
Olimpiada w Soczi- 2014- i jej geneza...

Oto pewne historyczne fakty, które dotyczą tej jaki i każdej innej 
Olimpiady. Po zaznajomieniu się z treścią tych punktów, można śmiało 
stwierdzić. Olimpiada w Starożytnej Grecji, czy jej współczesna forma 
jest oddawaniem czci Lucyferowi. Jest to kontynuacja misteriów 
niegodziwości.[mysterion anomias]

Oto dowody:

• Wg Wikipedii- początki Olimpiady są zasłonięte w tajemnicy i 
legendzie.

• Budowniczym pierwszego stadionu Olimpijskiego miał być 
Herakles, ku czci Zeusa, inaczej zwanego Jowisz.

• Gry Olimpijskie były częścią cyklu zwanego igrzysk 
panhelleńskich.1 

Typ: Kogo czcili: Miasta: Nagroda:

Igrzyska 
Olimpijskie

Zeusa Olimpia Wieniec oliwny2- 
kotinos. 
Wprowadzony 
przez Heraklesa, 
dla zwycięzcy ku 
czci Zeusa.

Igrzyska Pytyjskie Apollo Delfy Wieniec laurowy.

Igrzyska 
Nemejskie

Zeus Nemea Dziki seler

Igrzyska 
Istmijskie

Posejdon Nazwa pochodzi 
od Przesmyku 
Korynckiego3

Sosna

Zeus- Sius, Jowisz
Posejdon- Neptun

• Koła Olimpijskie są symbolem zjednoczonego świata, bez Boga. Dążenia Nimrodowych 
globalistów. 5 kolorów oznacza4: Niebieski i żółty- Szwecja, niebieski i biały- Grecja, trzy 
kolory- Francja, Anglia, Ameryka, Niemcy, Belgia, Włochy, Węgry, żółty i czerwony- 
Hiszpania, Brazylia, Australia, Japonia, Chiny.

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_panhelle%C5%84skie  

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

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesmyk_Koryncki  

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

 Igrzyska 
Olimpijskie-zaczęły 
się ok 776 przed 
Chrystusem. 
Wyrocznia w Delfach 
twierdziła, ze ludzie 
przestali czcić 
demonów i stad, plagi 
i nieustanna wojna. 
Jednak przywrócenie 
Igrzysk ma przynieść 
pokój, zakończyć plagi  
i zapowiedzieć powrót  
do bardziej 
tradycyjnego stylu 
życia.

Źródło:Wikipedia.
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• Twórcą ich jest Pierre de Coubertin .Był on francuskim arystokrata. Czy możliwe,ze 
wprowadził masońska symbolikę do Olimpiady? Inna interpretacja jest to,ze 5 kulek 
oznacza 5 kontynentów zgromadzonych pod globalistyczna unia.

• Podczas ceremonii zamknięcia danej Olimpiady flaga jest przekazywana burmistrzowi 
kraju, który będzie miał Igrzyska.

• Współczesną tradycje sztafety z ogniem olimpijskim , z Grecji do danego państwa 
zapoczątkowano podczas Igrzysk w Berlinie5, w 1936. Jest to ścisłe związane z wierzeniami 
Hitlera odnośnie okultyzmu i Arjami.

 
• Ceremonie otwarcia igrzysk w Berlinie, można obejrzeć pod linkiem.6 Sztafeta po raz 

pierwszy została wynaleziona przez Carla Diem7. Olimpiada niemiecka z 1936 r została 
zorganizowana przez Nazistów pod czujnym okiem Józefa Goebbelsa.8 - który był m.in. 
ministrem propagandy Nazizmu.

• Gdy w Marcu 1945 r armia radziecka zbliżała się do Berlina, Carl Diem, adresował w 
miejscu gdzie był stadion Olimpijski-tysiące Hitlerjugend, aby bronili miasta do śmierci, w 
duchu starożytnych spartan.9

• Hitler widział połączenie ze starożytnymi Igrzyskami jako doskonalą ilustracje ze 
klasyczna Grecja  była aryjskim poprzednikiem III Rzeszy.

• Miesiące za czym rozpoczyna się Igrzyska, płomień jest zapalany od promieni słońca, przy 
użyciu lustra parabolicznego na obszarze gdzie miały miejsce Starożytne Igrzyska. Podczas 
finałowego dnia sztafety, płomień dociera do stadionu i zapalany jest  kocioł olimpijski.

• Od 1928 aż do 2000 r zewnętrzna strona medalu zawierała demona Nike, 'boginkę 
zwycięstwa', trzymająca palmę w reku i koronę dla zwycięzcy. W 2004 r na medalu można 
zobaczyć Nike jak wlatuje do panatenajskiego stadionu, co odzwierciedla odnowę Igrzysk.

• Pochodnia olimpijska jest zapalana kilka miesięcy przed Igrzyskami, w miejscu 
starożytnych Igrzysk w Olimpii. To ma przenieść ducha tych igrzysk do każdego kraju 
gdzie się one odbywają.

• Zapalenie pochodni odbywa się w świątyni Hery, i zajmuje się tym 11 kobiet, 
reprezentujących Westalki. 

• W czasach starożytnych igrzysk, na ołtarzu w sanktuarium zadedykowanej Herze płonął 
wieczny ogień. Podczas Igrzysk, które były ku czci Zeusa, dodatkowy ogień zapalano 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/1936_Summer_Olympics  

6 http://www.youtube.com/watch?v=1dyns367ExE&bpctr=1391873539  

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

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

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Diem  
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również w jego świątyni i jego 'zony', Hery.
• Płomień Olimpijski, który jest symbolem Igrzysk, upamiętnia kradzież ognia przez 

Prometeusza. Prometeusz, to nikt inny jak Lucyfer z Ogrodu Eden, który przyniósł 
ludzkości 'iluminacje', czyli okultyzm, który powoduje ich zdemonizowanie i w ten sposób 
demon daje ludziom fałszywe nauki. Iluminacja Lucyfera doprowadziła ludzkość do śmierci 
duchowej i potem fizycznej. Jahwe wysłał kontrę Lucyferowi, i poprzez śmierć Jezusa, ci 
którzy uwierzą w Niego, i przyjmą ofiarę która dokonała się na Golgocie, 2000 lat temu- na 
nowo powrócą do relacji z Bogiem, która została utracona od czasu Ogrodu. Krew Jezusa 
obmywa grzechy i człowiek przychodzi na nowo do relacji z Bogiem- Stwórcą!

• Kocioł to typowe narzędzie używane w czarach. Np- w Wikka, czy Palo Mayombe. Kocioł 
to symbol bogini- Hery, Ceridwen, itd.

• W Olimpii mieściła się 13 metrowy posag Zeusa, gdzie ten demon był usadowiony na 
tronie.

• Nike, to skrzydlaty demon, którego odpowiednikiem jest Wiktoria. Nike latała nad miejscem 
wojny nagradzając zwycięzców chwałą i sławą, symbolizowane przez wieniec z liści 
laurowych.

• Starożytne Igrzyska Herejskie10 były pierwszymi usankcjonowanymi igrzyskami dla kobiet 
, mające miejsce na Olimpie. A kobiety- atletki były ubrane jak mężczyźni.

• Igrzyska istmijskie pochodziły z igrzysk pogrzebowych ku czci Melicertesa. Nereidy, czyli 
nimfy morskie miały dać rozkaz ich zorganizowania.

• Igrzyska pogrzebowe11 istniały w rożnych pogańskich kulturach jak Sumerowie, 
Mykenczycy, czy dawni Irlandczycy. Ci ostatni zwoływali zgromadzeni zwane Aonach12, 
gdzie miały miejsce te igrzyska. Podczas nich, spalano zmarłego na stosie pogrzebowym. 
Po pogrzebie istniał zwyczaj radowania się, i podczas Święta Talti13 uprawiano rożnego 
rodzaju sporty jak: boks, rzut włócznia, skok w dal, skok wzwyż, hurling, walka na miecze, 
łucznictwo, pływanie, wyścigi na koniach czy rydwanów!

• Stadion był świętym miejscem14 dla starożytnych Greków.
• Igrzyska nemejskie zostały założone przez Siedmiu15, ku czci Ofeltesa.167 to: Adrastos 

,Amfiaraos [wieszczek i tłumacz snów ], Capaneus, Hippomedon, Partenopajos 
,Polinik ,Tydeus. Dziki seler, który był w nagrodę za zwycięstwo w tych igrzyskach, była 
znakiem ubolewania.

Z tego co widzimy[i nie trzeba wcale, choć można patrzeć na okultystyczne symbole Igrzysk] 
geneza Igrzysk pokazuje z czym mamy do czynienia. Apollo, Hera, Zeus, Nike, Prometeusz, czyli 
Lucyfer, które 'skradł Iluminacje' i teraz ta 'iluminacja ' podróżuje dookoła świata, przemierza mile 
danego kraju goszczącego. Miliony ludzi w TV będą oglądać. Tysiące osobiście zasiadając na 
trybunach. Czy jako Chrześcijanin masz brać udział czy oglądać ten spektakl świętowania Ks 
Rodzaju 3? To świętowanie iluminacji lucyfera, który przyniósł światu fałsz, w celu jego 
zwiedzenia i aby mógł ich opętać. Okultyzm przynosi śmierć i wieczne potępienie duszy.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Heraean_Games  

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Funeral_games  

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

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

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Stadium_at_Olympia  

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedmiu_przeciw_Tebom  

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Opheltes  
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Dodatkowe informacje i wideo:

Ceremonie rozpoczęcia Igrzysk

Hitler Nazi Olympics - Olympia - Cerimony of opening Germany Deutschland 德國 Alemania – 
5min.
http://www.youtube.com/watch?v=o1I30dCKZZY
London 2012 Olympics Opening Ceremony 
http://www.youtube.com/watch?v=LHpqYlLSMU8
Opening Ceremony - London 2012 Olympic Games – 4 godziny!
http://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI

Igrzyska Nazistów
Jesse Owens, Hitler reaction
http://www.youtube.com/watch?v=HCmvDwDocrw
1937 Joseph Goebbels and Adolf Hitler speak to the HJ at the Berlin Olympic Stadium 
http://www.youtube.com/watch?v=u0CICSsEW0k

Ceremonie zamknięcia Igrzysk
1936 Berlin Olympics Closing Ceremonies
http://www.youtube.com/watch?v=sgfVoU-CZrw
Closing Ceremony - London 2012 Olympic Games – 3g 20min.
http://www.youtube.com/watch?v=ij3sgRG5sPY

11 Westalek i zapalenie pochodni Olimpijskiej od promieni Słonecznych:
Od 1:32:13 !
The Olympic flame is lit in Ancient Olympia ahead of it's journey to London for the 2012 
Olympic Games.
http://www.youtube.com/watch?v=x-sT_aryigg
Od 48:45!
The Olympic Flame Lighting Ceremony for Sochi 2014 Winter Games 
http://www.youtube.com/watch?v=0uxGN4Zu24c

Najwyższa kapłanka wzywa Apollo, aby pomógł jej rozpalić pochodnie Olimpijska!Oraz Zeusa, aby  
przyniósł pokój dookoła świata!Rytuał zapalania pochodni ma miejsce w Świątyni Hery. Potem 
mały chłopiec odcina gałąź oliwki, jako symbol pokoju. Ostatnim elementem rytuału jest taniec 
kapłanek, na wzgórzu gdzie mieścił się starożytny stadion w Olimpii. I z tego miejsca najwyzsza 
kapłanka przekazuje pochodnie pierwszej osobie ze sztafety. To wszystko pochodzi z oficjalnej 
strony Sochi 2014!17

Kocioł Olimpijski
Olympic Cauldron is lit for London 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=Ei54TO1VBlM

17 http://www.youtube.com/user/Sochi2014?feature=watch  
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