persję, Grecję, 
Rzym i katolicyzm [w obecnej formie].

Przed Babilonem, istniały następujące cywilizacje- Sumer, przeszedł w Akad, a ten podzielił się na 
Babilon oraz Asyrię. 

Sumer
↓

Akad
↓                               ↓

Babilon                     Asyria
↓

Media i Persja [Zaratusztrianizm]
↓

        Grecja[mitologia grecka]
↓

Imperium Rzymskie
↓

katolicyzm [misteria Horusa]

Katolicki 'Jezus ' umiera i odradza się co ROKU w odróżnieniu od Jezusa z Biblii, który raz jeden 
poszedł na krzyż, zmartwychwstał i WIECEJ NIE UMIERA. Pod osobę Jezusa podłożyli, 
Tammuza/ Horusa by tak zwieść ludzi do czczenia starożytnych misterów!

Izrael w ST, gdy wchodził do ziemi obiecanej natrafił na formy 'tajemnicy nieprawości' czy tez 
'misteriów nieprawości' ! Ci ludzie czcili 'przyrodę' i robili to czego Bóg zakazał w Słowie Bożym! 
W Biblii widzimy przejawy animizmu. 

Gdy popatrzymy na pogan, to oni mieli pewne demony powiązane z poszczególnymi drzewami np.:

• topola= Ua-Ildak [demon w Mezopotamii]
• jesion= Meliady [u Grekow]
• dęby=Hamadriady [u Grekow]
• drzewa owocowe= Pomona

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Mithraic_Mysteries  
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Jemioła w czasie zimowego przesilenia28, była ścinana przez Druidów, ze specjalnego dębu, a 
następnie została rozdana pośród ludu, by zawiesili ja nad drzwiami, by ochronić się od złego. 

Wg Celtów drzewa jak: 

• dąb
• głóg
• jesion
• leszczyna
• olsza
• czarny bez
• ostrokrzew
• wierzba

były zamieszkiwane przez duchy.29

Demony wpływające na zwierzęta

Dodatkowo, w mitologiach istnieją także demony które mogą wpływać na zwierzęta! Zwierzęta 
rozmawiające w Wigilie, muszą być związane z jakimś pogańskim mitem. W mitologiach, widzimy 
następujących kandydatów:

• Medeina [Litwa]
• Medinaitisa [Prusowie]
• Meža māte [Łotwa]
• Tane [Maorysi][ptaki]
• Diana[dzikie zwierzeta]/ Artemis[Potnia Theron- pani zwierzat]
• Yum Caax [Majowie]
• Cerunnos[Celtowie][pan zwierzat]
• Kybele[Rzym]
• Aranyani[Hinduizm]
• Porvata [Polska], Leszy
• Meiden[Romuva, ]
• Aja[Yoruba]

Jak wiemy tez, zwierzęta mogą być podobnie jak i ludzie zamieszkiwani przez demony. Wówczas, 
jaki problem jest gdy demon gada ze zwierzęcia. Okultyści mogą tez próbować wejść w zwierze, 
jak np. w przypadku szamana. Niektórzy z nich mogą się w nie przeistoczyć.30

Przesady, wróżby śmierci, omeny, magia sympatyczna, zabobonny umysł pogan i kontrola 
umysłu za pomocą festiwali i świąt- warsztat diabłów.

Przyglądając się po krotce obrzędom związanym z Wigilia czy ogólnie Bożym Narodzeniem, 

28 http://ancienthistory.about.com/cs/norsegodspictures/p/mistletoe.htm  

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_tree_worship  

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Therianthropy  

http://en.wikipedia.org/wiki/Therianthropy
http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_tree_worship
http://ancienthistory.about.com/cs/norsegodspictures/p/mistletoe.htm


zobaczymy tam magie sympatyczna, zaklinanie pogody,szczęścia, wróżby miłosne, zaklinanie 
pieniędzy, powodzenia i cala masa przesądów! 

Te rzeczy podpadają pod magie. Co Jezus ma z tym wspólnego? Biblia mówi, ze czarownicy nie 
odziedzicza królestwa Bożego. Nie zbawieni katolicy, ociekają się do jedynej duchowości jaka im 
zostaje- świętować jak pogański świat. Tylko przylepia religijne nazwy, ale świętują TO SAMO!

Oto niektóre z zabobonów: [misteria świąt]31

• Kaszuby: gwiżdże[kolędnicy],gwiazdka[przebierańcy], gwiazdor[mikołaj, Odyn], 
psoty[psikusy nocy sylwestrowej], Gode- czas między 25 grudnia a 6 Stycznia [12 dni 
świat], kładzenie sianka na stole wigilijnym

• Śląsk : magia sympatyczna- jaka wigilia taki cały rok, wróżby, zaklinanie, pod obrus- portfel 
z łuskami ryby aby był dostatek pieniędzy, dziaduch [snop żyta stojący w kacie], 
podlazniczka[zawieszana pod sufitem zielona gałąź z ozdobami]

• Wigilia: dzień odnowy dziejów, pojednanie zmarłych i żywych oraz zwierząt. 
Przysłuchiwanie się zwierzęta mówiącym ludzkim głosem mogło skończyć się śmiercią. 
Wróżby matrymonialne: tarcie maku, wpuszczenie psa do izby i patrzenie na kierunek 
szczeku- stamtąd miał przybyć mąż dla kobiety. Wkładanie pod talerze przedmiotów- 
wyciągniecie węgla miało oznaczać śmierć. Wróżba z 3 talerzami- wylosowanie piachu 
miało oznaczać śmierć. Wróżba z źdźbłami słomy- wylosowanie żółtego to miało znaczyć 
śmierć w panieństwie. Wróżenie przyszłości ze snopka. Podrzucanie kutii do sufitu. 
Wrzucanie monet do cebrzyka, a następnie kapanie się w tym miało dać zdrowie i forsę. 
Mycie się przed wieczerza wigilijna i wylewanie wody poza dom miało odstraszać wrzody. 
Smarowanie zębów czosnkiem. Picie dużo wody. Woda w Wigilie miała mieć lecznicze 
właściwości. Przyniesienie parzystej liczby polan do palenia miało dawać szczęście. 
Patrzono również na i wróżono z : szczekania psa, dymu z komina, krakania wron. Gdy 
pierwszym gościem był mężczyzna miało to przynieść szczęście, a jak kobieta- 
nieszczęście. Gruntowne sprzątanie miało chronić przed czartem. Ścisły post. Rytualne 
krojenie jabłek. Zaklinanie drzew w sadzie. Kładzenie snopów w 4 rogi izby. Siano i słoma 
obecna w domu- miały dać dobre żniwa, powiązane z demonem Ziemiennikiem. 
Podrzucanie wiązek słomy pod sufit miało dać wysokie plony. Położenie pod stolę 
żelaznych przedmiotów miało dać zdrowe nogi oraz ochronę przed kretami i szkodnikami 
[odnośnie zboża]. Obwiązywanie stołu łańcuchami i sznurem miało dać dostatek. 
Obowiązywał zakaz tkania, przędzenia oraz szycia, ze względu na zmarłych. Wolne miejsce 
przy stole- zostawanie dla zmarłych. Ogień w piecu palił się przez noc, aby zmarli mogli się 
ogrzać. Jako ofiarę dla zmarłych- lano wódkę na obrus i stawiano łyżki potraw. Aby ujrzeć 
osobę zmarłą w bieżącym roku, patrzono przez dziurkę od klucza. Zapraszanie zwierząt do 
wieczerzy, związane było z przekonaniem, ze zmarli mogli się za nie przebrać. Zabobonne 
karmienie zwierząt. 13 biesiadników przy stole- mogło wróżyć śmierć jednego! Dania 
postne na stypę. Próbowanie każdej z potraw miało zapewnić żywność w nadchodzącym 
roku. Czosnek i olej położone na stole miało chronić od złych duchów. Kutia- symbol 
jedności żywych i umarłych! Przy stole siadano wg wieku, aby w takiej kolejności umrzeć.
[zaklinanie śmierci i długości życia]. Podczas wieczerzy nie można było wstawać ani gadać. 
Zobaczenie cienia na ścianie- oznaczało śmierć. Jeśli w izbie paliły się 3 świece- to miało to 
wróżyć śmierć. Potrawy i rośliny wigilijne miały sprowadzać szczęście, dobrobyt: kapusta- 
chronić od złego, jabłka na drzewie- płodność ziemi, śliwki i gruszki chroniły przed złymi 
mocami, daktyle- pokarm duchów, ges- pośrednik między niebem a ziemia[kult słońca]. 

31 Spis pochodzi z rożnych polskich stron poświęconych świętom bożego narodzenia! Np:http://www.pijarzy.pl/?
strona,doc,pol,glowna,221,0,4525,1,221,ant.html
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Światy to barwione opłatki, oznaczajcie czas Godów- powrót do początków i jedność ludzi, 
zmarłych i zwierząt [zloty wiek]. Drzewko świąteczne pochodzi od aryjskiego drzewa życia. 
Podlazniczka ma symbolizować moc słońca. Orzechy i jabłka – to pokarm zmarłych 
[Obecne tez podczas Halloween!]. Ten kto najwcześniej obciął i przyniósł podlazniczke do 
domu- temu miało najwcześniej wzejść zboże. Część podlazniczki zakopywano w bruzdach 
ziemi. 

• Łemkowie: zakazy i nakazy magiczne, zakaz pożyczania, przędzenie- aby przyszły mąż był 
pracowity, pożyczanie pieniędzy od Żyda w Wigilie, straszenie nie obradzającego drzewka, 
szron na drzewach miał oznaczać urodzaj owoców, wróżby pogodowe: śnieg, wiatr, szron, 
gwiazdy. Zaklinanie urodzaju. Wróżby urodzaju, zamążpójścia, przyszłości. Liczenie listew 
w plocie, przepasanie się słomą miało dawać zdrowie i sile. Kradzenie drzewa od sąsiada. 
Dziewczyny pościły aby dostać dobrego męża. Obowiązywał zakaz jedzenia świeżej 
żywności. Podskakiwano przy pieczeniu chleba. Choinka włożona do gnojownika miała dać 
urodzaj. Zdrowie miała dać kąpiel w strumieniu. Uchylano okna i drzwi aby zmarli mogli 
się swobodnie poruszać. Stół wigilijny zostawał nieruszony przez cala noc, aby 
odwiedzający zmarli mogli się pożywić. Strojenie domu w zielone gałęzie miało dać 
dobrobyt. Zanim ktoś usiadł na ławę, wcześniej dmuchał na nią, aby nie przysiąść jakiegoś 
zmarłego! 

• 13 Grudnia to dzień św Łucji- wróżby pogody i plonów

Pogaństwo wprowadzane do Protestantyzmu. Tajna prace ekumenicznych Jezuitów!

Oczywiście, ekumeniczne zespoły jak TGD, Szcześniak czy Mate.o, nie przestają głosić 
papieskiego przesłania herezji i bałwochwalstwa!

Popatrzcie na ten teledysk:32 Mietek poganin i słowiańskie zabobony! Kolędy nie są Biblijne, a 
zostały stworzone przez Jezuitów! To ze widzisz Protestanckie zespoły grające je świadczy albo o 
totalnej ignorancji Słowa albo o realizowaniu założeń Watykanu II!

Oto przykłady kolęd33, promujących misteria i herezje katolicyzmu:

„A cóż to ja widzę Jezuniu mały? ”- Wiecznie mały Jezus!

„Dziś w Betlejem z Marji Panny na świat narodzony, ”- to stało się 2000 lat temu. Maria, nie 
pozostała dziewica. Jezus miał braci! Gdyby dziś żyła, nie była by już dziewica!

„Otóż się nam dziś narodzieł ”

„Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje, I jako słońce niebo jaśnieje? ”

„W moment tak miły, gdy nasze siły, razem z pastuszkami, Witają Pana, nucąc od rana, pospieszą 
z darami. ” Jak wiemy, dziś 'dary' są dawane innym. Nie możesz cofnąć czasu!

„O wino święte, dajesz ponętę do tej wesołości, Że śpiewa wdzięcznie, każdy z nas zręcznie, z serca 
obfitości ” Pijaństwo. 

„Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina ”

32 http://www.youtube.com/watch?v=SrsRgxEHxTY  

33 http://pl.wikisource.org/wiki/Kategoria:Kol%C4%99dy  
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„Do Betlejem się pospieszcie, dary Panu prędko nieście, Tam znajdziecie Dzieciątko, Panieńskie 
Niewiniątko. Gloria, Gloria wykrzykujcie, a stajenki nie mijajcie,” Jedyne co tam znajdziesz, to 
gumowa lale w katolickim żłobie!

„Po kolędzie z tą kapelą do Betleem pójdziemy,Tego Boga Wcielonego dziś oglądać będziemy: ”

„Do Betlejem pełni radości Spieszmy powitać Jezusa małego, Który dziś dla nas cudem miłości 
Zstąpił na ziemię z nieba wysokiego. ”

Możesz jechać do Betlejem i ...Jezusa tam nie spotkasz! Sprawdź! On urodził się 2000 lat temu, i 
jest w niebie!

„Idą, idą Monarchowie,I ze wschodu trzej królowie, ”

„Trzej królowie przyjechali, dary Mu trojakie dali. ” Biblia mówi o 3 typach darów, nie o 3 
królach!

„I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli ”

„Gdy go Trzej Mędrcy szukali,bardzo się pilnie pytali ”

„Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię? ”

„Trzykroć szczęśliwi Królowie, któż wam nie zazdrości? ”

„Trzej królowie jadą, złoto, mirrę kładą. ”

„O nie masz Go już w szopie, nie masz Go w żłóbku tam, Więc gdzie pójdziemy Chryste? Gdzie się 
ukryłeś nam? Pójdziemy przed ołtarze ” W Nowym Testamencie nie ma ołtarza! To nawoływanie 
do bałwochwalstwa. Gdzie jest Chrystus? W niebie, możesz się zwrócić do niego tam, gdzie jesteś i 
poprosić aby przyszedł do twojego serca i cie zbawił dziś!

„Opiekun, starzec święty, Józef, lilia. ”Nie znamy wieku Józefa! 

„Ucieszę Pana, dam Mu barana, Masłą garnuszek, koszyczek gruszek I kurę. ” Bzdety!

„Wół i osieł Pana swą parą grzeją ”

„Bóg to Dzieciątko krasne,Cichuchne, miluchne, jak słoneczko jasne. ” Jezus przecież nie pozostał 
dzieciątkiem!

„Najsłodszy Jezu Dziecię ”

„przez Twe pieluszki Jezu maluśki ”

„pokłonem uczciła to Niemowlątko. Jak miła ta nowina! Mów, gdzie jest ta Dziecina?”

„Witaj Jezu malusieńki, składamy Ci hołd i dzięki, W trąby, kotły, bijcie hucznie, witaj Jezu z 
Matką wiecznie ”To Jezus siedzi na raczkach mamy w 2013 r.? Tak pastorze ich nauczasz?



„A on, choć zima, odzieży nie ma na sobie. ”Jezus nie urodził się w zimie!

„I my czekamy na Ciebie Pana,A skoro przyjdziesz na głos kapłana,Padniemy na twarz przed 
Tobą,Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina. ” To katolicka herezja transsubstancjacji oraz 
sprowadzania innego Jezusa na kamienny ołtarz! Jezus raz się urodzil i nie rodzi więcej oraz raz 
poniósł grzechy, 2000 lat temu i więcej tego nie robi! Katolicyzm zaprzecza doskonała ofiarę 
Chrystusa i głosi innego Jezusa, w rzeczywistości Izydę i Horusa, Semiramide i Tammuza!

„Maryją Pannę za Matkę mamy ” Jezus powiedział: Kto mnie słucha i moich slow, ten jest mu 
matka itd.! 

„Patrzy złocista, Matka przeczysta na Syna. ” Maria nie była bez grzechu, jednak katolicyzm glosi 
zupełnie coś innego!

„Z Panny czystej się rodzi ”

„Zrodzonemu z Panny czystej ”

Szcześniak wydal płytę kolędową34 i tam śpiewa o 3 Królach w kolędzie „W żłobie leży”. Potem 
śpiewa o 'drżącym staruszku ' [W żłobie leży]

http://kfp.pl/page,propozycja,id,6978,tytul,MIETEK%20SZCZE%C5%9ANIAK%20KOL
%C4%98DUJE%20U%20FRANCISZKAN%C3%93W,index.html

„15 czerwca na placu między oknem papieskim a Bazyliką Franciszkanów brzmiały 
refleksyjne i energetyczne piosenki TGD - "Trzeciej Godziny Dnia". Koncert zespołu z 
Mietkiem Szcześniakiem35 przyciągnął kilkaset osób.”

TGD grywają po katoliku. 36 

„Relacja wideo i foto - reportaż z koncertu zespołu "Trzecia Godzina Dnia" (TGD). 
Koncert "W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II" odbył się 26 października 2013 
roku w sobotę w kościele parafialnym w Szynwałdzie. Organizatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. ”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bHms9Mfh6J0

http://www.youtube.com/watch?v=tl9et-p73w4

„W pewnym momencie występ TGD zaczął przypominać nie koncert, ale wielkie 
ekumeniczne nabożeństwo, któremu z wielkiego portretu przysłuchiwał się 
uśmiechnięty Jan Paweł II. ”

http://www.gazetaecho.pl/tgd-dla-papy_25864

„Zespół Trzecia Godzina Dnia zaśpiewa dziś w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana 

34 http://www.amazon.co.uk/Raduj-Sie-Swiecie-Mietek-Szczesniak/dp/B001KUYOWO  

35 http://fra3test.ceti.pl/Koncert-TGD-z-Mietkiem-Szczesniakiem,a,15769  

36 https://www.facebook.com/events/165665220307774/?ref=22  
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Jezusa przy pl. Zwycięstwa. To główny punkt Zaduszek Akademickich, które co roku 
odbywają się u szczecińskich chrystusowców. To już szczecińska tradycja, kiedy chcemy 
wspominać zmarłych studentów i pracowników akademickich - mówi ks. Zbigniew 
Regucki, duszpasterz akademicki Szczecina. - Tych, którzy odeszli od nas, a tworzyli 
środowisko akademickie: profesorów, wykładowców, twórców szczecińskich uczelni, 
pracowników, studentów. Chcemy za nich się modlić i dziękować za dobro, które 
uczynili dla środowiska akademickiego.” 

http://radioszczecin.pl/index.php?
idp=129&idx=12253&szukaj=&si=18&idpi=4&idxi=79573&zaznacz=

http://www.archiwum.radioszczecin.pl/archiwum/serwis_informacyjny/pliki/2011/2011-11-
18_1321635791.mp3

Oto zrzut ekranu z filmu:

Oto zdrada i kłamstwa TGD właśnie są obnażone!

http://www.archiwum.radioszczecin.pl/archiwum/serwis_informacyjny/pliki/2011/2011-11-18_1321635791.mp3
http://www.archiwum.radioszczecin.pl/archiwum/serwis_informacyjny/pliki/2011/2011-11-18_1321635791.mp3
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Śpiewają: Jesteś święty...

Oto fragment wywiadu37:

„ Jesteście grupą ekumeniczną...

– Tak, u nas są i katolicy, i baptyści i zielonoświątkowcy. Bardzo ciekawym dla nas 
doświadczeniem był moment śmierci Jana Pawła II. Wtedy na forum naszej strony 
internetowej rozpętała się burza. Jacyś ultrakatolicy z ultraprotestantami zaczęli się 
spierać. Jedni wyrażali pochlebne zdania, inni odcinali się od tego. I dla nas, dla 
ekumenicznego zespołu, i nie mówię tu o politycznej ekumenii, bo myślę, że prawdziwa 
ekumenia coś, co się odbywa na poziomie serca - to ludzie którzy spotykają się, by wspólnie 
się modlić, a my mamy szczęście tego doświadczać. Niezależnie, jak się kto nazywa, 
możemy być razem, możemy coś tworzyć i możemy być wspólnotą. Niezależnie, czy 
ktoś traktuje Jana Pawła II jako swego duchowego ojca czy nie, ale jest to strata... Gdyby 
Papież usłyszał zdanie, które było wypowiadane, że modlitwa „Ojcze nasz” nabiera nowego 
wymiaru, bo Papież jest w niebie i teraz my się modlimy do niego samego - myślę, że by 
się zdziwił. ”

Tak, wiara w Biblie jest 'ultra'.38 Czyli : terroryści, chuligańscy kibice! Co ten zwiedzeniec gada? 
Czy jest jakiś pastor z jajami aby wstał i powiedział coś, czy mamy dziś samych kastratów? Ten 
kretyn nie jest zbawiony, i reprezentuje diabla we własnej osobie!

Pooglądaj tez:

Nie będę grzebał w śmietnikach tego świata – koncert zespołu TGD z okazji X rocznicy nadania 
Honorowego Obywatelstwa Kamienia Pomorskiego bł. Janowi Pawłowi II.39

37 http://www.niedziela.pl/artykul/50713/nd/TGD-Chcielibysmy-bardziej-sluzyc  

38 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ultras_%28sport%29  

39 http://www.kamienskieklimaty.pl/?p=970  
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„Raper Kolah na zakończenie swojego świadectwa powiedział, że jest tylko jedno ale… 
ale-luja!! Zespół wykonał ta piosenkę z taką ekspresją i mocą, że witraże ledwo utrzymały 
się w ramach ”

http://www.kamienskieklimaty.pl/wp-content/uploads/2011/09/17-2011-09-25_9821.jpg

Zdrajcy oczywiście organizują ekumeniczne koncerty: Ekumeniczny Koncert Rodzinny! 
Oczywiście z TGD. Taki Jezus nie był! :

http://www.badzjakjezus.pl/grafika/f7f588f86aac.jpg

Dzień Papieski:

„Wezmą w nim udział polscy artyści, między innymi Grzegorz Markowski, Patrycja 
Markowska, Justyna Steczkowska, Eleni, Mieczysław Szcześniak i Paweł Kukiz. Wykonają 
oni poetyckie modlitwy wielkich bardów współczesności, m.in. Nicka Cave'a, Paula 
Simona, Jacquesa Brela, Bono, Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza 
Wysockiego, Leonarda Cohena, Stinga, Erica Claptona i Boba Dylana. ”

„Benedykt XVI ...Pozdrowił także uczestników uroczystości z okazji 90-lecia objawień 
fatimskich, prosząc Maryję o "dar prawdziwego nawrócenia", ażeby chrześcijanie byli 
świadkami ewangelicznego orędzia, "wskazującego ludzkości drogę autentycznego 
pokoju".”

http://www.polskieradio.pl/77/1034/Artykul/326430,Jan-Pawel-II-obronca-godnosci-
czlowieka

II Małopolskie Dni Błogosławionego Mieczysław Szcześniak40

„Jesteś dla mnie dobry” to tytuł płyty, którą promował w kościele pw. św. Tomasza 
Apostoła w Sosnowcu zespół Mateusza Otręby „Mate. o”. Koncert odbył się 19 
października i można go było posłuchać za darmo. Po występie była możliwość 
porozmawiania z artystą i nabycia płyty.”

http://www.niedziela.pl/artykul/34253/nd/Koncert-Mateo

„Zakończyły się III Diecezjalne Warsztaty Muzyczne, które odbyły się w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Radomiu. Wzięło w nich 75 osób, które pod okiem 
profesjonalistów z dziedziny muzyki szkoliły swój warsztat artystyczny...Sekcję wokalną 
poprowadził Mate.O, czyli Mateusz Otremba – kompozytor, autor tekstów, wokalista, 
fotograf, a prywatnie mąż Natalii Niemen. ”

http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=481175

To zdrada, a nikt nic nie mówi! Tylko ślepiec nie zauważy planów ekumenikow- pod pozorem 
głoszenia 'Ewangelii' idą by zamydlić i ogłupić. Współpracują z bałwochwalstwem, a ślepi 
Protestanci kupują ich płyty! Po prostu finansujecie pedofilski katolicyzm i ekumenie.! Kiedy się 
ockniecie?

40 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432448173456029.107668.208709049163277&type=3  
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Religie misteriów

Swifta jak : Boże Narodzenie, Wielkanoc, i inne podobne są kontynuacja religii misteriów! 
Wikipedia zawiera ciekawą informacje:

„Przygotowania do budowy bazyliki sw Piotra na wzgórzu watykańskim, odkryło świątynie 
z 24 dedykacjami do Magna Mater i Attis”

Co ciekawe, wzgórze Watykanu, nazwane jest od demona zwanego Vagitanus bądź Vatikanus41, 
który związany był z pogańskim proroctwem [czyli wróżbami]. Stara bazylika św Piotra 
zbudowana została na CMENTARZU. Oczywiście, Piotr nigdy nie był w Rzymie i jest to po prostu 
maskarada katolicyzmu aby zwieść ludzi.

Jesli popatrzymy na tzw religie misteriów, to możemy tam wyróżnić kilka, które są ścisłe ze sobą 
połączone:

• Kult Despoiny, córki Demeter[jako tajemnicze imię]. Kościół Prawosławny dal ta nazwę 
demonowi Maryjnemu!42

• Kult Attis [Frygijczycy]-”Jako symbol śmierci boga w określonym dniu ścinano sosnę, 
potem przez dwa dni opłakiwano jego śmierć ”43

• Misteria Kybele44[Rzym], czyli 'zony' Attisa. Co ciekawe, w Marcu, obchodzono 'święty 
tydzień ' ku jej czci oraz Attis. Dowiadujemy się, ze Attis zginał pod sosna! W dniu 
zwanym Arbor intrat, ucinano drzewo i wnoszono je do świątynki, żałośnie biadoląc! 
Podczas Dies Sanguinis , ubolewanie wprowadzało tych ludzi w stan szalu, i spryskiwali 
figurkę Attisa własną krwią, niektórzy dokonywali kastracji. Attis miał zostać złożony do 
rytualnego grobu. Polecam poczytanie Ezekiela 8! Izraelici praktykowali kult misteriów 
pogańskich, które w NT Bóg nazywa 'tajemnica nieprawości'.

• Misteria Izydy
• Kult Trophoniusa[Grecja]
• Misteria Dionizosa[Grecja i Rzym]
• Misteria eleuzyjskie [Grecja]
• Misteria Mitry[Rzym, Persja]
• Misteria Orfickie [Grecja]
• Misteria Sabazjosa
• Misteria z Samotraki
• Kult Serapisa [Ozyrys]

W przypadku rytuałów Dionizosa, wino, a szczególnie jego fermentacja była symbolem 
pokrojonego na kawałki Dionizosa. Jest tu ścisły związek z misteriami Ozyrysa. Celem rytuałów 
było osiągniecie opętania przez demony. Uczestnicy wprowadzali się w trans, wykrzykując: Euoi!

Te rytuały kręcą się wokół Ariadny i Dionizosa. Co ciekawe, Attis na widok Kybele miał dokonać 

41 http://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_Hill  

42 http://en.wikipedia.org/wiki/Despoina#Cult_of_Despoina  

43 http://pl.wikipedia.org/wiki/Attis  

44 http://en.wikipedia.org/wiki/Cybele#Festivals_and_cults  
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samo kastracji. U Ozyrysa, Set pokroił go na kawałki. Zejście do podziemi, jako część rytuału, 
miało symbolizować jego zejście do zaświatów. 

„Rytualistyczne zejście do podziemi [katabasis] często miało miejsce w jaskiniach lub 
katakumbach”Wikipedia

Co ciekawe Biblia podaje nam pewne informacje, na ten temat:

„(1) Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie 
nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim 
imieniem. (2) Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się 
własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą (3) do narodu, który ciągle zuchwale mnie 
drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. (4) Przesiadując na grobach i 
nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w 
swoich naczyniach. ” Iz 65

Widać tu po raz kolejny, ze Izraelici zaangażowali się w misteria pogan. Przesiadując na grobach 
łączyło ich ze zmarłymi i zaświatami. 

Zabach = ofiara
gannah =ogród, sad
qatar = palić kadzidło
laban = robić cegły
yashab = przebywać
qeber = grób, cmentarz
luwn = przebywać, mamrotać
natsar =strzec, zachować sekret
chaziyr = dzik, świnia
maraq = barszcz z mięsem?
Pigguwl = nieczyste
keliy=naczynie

Inny werset pokazuje inny typ praktyk związanych z misteriami:

„Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który 
kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą 
- mówi Pan. ”Iz 66

qadash = dedykacja, poświecenie, oddzielenie
taher = oczyścić ceremonialnie, rytualnie
gannah = ogród, sad
sheqets = nieczystość
`akbar = mysz

Rytualnym symbolem Dionizosa był organ płciowy. Biblia, mówi ze Izraelici opłakiwali 
odpowiednika Dionizosa, czyli Tammuza oraz przykładali gałązki do nosa. Jest wielce możliwe,ze 
chodzi tu o symbol organu. 

„I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w 
ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan 



opuścił kraj. (13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni 
popełniają. (14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto 
siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś 
to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie 
na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między 
przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do 
przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. 
(17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu 
judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i 
ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa! 
”Ez 8.

Innym symbolem organu Tammuza, jest obelisk, np. na placu w Watykanie. 

'ishshah = kobiety
bakah = opłakiwać, lamentować
Tammuwz 
shachah = kłaniać się
shemesh = słonce
qedem = wschód

Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, jednak diabeł co rusz podchodził do  niego, oferując mu swoje 
misteria! Dziś Słowianie kłaniają się przed Swarogiem, Grecy mieli Heliosa, Inkowie mieli Inti, 
Hindusi- Surya, praktykanci jogi- kłaniają się słońcu podczas praktyki- pozdrowienia Surji. 
Imperium Rzymskie miało Sol Invictus. W Mezopotamii był to Shamash. Sumerowie mieli Utu.

Skandynawowie czcili Sol, Germanowie- Sunne. Esesmani nosili runy zwane Sig. 

 Reprezentacja słońca
Podczas rytuałów Dionizosa występowały 2 typy rytuałów: publiczne i tajne. Dionizos stal tez na 
czele wyroczni w Delfach przez 3 miesiące zimy. Manifestacja Dionizosa był byk. Podczas tych 
'świąt' ludzie uprawiali orgie, a przewodniczył im symbol zmarłego Dionizosa- fallus. Inna forma 
'świętowania' było rytualne chłostanie.

Podczas misteriów eleuzyjskich, czołowymi postaciami były : Demeter i Persefona.

Dionizos to inaczej Tammuz, lub Serapis, Ozyrys, Sabazios!

Wszystkie misteria oscylują wokół Semiramis[Semiramidy] oraz Tammuza! To samo dotyczy, 
katolicyzmu!

Wnioski

Dziś usłyszysz glosy przeciwko np. Halloween. Jednak bardzo cichutko jest jeśli chodzi o Święta 
Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Co się stało? Czyżby niewygodnie jest przedstawić 
Chrześcijanom pogańskie źródła tych festiwali/ świat? Czyżby troska o pozostanie w zborze 
przeważała nad prawda i pogańskimi obyczajami, za którymi stoją demony? Czy wciąż Jezus 
nakazuje aby nie chodzić jak poganie oraz to ze ani bałwochwalcy ani czarownicy Królestwa 
Bożego nie odziedzicza!? Jak to jest ze jesteśmy w stanie przestudiować historie Halloween, jednak 
ludzie nagle zamierają, gdy chodzi o popatrzenie na to skąd pochodzi świętowanie drzew, 
zabobonów? Gdzie podziała się prosta apologetyka, która obnaży katolickie i pogańskie źródła tych 



zabobonnych, wywodzących się z religii misteriów świąt? Czy jeśli okazuje się ze Święta są 
pogańskie, to dalej będziesz Chrześcijaninem? Czy dalej będziesz chodził z Jezusem? Czy powiesz 
rodzinie, ze te święta, nie oddają chwały Jezusowi, ale stawiają kościół w miejscu Izraela, gdzie ten 
czci Jahwe, a jednocześnie oddaje hould demonom okolicznych ludów?

Co pastor powie o dacie urodzenia Jezusa? Czy Jezus wciąż odradza się co roku? Co ma znaczyć 
'Dzisiaj w Betlejem'?  Czy Jezus ma dziś, w 2013 r znowu 0 lat? Ta sama zasada jak w przypadku 
obnażania Halloween dotyczy tych świąt. Czemu jednak nie chcecie tego zrobić? Czy to diabeł 
zaślepił wasze oczy? Nie, może nie kłamiecie dzieci odnośnie mikołaja, ale.... robicie to w kwestii 
Bożego Narodzenia i Wigilii! 

Nie, Jezus nie jest uwielbiony w święto, które jest ku czci słońca, które jest świętowane pogańskimi 
zwyczajami, i kontaktami z demonami! Nie tylko świętujecie na próżno, ale i grzeszycie, poddając 
się światu i demonom, które tam grasują. Prezent pod choinka jest ofiara i paktem z demonami! 
Branie udziału w tradycjach tych świąt, otwiera cie na świat duchowy, którego wpływ na ciebie nie 
pozostanie bez znaczenia.

Pokutuj dziś, i wyznaj Jezusowi, swoja upartość, ignorancje, podążanie za zwyczajami bo inni 
Chrześcijanie tak robią! Jeśli nie jesteś zbawiony, a chciałbyś mieć dziś wybaczone grzechy pomódl 
się prosto z serca:

Jezus, wierze ze umarłeś za mnie na krzyżu. 2000 lat temu przelałeś krew, która ma mnie moc 
obmyć od wszelkich grzechów jakich się dopuściłem w moim życiu. Wybacz mi te grzechy, oddaje 
je tobie. Wybacz, ze chodziłem z dala od Twoich dróg, ale dziś wiem, ze jesteś prawdziwy! 
Napełnij mnie tez twoim Duchem Świętym i prowadź na drodze ku życiu wiecznemu!

Dziękuje Jezus!

Chwale Ciebie i dziękuje Bogu za moje zbawienie!

Amen.



Literatura obowiązkowa w tych czasach apostazji:

Mała Encyklopedia Halloween cz.1

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/10/70918445-mac582a-encyklopedia-
halloweenwersja-2.pdf

Mała Encyklopedia Halloween cz.2

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/10/mac582a-encyklopedia-halloween-czesc-2-2.pdf

Mała Encyklopedia Halloween cz.3

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/10/mac582a-encyklopedia-halloween-czesc-3.pdf

Wielkanoc- Bestia która była, której nie ma i znowu jest 1-4

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/03/wielkanoc-bestia-ktc3b3ra-byc582aktc3b3rej-
niema-i-znowu-jest-calosc.pdf

Wielkanoc- Bestia która była, której nie ma i znowu jest 5- boginka maja i czary

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/04/wielkanoc-bestia-ktora-byla-nie-ma-i-znowu-
jestczesc-5-boginka-maja-oraz-czary-ver-2.pdf

Skąd biorą się huragany? Bóg, szatan czy... przyroda?

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/10/huragan-juda-i-ostrzec5bcenie-dla-
angliiposzerzone.pdf

Gorączka złota w Wieczerniku

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/11/gorc485czka-zc582ota-w-wieczerniku.pdf

Kompedium wiedzy na temat Swiat Bozego Narodzenia jest tutaj: [to jest MUS!]

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

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/74614803-c59bwic499ta-boc5bcego-narodzenia-czesc-druga1.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/74614803-c59bwic499ta-boc5bcego-narodzenia-czesc-druga1.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/11/gorc485czka-zc582ota-w-wieczerniku.pdf
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http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/04/wielkanoc-bestia-ktora-byla-nie-ma-i-znowu-jestczesc-5-boginka-maja-oraz-czary-ver-2.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/04/wielkanoc-bestia-ktora-byla-nie-ma-i-znowu-jestczesc-5-boginka-maja-oraz-czary-ver-2.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/03/wielkanoc-bestia-ktc3b3ra-byc582aktc3b3rej-niema-i-znowu-jest-calosc.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/03/wielkanoc-bestia-ktc3b3ra-byc582aktc3b3rej-niema-i-znowu-jest-calosc.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/10/mac582a-encyklopedia-halloween-czesc-3.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/10/mac582a-encyklopedia-halloween-czesc-2-2.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/10/70918445-mac582a-encyklopedia-halloweenwersja-2.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/10/70918445-mac582a-encyklopedia-halloweenwersja-2.pdf


Inne darmowe publikacje:

Plany Watykanu aby rozbić Protestantyzm od środka i wciągnąć go do globalnego o jednej
religii rządu Antychrysta. Nie znajdziesz tych informacji w żadnej książce w Polsce!

Część 1:

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/ekumenia-cz-1.pdf

Część 2:

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/50145712-ekumenia-odslona-druga-2.pdf

Część 3:

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/01/ekumeniaodsc582ona-3-plany-ekumenii-
wyc582oc5bcone-jak-na-tacy-2013.pdf

Pierwsza część tej publikacji jest dostępna do darmowego ściągnięcia na dysk pod linkiem:

Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia cz.1

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/historia-ludzkoc59bci-zwiedzenie-a-
c59bwic499ta-boc5bcego-narodzenia.pdf

Rzecznicy ekumenii

75985447-Brat-Artur-Ceronski-i-Jego-Swiadectwo

96817174-Otwarty-List-Do-Brata-Ceronskiego-Od-Przyjaciela

73756468-Odnowa-w-Duchu-Świętym-Wielkie-zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu

101122364-Artur-Ceronski-Świadectwo-częściowo-zepsute

Prawda na temat katolicyzmu

54710406-Zloty-Cielec-Nadchodzi-Ekumenia-w-KZ

50145245-2000-Krucjaty-przeciwko-Biblii

62230210-Przeklenstwo-katolicyzmu

Protestancka Scena Muzyczna

50145562-Baal-Polski-Czyli-Eliasz-Tancujacy-z-Balwanami

IGNORANCJA ZABIJA!

Te publikacje otworz  ci oczy na fakt co naprawd  si  dzieje ! Chwa aą ę ę ł  
Jezusowi Chrystusowi!

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/50145562-baal-polski-czyli-eliasz-tancujacy-z-balwanami1.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/62230210-przeklenstwo-katolicyzmu1.pdf
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http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/50145712-ekumenia-odslona-druga-2.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/ekumenia-cz-1.pdf
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