
Koniec świata w 2014? Ile to już razy słyszeliśmy? 
Dziś, 22 Luty 2014 r.- Apokalipsa Wikingów

Czyli kolejny zawód!

Wg Centrum Wikingów Jorvik1, świat miałby się skończyć 22 Lutego 2014 r. Jak 
zwykle można się spytać: Który to już raz? Mieliśmy niekończące się proroctwa 
Świadków Jehowy i ich fałszywych proroków. Ilu ludzi dziś poszło po rozum do 
głowy? Następnie mieliśmy Harolda Campinga, potem byli Majowie i fałszywe 
proroctwo na 2012 r!

Dziś mamy przykład z fałszywej mitologii Skandynawów. Rzekomy Ragnarok miałby 
się zacząć dziś, w Sobotę 22 Lutego. 

Nordycki demon zwany Heimdallr miała niby dmąc w magiczny róg, aby 
zapowiedzieć Ragnarok! 30 Festiwal Wikingów zwany Jorvik ma trwać między 15 a 
24 Lutym tego roku i zakończyć się apokalipsa. 

Jezus powiedział, ze dnia ani godziny nie zna nikt. Skoro Bóg Jahwe zapowiedział 
Apokalipsę w Jego czasie, szatan również ma swoje 'typy'. Oczywiście każda 
mitologia, czy to Majów, Inków, Celtycka czy właśnie Skandynawska, nie zawiera 
prawdziwych 'bohaterów' tej wojny. Szatan sprytnie wmieszał się w życie ludzi od 
czasów starożytności. Sumerowie, Akadowie, Babilończycy, Medowie, Persowie, 
Grecy, Rzymianie a dziś katolicyzm i inne babilońskie religie myślą,ze służą jakimś 
'bogom' i 'boginiom'. Prawda jest taka, ze po wojnie w niebie, szatan i jego anioły 
runęły na dol, zajmując obszary ziemi, wodę, podziemie oraz powietrze. Szatan nie 
mogąc być 'bogiem' w niebie, postanowił zrobić sobie 'wirtualna rzeczywistość' tu na 
ziemi. Wymyślił fałszywe filozofie (np. mitologie), on i jego upadłe i złe anioły od 

1 jorvik-viking-centre.co.uk/ 



wieków robiły sobie żarty z ludzi, podszywając się pod 'bogów' jak Thor, Zeus i inne! 
Nie, on nie przyszedł do ludzi mówiąc- jestem szatan i przyszedłem was zwieść. Nie. 
On opracował plan, który realizuje od ok 6000 lat a prawdziwa walka wieków która 
toczy się jest nie między jedna grupa demonów a druga, jak to podają mity, ale między 
szatanem, który jest twórcą wszystkich mitów a Bogiem Biblii!

Ok 300 'wojowników-wikingów' ma się zgromadzić w pokazie siły. Ragnarok ma 
oznaczać kres bożków Skandynawii oraz nastanie nowego świata.2

Co interesujące, to centrum wikingów wciąż sprzedaje rożne rzeczy. Po co im kasa, 
jeśli maja zginąć dziś? :)

Oto zrzut ekranu z ich strony, na której znajduje się licznik, odliczający czas do końca 
świata. Cena biletu wynosi 12£.

Galeria Artefaktów w tym centrum zawiera znalezione kości zwierząt, naczynia i inne 
rzeczy jak- hełmy, fragmenty broni itd.3

2 http://www.minsterfm.com/news/local/1213220/yorks-30th-jorvik-viking-festival-to-have-apocalyptic-finish/  

3 http://jorvik-viking-centre.co.uk/about-jorvik/gallery/  
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Oczywiście archeologowie nie zdają sobie sprawy z potencjalnego 'duchowego 
nośnika' jakim są te rzeczy. Wstęp do centrum kosztuje 9.95£4 i jest źródłem dobrego 
biznesu. Ten festiwal a tym bardziej fałszywa apokalipsa przyciągnie wielki zysk.

Centrum ma także sklep z pamiątkami.5 Mamy tam książki, modele statków 
wikingów, muzykę o celtyckich motywach, figurki wikingów, biżuteria  itd.

Wracając do Ragnaroka, ziemia ma się otworzyć i 'mieszkańcy podziemia' maja wyjść 
na zewnątrz. 6

Demony o nazwach Odyn, Thor, Týr, Frejr, Heimdallr, i Loki maja 'zginąć'. Heimdallr 
to 'zapowiadacz Ragnaroka', i ma mieszkać w ezoterycznym miejscu zwanym 
:Himinbjörg7 Ma dać na magicznym rogu- zwanym Gjallarhorn.8

Ragnarok to 'zmierzch bożków'. Fenrir(wilk- potwor) ma zabić Odyna,  Jörmungandr 
czyli waz morski walczy z Thorem, i obydwoje giną. Surtr czyli typ giganta, ma 
wystąpić przeciwko Frejr. Po tym płomienie maja ogarnąć ziemie. Inna postacią jest 
'boginka' Hel, która stoi na czele armii walczących z Odynem. Przeciwko Tyrowi ma 
wystąpić pies- Garmr .9 Jest to strażnik podziemia, odpowiednik Cerbera. Hrym na 
czele z legionami gigantów ma uderzyć przeciwko Odynowi. Loki ma walczyć z  
Heimdallr i zabić jeden drugiego.

 Odin, Frigg, Thor, Baldr i  Týr należą do tzw Aesir. Natomiast Vanir to  Njörðr, Freyr 

4 http://jorvik-viking-centre.co.uk/visit-jorvik/  

5 http://www.jorvikshop.com/category.php?cat=1  

6 http://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/Viking-apocalypse-End-of-the-world-predicted-to-happen-  
today/articleshow/30842054.cms

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Himinbj%C3%B6rg  

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

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Garmr  
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i  Freyja.

Biblia podaje Armageddon, a fałszywe mity maja pole zwane: Vígríðr lub Óskópnir.10 
Wilk Sköll ma pożreć słonce(Sola) a Hati Hróðvitnisson, inny wilk- księżyc.
(Maniego). Wg Biblii po czasie wielkiego ucisku, słonce ma się zaćmić a księżyc nie 
wydać blasku.  Kiedy zatrąbi czwarty anioł, 1/3 księżyca i 1/3 słońca oraz 1/3 gwiazd 
na niebie zostanie uderzona i przestanie świecić.(Obj. 8:12)

Biblia podaje tez ze diabeł nie walczy z jego sługami! On używa ich jak marionetki a 
potem wypluwa. Gniew diabla podnosi się tylko i wyłącznie przeciwko nowo- 
narodzonym Chrześcijanom oraz narodowi Izrael, bo diabeł wie,ze Bóg chce zbawić 
ich- jak jest napisane, ze będą płakać nad tym którego przebili, oraz ze Duch zostanie 
na nich wylany! Diable zupełnie nie obchodzi katolicyzm, Hinduizm, neo-poganie 
itd. bo...oni go czcza!

Jako ze diabeł to ojciec kłamstwa, ci co wierzą w mitologie, nie rozumieją 
prawdziwego konfliktu! Mitologia ma dać fałszywe proroctwa. Po dzisiejszym dniu, 
kolejna grupa będzie zawiedziona!

„ A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności.”1 Tym 4:7
W Grece mamy: bebēlous – pospolite, bezbożne ,graōdeis mythous= starej 
kobiety, mity!

„Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś 
pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my (4) i nie zajmowali się  
baśniami(muthos) i nie kończącymi się rodowodami(genealogia ), które przeważnie 
wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.” 1 Tym 1.

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich 

10 http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADgr%C3%AD%C3%B0r  
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upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4) i odwrócą ucho 
od prawdy, a zwrócą się ku baśniom(muthos).”2 Tym 4

„ Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych(sophizo11) baśniach(muthos), 
lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości. (17) Wziął On bowiem od Boga Ojca 
cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój 
umiłowany, którego sobie upodobałem.”2 Piotra 1

W Biblii Krola Jakuba :”nie podążaliśmy za, przystać do ”(exakoloutheo)- jak w 
przypadku Świadków Jehowy, czy zwolenników Majów, Wiccan, czy innych.

„Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby 
ozdrowieli w wierze (14) i nie słuchali żydowskich baśni12( Ioudaikos muthos) i 
nakazów ludzi13(entole  anthropos), którzy się odwracają od prawdy. ”Tytusa 1:14

Mateusza 12: „Jeśli szatan wyrzuca szatana jest podzielony ze sobą(wewnętrznie). 
Jak więc się ostoi jego królestwo?”

Ekballei- wywalić
Basileia- królestwo.
Emeristhē - podzielony
Stathēsetai = ostać się

Interesującym faktem na temat wszystkich pogańskich religii jest... to ze były one 
barbarzyńskie. Dziś każda grupa neo-pogan próbuje przedstawiać swoje wierzenia 
'poetycko.' i 'cool', jak np. Donatan Równonoc.14, promotor panslawizmu.

11 czyli sztuka "wykręcania kota ogonem" !
12 Jak np. Talmud czy Miszna! Mesjańscy Judaiści podążają za naukami ludzi!
13 Jak np. nakazy katolicyzmu, które odwracają ludzi od Biblii ku zmyślonym, odziedziczonym po Rzymskim 

poganizmie anty- Chrzescijanstwu!
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Donatan  
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Teledyski Donatana są zabarwione seksem i słowiańskimi wierzeniami. 

W 'Nie lubimy robić' kamera pokazuje biust pani a ona pije mleko rozlewając je po 
sobie.

„Po przez miejskie brzmienie czuć słowiańskie korzenie... Całuję ziemię przodków”Budź 
się

„Niespokojna dusza we mnie jest...Wciąż słyszę demony kiedy śpię... Wiem ja otwieram 

oczy,Ta zjawa za mną kroczy,A dzień jest równy nocy ”Niespokojna Dusza

Na tym teledysku kobieta tańczy przy ogniu.

„Dziś mamy Noc Kupały...Jesteśmy Słowianami, chodź z nami. To ta jedna, jedyna noc w 
roku. To ta jedna, jedyna noc w roku. Jednak musimy ją przetrzymać, sprawdź obu. Upadły  
anioł krok bliżej grobu. Dziś jest okazja, mamy dobry powód. Jest Noc Kupały, Noc 
Świętojańska. Będziemy mogli się upodlić na maksa. Słowiańska tradycja, sprawdź w 
annałach. Słowiańska Polska robi hałas!...Szaleństwo prastarych rytuałów. .."Noc Kupały" 
- wstukaj to w Wiki. Kliknij, szukaj, potem sprawdź wyniki...”Noc Kupały

Półnaga kobieta w wodzie...stojący ludzie sypiący prochem, palące się pochodnie.

„W krainie bursztynowych polan, w cieniu orła skrzydeł. Jesteśmy synami pogan, choć już 
znamy Boga imię. W moich żyłach Odra płynie, z godła jestem Słowianinem.
Nasz orszak idzie, przed nami Święta Góra Ślęża15. A my w kapturach przez las, nie 
brakuje ducha, męstwa. Niezmienna jedna skóra, nie jak skóra węża. To słowiańska natura  
nauczyła nas zwyciężać. Przez tysiąclecia chcieli wyciąć w pień nas....Z dziadów 
pradziada, na dziadów dziada, słowiański ród... ” Z dziada- pradziada.

15 Góra stanowiła ośrodek pogańskiego kultu solarnego miejscowych plemion (Wikipedia)
http://www.youtube.com/watch?v=4r2qwNvCx6c
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„Sprawdź pochodzenie słowa Słowianie. Słowianie to ludzie, znający słowa Słowian zwali  
Wenedami...Słowiańskim krajom daje tu respekt... ” Słowianin

„Czuję w sobie zew jakbym miał pogańskie moce przodków...mam ogromne ilości 
mocy szczególnie w nocy wtedy słowiańskie dusze nie znają słowa dosyć” Zew

 Na jego teledyskach często pojawia się ta sama dziewczyna. Jak się okazuje ma 
pseudo: Luxuria Astaroth16(Kamila Smogulecka- 17 lat!Fotomodelka).W Dzień Dobry 
TVN17 pytają się jej co to ma znaczyć?

„Jesteś osoba. ..wyuzdana.18..Wizerunek który reprezentuje teraz nie jest pozytywnie  
odbierany przez większość społeczeństwa...(Astaroth) To takie osobiste sprawy, może 
kiedyś powiem ale na to jest za wcześnie. Ale nie jesteś czcicielka Belzebuba 
prywatnie? Nie, nie...Po prostu pluje szatanowi w ryj...Jest to dla mnie taka ogólna 
kreacja,która można sobie przybrać...ale mam tez osobiste powody dla których  taki 
wizerunek przyjmuje.”

Tylko czy diabeł zna się na żartach?
Każdy z teledysków Donatana ma miliony oglądnięć!

Tytuł teledysku Liczba kliknięć na Luty 2014

Z dziada pradziada 3,632,300

Noc Kupały 1,768,073

Słowiańska Krew 5,383,257

Niespokojna Dusza 5,329,524

Budź się 8,372,316

Nie lubimy robić 23,607,506

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Astaroth  

To demon związany z płodnością i seksem.

17 http://www.youtube.com/watch?v=mGrS2_nWZPk  

18 17 latka reklamuje rajstopy ubrana w podwiązki.
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Ciekawy jest Hymn Wszechsłowiański19. Tekst zrzuca klątwy na wrogów Słowian:

„Hej Słowianie, jeszcze nasza
Słowian mowa żyje,

póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.

Żyje, żyje duch słowiański,
i żyć będzie wiecznie,

Gromy, piekło - złości waszej
ujdziem my bezpiecznie!

Dar języka zwierzył nam Bóg,
Bóg nasz gromowładny.

Nie śmie nam go tedy wyrwać
Na świecie człek żadny.

Ilu ludzi, tylu wrogów,
Możem mieć na świecie,

Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,
Tego Piorun zmiecie!

I niechaj się ponad nami
groźna burza wzniesie,

skała pęka, dąb się łamie,
ziemia niech się trzęsie.

My stoimy stale, pewnie,
jako mury grodu.

Czarna ziemio, pochłoń tego,
kto zdrajcą narodu!”

Co ciekawe Unia Paneuropejska ma flagę bardzo podobna do Unii Europejskiej:

19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_wszechs%C5%82owia%C5%84ski  
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Ta flaga słowiańska, powstała w 1923 r! Projekt flagi UE został stworzony dopiero w 1953 r.!

Jaka zatem jest symbolika 12 gwiazd? 12 demonów olimpijskich? 12 imion Odyna? 12 
Jyotirlinga20? 12 imion demona Surya? 12 znaków zodiaku?12 synów Odyna?

Inne możliwości:21 W religii Chaldejskiej, Rzymskiej, u Etrusków, Mamertynów było 12 
demonów.12 punktów Masonerii22, 12 prac Herkulesa.23

Połączenie zodiaku i demonów:

Znak zodiaku
Demon, z którym dany 
człowiek się łączy, wierząc w 
horoskop.

Mitologia

Ryby Jupiter Zeus(tworca religii Rzymskiej)

Wodnik Saturn/ Uran Uran(demon nieba)

Koziorożec Saturn Enki

Strzelec Jupiter Zeus

Waga Wenus Freya/Shukra(pożądliwość)

Panna Merkury Kastor i Poluks/ Lel I Pollel

Lew Sol Helios, Apollo

Rak Luna Diana

Bliźnięta Merkury Kastor i Poluks/ Lel I Pollel

Byk Wenus Freya/ Shukra(pożądliwość)

Baran Mars Ares(wojna i przelew krwi)

Skorpion Mars Ares(wojna i przelew krwi)

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Jyotirlinga  

21 http://www.sacred-texts.com/eso/nop/nop19.htm  

22 http://www.halifax81.com/uploads/THE_12_ORIGINAL_POINTS_OF_MASONRY.PDF  

23 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwana%C5%9Bcie_prac_Heraklesa  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwana%C5%9Bcie_prac_Heraklesa
http://www.halifax81.com/uploads/THE_12_ORIGINAL_POINTS_OF_MASONRY.PDF
http://www.sacred-texts.com/eso/nop/nop19.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Jyotirlinga


Popatrzcie tez na ten rysunek, przedstawiający Wenus/Afrodyte/Asztarte!

 
Ludzie łudzą się ze Unia ma cokolwiek wspólnego z Chrześcijaństwem! Popatrzcie na jej 

filozofie i wartości!

 
Krzyż znajdujący się w środku, to krzyż słoneczny symbol...Odyna.

Wikipedia podaje:„Według oficjalnej wykładni dwanaście nieodwracalnych złotych 
gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między  



narodami Europy. Symbolika ta nawiązuje również do późniejszej dewizy Unii 
Europejskiej: In varietate concordia (z łac.: Jedność w różnorodności). Liczba gwiazd 
nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość”  

Jedność w różnorodności czyli ekumenia- religii, płci itd.! 

Dziś mamy zamiast głoszenia Biblijnego Protestantyzmu w Duchu Świętym- 
festiwale ekumeniczne typu: Festiwal Życia w Katowicach czy Festiwal Nadziei24 w 
Warszawie.

To ironia, ze pastorzy w Polsce angażują się w Unijne i katolickie, powstałe w 
rezultacie Watykanu II, plany!

Ciekawe jest ze w radzie festiwalu są ...katolicy!25 Wow! Coraz lepiej!Dziś pastorzy 
muszą być tak nieudolni i duchowo zaciemniali, ze szukają niezbawionych czcicieli 
bałwanów, aby moc ewangelizować w Polsce. To nowe pokolenie odstępstwa...
Kościół Boży w Chrystusie i Zielonoświątkowcy, którzy przez lata wiernie głosili 
słowo Boże, opierając się pokusa Beliala, dziś coraz częściej uczestniczą w ekumenii. 

Niestety Billy Graham, już od dawna zszedł z dróg Ewangelii. Od dawna 
współpracuje z katolicyzmem! Jego syn podażą drogami ojca. Jednak 
Zielonoświątkowcy nie dadzą sobie powiedzieć!

Billy Graham często wysyłał tych co przyjęli Jezusa, aby wrócili do katolicyzmu!
Billy Graham z duma pokazuje jakie fotografie ma na polce:26

24 http://festiwalnadziei.pl/  

25 Ks. Roman Trzciński
Przedstawiciel Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego 

http://festiwalnadziei.pl/rada-festiwalu/

26 http://www.youtube.com/watch?v=7EYsMFX5t-M  
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Ludzie dziś chcą zglebić 'tajemnice ludzkości' uciekając się do Majów, Wikingów itd. 
Jednak po pierwsze gdzie są te kultury a po drugie- co one robiły? Czemu ludzie 
szukają bożków, które przez wieki wymagały ludzkiej krwi? Czego może cie nauczyć 
bożek Majów, który kazał zatapiać nóż w serca ofiary, gotować je w wodzie i obdzierać 
ze skory? Dzisiaj kobiety z Wlk. Brytanii wyjeżdżają do Syrii jako tzw fanki Jihadu(z 
ang. Jihad groupies). 27Celem jest poślubienie walczącego Syryjczyka. Czy jednak 
zdają sobie sprawę z tego co robił Mahomet? Czy wiedza jak traktują tam kobiety? 
Ostatnio zabili nastolatkę, bo … założyła konto Facebook. Taacy są 'religijni'!28Czy to 
nowa moda? Człowiek tak się zgubił, ze szuka takich rzeczy?

27 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2561247/Jihad-hold-How-British-terror-groupies-heading-Syria-wed-  
fighters.html

28 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2562051/Girl-stoned-death-Syrian-fundamentalists-having-FACEBOOK-  
account.html
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Wiecie m.in. czemu? Bo Unia Europejska kłamie odnośnie Muzułmanów i głosi nie 
istniejący 'moderate Islam'! Internet roi się od świadectw Polskich kobiet, które 
doświadczyły tego na własnej skórze!

To polityka Unii, aby zjednać wszystkie religie, więc muszą KLAMAC i zaprzeczać 
ich oczywiste zło! A tamte jada, bo nie wiedza co robią...Arabskie dziewczyny, które 
adoptują styl życia na zachodzie są mordowane przez...bliskich- braci, siostry, 
rodziców itd.!29 I oni myślą, ze są...sprawiedliwi.

O jak zdziwili się ludzie przez wieki, gdy zobaczyli, ze to czemu służyli to był diabeł i 
jego anioły! To nie 'boginka', to nie 'bożek' bo Bóg jest jeden- Adonai Echad!30

Nie będzie żadnego 'zmierzchu bożków'! To bujdy diabla, bo on nie walczy ze sobą! 
Prawdziwa wojna toczy się o twoja dusze. 

Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela! Wyznaj Mu twoje grzechy! Pros o 
napełnienie Duchem Bożym. Amen!

29 http://blogs.telegraph.co.uk/news/cristinaodone/100174718/when-muslim-parents-kill-a-beautiful-17-year-old-out-  
of-religious-conviction-i-feel-intolerant/

30 Powtórzonego Prawa 6: Shama Yisra'el , Y@hovah 'elohiym 'echad !

http://blogs.telegraph.co.uk/news/cristinaodone/100174718/when-muslim-parents-kill-a-beautiful-17-year-old-out-of-religious-conviction-i-feel-intolerant/
http://blogs.telegraph.co.uk/news/cristinaodone/100174718/when-muslim-parents-kill-a-beautiful-17-year-old-out-of-religious-conviction-i-feel-intolerant/


Trąba demona nawaliła!31

31 http://www.jorvik-viking-festival.co.uk/2013/11/the-world-will-end-in-100-days-ragnarok-the-viking-apocalypse-  
predicted-for-22-february-2014/
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