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1. Wstęp- od autora 

 

Aby odkryć genezę takich świąt nie mozemy pozostac w ignorancji I zaprzeczeniu. Co roku 

poczytasz o klerykach, ktorzy proboja mlodych ludzi ostrzec o zagrozeniach Halloween. Wystarczy 

jednak siegnac po encyklopedie I poczytac troche historii. Niestety, katolicyzm probojac stawiac sie 

jako obronce ‘wiary’ upada z kretesem gdy przychodzi do obnazenia historii tego co robia. 

Katolicyzm od dawna wlaczyl do swoich rytualow istniejace od wiekow tradycje poganskie. Nie 

mozemy odseparowac tradycji I nadac im inny wymiar, skoro czcza one rzeczy zakazane przez 

Biblie. Katolik w Polsce, moze nie wezmie dyni I nie bedzie chodzil po domach w tzw Swieto 

Zmarlych, ale bedzie swietowal dokladnie to co Slowianin od setek lat. Gdyby tylko Polacy zaczeli 

sie interesowac tym co czcza, ani jeden nie zostalby w katolicyzmie. Stad ksiadz zeruje na 

niewiedzy I ignorancji. Jak przekonac ludzi, nalezacych do poganskich ruchow jak Wicca, 

Rodzimowiercy czy inni podobni, skoro kosciol dzis (nawet niektorzy z KZ czy Charyzmatykow) 

utrzymuja odstepcze nauki I swieta, ktore kk zakosil od pogan. Im mozesz tlumaczyc, ze cos jest 

‘Chrzescijanskie’ ale wielu z nich odrobilo lekcje I poczytalo skad sie to bierze. Jak wiec mozesz 

im wmawiac,ze choinka jest od Boga? Niektorzy pastorzy w Polsce beda pisac o Halloweenie. I to 

jest dobre. Ale wiecie, co? Gdy przyjdzie czas Swiat Bozego Narodzenia, pierwsi popedza aby 

świętować dokładnie te same święta co poganie. Widzimy tu niescislosc. Wiec wybieram sobie, co 

jest ‘Chrześcijańskie’? Jesli Jezus zakazal czczenia ‘zmarlych’ to jak ja, bedac ochrzczonym w 

Duchu moge isc praktykowac tradycje pogan? Jesli Boga czcze w Prawdzie Slowa, to czemu wielu 

kurczowo trzyma sie poganstwa choinek, koled itd? Jest tu wielka niescilosc. Wiec np ktos unika 

cudzolostwa fizycznego, magii, ale bierze udzial w obchodzonych od czasow Babilonu tradycjach, 

ktore po zatrzymaniu budowy wiezy Babel, zostaly rozniesione po powierzchni ziemi. Jak to wiec 

jest? Jezusa nigdy nie możesz uwielbić będąc w bledzie. Obojetnie, jak piekne ci sie cos wydaje, ile 

ludzi cos swietuje. Ruch ekumeniczny będzie bronil poganstwa zagrabionego od pogan. Moja 

modlitwa jest aby te kilka tron otwarlo ci oczy na to co czcisz I swietujesz. Jest to już 4 część 

tematu Halloween. Zapoznanie się z wszystkimi jej czesciami daje ci wglad pod roznymi katami na 

ta, jak się okazuje obszerna tematykę. Kiedy chodziłeś w świecie, nie wiedziałeś co jest dobre a co 

złe. Kiedy przychodzisz do Jezusa I modlisz się aby Duch Święty cie napełnił, On prowadzi cie z 

dala od fałszu do Prawdy. I to daje ci wolność. Nie wiesz nawet, jak nie będąc Chrześcijaninem, 

brałeś udział w tak wielu rzeczach, ale nigdy nie mogłeś sobie wyjaśnić czy coś jest dobre czy nie. 

Gdy przychodzą problemy, często ludzie nie powiążą tego z tym co przez lata praktykowali, a było 

przeciwne Biblii. W czasach ostatecznych Bóg jednak obnaża Prawdę I nikt nie ma więcej 

wymówki. Ja nigdy nie lubiłem tego ‘święta’. Nie wiedziałem dlaczego. Bylem zagubiony I brałem 

co pod rękę mi dali. Dziś po latach mogę zobaczyć I chwalić Jezusa za to co zrobił do tego 

momentu w moim życiu. On naprawdę wyzwala, ale tych tylko co chcą poznać Prawdę I gotowi za 

Nim iść na 100%. Pozostałym nie pozostaje inna opcja jak świętować ze światem. Wymówek 

naprawdę można znaleźć cala masę. Zapraszam do lektury I dzielenia się następna odsłoną tego 

tematu. 

 

2. Nazwy na Halloween I kultury 

 

Geneza 

 

Halloween składa się z dwóch slow: hallow oraz evening. Hallow to archaiczne słówko na 

dzisiejsze angielskie saint. Evening został skrócony na even pisany 'een i stad mamy nazwę 

Halloween. Jest to inaczej 'wieczór świętych'. 

 

W Polsce znamy go pod nazwa: Dziady. Celtycka nazwa na to święto to Samhain. Na wyspie Man 
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używają nazwy Hop-tu-Naa. W Walii jest to Calan Gaeaf. W Kornwalii spotykamy się z nazwa 

Kalan Gwav.(lub Allantide). W Brytanii jest Kalan Goañv .Allantide jest katolicka nazwa 

uwzględniająca wymyślonego 'świętego' Alana. W Meksyku mamy Dia de Muertos. W Brazylii 

nazywają Halloween- Dia das Bruxas , a np. w Hiszpanii będzie to Noche de Brujas. 

(odpowiednio: Dzień Czarownic, Noc Czarownic). Halloween były to trzecie żniwa. Pierwszy ma 

miejsce podczas Lammas (1 Sierpnia) a drugi to Mabon (21 Września). 

 

Samhain był związany z trzema rzeczami: nowym rokiem, sprowadzaniem zwierząt z pastwisk oraz 

ich ubojem. Samhain jest jednym z wielu dni w roku, w których żywi mieli się kontaktować z 

umarłymi. 

 

3. Katolicyzm świętuje Halloween od setek lat…tylko pod inna nazwa 

 

 

Świętowanie przodków czy zmarłych można znaleźć w każdej kulturze dookoła świata. Dotyczy to 

zarówno kultur istniejących po dziś dzień czy tez kultur których już nie ma. Oddawanie czci 

zmarłym wywodzi się z nauk o reinkarnacji oraz z fałszywych wierzeń, ze po śmierci zmarli nie 

tylko mogą się komunikować z żywymi, ale także ze wpływają one na określona osobę czy grupę 

społeczną. W katolicyzmie związane jest to z pogańska doktryna zwana- czyściec. Prawosławie 

ma swoje podobne odpowiedniki zwane mytarstwa powietrzne. Obie doktryny nie znajdują 

potwierdzenia w Biblii. Bogacz, który umiera bez Chrystusa idzie do piekła. Pokutujący na 

krzyżu łotr, ma obiecane niebo.   

 

Skąd wziął się czyściec? Właśnie z nauk o zaświatach. Zaświaty to jedno z królestw szatana 

TU NA ZIEMI!Dookoła globu znajdziesz rożne nazwy na 'zaświaty'. Każde z nich ma 

'mieszkańców' oraz 'zarządców'. Przykładowe zaświaty to: 

 

• Irkalla (Nergal, Ereshkigal) 

• Annwn (Arawn) 

• Duat lub Amenti (Ozyrys, Anubis(mumifikacja), Thoth, Horus, Hathor, Maat) 

 

Kościół katolicki nie tylko umożliwia aby katolicy uprawiali 'zabawy' z tymi ezoterycznymi 

światami podczas tzw Święta Zmarłych, ale kontakty ze zmarłymi występują na każdy dzień. 

Kalendarze katolickie maja zmarłego na każdy dzień w roku. Ludzie wzywają zmarłych jak Maria, 

Józef...ludzie modlą się do zmarłych papieży, patronów itd. Co roku zwiększa się liczba 'świętych' 

stad coraz to więcej dróg jest otartych aby to 3 szatańskie królestwo wpływało na ta fałszywą religie 

i jej wyznawców. Jeśli nie rozumiesz walki duchowej i uwolnienia, będzie ci ciężko zrozumieć 

jakie drzwi są otwarte. Samo wyznanie tego jako grzechu nie powoduje automatycznego 

uwolnienia. 

 

Podróżowanie astralne nie jest niczym nowym. W mitologiach znajdziesz jak byli i tacy, którzy 

podróżowali do zaświatów. Innana musiała przejść przez 7 bram by dostać się do zaświatów. 

 

Typowym przykładem 'czyśćca' jest Adlivun, czyli zaświaty u Inuitow. 1 Ma to być miejsce, gdzie 

zmarli są 'czyszczeni' za czym podejmą się w dalsza drogę. Zamieszkuje tam Torngasuk i Sedna 

czyli Weles i Velevitka. 

 

Istnieje ciekawe powiązanie Welesa I Plejad. Każdy z tych odpowiedników Welesa miał kapłana, 

który prowadził ludzi do kontaktu z nimi. Dziś te role w katolicyzmie przejął kapłan katolicki (na 

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

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adlivun
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czele z Pontifeksem Maximusem- papieżem!). U Słowian był to Guślarz2, u Inuitow jest to szaman 

zwany angakkuq3. Ten szaman ma podróżować do zaświatów by ułaskawiać Sedne. 

 

Magowie jak Aleister Crowley pisali o przekraczaniu 'otchłani'. Jednak szamani Inuiccy musieli 

przekroczyć 'otchłań' aby dostać się do tej Sedny. Oczywiście Biblijnej otchłani nie da się 

przekroczyć, jednak demony zwodzą szukających 'ezoterycznych ' uniesień praktykantów thelemy. 

 

System pogan jest tak skonstruowany abyś nie mógł znaleźć Prawdziwego Boga, Stworzyciela. 
Dlaczego? Diabeł podzielił upadłe demony na dobre i złe (stad słyszysz o białej i czarnej magii), 

ulokował ich do rożnych miejsc i nawiązał kontakt z ludźmi, dając im sposoby jak zgrzeszyć by 

mogli się otworzyć na ich wpływ i demonizacje. Jednym z podstawowych sposobów aby zwieść 

człowieka jest stosowanie fałszywych, niebiblijnych filozofii i wierzeń(np Teksty Sarkofagów4, 

Księga umarłych (podroż przez duat(zaświaty), Księga Bram, Księga Jaskiń5 i inne6). Zauważ, ze 

każdy z tych ludzi praktykuje zawsze zabronione przez Jezusa praktyki: wróżby, zabobony, 

amulety, rożne sposoby ochrony przed złem, które jednak odciągają człowieka od zaufania Bogu, 

nekromancje itd. 

 

Fałszywe filozofie i wierzenia dają ludziom fałszywe nadzieje. Wkładanie do trumny obiektów, 

amuletów, odmawianie pobożne modlitw czy zaklęć nie zmienia losu zmarłego. Naciąganie ludzi na 

msze za zmarłych będących w czyśćcu, jest strata pieniędzy. Ich los jest zapieczętowany na wieki. 

Ekumenia, Polska Rada Ekumeniczna chce cie zwieść do fałszywych unii z praktykantami nauk 

demonów! (Prawosławie, katolicyzm). Każda z pogańskich religii skubie ci kasę i napełnia 

fałszywa nadzieja! Nadzieje na 'reinkarnacje', balsamowanie, kłamstwa krioniki, msze i modły za 

zmarłych aby ich wyciągnąć z czyśćca, ubłagiwanie demonów zaświatów itd. są nadziejami 

fałszywymi. 

 

„Przechowanie zmarłego w kriostazie jest możliwe po stwierdzeniu zgonu. Krionicy są 

zdania, że osoby uważane za martwe według obecnych standardów niekoniecznie muszą być 

uważane za nieżywe według standardów, które będą obowiązywać w przyszłości.”7 

 

Duch wraca do Boga i nikt z tym nic nie zrobi. Chyba, ze ludzie zaczną produkować zombie, 

Frankensteiny, ale to dalej nie będzie ta sama osoba, tylko fałsz! 

 

Proces mumifikacji to nie tylko sposób na zachowanie ciała. To ma religijny, demoniczny 

wymiar!Gdy Ozyrys został rozczłonkowany przez Seta, stal się pierwsza mumia.  Kobiety 

lamentujące Tammuza, naśladowały Izydę lamentująca za Ozyrysem. Proces mumifikacji trwał 70 

dni i jest związany z Ozyrysem oraz długości nieobecności gwiazdy Sothis/ Syriusz na niebie. 

 

Katolicki rytuał zwany msza można znaleźć tez w Starożytnym Egipcie. Teksty Piramid zawierają 

hymn kanibalski 8, który zawiera rytualny kanibalizm bożków, aby uzyskać 'nadprzyrodzona' moc. 

                                                 
2http://pl.wikipedia.org/wiki/Gu%C5%9Blarz 

 
3http://en.wikipedia.org/wiki/Angakkuq 

 
4http://pl.wikipedia.org/wiki/Teksty_Sarkofag%C3%B3w 

 
5http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Caverns 

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

 
7http://pl.wikipedia.org/wiki/Krionika 

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

http://pl.wikipedia.org/wiki/Guślarz
http://en.wikipedia.org/wiki/Angakkuq
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teksty_Sarkofagów
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Caverns
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_funerary_texts
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krionika
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_Texts
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Ten rytuał miał dać zmarłemu władcy zdolność negocjacji odnośnie życia pozagrobowego oraz 

zmianę w bożka. W zabiciu 'bożków' uczestniczył demon zwany Shezmu. 

 

Katolicka tzw teologia mówi o spożywaniu Jezusa podczas Eucharystii. To w ich rozumieniu 

znaczy: Przyjąć Jezusa! Eucharystia jest bluźnierstwem i zaprzeczeniem ofiary, która Chrystus 

dokonał na krzyżu 2000 lat temu. Dzieląc się chlebem w Biblii, mówił: To jest na pamiątkę, 

upamiętnienie, nie ponowna ofiara. Dzieląc się wieczerza Pańska w KZ, nie spożywasz Jezusa. 

Niektórzy zrobili jednak i z tego idola. Niektórzy używają wieczerzy aby wyganiać demony, co jest 

zupełnie niebiblijne. Popatrzcie jak Jezus wyganiał demony: w Jego imię. Z diabłem walczył 

Słowem Bożym, prowadzony w Duchu Świętym. 
 

WIECZERZA≠ MSZA 

 

Jeśli przyjmujesz msze, przyjmujesz innego Jezusa i otrzymujesz demona do środka ciała. 

 

Katolicy, którzy wciąż chodzą i mówią: Bóg będzie miłosierny i przyjmie kłamstwo tradycji i 

zabobonów, zawiodą się na wieki. Stad wielu z nich nie chce pokutować mówiąc: Nie osadzaj 

mnie!(Co tragiczne : niektórzy z KZ i Charyzmatyków podjęli ta gadkę!) 'Przecież rodzina ich w 

razie czego wykupi z … czyśćca'...Wielkie i tragiczne zwiedzenie... 

 

„Zapytasz, co to znaczy gregorianka? Nazwa pochodzi od św.Grzegorza. Gregorianka to 

znaczy 30 Mszy św., które przez kolejnych 30 dni są odprawiane za jednego zmarłego. 

Miałam to szczęście, że w naszej rodzinie tradycja zamawiania Mszy św.za zmarłych 

przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Staram się zamawiać Msze św. gregoriańskie za 

dusze zmarłych z rodziny. ”9 

 

„msza św. gregoriańska - 1000 -1200 zł”10 

 

Ta osoba jest w wielkim zwiedzeniu. Przekazywana z pokolenia w pokolenia fałszywa nauka, 

spowoduje, ze diabeł zagości nie tylko w jej pokoleniu, ale i w następne. Co może to powstrzymać? 

Prawdziwe Nawrócenie do Biblijnego Jezusa i odejście od fałszu. Katolik przez lata nagromadzi 

wielka liczbę demonów. Aby go uwolnić potrzeba jest tez złamać kontrole umysłu pochodzącą z 

katolicyzmu. Będące w nim demony, będą go 'przekonywać' o trzymaniu się zwiedzenia. 

 

Inna cecha działania diabla, jest zagnieżdżenie się na pokolenia. 'Wiedza' pogańska Babilończyków,  

Hindusów, Celtów, Słowian otwierała drogę na generacyjne zwiedzenie. Praktykowanie 

 fałszywych nauk prowadzi do : czarów, zwiedzenia, obrony herezji, niemoralności seksualnej, 

problemów duchowych i emocjonalnych, chorób, mentalnych problemów ale to są tylko owoce 

działających w człowieku demonów. Filozofie sprzeczne Biblii prowadza ludzi do klątw. Klątwa 

działa jak pieczęć, która utrzymuje demony w człowieku. Demon zwiedzenia wchodzący, gdy 

ludzie praktykują dane święta i festiwale jak : Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zaduszki, Święto 

Zmarłych itd. będą wpływać  'myślami', odczuciami a jak ktoś chce ludziom pokazać dowody na to, 

ze nie są to święta Biblijne, te demony zaczną robić sceny: gniew, śmiech, unikanie. 

 

Weles ma wiele odpowiedników w innych religiach: 

 

                                                                                                                                                                  
 
9http://www.apostolstwods.pl/?p=p_83&sName=pomoc-duszom-w-czysccu-cierpiacym 

 
10http://www.expressilustrowany.pl/artykul/852637,co-laska-ale-nie-mniej-niz-ile-kosztuja-koscielne-

poslugi,id,t.html?cookie=1 

 

http://www.apostolstwods.pl/?p=p_83&sName=pomoc-duszom-w-czysccu-cierpiacym
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/852637,co-laska-ale-nie-mniej-niz-ile-kosztuja-koscielne-poslugi,id,t.html?cookie=1
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/852637,co-laska-ale-nie-mniej-niz-ile-kosztuja-koscielne-poslugi,id,t.html?cookie=1
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• Erlik (Turcja/ Mongolia) 

• Ördög (Węgry) 

• Peckols (Prusowie) 

• Angra Mainyu 

• Peklenc (Słowianie) i Oźwiena 

• Supay (Inkowie) 

• Donn (Irlandia) 

 

 

 

W katolicyzmie demony zaczęły ukrywać się pod nazwami zmarłych, świętych i patronów. 

Diabeł więc rozpoczął wielce wysublimowane zwiedzenie. 

 

'Mieszkańcy' tego królestwa są znani pod rożnymi nazwami: 

 

• many 

• nawie 

• shiryō 

• lemury 

• di parentes 

• głodne duchy 

• preta 

 

Poszczególne elementy Halloween maja zawsze nawiązania z 3 królestwem szatana- zaświatami. 

Grób, nieumarli, mumie, obiekty do wróżb, czarne koty, pająki (pochodzące z Ameryk- 

Mictlantecuhtli (Aztecki Weles) – nietoperze, pająki, kostucha, sowy). Przy Wielkiej Świątyni z 

Tenochtitlan stały 2 posagi tego demona tuz przy wejściu do Domu Orłów. Współczesne święta 

Dnia Zmarłych w Meksyku świętują mieszkańców Azteckiego podziemia, Mictlan. 

 

W ciągu roku ludzie biorący udział w festiwalach pogańskich oddają hold 3 królestwom szatana. 

 

4. Weles- element wspólny 

 

Orion miał być synem Posejdona. 

 

W Słowiańskich wierzeniach miał to być wyraj11,12 którym zarządza Weles (Złoty Kur, 

Raróg(Feniks(reinkarnacja), Żar-ptak,Benu, Garuda(zwiany z naukami Wed), Fenghuang, 

Zümrüdü Anka, Me byi karmo , ), Żmij13). Jeśli wierzysz, ze bociany czy lelki przynoszą dzieci, 

to wierzysz w ...reinkarnacje. Słowianie jak i inni poganie praktykowali palenie zmarłych ciał czyli 

kremacje. Czemu kremacja ma związek z re-inkarnacja? Bo właśnie wg ich fałszu dusza miała 

uchodzić przez dym, lecieć do wyraju a  stamtąd po jakimś czasie być przynoszona przez bociana i 

osiąść na jakimś łonie kobiecym. 

 

Kaplani Welesa nazywali sie Wolchwami. Koročun byl obchodzony ok 21 Grudnia. Mial byc to 

dzien, w ktorym demon Czarnobog (Weles) i jego kohorty mialy byc aktywne. Z nocy 21 na 22 

Grudnia w mial umierac demon Hors (stare slonce)  by 23 Grudnia powstac jako Koleda. 

                                                 
11http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraj 

 
12http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawie 

 
13http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmij 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żmij
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Fałszywe nauki demonów spowodowały, ze każda kultura ma swoje rytuały związane ze śmiercią. 

Popatrzmy chociażby na piramidy w Egipcie, czy megalityczne budowle. Rytuały związane ze 

zmarłym nie maja jedynie miejsca w jego dzień śmierci, ale potem przez lata, rokrocznie 

dokonywane są rożnego rodzaju zabobonne zabiegi. Wiele z nich dotyczy aby 'zmarli' nie uczynili 

krzywdy żyjącym. Aby zamydlić to dalej, poganie podzielili zmarłych na tych 'życzliwych' oraz na 

'złych'. Stad zobaczysz niezliczone formy 'ubłagania', 'odstraszania', 'zjednywania'. Do tego 

dołączona jest masa filozofii. Ciekawy związek można zaobserwować między Celtyckim 

Halloween'em oraz tzw Świętami Bożego Narodzenia. 'Chodzenie' po kolędzie wywodzi się ze 

święta zmarłych. Ludzie- przebierańcy, chodzący po wioskach z turoniem, są odpowiednikami nocy 

Halloween, kiedy zmory z zaświatów, za przewodnictwem odpowiedniego demona śmierci (u 

Słowian będzie to Weles), które miały wychodzić z ich ezoterycznych miejsc by złączyć się ze 

światem żywych. 

 

Gdy podczas Halloween'u obserwujesz obecność tzw nieumarłych- czyli zombie, wampirów, ghuli, 

wilkołaków itd. to wiedz, ze są one nieodłącznie powiązane z obrzędami śmierci. W każdej kulturze 

na świecie znajdziesz odpowiednik tych 'stworzeń'- upiory, strzygi itd. W pogańskich kulturach, 

gdy ktoś umierał wierzyli, ze mogą oni wstać z martwych pod takimi postaciami. Stad 

zaobserwujesz zabobony jak pochowki na rozstajach dróg, pewne ułożenie zmarłego w trumnie, czy  

desekracja zwłok(kolki) aby dany delikwent, denat 'nie nawiedzał żywych' pod takimi postaciami. 

 

Demony nie tylko zwiodły pogan do uwierzenia, ze 'zmarli' dalej tam są i 'czuwają' ale i do tego, ze 

osoba może się zmienić w te istoty. Czy istnieją takie stwory jak wampiry czy wilkołaki? Tak, ale to 

są demony a nie 'zmarli'. Skąd więc biorą się nawiedzenia? Osoba która umiera idzie albo do nieba 

albo do piekła. Co jednak dzieje się z demonami, które ja zamieszkiwały?  To one mogą 'dawać w 

kość' danym osobom czy regionom. Sa tez pewne rytuały, którzy niektórzy szamani/ okultyści 

przechodzą aby się zmieniać w taka formę (np.:Skinwalkers) Wciąż jednak nie mamy do czynienia 

ze 'zmarłymi'. Komunikacja 'ze zmarłymi' czy to w formie seansu czy może modlitw 'za zmarłych 

w czyśćcu' czy nawet nekromancji jest sztuczka demonów, aby one mogły się podawać za tych 

zmarłych i wpływać na życie człowieka. 

 

Gdy poczytamy Słowo Boże, zauważymy, ze diabeł nie tylko funkcjonuje 'na powietrzu' ale i w 

wodzie czy ziemi/ podziemiach. Halloween/ Dziady po prostu prowadza ludzi do nawiązywania 

kontaktów z demonami odpowiedzialnymi za zaświaty. Nie mylcie tego z Biblijnym piekłem. 

 

Halloween to nazwa nadana przez (uwaga!) katolicyzm. W Polsce procesowi 'katolicyzacji' 

poddawano pogańska odmianę Babilońskiej kultury pod nazwa Słowianie. Na Wyspach 

Brytyjskich, Irlandii i okolic, 'katolicyzacji' przeszła kultura Celtycka. 

 

To co wychodzi podczas Samhain czy innych pogański świat ma rożne nazwy: 

 

• Lemury 

• Nawie 

• Keres 

• Mogwai 

• Yuan Qui 

• Onryo 

• Dama Branca 

• Chindi 

• Phi Tai Hong. 

 



Halloween- odsłona 4 

9  AntyEkumenia 
 

Jeśli oglądałeś film pt: Gremliny to zobaczysz tam 'miłego' mogwai'a zwanego Gizmo. 14 Mogwai15 

oraz gremlin16 to demony! 

 

Fałszywe nauki o kontaktach ze zmarłymi, spowodowały dalsze zwiedzenie. Często przeczytasz, ze 

jakiś tak naprawdę demon, miałby być duchem zmarłej osoby! To jest wielkie zwiedzenie. Tym 

sposobem diabły maja rzadki ludzi, chcących porozmawiać ze 'zmarłym'. W rzeczywistości 

rozmawiają i kontaktują się z demonami. 

 

Czyściec można znaleźć w rożnych fałszywych religiach. Diyu17 ma ukarać i odnowić dusze, zanim 

zostaną reinkarnowane. 

 

 

Katolicyzm od dawna przejął religie pogan i wcielił je do swoich praktyk, skąd więc oburzenie 

księży, gdy do Polski chcą przemycać Halloween z zachodu? Odpowiedz jest prosta i jest nia: 

pieniądz. Jesli zaczniesz świętować ten sam festiwal zmarłych ale w wydaniu Celtyckim, wówczas 

pieniądze pójdą z dala od księdza i sklepikarzy pod katolickimi cmentarzami wprost do kiesy kogo 

innego. Katolicyzm zmonopolizował te święta, skrzętnie doglądając abyś co roku bezmyślnie kupił 

znicze, kwiatki i abys wrzucił 'ofiarę' stojącym na cmentarzach ministrantom. 

 

Halloween jest na cześć Welesa. Oto ciekawy opis tego co się dzieje podczas Dziadów:18 

 

 

„Noc przełomu października i listopada wyznaczały zamknięcie się cyklu życia i otwarcie 

bram zaświatów. Na tą jedną noc przodkowie przybywali z zaświatów, aby obcować ze 

swymi rodzinami.” 

 

„Tyle wspomina nam słynny poeta słowami Guślarza, zwanego też czasem Huslarem lub 

Koźlarzem. Postać ta zwykle prowadziła obrzędy Dziadów, kontaktując się z duszami 

zmarłych. Tradycyjnie odbywało się to na rodzinnym spotkaniu, czy może raczej wieczerzy, 

w której brali udział żywi, lecz pozostawiali zawsze miejsce dla zmarłych, częstując ich 

jadłem i napitkiem. Aby zapewnić sobie opiekę i przychylność duchów, częstowano je 

jajkami, miodem, słodkimi wypiekami i owocami, oraz oczywiście alkoholem. ” (Cukierki na 

Halloween!) 

 

„Nocą z 31 października na 1 listopada Weles otwierał bramy Nawii, aby dusze zmarłych 

mogły się spotkać ze swymi krewnymi. Niestety przy tej okazji do świata żywych przychodzili 

też ci, którym nie było dane zaznać wiecznego szczęścia. Tych pierwszych nasi przodkowie 

chętnie przyjmowali na świątecznych biesiadach, ale też bacznie strzegli swego spokoju 

przed drugimi. Podobnie jak w celtyckim Samhain wielką wagę grał tu ogień i ofiary dla 

                                                 
14https://www.google.ie/search?q=gizmo&client=firefox-a&hs=NKi&rls=org.mozilla:en-

US:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=b6k6VJ6IEazB7Ab24ICwBg&ved=0CCAQs

AQ&biw=1280&bih=900#rls=org.mozilla%3Aen-

US%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&q=gizmo%20wallpaper&revid=1535606160&imgdii=_ 

 
15http://en.wikipedia.org/wiki/Mogwai_%28Chinese_culture%29 

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

 
17http://en.wikipedia.org/wiki/Diyu 

 
18http://www.mojeopinie.pl/dziady_czyli_halloween_po_slowiansku,3,1288564027 

 

 

https://www.google.ie/search?q=gizmo&client=firefox-a&hs=NKi&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=b6k6VJ6IEazB7Ab24ICwBg&ved=0CCAQsAQ&biw=1280&bih=900#rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&q=gizmo%20wallpaper&revid=1535606160&imgdii
https://www.google.ie/search?q=gizmo&client=firefox-a&hs=NKi&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=b6k6VJ6IEazB7Ab24ICwBg&ved=0CCAQsAQ&biw=1280&bih=900#rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&q=gizmo%20wallpaper&revid=1535606160&imgdii
https://www.google.ie/search?q=gizmo&client=firefox-a&hs=NKi&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=b6k6VJ6IEazB7Ab24ICwBg&ved=0CCAQsAQ&biw=1280&bih=900#rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&q=gizmo%20wallpaper&revid=1535606160&imgdii
https://www.google.ie/search?q=gizmo&client=firefox-a&hs=NKi&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=b6k6VJ6IEazB7Ab24ICwBg&ved=0CCAQsAQ&biw=1280&bih=900#rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&q=gizmo%20wallpaper&revid=1535606160&imgdii
http://en.wikipedia.org/wiki/Mogwai_%28Chinese_culture%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Gremlin
http://en.wikipedia.org/wiki/Diyu
http://www.mojeopinie.pl/dziady_czyli_halloween_po_slowiansku,3,1288564027
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duchów. Jednak, gdy Celtowie obawiali się ich obecności, nasi przodkowie traktowali je jak 

wszystkich gości w tej dzikiej krainie ”('Dobrzy' i 'źli' 'zmarli'!) 

 

 

A więc mamy koźlarza (księdza), który przez swoje filozofie (nekromancje, czyściec) otwiera 

ludziom drzwi na zwiedzenie (duszyczki z czyśćca). Dziś ludzie idą na cmentarz, gdzie chodzi 

współczesny koźlarz, zapalając znicze. Jak się dowiadujemy z historii, 19palenie ognia na grobach 

miało dwojakie znaczenie: aby duszyczki znalazły drogę 'do domu' oraz aby nie wylazło coś z 

grobu co by było złe (tzw upiór, wapierz, strzyga). Aby złe osoby nie odradzały się jako nieumarli, 

niektórych chowano na rozstajach dróg. Koźlarz w sutannie uczy katolików jak się kontaktować ze 

zmarłymi (modły do nich, msze itd.). Nic się nie zmieniło !!! 

 

Podczas Halloween ludzie ubierają się za mieszkańców zaświatów. Wystarczy zajrzeć do sklepów 

internetowych by zobaczyć co się sprzedaje na ta okazje.20 21 

 

• branka ducha 

• szkielet 

• zombie 

• Freddy Kruger 

• Czarownica 

• Edward Nożyco-reki 

• Wamp 

• Klaun 

• Alien (Obcy, kosmita) 

• Michel Myers 

 

Obok tego mozna nabyc grobowe dekoracje 22 jak płyty nagrobkowe, ploty, kostuchy, łańcuchy, 

sieci pajaka, maszyny wydzielające dym, oraz cukierki... 

 

 

5. Czyściec to pogańskie…zaświaty 

 

Katolicyzm praktykuje nekrolatrie, kult zmarłych, czczenie zmarłych i przejął w Polsce czczenie 

duchów zmarłych od Słowian. Święty wg katolicyzmu, to osoba która szczególnie się zasłużyła dla 

kk. i była arcy- bałwochwalcza. W kk. nikt nie jest świętym za życia, dopiero po śmierci jest 

oszacowany wg ich wymysłów. 

 

Katolicy modlą się za i do zmarłych. Ksiądz pełni dziś role Koźlarza, kontaktując się niczym 

spirytysta ze zmarłymi. Księgarnie katolickie sprzedają np.: „Daj im wieczne spoczywanie! 

Modlitwy za zmarłych” a tam jawnie ludzie modlą się za los zmarłych:23 

 

„Spis treści 

                                                 
19http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_%28zwyczaj%29 

 
20http://www.partycity.com/category/halloween+costumes.do 

 
21http://www.thecostumeshop.ie/costume-ideas/halloween-costumes/ 

 
22http://www.partycity.com/product/halloween+tombstones.do 

 
23http://gloria24.pl/daj-im-wieczne-spoczywanie-modlitwy-za-zmarlych 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_%28zwyczaj%29
http://www.partycity.com/category/halloween+costumes.do
http://www.thecostumeshop.ie/costume-ideas/halloween-costumes/
http://www.partycity.com/product/halloween+tombstones.do
http://gloria24.pl/daj-im-wieczne-spoczywanie-modlitwy-za-zmarlych
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Za siebie i dusze czyśćcowe 

Za zmarłych rodziców 

Za zmarłego współmałżonka 

Za zmarłego syna lub córkę 

W rocznicę śmierci bliskich osób 

Za zmarłych kapłanów 

Za poległych żołnierzy 

Za spoczywających na cmentarzu 

Za dusze najbardziej opuszczone ” 

 

Czyściec wzięty od pogan 

 

 

1. U stoików Pluton, odpowiednik Welesa, miał reprezentować niższy region powietrza gdzie 

'dusza miała przechodzić oczyszczenie'. Pitagorejczycy i Neoplatonisci wierzyli, ze Pluton 

to obszar oczyszczenia, położony między księżycem a słońcem. 

2. U Serbów istnieje święto o nazwie Slava, 24które polega na chwaleniu patrona(zmarłego 

przodka) danej rodziny. Gdy Prawosławie dotarło do Serbii, 'przechrzcili' oni niektóre 

demony. Przykładem jest : Światowid stal się św Witem i jest czczony podczas święta 

zwanego Vidovdan. (Dzień Świętego Wita). Perun miał stać się św Eljaszem i jest 

świętowany podczas Ilindan. Najciekawsza przemiana nastąpiła jednak odnośnie Welesa, 

bo stal się on (uwaga!) św. Mikołajem i na jego część ludzie maja Nikoljdan.(Dzień św 

Mikolaja). Natrafiłem jeszcze na jedna ciekawa informacje. Mianowicie Odyn miał dwa 

ciekawe imiona, które pokazują nam genezę Świąt Bożego Narodzenia. Wydaje się, ze 

'tajemnica nieprawości' została przetransportowana wraz z pomieszaniem języków  od czasu 

wieży Babel i diabeł dal ułamki tej tajemnicy w rożnych mitologiach na świecie.  Poganie 

zawsze myśleli, ze mieli oryginalna religie, nie wiedzieli, ze czcza to samo tylko w innych 

językach z pewnymi modyfikacjami!  Odyn nosił takie oto imiona:25 

 

• Jólnir co oznacza osoba stojąca za Yulem (Julem jak kto woli) 

• Jölfuðr czyli ojciec Jula! 

 

  Katolicyzm nie mógł przekonać pogan do katolicyzmu, więc pozwolił im czcić demony, 

zmieniając ich na 'świętych' dodając przedrostek 'św.' 
 

A więc św Mikołaj przychodzący do dzieci 6 Grudnia to Weles bądź Odyn! Od czasu Halloween 

zaczynają się dzikie łowy. Święta Bożego Narodzenia wykazują wielkie podobieństwo do Samhain. 

Przyjazd mikołaja na sankach z reniferami to podróże demonów na czele z Odynem.26 W Walii 

osoba, która stała na czele tych łowów była zwana:   Arawn lub Gwyn ap Nudd. Arawn posiadał 

piekielne psy z zaświatów zwanych Annwn. Te psy, będące prekursorem dla reniferów nosiły 

nazwę Cŵn Annwn. I wcale nie były to mile psiska, ich wycie miało zapowiadać śmierć. 27 W 

Ameryce dzikie łowy związane są z tzw Ghost Riders.28 

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

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

 
26http://en.wikipedia.org/wiki/Wild_Hunt 

 
27http://en.wikipedia.org/wiki/C%C5%B5n_Annwn 

 
28http://esoterx.com/2012/12/09/ghost-riders-in-the-sky-the-wild-hunt-and-the-eternal-stampede/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slava
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_names_of_Odin
http://en.wikipedia.org/wiki/Wild_Hunt
http://en.wikipedia.org/wiki/Cŵn_Annwn
http://esoterx.com/2012/12/09/ghost-riders-in-the-sky-the-wild-hunt-and-the-eternal-stampede/
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7.         Posejdon, Orion, Plejady, Syriusz- pies Oriona, Arkturus 

 

 

Czas Halloweenu( Samhaina) jest powiązana z wzejściem Plejad29 oraz Arkturusa. 30Jak 

dowiadujemy się z Wikipedii, u Słowian Plejady lub pas Oriona zwal się Wołosożarami.31 Plejady 

to inaczej 7 siostr zwanych jako: 

 

•  Sterope, Merope, Electra, Maia, Taygeta, Celaeno i Alcyone. 

 

O Orionie dowiadujemy się tez paru ciekawych rzeczy: 

 

„Wiele egipskich świątyń było zorientowanych tak, aby światło gwiazdy było widoczne z 

ołtarza. Symbolizował Izydę, boginię magii i rodziny, żonę władcy zaświatów, Ozyrysa. W 

mitologii greckiej Syriusz był psem Oriona.”32 

 

To wszystko miało ludzi łączyć duchowo z zaświatami. Heliakalny wschód  Syriusza był związany 

z wylewem Nilu oraz 'psimi dniami' 33 u Greków. Ci składali psa w ofierze przebłagalnej dla 

Syriusza. Pas Oriona składa się z 3 gwiazd: Alnitak, Alnilam i Mintaka.  Biblia mówi o 

 

Gwiazdy Oriona były ścisłe powiązane z Ozyrysem. 

 

Biblia ma wersety na temat tych rożnych obiektów. Orion, Pleiady, Arkturus. Arkturus był 

powiązany w Babilonie z demonem Enlil, który jest powiązany z zaświatami (Kur) w fałszywej 

religii Sumerów. Enlil podobnie jak Tammuz schodzi do podziemi. Styks czy Charon to nie produkt 

religii Greckiej, ale to pochodzi do Sumerów. Styks to Id- kura, a Charon to SI.LU.IGI lub 

Urshanabi. U Etrusków nazywał się on Charun. To kolejny dowód i przykład,ze fałszywa religia 

szatana, nazwana w Słowie Bożym jako 'tajemnica nieprawości' rozniosła się po całej ziemi. 

 

Hiob 9:9 „On stworzył Niedźwiedzicę(*), Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. ” 

 

„Który sprawił Akturum i Oriona i Hijady i strony południowe. ” 

 

„On sprawił wóz niebieski z gwiazd, Oryjona i Hyjady, i inne gwiazdy skryte na południe. ” 

 

`Ayish – Arcturus, Wielka Niedzwiedzica 

Kes-eel' – Orion 

Kiymah- Plejady, 7 gwiazd 

                                                 
29http://earthsky.org/astronomy-essentials/halloween-derived-from-ancient-celtic-cross-quarter-day 

 
30http://earthsky.org/tonight/arcturus-ghost-of-the-summer-sun 

 
31http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82oso%C5%BCary 

 
32http://pl.wikipedia.org/wiki/Syriusz 

 
33http://en.wikipedia.org/wiki/Dog_days 

 

http://earthsky.org/astronomy-essentials/halloween-derived-from-ancient-celtic-cross-quarter-day
http://earthsky.org/tonight/arcturus-ghost-of-the-summer-sun
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wołosożary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Syriusz
http://en.wikipedia.org/wiki/Dog_days
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cheder tay-mawn' – południowe komnaty? 

 

Hiob 38:31”Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku (*)w czasie właściwym i wyprowadzić 

Niedźwiedzicę z jej młodymi? ” 

 

mah-ad-an-naw' – wpływ, grupy 

Kiymah – Plejady 

pathach – otworzyć, uwolnić 

mo-shek-aw' – sznur, bandy 

Kes-eel'- Orion 

 

„Możeszże związać jasne gwiazdy Bab? albo związek Oryjona rozerwać?” 

 

„Możesz li zawściągnąć wdzięczności gwiazd, które zową Plejades? Abo możesz-li przekazić 

gwiazd złączenie, które zową Orion? ” 

 

 

Amos 5:8”On tworzy Plejady i Oriona, mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc; 

wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego. ” 

 

Kiymah- Plejady 

Kes-eel'- Orion 

 

„Ten, który stworzył Chima i Chiesil i który przemienia cień śmierci w światło poranne, a zacimia 

dzień nocą i przyzowie wody morskie, a wylewa je na ziemię, którego imię jest Pan. ” 

 

„Tego, który uczynił Baby na niebie i Oriona, który cień śmierci w poranek odmienia i dzień w 

ciemności nocne; który przywołuje wody morskie, a wylewa je na oblicze ziemi, Pan jest imię 

jego;” 

 

Hiob 38:32 

 

„Izali wywiedziesz gwiazdy południowe czasu swego, albo Wóz niebieski z gwiazdami jego 

powiedziesz? ” 

 

„Izali wywiedziesz Mazarot czasu swego? Także Arkturum z inemi gwiazdami jego? ” 

 

„Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku(*) w czasie właściwym i wyprowadzić Niedźwiedzicę 

z jej młodymi? ” 

 

Mazzaroth 

`Ayish – Arcturus, Wielka Niedźwiedzica 

 

Tłumaczenie Mazzaroth jako 12 znaków zodiaku jest błędne, ponieważ jest to wyobrażony pas! 

 

8. Allhallowtide- katolickie cmentarne I mediumistyczne triduum 

 

 

W Wlk. Brytanii istnieje nawet triduum zwane Allhallowtide 34 składające się z 3 dni 'świąt': 

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

 

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


Halloween- odsłona 4 

14  AntyEkumenia 
 

 

• Wigilia Wszystkich Świętych (Halloween) 

• Wszystkich Świętych 

• Zaduszki 

 

Odbywa się ona corocznie w katoliku między 31 Października a 2 Listopada. Dzien zaduszny został 

wprowadzony z pogaństwa dopiero w 998 r. przez Odliona. W Kornwalii Halloween nazywa się tez 

dniem 'św. Alana'. Katolicyzm to współczesny kult zmarłych i spirytystyczny. Oni zwracają się do 

zmarłych o wszystko, Jezusa nie znają.35 36 

 

„Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. 

Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów 

przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 

listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych 

Kościoła katolickiego. ”37 

 

9. Elementy skladowe Halloween 

 

 

Aspekty Halloween 

 

• Wróżby z orzechów, fasoli, odnośnie małżeństwa, pogody  lub ...śmierci. Topienie ołowiu i 

wylewanie go przez dziurkę od klucza do wody.  38(Cos w stylu wróżb na Andrzejki). 

Wróżby z bluszczu oraz róży na wyspie Man. 

• Jack'o'lantern- dynia lub rzepa. Symbol człowieka wyklętego z nieba, czyniącego pakt z 

diabłem (Faust) i szwedajacego się w takim stanie po ziemi. Zauważmy, ze kształt 

przypomina głowę ludzka. Celtowie znani byli z ofiar z ludzi. Celtycki demon smierci z 

Irlandii nazywał się Donn. 

• Bobbing for apples- związane z Pomona, wróżba z próby schwytania jabłek pływających w 

wodzie. Zwane dooking w Szkocji. Twco Fala  na wyspie Man. 

• Trick or treating inaczej guising lub souling (katolickie)- podobne do kolędników 

wioskowych.39 

• Zapalanie ognisk- aby odstraszyć zmory. Na wyspie Man czynili wrozby z ogniem 

• Bairing braec- specjalny chleb na Halloween a także colcannon (kapusta z ziemniakami) 

oraz  boxty (naleśnik).40 Na wyspie Man ten chleb nazywał się Soddag Valloo.41 

• Guisers i mummers- Ludzie w Irlandii przebierali się w wymyślne ubiory reprezentując 

aos si (Irlandzcy mieszkańcy zaświatów). Chodzili z głową konia na patyku zwana Láir 

Bhán czy Mari Lwyd. Często przebierali się w ubiory płci przeciwnej (zboczeńcy). Chodząc 

od farmy do farmy zadali od gospodarza jedzenia co miało przynieść mu szczęście od Muck 

                                                 
35http://www.niedziela.pl/artykul/90902/nd/Kult-swietych 

 
36http://pl.wikipedia.org/wiki/Wstawiennictwo_%C5%9Bwi%C4%99tych 

 
37http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych 

 
38http://goireland.about.com/od/historyculture/qt/future_samhain.htm 

 
39http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Halloween#Europe 

 
40http://goireland.about.com/od/historyculture/qt/food_samhain.htm 

 
41http://en.wikipedia.org/wiki/Hop-tu-Naa 

 

http://www.niedziela.pl/artykul/90902/nd/Kult-swietych
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_Świętych
http://goireland.about.com/od/historyculture/qt/future_samhain.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Halloween#Europe
http://goireland.about.com/od/historyculture/qt/food_samhain.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hop-tu-Naa
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Olla. Jeśli odmawiał, mogło to przynieść jakieś nieszczęście. 42 

 

10. Przebierańcy na Halloween, przebierańcy na Boże Narodzenie 

 

 

Kolędnicy odwiedzający wioski w dziwnych strojach to symbole demonów z zaświatów! 

Nazwa: kolęda pochodzi ze święta zwanego Koliada43 (pogańskie zabobony) i to święto bardzo 

przypomina Halloween'owe tzw trick or treating! 

 

Jak dowiadujemy się z artykułu,44 Weles wysyłał swoich wysłanników i obchodził święta pod 

koniec Zimy. Kolędnicy związani są z pogańskimi tradycjami zwanymi po angielsku guising oraz 

mumming. 

 

Modlitwy do i o zmarłych pochodzą od tzw 'Ojców Kościoła'. 
 

Tertulian (160 -226 A.D)stwierdził, ze wdowa nie modląca się o zmarłego męża, rozwiodła go. 

Inny 'bohater' cytowany przez nie wiedzących lepiej pastorów, Augustyn (354- 430)modlił się za 

zmarłą matka. Zwiedzenie zaczęło się bardzo wcześnie. Paweł widział, ze po jego odejściu wejdą 

wilki i nie oszczędza stada. Ok r. 300 AD powstał potwor, który przejął wszelkie pogańskie religie i 

nadal im charakter religijny. Mówimy tu o katolicyzmie oraz Prawosławiu. 

 

Katolicyzm ma ponad 10 000 kanonizowanych 'świętych', zmarłych którzy za życia takimi nie byli. 

Katolicy są zobowiązani aby wzywać zmarłych jako patronów zawodów, aby leczyli choroby lub 

pomagali im w rożnych sytuacjach życiowych45.4647 48 

 

Każde państwo ma swojego 'zmarłego'. Demony, które były w danym człowieku teraz są wzywane, 

bądź tak jak to wyjaśniłem w innym miejscu w tej publikacji- dany święty jest 'ochrzczonym' do 

katolika demonem pogańskim. Warszawa ma aż 3 zmarłych. Nad atletami unosić się ma widmo 

demona Sebastiana. Nad politykami – Tomasz. Nad fałszywym kapłaństwem katolickim Jan Maria 

Vianney. Jak kogo w katoliku boli gardziel, to ma wołać na zmarłego o nazwie Blaise (Błażej). Gdy 

katolika kusi jakaś spódnica, ma wołać...Marie Magdalene. Jak boli ząb, to maja aż 3 do wyboru! 

 

Katolicki 'egzorcyzm' 

 

Katolicyzm to kult zmarłych, spirytyzmu oraz nekromancji. Do zmarłej Marii katolicy modlą się 

aby wypuściła dusze z nieistniejącego czyśćca! Polecam również przeczytać jakie rady dają 

'egzorcyści katoliccy'- http://egzorcyzmy.katolik.pl/czytelnia/czysciec/165-wdziecznosc-dusz-

czysccowych . Ten ich tzw egzorcyzm to pogańskie metody układania się z demonami. Wzywa taki 

Maryję (czyli zmarłego) aby ten wygonił innego demona! Gdy modlą się o 'uwolnienie' każą 

                                                 
42http://en.wikipedia.org/wiki/Samhain 

 
43http://en.wikipedia.org/wiki/Koliada 

 
44http://en.wikipedia.org/wiki/Koliada 

 
45http://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saints_of_places 

 
46http://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saints_of_occupations_and_activities 

 
47http://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saints_of_ailments,_illness,_and_dangers 

 
48http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_saints 
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wzywać Królową Nieba.49 'Egzorcysta' każe im się modlić za zmarłych/ dusze czysccowe50 oraz do 

aniołów.51(Michał, Gabriel, Rafał, stróż). Oto przykład jak chcą demony wyrzucać demonami/ 

zmarłymi! 

 

Papiez JPII był nekrolatorem: „Wielkim czcicielem św. Stanisława był Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Nasz Święty jest jednym z głównych patronów Polski obok Najświętszej Maryi Panny i św. 

Wojciecha. ”52 

 

Gdy umierał dany faraon rozpoczynały się niezliczone zabobony aby go 'wysłać' w zaświaty. 

Piramidy pełniły funkcje duchowej katapulty faraona w te właśnie regiony. Potrzeba było 

mumifikować, ożywać zaklęć, pieczętować piramidę, dostarczyć mu obiektów które 'miał zamiar 

używać w zaświatach', składano tez ofiary z ludzi, aby mogły mu służyć w zaświatach. Piramida 

została magicznie zapieczętowana stad mogłeś słyszeć co stało się z osobami, które próbowały ja 

naruszyć. Po prostu nałożyli na nich klątwy i z powodu tego, ze współczesny człowiek żyje jakby 

nie było świata duchowego, nie mogli nic z tym zrobić! Istniała specjalna literatura zwana Teksty 

Piramid, która odnosiła się specyficznie dla faraonów.  Co ciekawe zwykły lud nie mógł być 

pochowany w 'katapulcie', stad nie mógł wziąć udział w 'korzyściach' tych zabobonów. Dla 

bogatych w społeczeństwie istniały tzw Coffin Texts. (Teksty Sarkofagów ). Zawierały one m.in. 

zaklęcia aby chronić zmarłego 'podczas podroży' na sad przed Ozyrysem. Zmarła osoba nazywała 

się Ozyrys-[dane imię] np. Ozyrys- Franek. Jakże się zdziwili budząc się w piekle. Ale musieli 

klnąc. Tyle kasy i trzymanie się kurczowo fałszywych wierzeń, dały im fałszywą nadzieje. 

 

 

JP II w roku 1996 zmienił zasady (istniejące do wieków!)postępowania odnośnie śmierci papieży w 

piśmie zwanym  Universi Dominici Gregis.53 Pogrzeb bałwana z Watykanu i wierzenia, otoczka 

przypomina Faraona z Egiptu. Poprzednicy JP II byli BALSAMOWANI. Papieże mieli usuwane 

organy po śmierci. JP II miał nie być balsamowany. Jak Faraon, papież miał odpowiednie ciuchy, z 

reki dyndał pogański różaniec. Położono go w stanie, aby ludziska mogły go czcić. Po mszy 

chwalili Królową Niebios. Popłynęła Litania do Wszystkich Świętych (chwaląca Welesa i 

Nawie!). Potem zmarłemu unieśli głowę, aby 'popatrzał na ludziska'. Jego tabliczka zawierała napis: 

„ECCLESIAE UNIVERSAE PRAEFUIT ”- stojący na czele kościoła uniwersalnego (Apokalipsa 

12-13) 

 

Mormony maja inna formę 'pomocy zmarłym duszyczka'. A nazywa się to 'chrzest za zmarłych'. 

Dana osoba przyjmuje chrzest aby 'pomoc zmarłemu'. Ci tez trzymają się niebiblijnych nauk. 

 

11. Wnioski koncowe 

 

Halloween to jedno ze swiat, ktore pomimo roznych sugestii i wybiegow, bylo i jest praktykowane 

w Polsce pod nazwa Swieta Zmarlych. Katolicyzm nie mogac wykorzenic praktyk pogan, przejal je 

i nadal im nazwy religijne by je ukryc i powiedziec ludziom: polozylismy kres poganstwu i 

balwochwalstu. Niestety, od tego momentu balwochwalstwo uroslo do olbrzymich proporcji i dzis 

                                                 
49http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/modlitwy-o-uwolnienie/modlitwy-do-matki-bozej.html 

 
50http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/modlitwy-o-uwolnienie/za-dusze-czysccowe.html 

 
51http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/modlitwy-o-uwolnienie/modlitwy-do-aniolow.html 

 
52http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-05-08 

 
53http://en.wikipedia.org/wiki/Funeral_of_Pope_John_Paul_II 
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siega zenitu zla i herezji. Jest to jedno z 8 swiat, ktore sa co roku (a wlasciwie 2 razy w roku biorac 

pod uwage podzial polkul ziemi na polnocna i poludniowa) swietowane przez roznego typu 

czarownice, pogan, Wiccan, satanistow i okultystow. Praktykowanie tych rzeczy, nawet gdy nie 

zdajemy sobie sprawy, otwiera nas na demony i poddaje nasze zycie pod przeklenstwo. To 

przeklenstwo i postawa rodzicow przejdzie na dzieci, jesli nie zostanie zatrzymana i zmieniona. Jak 

to zrobic? Pierwszym krokiem jest przestanie swietowania tych czesto gleboko zakorzenionych w 

kulturze zabobonow. Po drugie, wyznanie ich jako grzech. Po trzecie zlamanie klatw obecnych i 

generacyjnych zwiazanych. Po czwarte – pozbycie sie elementow tych kultow: dynia, stroje, 

choinki, pisanki, itd. Potrzeba jest zrobic ‘duchowe porzadki’ we wlasnym domu. Te przedmioty 

maja za zadanie przyciagac te demony, stad niektorzy czuja i mowia o ‘atmosferze swiat’,’duchu 

swiat’. To obecnosc tych zlych duchow. Po wyznaniu grzechow Jezusowi, zapros Go i uczym 

Panem swojego zycia. Zapros Go do serca. Popros o chrzest w Duchu Swietym (Dz.Ap 2). 

Nastepnie nakazujemy kazdemu z demonow, ktory wszedl do tego czlowieka aby wychodzil, 

zwiazujemy ich moc w  imieniu Jezusa Chrystusa i nakazujemy wychodzic i nie robic nikomu 

krzywdy: 

 

 Czary, zabobony, generacyjne balwochwalstwo, Weles, duch smierci, duch chorob, katoliccy 

swieci, katoliccy patroni, wszelkie duchy podajace sie za zmarlych, nieboszczyk, denat, 

grob, smierc, pieklo, zaswiaty, demony kultury, demony katolickie, Maryja, Jozef, imie 

nadane na chrzcie dzieci, imie nadane na bierzmowaniu, ksiadz, zakonnica, czarownica, 

orion, plejady, arkturus, herezje katolickie, Jezus malusienki, Jezus wiecznie na krzyzu, 

msza, oplatek, Falszywy Jezus z mszy, wychodz i nie wracaj! 

 Podroze astralne, sny magiczne, wrozby, umysl czarownicy, ciekawosc diabelska,falszywy 

posrednik, Ozyrys, demony swiat poganskich: Wielkanocy, Swiat Bozego Narodzenia, 

Dziadow, Swieta Zmarlych, Zaduszkow, falszywa nadzieja, wiara w herezje, wiara w nauki 

ludzkie, wiara w tradycje, znak zodiaku, amulety, wzywanie zmarlych, wrozby z kart, 

medaliki, wzywanie patronow, wzywanie zmarlych znajomych, rodzin, wzywanie zmarlych 

papiezy, specjalne jedzenie na poganskie swieta, zapraszenie zmarlych do domu, poganski 

egzorcyzm, fetyszyzm wychodzcie w imieniu Jezusa Chrystusa! 

 Litanie do zmarlych, modly niebiblijne, poleganie na czlowieku zamiast Bogu, falszywa 

wiara, choroby zwiazane z poganstwem, choroby zwiazane z balwochwalstwem, choroby 

typowe dla katolikow, choroby typowe dla mormonow, choroby umyslowe, choroby ciala, 

choroby nerwow, zboczenie, cudzolostwo, choroby emocjonalne i neurologiczne, patologia, 

deformacja, dziecko diabla, branka szatana, kaplan szatana, wyznawca demonow, 

demonolatria, demonofobia, diablofobia, pakty z diablem, uklady z diablem poprzez swieta, 

uklady z diablem poprzez wrozby, uklady z diablem poprzez specjalne jedzenie, uklady z 

diablem poprzez probe jego ublagania, wypedzanie diabla innym diablem, antychryst, 

zwiedzenie, silne zwiedzenie, gardzenie prawda, slepota duchowa, falszywa teologia, 

demony teologiczne, wypaczanie Slowa Bozego, milosc do swiata, pycha zycia, 

pozadliwosc. Nakazuje wam wyjsc, w imieniu Chrystusa Pana!  

 Demony z relikwii, cmentarzy, pogrzebow, styp, katolickich kosciolow, wilkolak, zombie, 

strzyga, ghul, nosferatu, drakula, wolchw, zerca, katolicki kaplan, pedofilia, homo, 

lezbijstwo, zakonnica, westalka, rozaniec, hostia, klanianie sie do rzeczy, przedmiotow i 

ludzi, apostazja, ekumenia, papiez, kardynal, katolicki biskup, ministrant, koleda, turon, 

koledy, muzyka katolicka, muzyka swiat, hymny katolickie, szalenstwo, schizofrenia, 

rozdwojenie jazni, problemy seksualne, problemy w zwiazkach, autyzm, nieumarly, duch 

Bozego Narodzenia, duch Halloween, duch Wielkiej Nocy, duch Andrzejkow, duch 

ekumeniczny, imiona poganskie, imiona okultystyczne, imiona zakonnic i zakonnikow, 

mnich, buddyzm, smierc, bociany przynosza dzieci, okultystyczne bajki i filmy, ezoteryka, 

szamanizm, channeling, seanse spirytystyczne, stawianie kart, pytanie szklanych kul, 

dzwonenie na infolinie po wrozbe/ horoskop, stawianie horoskopow, karma, nirwana, joga, 

awatar, czysciec, mudra, przekraczanie otchlani, alchemia, druid, slowianin, mistyk, ojciec 
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Pio, widzenia maryjne, ektoplazma, smutek, beznadzieja, cynizm, zal do Boga, zle mysli , 

katastrofizm, ‘taki juz los’, odpust, obcowanie swietych, falszywy swiety, koronka, litania, 

modlitwy fatimskie, kult maryjny, krolowa niebios, baal, tammuz, aszera, objawienia 

Maryjne, tajemnice fatimskie, stygmaty, ekumeniczne ‘Chrzescijanstwo’, godzinki, gorzkie 

zale, droga krzyzowa, ekumeniczny muzyk, ekumeniczny pastor, pierwszy czwartek 

miesiaca, pierwsze piatki, pierwsza sobota, roraty, wigilia, Muzyka bożonarodzeniowa, 

nieszpory, bogurodzica, godzinki maryjne, klub dobrej muzyki, oratorium, Muzyka 

obrzędowa, Natalia Niemen, Mate.o, Mietek Szczesniak, magnificat. Niech wyjda 

natychmiast i zabieraja swoich kumpli z rodziny. Gromi was Jezus Chrystus! 

 

Modl sie aby Bog pokazal co jeszcze tam siedzi. Nakazujemy aby te demony wychodzily tak dlugo 

az wyjda, przez nastepne dni, miesiace.  

 

Na chwale Jezusa Chrystusa! 

 

Amen! 

 

 

 

 

12.  Indeks pojec 

 

Katolicyzm, Prawoslawie, Kosciol Zielonoswiatkowy, Protestanci, Halloween, Dziady, 

Reinkarnacja, Weles, Poganstwo, Slowianie, Rodzimowiercy, Czysciec, Zaswiaty, Podroze astralne, 

astralne swiaty, pieklo wg Biblii, Samhain, Korocun, Czarnobog, Velevitka, dusze czysccowe, 

zmarli, nekrolatria, nekromancja, Papiez, JP II, balwochwalstwo, herezje, poganstwo w kosciele, 

msza, msza gregorianska, modlitwy do zmarlych, modlitwy za zmarlymi, katolicki egzorcyzm, 

zabobony, kult zmarlych, czczeni zmarlych, czczenie przodkow, cmentarz, pogrzeb, Faraon, 

piramidy, Ksiega Umarlych, Posejdon, Orion, Plejady, Syriusz- pies Oriona, Arkturus, Dzikie 

Lowy, Mikolaj, Boze Narodzenie, Nowy Rok, Sterope, Merope, Electra, Maia, Taygeta, Celaeno 

,Alcyone, Pas Oriona, Wigilia Wszystkich Świętych, Wszystkich Świętych, Zaduszki,  

Wróżby,Jack'o'lantern,Bobbing for apples,Pomona,Trick or treating, Zapalanie ognisk,Bairing 

braec,Guisers i mummers,Ojcowie Kościoła,Tertulian, Augustyn, Pawel, Mormoni, chrzest za 

zmarlych, Teksty Sarkofagow, Klatwy Piramid.  

 

Polecana literatura: 

 

Mala Encyklopedia Halloween cz.1 (76 stron) 

Mala Encyklopedia Halloween cz.2 (26 stron) 

Mala Encyklopedia Halloween cz.3 (23 strony) 

Mala Encyklopedia Halloween cz.4 (18 stron)(wlasnie ja przeczytales!) 

 

 

 

W sumie to 143 strony informacji, historii i Biblijnej analizy tego swieta. Wyslij znajomym, polec 

osoba zainteresowanym tematyka swiata, zycia i tego co czeka na czlowieka po smierci. 
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