
Walentynki- geneza
Niedługo tzw Walentynki i miliony zakochanych par będzie biegać! Co jednak kryje się za tym 
'świętem zakochanych'? Skąd wzięły się te tradycje i kogo ludzie czcza, gdy biorą udział w tych 
świętach dla zakochanych?

✗ Walentynki pochodzą z Rzymskiego Święta zwanego Lupercalia. Ten z kolei wywodzi się 
ze starszych świąt jak Februa, oraz Lykaia.

✗ Lupercalia były obchodzone w dniach od 13- 15 Lutego. Celem tych obrządków miało być 
zapewnienie: zdrowia, płodności, wygonienia złych duchów, i oczyszczenia. Niestety, w 
sposób rytuałów pogańskich!

✗ Lupercalia pochodzą od lupus- czyli wilka. Za tym świętem kryl się Lupercus, znany gdzie 
indziej pod nazwami jak: Faunus(Faun) czy Pan. 15 Luty to data postawienia dla niego 
świątyni.

✗ Podczas Lupercalii kapłani Lupercusa, zwani Luperci, czyli bractwo wilka, składali ofiary z 
2 kozłów i psa. Dzielili się oni na 2 typy: Quinctiales i Fabiani. Krwią zabitych ofiar 
smarowano im czoła, w celu otwarcia tzw 3 oka. Kończyło się to ich śmiechem. Nosili oni 
ubiór zrobiony ze skór zabitych zwierząt[kozłów]. Skore zwierząt zabitych podczas tego 
rytuału cieli na paski i uderzali nim kobiety i dziewczyny dla płodności.

✗ Lupercal- to nazwa jaskini, gdzie Romulus i Remus, byli wychowywani przez wilczyce, 
Lupe.

✗ Lupercalia były obchodzone niedaleko wspominanej jaskini na jednym z 7 wzgórz Rzymu- 
zwanego -Palatyn.

✗ Papa Gelazjusz zrobił z tego „Candlemass” bądź- Oczyszczenie Najświętszej 'Maryi Panny '.
✗ Jeśli chodzi o Lupę, wilczyce, to jej rzeźbę zwana wilczyca kapitolińska, Papa Sykstus IV, 

zarządził aby ta rzeźba, poszła do 'pałacu konserwatorów', zbudowanego na świątynce 
dedykowanej Jupiterowi „Maximus Kapitolinus”1na Kapitolu.

✗ Lupercalia to 'delikatna' wersja innego święta zwanego Lykaia, od lukos- wilk. Patronem 
Lykai był Zeus.

✗ To 'święto' odbywało się w ten sposób, ze organizowano tajny rytuał- jako bankiet dla 
demonów. Brało w tym udział ciało ofiary, dokonywana była ofiara z człowieka, i 
dopuszczano się kanibalizmu.

✗ Pewien klan gromadził się co 9 lat na górze Lykaion. 2Na szczycie tej góry stal ołtarz 
dedykowany Zeusowi Lykaiosowi, któremu składano ofiary z ludzi, a ich ciała spożywano. 
Miało im to dać zdolność przemiany w wilka. 

✗ Temu demonowi wybudowano świątynie w Megalopolis.3

✗ Nieodłącznie z tym świętem  powiązani są– Walenty oraz kupidyn. Walenty to wymysł 
katolicyzmu, i po pierwsze- dlaczego Protestant miał by świętować katolickie zmyślone 
zabobony? Czy Jezus nakazał czczenia zmarłych? Walenty, jak i inni 'świeci' to bujny 
wymysł katolickich bajkopisarzy. Walenty oznacza po prostu – zdrowy i ma to bezpośredni 
związek z Lupercaliami. 

✗ Jeśli chodzi o kupidyna, zwanego amorem, erosem itd. to jest to czysto demoniczna postać! 
Oczywiście telewizja i biznesy zrobiły z tego dobry dochód i podobnie jak inne demoniczne 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dei_Conservatori#Palazzo_dei_Conservatori  

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

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Megalopolis,_Greece  
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stwory- typu elfy, gnomy, skrzaty itd. zaczęto je przedstawiać w sposób nieszkodliwy!
✗ Wg Wikipedii,4 święto ku czci Junony Februaty, miało miejsce 14 Lutego. Podczas święta 

chłopaki rysowali imiona dziewczyn ku jej czci. Dowiadujemy się5,ze Junona, to 
ekwiwalent Hery, boginki miłości i małżeństwa.

✗ Kupidyn związany jest z boginka miłości Wenus. Inna jego nazwa jest Amor. U Greków był 
znany jako Eros. Osoba, w która ten demon strzelił strzałą, wpadała w niekontrolowane 
stany miłosne. 6

✗ Eros był synem Afrodyty. Jego kult był znany w Thespiae7, starożytnym mieście w Grecji. 
Eros/ Kupidyn jest powiązany z kultem misteriów. Znajdujemy tego demona zarówno w 
misteriach eleuzyńskich jak i Orfizmie. Co ciekawe, związany jest on z ludzka 
pożądliwością, zwierzęcymi instynktami oraz seksem z przemocą.

✗ Historia Kupidyna i Psyche, przypomina misteria z Sumeru o Inanie i Dummuzim!Psyche 
schodzi do zaświatów, poszukując Kupidyna. Ten zostaje zraniony. Ślub tych dwojga, może 
oznaczać hieros gamos. Z ich unii ma powstać- Volupta/ Hedone. Słowo hedonizm 
pochodzi od Hedone! Słownik podaje8, ze Voluptas to daimona[żeńskie od demon] 
przyjemności, cielesnej przyjemności.

✗ Słowo angielskie- voluptuous, może pochodzić od niej. Voluptuous, oznacza przyjemność 
dla zmysłów, określa9 atrakcyjna kobietę, ze względu na jej obfite piersi i biodra.

✗ Hedonizm oznacza filozofie kierowania się przyjemnością i przykładem hedonistów są np. 
wspominani w Biblii Epikurejczycy![Dz.Ap 17:18, KJV]

✗ Ta filozofia szatana znalazła swoje miejsce już u Sumerów10:”Napełnij brzuch, dzień i noc 
spędzaj na zabawie”. Ta filozofia była znana u Cyrenajczyków11, i niewątpliwie kultury jak 
Grecka czy Rzymska wyznawały tego typu życie- zmysłami.

✗ Innymi słowy, to 'święto' jest na część pogańskich demonów- Pan, Kupidyn, Junona itd. i 
nie ma nic wspólnego z Chrześcijaństwem.

✗ Na całym świecie istnieją odpowiedniki tych demonów 'miłości' a w zasadzie 'pożądliwości'. 
Oto niektóre przykłady:

Kama, Rati- w Indiach, od Kamy pochodzi Kama-Sutra!
Wenus, Kupidyn w Rzymie
Dzidzilejla w Polsce, odpowiednik Wenery

✗ Praktykanci magii, uciekają się do seksu magicznego bądź zaklęć magicznych. Działanie 
tego typu ataków duchowych może być przyczyna tak licznych rozwodów w dzisiejszych 
czasach!

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

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Juno_%28mythology%29  

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Cupid  

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

8 http://babynames.merschat.com/index.cgi?function=View&bn_key=24064  

9 http://www.merriam-webster.com/dictionary/voluptuous  

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Hedonism#Sumerian_civilization  

11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrenaicy  
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✗ Strona dla Wikkan podaje np. magie sympatyczna, użycie wydzielin ciała, robienie torebki 
miłosnej, dodawanie pewnych składników do herbaty do wypicia dla ofiary itd. Wikka to 
nie niewinna 'religia' ale babranie się z diabłem!

Walentynki jak i inne 'święta' w ciągu roku mogą być momentem niechcianych zabiegów 
magicznych względem danej osoby. Stad Bóg mówi o walce duchowej i rozeznaniu duchów! 
Polecam zgromienie wszelkich czarów 'miłosnych' i proszenie Boga aby wysłał anioły i aby 
wybadały czy istnieją jakieś worki, butelki, czy inne naczynia, które by dana osoba mogła trzymać 
by demonicznie wpływać na nas. Wiele osób może nie wiedzieć co się dzieje- skąd te myśli, 
odczucia itd.? Łamiemy moc także, wszelkiej miłosnej wróżby12 uczynionej podczas walentynek 
czy innych okazji, pełni księżyca czy sesji 'magii seksualnej'.

Wicca, czy ktoś w to wierzy, czy nie pochodź z nauk ...A.Crowleya! Jego uczniowie zrobili 
'bardziej do przełknięcia filozofie', które jednak pochodzą od tego złego maga. Co ciekawe, autorki 
Wikka opisują w swoich książkach takie rzeczy jak seks astralny i astralnych kochanków!

Ukochanej osobie wyznajemy i okazujemy Biblijna miłość... na co dzień. Świętowanie pogańskich 
festiwali, łatwo otwiera ludzi na inwazje demonów i problemy w życiu. Fakt, ze cały świat coś 
świętuje, powinno zapalić czerwony alarm dla Protestantów .

Na koniec ciekawe statystyki:13

• Co roku ludzie wydaja 13 mld $
• 180 mln wymienianych kartek
• 196 milionów róż
•  Ponad 60% osób celebruje Walentynki
• 53% osób zrezygnowałaby ze związku gdyby nie otrzymała czegoś na Walentynki
• Co roku poczęte jest 11 tys dzieci podczas Walentynek

Kartki Walentynkowe z internetu:
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Co ma wspólnego demon i jego święto z Chrystusem? Jeśli nie przyjeles jeszcze Jezusa Chrystusa 
jako Twojego Pana i Zbawiciela to zrób to dziś. Zaproś Go do serca, wyznaj mu twoje grzechy i 
pros aby ochrzcił cie Duchem Świętym!

Amen.
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