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Geneza Festiwalu
Zanim pojawił się festiwal w formie w jakiej go widzimy dzisiaj, w 1986 r kilku ludzi z kręgu New 
Age (Nowy Wiek) zebrało się na plaży w San Francisco, by zrobić rytuał ogniska, paląc 2.7 m 
figurę człowieka. Miało to miejsce w Przesilenie Letnie, które jest jednym z 8 głównych festiwali 
czarownic.

Później przenieśli się z plaży Baker (Baker Beach1) do Nevady do miejsca zwanego pustynia Black 
Rock(Black Rock Desert2). 

 

Podczas tego wydarzenia (w 2014 r.) spalili 2 androgeniczne figury345 oraz figury zwanej The Man.6

Festiwal przybiera formę tak jak pokazuje powyższy obrazek (Wikipedia). Festiwal zawiera od r 
2000 element zwany świątynia, który jest palony na zakończenie tej imprezy. W 2014 r zbudowali 
świątynie zwana Świątynią Łaski.7 8

Co roku budują zwijane potem miasto zwane Black Rock. Na samym środku tego kola, umieszczają
figurę The Man. Na festiwalu pojawia się dziwaczna 'sztuka' 9, namioty oraz samochody mutanty.

W 2013 r stawiło się aż 70 000 ludzi! Stojący w centrum 'The Man' jest obojnakiem. 

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

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

3 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-0-20E6918C00000578-231_964x958.jpg

4 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-2736748-20E2D97000000578-821_964x659.jpg

5 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/28/article-2736228-20DB892500000578-275_964x646.jpg

6 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/28/article-2736748-20DF7CB300000578-825_964x942.jpg

7 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-2736748-20E282BF00000578-965_964x591.jpg

8 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-2736748-20E2815B00000578-672_964x609.jpg

9 http://galleries.burningman.com/

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/28/article-2736748-20DF7CB300000578-825_964x942.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-0-20E6918C00000578-231_964x958.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-2736748-20E282BF00000578-965_964x591.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-2736748-20E2815B00000578-672_964x609.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-2736748-20E2D97000000578-821_964x659.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/28/article-2736228-20DB892500000578-275_964x646.jpg
http://galleries.burningman.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Baker_Beach
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Rock_Desert


Obscenizm, odurzenie zmysłów i … elity

 Zauważ okultystyczne oko- Horusa, symbol Iluminatów i Masonerii.

 

Festiwal Burning Man to promocja narkotyków, alkoholu, okultyzmu i strasznego wyuzdania. W 
tym tymczasowym mieście są obozowiska gdzie ludzi angażują się w seks grupowy i wymianę żon.
W artykułów, halucynogenne narkotyki... płyną z kurków.  Organizują tam tzw Threesome Nights- 
orgie trzyosobowe maja Group Sex Bus- czyli autobus do seksu grupowego oraz 'konkurencje' jak 
Scream. Inny obiekt nazywa się Orgy Dome (Sklepienie Orgii).10 Wielu ludzi łazi całkowicie na 
golasa, albo mając ciało pomalowane farba. Zapasy na golasa, topless, erotyczne tance na rurce.

10 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2736228/Debauchery-desert-Wife-swapping-Orgy-tents-Drugs-tap-How-
billionaires-Hollywood-stars-flocking-festival-makes-Glasto-look-SO-tame.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2736228/Debauchery-desert-Wife-swapping-Orgy-tents-Drugs-tap-How-billionaires-Hollywood-stars-flocking-festival-makes-Glasto-look-SO-tame.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2736228/Debauchery-desert-Wife-swapping-Orgy-tents-Drugs-tap-How-billionaires-Hollywood-stars-flocking-festival-makes-Glasto-look-SO-tame.html


Salon Libido (Libido Lounge) oferuje takie 'atrakcje' jak :

• Przyjecie z listkiem figowym
• Bal Maturalny XXX
• Noc fetyszyzmu i perwersyjnego seksu
• Noc seksu w skórzanym ubraniu11

Z zdjęć w gazetach wynika, ze kręcą się tez tam nieludzkie pedzie.

Obozy oferują tez okultyzm i niemoralność jak: 12

• joga
• malowanie ciała
• taniec brzucha
• seminaria na temat napojów miłości
• lekcje medytacji
• Reiki
• 'małżeństwa'

Co ciekawe na tej imprezie są obecne elity13 z tzw Silicon Valley.14 Można tam było spotkać takich 
jegomościów:

• Larry Page z Google
•  Sergey Brin z Google
• Jeff Bezos z Amazon
• Mark Zuckeberg z Facebooka
• Elon Musk z Tesla Motors
• Stavros Niarchos 
• Alexandra von Furstenberg 
• Francesca Versace 
• Bob Pittman  z MTV15

• Margherita Missoni, dom mody Missoni16

• Bettina Santo Domingo 
• Lady Victoria Hervey, modelka i arystokratka17

• PC Valmorbida 

11 http://www.perceptivetravel.com/issues/0109/united_states.html

12 http://wikitravel.org/en/Black_Rock_City

13 http://lasvegas.cbslocal.com/2014/08/27/tech-elites-accused-of-ruining-burning-man-festival/

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

15 http://dujour.com/article/burning-man-festival-celebrities-parties/36460

16 http://www.missoni.com/

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Victoria_Hervey
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• David de Rothschild, z rodziny bankierów Rothschild.18

• Tali Lennox, córka Annie Lennox
• Uri Fruchtmann, producent filmowy i dyrektor.19

• Pracownicy firm Twitter, Zynga20 czy Uber.2122

oraz aktorki, dziedzice, bywalcy itd. 

Ci ludzie wydaja niewyobrażalne kwoty i często maja swoje własne obozy, samochody itd.

Osoby które stale uczęszczają na ten festiwal nazywają się Burners. Jeśli ktoś jest po raz pierwszy, 
nazywają go Virgin (Dziewica). Spalenie ma symbolizować 'piękno' śmierci. Co roku zdarzają się 
tez rozmaite wypadki. 23 Uczestnicy maja tam doznać katharisis24(oczyszczenia emocji) i nowych 
początków. Ma to więc duchowy wpływ na uczestników.

Pogańskie korzenie- historyczne i współczesne

 

Zdjęcie z filmu nakręconego przez Alexa Jonesa.

Palenie podobizny człowieka nie narodziło się wraz z tym festiwalem, ale można prześledzić 
początki do pogaństwa w rożnym jego wydaniu. Obok tego festiwalu pala podobizny człowieka na 
takich festiwalach jak Zozobra25, Palenie Judasza26, Marzanny. Współcześnie również elity 

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

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

20 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zynga

21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Uber_%28przedsi%C4%99biorstwo%29

22 http://www.nytimes.com/2014/08/21/fashion/at-burning-man-the-tech-elite-one-up-one-another.html?_r=0

23 http://wikifestivals.com/content/deaths-burning-man

24 http://en.wikipedia.org/wiki/Catharsis

25 http://en.wikipedia.org/wiki/Zozobra

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Burning_of_Judas
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gromadzą się podczas tzw Bohemian Grove by spalić ofiarę u stop podobizny sowy. Rytuał ma 
nazwę: Cremation of Care27, czyli pogrzebanie trosk. Szkoci co roku maja Festiwal Wiklinowego 
Człowieka. 2829 W Polsce, w Woli Sękowej pala Wierzbina.30 Można to pooglądać pod linkiem.

Playa del Fuego jest odpowiednikiem tego festiwalu i odbywa się w Delaware. Zamiast podobizny 
człowieka pala jednak drewnianego kucyka. Podobne do tych festiwali wydarzenia maja miejsce 
dosłownie dookoła świata.

Zrzut ekranu pochodzący ze strony Festiwalu.

27 https://www.youtube.com/watch?v=r5dHhvpHIjM

28 http://www.thewickermanfestival.co.uk/

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Wickerman_Festival

30 http://pl.wikinews.org/wiki/Wierzbin_-_Wola_S%C4%99kowa_2014

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_regional_Burning_Man_events
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Źródła historyczne jak pisma Strabo czy Juliusza Cezara (O wojnie galijskiej) opisują, jak Celtowie 
budowali wiklinowego człowieka, umieszczając tam ludzi i palili ich 'ku czci' bożków.  Commenta 
Bernensia31 podaje ze demonem 'ku czci' którego palili ofiary w tej kukle był Taranis.

Wiedząc, ze Celtowie, to tylko jedna z religii wywodzącej się z Babilonu, możemy odkryć kto stoi 
za Taranisem:

• Jupiter - Rzym
• Zeus – Grecja
• Tinia – Etruskowie
• Perun- Slowianie
• Thor- Skandynawia
• Perkūnas- Litwa

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Commenta_Bernensia

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


• Perkons- Lotwa
• Perkele – Finlandia
• Pajonn/ Tiermes- Sami
• Pirwa- Hetyci
• Indra- Hinduizm
•  Horagalles- szamani Sami

Tego typu festiwale, oddają hołd i często nieświadomy pokłon demonom. Iron Maiden napisali 
specjalny utwór pod tym tytułem:3233

„Oglądasz świat eksplodujący każdej nocy. Tańcząc w słońcu, nowo zrodzony w świetle. Bracia i ich ojcowie
trzymają się za ręce tworząc łańcuch. Cień Wiklinowego Człowieka znowu się podnosi”

 
Link do nagrania:(nie dla dzieci!)
https://www.youtube.com/watch?v=Z3L3TWwdxpo

Tego typu festiwale łączą zabójcza dawkę okultyzmu, erotyki i 'odpływania' od zmysłów. Człowiek 
zamiast szukać Boga, spędza czas na niszczeniu swojego zdrowia i duszy. Wiele z takich imprez 
kończy się źle i jest to nowoczesna ofiara dla demonów, które nie zniknęły z tej ziemi. Wyzwanie 
„Kubła Lodu” (Ice Bucket Challenge34) podobnie jak ten festiwal maja już swoje ofiary.3536 37 
Wspol- pomysłodawca tego wyzwania zginał w wieku 27 lat! 38  Jeden z 'wehikułów' na festiwalu 
Burning Man, zwany Shagadelica39, zabił kobietę. 40 Shagadelica może znaczyć shag(powiedzmy 
cielesna znajomość 'potocznie') i delica (rozkoszna). 

Te festiwale promują wartości tego świata. Może trudno w to uwierzyć, ale festiwal przewiduje 
również udział dzieci i młodzieży!  Ma więc to być 'rodzinna zabawa'. Dziecko do 12 roku życia 
wchodzi za darmo! Ale 'okazja'! Co później będzie z tymi dziećmi? Co dzieje się potem z 
uczestnikami tego typu imprez i jak kończą. Prawdopodobnie nie napiszą o tym w gazetach. To tez 
nie za bardzo się nadaje na hasło marketingowe! Ale czy właśnie tak szatan nie działa? Dac ludziom
'robta co chceta', ale zapomniał napisać o konsekwencjach! Zapomniał nadmienić o demonach, 
które wchodzą podczas jogi, medytacji i całej masie demonów seksualnych podczas tak licznych 
ich transferów podczas tzw orgii. To raj dla demonów! Jak się jeszcze nabzdryngolą i mozg 'lata w 
przestworzach' to diabeł może pozakładać cale kolonie w tych ludziach.  Potem skąd się biorą 

32 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/92/Maidenwicker2.jpg

33 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c7/The_Wicker_Man_Single_Picture_Disc.jpeg

34 http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge

35 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/botched-ice-bucket-challenge-leaves-man-critically-injured-after-
plane-drops-hundreds-of-gallons-of-water-9696249.html

36 http://www.washingtonpost.com/blogs/style-blog/wp/2014/08/28/ice-bucket-challenge-participants-keep-getting-
hurt-there-may-be-one-related-death-too/

37 http://www.theepochtimes.com/n3/917797-ice-bucket-challenge-death-cameron-lancaster-the-first-to-die/

38 http://www.independent.co.uk/news/people/als-ice-bucket-challenge-cofounder-corey-griffin-drowns-aged-27-
9681129.html

39 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/08/29/article-2737646-20E552CE00000578-675_964x731.jpg

40 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2737646/Woman-29-killed-Burning-Man-hit-fur-covered-Shagadelica-
party-bus-filled-festival-goers.html
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rozwody, choroby i problemy umysłowe? Organizatorzy Festiwalu Burning Man przygotowali 
piękną książeczkę dla całej rodziny(link): Jak przeżyć z rodzina festiwal Burning Man! Mamy tam 
pierwsza pomoc, pojenie dzieci aby się nie odwodnić, kostiumy i zabawy dla pociech! Yeah!

Oto 'etyka' dzisiejszego świata. To co ze się napatrzą na gole ciała, jęki w nocy i nieludzkie 
praktyki! Co tam ze wmedytuja demony, czy przyjmą kolekcje demonów jogi, przyjmując parę 
jogistycznych pozycji!? 

Jeśli chciałbyś dziś być wolny od grzechu, przeszłości, złych decyzji, chorób i upadku to 
podstawowa kwestia jest się pojednać z Bogiem. Jezus umarł za ciebie, być ty mógł przyjść do 
Stworzyciela, mieć odpuszczone grzechy i stanąć na nogi, napełniony Duchem, jako nowe 
stworzenie. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Nie czekaj aż grzech wyda straszne owoce i 
spustoszenie. Dziś jest TWOJ czas na decyzje.

Jezus, potrzebuje nowej szansy. Wybacz mi chodzenie bez Ciebie, moje liczne 
grzechy:............................................................. Przyjmuje to co zrobiłeś dla mnie na Golgocie, 2000
lat temu. Wierze, ze ta krew ma moc teraz mnie obmyć i usunąć barierę między mną a Bogiem 
Ojcem! Dzięki Jezus! Jestem dzieckiem Bożym i moje imię zapisane jest w niebie! Proszę teraz 
napełnił mnie Twoim obiecanym (Dz.Ap 1 i 2) Duchem Świętym. Złam wszelkie przekleństwa 
ciążące na mnie na skutek brania udziału w tych grzechach, ruchach, zabawach. Nakazuje w 
imieniu Jezusa aby demony mnie opuściły i modle się aby mocne anioły Boże stanęły przy mnie i 
odeskortowały te bestie do otchłani aby nigdy nie wróciły! Jestem nowym człowiekiem! Boże 
poprowadź mnie wg Twojej woli i uczyń mnie wartościowego człowieka dla Ciebie. Od dziś TY 
jesteś moim Bogiem. I ja decyduje się iść za Toba każdego dnia. 

Amen!
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