Przesilenie letnie- starożytne
Babilońskie obrzędy
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„To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie
postępują w próżności umysłu swego, (18) mający przyćmiony umysł i dalecy od życia
Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, (19) mając
umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
(20) Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim
pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22) Zewleczcie z siebie starego człowieka
wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się
w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony
według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. ”List do Efezjan 4

Słowo wstępu
Bóg dal nam łaskę aby żyć w XXI wieku. Nie było nas ani w czasach Noego, ani w czasach kiedy
formowały się pierwsze zalążki odstępstwa od Boga Nieba! Człowiek rodzący się na świecie,
przychodzi tu w pewnym momencie w historii. Wzrasta w świecie, w którym ludzie żyjąc nie znają
skąd pochodzą, co jest Prawda, jak to było na początku. Co ciekawe, każda generacja szczyci się, ze
jest lepsza i mądrzejsza od poprzedniej. Mogły zmienić się stroje, warunki życia, ale nie zmieniło
się zachowanie człowieka. Biblia mówi o tajemnicy nieprawości. Za nieprawością stoi szatan i jego
zbuntowane anioły i jest ona skrzętnie trzymana w tajemnicy. Tajemniczość spisku szatana,
powoduje, ze ludzie się nie domyślają. Stad wielu z niewiedzy, sugerując się, ze to co inni robią
dookoła musi być dobre, w rzeczywistości, bez ich wiedzy, czci system założony tysiące lat
wcześniej przez szatana- tj. Babilon(bądź Sumer).
Bóg zniszczył świat w którym żył Noe, z powodu strasznego upadku człowieka. Sad który
przyszedł na ziemie oczywiście nie podobał się diabłu, bo wymiótł ówczesna technologie oraz
wiedzę, która doprowadziła do takiego stanu ludzkości, ze był nie do odratowania.
Po potopie, szatan zaczął odbudowywać zgliszcza. Założona na czarnej magii, astrologii, ofiarach i
zabobonach religia Nimroda, rozprzestrzeniła się po całej ziemi. Każdy naród, ówcześni Hindusi,
Chińczycy, Sumerowie, i inni zabrali fragmenty tej wiedzy, by ustanowić to co dziś 'wyedukowany'
świat zachodu nazywa mitologiami.
Każda z nich opiera się na tym samym systemie demonów, tylko z pewnymi wariancjami. Krwawe
praktyki pogańskich narodów, zostały z czasem przeniesione do podziemia, a ludowi zaoferowali
'miększe' formy czczenia demonów i zabieganie o ich 'szczęście'.
Co roku miliony ludzi na całym świecie ludzie świętują to co ustanowił Nimrod pod wpływem
szatana. Przed Sumerem mogła istnieć pre-sumeryjska religia, która ludzkość oprawiała aż do
czasów Noego. Niesamowite podobieństwa demonów i ludów, które dzielą tysiące kilometrów
pozwala nam wyciągnąć ten wniosek: Za Nimroda, każdy demon, z szatański niebios, ziemi,
podziemi czy wody, skupiony był w Sumerze(Babilonie). W dzisiejszych czasach, diabeł pracuje
aby na nowo pojednać systemy tego świata, które się wywodzą z Babilonu.
Katolicyzm, został duchowym spadkobierca Babilonu. Stad pod nazwami tzw świętych kryją się
starożytne demony. Osoby biorące udział w 'świętach' typu Wielkanoc, Boże Narodzenie nie
wiedza, ze czcza ukryte demony. To nie ma nic wspólnego z Biblia i Jezusem.
Stad katolicyzm to jedyna religia jaka pasuje aby być Antychrystem! Żadna inna nie udaje, ze jest
Chrześcijańska. Żadna inna nie mówi o 'Chrystusie' jednocześnie prowadząc ludzi do
bałwochwalstwa, herezji i duchowego brudu! Nic innego nie pasuje.
Moja modlitwa jest aby czytelnik poczytał o faktach, przemodlił sprawę i znalazł Prawdziwego
Jezusa. W gąszczu religii, wierzeń, zasad i praktyk znajduje się jedyna prawdziwa religia, założona
na Słowie Bożym i Jezusie Chrystusie. Wszystko inne to miraż, atrapa z neonami, napychanie się
demonicznym, obciążającym człowieka sianem. W duchowym McDonaldzie tego świata, ludzie
muszą znaleźć Prawdę.
Jezus przyszedł po to by nas do niej poprowadzić.
Życzę milej lektury!

Świętują to czego nie znają i nie rozumieją
Ludzie świętują dziś wiele rzeczy, nawet nie znając ich pochodzenia. Po prostu kierują się
ignorancja- rodzice świętowali, babcia świętowała więc ja tez. Przesilenie Letnie jest jednym z
sabatów czarownic, świętowany również przez folklor ludowy.

Stonehenge- źródło: Google Maps.
Przesilenie letnie ma rożne nazwy, ale po zagłębieniu się w studiowanie obyczajów tego czasu,
łatwo zobaczymy, ze są one bardzo podobne! I tak u anglików mamy Midsummer (Środek lata),
Druidzi świętują to pod nazwa Alban Hefin. 1 W Walii mamy Gŵyl Ganol yr Haf . Czarownice
Wicca nazywają to Litha (bądź Liða ). W Polsce używane są wymienne nazwy jak Noc
Świętojańska, Sobotka, Noc Kupały.
Nazwa kraju

Jak się u nich to nazywa?

Chorwacja

Ivanje

Dania

Sankthans

Estonia

Jaanipäev

Finlandia

Ukon juhla (od demona zwanego Ukko czyli
odpowiednik słowiańskiego Peruna!)

Francja

Fête de la Saint-Jean

Niemcy

Sommersonnenwende

Grecja

Klidonas (znaczy znak lub wyrocznia)

Węgry

Szentiván-éj

Iran

Jashn-e Tiregân ('archanioł 'Tishtar związany z
piorunem i błyskami )

1 www.druidry.org › ... › Festivals › Summer Solstice

Łotwa

Jāņi

Litwa

Joninės lub Rasos(Festiwal Rosy)

Norwegia

Jonsok

Rumunia

Drăgaica lub Sânziene (festiwal ku czci
skrzatów). W Rumunii znajdują się również 2
lasy, które w ta noc maja wykazywać
paranormalne zachowania. Sa to : las Baneasa
oraz Baciu.

Szwecja

Midsommarafton. Szwedzi stawiają slup
podobnie jak na 1 Maja a zowie się on
midsommarstång .

Rosja

Prazdnik letnego solntsestoyaniya / Rozhdestvo
Ioanna Predtechi

Źródło.2

Slup stawiany podczas celebracji Przesilenia Letniego w Szwecji. Źródło: Wikipedia.
Jak można zauważyć, w niektórych państwach jasno widać, ze jest to powiązane z pogaństwem, w
szczególności Perunem i jego odpowiednikami. Katolicyzm natomiast ukrył tego bożka i nazwał go
Jan Chrzciciel (Ivan,Jean, Jan, Jon to ta sama osoba )!Popatrzcie na życie Jana Chrzciciela i
zobaczcie czy on angażował się w pogańskie praktyki!
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Midsummer

W rzeczywistości, każdy z tych sabatów dotyczy Tammuza/ Nimroda. Każdy kraj może mieć inna
nazwę na ta sama osobę. Wicca np. używa Rogatego Bożka (Nimrod był myśliwym) oraz tzw
boginki(była to jego zona/ matka Isztar!). Właśnie ich 'perypetie' są przedstawiane w tych sabatach.

Zwyczaje, zabobony i zaklinanie czyli branie od złego.
Każde państwo świętujące tego typu 'zwyczaje' ma kilka podobnych rytuałów jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jest to noc zatarcia granic między ludźmi a demonami.
Ludzie czynią zabobony w celach ochrony przed demonami np.: wody bądź aby zyskać
sobie 'szczęście'.
Palenie ziół w celach zabobonnych.
Magiczne kąpiele.
Rozpalanie ognia, by przepłoszyć demony.
Skakanie nad ogniem w celach 'oczyszczenia' i wróżb.
Dekorowanie domów i magicznych studzienek.
Wróżby miłosne, małżeństwa bądź niepowodzenia.
Zbieranie ziół i ich 'specjalne' magiczne właściwości w ta 'magiczna' noc.
Zaklinanie urody i seksualnej atrakcyjności poprzez obmywanie się w wodzie.
Chodzenie po węglach (Bułgarski rytuał Prawosławnych zwany Nestinarstvo3)
Patrzenie na wschodzące słonce o poranku w celach zabobonnych.
Robienie i puszczanie wianków (np. Wianki Krakowskie) czyli pakt z demonami wody aby
mieć powodzenie lub nieszczęście w małżeństwie i miłości.
Przeglądnie się w studni przez panny aby 'wypatrzeć' przyszłego męża.
Czczenie słońca i wody(a tak naprawdę demonów które się wtopiły 'w krajobraz')
Noc łączenia się w pary.
Chodzenie z ogniem dookoła domostwa.
Szukanie 'kwiatu paproci' czyli wymówka aby młodzi mogli zabawiać się w krzakach.
Nazwa Sobotka, może tez pochodzić od młodej, pięknej dziewczyny o tym imieniu, która
miała być zamordowana w tym czasie.
Tance wkoło ogniska, ofiary ze zwierząt.
Noc wyuzdanych seksualnych orgii.
Przepasywanie się bylica.
Wróżby z ziół. Zaklinanie szczęścia i pieniądza.

Mitologia Słowian aż nabrzmiewa demonami wody jak : rusałki, wodniki, topielice. Studzienki
także miały swoich 'mieszkańców' jak np. brytyjska Coventina. 4 To samo dzieje się, gdy wrzucasz
pieniążek do studzienki katolickiej. I nie, drogi czytelniku, poganie nie cierpieli na zbiorowe
omamy, gdy oddawali część i nawet widzieli te demony! Pamiętajmy co pisze Słowo:
„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu,
gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. ”
Apokalipsa (Objawienie) 12
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Nestinarstvo
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Coventina

Oni po prostu nie wiedzieli co to jest! A czarownik im wmawiał, ze to 'bogowie i boginki'. Dziś one
dalej 'urzędują' z ta różnicą, ze psycholog czy psychiatra powie ci, ze masz zwidy!
Pamiętaj, ze każde branie od demonów, kończy się zawarciem z nimi paktów. A ten pakt nie tylko
będzie się odbijał na tobie, ale i na następnych pokoleniach. Co może stać się, gdy wróżysz sobie
aby demon przyprowadził ci męża albo zonę? Bedzie miał on rękę na tych sferach!
Potem ludzie narzekają i nie wiedza co się dzieje z ich małżeństwami! Jeśli dziewczyna okadza się
dymem, smaruje ziołami by przyciągać mężczyzn, tak naprawdę zaprasza ona do siebie demony
seksualne. To odbije się klątwą na rodzinie i pokoleniach. Niektóre kobiety są magnesem dla
mężczyzn. Gdy przechodzą, każdy zwraca na nie uwagę. Może się okazać, ze mieszkają tam
'nieproszeni goście' aby skusić ich do seksualnych niemoralności a z życia kobiety uczynić
niekończącą się seksualna orgie.
Pakty zawarte z bożkami, będą się odbijać na pokoleniach. Niewiele jednak osób zda sobie sprawę i
połączy kropeczki, aby dojść do wniosku, ze to właśnie te 'śmieszne' rytuały spowodowały, ze są
kłótnie w domu, mąż biega po sąsiadkach, a córka szlaja się i puszcza dookoła, sprawiając
przykrość matce i ojcu. Jedynym wyjściem jest nawrócić się do Jezusa, złamać w Jego imieniu
klątwy, odwołać pakty i... wyrzucić 'nieproszonych gości'! Inaczej nie da się nic zrobić.

Czczenie słońca.
„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(Shamash). ”Ks. Ezechiela 8
„ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu
zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. ”List do Rzymian 1

Czczenie słońca odbywało się dookoła świata. Od Sumerów po dzisiejsze festiwale ludowe,
znajdziemy ludzi czczących słonce i demonów, które się 'wtopiły w otoczenie':5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shamash6 (Akad, Babilon, Asyria)
Inti (Inkowie)
Utu/ UD (Sumer)7
Kinich Ahau (Majowie)
Swaróg (Słowianie)
Helios (Grecja)
Apollo(Grecja)
Tonatiuh(Aztecki)
Surya (Indie)
Saule (Bałtowie)

5 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_deities
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Shamash
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Utu

•
•
•
•
•
•
•
•

Sol (Germanowie)
Ameratsu
Huitzilopochtli(Aztekowie)
Lugh (Irlandia)
Belenos (Celtycki)
Malina (Mongolia)
Mawu (Afryka)
Ra (Egipt)

Demoniczna i bałwochwalcza architektura. Budowniczy giganci.
Co ciekawe, rożne starożytne budowle są zorientowane ku słońcu wschodzącemu w Przesilenie
Letnie!
„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. ”Ks. Ezechiela 8
'achowr – plecy
heykal – świątynia
paniym – twarz
qedem – wschód
shachah – kłaniać się

Co ciekawe, aby kłaniać się do słońca...musieli odwrócić się od Boga. To daje nam pewien obraz.
Oto budowle które są zorientowane ku słońcu podczas przesilenia letniego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wzgórze Tary w Irlandii
Bryn Celli Ddu
Stonehenge
Park stanowy Kopce Kolomoki
Megalityczne świątynie Malty (zbudowane przez gigantów – patrz Genesis 6)
Fajada Butte (Nowy Meksyk)
Kamienny krąg Grange- w przesilenie letnie promienie słońca padają dokładnie w jego
centrum!
Hovenweep National Monument
Kaaba. Czarny kamień jest ustawiony ku wschodowi słońca w przesilenie letnie i
zachodowi w zimowe przesilenie.
Ujuxte (również związane z wzejściem Plejad!)
Maryhill Stonehenge (budowla mająca honorować poległych podczas I wojny światowej!)kamień ołtarzowy jest nastawiony na wschód słońca w przesilenie letnie!
Piramida w Choluli- zbudowana przez giganta Xelhua. Wikipedia podaje ciekawy
cytat:”Zanim nastąpiło wielkie wylanie wody 4,800 lat po założeniu świata, kraj Anahuac
został zamieszkany przez gigantów ”. Ta piramida jest powiązana z czczeniem demona
słońca- Tonacatecuhtli.(U Misteków)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moorehead Circle (Ohio)
Pinson Mounds
Nabta Playa
Great Serpent Mound(Ohio)
Mound 72 Woodhenge
Ħaġar Qim (Malta)
Goseck circle- Niemcy
Bleasdale Circle- Anglia
Alta Vista- Meksyk

Świątynia Słońca Konark jest świątynią ku czci Surya. Zbudowana w kształcie gigantycznego
rydwanu i zorientowana w stronę wschodu, stad pierwszy promień słońca ma padać na wejście do
niej. Hindusi maja również święto ku czci demona Surya zwane Chhath. Zanoszą oni modły do
wschodzącego i zachodzącego słońca. Grupa etniczna w Indiach, która czci słonce jest zwana
Gurjar, którzy twierdza, ze pochodzą z Dynastii Słońca. Co ciekawe cesarze chińscy maja być
bezpośrednimi potomkami demona słońca Ameratsu.

Pakty z demonami wody.
Każde państwo posiada również cały szereg bytów wodnych8.9 Diabły powłaziły do studzienek,
jezior, rzek, morz itd. Oto przykłady:
•
•
•
•

Agwe- Voudou
Ganga- rzeki Ganges
Juturna- demon fontann, studni i źródeł
Fontus

Dziś oglądasz Małą Syrenkę z Disneya. Niewiele osób zdaje sobie sprawę,ze to demoniczny byt.
Tzw syrenki możesz spotkać dookoła świata. Syryjska Atargatis była właśnie syrena. Na wyspie
Manx nazywają ich ben-varrey .W Rosji maja rusałki10 zwane tez: navka, shutikha, kupalka,
vodyanitsa, leshachikha, loskotukha. Ich 'męskim' odpowiednikiem jest wodnik. Przykładem może
być semicki Dagon, babiloński Oannes, sumeryjski Enki, akadyjski Ea czy fiński Näkki.
Tego typu praktyki to czczenie 'natury', duchów wody po to aby nie zrobiły im krzywdy. Starożytni
człowiek wiedział,ze 'tam coś jest' i często, bez ochrony Jahwe i znajomości Biblii po prostu
próbował się jakoś uwolnić od ich złego wpływu. Ten typ myślenia pogan jest potwierdzony w Jer
44:
„W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. (17) Raczej
chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i
wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta
w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie
zaznawaliśmy złego. (18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać
dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. (19) A jeżeli
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Water_spirit_%28disambiguation%29
9 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_water_deities
10 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0

spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez
zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla
niej ofiary z płynów? ”

To efekt złamania przymierza z Królowa Niebios. Szatan nie wypuszcza nikogo na wolność. Stad
łatwo jest poprzez udział w 'wolnej miłości', czarach, bałwochwalstwie (np. katolickim) być
zdemonizowany, natomiast te demony nie wyjdą, bez ich wyrzucenia, nawet po przyjściu do Jezusa.
Maria Magdalena, mogła być pełna tego typu duchów seksualnych, i stad Jezus Chrystus musiał
wyrzucić z niej 7 demonów. Wówczas do jej życia przyszedł pokój. Lata presji seksualnej, od
których musiała odchodzić od zmysłów, zakończyły się gdy 'prowodyrzy' poszli do otchłani. Był to
piękny dzień w życiu Marii Magdaleny. Mogła na nowo oddychać. Mogła patrzeć na ludzi
normalnie, nie myśląc o seksie 24/7.
To czego nie usłyszysz w kościele tzw mainstream, to fakt, ze złamane przymierza spowodują ataki
diabla. Osoby wychodzące z okultyzmu, zniewolenia seksem, itp. muszą nauczyć się
uwolnienia od demonów i walki duchowej.
Bog ostrzegał ekumeniczny Izrael tymi słowami:
„A przecież Ja posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc:
Nie czyńcie tej obrzydliwości, której Ja nienawidzę! (5) Ale nie usłuchali i nie nakłonili ucha, aby
się odwrócić od swojej złości i nie spalać kadzidła cudzym bogom. (6) I tak się rozlało moje
oburzenie i mój gniew, i rozgorzał przeciwko miastom judzkim i przeciwko ulicom Jeruzalemu.
Zamieniły się więc w rumowisko, w pustkowie, jak to jest dzisiaj. (7) A teraz tak mówi Pan, Bóg
Zastępów, Bóg Izraela: Dlaczego wyrządzacie sobie samym wielkie zło, gubiąc u siebie
mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę spośród Judy, by nie zostawić sobie resztki? (8)
Dlaczego drażnicie mnie dziełami swoich rąk, spalając kadzidło cudzym bogom w ziemi egipskiej,
do której przybyliście, aby tam przebywać jako obcy przybysze, przygotowując sobie zgubę i stając
się przedmiotem przekleństwa i hańby u wszystkich narodów ziemi? (9) Czy zapomnieliście o złych
postępkach waszych ojców, o złych postępkach królów judzkich, o złych postępkach ich książąt i o
złych postępkach waszych, i o złych postępkach waszych żon, których się dopuściły w ziemi
judzkiej i na ulicach Jeruzalemu? (10) Po dziś dzień nie odczuli żadnej skruchy ani bojaźni i nie
postępują według mojego zakonu i moich przykazań, które dałem wam i waszym ojcom. ”

Na rynku polskiej muzyki znajdują się niektórzy wykonawcy, którzy namawiają do obrządków
Nocy Kupały.
Donatan „Noc Kupały” oraz Żywiołak „Noc Kupały”. Żywiołak to demon. 11 Co ciekawe podziału
zywiolakow dokonał niejaki Paracelsus. Może słyszałeś w TV o 'herbatce Paracelsusa'? Byl to
swego czasu jeden z największych okultystów, który zajmował się astrologia, herbalistyka,
kontaktami z demonami. Wymyślił on (bądź diabły mu poddały pomysł) własny alfabet
demoniczny. 12 Paracelsus stoi za czarno-magicznym konceptem tzw humunculusa. 13
„Kąpały się, wiły, noc kupały,
Kąpały się, w noc, kupały, wiły,
Brały chłopców w taniec, oszalały,
Każdy chłopiec w tańcu, był im miły,
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82aki
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet_of_the_Magi
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Humunculus

Brały chłopców w taniec, oszalały,
I czarami swymi,
Ich mamiły,
Wiły w kole, tańczyły,
Wianki wiły, mamiły. x4
Wielki czas już zacząć świętowanie,
Już ogniska dla was rozpalamy.
Chodźcie śmiało, żadna z nas nie kłamie
Chętnie wam rozkoszy dzban podamy.
Tu czekamy na was - na polanie
Chętnie nasze ciała w tan oddamy.
Jak tu z nami zatańczycie jak trzeba!
To weźmiemy Was w tym tańcu do nieba!
Jak tu z nami zatańczycie jak trzeba, hej!
To weźmiemy was w tym tańcu do piekła! ” Tekstowo.pl
„Na zachodniej Słowiańszczyźnie znana w zdegradowanej formie jako straszydło lub demon
sprowadzający na ludzi obłęd...Bywało także, że wiły zatańcowywały na śmierć napotkanych
mężczyzn, oślepiały ich lub doprowadzały do szaleństwa, sprowadzając na nich żądze
niemożliwe do zaspokojenia. ”14Wiła
„Jest Noc Kupały, Noc Świętojańska.
Będziemy mogli się upodlić na maksa.
Słowiańska tradycja, sprawdź w annałach.
Słowiańska Polska robi hałas!
To jedna noc - Noc Kupały.
Przed nami odprawiamy rytuały.
Koleżanki puszczają wianki.
Szaleństwo prastarych rytuałów.
Tylko weź swój komputer, wpisz w Wiki
"Noc Kupały" i skumasz o co chodzi, człowieku!
To jest słowiański przekaz. ”Tekstowo.pl
Na teledysku występują motywy słowiańskie, kobieta leży w wodzie pokryta wodorostami.
Bucha ogień, tańczą w kolo niego, trzymają zapalone pochodnie, demon o kilku twarzach,
bicie w bęben i sypanie prochem. Ta kobieta unoszącą się na wodzie (topielica?) wychodzi z
wody i gania za para ludzi. Mężczyzna ucieka, kobieta pada na ziemie, a ta...liże ja po twarzy
(lesbijstwo) następnie nieprzytomna ciągnie do wody. Potem widać jak topi tego gościa.15
„Topielice ukazywały się pod postacią młodych dziewczyn z długimi jasnymi włosami. Wołaniem o
pomoc lub śpiewem wabiły młodych mężczyzn, których następnie topiły. ”16
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%82a
15 http://www.youtube.com/watch?v=cuHpYLxvwKY&feature=kp
16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Topielica_%28demon%29

Popatrzmy również na Pieśń Świętojańską o Sobotce:
„Dziewek jednako ubranych
I belicą przepasanych.
A teraz ten wieczór sławny
Święćmy jako zwyczaj dawny,
Niecąc ognie do świtania,
Nie bez pieśni, nie bez grania!
Komum ja kwiateczki rwała,
A ten wianek gotowała?
Tobie, miły, nie inszemu,
Któryś sam mił sercu memu.
Włóż na piękną głowę twoją
Tę rozkwitłą pracą moję;
A mnie samę na sercu miej,
Toż i o mnie sam rozumiej.
Tę nadzieję mam o tobie,
Że mię też masz za co sobie:
Ani wzgardzisz chucią moją,
Ale mi ją oddasz swoją.
Ze mną sobie rzecz najdujesz,
Drugiej nogę przystępujesz; ”
Autor tego wiersza opisuje tez zabicie młodej dziewczyny podczas Nocy Kupały!
„Nadobnać to dziewka była,
Póki między ludźmi żyła;
Toż niebodze zawadziło,
Bo każdemu piękne miło.
Zły a niewierny pohańcze,
Zbójca własny, nie posłańcze!
Miawszy odnieść siostrę żenie
Zawiodłeś ją w leśne cienie.
Próznoś jej język urzynał,
Bo wszytko, coś z nią poczynał,
Krwią na rąbku wypisała
I smutnej siestrze posłała. ”
Jak dowiemy się z następnych stron tej publikacji, niektóre grupy maja swój kalendarz i popełniają
zbrodnie w każdy z tych 8 sabatów!

Pogańskie dawne obrzędy Babilonu przekazane przez
pokolenia i ich skutki duchowe.

Czarne światło Lucyfera i jego przejawy w XXI wieku
W dzisiejszych czasach satanizm i lucyferianizm próbuje wychylać swoja brzydka gębę. Pisałem
wcześniej o poczynaniach Mirandy Barbour.17 Grupa satanistów pod przewodnictwem niejakiego
Luciana Greavesa, z Świątyni Szatana próbowała przeforsować budowę posagu szatana. Ten posag
miałby stanąć zaraz obok tabliczki z 10 Przykazaniami w Oklahomie!18 Jak widać z poniższej
fotografii, znajduje się tam symbolika szatańska oraz... dzieci.
Miała by ona tak wyglądać:19

Na moralnym upadku Ameryki próbują korzystać tego typu grupy. Wcześniej te typki dokonały co
nazywa się 'różowa msza' na grobie matki słynnego Freda Phelpsa, Catherine Johnston.20
W maju tego roku, Świątynia Szatana wraz z niektórymi studentami Harvardu chciała zrobić
czarna msze i miało się to odbyć w klubie Harvard Extension Cultural Studies Club.21 Z powodu
sprzeciwów22, przeniesiono to do...Hong Kong Restaurant and Lounge. 23 LA Times umieściła
artykuł pt: Dlaczego Chrześcijanie powinni zgodzić się na szatański posag w Oklahomie?24
17 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2564896/Sexually-abused-age-four-uncle-sex-Satanist-twice-age-drugsspells-mental-institution-The-making-warped-mind-teenage-girl-killer-claimed-murdered-22.html
18 http://www.vice.com/read/heres-the-first-look-at-the-new-satanic-monument-being-built-for-oklahomas-statehouse
19 http://www.metalinsider.net/site/wp-content/uploads/2014/05/satan.png
20 http://www.huffingtonpost.com/2014/03/18/fred-phelps-gay-death_n_4985611.html
21 http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27476868
22 http://www.harvard.edu/president/news/2014/statement-on-black-mass
23 http://www.thecrimson.com/article/2014/5/12/black-mass-relocated-controversy/?page=1
24 http://articles.latimes.com/2014/jan/08/local/la-me-ra-why-christians-should-embrace-the-satan-statue-in-oklahoma20140107

W Styczniu 2014 r. fan zespołu metalowego Surrender of Divinity zabił piosenkarza tego zespołu,
za to ze w jego mniemaniu nie był wystarczająco satanistyczny.25 26 O poczynaniach 'muzyków'
sceny black metal można było słyszeć przez lata- podpalenia kościołów, zabójstwa itd. można
poczytać z artykułu.
W 2004 r w Krakowie, zespól pedałowy Gorgoroth wystawił obcięte głowy owiec, symbole
szatana, nagich ludzi na krzyżach i wylał 80 litrów krwi owiec. Ten koncert nazywał się Black
Mass Krakow 2004 (Czarna msza Krakow), i z początku nagranie zostało skonfiskowane przez
policje, by potem pojawić się na DVD i internecie.
Na koncercie Watain, wylewali krew świń na fanów, którzy się pochorowali od tego. 27 Watain, jak i
wielu (jeśli nie wszystkich) wykonawców black metal są satanistami. Sa oni fanami Lucyferskiego
Zakony Mizantropów, przemianowanego na Świątynie Czarnego Światła. Z tym diabelstwem
powiązana jest tez grupa Dissection(Jon Nödtveidt).
Przesilenie Letnie jest jednym ze 'świąt ' w kalendarzu satanistycznym. Strony zagraniczne podają,
ze jest to dla satanistów 'święto' seksu i krwi. Jeśli ktoś nie wierzy, ze są tam ludzi i grupy, które
praktykują ten typ satanizmu proponuje zapoznać się z wiadomościami.
Niedawno aresztowano dwóch jegomościów. Gregory Scott z Tennessee, zamordował rytualnie
młodą, niewinna kobietę, rozczłonkowując ja, zakopując i... jedząc część jej ciała.28 Mirror. co.uk
zamieścił jego przykra facjatę:29

25 http://www.bangkokpost.com/news/crimes/389066/satanist-slays-metal-singer
26 http://www.deathmetal.org/news/fan-kills-black-metal-singer-for-not-being-satanic-enough/
27 http://www.tmz.com/2014/06/17/waitain-pigs-blood-metal-band-video-swedish-black-metal/
28 http://www.ibtimes.co.uk/tennessee-satanist-gregory-scott-hale-arrested-murder-cannibalism-1452200
29 http://www.mirror.co.uk/news/world-news/facebook-cannibal-shocking-pictures-satanist-3676197

Inne jego zdjęcie.30

Kalendarz szatana i zbrodnie.
W Atenach, niejaki Alexandros Papageorgiou popełnił satanistyczna zbrodnie na osobie bezdomnej
wg kalendarza satanistów w okolicach Wielkiej Nocy. 31 Po zabiciu tej kobiety, napisał trzy szóstki
jej krwią oraz namalował odwrócony krzyż.32 Zdradził on policji, ze planował kolejna tego typu
zbrodnie podczas Przesilenia Letniego. W 2013 r. gazety rozpisywały się o rytualnym mordowaniu
koni w Wielkiej Brytanii podczas Przesilenia Letniego w pełni księżyca. 33
W Lutym 2014, dwóch łebków zabiło 15 letnia dziewczynkę w USA. Był to szatański mord
rytualny. 34 2 Lutego jest Candlemass. W Grudniu, w okolicy Yule (Jula) 20 latek dokonał mordu,
przyznając się ze 'zbiera dusze dla diabla' i 'lubi smak krwi'35
W Kwietniu 2014 r. 2 niemieckich satanistów zamordowało taksówkarza na cmentarzu w
Czechach. 36 Jeden z nich wiezyl, ze jest Bellatrix Lestrange, zła wiedźmą z książek Harrego
Pottera. Interesowali się wampiryzmem i satanizmem, słuchali muzyki typu black metal i oglądali
tego typu filmy. Jeden z nich podczas pobytu w zakładzie opieki, groził, ze wyrwie dziecko z łona
30 http://www.mirror.co.uk/news/world-news/facebook-cannibal-shocking-pictures-satanist-3676197
31 http://news.sky.com/story/1284787/satanist-held-over-ritual-killing-in-park
32 http://www.hellasforce.com/en/greek-man-murders-homeless-woman-as-sacrifice-to-satan/
33 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/10145717/Police-hunt-for-satanic-worshippers-mutilating-animals.html
34 http://www.12newsnow.com/story/24694062/prosecutors-girls-murder-part-of-satanic-ritual
35 http://www.myfoxphoenix.com/story/24318426/2013/12/28/cab-driver-stabbed-to-death-in-mesa
36 http://www.irishtimes.com/news/world/europe/german-satanists-with-harry-potter-obsession-on-trial-for-taxikilling-1.1758136

jednej z pracownic.
Marzec/ Kwiecień to czas Wielkiej Nocy, i jest to jeden z sabatów satanistów. W wiadomościach na
necie można znaleźć wiele innych przypadków.

Jest droga wyjścia...Zawieszony między niebem a piekłem na
ziemskim padole...
Ludzie żyją na świecie nie wiedząc często o duchowej rzeczywistości. Nie wystarczy po prostu być
'dobrym ludziem'. Musimy opowiedzieć się po którejś stronie. Jezus przyszedł 2000 lat temu by
obnażyć ukryte królestwo diabla. Ten zaszył się 'za parawanem', wtopił w tło, ukrył za 'wielkimi
filozofiami tego świata', pobudzał ludzi do czynienia rzeczy wbrew Bogu Nieba.
Dziś jednak masz szanse otworzyć oczy. W Matrixie, Neo otrzymuje szanse otworzenia oczu. Ma
do wyboru czerwona pigułkę bądź niebieska. Wybór niebieskiej powoduje pozostanie w ignorancji i
sfabrykowanym świecie Matrixa. Czerwona pigułka spowoduje wyjście ze świata Matrixa do
Prawdy i prawdziwej rzeczywistości.
Podobna sytuacja działa się w filmie Pamięć Absolutna(Total Recall). W tym filmie
Schwarzenegger zaczyna budzić się do świadomości w jakim świecie żyje. Tam również oferują mu
pigułkę która pozwoli mu obudzić się do faktycznego świata.
Jezus przyszedł by nas uwolnić z niewolnictwa grzechu i ucisku szatana, o którym tak pisze Słowo
Boże:
„I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej
niewoli, w którą popadłeś, (4) że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz
tak:Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie! (5) Pan złamał laskę bezbożnych,
berło tyranów. (6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie
ludy, depcząc je bezlitośnie. (7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym
okrzykiem. (8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią:
Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. (9) Kraina umarłych zadrżała w dole
przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy
wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,
(10) ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z
nami się zrównałeś! (11) 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!” Izajasz 14

Jezus przyszedł by rozprawić się z ciemięzca i prawdziwa przyczyna zła na świecie:
„Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami
dla owiec. (8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały
ich. (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i
wyjdzie, i pastwisko znajdzie. (10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i
wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. (11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry
pasterz życie swoje kładzie za owce. (12) Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego
owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i
rozprasza, (13) ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. (14) Ja jestem dobry
pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. (15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i
życie swoje kładę za owce. ”Jana 10
„Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim,
prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w
niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? (34) Jezus im odpowiedział:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35)
A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc
Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. ”Jana 8
„Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego,
syna człowieczego, który ginie jak trawa? (13) A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela,
który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed
zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość
gnębiciela? (14) Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie im chleba.
(15) Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan
Zastępów, to jest jego imię. (16) I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu
mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim
ludem! (17) Zerwij się, zerwij się, powstań, Jeruzalemie, któreś piło z ręki Pana kubek jego
gniewu, wychyliło do dna kubek odurzającego napoju! ”Jer 51
„Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa
wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z
mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców
był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. ” Iz 53
„A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. ”1 List Jana 3
„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków
zabłyśnie światłość. (2) Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się
będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. (3) Bo jarzmo
ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów.
(4) Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie,
na pastwę ognia. (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie
władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny,
Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego
królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona
tego żarliwość Pana Zastępów. ”Izajasza 9

Szatan stworzył Matrix, system tego świata, by cie usidlić kulturami, przesadami, fałszywymi
religiami, filozofiami, aby łatwo cie kontrolować. Dzisiaj możesz być wolny od grzechu, ucisku,
chorób, depresji i możesz mieć pokój!
2000 lat temu przyszedł zapowiadany Mesjasz- Jezus Chrystus. On to poniosl nasze grzechy, On to
rozprawił się z szatanem, obnażając co kryje się za 'religiami', zabobonami, za praktykami tego
świata i jego niebiblijnymi wartościami! On wyganiał demony, które ciemiężyły przez lata wiele
osób, On leczył chorych, aby mogli w pełni władz ciała i umysłu służyć Temu, który ich stworzył!
Jezus przyszedł by obnażyć Matrix.
„Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności
przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z
cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. (14) A Słowo ciałem się stało i
zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca,
pełne łaski i prawdy. ” Jana 1
Czemu świat nie poznał Mesjasza? Bo trwał w Matrixie- filozofie, martwa religia czczenia tradycji,
filozofie grzechu, zniewolenie! Stad nie widzisz aby ludzie atakowali Buddę, Matkę Teresę, Allaha,
Mahometa, papieża itd.! Ci są z MATRIXA! Jezus jest odpowiedzią dla tego żyjącego w upadku
świata, zanim program Matrixa zmieni się po raz kolejny by ludzi połączyć do Antychrysta i
Nowego Ładu na Świecie.
Pojednaj się dziś ze Stworca i Mesjaszem- Jezusem Chrystusem. Modl się z serca:
Jezus, dziękuje Ci za Prawdę, która czyni wolnym. Wierze, ze Twoja krew przelana na
Golgocie 2000 lat temu ma moc oczyścić mnie od grzechów i martwych uczynków. Dziś,
pojednuje się z Ojcem. Dziś przyjmuje Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela i zapraszam
Go aby zamieszkał w moim sercu. Wyznając moje grzechy bezpośrednio przed
Nim.......przyjmuje wybaczenie. Ochrzcij mnie również Duchem Bożym, chce narodzić się na
nowo. Weź moje życie i zmień je na Twoja chwale. Uczyń cuda i znaki w moim życiu, oddaje
ci moje problemu i zanoszę pod krzyż. Dziś jestem wolny, pojednany z Ojcem!Dzięki Jezus!
Uwolnij mnie tez od wszelkich związań demonicznych, złam wszelkie pakty, które świadomie
bądź nieświadomie zawarłem/lam z diabłami. Wyrzuć wszelkiego demona, który czai się za
parawanem w moim życiu. Wyrzekam się wszelkiej ciemności szatańskiej!Jestem własnością
Jezusa i diabel nie ma do mnie prawa, więc musi teraz wyjść, w imieniu przed którym drżą
wszelkie książęta piekieł!W Imieniu, które jest PONAD wszelkie INNE imię! Jezusa
Chrystus!
Amen.

