
Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia



Biblia doskonale wyjaśnia nam wszystkie pytania które moglibyśmy zadać jako ludzie, czyli:

• Skąd się wzięliśmy?

• Genealogia człowieka od Stworzenia

• Upadek i stan człowieka w obecnym świecie

• Która religia jest prawdziwa

• Czy to co świętuje jest od Boga, czy jest to element zwiedzenia szatana, które zapuścił na 
świat od czasu upadku człowieka w Ogrodzie Eden?

• Jak znaleźć Boga?

• Kim jest Jezus Chrystus i dlaczego bez niego nie jest możliwe iść do nieba?

Poniżej przedstawię tabelarycznie początek człowieka, aby moc zrozumieć tzw Święta Bożego 
Narodzenia, czy np. Mikołaja! 

Po stworzeniu człowieka:[pierwsze cywilizacje przed pojawieniem się Sumeru]

Adam + Ewa

Abel Kain Set

X Enoch Enos

Irad Cainan

Mehujel Mahalaleel

Metusael Jared

Lamech Enoch

Jabal oraz Tubal-Cain Methuselah

Lamech

↓

Noah

Potop

Noe

Shem Ham Japhet

W trakcie potopu nie ocalał nikt prócz 8 osób. Cale pokolenia Kaina oraz Seta zostały starte, bądź 
do tego czasu wymarły. Jak czytamy w ks Rodzaju 6, ludzkość została zainfekowana 
eksperymentami typu spółkowanie upadłych aniołów oraz kobiet ludzkich. Cala linia została 
zainfekowana i rodziły się z tych unii giganci [gibbor bądź Nephilim]. W tym momencie czytamy, 
ze człowiek poświecił się całkowicie złu. Stad Bóg musiał wymieść większość ludzkości w tym 
gigantów. O ponownym pojawieniu się gigantów czytamy po potopie. Jak się tam znaleźli? Czy to 
wieczne dążenie szatana aby wprowadzić swoje mutacje i zmiany do Bożego stworzenia?

Co ciekawe, co musimy tez zrozumieć- Noe nakłada klątwę [nazwijmy ja klątwa Noego] na 
Kanaana, potomka Hama. Ham okazał się zboczeńcem, który podglądał Noego. To zboczenie i 



klątwa jest później przekazana na następców Hama.

Musimy tu wiedzieć parę rzeczy:

1. Kanaanici i ich zwyczaje, pochodzą od Hama. Co interesujące, miasta które Bóg zniszczył 
ogniem i siarka, znajdowały się właśnie w siedzibie Kanaanitow! Miasta te nosiły nazwę: 
Sodoma, Gomora, Admah i Zeboim. Biblia podaje,ze wszystkie 4 uległy destrukcji, z 
powodu praktykowania zboczenia- homoseksualizmu.

2. Nimrod, niesławny pierwszy król po potopie, pochodzi z linii nie Shema ani Japheta, ale 
właśnie Hama!

Geneza niektórych plemion:

Noe

Shem Ham Japhet

Elam Kush-Etiopia Jawan- Grecja

Assur-Asyria Misraim= Egipt Madai- Azja[Mniejsza?]

Aram- Syria Kanaan Kittim= kolo Cypru

Dodanim= Rodos?

Tarshish= Tarsus [Azja 
Mniejsza]?

Biblia podaje, ze królestwo Nimroda [namar- gepard, ruwd= deptać po] obejmowało: 

• Babel
• Erech[Uruk]
• Accad[Akkad]
• Calneh
• Shinear[w języku akadyjskim to: Sumeru!1]

Czytamy dalej,ze Asshur [Asyria] założył:

• Niniveh[Niniwa- dom syna?]
• Rehoboth[ulice, rozszerzyć]
• Calah[pełny]
• Resen[cugle]

Wg Wikipedii2, Niniwa była centrum czczenia Isztar. Jednak w nazwie występuje tzw Ninus3[czyli 
Nimrod]. Prawdopodobnie Asshur założył Niniwę ku czci Nimroda!

Historyczne zapiski łączą Nimroda[Ninus] z Semiramis [Semiramida] oraz Tammuzem[Ninyasem4]

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

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

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

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Shinar
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiramis
http://en.wikipedia.org/wiki/Ninus
http://en.wikipedia.org/wiki/Nineveh


To pozwoli nam zidentyfikować te 3 osoby, w rożnych krajach, kontynentach oraz systemach 
pogańskich wierzeń. Jak pisałem we wcześniejszych publikacjach, ta religia, wzięta z Babel, której 
królem był Nimrod, rozprzestrzeniła się po całym świecie, lecz nazwy zmieniły się z powodu 
pomieszania języków! Istnieją tez regionalne wariancje tych osób, lecz sens się zachował. Czytamy, 
ze Noe żył 350 lat po potopie. Swego czasu wszyscy zgromadzeni byli w Babel, mieszczącym się 
gdzieś w Mezopotamii.5 Noe musiał widzieć poczynania Nimroda z pierwszej reki. Można tez 
śmiało powiedzieć, ze osoby Noego, i jego 3 synów musiały być słynne z tego powodu, ze były to 4 
z 8 osób, które przetrwały potop by opowiedzieć historie człowieka i opisać o przyczynach potopu i 
o prawdziwym Bogu- Stworzycielu- Jahwe! Co się okazuje, większość z potomków, podążało za 
fałszem, stad czytamy podania o potopie w wielu narodach, jednak one nie opisują prawdziwych 
przyczyn i co gorsza podają imiona fałszywych bożków, zamiast Jahwe! Oto przykład jak szatan 
zniekształca i bierze odrobinę prawdy: potop był faktem we wszystkich cywilizacjach, jednak 
wypacza realia stworzenia, oraz dodaje imiona upadłych aniołów! Popatrzcie na kultury typu : 
Sumer, Akad, Asyria, Starożytne Chiny, Indie, Babilon, i zobaczcie, ze były to cywilizacje, które 
czciły upadłe anioły! Biblia podaje, ze Nimrod założył Akad, Uruk, Sumer. Co więc czcił Nimrod? 
Popatrzcie na panteon tych cywilizacji! Z historii wynika, ze w Uruk, bożkiem który był czczony 
była Innana, oraz Anu, o kompleksie świątyń można poczytać pod linkiem. Anu to odpowiednik 
Zeusa, a z kolei Innana to Isztar, Asztarte, itd.

 

Po pomieszaniu języków, ludzie dobrali się wg ich nowego języka i rozmieścili się po całym globie. 
Popatrzmy na niektórych przodków dzisiejszych państw/ narodów:

Państwo: Przodkowie:

Grecja Minoanie,z Krety oraz Mykenczycy

Rzym Etruskowie

Anglia Celtowie

Holandia, Belgia, Luksemburg Celtowie, Germanie

Niemcy6 Plemiona Germańskie

Austria Plemiona Germańskie

Węgry Awarowie

5 http://www.artlex.com/ArtLex/m/images/mesopot_map_med.jpg  

6 Wbrew przeoczeniom dzisiejszych historyków, Hitler próbował na nowo przywrócić chwale germańskim bożkom, 
wymieszanym z Hinduskimi Ariami oraz katolicyzmem.

http://en.wikipedia.org/wiki/Uruk
http://www.artlex.com/ArtLex/m/images/mesopot_map_med.jpg


Czesi i Słowacy Słowianie

Polska Słowianie

Litwa, Łotwa i Estonia Bałtowie

Bułgaria Ilirowie,Celtowie,Trakowie7,Scytowie8

Rosja Waregowie9

Francja Celtowie

Hiszpania i Portugalia Celtowie, Iberowie i 2 inne

Włochy Etruskowie

Albania Ilirowie

Indie Ariowie, Harappa, Mohendżo-Daro

Turcja Hittyci

Szkocja Celtowie

Walia Celtowie

Irlandia Celtowie

Wietnam Sa Huynh, Dong Son

Japonia Jimmu Tenno10, Yayoi

Chiny Xia, Shang

Pomimo pewnych różnic, wszystkie te plemiona i więcej, maja te sam początek w Babel i czcza te 
same bożki!

Teraz przejdźmy do głównego tematu: Święta Bożego Narodzenia i Święty Mikołaj. Uginająca się 
pod skandalami BBC, podaje nam taka informacje:

„Było kilka prekursorów tego pulchnego, starszego pana ze śnieżna brodą. Skandynawski 
demon Odyn był jednym z pierwszych postaci, która jeździła po świecie zimowym, 
przynosząc albo prezenty lub kary, w zależności od zachowania ”BBC11

 Wiemy, ze BBC to bynajmniej nie Protestancka organizacja, więc nie ma żadnego celu by ukrywać 
genezy tego jegomościa z broda! 

Kiedy zobaczymy kim był Odyn, nagle otwierają nam się powiązania z Biblia i tym co 
powiedzieliśmy wcześniej [również w pozostałych publikacjach]. Proszę spojrzeć na tabelki i 
zobaczyć powiązania z oryginalnym Nimrodem!

8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Scytowie  

7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Trakowie  

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Waregowie  

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jimmu  

11 http://www.bbc.co.uk/history/british/ten_ages_gallery_07.shtml  

http://www.bbc.co.uk/history/british/ten_ages_gallery_07.shtml
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jimmu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waregowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Scytowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trakowie


Zacznijmy od Skandynawii:

Odyn

Frigga

Baldr

Loki

Egipt

Ozyrys

Izyda

Horus

Set

Kanaan

Baal/ Hadad

Athtart[Aszera, Asztarte]/ Anat

Mezopotamia

Nimrod

Semiramida

Tammuz

Anglosasi

Wodan

Frige/Ēostre

Baldaeg 



Celtowie[]

Ceridwen

Tegid Foel

Avagdu/ Morfan?

Germanowie

Wotan

Frigg

Baldr

Słowianie

Perun

Mokosz

Białobóg ?

Czarnobóg, Weles?

Jeśli chodzi o Skandynawska wersje Nimroda, Odyna, widzimy tu podobieństwa do Egipskich 
odpowiedników. W Egipcie Set zabija Ozyrysa. U Skandynawów, Loki, powoduje, ze Balder 
zostaje rażony strzałą z jemioły!

Hel, demoniczny odpowiednik Ereszkigal , ma zamiar wypuścić Baldera z demonicznego miejsca, 
jeśli wszystkie obiekty będą go opłakiwać!12 

Widzimy tu ponowny odnośnik do opłakiwania Tammuza z ks Ezechiela 8.

Co ciekawe, podczas świętowania 'Bożego Narodzenia', pojawia się niesamowita liczba symboli 
powiązanych z tymi mitami:

• jemioła
• świnia
• mikołaj i prezenty

Jemioła jest powiązana zarówno z Celtami jak i Skandynawskim pogaństwem. Jest to pogański 
symbol płodności! Osoby całujące się pod jemioła, po prostu dokonują zabobonu.

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Baldr  

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


Jeśli chodzi o świnie, to w jednym z odpowiedników Nimroda, został zabity przez świnie. Adonis 
13miał być zabity przez dzika świnie. Jaki ma to jednak związek ze Świętami? 

Odyn, wg legendy miał jeździć na 8-nogim koniu- Sleipnirze! To dało początek tzw Mikołajowi!

 

 

 

Podroż mikołaja, jest związana z innym pogańskim mitem a mianowicie- Dzikim Łowem, na 
którego czele ma stać Woden czyli Odyn! Czytaliśmy, ze Nimrod :

„A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (9) Był on dzielnym 
myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. 
(10) A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. ”Ks. 
Rodzaju 10.

O dzikim łowie pisałem już po krotce w publikacji na temat Halloween. Halloween miał to być czas 
jego rozpoczęcia. Odyn bierze udział w łowach wraz z Frigg. My słyszeliśmy o Dziadku Mrozie 
oraz Śnieżynce. Towarzyszące Mikołajowi elfy, to może być wataha Odyna.

Co ciekawe, ludzie, którzy mieli widzieć te łowy i wyśmiewali się z nich, mieli być przeklęci, a 
wielu miało zniknąć! Ci jednak, którzy się chcieli szczerze przyłączyć, otrzymywali złoto! Co nam 

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Adonis  

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


to przypomina? Mikołaj z rózga, ale i celtyckie- trick or treat!14 Encyklopedia podaje, ze plemiona 
germańskie odgrywali te łowy w sposób rytualny- Hariowie , malowali sobie twarze na czarno i 
atakowali w nocy, jako 'armia duchów'. Inna grupa powiązana z Wotanem[Odynem] to Herulowie. 
Był to ekstatyczny wilczy klan, który praktykował ofiary z ludzi. Do tego zabijali chorych 
oraz starszych, a ich resztki spalali na stosie pogrzebowym. Dziki Łów związany jest tez z 
berserkami.15

W Niemczech Dziki Łów zwany był również Dzika Armia, Pełna Furii. Liderami tej armii 
mieli być np.: Perchta, Holda, czy Krampus.

Dzisiaj te demony, są zwykle pomocnikami mikołaja, bądź potworkami typu turon. Perchta, to 
demon Alpejski, odpowiednik Frigg. Perchta i Holda, jej odpowiednik to strażniczki bestii, a 
Perchta znaczy 'lśniąca'. Perchta i Holda, pełnia funkcje Mikołaja.

 
Perchta

Krampus to diabeł, który towarzyszy mikołajowi. Jest on związany z Hel czyli Ereshkigal !
Wikipedia podaje, ze Krampus  pochodzi z pogańskich mitów oraz ze to syn Hel16, więc musi 
to być Namtar. Kim był Namtar?

„piekielny demon, w Mezopotamskiej mitologii...bożek śmierci, posłannik An, Ereshkigal i 
Nergala... przynoszący choroby”Wikipedia17

 Jego odpowiednik to Czarny Piotruś, bądź Zwarte Piet. [Holandia]

14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukierek_albo_psikus  

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/Berserk_%28mitologia%29  

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Krampus#cite_note-Bruce-1  

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Namtar  

http://en.wikipedia.org/wiki/Namtar
http://en.wikipedia.org/wiki/Krampus#cite_note-Bruce-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berserk_(mitologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukierek_albo_psikus


 
Zwarte Piet

 
Krampus

Dziś z tego wszystkiego zrobili mila zabawę, geneza jednak pozostaje.

Odyn w Łowach ukazywany jest jako Dziki Łowca.

„Nimrod...zaczął być potężny[gibbor] na ziemi[erets]. Był on potężnym[gibbor] 
łowca[tsayid ] przed [paniym]Panem”Rodzaju 10.

Skąd wzięło się drzewko bożonarodzeniowe i jego dekoracje? Czytamy o Odynie, ze on sam 
złożył ofiarę z siebie, wieszając się na drzewie Yggdrasill .18 Prawdopodobnie stalo się to wzorcem 
dla jego czcicieli.

Odynowi składano ofiary z ludzi19, np. w świątyni pogańskiej w Uppsali. Tam wg opisu, ze obok 
świątyni znajdował się gaj, i brano 9 samców z każdego żywego stworzenia, i wieszano ich na 
świętych drzewach w gaju. Gnijące ciała psów, koni wisiały obok ludzkich! Oto geneza 
dekorowania drzew! W tej świątyni ofiarowano ofiary Wodanowi, gdy zbierało się na wojnę.

U Celtów, również istniały święte gaje, zwane nemeton.

„Celtowie uczynili święte miejsca w ciemnych gajach, gdzie drzewa są obwieszone ofiarami  

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil  

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sacrifice
http://en.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil


lub z głowami ofiar. Ofiary z ludzi wieszano na drzewach lub nadziewano na nie.20.. Te, 
podobnie jak ofiary wciąż umieszczane przez ludzi na świętych drzewach, zostały dołączone 
do nich, bo drzewa były siedliskiem duchów lub bóstw, które w wielu przypadkach miały 
władzę nad roślinnością ”

„W górach Kangra[Indie]... zwykle było co roku złożyć ofiarę z dziewczyny do drzewa 
cedrowego.21 Ludzie z wioski na zmianę zaopatrywali ofiarę.”

  

U słowiańskich demonów powiązanych z lasem i drzewami znajdziemy Leszego.

„Wy, którzy uprawiacie nierząd między terebintami, pod każdym zielonym drzewem, którzy 
składacie dzieci w ofierze w dolinach, wśród rozpadlin skalnych. (6) Twój dział jest wśród 
gładkich kamieni łożysk rzecznych, one są twoim udziałem, także im wylewałeś ofiary z 
płynów, składałeś ofiary z pokarmów - czy mam się tym zadowolić? (7) Na górze wysokiej i 
wyniosłej rozesłałaś swoje łoże i tam wychodziłaś, aby składać rzeźne ofiary. ”Izajasz 57

„Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą 
topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się 
nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą. ”Ozeasz 4

20 http://www.sacred-texts.com/neu/celt/rac/rac16.htm  

21 http://www.bartleby.com/196/17.html  

http://www.bartleby.com/196/17.html
http://www.sacred-texts.com/neu/celt/rac/rac16.htm


 

Interesującym faktem dla katolików i nie tylko, jest to ze Hieronim ze Strydonu22 podaje, ze :

„Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest zbudowana na jaskini, która była pierwotnie 
świątynką dla Adonisa/ Tammuza[!] „

 

 

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Tammuz_%28deity%29#Church_of_the_Nativity_and_Shrine_of_Adonis-Tammuz  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tammuz_(deity)#Church_of_the_Nativity_and_Shrine_of_Adonis-Tammuz


Na zdjęciu znajduje się miejsce gdzie miał się niby narodzić Chrystus. Zobaczcie, ze szaleni 
katolicy, biorą wszystko z pogaństwa, a następnie wlepiają tam Boga! To oszustwo jest następnie 
powielane przez pokolenia. Biblia nie podaje gdzie Jezus się narodził! Dodajmy do tego, ze data 24 
Grudnia tez została wzięta z pogaństwa! Ani Paweł, ani Apostołowie nie szukali tego miejsca, bo w 
Chrześcijaństwie nie o to chodzi!

Data Świąt tzw jest wzięta od przesilenia zimowego i dotyczy pogańskich zasad tzw tajemnicy 
nieprawości! W mitologii, związanej z ruchem słońca po nieboskłonie, rodzic się ma nowe słonce, 
a umierać stare.  Pod ten proces, który stworzył Bóg, podszywa się diabeł, by zacząć go czcić!

Wiele budowli starożytnych było ustawionych zgodnie z przesileniem zimowym. Np w Knowth, w 
dzień przesilenia, mały promyk słońca przechodzi przez przejście, aż rozświetla cala komorę.

 
Newgrange- grobowiec korytarzowy

 
Knowth



Ułożenie kamieni i miejsca:[Celtyckie feng shui]

 
W Stonehenge, podczas zimowego przesilenia- promień pada na kamień ołtarzowy!

„Druidzi (Celtyccy kapłani)23 ucinali  jemiołę, która rosła na dębie i dawali ja jako 
błogosławieństwo. ”[płodność]

„To także byli druidzi, którzy rozpoczęli tradycję polana Yula. Celtowie uważali, że słońce 
stało nieporuszenie jeszcze przez dwanaście dni w środku zimy, a w tym czasie palono kłodę 
aby pokonać ciemność, wygnać złe duchy i przynieść szczęście w nadchodzącym roku. ”

Niestety u pogan, równonoce oraz przesilenia oraz dni środkowe pomiędzy nimi są używane aby 
składać ofiary i czcić upadłe anioły!

Przesilenie zimowe to najkrótszy dzień w roku!W 2013, słońce wschodzi o 7:42 a zachodzi o 15:24. 
Wg strony, „Dzień trwa 7 godz. 42 min i jest krótszy od najdłuższego o 9 godz. i 4 min oraz 
dłuższy od najkrótszego o 0 min ”

Dla porównania w przesileniu letnim:”Dzień trwa 16 godz. 46 min i jest krótszy od najdłuższego o 
0 min oraz dłuższy od najkrótszego o 9 godz. i 4 min ”

Podczas równonocy dzień ma mieć tyle samo godzin co noc. Co Bóg stworzył normalnie, szatan 
wypaczył i kazał poganom robić rytuały i kalać się magia, zabobonami, przepowiedniami i 
składaniem ofiar, by słonce znowu wstało! Biblia jasno nam mówi:

„Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i 
noc. ”Rodzaju 8

Diabeł spadł z nieba[Objawienia 12], i ukrył się na ziemi. Działa za parawanikiem. Udaje,ze go nie 
ma. Daje ludziom filozofie oparte na półprawdach by go czcili i chodzili w nieświadomości.

23 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/paganism/holydays/wintersolstice.shtml  
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http://www.bbc.co.uk/religion/religions/paganism/holydays/wintersolstice.shtml


Namawiam dziś  czytelnika, aby odwrócił się od tych marności. Święta Bożego Narodzenia, to nic 
innego jak pogaństwo przybrane w katolicki odcień. To nie ma nic wspólnego z Jezusem, ale 
honoruje stare bożki, które jak widać szukają ofiar, również i dziś, w 2013 roku. Przyjmij Jezusa 
jako swojego Pana i Zbawiciela. To jego szukasz, to On jest twoja odpowiedzią! Czytaj Słowo 
Boże, aby pokazało ci prawdę. Pamiętajmy,ze tylko Prawda wyzwala, a ona nie jest względną! To 
nie moralność na pokaz ani w zależności od okoliczności. Jezus powiedział: Musicie się narodzić 
na nowo! On przyszedł by zmienić historie ludzkości, która żyje w zwiedzeniu i ciemności. On 
przyszedł zbawić człowieka, i na nowo przywrócić Boży porządek!

Jezus, potrzebuje ciebie. Wybacz mi moje grzechy i pokaz mi prawdę! Napełnij mnie Twoim 
Świętym Duchem i prowadź mnie do bliskiej relacji z Toba! Dziękuje Ci, za prawdę która mnie dziś 
wyzwoliła i pomogła zobaczyć gdzie jestem. Dziękuje za To,ze przyszedłeś i ze kochasz człowieka, 
i chcesz go prowadzić do normalności i do celu w jakim go stworzyłeś!

Chwała Jezusowi!



Dalsza literatura:

Jeśli czytelnik chciałby głębiej wniknąć w temat to polecam 
kolejne pozycje dostępne za darmo na stronie internetowej.

Mała Encyklopedia Halloween cz.1

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/10/70918445-mac582a-encyklopedia-halloween-
wersja-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-nie-
ma-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-jest-
czesc-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-anglii-
poszerzone.pdf

Gorączka złota w Wieczerniku

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

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/ekumenia-cz-1.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/50145712-ekumenia-odslona-druga-2.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/01/ekumeniaodsc582ona-3-plany-ekumenii-
wyc582oc5bcone-jak-na-tacy-2013.pdf
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