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                        Wielka jest Prawda i trwała jej moc i nie zmalała od czasów Boga. 
 Kto ją omija — będzie ukarany.Oto przyszłość chciwca. Skromność otrzyma nagrodę, lecz
nieprawość nigdy nie osiągnie celu. Siłą prawdy jest jej trwałość. Nauki Ptahhotepa.       

 ‘Wasza zabawa w podgryzanie Żydów zastanawia nas i bawi, a czasem oburza. To wydaje 
się tak złowieszcze. Mówicie z obawą o żydowskiej ręce w tym czy w tamtym, co nami 
trzęsie. Wiemy jaką zrobiliśmy wam krzywdę nakładając na was obcą wiarę i tradycje. 
Przypuśćmy, mówimy z drżeniem, że otworzycie oczy na to, że wasza religia, edukacja, za-
sady moralne, systemy społeczne, rządowe i prawne wyszły od nas! Popatrzcie na wasz Ko-
ściół. Wasz idol którego niby słuchacie nazwał nas zdecydowanie i jednoznacznie – „plemię
żmijowe”. Wielokrotnie powiedział „biada wam”, a wasz Papież nazywa nas „starszymi 
braćmi w wierze”. Tego żaden Żyd nie jest w stanie zrozumieć, zresztą nie wiem czy kto-
kolwiek jest w stanie to zrozumieć.  Żyd Marcus Eli Ravage – The Century Magazine – luty
1928 .   

 Już w latach osiemdziesiątych XIX wieku elity rządzące zachodnim chrześcijaństwem  a de
facto od VI  już  wieku  n.e. odczuwały paniczny strach przed słowem “archeolog” i dlatego
prowadzenie wykopalisk objęto ścisłą kontrolą. Ich podejmowanie i prowadzenie wymagało
aprobaty specjalnie utworzonych do tego celu instytucji.  Jedną z nich była utworzona w
Wielkiej Brytanii w roku 1891 Fundacja Eksploracji Egiptu (Egypt Exploration Fund). 
Na pierwszej stronie jej statutu mówi się, że jej głównym zadaniem jest promowanie prac
wykopaliskowych “w celu objaśnienia lub zobrazowania Starego Testamentu”. Krótko mó-
wiąc, przyjęto, że jeśli znajdzie się coś, co będzie wspierało nauki płynące z Biblii, wów-
czas poinformuje się nas (społeczeństwo). Wszystko, co nie było zgodne z kościelną inter-
pretacją Biblii, miało nie oglądać światła dziennego.

W  ogóle cały hebrajski  Stary Testament czyli Biblia przedstawia Egipt w fałszywym świe-
tle  jako pogański kraj  bałwochwalców, ukaranych  wielokrotnie  przez  boga Jahwe  a   fa-
raonów jako tępych  prześladowców Izraelitów którzy to  faraonowie uczyli się od  jakichś
Józefów -Jusufów i innych  ‘ wybitnych Izraelitów ’ a  było zupełnie inaczej.
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To Egipt był biblijnym krajem i to  z Egiptu a  potem z  Grecji pod rzymskim  panowaniem
wywodzą  się wpływy na tak zwane chrześcijaństwo , które nie powstało w starożytnej Pale-
stynie ani w Judei ,ale na dworze faraonów oraz w świątyniach kapłanów egipskich  oraz w
greckiej Aleksandrii Stolicy Mądrości. Fałszywe  przedstawienia  krajów  oraz władców w
Biblii  nie dotyczy zresztą  tylko samego Egiptu , ale wszystkich starożytnych  królestw .

Historyczność ‘ Biblii Sulejmana ‘ zwanej  Pismem  Świętym Starego i Nowego Testamentu
jest kwestią związku Biblii z historią - obejmuje nie tylko „akceptowalność Biblii jako hi-
storii”, ale także zdolność rozumienia literackich form narracji biblijnej- którą  dziś  można
określić   w  większości   jako   arabskie baśnie z  1000 i jednej  nocy z umiejętnie wplecio-
nymi księgami prorockimi  i innymi , podciągniętymi pod  spreparowane dzieje  starożytne-
go  Izraela.

 Publikacja  przybliża  czytelnikom   pogrzebaną i zafałszowaną wielką  kulturę i cywiliza-
cję egipską  i składa się z  artykułów  odkrytych w internecie poświęconych dziejom biblij-
nego   Izraela w  kontekście dziejów  Egiptu ściśle ze  sobą powiązanych Wszystkie źródła
były dokładnie  badane i weryfikowane pod kątem  ich prawdziwości .Tom I   serii   Ducha
Prawdy i ducha  fałszu jest  wprowadzeniem w  dzieje  starożytnego   Egiptu  kolebki   wiel-
kiej  cywilizacji znanego w Polsce   wyłączenie z  mocno  przestarzałej z  lektury ‘Faraon ‘
Bolesława  Prusa. Kontynuacja  dziejów  Egiptu jest w  Tomie IV,  ale  zacząć  należy  od
Tomu I. Publikacja  na pewno ważna  także dla samych  Egipcjan.  

               Tom I  Zawartość  e- booka:
Str 1- 18
Egipt jaki znaliśmy z ‘Faraona’  Bolesława  Prusa -Adam to był pierwszy  faraon- Nemrod  
to Noe-Chem  znany jako  Cham  - Amon  Re-  Horus- Izyda-Tot-  Sir  Usire -  Ptah-Rzeka  
Nil-  Znalezisko  dokonane  w nekropoli w Sakkara -Zagadka  - Napisz  jaki widzisz  zwią-
zek    Jezusa  przebywającego w Egipcie-   Mapa starożytnego  Egiptu-Wojskowość w 
starożytnym  Egipcie- Chwała Ozyrysa- Faraon  Tom II- cytat-Ramzes XI Chaemuaset II 
Str 19- 30
Wodzowie i  kapłani- Dolina Królów – KV4   grób Ramzesa XI -  XX dynastia-Horus a Je-
zus-Jak  objawiał się  Bóg w Egipcie  - Czy  plagiat chrześcijaństwa  był  możliwy  -  His-
torię Noego i jego arki wzięto bezpośrednio z tradycji egipskiej-Sprawa  Horusa
Str 31-39
 Prawda, życie i trwanie czyli Biblia przed Biblią 
Str 40-48
Nie Mojżesz  a  Mose / Ahmose / był wtajemniczonym kapłanem egipskim-Kapłani egip-
scy- 
Księga  Umarłych 
Str 49-65
Egipskie  korzenie-  Jezus – kapłan i faraon egipski - Niezwykli 12 – latkowie : Si – 
Usire /Osiris i Jezus-Kim był faraon? Kim Był Jezus?-Królestwo Boga i pojęcie Maat-
Egipcjanin i chrześcijanin w Zaświatach-Sąd Ostateczny-  Ozyrys, pierwszy Mesjasz: Jezus 
reprezentuje drugie  przyjście Chrystusa Egipcjanina   - Faraon  wcielenie  Boga na  ziemi - 
Przestudiowanie Biblii ukazuje, iż jej autorzy dobrze znali literaturę staroegipską. Nawet w 
słownictwie widoczne są zapożyczenia z języka Egiptu. Istnieją i podobieństwa bezpośred-
nie- Gołąbek pokoju oraz Duch gołębica wywodzą się także z Egiptu                             2.



Str 66-75
Trzej mężowie-Duch Święty  najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej -Oko  Horusa
Szyszynka  i otwieranie Trzeciego Oka  -Egipskie motywy muzyczne w malarstwie 
Str 76-80
Ozyrys  Chrystus i Madonna  Izyda- Pustynna perła – o sztuce starożytnego Egiptu  -  Żyzna
Dolina Nilu w Egipcie  rajski Eden  z Biblii-Sztuka egipska w swoich początkach była
ściśle związana z kulturą religijną Egipcjan – Amarna – Listy z Amarna- Religia w Egipcie
analogie z  judaizmem  oraz  chrześcijaństwem
Str 81-95
Ramzes  II największy faraon-Habiru- Kadesz i szasu z Judei-Tetragram  znak  faraonów-
Egipcjanie jako jedni z pierwszych wymyślili  pismo - hieroglif  służący do zapisu słów-
Kolumny egipskie-  Obrzęd  chrztu- Stela  Meszy  a  Biblia- Tetragram opis   fałszerstw -
Kanaan   i Egipt-Jerycho stolica  Kanaanu 
Syt 95- 107
Medycyna w  starożytnym  Egipcie-Życie i śmierć w starożytnym Egipcie-Tajemnicza  arka
Taba i Teby- Spowiedź faraona wzorem  spowiedzi  chrześcijańskiej- Litania  staroegipska 
wzorem litanii  chrześcijańskich- Wykaz najbardziej znanych  egipskich imion  boskich - 
Chrystogram katolicka  forma Boga Słońce- British Museum, mieszczące się w centrum 
Londynu. To właśnie tam zostały zebrane  oraz  wykradzione  namacalne dowody poświad-
czające, że historia chrześcijaństwa sięga kilku tysięcy lat p.n.e. - Ozyrys Dżed  Ptah- Luxor
Str 108- 125 
Architektura i znaczenie  piramid- Mumia- Hieroglify – Jak pisano w Egipcie- Makijaż – 
Magia  śmierci- Wielka Piramida Cheopsa-Tut Anch Amon-Klątwa  Faraona-Dom Uwiel-
bienia  czyli 
Kościół- Egipskie świątynie- HORUS  zafałszowany  na  skarabeusza  Słynny pektorał z 
grobowca Tutanchamona zafałszowany Ptah Cnoty i  zasady  moralne  Egiptu wywodzą się 
także  z  Egiptu -
 Ptolemeusz II Filadelfos  grecki Faraon Egiptu  
Str 125-135
Pierwsze  prawo  pochodzi także z  Egiptu- Źródła zawierające informacje na temat prawa 
starożyt-
nego Egiptu-Prawo w Egipcie grecko-rzymskim -Egipt rzymsko-bizantyjski -Egipt ptole-
mejski -Memphis pierwszy  Kair - Muzeum na Wolnym Powietrzu - statua faraona Mem-
phis- Naukratis  tajemnicze  miasto 
Str 135-147
Egipt a  Izrael- Cytaty  o Żydach ich pochodzeniu- Żydzi w diasporze-Zaginione 12  
plemion  Izraela  -Prawdziwa  historia  habiru:  Żyjemy po to, aby napadać na naszych nie-
przyjaciół, jeśli ich brakuje, to na sąsiadów. A gdy i tych nie ma – to na naszych braci -
Dzieje Egiptu 
zawierają KRONIKI EGIPSKIE   bezcenne,  źródło  wiedzy  o  starożytnym Egipcie  oraz o
życiu  innych  narodów i  ludów- Maneton, Manetho (III w. p.n.e.), kapłan egipski z sanktu-
arium w Sebennytos-  Rzekome echa starożytnego przekazu Księgi Wyjścia o zmyślonym  
postanowieniu faraona, by zabić wszystkie nowo narodzone dzieci hebrajskie- Herod Wielki
ma  sfałszowaną biografię -Józef Flawiusz grecki historyk został także podrobiony i przero-
biony -Kto napisał księgi Mojżeszowe? 
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Str 147-152
BIBLIA TO  EGIPSKIE  ŹRÓDŁO  DLATEGO  ZOSTAŁA   PRZEROBIONA  PRZEZ  
ARABO-
 ŻYDOWSKICH  MASORETÓW  BO  BYŁA  NIEWYGODNYM   ŹRÓDŁEM  
WIEDZY O  HABIRU - Lud wyprowadzony z niewoli ( której nie było )

Str 152-157
Złoto  bogów- Petrie odkrył wielki sekret świętej Góry Mojżesza, który nie tylko tłumaczył 
to, co zostało opisane w Księdze Wyjścia, ale podważył jednocześnie powszechnie obowią-
zującą jej interpretację- Nawet dobrze znana chrześcijańska Modlitwa Pańska (Ojcze nasz, 
który jesteś w niebie... – znana z Ewangelii św. Mateusza) wywodzi się z egipskiej modli-
twy zaczynającej się od słów: “Amen, Amen, który jesteś w niebie…"Perfidne  fałszerstwa 
żydowskich  egiptologów -   Wiek, w którym żył Mojżesz jako kapłan egipski
Str 157-163
Źródła  redagowania i fałszowania  faktów w  Biblii- Zmyślone święto Purim- Kilka  tro-
pów z Księgi Sędziów wskazuje, że jest ona przedmojżeszową tradycją  - Przerabiano tekst 
źródłowy rozmaicie-Nieograniczona i niepohamowana zachłanność nie poprzestanie na 
władzy politycznej. Jahwe i lewici wyciągną chciwe ręce również po duszę i umysł — całą 
psychikę każdego człowieka. Sięgną po władzę i nad żywymi i nad umarłymi. Zawładną i 
teraźniejszością i przyszłością i przeszłością całego narodu. Z wysokiego pala na południu, 
przyniesiony z pustyni, okrutny i krwiożerczy Jahwe spogląda na północny kraj zimnymi, 
nieczułymi, bezwzględnymi i bezlitosnymi źrenicami metalowego węża-Stele  egipskie – 
Stela Merenptaha -  Ysyrial
Str 164-168
 LASKA  MOJŻESZA  - czy kapłan  MUSI  miał lagę  do walenia  nią  Żydów  ? Prorok 
przyjścia- 
 „Którego z proroków nie zamordowali wasi ojcowie” – mówił Pan Jezus, wspominając
właśnie Izajasza-Izajasz to przerobione imię proroka na imię hebrajskie wraz z izraelską
biografią-O egipskiej  kulturze- Dżinistyczny Jahwe- Megiddo i faraon Necho
Str 168-175
Abraham   z UR  czyli Jewre  Cham-Znalezisko  dokonane  w nekropoli w Sakkara świad-
czy  o generałach  na dworze  faraonów- KARGUL  i  PAWLAK na wycieczce w  Egipcie-
Wykasowana  pierwsza  dynastia  egipska  i fałszerstwa  archeologów- Starożytni Egipcja-
nie mówili- Masz ciało fizyczne,więc ...Nigdy nie było żadnej wielkości i sławy Izraela-
Faktyczni przywódcy- GBUR Z  UR- czyli człowiek  neandertalski- DRUGA  KSIĘGA
SAMUELA sfałszowana  
Str –176- 182 
KRÓL  DAWID  Stary  Testament-Czy biblijny król Dawid istniał naprawdę? Niestety nie -
Dowody naukowe- Zafałszowana  Stela z Tel Dan 
Str 182-191
Menora  godło  Izraela czyli fałszerstwo- Symbolika liczby 7 w  kulturze  oraz w menorze- 
Świątynia Jerozolimska czy taka była- Egipska  Jerozolima-  Dotknięci trądem i parchem 
czyli   zasadny antysemityzm Egipcjan-Opowieść o Judycie nie znajduje potwierdzenia w 
faktach historycznych-
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Ugarit  El Jaw- Źródłem poznania imion Bożych używanych w Izraelu jest ogromna  spre-
parowana literatura judaizmu- Zmyślona Królowa Saba w  Biblii -Nie było języka hebraj-
skiego  Pismo   fonetyczne  wywodzi  się z  Egiptu - Alfabet aramejski -Byblos  biblion   Bi-
blia -Namiot spotkania i rada szczepu protoplaści ‘’narodu wybranego’’ oraz Sanhedrynu  
Faryzeusze  wywodzą  się  od  arabskich  derwiszów  i  kuglarzy Synonimy do słowa fary-
zeusz  -KUGLARZ   faryzejski  jastrząb
RA - BIN co oznacza  słowo
Str  192-196
Co to były ‘’ludy morza ‘’- z historii podbitego Egiptu Hetyci  ze  wschodniej  Europy - Pa-
nowanie Ramzesa III-  Wielka inskrypcja świątyni grobowej Ramzesa III w Medinet Habu, 
sfałszowana- 
Egipska Arka Przymierza
Str 196-211
Kapłan i faraon Jezus z Nazaretu -Białe wino na stole faraona -Ewa z żebra  Adama  -Papi-
rus londyński  -Sfera niebieska  co wiedzieli  kapłani egipscy  na długo przed  nowożytną  
astronomią -
  Egipt zaginiona Atlantyda  -Mądrości z sarkofagów Boga Słońce Amona Ra Naukratis – 
grecka kolonia w Egipcie faraonów  -Prytaneum Ateny Achaja Historia stel  - Zatopiona 
metropolia 
– Herakleion- AL Lahun
Str 211-224
Bóg TOT który wszystko  wyjaśnia- TOT STWÓRCA- Bóg zstąpił z nieba jako wielki 
Tehuti  ( Teut / Deut )-Kosmos  i wszechświat- Neoplatonizm- Cesarz Julian  nazwany apos-
tatą -Ezoteryczne chrześcijaństwo  - czyli  arabska    kabała  Kaballah-Judaizm
Str 225-235
Chrystus w swych naukach od samego początku sprzeciwiał się kategorycznie myśli ży-
dowskiej i żydowskim praktykom- Sąd Ostateczny-Krokodyl w Egipcie zmyślony  jako  
bóg i jego  tajemna  symbolika- Masoreci - Literatura arabska - Biblia  czyli arabska bib-
lia  Sulejmana -  Średniowieczny  manuskrypt z  Jerozolimą  czyli fałszerstwo-Papirusy 

egipskie, malowidła  ze  ścian piramid  i  reliefy z brytyjskich wydawnictw  czyli moda  
egipska
Str 236-242
  Jean-Marie Pirot (Arcabas) Pocałunek Judasza-  Biblia w kulturze  czyli  propaganda 
Atena I Aton 
PTAH  symbol  DUCHA  BOŻEGO  STWÓRCY zamieniony na ptaka -Egipskie  Trójce /  
Triady  zawsze były z  kobietą podobnie jak greckie i rzymskie - Triada bóstw egipskich-
Cechy chrystianizmu wywodzą się z egipskiego korzenia
Str 243-256
Horus-Haru/Horos/Chors   Pan Wielkiej Zmiany-RELIGIA  I  KULTURA  EGIPSKA  
SŁOWNIK POJĘĆ  I  SYMBOLI
Str 256 -267
Malarstwo egipskie -Rozwój architektury starożytnego Egiptu -Sztuka koptyjska
Str 267-285
Medycyna starożytnego Egiptu same sensacje
Str 286 -288
Zawartość publikacji
                                                                Kto czyta nie błądzi ...nie  kupisz nie dowiesz się..
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                                   ..nie da się  być światłym  obywatelem bez  czytania  

                                    Duch prawdy i Duch fałszu Tom II  
                                           Stary i Nowy  Testament           
                                           sensacyjne  odkrycia  naukowe 
                                                oraz jak sfałszowano Biblię 
                                                             
                                           Stron A-4  242   Cena  28  zł  
    Opracowanie źródłowe  badawczo - naukowe  Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna

                           WIARA  MUSI  BYĆ  RACJONALNA  
                                                    i OPARTA O PODSTAWY  NAUKOWE
                                          Nawet  najbardziej racjonalny  umysł  potrzebuje wiary w  Boga

  ' Mam wam jeszcze wiele powiedzieć, lecz teraz nie zdołacie tego unieść.   A kiedy przyj-
dzie Duch Prawdy, będzie was prowadził w całej prawdzie bo nie będzie mówił sam od sie-
bie, ale powie to, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam nadchodzące rzeczy. On mnie wynie-
sie, bo z mojego odbierze a przyjmie i weźmie za żonę i wam oznajmi.'         

                                     
Po włączeniu Rzymu do królestwa Włoch władze monarchii utworzyły wokół Watykanu
siatkę informatorów…Na wielką skalę operacje szpiegowskie wewnątrz struktur kościel-
nych prowadził prałat Benigni: wspierany przez papieskiego sekretarza stanu i samego Piu-
sa X, rozwinął akcje potajemne  przeciwko zwolennikom  modernistycznego otwarcia  na
badania historyczne, biblijne i teologiczne; uciekano się do personalnych inwigilacji, do
donosicielstwa, do porozumiewania się z pocztą włoską dla przejmowania korespondencji
podejrzanych reformatorskich biskupów….

Z  Biblii  to jest  Starego  Testamentu  możemy się  jednak dowiedzieć, że  naród żydow-
ski był najważniejszym  narodem już w czasach  starożytnych  ! A  także, że  był to naród
bardzo  dzielny, wojowniczy, posiadał własną niezwyciężoną  armię  lepszą od  niezwycię-
żonych armii rzymskiej  i spartańskiej, który posiadał  własną dyplomację, słał poselstwa do
Rzymu , Grecji i innych  królestw , że  walczył nawet ze  Spartanami,  że  inni  królowie tak
kochali i podziwiali  ten naród, że  przyznawali  mu  zwolnienia od podatków oraz  danin  .
Wychowywani na takiej  propagandzie Żydzi  mieli z czego  czerpać przez  wiele wieków
nauki... A  przecież  Żydzi nie wymyślili  żadnej nauki , co przyznają  także  niektórzy ży-
dowscy  znawcy dziejów   żydowskich i nie stworzyli  dosłownie  żadnego   wiekopomnego
dzieła,   tak jak Egipcjanie , Grecy ,czy  Trakowie od których czerpał  nawet sam Rzym. Że
są to fałszerstwa , które nie  pokrywają się z  historią  oraz, że  cała  biblijna wersja historii
Żydów  jest  preparacją  propagandową , dopiero  teraz się dowiadujemy.  Z   tomu  II Du-
cha prawdy i  ducha  fałszu    dowiemy się więcej  o tej  historii   z zestawienia  faktów  hi -
storycznych  oraz  porównania  ich z księgami  starotestamentowymi a  także na  czym pole-
gało  sfałszowanie  Starego Testamentu.
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Albo ujmując to bardziej treściwie słowami egipskiego lekarza i naukowca o nazwisku
Ashraf Ezzat:Palestyna nie była ojczyzną królestwa Izraela i opowieści o jego wczesnych
patriarchach. Początek judaizmu i opowieści o Abrahamie, Izaaku, Józefie i Mojżeszu miał
miejsce w Arabii i w Jemenie, pisze Ezzat. Rażące niepowodzenie archeologii biblijnej w
krainie Palestyny jest głównie ze względu na całkowicie błędne założenie i sprytne fałszo-
wanie Biblii – Septaguinty (przez tych samych podłych drani, którzy teraz manipulują na-
szymi wiadomościami i materiałami edukacyjnymi).

Trzy główne nurty chrześcijaństwa przyjmują różny kanon Starego Testamentu:
• katolicyzm – kanon Biblii Hebrajskiej z podziałem na 39 ksiąg poszerzony o 7 ksiąg 

deuterokanonicznych 
• prawosławie – postawą kanonu jest Septuaginta, kanon obejmuje 49 (lub 50) ksiąg 
• protestantyzm – kanon Biblii Hebrajskiej (tzw. protokanon) z podziałem na 39 ksiąg 

Tom II     Zawartość  e- booka:   
WYDANIE  ZAWIERA  ANALIZĘ DZIEJÓW  BIBLIJNYCH 
 komentarze i objaśnienia z analizą historyczną a  także -Fałszywy kościół  chrześcijański -
Jak  podrabiano  egipską  religię -  Hebrajskie judeo-chrześcijaństwo biblijne 

Str 2  - 22
Przypowieść  o religii- Konieczność  badania duchów- Faryzeizm-Modlitwa -  Znaczenie 
Jezusa w historii świata- 335  rozdział  Księgi Sarkofagów egipskich-Imię  Jezus - Mes- Jah
Massiasz Mes Jahu  czyli wielka lipa którą spreparowali masoreci-Wiek Mesjaszów-Egipski
Jezus-   Kiedy napisano ewangelie kanoniczne  wątpliwości-Prawdziwość  Ewangelii w  
Nowej  Biblii  Gdańskiej- Diatessaron- Loggie  

List Pawła do Rzymian  z wtrętami masoretów Księga  Izajasza  arabski Izrael  wielbłąd  

zwierzę  beduinów -Zmyślone proroctwa  biblijnych  habiru -  Mądrość rzekomo wyzwala 

Izraela z niewoli egipskiej   - Księga  Jeremiasza  zmyślone proroctwa  przeciw  Egiptowi- 

Zmyślone Zesłanie Ducha Świętego uważane   za początek Kościoła-Rabin Boaz  Pasch zmy-

ślone wybraństwo  Izraela - Chrześcijanin – etymologia

Str 23-51
Historyczność  Jezusa -  NAUKOWA  DYSKUSJA  NA TEMAT  PRAWDZIWOŚCI  

EWANGELII   I  TAJEMNICZEJ  OSOBY  JEZUSA 

Str 52-66

Józef Flawiusz- Łukasz  Ewangelista- Inskrypcje-  Interpretacje- Rzymskie spisy ludności-

Egipski papirus ze 104 n.e-Co znaczy wypełnić  prawo    - Wypełnić  prawo egipskie- Wspól-

nota qumrańska -Qumrańczycy zostali zafałszowani na sektę żydowską  - Ewangelie Przy-

szedł dzień Przaśników, w którym należało zabić ofiarę owej Paschy- Święto Paschy  maso-

recka sfałszowana  Księga Powtórzonego  Prawa-                                                             7.



Zmyślone Święto Tygodni Zmyślone -Święto Namiotów Ostatnia wieczerza i łamanie chleba-

Tor - Ah  znaczy po  egipsku nauczanie  -Jak wygląda hebrajska  przeróbka  tekstu Starego 

Testamentu 

Str 66-81

Przerabiana przez  ‘naród wybrany ‘grecka  Septuaginta  czyli Stary  Testament Bajki staro-

arabskie  o hebraistach w czasach Ptolemeuszy- Historia języka hebrajskiego czyli dorabianie

legendy-Język  hebrajski fałszerzy masoreckich powstał dopiero w średniowieczu-  Znajo-

mość Starego Testamentu na przestrzeni wieków- Index  Ksiąg  Zakazanych-Watykański 

urząd śledczy w sprawie przecieków- Chazar  Azar  Kozar  czyli ludzie węże Syjonizm Ka-

anan  Wzgórze  Świątynne  Moria- Juda   po polsku  oraz  Al Jah-Jesse  / Essa Nazarejczyk -

Styl arabski w literaturze  oraz w  Biblii  -Rodzaje arabskiego stylu biblijnego 

Brzechwa Jan  Bajka arabska

Str 81-97

Jordan rzeka- Żydowskie baseny do rytualnych kąpieli Betania- Jan Chrzciciel jest niewątpli-

wie postacią historyczną -Przykłady stylu w  Starym Testamencie  -Antyegipska  propaganda 

w  Biblii -Animistyczne wierzenia  Sumerów  religią  Izraelitów  czyli jak  zafałszowano  Su-

mer -Religia babilońska wg żydów czyli fałszerstwa  - Arabskie  Betlejem  - Anioł Pański 

zwiastował Pannie Maryi Replika egipskiej Arki Przymierza z dwoma cherubami  -Imię  

Boga Amon  Amen  po  egipsku Imn  zamienione na  arabski Ibn  - Chleby pokładne- Szabat  

z piątku  na  sobotę -  Skopiowane egipskie  obrzędy zamienione na  żydowską tradycję- Nie-

wola babilońska żydów  czy  taka była- Powstanie Machabeuszy czy takie było  - Egipska  

menora  - Synagoga i świątynia Salomona  - Mitologia świątyni Salomona  

Str 97-106    

Angelologia  czy demonologia  oraz   dżiny niebieskie -Arabska bajkowa  królowa  Nieba 

Grzesznicy, według pism chrześcijańskich, podlegać będą „karze piekła ognistego”, kaźni 

ognia i siarki. Wizja spalenia w płomieniach żywa była również w Egipcie  - Obraz Niebiań-

skiego Człowieka -Syn Człowieczy a   Syn Boży wyrugowanie Syna Bożego jako władcy 

oraz jego ziemskich namiestników - Talmud zachęca  żydów do oszustwa kiedy powstał  fa-

ryzejski Talmud arabo żydów
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Str 106-119

Jezus  i Samarytanka prawda  czy fałsz  ?- Kana  Galilejska  prawda  czy fałsz?-  Arabska 

wioska o nazwie Kafr Kana położona w Dolnej Galilei znana jest w tradycji chrześcijańskiej

jako Kana Galilejska- Amarna-  O jakie  królestwo  Boże  chodzi-  Mari Jam  imię egipskie 

Marii Matki Bożej - 

Grzech chrzest  oraz  upadek  Adama faryzejska egzegeza  -Spaczona  egzegeza  grzechu 

pierworodnego  -Krzyż  udręki  jako spaczona  religia  zbawienia - Jak  rozumieć  sens  i zna-

czenie  krzyża w ewangelii zgładzić grzechy przez Krzyż  -Językowe  kombinacje  biblijne  

typowe dla  talmudycznego stylu -Czy zawsze należy nadstawiać drugi policzek?  Szur czyli 

mur i inne 

Str 119- 128

OSIOŁ  JAKO SYMBOL   SYNAGOGI  -Wizerunki osła w  kulturze i literaturze 

Str 128-145

Nazaret i potomkowie Chrystusa i Nazara - Judea i Herod Wielki-Izraelscy naukowcy kwe-

stionują mit bohaterów z pustynnej fortecy  Masady - Czytajcie między wierszami - Propa-

gandowe malarstwo judeokatolickie czyli  cukermany  -Apostoł Paweł  i oświecenie -Opo-

wieść  o wieczerniku  albo wieczernik we wspólnocie w Qumran  - Szaweł rzekomy prześla-

dowca chrześcijan   -List do Hebrajczyków [Hbr], List do Żydów  sfałszowany-  jeden z li-

stów Nowego Testamentu zamieszczany w wydaniach Biblii - Masorecki przekład Biblii -  

przerabianie  było  świadome  i zamierzone 

Str  146 -162

Mozaika i  dywan arabski w Biblii hebrajskiej-ŹRÓDŁO  Q  CZYLI  QUMRAN-Orygenes  i

jego wizerunki doktor i ojciec   Kościoła  i inni- Awerroes ( us)  Bóg który przyszedł do se-

mickich habiru -Wyraz anioł  -  Święty Jan etniczny Egipcjanin lub Grek  którego  biografia  

jest  sfałszowana,rzekomo  był  rybakiem  złowionym  przez  Jezusa  do  apostołowania -Ju-

daszowa hipoteza : Opętał go Szatan?  Zafałszowany  Jan Chrzciciel - W jakim  języku zosta-

ły spisane zwoje z Qumran ? Święty Paweł  Jusuf- Najstarsza  wzmianka  o  Chrystusie także 

zafałszowana przez zachodnich egiptologów Zafałszowany Poncjusz Piłat Str 162-172

Faraon zwany Jezusem -Jak z esseńczyków zrobiono żydowską sektę -Czasy Jezusa Isusa  

Tyberiada -Seforis w czasach Jezusa Isusa i inne 
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Str 172-190   

 Słowniczek egipskich pojęć  religijnych i kulturowych -Jak to dżiny Świątynię Jerozolimską 

budowały -Habiru   plemienne  kacyki   obładowani  jak wielbłądy -Czy Zachary to postać hi-

storyczna -Salomon - charakterystyka postaci biblijnej  życiorys wtłaczany   dla  dzieci  i  

młodzieży-Jest nieprawdą, że: Podczas ziemskiej służby Jezusa Chrystusa każda miejsco-

wość w Palestynie miała własną synagogę- Świątynia Samarytan a nie Świątynia  Jerozolim-

ska- Cysterna- Moloch  Molok  bóg  izraelskich habiru- Papirusy  i ich pochodzenie- Stajnie 

faraona  nie Salomona -  

“Usuńcie Egipt, a cała fabuła opowieści izraelitów błyskawicznie się rozpadnie”-Egipskie  

rządy  nad Lewantem/Kanaan na reliefie  ukazują  Króla Ramzesa II gromiącego habiru  -Na-

zwy na  sfałszowanej inskrypcji - Prof. Ze’ev Herzog, z Wydziału Archeologii na Uniwersy-

tecie w Tel Aviv, twierdzi, że nie ma żadnych dowodów w dziedzinie archeologii, że Izrael 

kiedykolwiek był potężny, czy to w czasach tworzenia Stelli Merneptaha, czy w innym okre-

sie  -Etymologia nazwy  habiru 

Str 190-195
Wulgata  popularna wersja  biblii sfałszowana -  Kodeks Aleksandryjski mocno 
wybrakowany-
Kodeks Watykański przerabiany -Sfałszowana  Darowizna Konstantyna -Darowizna Kon-
stantyna przedstawiała dokument wystawiony rzekomo przez cesarza Konstantyna 
Wielkiego (306-337) na rzecz papieża Sylwestra I (314-335). Dawała ona papieżowi 
władzę, dostojeństwo i cześć przysługujące cesarzowi, oraz zwierzchnictwo nad wszystkimi
biskupami i wszystkimi kościołami w całym świecie-   Grobowiec Machabeuszów to  po-
dróbka !  I inne

Str  195-200
Listy z Amarny raz  jeszcze- Numenios z Apamei – Biblia  Tysiąclecia i zestawienie  fałsz-
erstw  prożydowskich- Zamek jerozolimski-2 Księga  Machabejska Achaj-Pierwsze żydow-
skie kłamstwo: fabrykacja Starego Testamentu o tym, że Izraelici byli niewolnikami w 
Egipcie 

Str 201-218
Egipskie korzenie chrześcijaństwa  - Wszystkie  źródła wczesno chrześcijańskie  zostały 
sfałszowane i poprzerabiane przez  sektę  judeochrześcijan w  pierwszych wiekach  chrze-
ścijaństwa  - Egipcjanie otrzymują lub otrzymali kilka nazw- i  nie mają  nawet własnego ję-
zyka -Greko-egipska Stolica Mądrości Aleksandria Serapis  Serapejon  i Kult  Boga Rycina 
przedstawiająca diabła Beliala i jego sługi przed królem Salomonem
Liber chronicarum –spreparowany  inkunabuł wydany w 1493 w Norymberdze-
spreparowana  Kronika norymberska- Papieżyca Joanna osoba sensacyjna 
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Str 218-225
Daty wprowadzenia postanowień i dogmatów judeo kościoła katolickiego i fałszerstwa  
watykańskie 

Str 225-239
Jeden z  przykładów zafałszowanej antygreckiej  historii z  I Księgi Machabejskiej o  Biblii 
i masoretach raz  jeszcze  przykłady fałszerstw- Biblia twierdzi, że   Pan Jezus wywodzi się 
w  linii  genealogicznej od Dawida  izraelskiego króla  „Chronicle of Higher Education” 21 
listopada 1997-  Żadna inskrypcji nie mówi niczego o samym Dawidzie i nie daje też dowo-
dów na to, że rzeczywiście żył-Pierwsi świadkowie Pisma Ojców Apostolskich Biblioteka 
Ojców Kościoła nr 10  Komentarz do  opracowania Księdza  Starowiejskiego. Na  podsta-
wie  przedmowy .

                                       
                                                                   E-  BOOK                                         
                                        nie da się być światłym obywatelem bez czytania    

                                   Seria Duch prawdy i Duch fałszu Tom  III 
                                                    Watykański antykościół                                                       
                                                 Stron A-4 186    Cena 22 zł    
                                              
    Opracowanie źródłowe  badawczo - naukowe  Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna

Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, 
zgorszyli się? A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebie-
ski, wykorzeniona zostanie. 

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować ogólnie ponad tysiącletnią historie Kościoła ,narzucał-
by się nieodparcie jej rys kryminalny. Niemal wszyscy papieże – z nielicznymi wyjątkami –
obciążyli swe sumienie czynami i postępowaniem całkowicie sprzecznym nie tylko z nauką
głoszoną przez Chrystusa, ale i z interesem samego Kościoła. 

Zbrodnia zaprzeczała miłości, ucho igielne nie odstraszało od luksusu, miłosierdzie – od py-
chy i siły władzy. Papieżami zostawali złoczyńcy, kierowani chciwymi kurtyzanami. Inkwi-
zycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium  (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie)
– nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX
wieku,  utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania wymyślonych  heretyków
zwalczających heretycki Watykan  i kościół zachodni w oparciu o postanowienia ujęte w
dokumentach  soborowych,  synodalnych oraz  bullach papieskich. Za heretyckie uznawano
wszelkie krytyczne głosy oraz postawy nieakceptujące watykańskiej polityki.
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Od czasów Reformacji opisano ogromne ilości okropieństw Kościoła katolickiego – setki lat
działania Inkwizycji, tortur i rozlewu krwi, wojen, podbojów, szerzenia fałszywych doktryn
i pogańskich tradycji, perwersji i nadużyć seksualnych kleru, nie wspominając o ogromnym
bogactwie Watykanu ,który wyduszał pieniądze nawet od wdów i sierot by podtrzymać styl
życia papieży i ich otoczenia, żyjących w luksusie niczym możni podczas gdy masy ich
wiernych żyły w ubóstwie. Jednak najgorszym przestępstwem rzymskiej wszetecznicy było
wypaczenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i ukrywanie Słowa Bożego (np. zakaz czytania Bi-
blii) przed “tłumami, narodami i językami” z których wielu poszło na zatracenie.

Papieże, kardynałowie i oficjele apostolskiej Kamery namaszczali biskupów, zbierali po-
datki i wydawali haniebne polityczne zakazy i ekskomuniki, które w niezwykłym stopniu
podzieliły świat 
 Jak zanotował Alvaro Pelayo w De planctu ecclesiae: ‘Za każdym razem gdy wkraczałem
do pokoi duchownych znajdywałem tam bankierów i duchownych zajętych ważeniem i li-
czeniem stosy pieniędzy leżących przed nimi.” (Pastor, I, 72).  Zbiór zbrodni Wielkiej In-
kwizycji,   który  według wielu  historyków jest  unikatem na  skalę  światową,  liczy 3884
jednostki archiwalne i dotyczy procesów o czary z lat 385–1940  czyli prześladowanie tak
zwanych  heretyków. 
Tom III  
Tako rzecze Szatan 

Ja jestem nienawiścią wobec wszelkiego porządku, którego człowiek nie ustano-
wił, a którego nie jest królem i bogiem jednocześnie.

Zawartość  e- booka:  
Str 1-21
Z historii początków  kościoła - Początek Ireneusz z  Lyonu  - Fałszerstwa  źródeł  i prze-
kręcenie na  watykańską wiarę  - Tak zwana Schizma Donatystów -Donatyzm -Rzymsko- 
katolicka  tradycja  same dogmaty i nieomyślność  papieża  - Emocjonalny związek z Matką
Boską- Donatyzm - przerażająca czystość moralna- Fałszywi  święci-  Święci w statysty-
kach-Krwawe żniwo Kongregacji Kanonicznej-Woskowe  figury i zmurszałe  kości- Czy 
święta  Faustyna była  normalna-Sekta 
judeokatolicka i  król Jusuf  I - Jak powstawały katolickie midrasze-Mądrość starożytnych 
chrześcijan  - ukuta legenda i propaganda arabska- Klasztor Monet Cassino   i zamek Książ 
skarbcem watykańskim 
Str 22-36
 Handel cudami i reklamą  jak się preparowało  bajki o uzdrowieniach-Andrzej Bobola czy 
ekumeniczna schizofrenia - Padre Pio:umęczony przez stygmaty- Masochista  święty Jan 
Maria Vianney -Jom Kippur  czyli  ekspiacja - Krzyże pokutne -  Propagandowe malarstwo 
zachodnich  jusufów 
Str 37-47
Święta  Inkwizycja  - jak mordowano  przeciwników  jako heretyków i sekty innowiercze
Str 48-55
 Fałszywe wizerunki znanych  duchownych postaci - Fałszywe wizerunki malarskie przy-
wódców religijnych i duchownych  - Nowożytna inkwizycja papieska (inkwizycja rzymska)
Str 56-63
Szatan czyli Szpetny-Korzenie ruchów  rabinicznych  a  Biblia 
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Str 64-91
Antykościół  czyli synagoga  szatana- Zakon  Syjonu- Papiestwo w  Awinion-Pierwsze zna-
ne stowarzyszenie Illuminati - Znacznie więcej  o pieczęci  USA  -Jezuici  Ignacy  Loyola -
Medyceusze  - Sabataiści- Jakub Frank-Rotszyldowie-Symboliczny  wąż - Jan Paweł i inne  
w tym mozaiki z  demonami
Str 92-117
 O przerabianiu i fałszowaniu wizerunków/Analiza  wielu  skrajnie  różnych  wizerunków   
udostępnionych w    galerii google takich  obrazy  olejne,  ryciny,  starodruki,  rysunki i   
inne  oraz  wiedza  o  rasach  była  bardzo  pomocna i   doprowadziła  do  szokujących  od-
kryć    historycznych/dużo  wizerunków  wielkich postaci  kościoła  - Wielki  kronikarz  
polski , geograf ,  dyplomata  i  patriota kanonik Jan Długosz . Jego dzieła były przerabiane 
i fałszowane wraz z portretami-Patron Polski Św. Stanisław - Wielki kronikarz Wincenty  
Kadłubek  zafałszowany i inni - Prawdziwy i fałszywy  Franciszek z Asyżu - Kto zamordo-
wał  Franciszka z Asyżu- Z  cyklu  opowieści  biblijne: 
Plemię  NAFTA  lego  odziedziczyło  ziemię  i watykańskie monsignory czyli  arabskie 
jusufy- 
Mycka- Lampa Alladyna
Str 117-130
 Święty Augustyn Cudzołożnik  i erotoman  jak  pisze w  Wyznaniach ...  ugodzony 
dzidą..Berberowie- Tomasz  z  Akwinu  jako jusuf dr  kościoła  watykańskiego ...wysłali  go
do  nieba i zafałszowali-  Arystoteles-Toga  jako wystrój wnętrza Sokrates  starożytny mę-
drzec, uczył  się w  Aleksandrii . Jusufy  przerobiły  jego wizerunek  na    brzydkiego  i  
wstrętnego  karła -
Jusuf czyli  fałszywy  Leonardo da  Vinci i sensacyjne odkrycie prawdziwego Leonarda  da 
Vinci 
Str 130-141
Zdeformowana  demonicznie  sztuka perska - Enlil znany jako Jehowa pan wiatru -Jahwe z  
całunu  Turyńskiego  - Inkwizycja  raz  jeszcze  czyli historia  tortur - Portrety z Fajum - 
Antyczne portrety fajumskie -   czy tak  wyglądała egipska  Matka  Boża ?  Portrety z Fa-
jum – grupa około 700 portretów na drewnie, które były składane wraz z zabalsamowanymi 
zwłokami do grobów. Odnalezione zostały na zhellenizowanych terenach Egiptu, głównie na
cmentarzyskach w oazie Fajum i cmentarzu rzymskim w Antinoopolis- Arabska Twarz Mi-
riam
Str 142-145
Jusufy Sulejmany i dżinizm  - zdeformowany  Michał  Anioł  Michelangelo Buonarroti   i 
arabskie  malarstwo  biblijne- Wielki  Tycjan jako stary Jusuf - Papież Paweł  III  Jusuf  i 
inne  arabskie  podróby 
Str 146- 158
Oto kilka przykładów co znani ludzi myśleli o samozwańczym "narodzie wybranym"-Praw-
dziwy  Piotr Skarga  młody  i starszy  i przerobiony na starego żyda- Jak na humanistę przy-
stało powoływał się również Skarga w swych rozważaniach o monarchii na powagę Staro-
żytnych: Platona, Seneki, Filona, św. Hieronima i innych-Jan Paweł II  spotkał się w Waty-
kanie z delegacją żydowskiej sekty wolnomularskiej B’nai B’rith (22 III 1984 r.)-Jan Paweł 
I podpisał na siebie wyrok-Pius XI ofiara Watykanu -Kwestia rzymska (wł. La Questione 
romana) − konflikt pomiędzy Stolicą Apostolską i rządem Zjednoczonego Królestwa Włoch
toczący się w latach 1861-1929-Rychła  śmierć Piusa XI ....w  watykańskiej  melinie - Pius 
XII zmarł także nagle 9 października 1958 w Castel Gandolfo - Jan XXIII zmarł  nagle-
Paweł VI 1963-78 papież   zmarł nagle - Książka Davida                                              13.



Yallopa  o Banku Watykańskim- Propaganda  czyli: Encyklika Quas primas ustanawiająca 
święto liturgiczne na cześć Chrystusa Króla  Papieża Piusa  XI-Encyklika Quadragesimo 
anno o odnowieniu ustroju społecznego na czterdziestą rocznicę encykliki Rerum novarum 

Str 158-183
Ostatni chargé d'affaires II RP przy Watykanie (1939-1972)….ówczesny zastępca sekretarza
stanu, arcybiskup Domenico Tardini, wydał swoim podwładnym polecenie znalezienia 
"podstaw prawnych i moralnych" likwidacji placówki kierowanej przez Kazimierza 
Papée. ...Filary świata Egipt i Grecja -Rzymskie kolegia kapłańskie skopiowana religia 
rzymska w  fałszywym  kościele rzymsko- katolickim -Państwo Watykańskie -Vatican zna-
czenie słowa - Ekscelencja i  magnificencja -
Lektyka dla boga Sedia gestatoria - lektyka papieska -  Pan Jezus dźwiga papieża  jako tra-
garz  w  melinie watykańskiej -Muzeum Egipskie w Watykanie 
                 Religijna sekta w Judei w czasach Isusa, do której nawiązują “Żydzi” 
                                  nazywając ich Żydami, była znana jako faryzeusze.
 Judaizm dziś i faryzeizm w czasach Isusa to jedno i to samo. Isus wyrażał swój wstręt do
faryzeuszy, stąd słowa “Biada wam, uczeni w Piśmie i  faryzeusze, hipokryci, wy węże, wy
plemię żmijowe!””. Kim jest Żyd, Żydzi?– To nie ten naród!   Okazuje się, że w historii taki
naród nigdy nie istniał. 

                                                             E-  BOOK                                         
                                   nie da się być światłym obywatelem bez czytania    
                                       
                                  DUCH  PRAWDY  I DUCH  FAŁSZU Tom IV
                                            STAROŻYTNOŚĆ  czyli   ANTYK 
                      Wielka cywilizacja  i  kultura  która została  zniszczona                                
   Religia egipska i  grecka -O  fałszowaniu dzieł  starożytnych - Filozofia  starożytna  
                                         Aleksandria  Stolica  Mądrości  
                       O  wielkich  uczonych  , filozofach,    mędrcach , cesarzach 
                                                     i  inne  rewelacje                              
                                                 
                                               Stron A-4 303   Cena 32 zł  
    Opracowanie źródłowe  badawczo - naukowe  Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna

 MARCUS ELI RAVAGE Amerykański Żyd : MARCUS ELI RAVAGE Amerykański Żyd :
To niewiarygodne, ale wy chrześcijanie wydajecie się nie wiedzieć skąd pochodzi wasza reTo niewiarygodne, ale wy chrześcijanie wydajecie się nie wiedzieć skąd pochodzi wasza re --
ligia, ani dlaczego. ligia, ani dlaczego.  

Nazwą „Starożytność” (lub „Antyk”) określa się epokę, która obejmuje ponad 4 tysiące lat,
zarówno przed, jak i po narodzeniu Chrystusa. Epoka ta obejmuje zarówno czasy najstar-
szych cywilizacji (egipskiej, greckiej, rzymskiej, babilońskiej, arabskiej, mezopotamskiej i
innych), jak też czasy tzw. starożytności chrześcijańskiej, trwające od I do V wieku n.e.
Starożytna literatura, historia i kultura są fundamentami Europy współczesnej. W basenie
Morza Śródziemnego narodziły się nauki matematyczne, fizyczne, przyrodnicze, idee filo-
zofii i polityki, antropologia, filologia, sztuki artystyczne.                                                14.



W sposób schematyczny można zaznaczyć najważniejsze elementy spuścizny każdego z
trzech antycznych światów: od Greków przejęliśmy system demokracji, filozofię i teatr; od
Rzymian – prawodawstwo i osiągnięcia techniczne; kultura judajska natomiast dała począ-
tek głównej religii Europy, chrześcijaństwu, które ukształtowało kontynent zarówno w dzie-
dzinie myślenia o człowieku i wszechświecie, jak też w sferze np. granic politycznych czy
rodzaju alfabetu. 

 Publikacja  składa się z fachowych artykułów i analiz źródłowych  poświęconych dziejom
starożytności  oraz metodom ich fałszowania. Dostarcza  przekrojowej wiedzy o czasach
antyku egipskiego, greckiego i rzymskiego wraz z analizą  badawczą wielu  źródeł i może
być  bardzo  przydatna  wszystkim historykom  a  także wszystkim   chrześcijanom którzy
nie uczyli się o  czasach  starożytnych  a powinni  je znać . 

Popularna astrologia , horoskopy i znaki Zodiaku,  które  były    gałęzią  naukową w  cza-
sach antyku .Obecnie  w  roku 2020  strony internetowe z  tą dziedziną  zostały sfałszowane,
zostały poprzerabiane  i spaczone  i niewiele  można się z  nich dowiedzieć  wartościowego,
w porównaniu do  kilku lat poprzednich.  A  były  to strony bardzo profesjonalne  oparte  an
starożytnej wiedzy  wielkich uczonych. Jest także  ciekawym fakt, co się  stało z  autorami i
właścicielami  tych witryn, bo sami  przecież nie  deformowaliby takich opracowań, z któ-
rych czerpano wartościową wiedzę  ….? 
Dlatego  jest  mowa   o astrologii  w  tej  publikacji. 

Publikacja jest   przewodnikiem  po  antycznych  kulturach i religiach, zwłaszcza  egipskiej
i greckiej, omawia także  główne  postaci greckiej  filozofii , mało w Polsce  znanej  wraz z
biografiami wraz z dorobkiem i naukami wielkich greckich filozofów uczonych i metodom
fałszowania ich biografii oraz  dzieł,  także  boskich wcieleń, które to nauki były i są  praw-
dziwego podstawą  gnostyckiego chrześcijaństwa  czyli  prawidłowej religii  egipsko – grec-
kiej ,przeciwnej znanej kulturze judajskiej czyli ortodoksji  rzymsko  - katolickiej.  Ortodok-
sja – ścisła wierność doktrynie, dogmatowi, zwłaszcza religijnemu. Współcześnie jest tożsa-
ma rygorystycznemu przestrzeganiu jakiegoś zbioru zasad. 

 Kto czyta nie błądzi ...nie  kupisz nie dowiesz się..

Tom IV
Zawartość  e- booka
Str 1-9
Kult  Amona Ra/Re  Boga Słońce-Amon język egipski  Imn - Bóg jest transcendentny
 i immanentny -Astrologia  - Królewska Wiedza i Matka Nauk
Str 10-40
Wiedza tajemna w Egipcie - Chrystus w kręgu znaków Zodiaku -Horus – Manu -  Mines- 
Moses -

Kalendarz egipski - Kalendarz juliański -Gwiazdy – Hipostazy – Harpokrates-  Katolicka 
święta  Rodzina  czyli Maryja  Józef i Jezus  czyli  Izyda, Serapis i ich dziecko Harpokrates-
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 Marcjon  (ur. ok. 100 w Synopie, w Poncie nad Morzem Czarnym (na terenie obecnej Tur-
cji), w rodzinie biskupa; zm. po 160) – teolog  chrześcijański  zwalczany  przez   habiru  ju-
sufów – Manasses  - Samaria-   Kannam  Chanaan – Tell Amarna- ON Helipolis  Benu Fe-
niks  Czapla symbolika staroegipska  Tezeusz i Minotaur   Tezeusz i Ariadna- Labirynt- 
Mino- Taurus   Taurus   to byk - Labirynt i podział na  kręgi w piekle -

                                                       SFAŁSZOWANY ZODIAK 
 Jak widać na  przykładzie  podmienienia  bawoła na  byka  ale nie  tylko - trzymali  ludzi w
gettcie    na fałszerstwach,  dołożyli   w wieku  XXI  przemyślnie nowoczesne  technologie i
zrobili nowoczesną  ciemnotę  i dalej pogłębiali  te  same  procesy  - Byk   zamiast  Bawoła 
-  Szczur  Rok szczura-  trwa  od  25  stycznia  2020 do 11  lutego 2021  oraz  co   to oz-
nacza w  historii i  polityce

Str 40-53
Gwiazdozbiory  -Symbolika malowideł przedstawiających Chrystusa  - Klasztorne zagadki  
o przerabianiu źródeł i dziejów  antyku  - Hamon  -Amon  - Gamoń   jak  powstawała  par-
szywa  mitologia oraz   przykłady w  reklamie , marketingu oraz  w filmach- Mitologia 
grecka po oczyszczeniu : Kora-  Cyceron-  Prozerpina- Uranos – Briareus
Str 53-91
Religia  starożytnego Egiptu- Bycze  fałszerstwo- Feniks - Orzeł, sokół, święte ptaki-Fałsze-
rze podstawili   rzeźby  sokoła w  miejsce  orła  -EGIPCJANIE   - Kto ich tego nauczył?  - 
Skąd posiadali taką wiedzę? i inne   - Tutanchamon  w latach 1333–1323 p.n.e. faraon 
XVIII dynastii – Grobowiec  Tut Anch Amona- Dolina Królów  Egipt -Raz  jeszcze Religia 
starożytnego Egiptu  
 Wybrane fragmenty z  zafałszowanej   książki "Religia starożytnego Egiptu" - Spowiedź fa-
raona Teksty  Piramid Królowa Hatszepsut jej ojcem  był  Amon Prenomen Nomen Ptah   
Tytulatura Amenhotepa I z   hieroglifami - Kartusze egipskie -  Dżed Misterium Hades  Nil
Str 92-106
Arystoteles i wielcy zafałszowani aleksandryjczycy( trzeba wiedzieć  na czym polega 
zafałszowanie ,  bo jak potem czytać ich dzieła  i się  uczyć ? )  – Demokryt- Etyka a  poli-
tyka -  Tales z  Miletu- Zenon z  Milei- Pitagoras  czyli Zeus- Heraklit z Efezu- Epikur- So-
krates  - Aniołowie  i objawienia - 
                                          W czwartej księdze Praw Platona czytamy: 
„Bóg, który początek, koniec i środek dzierży wszelkiego istnienia, prostą zmierza drogą w
swym zgodnym z przyrodzonym porządkiem rzeczy wieczystym obrocie. Towarzyszy mu
zawsze Sprawiedliwość, gardzicieli prawa bożego mścicielka. Trzyma się jej ten, kto chce
wieść szczęsny żywot, i podąża w jej ślady, maluczki i skromny. Ten zaś, kto wynosi się
chełpliwie i dumny ze swego bogactwa, zaszczytów czy piękności cielesnej, młodzieńczą
butą i głupotą pali się w duszy i pychą się wydyma, że to niby zwierzchnika nie potrzebuje
ani przewodnika, lecz sam zdolny jest przewodzić innym, odrzucony zostaje przez Boga i
pozostawiony samemu sobie. Zostawszy zaś sam, podobnych do siebie dobiera sobie towa-
rzyszy, rzuca się i miota, i zamieszanie nieci dokoła. Uważany jest przez wielu za niezwy-
kłego człowieka, w niedługim czasie przychodzi mu jednak zapłacić Sprawiedliwości zasłu-
żoną karę i wtedy na siebie, swój dom i państwo ściąga ostateczną zagładę.
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Str 106-123
Szmaragdowa Tablica  Hermesa Hermetyzm Alchemia  - De Opificio Mundi ("O stworzeniu
świata") – dzieło filozoficzne Filona z Aleksandrii- Kontemplacja- Jan od Krzyża - Sofokles
przerobiony wraz z  biografią- Plutarch- Ajschylos- Herodot- Najwybitniejsi filozofowie 
greccy -  Gimnazjon- Starożytna Grecja – Przysięga Hipokratesa Chrystus Ozyrys Modlitwa
do Mitry  -Kelsos z Aleksandrii -Atena-  SARAPIS  ZEUS  JEZUS 

Str 123-139
Antyczne igrzyska olimpijskie   -Panteon   Pantheon: Pan – wszystek + Theos – Bóg - Fał-
szowanie antyku   polegało także   na wstawianiu   antycznych  rzeźb  do  Watykanu    i    
podpisywanie  ich innymi  nazwiskami - Historia  rzymska  Kasjusz Don  Owidiusz- Okta-
wian August- Rzeźba  Tyranobójcy- Rychła śmierć i piąta kolumna Aurelian  Tacyt- Wespa-
zjana uważano za niegroźnego z racji niskiego pochodzenia-Kleopatra zamieniona na roz-
wydrzoną kochanicę  żądną władzy -Kleopatra VII  królowa Egiptu 
Str 140-145
Fałszerstwa trwają nadal i się dobrze mają  - Amerykańska  bajka o kochance  Filipa  Mace-
dońskiego Arystofanes  Filip II  - Aleksander III Macedoński -Stateczna  i  mądra Julia cór-
ka Augusta -
Potwór Dioklecjan -Seneka i zafałszowani Medyceusze -Ofiara jusufów habiru Niccolò di 
Bernardo dei Machiavelli  
Str 146-165
Sensacyjna filozofia cynicka która  nie ma nic wspólnego z cynizmem- Metafizyka-Ofi-
cjalny podrobiony życiorys cesarza Kaliguli - Sfałszowany Swetoniusz  -Nerona  biografia
która  sprawia  wrażenie   sztucznej  i literackiej  blagi  -  Seneka  i jego wizerunki -Różne
wizerunki Nerona 
Str 165-186
Sofiści od  Sophia  mądrość- Klemens  Aleksandryjski-  Orygenes-  Egzegeza  czyli   meto-
da fałszowania  poprzez fałszywe objaśnianie i  tendencyjne komentowanie -Magisterium 
Kościoła -
Sobór Watykański I -Archimedes z Syrakuz -Polibiusz  - Bitwa pod Pydną – Stomachion- 
Prawo Archimidesa w żydo-  anglosaskich ilustracjach  - Euklides z Aleksandrii -Diagram w
greckiej geometrii -Odnaleziony czyli trzymany i przerabiany w archiwach watykańskich 
Teon z Aleksandrii -

Biblioteka Aleksandryjska- Bibliotheca Alexandrina – największa biblioteka świata staro-
żytnego, istniejąca w Aleksandrii, założona przez Ptolemeusza I Sotera - Dorobiona  dziel-
nica żydowska obok Bramy Słońce Serapejon  -  Dekrety teodozjańskie przerabiane i fałszo-
wane na  rzecz  kościoła  Katolickiego- Założyciel   Uniwersytetu w Yale handlarzem nie-
wolników i złodziejem żydowskiego pochodzenia-  Święty Paweł z  Samizdatu- Scholasty-
ka- Sokrates Scholastyk -Przykład  komiksu  arabskiego  czyli rzymsko-katolickiego

                                                                 17.



 Str 187-198

Plotyn- filozof starożytny, twórca systemu filozoficznego zwanego neoplatonizmem – Gale-
ria  foto Efez  - Kapadocja  Troja  Pergamon w  starożytności  -Izyda  o wiele  piękniejsza 
od  Matki Boskiej czyli  katolicki  prymityw- -Osiris Serapeum  uprzednio Ptah – Sechmet- 
Imhotep-Kapłani lekarze  wynalazcy- Serapejon-Szkoła megarejska, szkoła dialektyków, 
szkoła erystyków-   talmudyczna  szkoła -Olimpia - Świątynia Zeusa  - Seforis  miasto Jezu-
sa i Aleksandryjczyków

Str 199-216
Gminy chrześcijańskie Ignacy Antiocheński  Wstrętni Ojcowie pustyni i wiele  innych 
Papirusy z Al-Fajjum  Biblioteka Pergamońska Biblioteka Celsusa – Pergamin Pinakes  - 
Greccy  filozofowie poeci  bibliotekarze- Pizystrat  TYTAN jako tyran Aten Szatański  
genius loci  z  dorobionym demonem Demon to daimonion -Ares  Mars -Prostytucja w sta-
rożytności czy i gdzie  była-W  roku 1471  papież  watykański  Sykstus  IV wprowadził  
system  opodatkowania  prostytutek  , dzięki  czemu sfinansowano  budowę Bazyliki Świę-
tego  Piotra  w  Rzymie  !!Były trzy hory -horusy-czyli aspekty Boga PAX  Iustitia Personi-
fikacja rzymska                       

Str 216-233
Tłumaczone fałszerstwa  BIBLIOTEKA FILOZOFICZNA    KLASYKÓW -   Stary Bóg 
żydowski  arab  Jusuf i biedny syn jego  Jezus -  Aleksandryjska szkoła egzegetyczna, szko-
ła katechetów-Filozofki- aktywność intelektualna kobiet w filozofii europejskiej- Zeus z 
dziećmi-
Ukradzione dzieła z Pergamonu w nieo Jezus: Wszechmocny i wieczny Boże, Który stwo-
rzyłeś nas na Twoje podobieństwo …. Kto umie  czytać niechamieckim muzeum – Greccy  
wielcy rzeźbiarze  antyczni- 
Kaduceusz -Zeus i  symbol krzyża solarnego greckiego Alfa i Omega  moneta podobna do 
polskiej  złotówki 
Str 234-257
Ambrosius - Był  niezwykle   płodny  i  napisał  bardzo  dużo  wybitnych dzieł, które  padły 
ofiarą  przerabiania-Antysemityzm w starożytności -Druga  Aleksandria  ta ich  arabska 
Świątynia  Jerozolimska  - stolica mądrości  żydowskiej, którą sobie zmyślili !  Kontrower-
sja Syjonu -
Arka krwawego przymierza - Wiadomo, że Żydzi, rozproszeni po całym świecie, jednali so-
bie gorliwie prozelitów i zmuszali jeńców wojennych różnych narodów do judaizmu -Na-
zwy  Jerozolimy -
Konstytucje apostolskie -Didaskalia  czyli  fałszerstwa i inne  przykłady - Manicheizm –
Wielki 
Augustyn z Hippony także  został  zafałszowany Jakoś  gdzieś zamordowali i podmienili
prawdziwych  Medyceuszy
Str 257-270
Talmud mówi -żydach wyłącznie pozytywnie- - Co zawiera Biblioteka Hermetyczna w Am-
sterdamie -Gdzie….. aż  tam uciekali  gnostycy -Wizygoci to mieli być  Wandale , Ostrogo-
ci  Sarmaci , Swebowie,  Alanowie 
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Str 271-300
Religia starożytnego Egiptu oraz  mit ozyriański o stworzeniu świata oraz  omówienie  sfał-
szowanej  mitologii religijnej  starożytnego Egiptu- O Bogach i świecie, I – VII- Źródła po-
znania bóstwa Dion z Prusy -Hieroi logoi - tajne nauki starożytnych Greków  - Sfałszowana
antygrecka  historia procesu i śmierci  Sokratesa   - Dionizja i mysteria eleuzyńskie  -O Izy-
dzie i Ozyrysie Plutarch  -Piramida  faraona  Cheopsa  i tajemne  nauki egipskie  -  Anch,
ankh crux ansata krzyż egipski -Tajemnice Krzyża Egipskiego -Oko  Horusa i wiele innych 
Str 301-303 
Zawartość  e- booka 
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Są też jacyś prałaci w biretach czerwonych,
Co je tam kardynał zwano w krajach onych,
Co tych waszych papieżów pomocniki byli,
Aleć wiarę  tam u nas bardzo pomylili.
Mikołaj Rej

    Wraz z zaprowadzeniem zachodniego łacińskiego katolicyzmu na naszych ziemiach, na-
stały wieki ciemne pańszczyzna i niewolnictwo poddanych ,  wstecznictwo ,  ciemnota  i
analfabetyzm nie znany w greckim świecie, niszczenie wszelkich nauk , pogromy cerkwi co
powodowało antypolskie i antykrólewskie  powstania,  zahamowanie rozwoju  kultury oraz
języka ,kult fałszywych świętych, a sam kościół katolicki w Polsce ma sumieniu także roz-
biory oraz wysługiwanie się zaborcom jak też zakulisową antypolską politykę, w wieku XX
przykrywaną propagandą chrztu Polski i tysiącletnią historią chrześcijaństwa jako tak zwa-
nej  ‘’cywilizacji łacińskiej ‘’w Rzeczpospolitej .Wraz z duchowieństwem łacińskim nastę-
powało jedynie przywiązywanie chłopów do ziemi, by miał kto płacić dziesięcinę. Zwalcza-
nie zaś religii greckiej zwanej  pogańską,  trwało praktycznie do XVII wieku .Publikacja
zawiera  dane z nieznanej  historii Kościoła i jego tajnego zaplecza.
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                                                                    Ciekawostka:
       BIZANTYŃSKA POSADZKA   JAKO POGAŃSKIE KLEPISKO I PALENISKO

       W Gnieźnie - w podziemiach Katedry, dopiero po II wojnie światowej, archeolodzy odkryli  – 
kultowe, pogańskie palenisko. Znajdowało się ono w najstarszej warstwie osadnictwa. Miejsce 
to przed ponad tysiącem lat, było centralnym punktem kultu świętego ognia. „Do świętego ognia
pielgrzymowano, przy tym palenisku organizowano wiece, stąd święty ogień zabierano do do-
mów. Taki jest rodowód znanego powiedzenia: strzec świętości domowego ogniska”*. Jak podaje
oficjalna historiografia, na Wzgórzu Lecha, zapewne już w VII-VIII wieku n.e. istniały podgro-
dzie i gród. Tu powstała świątynia pogańska a potem gród pierwszych Piastów. Jak pisze Zyg-
munt Rola „na tym kultowym palenisku, niczym na narodowej opoce zbudował Mieszko pierw-
szy polski kościół”. 

     Obok:  W  Pradze - nagrobek chrześcijańskiego księcia Brzetysława I († 10 I 1055), który w 
roku   1038 najechał na Wielkopolskę ( na  swoją  dynastię !)niszcząc m.in. Gniezno, Poznań i 
Giecz a  w dodatku ma  herb z  orłem ! Ale  podtrzymywanie  takich fałszerstw  miało na celu 
skłócanie bratnich  narodów. 

         Tom          Tom V   Zawartość  e- booka:  
Str 1-11
Konstantyn Wielki - Sobór nicejski był zwrotnym momentem w dziejach chrześcijaństwa-
Cesarz Konstantyn Wielki  i  Historia Kościoła-Przyczyny religijno-ideowe  reformacji  - 
Wpływ reformacji na cywilizację europejską - Sobór trydencki 1545-1563.Sobór był odpo-
wiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim- Indeks Ksiąg Zakazanych - 
Powstanie wspólnot starokatolickich - Rozwój mariawityzmu 
Str 11-42
Krzyż i jego  historia – Diecezja  wikariusz i  ksiądz  prefekt skopiowane z armii rzymskiej-
Początki walki z prawdziwą wiarą- Powstanie 'heretyckie'  w Polsce i pogrom słowiańskich 
chrześcijan-
- Teren Świętego Piotra -  tak powiedział  o Słowiańszczyźnie  Apostoł  Cyryl-Państwo
bizantyńskie. Ośrodki naukowe w Atenach i Konstantynopolu-
Wprowadzenie  chrześcijaństwa w Polsce- Kościół w  XVIII wieku: Klemens XIV stwier-
dził, że rozbiór Polski jest w interesie religii-Kościół Katolicki, a Rozbiory Polski - Cenzura
w kościele - Lingua catholica i obrońcy polskiej mowy 
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Str 42-70
A tak co do kultu maryjnego-Patrystyka  - Dogmat-Miejsce i wizerunek kobiety w wyznaniu
rzymsko-  katolickim- Niewolnice   diabelskich  jusufów-W 1439 r. dogmat o niepokalanym
poczęciu ogłosił Sobór w Bazylei-Kult maryjny – informacje ogólne-  Matka  Boża w isla-
mie-  Cuda Maryjne i  ich obalanie- Spaczony  panteon Maryjnego kultu  ( obrazy i wize-
runki  straszydła  i kicze  pseudoreligijne )-  Było wiele Matek Boskich przed narodzeniem 
Jezusa-Adam  imię
Str 71-78
Zniszczenie protestantyzmu w Polsce-Kościół Wielkiej Rewolucji-Sobór przeciw ‘’herezji’’ 
czyli opozycji  antypapieskiej - Sobór w Konstancji a sprawa polska 
Str 78-84
Jan  Hus  wielki reformator spalony na stosie-   Zasługi Husa dla rozwoju języka czeskiego -
Izydor  z Sewilli, również Izydor Sywilski-Historiozoficzną wykładnię kościoła rozwinął  
Mikołaj z Liry w swoim komentarzu z 1329 roku. Lira dzielił historię Kościoła na :
walkę Apostołów z Żydami (rozdziały 2-3) - czy zatem  Apostołowie  mogli  sami być Ży-
dami ? 
Str 85-107
Mit św. Stanisława   Patrona  Polski opracowanie i rozbiór  krytyczny  biografii i   legendy  
katolickiej  oraz  Bolesław  II Szczodry Śmiały  który miał  biskupa  kazać  zamordować  
Str  108 -118  Ujazd  Krzyżtopór  i jego  tajemnice  -  Tajemniczy  biskup krakowski Mau-
rus  Egipcjanin – Jan  Janik  Gryfita  biskup – Tajemnice  Kolegiaty Wiślickiej  i sensacyjne 
odkrycia- Imiona  greckie   i  łacińskie w Polsce  czy słowiańskie- Izydor z  Sewilli  zamie-
niony na  katolika -  Odtajnić  bizantyńską  kolegiatę!  

                                                                   E-  BOOK                                           
                                       .. nie da się być światłym obywatelem bez czytania ..       

 
                            DUCH  PRAWDY  I DUCH  FAŁSZU TOM VI                          
                                                  ESSEŃCZYCY  QUMRAN                                                   
                                                  MISTRZ SPRAWIEDLIWOŚCI
                                           Historia zwojów znad  Morza  Martwego 
                                                    
                              Opracowanie źródłowe  Krystyna  Ziemlańska  
                                                    Redaktor  Naczelna                                                 
                                           Stron A-4 87  Cena 15 zł   rok 2015

     ….Nie jest to walka zbrojna; wrogowie, nazywani 'fałszywymi tłumaczami' 
     albo 'zwodniczymi widzącymi', zmieniają Boże prawo, aby usidlić sprawiedli-
wego…..
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W grotach doliny Qumran znaleziono w latach 1947-1964 liczne rękopisy z okresu II wieku
p.n.e. – I wieku n.e. Były wśród nich najstarsze ze znanych dotychczas manuskryptów ksiąg
biblijnych i apokryfów oraz dokumenty należące do ugrupowania religijnego, które zaczęto 
identyfikować z esseńczykami. To odkrycie okazało się jednym z najbardziej fascynujących 
w XX wieku. Chirbet Qumran to współczesna nazwa starożytnej osady nad północno-
zachodnim brzegiem Morza Martwego. Wiosną 1947 roku w grocie w dolinie Qumran Be-
duini z plemienia At-Ta’amira znaleźli cztery rękopisy. Zainteresowało to archeologów, któ-
rzy do 1964 roku prowadzili systematyczne badania na tym terenie. 

Dzięki nim odkryto 800 manuskryptów, z których 200 zawierało fragmenty ksiąg biblij-
nych, 100 stanowiło części ksiąg apokryficznych, a pozostałe były tekstami o charakterze 
religijnym, świadczącymi o funkcjonowaniu na tym terenie szczególnej wspólnoty wyzna-
niowej. Ustalono, że manuskrypty liczą ponad 2 tysiące lat. W wypadku ksiąg biblijnych są 
to więc najstarsze znane rękopisy. 

O Esseńczykach pisali historycy z początku naszej ery: Józef Flawiusz, Pliniusz Starszy i
Filon z Alexandrii, Dio Chrysostom i Hippolytus z Rzymu. Na terenach Judei pokazali się
oni od późnego okresu drugiego wieku pne.  

Zamieszkiwali oni też tereny Syrii, Nabataei i Egiptu. W Jeruzalem Esseńczycy mieli swoją
dzielnicę zwaną Essene Quorter.  Ich oryginalną bibliotekę która zmieniła nasze spojrzenie
na historię "Chrześcijaństwa" odkryto w roku 1946, w jaskiniach nad Morzem Martwym, i
nazwano te dokumenty Zwojami z nad Morza Martwego. Było to największe odkrycie ar-
cheologiczne XX wieku. Z Esseńczyków  zrobiono   jednak sektę żydowską którą  nie byli i
tak się   utarło o nich  pisać . Niestety, większość tych zwoi do dziś nie została udostępniona
do ogólnego wglądu, a te które opublikowano były politycznie korygowane.Kim był ten
"Jezus / Essa" od którego pochodzi nazwa Esseńczyków? 

Kolejne grupy uczonych badające teksty, bez względu na proweniencję narodową czy reli-
gijną uczonego, były oskarżane o ukrywanie tekstów, opóźnianie ich publicznego udostęp-
nienia w celu zakrycia prawdy o początkach judaizmu czy chrześcijaństwa, czy zatajenia
faktu istnienia starożytnej cywilizacji .(…) 

Jeszcze w latach pięćdziesiątych,  na samym początku prac zmierzających do odczytania
zwojów, postanowiono — na wszelki wypadek — wszystkie odnalezione fragmenty sfoto-
grafować, zaś negatywy filmów złożono w bibliotekach kilku renomowanych ośrodków na-
ukowych.Przez następne dziesięciolecia nikt nie miał do owych „kopii bezpieczeństwa” do-
stępu.                                                                   22.



  E- book zawiera naukowe  artykuły poświęcone  esseńczykom oraz gminie   w Qumran .
Są to zebrane źródła  o Qumran i działalności gminy oraz  teksty z  tajemniczych zwojów z
których wynika nauka o synach światłości i synach ciemności  oraz inne przekazy.    Była
to gmina której przewodził  tajemniczy Nauczyciel Sprawiedliwości.  Jest to  ważne wpro-
wadzenie w nowe w Polsce  zagadnienie nie znane  ani  w kościele  katolickim ani w  ogóle
szerzej poza nielicznymi badaczami .
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                            DUCH  PRAWDY  I DUCH  FAŁSZU TOM VII  
                                          Biblijne egipskie  Księgi Mądrości    
      
                                    Stron A-4 306  Cena 35 zł    rok 2015 
                                             Opracowanie krytyczne  
                                      Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna 

               Religia i nauki moralno- etyczne  są  najważniejsze dla ludzi.  

              Prawo  i jego nakazy i zakazy jest wtórne w stosunku do  religii, 
którą  stworzył dla  ludzi  sam  Bóg Ojciec. Prawo nie jest nauką  etyczno- moralną  tylko 
zbiorem  przepisów  regulujących  w  sensie  ogólnym państwo oraz  działalność  jego or-
ganów a  to nie jest to samo. Jeśli się nie zna  zasad  moralnych  i etycznych , nie pomoże  
żadne  prawo  ani  żadne  przepisy  , zakazy czy nakazy  tej  czy innej władzy, której  prawo 
może  stać  nawet w  sprzeczności z  etyką  oraz  zasadami moralnymi.  Zasad  moralnych  
trzeba uczyć się od  dziecka, podobnie jak Mądrości. Nikt nie rodzi  się  ani mądry  ani  zna-
jący zasady moralne,  nauki  te  trzeba wpajać od dziecka.

Zanim  powstały  systemy  prawne,  były  nauki  religijne  czyli zasady  moralne  i etyczne,  
przekazane  ludziom przez  Boga  Ojca za  pośrednictwem  proroków,kapłanów  oraz  mędr-
ców  i filozofów  o  czym , niestety ludzie  w  wieku XXI  nie wiedzieli.Przekroczenie 
prawa  moralnego było karane  w  starożytności   bardzo surowo  , gdyż  świadczyło  o  
naruszeniu Porządku  Boskiego oraz  Boskich  praw  i  postępowanie w grzechu, który  
prowadził  do  piekła.Z  prawa  moralnego  wzięły się kodeksy  praw w  tym kodeks  karny 
a nie na odwrót.

W  opracowaniu o Palestynie jest  wzmianka o tym, że : 

Egipcjanie posiadali standard moralności dużo wyższy od zawartego w żydowskim zwanym
jako  katolicki Dekalogu (Dziesięć Przykazań), tysiąc lat wcześniej, nim napisano Deka-
log.A zatem Ezzat tego nie wymyśla. Breasted jest jednym z najbardziej szanowanych histo-
ryków. I pogląd głoszony przez Ezzata, że znaczna część materiału w Starym Testamencie
jest sfabrykowana, zniekształcona i splagiatowana – jest prawdziwy.
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Na przykład mądrość Amenemope, przechowywana na egipskim papirusie w British Mu-
seum, została przetłumaczona na hebrajski w późnym  średniowieczu  i  stała się – w  jaki
sposób  ?- źródłem całej sekcji Księgi Przysłów w Starym  Testamencie.  Nasze dziedzictwo
moralne pochodzi z szerszej przeszłości ludzkiej, starszej niż żydzi  i doszła do nas raczej
przez Hebrajczyków, niż od nich. Człowiek wzniósł się na wysokie standardy moralne na
2.000 lat, zanim powstał naród hebrajski – pisze Ezzat.

Wielka jest Prawda i trwała jej moc i nie zmalała od czasów Boga. Kto ją omija — będzie 
ukarany. Oto przyszłość chciwca. Skromność otrzyma nagrodę, lecz nieprawość nigdy nie 
osiągnie celu. Siłą prawdy jest jej trwałość." Nauka Ptahhotepa.

 Nadstaw uszy twoje, uważaj na słowa, które mówię, zwróć serce swoje ku ich zrozumie-
niu" - mówi faraon Amenemope do swojego syna w Mądrościach Amenemope. Skłoń ucho
swoje i uważaj na słowa moje, i zwróć serce swoje ku ich zrozumieniu" - mówi faraon do
swego syna w Księdze przypowieści.

Księga Psalmów wchodząca w skład Biblii (Stary Testament) księga zawierająca zbiór 150 
utworów poetyckich .  Psalmy są zróżnicowane pod względem gatunkowym: można wyróż-
nić lamentacje, hymny pochwalne i dziękczynne, psalmy królewskie, dydaktyczne, mądro-
ściowe, prorockie i inne. Psalmy są wybitnym pomnikiem literatury starożytnego   Egiptu  
zafałszowane  na   hebrajskie Psalmy Dawida  , lecz przede wszystkim stanowią dokument 
pobożności   i mądrości egipskiej  czasów starożytnych. Chrześcijanie upatrywali w wielu 
psalmach proroctw dotyczących życia i mesjańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Psal-
my stały się wzorem dla chrześcijańskiej poezji religijnej, były też tłumaczone przez wybit-
nych poetów. 

                  Ale po raz  pierwszy  ukazują się  jako   egipskie czyli odfałszowane.  
Poza  samymi Psalmami Biblijne Księgi Mądrości zawierają  inne  staro-egipskie  księgi za-
mienione na hebrajskie  takie  jak: 

Księga  Syracha  - Psalmy  egipskie  - Hymn do Atona  -  Księga   Koheleta  
 Księga Przypowieści  - Księga Przysłów-   Księga  Hioba   -Księga  Habakuka 
-  Księga Mądrości                    

           Księgi te  pochodzą z  Nowej  Biblii  Gdańskiej  z   przekładu  greckiego 
      i odkrywają  nieznane piękno  starożytnych i nie przemijających nauk  Boskich.
           Księgi te   zostały  poddane  analizie  jakiej nie zawiera  Nowa  Biblia  Gdańska .
                 
Wszystkie wersje  Biblii ( a jest  bardzo  dużo) zawierają  te  księgi, ale różnią się  one  cza-
sem  nawet  bardzo  stylem , przekładem  oraz  źródłosłowiem.  Księgi w Nowej  Biblii  
Gdańskiej są  naprawę  wyjątkowe i  okraszone  przez  Redakcję  Białego Orła  piękną  gra-
fiką  historyczną. 

           Ponadto w opracowaniu znajduje się rys  historyczny  czyli 
       Egipskie  nauki Ptahotepa i etyczna cywilizacja starożytnego Egiptu .  
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      (….) Nic nie stoi na przeszkodzie, aby traktować Biblię jako arkę, dzięki której ocalały staro-
żytne  klejnoty myśli ludzkiej i słowo boże. Ale trzeba też umieć oddzielić w niej to, co pierwotne
i natchnione, od tego, co wtórne i ułomne. Mamy taką szansę. Od kilku  tysięcy lat  lat Egipt sta-
rożytny mówi do nas  ponownie swym własnym językiem i odsłania najstarsze zapisane teksty 
ludzkości, a jego myśl etyczna i religijna zmartwychwstaje, głosząc potęgę prawdy:

„Nauki   Ptahhotepa”  sprzed  5500  lat  sławią  wierne  i  czyste  życie  rodzinne,  pracowi-
tość,  posłuszeństwo  wobec  prawa,  unikanie  zwady,  życzliwość  dla  ludzi.   „Maat”   w 
starożytnym  Egipcie  to  była  jednocześnie  bogini  sprawiedliwości  i  prawdy,  jak  i 
sama  sprawiedliwość,  ład  i  prawda;  to  również  harmonia  i  porządek  świata  płynące 
z  Nieba. 

 Faraonowie  czyli królowie egipscy wyznawali  bardzo  etyczny  kodeks  moralny  a  potem
nauki  te  weszły  do kanonu  moralnego Biblii, tylko, że  nie były w  ogóle  cytowane w
czasie  mszy  i liturgii  i ludzie nie wiedzieli  nawet o tych księgach, więc  nie mogli  się z
nich uczyć.  

 Oględnie  mówiąc, nauki   te zostały zastąpione nie  trafnymi i   zbędnymi  kazaniami  księ-
ży   i innych duchownych, zamiast te  nauki  cytować  i stale je  przywoływać.  Ale  może
to i lepiej,   bo wyszłoby na to, że  to habiru ( złodzieje, mordercy  i  nożownicy  którzy na-
zwali się po wiekach Hebrajczykami  oraz  biblijnymi Izraelitami ) byli tacy mądrzy i etycz-
ni i  mieli takie  wspaniałe  nauki i księgi,  które  na dodatek  sami  napisali.
           
 Mieszkańcy  doliny  Nilu  byli  na  wskroś  narodem  mistycznym,  a  nawet  sakralnym,  
dostrzegającym  we  wszystkim  manifestację  Boga  i  Jego  dzieła.            
 W  „Starym  Testamencie”  znajdujemy  wiele  tchnących  nienawiścią,   oszczerczych  i  
krańcowo  niesprawiedliwych   zmyśleń  o  Egipcie, o  faraonach, tępych  prześladowcach  
nieszczęśliwych  izraelitów   i inne  zmyślone brednie. Kto je  wymyślił ? 

                                  Sophia oznacza po grecku po prostu Mądrość.

Mądrość Boga, współstworzycielka świata, przez wielu myślicieli i twórców chrześcijań-
skich uważana za kobiecy przejaw Boga objawiający się ludzkości oraz Ducha Świętego, 
trzecią  żeńską osobę Trójcy wyrugowaną w  chrześcijaństwie i zamienioną na męską  Trój-
cę  Ojca  Syna i Ducha Świętego. Sam koncept Sofii czyli Mądrości znany był już w cza-
sach starożytności.

Zarówno Pitagoras jak Sokrates czy Platon rozumieli filozofię dosłownie jako philo (‘umi-
łowanie’) – sophię (‘mądrości’).  Według Platona Mądrość  jest  jedną z czterech cnót kar-
dynalnych, stąd też wziął się też zapewne pomysł, że w państwie rządzić powinni filozofo-
wie czyli mędrcy  jako władcy wielbiący mądrość. 

Filozofowie hellenistyczni łączyli Sofię z Logosem  -Słowem,  ta idea została potem przeję-
ta przez Ewangelię św. Jana we wstępie ….Na początku było Słowo… 
                      Oczywiście  kolejne  słowo po wielu poprzednich.
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Czas  pokazuje, komu ufać,
 a  kogo  bezpieczniej jest mieć w  dupie.
Starożytna  mądrość.

                       Mądrość jak niemowlętom w Chrystusie
  dla nie   posiadających  jeszcze  wiedzy  i  mądrości,  zaczynających  się  uczyć . 

 Mądrość tego świata jest demonicznie inspirowana przez szatana. Pan Bóg zapowiedział 
rozwój diabolicznej mądrości w czasach ostatecznych 1 Tm 4,1. 3. Żądza  pieniądza, wła-
dzy, seksu, światowości.             
                                              Kto czyta nie błądzi ...nie  kupisz nie dowiesz się..
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Niniejszy  E- book składa się z dwóch  rewelacyjnych  książek poświęconych odkłamaniu
dziejów zachodniego judeo- chrześcijaństwa, które zapanowało nad greko -katolickim wscho-
dem Europy już w wieku XVI a całkowicie w wieku XVII  i XVIII oraz innych  źródeł. Polacy
w ogóle nie znają dziejów kościoła i mają wyobrażenia na ten  temat prawie wyłącznie czer-
piąc z  przykładów polskich męczenników katolickich lub osoby Jana Pawła II i w dodatku są
przyzwyczajeni do wizerunku kościoła na sztandarach ojczyzny , także czerpiąc z osoby księ-
dza Skorupki uczestnika wojny polsko - bolszewickiej. 
Obecny kościół zachowuje się i postępuje jakby nie miłą  żadnej  przeszłości,  nic nie było,
milczy  na  ten  temat  i  nie  podejmuje  nawet  dyskusji  na  temat  swoje  strasznej
przeszłości.  ........Ostatnie  trzydzieści  lat  XX wieku przynoszą nowe tajemnice finansów
Jego Świątobliwości. Legendarne złoto Watykanu istnieje w rzeczywistości, czy też Stolica
Apostolska zmierza prostą drogą do bankructwa? Finanse właśnie stały się pożywką naj-
większej tajemnicy Kościoła – nagłej śmierci Jana Pawła I. 
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Prasa światowa pełna jest  sensacyjnych doniesień o niezliczonych skarbach i „workach”
czeków napływających do Watykanu za pośrednictwem zgromadzeń zakonnych i wielkich
najbogatszych diecezji z Niemiec i Stanów Zjednoczonych.  ….którzy kardynałowie wie-
dzieli o zabójstwie papieża i dlaczego milczą, odsyłając najbardziej podejrzane osoby o ko-
rupcję w sprawach finansów Watykanu na emerytury w luksusowych hotelach Wysp Kara-
ibskich…to nie jest szkalowanie kościoła ale  fakty i  prawda  umiejętnie tuszowane i ma-
skowane  obłudą  religijną. Historia  kościoła  rzymsko- katolickiego to temat taboo   ponie-
waż  korzenie  tego zła sięgają pierwszych wieków  chrześcijaństwa i  starożytnej  Judei
rzymskiej prowincji  Imperium  Romanum ( obecnie  Palestyna  i Izrael) .

Pierwsza książka‘’ Ciemna strona historii chrześcijaństwa’’ Hellen Ellerbe dedykowana
wolności i godności człowieka- jak napisała jej autorka.  Przez okres prawie dwóch tysiącle-
ci Kościół terroryzował i gnębił miliony ludzi pragnąc osiągnąć kontrolę nad ich życiem du-
chowym. "Ciemna strona historii chrześcijaństwa" ujawnia szczegóły tragedii, smutku i nie-
sprawiedliwości narzuconej ludzkości przez Kościół. Na czym  ta niesprawiedliwość polega
wyjaśnia  autorka która sięga do wielu nieznanych źródeł  tej historii.

 Druga  książka ‘Tajne sprawy papieży  ‘ Roberta Haaslera- ukazuje nam walkę o władzę w ło-
nie zachodniego kościoła  i  zbrodnie w łonie papiestwa w  celu  przejęcia  kontroli nad  całym
chrześcijaństwem. 

                     WYPROWADZIŁEM SIĘ Z  WATYKANU 
                      z błogosławieństwem ponad 1300  lat temu  

                                                   
                                   Dziady  to  nie tylko  sztuka  polska... 
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• Urząd Dobroczynności Apostolskiej – zajmuje się rozpatrywaniem próśb i ewentu-
alnie przyznawaniem skromnych datków oraz udzielaniem błogosławieństw w for-
mie reskryptu lub wypisanym na ozdobnym pergaminie.

Arabskie trony   do siedzenia, władze  i  zwierzchności ,dworska  tytulatura i rozdęta  biuro-
kracja    monsinior , szambelan ,  prolontariusz, depozyt  kanclerz,  arcybiskup, arcybiskup  
metropolita,  biskup  sufragan,  biskup  ordynariusz,  biskup   pomocniczy,  diecezjalny,  ka-
pitalny   i mało  kapitalny,  nuncjusz,   dziekan, eskcelencja  i  magnificencja, a do  tego 
jeszcze  kardynał , opat,  prałat, prefekt, protonariusz,  wikariusz,  koadiutor,  infułat,  pre-
zbiter  i  archiprezbiter , protoprezbiter,  diakon i archidiakon,  nuncjusz ,  biskup  kanonik  
z  mankietami ,  synody  i  episkopaty,i  dziesiątki  innych  zaszczytnych  pierdzistołków  
administratorów  terenowych i  ponad  państwowych   w tym  władyka  jako godność  hono-
rowa. I jeszcze  książę  kościoła od jednej  hebrajskiej  biblii. Jego Eminencja, Wasza  Emi-
nencja  a do Pana  Boga  po imieniu    czyli  Jezus !  W  angielskim jest lepiej , bo jest słowo
LORD .

                                                               E-  BOOK                                           
                                       .. nie da się być światłym obywatelem bez czytania ..       
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Słowo się  rzekło,  kobyłka  u płota.  Powiedziało się A, trzeba  było powiedzieć  B.

                         Bez wiedzy z zakresu  historii chrześcijaństwa  
        trudno  jest wyobrazić sobie nawet   świadomego człowieka i historyka. 

To Pan Bóg mówił Swoim prorokom, co mają przekazywać innym: „Albowiem proroctwo
nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej,  lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Du-
chem Świętym”. 2 P 1,21 (BW), dlatego „Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych
rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego
Duch je zgromadził”. Iz 34,16 (BW). 

                                   
 Czym  jest  Ewangelia ?  Otóż  jest  ściśle  związana z  egipską   oraz kananejską  historią
najazdu  habiru, o których  jest mowa w  opracowaniach na  podstronie Wszystko  o żydach.
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 Pierwszym krokiem jaki należy zrobić chcąc dyskutować na temat Pana Jezusa ( nazywane-
go po  chamsku tylko  jako jakiś  Jezus) i jego sylwetek oraz osób samych Apostołów  pre-
zentowanych w Ewangeliach to odrzucenie pryzmatu, przez który na Ewangelie zwykło się
patrzeć. Chodzi o pryzmat późniejszych dogmatów i teologicznych naleciałości, które dziś
niekoniecznie muszą być aktualne.
 Bowiem kiedyś ważne – dziś w zestawieniu ze stanem naszej wiedzy historycznej jawią się
jako naiwne, a już na pewno wymagające gruntownego skorygowania. Wiara nie różni się
od innych dziedzin życia, bo też podlega ciągłej ewolucji. Kto zamyka się na  najnowsze
ustalenia oraz badania i nie chce  ich przyjąć do wiadomości,  ten sam sobie  szkodzi. 

                                                                       NOWA BIBLIA GDAŃSKA 
                                    BIBLIA  JEST KSIĘGĄ DLA  CAŁEJ LUDZKOŚCI 
                              I  JEST BARDZO WAŻNA DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA 

  Jest to dużo lepsza  wersja od  obowiązującej  w  Polsce skrajnie uproszczonej , ocenzuro-
wanej   i  prymitywnej  Biblii  Tysiąclecia  zatwierdzonej  przez  ‘ Prymasa  tysiąclecia’ kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Dużo lepsza   to nawet  mało powiedziane.
                                                           
 Konferencja Episkopatu Polski obradująca na Jasnej Górze w dniach 2–3 maja 1988 wyda-
ła pozytywną opinię o rozpoczęciu procesu jego beatyfikacji  Prymasa Wyszyńskiego.  Sto-
lica Apostolska 26 kwietnia 1989 wyraziła zgodę tzw. nihil obstat na rozpoczęcie tego pro-
cesu.
Tom IX  zawiera odfałszowany Nowy Testament z analizą  tekstów 
-  4  Ewangelie  NBG
-  Analizę biblijną Listów Apostolskich NBG 
-  Analizę biblijną Dziejów Apostolskich NGB
- Objaśnienia , komentarze   historyczne i analizy  

 Nowa Biblia Gdańska i zawarty w niej Nowy Testament to bardzo dobre źródło wiedzy
szczególnie Ewangelie oraz Listy Apostolskie , które przewyższają Biblię Tysiąclecia  o
całe nieba przekazami  jak też  naukami ewangelicznymi. NBG uznana za  protestancką  ta-
kową nie jest,  ale była stosowana przez  ten odłam  chrześcijaństwa. 

Nowa Biblia  Gdańska drastycznie różni się od innych popularnych przekładów Biblii,  jej
tłumaczenie zostało pogłębione o szereg językowych idiomów, które po dogłębnej analizie
lingwistycznej  sprawiły,  że  teksty tej  biblii  nabrały nowego blasku oraz  innej  wymowy
ewangelicznej.

Bibliści Śląscy dokonali  tłumaczenia  NGB z  greki  wersji  Biblii znanej  jako Septuaginta,
jednak nie wysilili się specjalnie i nie wniknęli głębiej w idiomatyczny język,  który w  bar-
dzo wielu miejscach  jest  dla  ludzi współczesnych  kompletnie  niezrozumiały.  Ich praca , 
jakkolwiek  pierwszy i niezbędny  etap , za co  należą się im wielkie dzięki,  została  zna-
czenie  poszerzona  poprzez  szereg  językowych  objaśnień oraz  synonimów, a  także   me-
tafor i przenośni  literackich i  kulturowych oraz  danych  historycznych z  regionu, 
które  nadają   ewangeliom, listom oraz dziejom apostolskim  oraz inny  i nowy teologiczny 
przekaz , zrozumiały dla każdego.   
                                                               29. 



Nowe  analityczne opracowanie  NBW  ujawnia  wymieszanie  wielu wątków ze  zwojów  
qumrańskich z wypowiedziami Chrystusa  Nauczyciela Sprawiedliwości  i  przełożonego  
gminy  Qumrańskiej  . Analiza  dostarcza  także obszernej wiedzy  z  historii  terenów  bi-
blijnych  w świetle  nowych  badań także  archeologicznych  a także  szereg dodanych  ko-
mentarzy i objaśnień  całego obszernego  historycznego kontekstu. 

 NGB jest  świetnym  źródłem  wiedzy  jakiego nie można  w  żadnym  wypadku pominąć. 

Od dawna  nie czyta  się   Biblii  i dlatego warto zapoznać  się z  inną ciekawszą  wersją. 
W  roku 2018  Instytut badawczy IMAS International we współpracy z wrocławskimi ini-
cjatywami Pismo Święte PL i Lectio Divina-On Jest opublikował najnowsze wyniki badań
na temat czytania Biblii Tysiąclecia przez Polaków.  Wynika z nich, że Biblię - przynajmniej
raz w roku, a więc rzadko  - czyta 19,2 proc. Polaków. Czytanie cotygodniowe praktykuje 7
procent, a codzienne tylko 3,8 procent Polaków.  Interesująca jest zależność między wie-
kiem a częstotliwością sięgania po Biblię. Okazuje się, że o wiele częściej Biblię czytają
osoby młode w przedziale wiekowym 18-29 lat.   
                                                                   
Jakie fragmenty Biblii są najczęściej czytane?
Na pierwszym miejscu są Ewangelie, w następnej kolejności Listy Apostolskie i Apokalip-
sa. Ze Starego Testamentu największą popularnością cieszą się Psalmy.    

Święty Paweł przezwany Szawłem Saulem   był Grekiem a nie Żydem , co  także widać  na
wizerunkach  malarskich .

Nie  był  także  żadnym  nawróconym  faryzeuszem.  Sensacyjną  historię ze  Świętym Paw-
łem  oraz  cały wywód dowodowy na  temat  jego greckiego pochodzenia  zawiera  ten  e-
book.  Między innymi także  imię  apostoła Piotra  jest greckie - Petrus . Grecy nie stosowa-
li  imion  hebrajskich .

Apostołowie nie byli ciemnogrodem i rybakami  analfabetami ,  ale  ludźmi bardzo wy-
kształconymi w gminie   Qumran ( ośrodku  filozoficznym  i  naukowym) oraz w Aleksan-
drii Stolicy Mądrości .  

Nowa  Biblia  Gdańska odsłania   inne  nieznane nauki  oraz walkę ze  starożytnym    ży-
dowskim plemieniem faryzeuszy. Wyjaśniony został także   proces  Pana  Jezusa  przed  ży-
dowskim Sanhedrynem. 

Ciekawostka  biblijna .Biblia twierdzi, że   Pan Jezus wywodzi się w  linii  genealogicznej
od Dawida  izraelskiego króla . 
                             „Chronicle of Higher Education” 21 listopada 1997
 Żadna inskrypcji nie mówi niczego o samym Dawidzie i nie daje też dowodów na to, że
rzeczywiście żył. Jednak fakt, że wspominają go z imienia jako ważną osobę w tak krótkim
czasie po domniemanym okresie jego życia, wskazuje, że był on tylko wytworem wyobraź-
ni. 
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Żadne odkrycie archeologiczne nie może zostać w stu procentach powiązane z jego osobą.
…... nie dokonano żadnych nowych odkryć, które można by powiązać z postacią Dawi-
da……Dawid- (ur. ok. 1040 p.n.e. – zm. ok. 970 p.n.e.) – postać tylko biblijna, król Izraela
od ok. 1010 p.n.e., poeta. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. 

Być  może  także, że istniał  jakiś   kacyk  i  habiru z  całym  haremem  jak to wymienia
Stary  Testament w Biblii:  Pierwszą żoną Dawida była Mikal, córka Saula. Jeszcze zanim
został królem poślubił Abigail i Achinoam z Jizreel. W czasie panowania w Hebronie żona-
mi Dawida zostały Maaka, Chaggita, Abitala i Egla. Po przeniesieniu stolicy z Hebronu do
Jerozolimy Dawid wziął sobie jeszcze nałożnice i żony z Jerozolimy  – spośród nich z imie-
nia znana jest jedynie Batszeba. Pod koniec życia do haremu izraelskiego króla trafiła Abi-
szag. 
                  
            Czy zatem  jest możliwe,  aby Pan Jezus   miał  takiego   dynastycznego przodka ? 
                                                     Oczywiście, że  nie.

                                                           E-  BOOKI                                         
                               .. nie da się być światłym obywatelem bez czytania ..      

                                         Duch Prawdy i Duch Fałszu Tom X                                             

                                         GNOZA  CZYLI  MĄDROŚĆ  BOŻA   

                                             Stron A-4   179   Cena 25  zł
                          Opracowanie źródłowe  badawczo - naukowe rok 2015 i 2021
                                     Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna 
                              
                                    Komentarze i objaśnienia do  tekstów  gnostyckich 
                     Gnostyk i Cudotwórca  Appoloniusz z Tiany -czy był to Jezus Chrystus 
                                                     Biblioteka Walentyniana
                                                      Nieznane  ewangelie
Opracowanie źródłowe  badawczo - naukowe  Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna 

NA POCZĄTKU BYŁA GNOZA

Na początku była Gnoza, a Gnoza była u Boga, i Bogiem była Gnoza. Ona była na początku
u Boga. Wszystko przez Gnozę się stało, a bez Niej nic się nie stało, co się stało. W Niej
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnia. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Gnostyk. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Była Gnoza prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie była Gnoza, a świat
stał się przez Nią.  Przyszła do swojej własności, a swoi Ją przyjęli. Wszystkim tym którzy
Ją przyjęli, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Prawdy -
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Prawdy się narodzili. A Gnoza
stała się ciałem i zamieszkała wśród nas. I oglądaliśmy Jej chwałę, chwałę, jaką Dziecko
otrzymuje od Matki-Ojca, pełne łaski i prawdy. Gnostyk daje o Nim świadectwo . Z Jego
gnozy wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Matki-Ojca, o Gnozie pouczył. Takie jest świadectwo gnostyka. Matką  jest Ona, Przed-
wieczna- Sophia- Mądrość.                                                                                               31.



Kościół  katolicki  używał od dawna słowa  gnoza na określenie  herezji,   bo tępił  prawi-
dłowe  nauki  i właściwą  religię  starożytną  od wieków. Słowo  GNOSIS  oznacza wiedzę
a nie  herezję,  stąd  też  bardzo wiele  dzieł  katolickich  autorów, które  odrzucały  prace
gnostyków,  jest niestety chybionych u samej podstawy. Wielu  badaczy  biblijnych  zmar-
nowało  wiele  czasu  na  udowadnianie,  że   dzieła   gnostyczne  były   heretyckie  lub
błędne .Opieranie się  bowiem  wyłącznie na Piśmie  czyli Biblii Sulejmana  która nie jest
źródłem  historycznym zwiodło  już niejednego  badacza .
 Walentyn Egipcjanin (łac. Valentinus) (ur. ok. 100 r. n.e. w Phrebonis w Górnym Egipcie –
zm. po 160 w Rzymie albo na Cyprze) – chrześcijański gnostyk, twórca walentynianizmu.

      
     Urodzony w Górnym Egipcie Walentyn greckie wychowanie odebrał w Aleksandrii, gdzie też

 przyjął chrześcijaństwo o zabarwieniu gnostyckim , czyli pierwsze  i prawidłowe. 
Szkoła Walentyna należy do największych i najbardziej wpływowych szkół gnostyckich, ja-
kie istniały przed powstaniem manicheizmu. O żadnej nie podaje się tak wiele informacji”.
Uczniami Walentyna byli m.in. Ptolemeusz, Herakleon i Marek. Rozmaite szkoły walenty-
niańskie utrzymały się do końca IV wieku.  

Gnostycka  Biblioteka Walentyniana  -jest  w  Internecie w języku  angielskim ale  jak
wszystkie  dzieła  filozoficzne  czy to greckie  czy to  egipskie   została wymieszana z  pseu-
do  - gnozą  czyli podróbami .  Cała wielka  biblioteka  to prawie  same przeróby.   Została z
niej wyłuskana wartościowa  wiedza  z  którą  warto się zapoznać  na początek  gdyż  stano-
wi część  teologii. Zawiera  między  innymi nauki Silvanusa ze  Świętego Gaju  które jakoś
się  uchowały we  fragmencie oraz   kim był Silvanus . Oraz  tajemniczy Appoloniusz z Tia-
ny, cudotwórca i gnostyk. Publikacja  jest wstępem  do zagadnienia  gnozy  i zawiera   nie-
zbędną terminologię z  tego zakresu , potrzebną  nie tylko osobom  duchownym czyli klero-
wi ale  każdemu  chrześcijaninowi,  gdyż wraz z  nadejściem nowej  epoki zmieni  się  także
religia a  raczej nastąpi  wielki  powrót do  korzeni i  właściwej  religii.

Przy  okazji  opracowania  ujawniła się  sfałszowana  biografia świętego Wojciecha  misjo-
narza w Prusach .Wojciech Sławnikowic (cz. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert; ur. ok.
956 w Libicach, zamordowany przez  pruskie  plemiona  pogańskie  23 kwietnia 997  w
Świętym Gaju w okolicach Pasłęka, pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup
praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego, szerzący religię
chrześcijańską wśród Prusów którzy mieli go zamordować w  czasie  misji, patron Polski. 

E- book  odpowiada  także na  pytanie czy wielki  Cudotwórca i Mędrzec  oraz  gnostyk
Apolloniusz  z Tyany był w rzeczywistości Jezusem  Chrystusem a także  wyjaśnia skompli-
kowane  imię  JEZUS  i skąd się wzięła nazwa   JEZUS  CHRYSTUS  a  bynajmniej  nie
jest  to  i nie było imię  Boga ani imię własne.

Apoloniusz z Tiany, Apollonios z Tyany (ur. 15 w Tianie w Kapadocji, zm. 100 w Efezie) –
neopitagorejski filozof, założyciel szkoły pitagorejskiej w Efezie, uzdrowiciel,mędrzec, Na-
uczyciel Mądrości Bożej.  Uważany za pośrednika między bogami i ludźmi, 
cudotwórcę,proroka, filozofa, a ponieważ żył równorzędnie w  czasach Jezusa  uważany 
także za  tę postać a postać Jezusa za  fikcyjną.                                                                32.



Urodzony w antycznym wielkim mieście Tyana  Tayanis w Kapadocji w Turcji obecnej , 
słynnym z  Kulu  Boga Zeusa.  Stąd też e-book zawiera   wycieczkę do Kapadocji  oraz do 
Tyany. 

Wykaz zawartości : 

Str 1- 9 
Diatryby  Epiktet z  Hierapolis – na początku była  gnoza -  Słowniczek  pojęć  gnosty-
cznych  oraz  objaśnienia  do gnozy 
Str 9-15
Duch czyli Pneuma
Str 15-20
Nauka o Zbawieniu i Zbawicielu 
Str 20-31
Gnostyk i cudotwórca Apoloniusz z Tiany wprowadzenie 
Str 31-41
Hermetyzm - Gnoza - Nauka o Zbawieniu i Zbawicielu ciąg dalszy 
Str 42-80
 Gnostycka  Biblioteka  Walentyniana  nieco wiedzy - Gnostic Society Library 
Str 81- 85
Święty  Wojciech  z   krzyżem  Chi   Ro cesarza   Konstantyna  -  Kościół  św.  Wojciecha
Biskupa Męczennika w Białymstoku 
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                            Opracowanie  źródłowe  badawczo - naukowe 
                                      Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna 

                     
 Plik z internetu   z komentarzami  a  także  skąd się wziął język cerkiewno słowiański w  li-
turgii  prawosławnej   na ziemiach słowiańskich w  tym  polskich . Jak też  liturgia  cerkiew-
no -słowiańska  która  jest sprawowana  w wielu  krajach a w Polsce  była wprowadzona  
przez Apostołów  Cyryla i  Metodego zwanych Apostołami Słowian. Opracowanie  zawiera 
liczne  komentarze  historyczne i  leksykalne, i wyjaśnia  głagolicy ( pisma  dla Słowian) 
oraz  cyrylicy i samej  słowiańskiej   liturgii którą  mieli  wprowadzić Cyryl  i Metody .  Ka-
tolikom w Polsce  zagadnienia  te  mogą się wydawać  obce  i nowe, ale  jest to  historia  re-
ligii  chrześcijańskiej i samego prawosławia, które  rzekomo dotarło za  pośrednictwem   
tych Apostołów do państwa  Mieszka I  z  Wielkich Moraw. 
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Opracowanie  jest poświęcone prawosławiu w Polsce  oraz w  innych krajach z  których  re-
ligia  ta się wywodzi, czyli bizantyńskiej  Grecji oraz  związanej z Bizancjum prawosławnej
Bułgarii , Słowenii i innych  krajów  słowiańskich .

Święty Cyryl, właściwie Konstantyn, (ur. ok. 827 w Tesalonice, zm. 14 lutego 869) i Święty 
Metody, właśc. Michał,  (ur. ok. 815, zm. 6 kwietnia 885), Bracia Sołuńscy, misjonarze. Prowa-
dzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Twór-
cy rytu słowiańskiego, święci Kościoła katolickiego i prawosławnego nazywani apostołami Sło-
wian .

Cyryl-Konstantyn nazywany też Filozofem pochodził z wielodzietnej, chrześcijańskiej ro-
dziny wysokiego, bizantyjskiego urzędnika. Był bratem Metodego i najmłodszym z sied-
miorga rodzeństwa. Niektóre późne biografie podają słowiańskie pochodzenie matki. Z tego
powodu rodzice mieli posługiwać się biegle językiem słowiańskim i znać obyczaje Słowian.
Według innych źródeł, wszyscy ówcześni mieszkańcy Tesaloniki mieli biegle znać mowę
słowiańską. Polski slawista Leszek Moszyński we  Wstępie do filologii słowiańskiej pisze:
Ojciec ich Leon był wyższym dowódcą wojskowym. Chociaż byli Grekami, znali od dzie-
ciństwa także język słowiański, bowiem nie tylko okolice Sołunia, ale i jego przedmieścia
zamieszkałe były przez Słowian. Ale skąd się wziął  ten język słowiański-  kto go  wymy-
ślił, kiedy i gdzie? Jest to  bardzo ciekawe,  bo nie było żadnego takiego języka ani Słowian
w  okolicach Sołunia.

 Na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława cesarz bizantyjski Michał wysłał kaznodzie-
jów Cyryla (Cyryl to imię zakonne Konstantyna) i Metodego z tą misją, ponieważ znali język Sło-
wian. Rościsław nie chciał misjonarzy niemieckich, nieznających miejscowego języka. 

Konstantyn-Cyryl studiował w Konstantynopolu pod kierunkiem Focjusza i Leona Matematyka w
Akademii Konstantynopolitańskiej i następnie tam wykładał. Przygotowując się do działalności
wśród Słowian,  uprościł i  zmodyfikował,  wraz ze swym bratem, 49-literowy alfabet oddający
dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, zwany głagolicą. Rozpoczął rów-
nież (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język. 

W roku 862 Konstantyn i Metody opuścili Bizancjum, udając się jako misjonarze na Morawy.
Wskutek trudności stawianych ich działalności przez zależny od Kościoła zachodniego kler fran-
koński, prowadzący także działalność misyjną na Morawach, obaj bracia udali się w roku 868 do
Rzymu. 
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Zjednali sobie papieża Hadriana II, przywożąc w darze  szczątki św. Klemensa odnalezione na
Krymie. Uzyskali oni poparcie papieża dla swej działalności i uznanie słowiańskiej liturgii, ale
Konstantyn, nie zniósłszy trudów dalekiej podróży, pozostał w Rzymie i tam umarł w roku 869 w
jednym z klasztorów. 

Po śmierci  Cyryla jego dzieło kontynuował brat  – Metody, który był arcybiskupem Sir-
mium, z jurysdykcją nad Morawami i Panonią. Ponownie jego działalność spotykała się ze
sprzeciwem hierarchii  kościelnej (niemieckiej)  obawiającej  się utraty wpływów. Podczas
synodu biskupów w Bawarii (870) został oskarżony o herezję i uwięziony przez duchowień-
stwo niemieckie za poparciem Ludwika II Niemieckiego na wyspie Reichenau na Jeziorze
Bodeńskim. Został uwolniony dopiero po 3 latach dzięki interwencji papieża Jana VIII. Zo-
stał przyjęty na dworze władcy  Świętopełka I, księcia morawskiego, gdzie jako arcybiskup
Moraw kontynuował swe dzieło.  Metody zmarł w roku 885 prawdopodobnie w Welehra-
dzie na Morawach. 

Działalność świętych okazała się rzekomo  niezwykle ważna dla kultury Słowian, popularyzując
piśmiennictwo.  UNESCO w roku 1969 na całym świecie obchodziło 1100. rocznicę śmierci Cy-
ryla. Papież Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego w 1980 roku współpatronami Europy, a w
1985 r. poświęcił im encyklikę Slavorum apostoli.

W ikonografii święci przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy. 
 Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl ukazywany jest w todze profesora, w ręce
 ma księgę pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z alfabetem
  słowiańskim. 
                Ale skąd się wziął  taki  alfabet i skąd się wywodził  wraz z obrządkiem słowiańskim ? 

  Profesor Antoni Mironowicz.  Specjalizuje się w problematyce historii Białorusi, historii 
Europy Środkowej i Wschodniej, historii Kościoła prawosławnego, historii nowożytnej, hi-
storii Rosji. Wyróżniony przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych za książkę Ko-
ściół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej.  

Dowodzi  istnienia  obrządku słowiańskiego  w Polsce  a  Redaktor Naczelna  mocno  go  
krytykuje oraz  obnaża  braki w  tendencyjnym i nierzetelnym wykształceniu  .  
Opracowanie  jest bardzo ważnym wkładem  badawczo naukowym do historii  prawosławia 
nie tylko samego  słowiańskiego  obrządku a także do  historii Polski i innych  krajów nazy-
wanych  jako słowiańskie.  
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                                                            E-  BOOK                                         
                            .. nie da się być światłym obywatelem bez czytania ..    

                         DUCH PRAWDY I DUCH FAŁSZU   Tom   XII               
                                                e- book bezpłatny skan 

                               ‘  Obrządek słowiański w Polsce  pierwotnej  rozważony
                                w świetle  dziejopisarstwa  polskiego ‘, Warszawa  1904,
                     Biblioteka  Dzieł  Chrześcijańskich  Ksiądz  Władysław  Szcześniak teolog

Autor  starał się  zaprzeczyć  istnieniu w Polsce  i na całej Słowiańszczyźnie oraz  na Węgrzech 
 religii  greko katolickiej  poprzez wykazanie   tego  na podstawie źródeł  ale wszystko czemu 
 zaprzecza  jest prawdą.  I tak  należy czytać  tę  książkę.

Do tej książki  trzeba  przeczytać   serię  Wielka  Slavia, w Tomie  II  jest mowa o Bizancjum w 
Polsce oraz  niepewnej  historii  Gniezna  jako stolicy Prymasów Polski i wiele innych dowodów  
na   grecką  religię  a także   kulturę . Jak  też inne tomy które  wykazują związki ze  starożytno-
ścią.  Można  mieć zastrzeżenia co do  pewnych zbieżności  tego e-booka  starodruku z Tomem  II
serii Wielka  Slavia  o Bizancjum na ziemiach polskich ale jest to przypadkowe. Tom II Wielkiej 
Slavii powstał w  roku 2017   i zawiera  inne  ustalenia jak też  inne   tomy a  książka  księdza 
Władysława  Szcześniaka z  roku 1904  była  przeczytana  5 maja 2020  roku.

                                  DUCH PRAWDY I DUCH FAŁSZU Tom XIII 
                                                      Sensacje teologiczne i religijne                               
                           Źródła naukowe oraz  biblijne  opracowanie  krytyczne
                                                  Stron A-4 260    Cena 30  zł  
 Opracowanie źródłowe  badawczo - naukowe  Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna 

Wykaz zawartości : 
Str 1- 10
Ujazd  Krzyżtopór i jego tajemnice – Tajemniczy Biskup Maurus – Stanisław  Gryfita – Ta-
jemnice  Kolegiaty  Wiślickiej  -  Greckie  imiona   sfałszowane  na  słowiańskie   jako
staropolskie  -  Izydor z Sewilli zamieniony na katolika -  Odtajnić bizantyńską kolegiatę
wiślicką ! 
Str 11- 56
Jezuici  prawdziwa  hisoria zakonu zbrodnie  fałszerstwa nauka i religia  oraz  jezuici w
Polsce 
Str 57-76
Boże Narodzenie   święta i obyczaje znane i nieznane od  czasów  antycznych -  historia
kultów  starożytnych  -  Sol  Invictus Helios  - Krzyż  słoneczny  -  Kwadryga – Rydwan
symbole  religijne – Mitra z  orłem- Boże  Narodzenie i szopka - Lucjusz Domicjusz Aure-
lian - Jak żydzi komuniści w  Polsce wprowadzili karpia na wigilijny stół – Opłatek - Szop-
ka, jasełka i kolędnicy czyli  kino farmerskie -  Kolędy i polska Wigilia 
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Str 76-84
Mitra i mitraiznm
Str 84- 96
Panrokrator- Egida -  Rodzina Ozyrysa, Izyda   pierwsza kosmiczna Trójca  Święta - Gdzie
urodził się Pan  Jezus? - Królewski horoskop Boga  JeZeusa -  Pokój   mieszkalny stajenka i
grota  czy  były wymyślone – Jezus  Nazarejczyk i świat Jezusa 
Str 97- 111
Savonarola- Sabazios - Zeus- Dionizos – Appolin Bóg Słońce i JeZeus   oraz  kwadrygi  ap-
polińskie – Pantokratos  - Sto imion Boga – Wigilia
Str 112-135
  Sobór bazylejsko-ferrarsko-florencki   oraz  patriarchaty 
Jeszcze w XV wieku w Polsce każdą świątynię chrześcijańską określano słowem cerkiew
(grecki  kyriakon – Pański dom). W 1439 roku  miała miejsce unia Kościołów greckiego i
rzymskiego ,która oparta była na wykrytym w grudniu 2016 roku na podstawie źródeł  mor-
derstwie greckiego bizantyńskiego patriarchy Józefa II a potem nastąpiła wielka schizma
zachodnia  i  niszczenie  greckiego prawosławia w  Polsce i winnych krajach. 

Str 136 -  156
        Teologia i spory dogmatyczne  

Są to dane  o rodzajach teologii dla każdego , kto się  interesuje  dziejami chrześcijaństwa  za-
chodniego czy   też wschodniego.   Opracowanie stanowi   kompendium wiedzy dla   laików ,ale  
nie tylko  bowiem także  jest  przeznaczone dla   wszystkich   kościołów -  W ujęciu Tomasza z 
Akwinu -Krytyka zasadności teologii -  Literatura grecka  czyli podstawowa - Zachodnie  fran-
końskie  judeo - chrześcijaństwo   - Dogmat w Kościele katolickim - ale w duchu żydowskim - 
Współczesne tendencje - ale w duchu żydowskim 

Str 157 - 176             
Źródła o  prawosławiu -  Największe oszustwo chrześcijaństwa  to dogmat o Trójcy -  Allah 
i Jahwe -  Ketuba wymyślona pięćdziesiątnica w tradycji  Izraela – Duch Święty czyli Pneu-
ma -Rozwój wiary a jej tożsamość ale w duchu żydowskim czyli  złym i niewłaściwym  -I 
jeszcze  Egzegeza Czym  jest  mądrość  oraz  życie  duchowe   -  Przebaczać ale jak – Dla-
czego Pan Bóg  toleruje i dopuszcza  zło -  Aniołowie  i objawienia - Mistyka w chrześcijań-
stwie ale w duchu żydowskim                                                                                                    
- Mistyczne zjednoczenie z Chrystusem według Jana Kalwina  - Kontemplacja 

Str 176 - 183

 Sobór efeski oraz  nestorianizm- – trzeci sobór powszechny, zwołany w Efezie przez cesarza Teo-
dozjusza II w 431, cesarz  podobno- ale nie wiadomo czy to prawda-   rozkazał  zniszczyć  naj-
wspanialsze  sanktuarium  antyczne w  Olimpii i zburzyć    Świątynię Zeusa - w celu zakończenia
sporu wywołanego przez Nestoriusza dotyczącego rozumienia osoby Jezusa i tytułu Marii z Naza-
retu, Theotokos. Wydaje się to  fałszem. 

Str 184 - 196
 Astrologia Z Chrystusem-  Zeus jako  Jezus  Chrystus – Święci  jako pośrednicy o kulcie  
relikwi  - 
Posąg  Zeusa ( JA to mówię  )  Rozważania maryjne o fałszywum kulcie maryjnym
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Str 197- 218
POLITEIZM    HELLENO CHRZEŚCIJAŃSTWO  
 Arianizm  - O Jezusie  z Nazaretu  - Ojcowie kościoła - Duch  Święty Aniołowie i skrzydła 
- Hera  grecka  bogini oraz katolickie matki boskie – Arianizm - Wulfilla -  Germano-  
slavistyka w religii -Przekłady Nowego Testamentu 
Str 218- 234
Doktorzy i ojcowie kościoła oraz  jak zostali zafałszowani na żydowskich staruchów w  ma-
larstwie- -  Reforma  gregoriańska na zachodzie - Papocezaryzm - Reforma  kluniacka –
Leon i Wielki -  Sakramentarz z Werony, także Sakramentarz Leoniański –  Chalcedońskie
wyznanie wiary 
Str 234-248
Święty  jako  tytuł - Heretycy sobory i hipostazy -Sabelianizm – Katarzy- Manicheizm –
Pryscylianizm – Patrypasjanizm  -   Unitarianizm- Trynitaryzm-  Hipostaza- Emanacja -
Subordynazjonizm -  Aftartodoketyzm  - Ebionic i-  Monofizyci eutachianizm – Monotele-
tyzm- Pelagianizm- Nestorianizm - Szkoła  antiocheńska – Księga  Sędziów- Apokalipsa
Ezdrasza

Str 248-257
Sobór nicejski I – zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego, zwoła-
ne przez cesarza Konstantyna Wielkiego do Nicei w Bitynii, trwające od 19 do 25 lipca 325
roku. Zgromadzenie to zostało uznane na soborze efeskim w 431 roku za pierwszy sobór
powszechny. Jego decyzje wywarły olbrzymi wpływ na rozwój religii, kultury i nauki euro-
pejskiej, a także oddziałały na wydarzenia polityczne. 
Str 257- 258
Poczet  prymasów   Polski  zafałszowanych na semickich żydów.
Str  259-260  
Wykaz  zawartości.

                                          DUCH PRAWDY I DUCH FAŁSZU
                                                              TOM XIV
                                    Egipsko - grecki  Corpus Hermeticum 
                                         czyli  nauki dla Wtajemniczonych.
                                    Ukaże się w osobnym wydaniu  w  tłumaczeniu.   
Dwa obszerne  tomy. Jest dostępny w domenie publicznej ale w  języku  angielskim i został
rozmieszczony na bardzo wielu  podstronach i w dodatku bardzo drobnym drukiem.Poza
tym wymagał  sprawdzenia i korekty  treści. Na razie  trzeba  przeczytać inne  tomy Ducha
prawdy  oraz  Wielką Slavię i inne  publikacje oraz  opracowania  bezpłatne. Corpus  Her-
meticum  będzie  udostępniony za pół  roku od  dnia  ukazania się  portalu Wydawnictwa
Biały Orzeł.

Nag Hammadi w Egipcie: Odkryto kodeksy w języku koptyjskim, powstałe w II-III 
n.e., należące do biblioteki gnostyków. Wśród nich znajdują się apokryfy, których au-
torzy dla zwiększenia autorytetu, podszywają się pod apostołów i ewangelistów.   I 
tak dalej.
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Powszechnie znane jest odkrycie manuskryptów z 1947 roku należących do tzw. 
wspólnoty z Qumran (esseńczycy). W tym samym mniej więcej czasie (1945 r.) do-
szło również do odkrycia w Egipcie, niedaleko miejscowości Nag Hammadi (arab-
skie "Prześwietne miejsce"), obszernego zbioru oryginalnych pism gnostyckich w ję-
zyku koptyjskim (łącznie 51 dobrze zachowanych pism różnej treści na 1153 stro-
nach zebranych Znalezisko datuje się na ok. 350 r. n.e. Są to jednak przekłady na ję-
zyk koptyjski wcześniejszych pism, których powstanie należy datować na II i III 
wiek n.e., a w przypadku niektórych (np. Ewangelia Tomasza) nawet na I wiek n.e.

 Nowe źródła pozwalają oprzeć się na fundamencie niezależnym od relacji herezjolo-
gicznych, jednocześnie dokonując rewizji doniesień Ojców Kościoła (przed odkry-
ciem z Nag Hammadi, wiedza na temat antycznej gnozy opierała się głównie na do-
niesieniach jej katolickich przeciwników - tzw. Ojców Kościoła).  Z Analizy tekstów 
Biblioteki z Nag Hammadi można wysunąć kilka niezwykle znaczących wniosków

1. W skład biblioteki wchodzą zarówno teksty o charakterze lub zabarwieniu chrze-
ścijańskim, jak i teksty w ogóle pozbawione chrześcijańskich treści. Wskazuje to na 
wzajemną relację chrześcijaństwa z gnozą, jak i na jej niezależność. 
2. Pisma dowodzą, że gnoza chrześcijańska uznawała siebie za prawowitą wykładnię 
chrześcijańską, żywo podejmując tematykę chrystologiczną, trynitarną i kosmolo-
giczną. 3. W świetle odkryć tzw. ortodoksja musi być uznana za owoc długotrwałego 
procesu, który ma swoje źródło w różnorodnej myśli wczesnochrześcijańskiej.
4. Gnoza chrześcijańska została uznana za herezję dopiero w toku polemicznych 
starć, a jej dyskwalifikacja opierała się jedynie na teologicznych sądach.
W oparciu o wnioski płynące z analizy tekstów z Nag Hammadi (a również i na 
podstawie innych odkryć, choćby i znaleziska z Qumran) można zbudować teorię 
całkowicie różną od tradycyjnej na temat początków chrześcijaństwa i jej pierwotnej 
ideologii.

Biblioteka z Nag Hammadi to kolekcja trzynastu starożytnych ksiąg odkrytych  w 
okolicach miejscowości Nag Hammadi niedaleko Luxoru w  Górnym Egipcie przez 
lokalnych mieszkańców.
 Gnoza  wywodzi się bowiem  także z Egiptu.Zostały one spisane w języku koptyj-
skim na papirusie i oprawione w skórę. Koptyjska  Biblioteka znana  jako  z  Nag 
Hammadi , została znaleziona w  1945 w miejscu, w  którym znajdował się  starożyt-
ny egipski klasztor, zniszczony w IV wieku n.e.Był to jeden  z  kilku podobnych 
klasztorów.Kodeksy zawierają 52 teksty, z których większość ma charakter gnostycz-
ny. Znajdują się tam również trzy teksty pochodzące z Corpus Hermeticum oraz 
fragmenty tłumaczeń Republiki Platona. 

Corpus hermeticum lub Poimandres - zespół tekstów greckich, a także jednego ła-
cińskiego, powstałych w II i III wieku, jako zapis objawień boga Hermesa Trismegi-
stosa - mającego cechy egipskiego Thota i Merkurego. Corpus heremeticum łączy w 
sobie wpływy gnostyckie, neoplatońskie i dodane kompilacyjnie także judaistycz-
ne kabalistyczne.
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Hermetyzm – greko-egipska mistyczna grupa filozoficzna  zafałszowana jako po-
gańska,  której wierzenia są zawarte w zbiorze zwanym Corpus Hermeticum – grupie
osiemnastu traktatów napisanych w hellenistycznej Aleksandrii w I wieku n.e. Za ini-
cjatora tej filozofii uznaje się na poły mitycznego Hermesa Trismegistosa, który 
utożsamiany jest też z egipskim Thotem-Tehutim.
Corpus Hermeticum stał się dostępny w zachodniej Europie w roku 1460, gdy doku-
menty Ich przetłumaczenie w roku 1471, przez Marsilia Ficina, uruchomiło eksplozję
renesansowego hermetycyzmu za sprawą m.in. Johna Dee, Giordano Bruno, Tomma-
so Campanella, Johannesa Trithemiusa, Heinricha Corneliusa Agrippy, Roberta Flud-
da oraz Theophrastusa Bombastusa von Hohenheima (Paracelsusa). Hermetyzm za-
kłada przede wszystkim jedność i niepodzielność uniwersum, w którym wydarzenia 
zachodzą synchronicznie na wszystkich jego poziomach. Chodzi tu np. o poziom du-
chowy i aspekt zmysłowy. Stąd hermetyczne powiedzenie „jako na górze, tako na 
dole”. 
Hermes był mitologicznym synem Boga Zeusa  i tytanki, urodził się w okolicy góry 
Kyllene w greckiej Arkadii – krainie, której nazwa posłużyła do określania herme-
tyckiej eschatologii. 
  
 Polskie tłumaczenie rzekomo oryginalnych tekstów z Nag Hammadi opracował  
ks. prof. dr. hab. Wincenty Myszor (Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego).Wincenty Myszor (ur. 22 maja 
1941 w Chełmie Śląskim, zm. 19 lutego 2017 w Katowicach) – polski duchowny ka-
tolicki, prałat, profesor nauk humanistycznych, patrolog, koptolog oraz znawca tek-
stów gnostyckich. 

     Niestety  Ksiądz  Myszor  zabrał się za  podrobioną  gnozę  czyli  spreparowaną  . 
                    Dlatego  trzeba  zapoznać się z  objaśnieniami  do   gnozy .
                          

Poimandres (stgr. Ποιμάνδρης - "pasterz ludzi", znany też jako "Poemandres", "Poeman-
der", "Pimander") – w mitologii hellenistycznej imię istoty mitycznej. Tytuł zbioru pism. 
Członkowie grupy  Poimandresa (ok. II w. n.e.), powstałej mniej więcej równolegle z chrze-
ścijaństwem na ziemiach egipskich, przypisywali mu autorstwo zbioru pism pt. Poimandres 
włączonego w skład gnostyckiego Corpus Hermeticum atrybuowanego Hermesowi Trisme-
gistosowi. 

Zosimos (gr. Ζώσιμος ὁ Πανοπολίτης, Rhazes, Rismus, Rozinus, Rusim, Rusam itd.) – 
grecki alchemik,  gnostyk i zwolennik Poimandresa (hermetyk), żyjący na przełomie III i IV
wieku naszej ery. Pochodził z górnoegipskiego Panopolis (obecnie Achmim). Gnostycki al-
chemik, jest autorem najstarszych znanych ksiąg alchemicznych. Jego dzieła nie zachowały 
się w całości do naszych czasów, znane są jednak obszerne cytaty lub całe fragmenty zawar-
te w tekstach greckich, syryjskich i arabskich. 

Wiadomo stąd, że lubił się on odwoływać do formy wizji sennych, które (najczęściej w po-
staci dialogu mistrza i ucznia) odnosiły się do różnych interesujących go kwestii. Zosimos
jest też twórcą encyklopedii składającej się z 28 ksiąg, dedykowanej jego siostrze Theose-
bei.                                                                  40.



Dokonał pierwszej historycznie poświadczonej destylacji alkoholu. Fragmenty dzieł Zosi-
mosa zostały w dość chaotyczny sposób pomieszczone w Codex Marcianus, później zaś
opublikowane przez Berthelota w Collection des anciens alchimistes grecs. Arabski niekom-
pletny przekład tekstów Zosimosa odnaleziono w 1995 w kopiach ksiąg Klucze miłosierdzia
i Sekrety mądrości autorstwa Ibn Al-Hassana Ibn Al-Tugra'ia, alchemika perskiego. 

Po polsku znany jest  spotworniały przekład tzw. Wizji Zosimosa (w C.G. Junga Psycholo-
gia a religia Zachodu i Wschodu, gdzie również więcej informacji o samym Zosimosie). 

                                                                   41.
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