
                            JAK   WYGLĄDA  PAN BÓG PAN THEOS
Mojzezowaty  prorok z  długą  brodą  i włosami  rozwianymi  przez  wicher, z  lagą,  przepasany  sierścią  
wielbłądzią,   albo w worku  na  głowie,  przed  nim  szarańcza  a  za  nim  plemię  jaszczurcze,  idzie  
wśród  gromów  wzniecając  słupy  ognia.  Jest  istotą pozaziemską, która mieszka na  innej planecie skąd 
przylatuje do nas statkiem kosmicznym.  
                

                                  Chcę wam powiedzieć, że  jestem jednym z was
                            ale także  waszym  Ojcem  i waszym Stworzycielem.            

                               
     Bóg dla dzieci i dorosłych, tak wygląda każdy ludzki ojciec.Pruderia jest zabroniona.
 
                                           BÓG  STAROŻYTNY   BYŁ I JEST PRAWDZIWY.



                                                                                                 
                                                                                                     
Bóg  także ma  imię,  dlatego w antyku nosił różne  imiona. Pierwszym imieniem  Boga było Amen /od Amon 
Ra  Boga Słońce egipskiego. 

Wymawia się to imię jak IMN  IMNU po polsku Amen Amon   od słowa  immanentny. Bóg  przybierał różne 
postaci w dziejach schodząc z Olimpu na Ziemię .Dlatego był ustanowiony panteon dla wcieleń  boskich 
męskich i żeńskich, skoro  Bób stworzył  mężczyzn i kobiety. 
Bóg  grecki nam najbliższy  to Zeus  odpowiednik rzymskiego Jowisza  Patera  Boga Ojca. Jego następcą był
Jezus.   
 
  Bóg    jako  Wielki  Duch jest  immanentny w każdym człowieku 
właściwy czemuś z natury, nieodłącznie z czymś związany, niewynikający z działania czynnika zewnętrznego, np. 
immanentna cecha, immanentne prawo.Zarazem immanentne i transcendentne wobec rzeczywistości są idee 
platońskie. Na ich podobieństwo w filozofii chrześcijańskiej mówi się o immanencji i transcendencji Boga.  
Poniżej znajduje się zbiorcza lista wszystkich synonimów do słowa immanentny.

• inherentny, integralny, nieodłączny, nieodstępny, nierozdzielny, nierozłączny, stale towarzyszący, 
będący w, leżący wewnątrz, położony wewnątrz, wewnętrzny, przyrodzony, właściwy czemuś, 
wrodzony,  nieodłącznie, właściwie, nierozerwalny , właściwy,  typowy, 

                       RÓŻNE   SPACZONE  CHRZEŚCIJAŃSKIE WIZERUNKI   
                                    



Żyd Richard Neave, specjalista od rekonstrukcji twarzy na potrzeby kryminalistyki zatrudniony w University of 
Manchester, spróbował pokazać światu, jak mogła wyglądać rzekomo prawdziwa twarz Jezusa. Na podstawie kilku
czaszek galilejskich wieśniaków z czasów Chrystusa odtworzył wygląd typowego lokalnego przedstawiciela nizin 
społecznych, z których najpewniej wywodził się   wg niego Jezus.Oczywiście  miało to na celu  poniżenie  Boga 
oraz  wypaczenie  Jego Boskiej Postaci .   http://fakty.interia.pl

 Bóg
Słowo „bóg" jest związane z irańskim terminem baga i słowiańskim bog powiązanym z dobrem, bogactwem jak i
jego  nadprzyrodzonym dawcą.  Badania  językoznawców  stwierdziły  istnienie  w  naszym języku  szeregu  słów
scytyjsko-irańskich z  dziedziny terminologii  wierzeń religijnych,  jak właśnie  słowo "bóg" – dawca bogactwa,
szczęśliwego losu.   
                                                                      
Synonimy do słowa Bóg: 
absolut, actus purus, Bozia, Bóg Ojciec,  Bóstwo, Chrystus, Dobry Pasterz, dyrektor, prezes,  wódz,  Kreator, Król
Niebieski, Król Niebios, Mistrz,Najjaśniejszy Pan, Najwyższy,Najwyższy Sędzia,  Ojciec Niebieski, Uzdrowiciel ,
Pan Stworzenia, Pan Świata, Pan Wszechmogący, Pan Wszechrzeczy, Pan Wszelkiego Stworzenia, Pan Zastępów,
Przedwieczny,  Stworzyciel,  Stwórca, świętość,  Wiekuisty, Wszechmocny, Wszechojciec, Wszechwładny ,  Jego
Wysokość, Jego  Wysoki  Majestat,   Zeus, Jowisz, Amon,

Synonimy do wyrażenia actus purus: 
 Bóg, Król Niebieski, Król Niebios, Najjaśniejszy Pan, Najwyższy, Najwyższy Sędzia, Ojciec Niebieski, Pan, Pan
Świata,  Pan  Wszechrzeczy,  Pan  Wszelkiego  Stworzenia,  Pan  Zastępów,  Przedwieczny,  Stworzyciel,  Stwórca,
Wiekuisty, Wszechmogący

http://synonim.net/synonim/absolut
http://synonim.net/synonim/Ojciec+Niebieski
http://synonim.net/synonim/Najwy%C5%BCszy+S%C4%99dzia
http://synonim.net/synonim/Najwy%C5%BCszy
http://synonim.net/synonim/Najja%C5%9Bniejszy+Pan
http://synonim.net/synonim/mistrz
http://synonim.net/synonim/Kr%C3%B3l+Niebios
http://synonim.net/synonim/Kr%C3%B3l+Niebieski
http://synonim.net/synonim/Kr%C3%B3l+Niebieski
http://synonim.net/synonim/kreator
http://synonim.net/synonim/dyrektor
http://synonim.net/synonim/Dobry+Pasterz
http://synonim.net/synonim/Chrystus
http://synonim.net/synonim/B%C3%B3stwo
http://synonim.net/synonim/B%C3%B3g+Ojciec
http://synonim.net/synonim/Bozia
http://synonim.net/synonim/actus+purus


            EGIPSKI  PAN JEZUS    jako SERAPIS  
                                                                                                 JOWISZ/ZEUS PATER  BÓG OJCIEC 

                                   



                                                               Bóg Ojciec Zeus, Pallas Athena i Hermes

Groźny dla grzeszników Bóg  Ojciec



                                           OJCIEC PRAĆ ! 

                                          
                                                                    Bóg Ojciec Zeus  -Ojciec  Prać! 



                                                                              BÓG   ZEUS/  HADES

Hades (także Pluton; gr. Ἅιδης/ᾍδης Háidēs, Ἀίδης Áidēs, Ἀΐδης Aḯdēs ‘niewidzialny’, łac. Pluto) – w mitologii 
greckiej bóg podziemnego świata zmarłych. Z czasem Hadesem zaczęto również nazywać jego krainę. Hades 
Aides była a może  raczej jest  bogiem świata podziemnego i umarłych; nazywany był także Plutonem (gr. 
Πλούτων Ploútōn, od wyrazu πλοῦτος ploûtos – „bogactwo”) i pod tym imieniem występował w mitologii 
rzymskiej (łac. Pluto). Imię to nadane mu zostało ze względu na niezmierzone bogactwa świata podziemnego. 
Nazywano go także Agesandros (Ἀγήσανδρος Agḗsandros – „prowadzący ludzi”).

Hades jest zaliczany do grona bogów olimpijskich, mimo że nie uczestniczył w biesiadach olimpijskich. Starożytni
Grecy nie uważali Hadesa za siłę zła, w przeciwieństwie do późniejszej koncepcji szatana w chrześcijaństwie. 
Niewątpliwie był to bóg surowy i budzący strach, ale przy tym bardzo sprawiedliwy. Czczony był w całej Grecji, 
jednak starano się to robić w trwodze i milczeniu. Zazwyczaj Grecy starali się nie wypowiadać jego imienia, a 
hołdy składano mu na kolanach tak jak w czasie  judeochrześcijańskiej mszy  Jezusowi czy też kapłonowi ale było 
to odniesienie do tego, że bóg ten żył w podziemiu, w przeciwieństwie do hołdów składanych na stojąco z 
wyciągniętymi rękami do bogów olimpijskich.



                
                   Neptun mówi nam, że Bóg jest stworzycielem  mórz i oceanów oraz straszliwego  Trójzęba

                                                            

 



                  Bóg od spraw medycyny Asklepios                    Bóg atleta  bezdpruderyjny  Zeus Olimpijski 

DIS  PATER czyli   Djaus (Dyaus) – dosłownie "światło", "niebo"; Djaus w hinduizmie jest Bogiem 
Niebios; zwany jest Ojcem Nieba (Djaus-Pitr, Djaus Pitar lub Djaus-Pita). 

ZEUS greckie  Dias   Zijus – bóg światłości dziennej, zachowany śladowo w najstarszych dokumentach 
hetyckich.  Forma "Zijus" przeszła u Hetytów w formę oznaczającą ogólnie Boga.

Uranos  czyli  STWORZYCIEL  (także Uran, Niebo; gr. Οὐρανός Ouranós, łac. Uranus, Caelus ‘niebo’) – 
w mitologii religijnej greckiej bóg i uosobienie nieba.Jedno z najstarszych bóstw (Protogenoi).

Asklepios                                                                Herkules                   Bóg Ojciec Jowisz Jupiter kopia  Zeusa





                                 Jako Posejdon 

                                                                     Jako  wiecznie młody Apollin

                                                                



                                                                               BÓG HADES

                                                        



                                                  BÓG ZEUS i SYMBOL KRZYŻA SŁONECZNEGO

                                                                                                   
                          To jest Chrystus katolicki  czyli męczennik  chrześcijański 
                                      
                     



                                                
                                                                                                           

                                                               
                                                                      https://dewocjonalia-az.pl/produkt/3337/obraz-jezus-chrystus

                 

                                            
                               
                                    



                                                                       



 



                                                          JESTEM  STWÓRCĄ  OKEANOSU 

Okeanos
Najstarszy z dwunastu Tytanów, synów Uranosa i Gai, nosił imię Okeanos i od jego imienia wywodzi się obecne 
słowo "ocean". Nie mamy zbyt wielu opisów jego wyglądu, jednak możemy się wzorować albo na przedstawieniu 
pozostałych Tytanów - w pełni antropomorficznym - albo na przedstawieniu jego dzieci - Okeanidów. Jeśli 
oprzemy się na pierwszej opcji, wyglądać on będzie jak zwykły, choć gigantyczny, człowiek, jeśli na drugiej - 
będzie miał ciało węża poniżej pasa i bycze rogi na głowie. W każdym bądź razie, znając rutynę poprzednich 
swoich dzieci, albo sugerując się potwornym wyglądem kolejnego potomka, Uranos zepchnął jego i jego 
bliźniaczą siostrę, Tetydę, do otchłani Tartaru. Tam też młody Tytan spędził większość swojej młodości.

                           





                                                 Gdańsk , Bóg Zeus na ulicy Długiej

Zeus - Klasyczna Figura Veronese
Bardzo elegancka i gustowna figura przedstawiająca Zeusa. Została wykonana według antycznego wzoru i dokładnie oddano 
wszystkie elementy charakterystyczne dla kompozycji. Figura zachwyca właśnie niezwykle precyzyjnym wykonaniem. 
Każdy szczegół i detal został odpowiednio podkreślony. Całość zyskała elegancki charakter. Powierzchnia figury została 
pokryta warstwą brązu, co nadało jej wyjątkową barwę i połysk. Ta wyjątkowa figura Zeusa z pewnością będzie stanowić 
ciekawą ozdobę stylowego salonu, gabinetu czy nawet sypialni. Ze względu na wykonanie idealnie nadaje się również na 
przepiękny prezent dla bliskiej osoby.       http://artdecor24.com.pl/zeus-klasyczna-figura-veronese



                                          Statue of Zeus at Olympia Greece

                                        Zeus miotający pioruny



                                     BÓG  JAKO HERKULES 

                                                               JAKO   HERCULES                                                           
                               



      

          
                       Ja tu jestem i was  wszystkich widzę od  zawsze  !    



                            BOSKIE  TRIADY TRÓJCE  ŚWIĘTE    
Trójca Kapitolińska (Triada Kapitolińska) – grupa trzech rzymskich bóstw, które czczono w świątyni na 
Kapitolu. W historii Rzymu czczone były dwie różne Triady Kapitolińskie, przy czym obydwie miały źródło w 
tradycjach poprzedzających rzymską republikę. Pierwotna triada (czasem zwana Prekapitolińską) składała się z 
Jowisza, Marsa oraz Kwiryna. Najczęściej jednak pod tą nazwą rozumie się późniejszą triadę, złożoną z Jowisza, 
Junony i Minerwy, wywodzącą się z mitologii etruskiej. Każda z triad zajmowała w swoim czasie centralne 
miejsce w rzymskiej religii. 

Junona (łac. Iuno) – bogini rzymska, małżonka  czyli sfera  Jowisza. Zakresem swych możliwości i obowiązków 
przypominała Herę. Często jest z nią utożsamiana. Opiekunka życia kobiet, w tym życia seksualnego i 
macierzyństwa. Należy  do Trójcy Kapitolińskiej, w skład której wchodzili również bóg Jowisz i bogini Minerwa.

Mianem iuno określa  się  też półboską, śmiertelną istotę opiekującą się kobietą i towarzyszącą jej od urodzin aż do
śmierci. Uważano, że każda kobieta miała swoją indywidualną iuno. Męskim odpowiednikiem takiej Junony był 
geniusz.

Minerwa (łac. Minerva) – w mitologii rzymskiej pierwotnie bogini sztuki i rzemiosła, ale także bogini mądrości, 
nauki i literatury. Jest to bóstwo pochodzenia etruskiego (znana jest etruska bogini Menrva). Razem z Jowiszem i 
Junoną tworzy Trójcę Kapitolińską.Utożsamiano ją z grecką Ateną, którą również często przedstawiano w zbroi i 
hełmie. Jej atrybutem jest  sowa, będąca alegorią jej mądrości. W dniach 19-23 marca rzemieślnicy, artyści i 
lekarze obchodzili święto ku jej czci, Quinquatrus. Jej główna świątynia znajdowała się na Awentyni

Jowisz, Jupiter (łac. Iuppiter) – w mitologii rzymskiej bóg nieba i  burzy , najwyższy władca nieba i ziemi, ojciec 
bogów. Żródło władzy (łac. imperium), jaką dzierżyli rzymscy urzędnicy. Rzymscy władcy i wodzowie starali się 
pozować na ludzkie ucieleśnienie czy odzwierciedlenie Jowisza. Utożsamiany jest z greckim Zeusem, z czasem 
przejął jego cechy. Atrybutami Jowisza są zawsze  piorun i orzeł. Nie jest Synem Saturna jak piszą  fałszerze  
antyku. Obie nazwy, grecka i łacińska, wywodzą się z imienia Dieus ph2ter, co w wyniku różnych przekształceń 

fonetycznych dało łacińskie Iuppiter (Iovis + pater). Od dopełniacza (genetivus) tego imienia, brzmiącego Iovis, 
pochodzi polskie imię Jowisz.Kult Jowisza, czczonego jako Jowisz Najlepszy Największy (łac. Iuppiter Optimus 
Maximus) koncentrował się w świątyni położonej na Kapitolu w Rzymie, gdzie zasiadał on w towarzystwie Junony
i Minerwy. Czynnościami kultowymi opiekował się kapłan zwany flamen Dialis.Jowisz i cała Trójca Kapitolińska 
uosabiali rzymskie państwo. W koloniach rzymskich budowano analogiczne świątynie Trójcy Kapitolińskiej, 
zwane po prostu Kapitolami, rozprzestrzeniając kult poza miasto Rzym.Na terenach starożytnego italskiego miasta 
Iguvium odnaleziono w 1444 roku tablice poświęcone Jowiszowi  Jowisz razem z Junoną i Minerwą tworzy trójcę 
kapitolińską.

Przydomki Jowisza: Stator – ten, który zatrzymuje chwiejące się szeregi rzymskie, Victor – dawca zwycięstwa, 
Versor – ten, który zmusza nieprzyjaciół do ucieczki, Ultor – karzący, niosący pomstę (Mściciel, na podobieństwo
Marsa). 



EGIPT 

  Główne wierzenia z wczesnego okresu formalizowały 5 wyraźnych grup terytorialnych, wykrystalizowanych z 
wcześniejszych wierzeń miejscowych:

• dziewiątka (Ennead) z Heliopolis, której głównym bogiem był Atum 
• ósemka (Ogdoada) z Hermopolis, której głównym bogiem był Re /Ea
• Chnum-Satis-Anukis triada z Elefantyny, gdzie głównym bogiem był Chnum 
• Amon-Mut-Chonsu triada z Teb, gdzie głównym bogiem był Amon 
• Ptah-Sechmet-Nefertum triada Memfis, niezwykła o tyle, że bogowie nie byli powiązani przed 

sformalizowaniem triady, nadrzędnym bogiem był Ptah 

W końcowej fazie, kiedy Egipt znalazł się pod wpływem helleńskim, pozostała ostatecznie najważniejsza  już  
przedchrześcijańska triada: Ozyrys, Izyda i Horus oraz ich wróg Set. Każda część triady miała własny ośrodek 
kultu. Jednak nawet na tym etapie łączenie trwało, Ozyrys i Horus stawali się aspektami tej samej postaci. 

                                                 

                           



Bogowie olimpijscy – bogowie zamieszkujący górę Olimp w mitologii greckiej.

Sprawowali wszelką władzę nad ludźmi i decydowali o ich istnieniu, życiu lub śmierci. Pili boski nektar i jedli 
ambrozję, która dawała im nieśmiertelność. Było ich dwunastu.

Skład owej dwunastki nie zawsze był jednak jednakowy. W każdym źródle wymieniano jednak: 1  Afrodytę, 2 
Apollo, 3 Aresa,4  Artemidę, 5 Atenę, 6 Hefajstosa, 7 Herę, 8 Hermesa, 9 Posejdona,10 Zeusa. Pozostałe dwa 
miejsca w zależności od źródeł uzupełniają: Hades , Demeter, Dionizos oraz Hestia.   Dynastię bogów 
zapoczątkowali: Uranos (niebo) i Gaja (ziemia), która narodziła się z Chaosu i sama z siebie urodziła Uranosa we 
śnie.Wszelkie plucia na  Bogów  olimpijskich  oraz zmyślona  propaganda  o ich  zdradach, kłótniach,  kochankach
albo zabójstwach zostały  spreparowane w wieku XIX skąd się  biorą   polskie  tłumaczenia  tych  bredni. 

                                          BÓG  JOWISZ  KAPITOLIŃSKI 

 
Kamea rzymska przedstawiająca   rzymskiego Jowisza – greckiego Zeusa Stworzyciela

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jupiter_cameo_Louvre_Bj1820.jpg


Świątynia Zeusa w Olimpii według niemieckiego historyka sztuki Wilhelma Lübkego (1826–1893), 1908 

   
                              BÓG    W  SZTUCE  HELLEŃSKIEJ JAKO SERAPIS  

                                                                           



                                                                                     
  Tetradrachma  aleksandryjska z Sarapisem.     

                                              

                                                             Tylko żydzi wiedzieli o co  chodzi...                          

                                    



                                      POSĄG ZEUSA W OLIMPII Datowanie: 430 pne, 
                            Rzeźbiarz: Fidiasz Siedzący na tronie  Bóg  Zeus z  Nike z Samotraki 
              oraz  orłem w wysokości 12 m wykonany przez Fidiasza w technice chryzelefantyny .

                                                                            
   Pójdźmy wszyscy do stajenki do  Jezusa i Panienki , Jezus  malusieńki  leży  nagusieński    

                           Lulajże  Jezuniu,  Oj maluśki  maluśki  niby rękawicka,  już nie zaśpiewamy !
                                 Proszę  mnie nie  obrażać  takimi  głupimi  kolędami ! 



                                 


	Okeanos
	Zeus - Klasyczna Figura Veronese

