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1. Kilka nieznanych faktów o MMA(Mieszanych Stylach Walki). Użyte materiały na 
zasadzie Fair USE

2. Ludzie na świecie stają się coraz bardziej rządni krwi. To wskazuje nam na walki 
Pankrationu w starożytnej Grecji i Rzymie, oraz przypomina nam walki gladiatorów w 
Rzymskim Koloseum.

3. Barbarzyński sport zwany Pankration był celebrowany nawet podczas Starożytnych 
Igrzysk Olimpijskich a ten system sztuk walki można prześledzić wstecz do mitologii 
oraz mitycznych stworzeń(demonów) jak Herakles czy Tezeusz.

4. Pankration był bardzo popularny w starożytnym kunszcie wojennym. Hoplici oraz 
Macedońska falanga trenowała w tym stylu. Starożytni Grecy tworzyli pieśni, ulewali 
posągi a nawet czcili niektórych z atletów niczym bogów...

5. Stare dokumenty wymieniają niektórych wielkich mistrzów Pankrationu ze starych 
czasów i ich imiona są wymienione poniżej. Dioksippos, Antiochos, Telesarchus z Eginy.

6. Coragus z armii macedońskiej, przyjaciel Aleksandra Wielkiego,Hysmon z Elidy, 
Kleitomachos z Teb, Theagenes z Tasos, Lygdamis z Syrakuzy.

7. Timasitheus z Delf, Sostratus z Sykion, Polydamas ze Skotoussy, Arrhichion z Phigalei.
8. Phrynon z Aten, Rexibous z Opous, Agias z Pharsalus.
9. Jeśli przyjrzymy się współczesnym Mieszanym Sztukom Walki, znajdziemy wiele 

podobieństw do starożytnej sztuki walki zwanej Pankration. Jedynymi zasadami były: 
zakaz gryzienia oraz zakaz kłucia palcami po oczach. Te tak zwane zasady 
obowiązywały w każdym mieście za wyjątkiem Sparty...

10.Walka zwykle trwała aż zawodnik się poddał lub kończyła się śmiercią...Nikt nie bił  
ręka o matę, zamiast tego podnosili swój palec wskazujący, co miało oznaczać,że mają 
dość. Chorą kwestią jest fakt, że zawodnicy walczyli całkowicie nago.

11.Techniki walki przypominały dzisiejsze MMA. Były uderzenia ręką, ciosy, kopnięcia, 
kopnięcia na żołądek, dźwignie na ramię, dźwignia na łopatkę, blokada ramienia.

12.Stosowali rożnego rodzaju duszenie, rzuty i sprowadzenia do parteru.
13.Młodzi wojownicy Pankrationu trenowali pod okiem trenerów zwanych paedotribae. Ci 

jednak, którzy mieli wielkie zdolności przechodzili pod kuratele innego typu trenera, 
zwanego gymnastae.

14.Wojownicy Pankrationu, obok innych atletów zyskali sławę, pieniądze i zostali 
„uwiecznieni” w literaturze i poematach (przykładem są Ody Pindara).

15.Imperium Rzymskie zaadoptowało Pankration i stworzyło ich własną wersję. 
Encyklopedia Starożytnej Historii pisze: „Kiedy przyjęli Pankration w Rzymie, 
wojownicy zakrywali biodra szatami. Dano im rękawice zwane caesti, zrobione z 
pasków skórzanych, wypełnionych żelaznymi płytami, ostrzami i kolcami”

16.Dla Greków, Igrzyska Olimpijskie i poszczególne zawody były również religijnym 
rytuałem. Były to poważne ceremonie religijne z przysięgami, ofiarami dla starożytnych 
demonów...Igrzyska Olimpijskie były połączone z czczeniem demonów i ich symboli.
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17.Obecne MMA ma swoje źródła w barbarzyńskich sztukach walki- Pankrationu. Obok 
tego istnieją inne systemy, które przyczyniły się do powstania MMA w obecnej formie. 
Zaliczyć możemy tam Jeet Kune Do, Baritsu, zapasy Shoot oraz Vale Tudo, co oznacza 
„wszystkie chwyty dozwolone”.

18.Współczesne MMA nie jest zaliczane do sportu i ma to głębokie przyczyny. Senator 
McCain nazwał je: „ludzkimi walkami kogutów” i porozsyłał listy do gubernatorów 
pięćdziesięciu Stanów Ameryki i trzydziestu sześciu z nich zakazało MMA.

19. Don King  mówił tak: „UFC nie jest niczym nowym. Zaczęli z walkami ostatecznymi, a 
potem je ucywilizowali i powstał boks. To co robi UFC to nic prócz porzucania zasad, 
które mają 200 lat.”

20.Bob Reilly tak twierdził: „Zakazujemy walk kogutów i walk psów. Czy mamy pozwolić 
aby ludzie weszli do klatki i uderzali kolanem, kopali i uderzali pięścią jeden drugiego?”

21.John McCain, cytat: „To ludzkie walki kogutów...brutalny i odrażający krwawy sport”.
22.Rudy Giuliani, ówczesny burmistrz Nowego Jorku: „Ekstremalne walki są obrzydliwe, 

są straszne. Jestem fanem boksu i byłem nim przez całe moje życie. Wiem,że są pewne 
kwestie jeśli chodzi o boks, i są one poważne. Ale to znacznie wykracza poza boks. To 
nic innego jak człowiek brutalizujący drugiego”.

23. Irlandzka komisja do spraw Sztuk Walki wydała oświadczenie:”Pornografia, sadyzm i 
podglądactwo w pełnym słowa tego znaczeniu. Musimy być wystarczająco silni by 
powiedzieć: nie, aby nakreślić granice i żyć w świetle krytyki fanów MMA i 
sankcjonowanych interesów biznesu. Jeśli MMA nie interesuje zmiana zasad odnośnie 
elementów walki jak „powalanie i obijanie” to zakaz jest jedyną opcją wobec tych, 
którzy oni mówią, że powinni uregulować MMA” 

24.„Zarejestrowanym w IMAC trenerom zakazuje się: angażowania się w jakiekolwiek 
zachowanie, które mogłoby spowodować utratę reputacji sztuk walki...Zakazuje się 
uczestnictwa w MMA, Totalnej Walce i innych tego typu spraw”IMAC, Irlandzkie Sztuki
Walki

25.„Następujące techniki są ściśle zabronione i będą prowadzić do natychmiastowej 
dyskwalifikacji: Ciosy, kopnięcia i uderzenia kolanami osoby leżącej; wszelkie uderzanie
łokciem; bicie z dyni;ciosy na genitalia, kręgosłup, tył głowy, szarpanie za włosy; 
gryzienie; dźganie oczu, ust lub nosa palcami;rzuty na głowę i kark; wyrzucanie 
przeciwnika z ringu” Francuski Minister Sportu

26.Największa promocja MMA to UFC i zaczęła ona z nazwą NHB. Co znaczy: wszelkie 
chwyty dozwolone i dokładnie tak się zaczęła. Ideą UFC miało być sprawdzenie, który 
styl walki jest najbardziej skuteczny. A myślę,że nie jest to prawda.

27.Nie znajdziesz innego sportu na świecie tak brutalnego jak MMA. Nie ma porównania- 
gdy osoba uderza pięścią jak w boksie do innej osoby, która uderza pięściami, kopie w 
głowę, uderza młotkami głowę lub twarz, wali kolanem w ciało, bądź uderza z łokcia na 
twarz.

28.Tylko porównaj siłę  ciosu ręką z siłą z jaką wymierzane są kopnięcia, ciosy łokciem lub 
kolanem.

29.Zniszczenie jakie one niosą są nieporównywalne. Popatrz tylko na zawodników tuż po 
walce. Napuchnięte twarze, twarze ociekające krwią, wstrząsy mózgu, zranienia 
wymagające interwencji lekarzy i procedur lekarskich, możliwe wewnętrzne uszkodzenia
niedostrzegalne gołym okiem!
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30.I oczywiście, firmy zajmujące się MMA dopuściły kobiety do walki. Walczą one w 
zawodach Invicta, UFC. Bellatorze i innych. Możemy obserwować postępującą ewolucje
tego, brutalnego lecz generującego wielką gotówkę sportu. Dzisiaj ludzie wysyłają 
kobiety na pole walki oraz na ring. Oto jasna oznaka dewolucji i gnicia społeczeństwa. 
Ludzie stają się dzikusami po obu stronach oktagonu (ringu). 

31. Łokcie na twarz, głowę.
32.Kopnięcia prosto w twarz, głowę.
33.Uderzanie głowy kolanem.
34.Powalanie na ziemie i obijanie głowy dookoła...
35.Popatrzcie na te fotografie...
36.Na koniec, lecz nie mniej ważne- zajmiemy się poruszeniem choroby, która chce 

zanieczyścić każdy obszar społeczeństwa. MMA pozwala aby zboczeńcy brali udział w 
walkach, zagrażając tym zdrowiu normalnych ludzi chorobami wenerycznymi i gorzej. 
UFC pozwala aby oni walczyli, w zawodach gdzie jest fizyczny kontakt i leje się krew...

37. UFC dwieście pięć  oraz 207 będzie miało aż trzy kobiety, które są jawnymi lesbijkami. 
Raquel Pennington, która zmierzy się z Miesha Tate podczas UFC 205, dwunastego 
Listopada 2016 roku. Kolejną jest Liz Carmouche, która zmierzy się z Katlyn 
Chookagian..

38.Trzydziestego Grudnia 2016 roku, podczas UFC 207 inna lesbijka, Amanda Nunes ma 
zmierzyć się z Ronda Rousey w krwawym pojedynku...

39.Możecie zobaczyć zboczone zachowanie podczas ich walk. Ludzie, którzy biorą udział w
takich walkach powinni wyrazić ich zdegustowanie i stać w opozycji. W Maju tego roku,
inna lesbijka, Tonya Evinger najpierw zwymiotowała, następnie złapała zdegustowaną 
Laure Sanko by ją pocałować w usta, jako oznaka celebrowania zwycięstwa...

40. Te wymienione to nie jedyne lesbijki. Jest ich cały rządek: Amanda Bell , Jessica Aguilar
, Nina Ansaroff , Jocelyn Jones-Lybarger, Christine Stanley, Tonya Evinger, Jéssica 
Andrade, Fallon Fox i Sarah D'Alelio. Gdzie jest oburzenie?

41.Prezydent UFC, Dana White ma problemy kiedy zawodnicy mówią o Jezusie Chrystusie 
i Biblii. Cytat: „Wygrałeś właśnie największą walkę w twojej karierze. Ameryka nie chce
słuchać twoich przekonań o Jezusie. Zachowaj to dla siebie w domu. Religię, politykę i 
tego typu rzeczy. Kiedy wychodzisz na ring i robią z tobą wywiad- chcą abyś mówił o 
walce. To cudowne, że kochasz Jezusa i rób to tak długo jak chcesz. Nie musisz jednak 
tego robić publicznie”

42. O kim on mówił? Jest to reakcja na słowa Yoela Romero: „Chcę coś powiedzieć. 
Spróbuję po angielsku. Wybaczcie jeśli mnie nie zrozumiecie ale choć spróbuje. Hej! Hej
USA, hej Miami. Hej Floryda! Posłuchajcie ludzie, słuchajcie, słuchajcie! Co stało się z 
tobą, Ameryko? Co się dzieje? Zapomniałaś najlepszego na świecie, imienia Jezusa 
Chrystusa! Co się stało? Obudź się, Ameryko! Na nowo przyjdź do miejsca skąd 
odeszłaś. Stań za Jezusem. Nie zapominaj Jego ludzi”

43.Na ringu (i konferencjach) możesz mówić o niczym, możesz kląć jak szewc, niektórzy 
promują ich perwersje, ale spróbuj tylko powiedzieć coś o Jezusie i tych „Biblijnych 
rzeczach” publicznie...Prezydent UFC, Dana White gratulował Liz Carmouche za to, że 
publicznie wyznała,że jest zboczona, zamiast stanąć za normalnymi zachowaniami, w 
imieniu większości normalnych zawodników.

44.Firmy promujące MMA, które zatrudniają ludzi praktykujących perwersje (pedziów, 
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lesbijki) narażają zdrowie i życie normalnych zawodników. Ta kwestia czyni z MMA 
nawet bardziej zwierzęcą. 

45.MMA to olbrzymi biznes, więc kwestią nr 1 są pieniądze. Dziś oglądasz wielu 
biznesmenów i wielkie koncerny idące na kompromis i promujące cokolwiek globalizm 
im każe promować.

46.MMA to nic nowego i istnieje od setek lat. Kiedy Ameryka porzuciła inne wartości, 
dopuszczając to co przewrotne i złe w społeczeństwie, przyszła więc kolej i na coś co 
zwie się MMA.

47.Mogłeś zauważyć wielkie zmiany w Ameryce w ostatnich latach. Wraz z tłumieniem 
moralności, zdrowego rozsądku  oraz normalności- inna strona, wychyla swoją brzydką 
twarz. Zaczęło się od ewolucji, aborcji, potem usunięto modlitwę i Biblie ze szkol, 
obalili prawa anty- obsceniczne by porno zalało mainstream...

48.MMA to tylko kolejny krok tej dewolucji. Jeśli ludzie trzepią kasę na porno, aborcji- 
czemu by nie zarobić na opuchniętych twarzach i wstrząsach mózgu? Kiedy Ameryka 
usunęła moralność, teraz wszystko kręci się dookoła $. To doprawdy „wszystkie chwyty 
dozwolone”,”walk jak popadnie”,”bez reguł” i ostatecznie dochodzimy do 
sformułowania: „tak postępuj jak chcesz”. Jak się wydaje, jedynym „złem” w tym 
szaleństwie są zasady, moralność, normalność i prawdziwe człowieczeństwo.

49.Nawet niektórzy zawodnicy twierdzą, że są Chrześcijanami, w końcu co złego jest w tym
by wywalić komuś kopa w zęby a potem modlić się do Jezusa? Jaki jest problem w takim
zachowaniu? Z pewnością „nie ma tu żadnych sprzeczności”?

50. Najśmieszniejszą kwestią jest to, iż ludzie kochają płacić by zobaczyć płynącą krew i 
miażdżenie przeciwnika! Ci ludzie mają rządzę krwi, która firmy promujące MMA 
zamierzają zaspokoić. Oto duchowy stan Ameryki (i nie tylko!). „Chcemy zobaczyć 
krew”,”Więcej przemocy”,”Płacimy aby się dobrze bawić przy tym!”

51.Ameryko, wróć do Jezusa! Koniec tej drogi, którą idziesz jest taki sam jak pośród innych
wielkich cywilizacji: moralna zgnilizna, demonizacja, perwersja i destrukcja! Przyjmij 
Jezusa, jako Pana i Mistrza! Odwróć się od wielu obrzydliwych grzechów, które 
dopuściłeś i popełniłeś!
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MMA,pankration, Igrzyska Olimpijskie, Grecja, Rzym, UFC, UFC 205, UFC 207, globalizm,
perwersja.
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