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                    MESJASZ  NARODÓW i  PRAWDZIWA  RELIGIA
Pojęcie to narodziło się jeszcze w dobie staropolskiej, kiedy Rzeczpospolita traktowana była jako
przedmurze  chrześcijaństwa,  czyli  kraj  broniący  kultury  cywilizacji  chrześcijańskiej  przed
barbarzyńskimi poganami. Najpełniej idee mesjanizmu rozkwitły w czasie rozbiorów, a szczególnie
w okresie powstania listopadowego.  Uważano, że Polska, jako kraj szczególnie umęczony przez
zaborców,  jest  krajem  wybranym  przez  Boga do  przyniesienia  nowego  ładu  Europie oraz
politycznego  i społeczno-moralnego  odrodzenia  ludzkości  w duchu  wiary  chrześcijańskiej.
Naród polski  miał  stać  się  łącznikiem  między  Bogiem  a całą  ludzkością.  Ostatecznym  celem
mesjanizmu było zbawienie ludzkości  w przyszłym Królestwie Bożym. Przykładem mesjanizmu
w III  cz.  Dziadów jest  Widzenie  księdza  Piotra,  scena,  w której  padają  bardzo  ważne  słowa,
określające istotę polskiego mesjanizmu:                                                                                        
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  Skaldowie  piosenka 'Od wschodu do zachodu słońca '
              
Za chwilę wzejdzie Słońce, za chwilę  nowy dzień
              Gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się
                         Powoli wschodzi Słońce i wschodzi zieleń drzew
                                       Ulice, domy, miasta za chwile zbudzą się
Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie Słońce wysoko !
               Komu pałac, komu salon, a komu niebo nad głową !
                              Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie Słońce wysoko !
                                             Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą !         
Za chwilę wzejdzie Słońce, znów skończy się dzień
                      Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się
                                    Za chwilę wzejdzie Słońce i zgaśnie zieleń drzew
A jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się                                                                           
Wstaną ludzie, otworzą oczy, na niebie Słońce wysoko !
               Komu pałac, komu salon, a komu niebo nad głową !
               Wstańcie ludzie, otwórzcie już  oczy  na niebie Słońce wysoko !
                                      Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą !                

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną… 

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, To składek zbierać nie będą narody,
Lecz ogłupieją — i na pieśń strzelaną I będą wieści z wichrami wchodziły,
               A każda będzie serce ludów pasła; Nieznajomymi świat poruszą sił
                            Na nieznajome jakieś wielkie hasła.                                                                           
Nie pojmie Francuz, co to w świecie znaczy,że jakiś naród wstał w ciemności dymie,
               Choć tak rozpaczny — nie w imię rozpaczy.
                          Choć taki mściwy — a nie w zemsty imię.                                                       
                                     Nie pojmie, jaką duch odbył robotę
W przeświętych serca ludzkiego ciemnicach,
             Iż przez sztandary je tłumaczy złote,
                        I przez bój wielki — i [w] dział błyskawicach.
                                   Cóż to — zapyta — są za bezimieńce
                                                Którzy na dawnym wstali mogilniku?
Bój tylko widać i ogniste wieńce,
            A zwierzęcego nic nie słychać krzyku!
                 Nie, to nie ludzie z krwi i ciał być muszą,
                          Lecz jacyś pewnie upiorni rycerze,
                                   Którzy za duszę walczą tylko duszą
                                            I ogniem biją niebieskim w pancerze».        Juliusz Słowacki

PROROCTWO  RABINA  Yitzaka Kaduriego
Ciekawą rzeczą jest notatki sporządzonej przez zmarłego w styczniu 2006 roku w wieku 
108 lat rabina Yitzak Kaduri, jednego z najbardziej poważanych rabinów w historii. 
Człowieka, specjalistę w dziedzinie Talmudu i kabały, a na kilka miesięcy przed swoją 
śmiercią spisał na małej karteczce swoje ostatnie słowa. Zaklejona w kopercie notatka miała
być według życzenia rabina otwarta dopiero teraz.                                                           
Historia jest o tyle dziwna że według rabina Yitzaka Kaduri sporządził tą notatkę po tym jak
ukazał mu się Jezus i przekazał mu zakodowane imię Mesjasza który ma powrócić i 
objaśnić jak jest z tym naszym życiem.                                                                                         2.



 Natomiast najciekawszą rzeczą w tej notatce jest to że jak ten enigmatyczny algorytm 
zostanie rozszyfrowany to będzie oznaczało nadejście samego Jezusa czyli czas Miłości.Na 
owej kartce rabin Yitzhak Kaduri zapisał imię Mesjasza. Zapisał, że Mesjaszem, który 
przyjdzie. „Podniesie On ludzi i udowodni, że Jego słowa i prawo są ważne” I to właśnie 
oznacza zapisane po hebrajsku zdanie które brzmi: „Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro 
Vetorato Omdim” .
 ADAM =1414=10=1 – 1=10=1414=ADAM   (  Adam Mickiewicz)
MARS = jest to 4 planeta w naszym układzie i składa się z czterech liter czyli liczba 44 
                         „Patrz! - ha! - to dziecię uszło - rośnie - to obrońca! 
                       Wskrzesiciel narodu,  z matki obcej , krew jego dawne bohatery, 
                                   A imię jego będzie czterdzieści i cztery.”
                                      Adam Mickiewicz - III cz. Dziady
 Dalej   na końcu.                                                           

PRZEPOWIEDNIE  KOŃCA
 A wiedz o tym, że ludzie w epoce euro-komunizmu i globalizacji będą samolubni, chciwi, 
wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni,
miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, 
nadęci, miłujący władzę i  pieniądze,będą się uczyć  wielu skażonych i niewłaściwych nauk, będą  
rozpowszechniać złe nauki ,będą  mieć ograniczone  umysły , będą stosować złe prawo aby innym 
szkodzić , nie sprzeciwią się temu prawu będą  myśleć tylko o własnych  korzyściach i dobrobycie, 
nie będą mieć sumienia i litości ,będą  służyć mamonie i  kłamstwu, judaszowi lekarze będą  
mordować ludzi  bezkarnie, zapanuje  krzywoprzysięstwo i wiarołomne sądy, księżą będą okazywać
pozór pobożności, ale będą  mieć serca z kamienia, wielu ludzi straci  nadzieję  i  zatraci się w bólu 
i rozpaczy,  a kościół nie spełni ich oczekiwań…

                                             Przepowiednie  i proroctwa 
1. Religia ''oświecona'': spiskowcy będą wyznawać obcą , tajemną religię i  narzucać  innym 

herezje  i kłamstwa i zamienią  Ziemi w  Satanię
2. Masowa hipnoza: ludziom świata ulegną zwodzeniu i uwierzą w ich kłamstwa 
3. Rządząca elita: mała grupa będzie kontrolowała cały świat. Grupa  zamaskowanych 

przywódców, którzy  mają jeden zamysł  oddadzą w przymierzu potęgę i władze swe  
jednemu  najwyższemu przywódcy  któremu na  imię  Satanos. 

4. Międzynarodowy zakulisowy ''porządek ''ekonomiczny: najbogatsi będą prosperować dzięki 
międzynarodowemu bankierstwu  i  niekontrolowanemu  handlowi. 

5. Spisek pieniądza: spiskowcy osiągną swoje bogactwo i dobra przez okradanie innych ludzi. 
Kontrolować będą handel złotem , srebrem , bronią  i  wieloma  towarami

6. Okultyzm: spisek spożytkuje u  swe  tajne umiejętności i  czarną magię by uwieść masy, 
zwiedzone  masy  będą  wierzyć w pozory  prawdy, nie  będą  umieć  odróżniać  zła  od  
dobra , będą  się  uczyć fałszywych  nauk, nie  będą  już rozumieć  mowy i języka.

7. Oszukiwanie: oszukane  i uśpione masy zgodzą się na zapoczątkowanie   zbrodniczego 
Nowego Porządku Świata uknutego przez elitarną klikę 

8. Kryzysy i chaos: spiskowcy spowodują krwawe i wyniszczające wojny, plagi, głód , zatrutą 
żywność,choroby , powodując  celowe zamieszanie i  zanieczyszczenie.                           

9. Końcowa klęska: wyjdą  na jaw tajne spiski  knute przez  wiele wieków  przeciwko Polsce 
przeciwko ludzkości, w końcu spiskowcy zostaną całkowicie pokonani, bo ujawnią się ich

                                             metody działania                                                                     
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Zygmunt Krasiński

Tym, który bez wątpienia wierzył w Polskę był Zygmunt Krasiński. W swoich wierszach
przedstawia nasz naród jako pełen siły i wiary. Czyni Polaków ludźmi mocnymi duchem,
którzy bez wątpienia powinni stanowić przykład dla swoich sąsiadów! Ile dziś pozostało w
nas z tego co pisał Krasiński ? W swoich dziełach zaznaczał szczególnie role Polski w nad-
chodzących latach. Zgodnie z jego poetyckim proroctwem w kraju miała zapanować pełnia
chrześcijaństwa nie tylko wśród rodaków, ale także w stosunkach z innymi państwami. W
poemacie samym, ukazuje się Polska przebóstwiona, nieśmiertelna i nieskończona.
 Poeta był przekonany, że jeśli Polacy znajdą w sobie wystarczająco dużo siły, by oprzeć się
szatańskim pokusom i wytrwają w nauce Bożej , to wszelkie zło będzie nas omijać i nic nie
zniszczy tego, co budowaliśmy przez lata. 
                                                             
Oto wybrane fragmenty z Psalmów przyszłości i Dnia dzisiejszego...

Polsko moja! Polsko święta!  Nad zwycięstwa stoisz progiem.
           Kres to męki twej ostatni -   niechaj tylko uwydatni,
                   żeś wszechzłego wiecznym wrogiem!
Potem prysną śmierci pęta  i ty będziesz wniebowzięta,
          bo aż w śmierci byłaś z Bogiem".
"Bądź pełen wiary, bądź pełen nadziei [...]"
             "Śród dziejów świata, mój polski narodzie!
Niechaj ci z serca nie wydrze ojczyzny
            żaden gwałt ziemski ni ziemska pokusa.
                Wierz tylko w słowo i przykład Chrystusa".
                     "Ja wam zwiastuję, że Polska nie będzie
                                 Królestwem tylko lub rzeczpospolitą,
                                           Lecz nad państw świeckich skończenne krawędzie
Prawem miłości, rozlewalnym wszędzie,
           Niedzielą wieków, na jaw wydobytą.
                     Nagle, jak poseł, ukaże się ona -
                            I pośród mocarstw spodlonego grona
                                       Przezwą ją ludzie »mocarstwem-aniołem«.
Ja wam zwiastuję, że Polska kościołem
             Będzie na ziemi widomego czynu;
                       Przed nią pobledną potępione społem
                                  Królów uciski i wściekłości gminu.
                                           I będzie - będzie w tej Polszczę i chwała,
O którą szlachta w dziejach harcowała -
          I będzie - będzie - i wolność ludowa,
                      Ludziom romańskim i germańskim nowa [...].

Wincenty Pol
To kolejna postać, która wróżyła Polsce wielką karierę nie tylko na scenie politycznej, ale 
także kulturowej. 
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Proroctwa kapłana polskiego:

Wytrwaj, mój ludu! Już twój ranek świta.
         Powstań do życia! Już się rozjaśniło.
                Już z grzechów ziemia twa obmyta,
                            I będzie w końcu to, co z początku było.
                                       Tak, widzę - widzę z nadziemską rozkoszą,
Przed duszą moją księga przyszłych losów.
                     Tysiące ramion, tysiące wielkich głów.
O! wszystkim ludom pójdziesz, Polsko, przodem!                                                             
                 Bo wielkie czucie łono twe rozgrzeje,                                                                 
A twa się cnota po świecie rozleje,
           Jak się krew twoja po ziemi rozlała.                                                                 
Wytrwaj, a staniesz potężna i cała! [...]
                  A duchem bożym jak słońce płonący,
                            Między narody jak morze grający,
                                        I płodny, płodny jako ziemia boża!
Wiecznym pomnikiem twojej polskiej chwały
           Będą te Tatry, gdzie twe orły wzrosły;
                   A polskie wody będą cześć twą grały,
                              A twą koroną - nieba sklep wyniosły!
                                         Świat się urządzi twoimi prawami,
                                                      Ty sam się zdziwisz nad władzą twych cudów,
           Bo twoi wieszcze będą prorokami,
A twoja księga - Ewangelią Ludów!   
I krew się twoja sakramentem stanie
Ludom ginącym z niewoli i głodu! 
                I wzniosą one po ziemi błaganie:
                             Przez święte rany polskiego narodu
                                                                                          Wybaw nas, Panie!"

                                   Wizje Ojca Klimuszki 

Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko urodził się w Grodnie w 1906 roku, a zmarł w 1980 roku. Był
zakonnikiem, jasnowidzem i zielarzem zarazem. Wiele lat  po wojnie,  aż do śmierci,  spędził  w
klasztorze  w  Elblągu.  Swoje  zdolności  wykorzystywał  przede  wszystkim  do  rozwiązywania
codziennych problemów ludzi, którzy się do niego zgłaszali. Posiadał ogromną wiedzę na temat
ziół, funkcjonowania ludzkiego organizmu, dzięki której potrafił dawać rady, które “uzdrawiały”.
Najsłynniejszy  współczesny  Polski  jasnowidz  rzadko  publicznie  przekazywał  swoje  wizje.
Jednakże  w  gronie  przyjaciół  i  znajomych  czasami  o  nich  mówił.  Także  w  spotkaniach  z
dziennikarzami, między innymi z Wandą Konarzewską, jasnowidz oznajmiał: 

“Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden
kraj  w  Europie  (…)  Polsce  będą  się  kłaniać  narody  Europy.  Widzę  mapę  Europy,  widzę  orła
polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać
inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym”. 
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W jednej ze swoich książek zatytułowanej “Moje widzenie świata” ojciec Czesław Klimuszko pisał
wprost: “Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat
i  miał  do  wyboru  stały  pobyt  w dowolnym kraju  na świecie,  wybrałbym bez  wahania  Polskę,
pomimo jej  nieszczęśliwego położenia geograficznego.  Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich
chmur, lecz promienne blaski przyszłości.

 Jasnowidz  posługiwał  się  szczególnie  metodą  odczytywania  informacji  o  przyszłości  i  stanie
zdrowia danej osoby, patrząc na jej fotografię. Twierdził, że można z niej odczytać informację o
charakterze, inteligencji, stanie zdrowia. 
Patrząc na zdjęcie dostrzegał także inne sprawy, powiązane z daną osobą, a mianowicie jej dom,
rozkład mieszkania, osoby bliskie i wszelkie wydarzenia życiowe z przyszłości. Polski jasnowidz
był człowiekiem bardzo skromnym.       
 
Uważał,  że  za  darem  jasnowidzenia  kryje  się  “wielkie  ryzyko,  udręka  i  odpowiedzialność”.
Powiedział: “Najbardziej wstrząsającym przeżyciem jasnowidza jest widzenie dramatycznych scen
rozgrywającego się wydarzenia, wobec którego musi pozostać biernym widzem, bez możliwości
wpływu.  Podobny wstrząs  rodzi  w duszy jasnowidza  świadomość odpowiedzialności  za  wynik
powierzonej mu sprawy do rozstrzygnięcia”.

Sławę w całej Polsce zyskał ksiądz Klimuszko w 1947 roku po wygłoszeniu przepowiedni. Jej treść
dotarła nawet do Watykanu. Na spotkaniu z księżmi, pytano o najbliższą przyszłość Kościoła w
Polsce. Ksiądz Klimuszko powiedział wtedy: “Widzę niespodziewaną śmierć kardynała Hlonda 24
października. Przyczyną jego śmierci będą płuca, chyba grypę zaziębi. Zaraz po nim umrze nagle
drugi  dostojnik  duchowny,  nieco  niższy  w  hierarchii  kościelnej”. Po  czterech  miesiącach
przepowiednia spełniła się szczegółowo. Kardynał zmarł na zapalenie płuc , a biskup Łukomski,
wracając z jego pogrzebu, zginął w wypadku samochodowym.

Czasami słynny polski jasnowidz ujawniał swoje wizje na temat przyszłości świata. 

 Podobnie jak inni wizjonerzy, on także widział zagrożenia moralne i ekologiczne dla ludzkości i
świata. Przyznał, że miał wizję potencjalnej wojny nuklearnej oraz wojen religijnych. 

Mówił tak:  “Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych
stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i
dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że
jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo
trzęsienie ziemi ? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne”.

 Tuż przed swoją śmiercią natomiast powiedział swojemu przyjacielowi: “Kraj ten oczekuje lata
świetności.  Jest  to obecnie szczęśliwe miejsce.  Gdybym miał się drugi raz narodzić,  chciałbym
przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie
stanie”.Według  relacji  osobistego  sekretarza  ojca  Klimuszki,  którym  był  w  1978  roku  ojciec
Lucjusz (Stefan Chodukiewicz), jasnowidz również przepowiedział wybór papieża .  Gdy w dniu
wyboru na papieża Jana Pawła I siedzieli razem w jadalni klasztorowej, wszyscy cieszyli się, że
nowy papież został wybrany. Tylko ojciec Klimuszko był smutny. 

                Powiedział nagle: “Po co go wybrali, on będzie krótko żył i nic nie zrobi”.
Nikt mu wtedy nie uwierzył. Istotnie, papież ten zmarł po 33 dniach swojego pontyfikatu. 
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  Piękny i jasny bolid rozświetlił niebo nad wschodnią Polską 

We wtorek wieczorem mieszkańcy wschodniej Polski mogli zaobserwować niezwykłe zjawisko. Na
niebie pojawił się bardzo jasny i wyjątkowo długi bolid, który zarejestrowany został przez liczne
kamery Polskiej Sieci Bolidowej (PFN), jak też przez miłośników astronomii, którzy uchwycili zja-
wisko przy okazji fotografowania komety C/2014 Q2 Lovejoy Bolid najprawdopodobniej trwał kil-
kanaście sekund, z czego część zarejestrowana na kamerach sieci PFN trwa około 10 sekund. - Zja-
wisko rozpoczęło się stosunkowo daleko od wschodniej granicy Polski. Początek zarejestrowany na
fotografiach znajduje się na pograniczu białorusko-ukraińskim, 25 km na południe od Pińska na
Białorusi, na wysokości 102 km. Mniej więcej w połowie trajektorii bolid znalazł się nad Brze-
ściem, po czym intensywnie rozbłyskując osiągnął maksymalną jasność nad miejscowością Plate-
rów na Podlasiu (około -7 magnitudo jasności absolutnej) - poinformował Przemysław Żołądek pre-
zes Pracowni Komet i Meteorów (PKiM).Meteor ostatecznie zakończył lot po prawie 341 kilome-
trach na wysokości 62 km, znajdując się kilka kilometrów na północ od Wołomina.                

 Początkowa prędkość bolidu wynosiła około 27 km/s, w końcowej części zauważalne stało się ha-
mowanie atmosferyczne i zjawisko zakończyło się przy prędkości około 21 km/s. Bolid był wyjąt-
kowo długi, bardzo płaska trajektoria miała nachylenie zaledwie 5 stopni.
Orbita bolidu ma spory mimośród i podobna jest do orbit komet krótkookresowych z aphe-
lium pomiędzy orbitami Jowisza i Saturna. Kometarne pochodzenie wydaje się potwierdzać ra-
czej duża wysokość początkowa i bogata w rozbłyski krzywa blasku. Warto też wspomnieć, że zja-
wisko zostało zarejestrowane metodą radiową, w stacji PFN55. Na wykresie sygnału widoczne jest
echo radiowe o długości około 2 minut.
Polska Sieć Bolidowa (PFN) to projekt realizowany przez Pracownię Komet i Meteorów (PKiM)
przy współpracy z astronomami z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN Warszawie
oraz wspierany finansowo przez grant Narodowego Centrum Nauki. Sieć obejmuje obecnie 20 sta-
cji regularnie patrolujących nocne niebo nad Polską.
(pap)
    
YOU   TUBE   film
http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/piekny-i-jasny-bolid-rozswietlil-niebo-nad-wschodnia-polska/
3gql0
                                                                         

Bolid                                                                                                                                                

Bolid – meteor o jasności większej niż –4m, czyli jaśniejszy niż Wenus.

Aphelium lub  afelium(polska nazwa -  punkt odsłoneczny   (zlatynizowany wyraz pochodzenia
greckiego, od gr. apo:  od i  helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół
Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia tego ciała od Słońca. Aphelium posiadają
orbity okołosłoneczne ciał poruszających się po orbitach eliptycznych (nie kołowych), jak planety,
planetoidy, czy komety.                                                                                                                      7.

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


Punktem  orbity  przeciwnym  do  aphelium  jest  peryhelium,  natomiast  w  odniesieniu  do  orbity
okołoziemskiej stosuje się określenia odpowiednio: apogeum i perygeum.

W czasie, kiedy Ziemia jest w aphelium (ok. 4 lipca) znajduje się ona w odległości 152,1 mln km
(1,017  j.a.)  od Słońca.  Spośród ponumerowanych planetoid  najmniejszą odległość aphelium od
Słońca (0,804 j.a.) ma 2008 EA32 z grupy Atiry.

Apogeum – określenie osiągnięcia wartości maksymalnej, szczytowy punkt, największe nasilenie.

 SATURN 
Ostatnia z wielkich, znanych planet świata starożytnego, najdalsza, siódma planeta Saturn, przez
blisko 2 tys. lat historii astrologii była złowieszczym symbolem cierpienia, melancholii, śmierci i
samotności. Gdy Galileusz, po wynalezieniu lunety skierował ją w stronę Saturna ukazał mu się
widok, który po wsze czasy będzie symbolem saturnowych cierpień, ograniczeń i restrykcji.
Zobaczył  mianowicie  szereg  pierścieni  otaczających  najdalszą  znaną  ówcześnie  planetę.
Symbolika  tejże  planety  przetrwała  jako  synonim  ograniczeń,  blokad,  restrykcji,  opóźnień
czasowych, ciężkich doświadczeń losowych i życiowych.

  Illuminati? Tak, to znowu oni!

Henryk Pająk, twórca książki “Lichwa: rak ludzkości”, której fragment znalazłam na stronie Wolna-
Polska.pl,  twierdzi:   “Bóg  Saturn  kojarzony  jest  z  gwiazdą,  ale  tak  Saturn  jak  i  Astarte  byli
określani innymi nazwami. Jednak Saturn jest kluczem do zrozumienia długiego dziedzictwa. Rzym
był pierwotnie znany jako Saturnia. Saturn wiąże się także z Lucyferem – ‘Niosącym Światło‘. W
wielu  okultystycznych  słownikach  Saturn  jest  tożsamy  ze  Złem”.  Hmmm…  Rzym  to  dawna
Saturnia?  Czyżbyśmy  rozwiązali  zagadkę  saturnicznych  symboli  spotykanych  w  Watykanie  i
Kościele rzymskokatolickim?

Jeden  z  wierszy,  cytowanych  na  stronie  Mitencyklopedia.w.interia.pl,  potwierdza  tę  hipotezę:
“[Watykan] Który naprzód stolicą starą Saturnową,/ Potym straszną katedrą Kapitolinową,/ Dziś
świętym  Najwyższego  Biskupa  jest  tronem”  (Samuel  Twardowski,  “Władysław  IV”).  Serwis
Whale.to,  prowadzony  przez  teoretyków  spiskowych,  podaje,  że  hebrajska  nazwa  Saturna  to
“Shabbatai”. 

Podobno to właśnie od niej pochodzi określenie szóstego dnia tygodnia, czyli “Shabbat” (“szabat”).
Od  szabatu  niedaleko  do  sabatu.  Nic  więc  dziwnego,  że  znana  grupa  muzyczna,  posądzana  o
propagowanie satanizmu i okultyzmu, nosi nazwę Black Sabbath (Czarny Sabat). Tym bardziej, że
kolor czarny jest tradycyjnym symbolem Saturna/Szatana.           

                                                                                                                                                           8.



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

W artykule zatytułowanym “Na tropie diabła. Tajemnice Black Sabbath” wymieniłam te aspekty
działalności  zespołu,  które  mogłyby  zainteresować  tropicieli  Illuminati.  Napomknęłam  też  o
“diabelskim” geście wykonywanym przez Benedykta XVI.

                                                                                                                                                           9.



Henryk Pająk, na którego przed chwilą się powołałam, opowiadał o Iluminatach także w swojej
książce “Bestie Końca Czasu”. Fragment dzieła można znaleźć na stronie WezwanieDoPrawdy.pl.tl.
Rzeczona książka, podobnie jak “Lichwa…”, zawiera wzmianki o Saturnie i heksagramie. Autor
pisze: “Heksagramu używano w starożytnych religiach. (…) Heksagram był używany jako symbol
Saturna,  planety  ważnej  w  okultyzmie  i  kabale.  Saturn  zastępuje  tam  często  Szatana.
Sześcioramienną  gwiazdę  uważa  się  za  odpowiednik  orientalnego  Yin-Yan,  lucyferiańskiego
pojęcia równowagi dobra i zła. (…) 

Heksagram posiada konotacje magiczne, kabalistyczne, odniesienia do reinkarnacji”. Kilku nowych
informacji  na  temat  Saturna  i  Illuminati  udziela  nam  niejaka  Wiesława.  Redaktorka  witryny
Vismaya-Maitreya.pl demaskuje saturniczną symbolikę związaną ze ślubem Williama Windsora i
Kate Middleton. Windsorowie to kolejna dynastia rzekomo należąca do Zakonu Iluminatów.

Anioł, sowa, Boże Narodzenie

Co jeszcze wiemy o Saturnie? Imię tego ponurego boga pojawia się na “Liście Upadłych Aniołów i
Demonów” dostępnej w serwisie Satanorium.pl (podobno spis ten pochodzi ze “Słownika Aniołów
– w tym aniołów upadłych” Gustava Davidsona). Wspomniane źródło definiuje Saturna w sposób
niezwykle lakoniczny: “Niegdyś władca Siódmego Nieba, obecnie anioł upadły i anioł pustkowi”.
Na “Liście…” widnieją również inne imiona, pod którymi czczono Saturna: Moloch i Bael (Baal).
Wiedzę podobną do tej z “Listy…” przekazuje nam witryna Anioly.4ju.biz. W króciutkiej notatce
“Anioł Saturn” czytamy: “Saturn w mitologii perskiej,  anioł, władca siódmego nieba. W kabale
Saturn jest aniołem pustkowi. W mitologii chaldejskiej był nim Adar, jeden z bogów rządzących
pięcioma planetami. Milton wymienia Saturna jako jednego z upadłych aniołów”. Czy Saturn może
mieć konotacje masońskie?

Jak wiadomo (np. z artykułu “Masoneria – fakty, mity, tajemnice, symbole”, Opinieouczelniach.pl),
jednym z symboli  wolnomularskich jest sowa. Okazuje się, że sowa i Saturn mogą się ze sobą
wiązać.  W tekście “Sowy na szczecińskich kamienicach” (KochamSzczecin.pl)  znajdujemy opis
pewnej płaskorzeźby: “Ta sowa (…) przywodzi na myśl skojarzenia masońskie. Ptak, który zdaje
się mieć podwójne skrzydła (…) siedzi na kuli lub planecie – może to Saturn? Pod nią znajduje się
korona, a jeszcze niżej splecione razem cyrkiel, ekierka i młotek”. Fakt, że opisana sowa jest sową
masońską, potwierdza tekst “Pamiątki po szczecińskich masonach” (Wolnomularstwo.eu).

Co jeszcze wiemy o Saturnie? Imię tego ponurego boga pojawia się na “Liście Upadłych Aniołów i
Demonów” dostępnej w serwisie Satanorium.pl (podobno spis ten pochodzi ze “Słownika Aniołów
– w tym aniołów upadłych” Gustava Davidsona). Wspomniane źródło definiuje Saturna w sposób
niezwykle lakoniczny: “Niegdyś władca Siódmego Nieba, obecnie anioł upadły i anioł pustkowi”.
Na “Liście…” widnieją również inne imiona, pod którymi czczono Saturna: Moloch i Bael (Baal).
Wiedzę podobną do tej z “Listy…” przekazuje nam witryna Anioly.4ju.biz. W króciutkiej notatce
“Anioł Saturn” czytamy: “Saturn w mitologii perskiej,  anioł, władca siódmego nieba. W kabale
Saturn jest aniołem pustkowi. W mitologii chaldejskiej był nim Adar, jeden z bogów rządzących
pięcioma planetami. Milton wymienia Saturna jako jednego z upadłych aniołów”.                 

Na podstawie tekstu  na  stronie  :

http://3obieg.pl/saturn-planeta-szatana-mroczne-konotacje-teorie-spiskowe

Natalia Julia Nowak,   3-15 października 2013 r.

Więcej zdjęć  : 

https://www.google.pl/search?q=saturn+szatan                                                                                
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WYDARZENIA   w roku   2015 w  Lublinie poprzedzone  snami oraz wizjami 15 stycznia

     1. Sen - woda   wdzierająca się  w  beton  -wieka  fala  która  wdarła  się w  mur
2. Wizja -sen  lew  który prężył się  do skoku
3. Wizja  Sprawiedliwości u stóp wielkiego Zeusa.
4. Pływające na powierzchni wody  historyczne trupy.

    Po tym  nastąpiły  opracowania dla Białego Orła    które zmieniły   sytuację w Polsce  i na  
świecie. Przedtem  powstał  nowy  KPK – 2012 i 2014, analiza  Nowej  Biblii  Gdańskiej i jakieś  
ustawy.  
                                   https://pl.wikipedia.org/wiki/15_stycznia

1759 – W Londynie otwarto Muzeum Brytyjskie jedno z największych na świecie muzeów historii
starożytnej 
1973 – Papież Paweł VI przyjął na audiencji premier Izraela Goldę Meir
1981 – Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji delegację NSZZ „Solidarność” na czele z Lechem
Wałęsą. 
1962 – Pod Salonikami w Grecji odkryto  Papirus z Derveni,  zafałszowany w Wikipedii   jako
rzekomo najstarszy znany zachowany tekst literacki w Europie  wraz z zatajeniem   posiadacza
miejsca  odkrycia .

Papirus z Derveni – najstarszy znany zachowany manuskrypt w dziejach literatury europejskiej
(datowany na 340 p.n.e.), zapisany na papirusie. Został znaleziony w 1962 niedaleko Salonik w
grobowcu bogatego Macedończyka. 
W  roku  2015  został  wpisany  na  listę  UNESCO  Pamięć  Świata.  Jest  to  fragment  traktatu
teologicznego,  będącego  alegorycznym  komentarzem  do  napisanego  heksametrem  wiersza
orfickiego,  którego autorem miał  być sam Orfeusz.  Prawdopodobnie tekst ten powstał  w kręgu
greckiego filozofa Anaksagorasa w drugiej połowie V wieku p.n.e.  Przez  20 lat był niedostępny.
Potem ukazał się  już  w wersji zafałszowanej.  
                       Ma  on fundamentalne znaczenie dla poznania   starożytnej religii.

https://www.academia.edu/8351453/Papirus_z_Derveni_przekład_Derveni_Papyrus_Translation
                                          Publikacja  Katarzyna  Kulig KUL Lublin

2001 – „Narodziny” Wikipedii. Dzień 15 stycznia jest obchodzony jako Dzień Wikipedii. 

[Wikipedia] okrzyknięta była jako osiągnięcie w demokratyzacji wiedzy. Lecz stery internetowej
encyklopedii zostały już przejęte przez siły, które zdecydowały o tym, że pewne kwestie pozostaną
na zawsze w ukryciu...W poświęconym konfliktom w Wikipedii artykule dziennik The Guardian
wskazuje na krytykę, której przedmiotem są administratorzy „mający uprawnienia do blokowania
dalszych edycji w szczególnie drażliwych artykułach, jak też czasowego uniemożliwiania dalszego
edytowania Wikipedii problemowym użytkowników.  Opublikowany 4 grudnia 2007 artykuł w The
Register,  zatytułowany  „Sekretna  lista  dyskusyjna  trzęsie  Wikipedią”  omawiał  wykorzystanie
niejawnej listy dyskusyjnej w koordynacji działań administratorskich w Wikipedii. 

Udało się  jednak  coś  uzyskać bo w książkach  nic  nie było  poza  betonem czyli  utartymi
szablonami lub wręcz  fałszerstwami. Mowa  jest o tym w  opracowaniu 
O Wydawnictwie i  Wydawcy  oraz w Tomie  VII Wielkiej Slavii o fałszerstwach. 
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Niezwykłe zjawisko. Zaćmienie Słońca w Polsce 

Dzisiaj (  20 marca  2015  r.) na całym świecie można podziwiać zaćmienie Słońca, w Polsce - czę-
ściowe. W naszym kraju Księżyc zakrył około 60 proc. tarczy słonecznej, a w północno-zachodniej
części kraju nawet 76 proc. Poniżej prezentujemy zdjęcia przesłane redakcji przez naszych użyt-
kowników - za wszystkie bardzo dziękujemy!  Piątkowe zaćmienie jest obserwowane nie tylko z
Ziemi. Z orbity okołoziemskiej zjawisko podglądają satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pra-
wie całkowite zaćmienie przez kilkadziesiąt sekund widział satelita Proba-2, który znajduje się na
orbicie o wysokości 820 km. W tym samym czasie inne satelity z serii Proba spoglądają na Ziemię,
śledząc cień Księżyca rzucany na nasz glob podczas zaćmienia.  Zaćmienie to jednak nie tylko
efektowne zjawisko, emocjonujące miłośników astronomii. Okazuje się, że na kilka godzin może
obniżyć moc elektrowni słonecznych w Europie o ponad 1/3 i wywołać spadki napięcia w europej-
skiej sieci energetycznej.  (DK)    
 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zacmienie-slonca-w-polsce

Zaćmienie Słońca – zjawisko astronomiczne powstające, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy 
Słońcem a Ziemią i tym samym przesłoni światło słoneczne

zaćmienie częściowe – występuje, gdy obserwator nie znajduje się wystarczająco blisko 
przedłużenia linii łączącej Słońce i Księżyc, by znaleźć się całkowicie w cieniu Księżyca, 
lecz na tyle blisko, że znajduje się w półcieniu.

Rabin: zaćmienie Słońca będzie dniem sądu    19 marca  2015 onet.pl
Zaćmienie Słońca budzi powszechną ciekawość, jednak wśród części Żydów panuje przekonanie, iż
będzie to dzień sądu - informuje "Metro". Zaćmienie zacznie się jutro przed 10 rano i potrwa ok. 
140 minut.

HOROSKOP  NA  WIOSNĘ  2015
Początek  astronomicznej  wiosny  w Polsce  przypada  na  20  marca,  a  więc  nadejdzie  w  piątek.
Dokładnie dzień później, czyli 21 marca 2015 roku rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Pierwszy
dzień wiosny przypada zawsze po równonocy wiosennej, która zależnie od miejsca na globie jest
obserwowana od 20 do 22 marca. 
W Polsce Słońce wejdzie do znaku Barana 20 marca o godzinie 23:45. Możemy zapomnieć o tym,
że Nowy Rok rozpoczyna się 1 stycznia.  Prawdziwy Nowy Rok to Nowy Rok astrologiczny –
równonoc wiosenna, kiedy to Słońce wchodzi do ognistego znaku Barana i żegna zimę. Baran to
pierwszy znak zodiaku, związany z energią młodości. Teraz możemy zrzucić okowy zimy, pozbyć
się łańcuchów, które utrudniały nasz wzrost i przygotować się do realizacji ciekawych i nowych
celów.   Podczas równonocy wiosennej możemy obserwować i doświadczać, jak rośliny i drzewa
budzą się z zimowego snu, pojawiają się nowe liście i zaczynają owocować, zwierzęta i przyroda
budzą  się  do  życia.  Miłość  jest  w  powietrzu  -  starożytne  ludy  celtyckie  i  śródziemnomorskie
obchodziły równonoc wiosenną jako święto małżeństwa między Bogiem i Boginią. Tak więc, jest to
wspaniały czas w roku, aby rozpocząć lub ożywić romantyczny związek lub zainicjować nowe
przedsięwzięcia wszelkiego rodzaju.

To, jakie wydarzenia astrologiczne będą towarzyszyły przywitaniu wiosny zależy od tego, jaka ona
będzie dla każdego z nas.Zimę pożegna kwadratura Urana z Plutonem, która przypada na dzień 17
marca 2015 i jest ostatnią z siedmiu kwadratur od 2012 roku. Wcześniejszy taki aspekt miał miejsce
w 1933 roku, kiedy to Hitler doszedł do władzy. 
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Nie  trzeba  być  wielkim  znawcą  tematu,  aby  przewidzieć,  że  wspomniany  aspekt  może
zapoczątkować  globalne  zmiany.  Nic  dziwnego,  kiedy  to  spotykają  się  dwie  tak  mocne  siły
kosmosu: wywołujący rewolucyjne zmiany Uran i transformujący wszystko, co napotka na swoje
drodze Pluton. Na poziomie indywidualnym, czyli przeciętnego „każdego z nas” spotkanie Urana z
Plutonem  może  być  końcem starego  życia,  skostniałych  przyzwyczajeń  i  początkiem zupełnie
nowego i spełnionego, szczęśliwego życia.                                                                  
                                                                                                                                                          
20 marca 2015 roku między 9:40 a 12:06  mogliśmy podziwiać w Polsce częściowe zaćmienie
Słońca.  Całkowite  zaćmienie Słońca,  które wystąpiło 20 marca 2015 roku było  widoczne nad
północą  częścią  Oceanu Atlantyckiego,  na  Morzu Norweskim i  Morzu Arktycznym.  Zaćmienie
Słońca niesie ze sobą duży stres, gdyż nieuchronnie wymusza na nas zmianę. 

Zaćmienia Słońca są bardzo potężne i zapowiadają zakończenie jakiegoś etapu i rozpoczęcie
nowego,  równie  ważnego.   Podczas  zaćmienia  Słońca w naszym życiu  mogą zajść  bardzo
znaczące zmiany. Są to transformacje bardzo silne i długotrwałe.

Zmiany te mogą być różne w zależności od układu planet w naszym horoskopie urodzeniowym lub
tego, spod jakiego znaku zodiaku jesteśmy. Przeważnie zaćmienie Słońca wymusza na nas zerwanie
ze starymi, skostniałymi wzorcami. Podczas zaćmienia Słońca możemy dużo zmienić w naszym
życiu, tylko musimy wiedzieć, w jakim kierunku iść i co możemy zrobić. Jeżeli będziemy świadomi
tego, co chcemy osiągnąć, jasno i wyraźnie przedstawimy swoje cele, to dzień zaćmienia Słońca
doda nam i naszym planom siły i właściwie ukierunkuje nasze działania. Możemy w tym czasie
przełamać  stare  wzorce,  wszystko  zobaczyć  w  innym  świetle.  Jeżeli  będziemy  otwarci,  to
dostrzeżemy nowe możliwości, które pomogą nam osiągnąć zamierzony cel.
http://magia.onet.pl/artykuly/astrologia  Katarzyna  Południak

Masoneria i scjentologia     
 Autor: Stanisław Krajski

"Organizacje scjentologiczne to jedno z ramion-odnóg masonerii, poprzez które realizuje ona swoje
cele i sprawuje władzę, to cenne dla masonerii narzędzie zyskiwania informacji o różnorodnym
charakterze, to ważny masoński instrument niszczenia chrześcijaństwa tak w duszach ludzkich jak i
w  obszarze  życia  społecznego...Jak  postaramy  się  to  ukazać  w  tej  książce  stosowane  przez
scjentologów na ludziach zabiegi mają charakter magiczny, okultystyczny i prowadzą do tworzenia
swoistych  kanałów  okultystycznych,  poprzez  które  demony  mają  stały  dostęp  do  osób
poddawanych tym zabiegom. Osoby te  są  wiązane w sposób trwały z  demonami i  poddawane
całkowicie ich woli. Prowadzi to do sytuacji powstania swoistej armii Szatana - grupy osób, często
bardzo wpływowych, które stają się bezwolnymi narzędziami w ich "rękach".                             13.



W pewnym sensie scjentologia to zatem najbardziej przerażające i niebezpieczne i, niestety, 
skuteczne narzędzie w rękach szatana, narzędzie skonstruowane przez masonerię, używane przez 

nią".  (fragment książki)                                                                                                          

FAŁSZYWA  FIGURA  CHRYSTUSA  SPŁONĘŁA
                                                                                Świebodzin, Polska,  Jezus  Chrystus ,Król Polski

 

Słynna 19-metrowa figura Jezusa z Ohio                                                                                               
 ( staruch który  kosztował 250 tys.dolarów),   doszczętnie spłonęła po uderzeniu pioruna.                 

Była to największa taka figura w USA.   Jezus z miejscowości Monroe w stanie Ohio, 
figura z charakterystycznymi wznoszącymi się nad autostradą ramionami, 
została zniszczona w czasie burzy .

Turystyczna  atrakcja  Ohio  .

Ogromna figura, nazywana "Lądującym Jezusem" (ze względu na specyficzną pozę rzeźby), od

czasu jej ustawienia w 2004 roku, na stałe wpisała się w krajobraz stanu. Przejeżdżający turyści

bardzo często zatrzymywali się przy autostradzie, aby na nią popatrzeć czy sfotografować się na jej

tle.Figura wykonana była z włókna szklanego i plastiku Po uderzeniu pioruna wybuchł ogień, który

rozprzestrzenił się na pobliski amfiteatr. Udało się go jednak w dużej części uratować.Jak podaje

miejscowa policja,  podczas  zdarzenia  nikt  nie  ucierpiał.   Spłonął  XVI-wieczny  kościół.  Przez

piorun.Pastor  kościoła  Solid  Rock,  przy  którym stała  figura  podkreśla,  że  miała  ona  pomagać

ludziom, a nie ich zachwycać. Rzeźba kosztowała 250 tys. dolarów.  tvn24 

                                                                                                                                                        14.



                                                              ZNAK  ZA  ROBIENIE   KASY  NA  BOGU 
                                                                      W  imię  Ojca  Niebieskiego  !

                                                                                 OJCIEC  PRAĆ  !                        

Przedtem 18 stycznia  2014.
Inny Posąg Chrystusa w Rio uszkodzony przez piorun 
Słynny posąg Chrystusa z otwartymi ramionami górujący nad Rio de Janeiro, jedna z czołowych 
atrakcji turystycznych Brazylii, został uszkodzony przez piorun podczas gwałtownej burzy - 
poinformował w piątek o. Osmar Raposo sprawujący pieczę nad posągiem.  Duchowny powiedział,
że ze zdjęć wykonanych ze śmigłowca wynika, że posąg stracił fragment prawego kciuka. Dodał, że
prace mające na celu naprawę uszkodzenia zostaną dokonane na początku lutego. Posąg Chrystusa,
o wysokości 38 metrów, znajduje się na szczycie wzgórza Corcovado wznoszącego się na wysokość
710 metrów nad słynnymi plażami w Rio.  Według brazylijskich służb meteorologicznych, burza,
która nawiedziła rejon Rio była wyjątkowo gwałtowna. Trwała ponad 3 godziny, podczas których
niebo nad miastem rozświetliło ponad 40 tys. błyskawic. Wiatr o szybkości 87 km/godz wyrywał
drzewa z korzeniami a woda zalała wiele ulic. Miejscowe lotnisko na krótko przerwało pracę. 

Zeus (także Dzeus, Zeús, Días, łac. Iupiter, Iuppiter) – władca błyskawic. Uosobienie najwyższej 
zasady rządzącej Wszechświatem. Władca wszystkich bogów i ludzi.    

Amerykański pastor:  "Krwawy" Księżyc zapowiada przyjście Zbawiciela 
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Niezwykłe zjawisko zwane "krwawym" Księżycem będzie widoczne od piątku do niedzieli w Ame-
ryce Północnej, Azji i Australii. Niektórzy przywódcy religijni twierdzą, że to znak, że Jezus wraca 
na Ziemię - informuje "Daily Mirror".

"Krwawy" Księżyc możemy obserwować, gdy Srebrny Glob wchodzi w cień Ziemi; potem nasza
planeta zajmuje pozycję na linii  Księżyc - Słońce i  przysłania całkowicie promienie słoneczne.
Zjawisko będzie widoczne w Ameryce Północnej, Azji i Australii.
Pastor John Hagee pochodzący z Teksasu wierzy, że sytuacja, jakiej jesteśmy świadkami, oznacza
początek niezwykle ważnych dla świata wydarzeń. Może to być nawet ponowne przyjście Jezusa.
O "Księżycu zalanym krwią" mówi m.in. protestancka Biblia Króla Jakuba i Ewangelia Św. Łuka-
sza. Pastor mówi, że najbliższy czas ma być "wyjątkowy i doprowadzi do zmian, w których Izrael
odegra szczególną rolę".  Zjawisko "Krwawego Księżyca" zdarzyło się tylko kilka razy w ciągu
ostatnich dwóch tys. lat i co ciekawe ostatnie trzy z zarejestrowanych przypadków zbiegły się w
czasie z ważnymi religijnymi wydarzeniami.                                                                               
Pierwszy z nich miał miejsce w 1493 roku i towarzyszył wygnaniu Żydów przez hiszpańską inkwi-
zycję. Drugie zbiegło się z utworzeniem państwa Izrael w 1949 roku. Trzecia tetrada nastąpiła w
1967 roku, czyli znacznie wcześniej niż przypuszczano i miało to miejsce dokładnie w trakcie sze-
ściodniowej wojny izraelsko-arabskiej.     http://wiadomosci.onet.pl       1  kwietnia  2015 

Czy krwawy Księżyc z 4 kwietnia został przewidziany w Biblii?
 2015-04-02      
  http://innemedium.pl/wiadomosc/

W sobotni wieczór, kiedy będzie Pascha, kolor naszego księżyca na skutek zaćmienia stanie się
"krwistoczerwony". Astrologowie wierzą, że to astronomiczne zjawisko jest rodzajem znaku i
kojarzą go z początkiem konfliktów geopolitycznych na świecie, a badacze Biblii wskazują na
konkretne wersety wspominające takie zjawisko astronomiczne.

Faktem jest,  że będzie to trzecie z serii czterech "krwawych" pokazów jakie wystąpią w latach
2014/2015. Zjawisko to jest niezwykle rzadkie i nazywa się tetradą. Księżyc będzie zawdzięczał
swój dziwny czerwony kolor nietypowemu rozproszeniu światła. Najpierw księżyc będzie ciemny,
a potem stanie się szkarłatny.                                                                                                        

Amerykański pastor, John Hagee, już od dłuższego czasu ostrzega, że z tego powodu nadchodzi
dziwny czas i tragiczne wydarzenia.  Jego zdaniem coś może się zdarzyć między rocznicą śmierci
Jezusa  w  Wielki  Piątek  i  jego  zmartwychwstaniem w niedzielę  wielkanocną.  Może  się  wtedy
wydarzyć,  globalne znaczące religijnie wydarzenie.  Hagee uznał,  że to Bóg próbuje się z nami
komunikować w sposób nadprzyrodzony. Jako dowód przedstawia przede wszystkim dwa cytaty z
Biblii."I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce
stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew."- Apokalipsa św Jana 6:12
"Słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew, niż przyjdzie dzień Pański wielki a straszny" -
Księga Joela 2:31Być może to rzeczywiście nie przypadek, iż najpierw doświadczyliśmy zaćmienia
Słońca,  które  było  widoczne  między  innymi  z  Europy,  a  teraz  czekamy  na  krwawy  Księżyc.
Przepowiadana sekwencja z Biblii rzeczywiście zostanie symbolicznie wypełniona. (….) 
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TRZĘSIENIA ZIEMI I WYBUCHY WULKANÓW 
 TYLKO NIEKTÓRE  ZNAKI 

Wiele ofiar trzęsienia w Nepalu. W Katmandu zawaliła się 50-metrowa wieża
2015-04-25 
Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Zginęło ponad 2000 osób. Najbardziej tragiczna 
sytuacja jest w stolicy, Katmandu, gdzie zawaliła się XIX-wieczna wieża, służąca od 10 lat jako 
punkt widokowy. Zniszczona została także miejscowa świątynia, oraz budynki mieszkalne. 8 osób 
zginęło w rejonie Mount Everestu, ofiary śmiertelne są też w sąsiednich Indiach i Chinach. 
http://wiadomosci.dziennik.pl/

Potężne trzęsienie ziemi w Nepalu. Już ponad tysiąc ofiar!
Ponad 1000 ofiar śmiertelnych sobotniego trzęsienia ziemi w Nepalu - poinformował wysoki rangą
przedstawiciel  resortu  spraw  wewnętrznych,  cytowany  przez  agencję  Reutera.  W stolicy  kraju,
Katmandu, zginęło 181 osób. Służby bezpieczeństwa podkreślają, że są setki rannych.

Według ostatnich doniesień trzęsienie miało siłę 7,9 stopnia w skali Richtera. W jednym z miast
koło  stolicy  Nepalu,  Katmandu,  zginęła  dziewczyna,  przygnieciona  przez  pomnik  w parku.
W Indiach  śmierć  poniosła  15-latka,  mieszkanka domu,  który  zawalił  się  w wyniku wstrząsów.
W mieście zawaliły się niektóre budynki.  Zabici są też w sąsiednich Indiach. Co najmniej 13 osób
zginęło w rejonie Mount Everestu, gdzie zeszło kilka lawin. Przedstawiciel ministerstwa turystyki
Gyanendra Shrestha powiedział, że liczba ofiar może wzrosnąć. Nie wykluczył, że będą wśród nich
cudzoziemcy.    Według ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej w rejonie najwyższego szczytu
świata  w czasie  wstrząsów  było  dwóch  polskich  himalaistów:  Jarosław  Gawrysiak  oraz  Paweł
Michalski. Biorą oni udział w ekspedycji "6 Summits Challenge". Fotograf wyprawy Elia Saikaly
z Kanady napisał na Facebooku, że nikomu z członków ekspedycji nic się nie stało.

W Nepalu mogą być również polscy turyści.   Konsul honorowy RP w Katmandu poprosił lokalną
policję turystyczną o informację na temat liczby Polaków przebywających w Nepalu - informuje
Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  na  Twitterze.   Epicentrum  wstrząsów  znajdowało  się  80
kilometrów od Katmandu. Były odczuwalne też w północnych Indiach, w tym stolicy New Delhi.
Ewakuowano między innymi tamtejszą placówkę francuskiej agencji informacyjnej AFP. 

Autor: wp.pl    http://www.sfora.pl/swiat/Silne-trzesienie-ziemi-w-polnocnyc...

Nepal: trzęsienie ziemi o sile 7,9 w skali Richtera 
Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wzrosła do 1341, ponad połowa z tej liczby to ludzie,
którzy zginęli w Kotlinie Katmandu - poinformowała policja. Wcześniej podawano liczbę 970 zabi-
tych w całym Nepalu. Prócz ofiar śmiertelnych w Nepalu potwierdzono śmierć 36 osób w północ-
nych Indiach, 12 - w Tybecie, czterech - w Bangladeszu.Jak przekazał rzecznik policji, tysiące ludzi
zostało rannych, a zniszczenia w Nepalu i na sąsiadujących obszarach są znaczne. Bam poinformo-
wał również, że spośród łącznej liczby ofiar 539 osób zginęło w Katmandu i sąsiadujących regio-
nach.Trzęsienie wywołało też lawinę pod Mount Everestem, gdzie zginęło osiem osób, 30 kolej-
nych zostało rannych. W tamtym rejonie w czasie trzęsienia ziemi było dwóch Polaków. Według hi-
malaisty Krzysztofa Wielickiego naszym rodakom nic się nie stało.Fundacja Polskie Centrum Po-
mocy Międzynarodowej wyśle jutro do Nepalu zespół ratowników medycznych. pomoc zadeklaro-
wały  także  inne  kraje.  Polski  MSZ informuje,  że  na  razie  nie  ma  ofiar  wśród  Polaków.MSZ
informuje o braku ofiar wśród Polaków.                                                                            

Wstrząsy o sile 7,9 w skali Richtera nawiedziły okolice stolicy Nepalu, Katmandu. Były także od-
czuwalne w sąsiednich państwach: Indiach i Pakistanie. Epicentrum wstrząsów odnotowano przed
południem czasu lokalnego, 80 km na wschód od miasta Pokhara w środkowej części kraju - podały
amerykańskie służby geologiczne USGS. Trzęsienie ziemi miało miejsce na głębokości około 11
km. Zdaniem świadków doszło także do wstrząsów wtórnych.                                                      17.



Trwa akcja ratunkowa w miejscach najbardziej  dotkniętych przez kataklizm. Dziesiątki rannych
osób zostało przewiezionych do głównego szpitala miejskiego. Duże straty odnotowano też w histo-
rycznej części stolicy.W związku z zagrożeniem kolejnymi wstrząsami wtórnymi publiczne radio
Nepalu apeluje do mieszkańców, aby pozostali na obszarach otwartych i zachowali spokój.

Zawaliła się zabytkowa wieża 

Jak informują lokalne media zawaliła się wieża Dharahara, będąca jedną z głównych atrakcji tury-
stycznych Katmandu. Spod gruzów budowli wydobyto ponad 180 ciał. Na miejscu wciąż prowa-
dzona jest akcja ratownicza. Według policji w zwałowisku wciąż uwięzieni są żywi ludzie. Wieża
Dharahara została zbudowana w 1832 roku. Licząca ponad 50 metrów budowla od 10 lat otwarta
była dla turystów. Na 8 piętrze wieży znajdował się taras widokowy.

Trzęsienie wywołało lawinę pod Mount Everestem; ok. 30 rannych 

Silne trzęsienie ziemi w Nepalu wywołało lawinę, która zeszła w pobliżu najwyższego szczytu na
świecie - Mount Everestu, zabijając osiem osób i raniąc co najmniej 30 kolejnych, które przebywały
w okolicy - poinformowali przedstawiciele lokalnych władz.W okolicach szczytu znajdowało się
dwóch Polaków. Himalaista Krzysztof Wielicki powiedział na antenie TVP Info, że naszym roda-
kom nic się nie stało.Według agencji Associated Press, kłopoty mają himalaiści w rejonie lodowca
Khumbu. Wcześniej indyjskie media informowały o problemach tamtejszej armii, której ekspedycja
sprzątała od początku kwietnia Everest. Żołnierze są jednak cali i zdrowi.Zdaniem przedstawiciela
nepalskiego związku himalaistów lawina zeszła w okolicy obozu, z którego wyrusza w dalszą drogę
na szczyt większość ekspedycji. Jednak sam obóz nie został dotknięty przez żywioł.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/trzesienie-ziemi-w-nepalu/szkm3q
                                                     
Wybuchł jeden z najgroźniejszych wulkanów. Trwa ewakuacja 
23.04.2015  CALBUCO, CHILE, WULKAN
                                                                                                                                                       

Władze Chile ogłosiły czerwony alert i nakazały ewakuację ludności po erupcji wulkanu Calbuco, 
położonego na południu kraju, około 1000 km od stolicy, Santiago. Nad wulkanem unosi się gęsta 
chmura popiołu i dymu.                                                                                                               18.      



  Chile jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów Ameryki Południowej, o produkcie
krajowym brutto 14 900 dolarów na 1 mieszkańca (2008) i o wysokim średniorocznym tempie 
wzrostu produktu krajowego brutto – 7% w 1985–1989 (10,0% w 1989).

Jest jednocześnie jednym z najmniej zadłużonych krajów Ameryki Południowej i 141. pod tym 
względem na świecie. W 2004 roku zadłużenie zagraniczne wynosiło 44,6 mld $.  Podstawą 
gospodarki jest przemysł (z dużym udziałem górnictwa) oraz rolnictwo. W kraju wydobywa się 
rudy miedzi (1 miejsce w świecie, 30% światowego wydobycia m.in. w Chuquicamata, Potrerillos, 
El Teniente), cynku, molibdenu, żelaza, nitratyn (saletra chilijska 1. miejsce, głównie w północnym 
Chile), boraks, złoto, srebro, ropę naftową i gaz ziemny (południowe Chile i Ziemia Ognista), 
węgiel kamienny, węgiel brunatny.                                                               

Prostytutka przekazała pieniądze na cele charytatywne 
Czwartek, 29 listopada 2007

W ciągu 27 godzin "ciężkiej" pracy zarobiła 4 tys. dolarów, które następnie przekazała na cele 
charytatywne - informuje brytyjskie "Metro".   Ofiarodawczyni z Chile twierdzi, że sposób, w jaki 
zdobyła taką kwotę nie jest istotny - ważne, że mogła pomóc biednym i niepełnosprawnym 
dzieciom. - Są ludzie, którzy zarabiają w bardziej kontrowersyjny sposób, a pieniądze przekazują 
organizacjom charytatywnym - dodała Maria Carolina. Prostytucja w Chile jest legalna.    
http://fakty.interia.pl                  
  
Wiem , że filarem PKB jest prostytucja, przemyt i narkotyki. 
  http://forum.gazeta.pl/forum/

Gwiazda porno świętowała zwycięstwo Chile 12-godzinnym maratonem SEKSU 
W taki sposób zwycięstwa swojej ulubionej drużyny nie świętował chyba jeszcze żaden kibic na
całym  świecie.  Chilijska  aktorka  porno  tak  cieszyła  się  z  wygranej  swojej  reprezentacji  nad
Australią,  że  przez  12  kolejnych  godzin  postanowiła...  uprawiać  seks.W  swoim  pierwszym
spotkaniu  mistrzostw  świata  w  Brazylii  kadra  Chile  wygrała  z  Australią  3:1.  Jeszcze  przed
rozpoczęciem  meczu,  Marlen  Doll  ogłosiła,  że  w  przypadku  zwycięstwa  jej  rodaków,  będzie
uprawiać seks z przypadkowymi osobami przez osiem godzin.   Ostatecznie Chilijka wydłużyła
czas maratonu do 12 godzin. Swój numer telefonu podała na portalu społecznościowym.        

 http://sport.se.pl/brazylia-2014/

 SATANISTYCZNY  FUTBOL

Stał  się  modą  na  celebrytów  męskich   i  prymitywną  rozrywką dla  mas,  hojnie  dotowaną
przez  mafie i kartele  oraz  różne  reżimy.    Kupowanie  i  handlowanie zawodnikami,  zyski dla
klubów  sportowych,   zamiast zdrowej zabawy   i  sportu  dla rozrywki  , zawodnicy celebryci
wraz z   ich  kobietami,  luksusowe  samochody  ,   półświatek   i  blichtr  życia  w  luksusie, zdjęcia
na  okładkach  ….(…..)Początków  piłki  nożnej,  jak  i  innych  dyscyplin  futbolowych,  można
doszukiwać w popularnych w różnych cywilizacjach grach z piłką. W Chinach grano w grę cuju już
około 2300 lat temu. Jej reguły spisano między 206 a 220 r.n.e.                                                  19.



Gra dotarła później do Korei (znana jako chuk-guk) i Japonii (pod nazwą kemari). W kemari gra się
do dziś w trakcie festiwali religijnych.Istnieje sporo zachowanych relacji podróżników europejskich
o  grach  przypominających  futbol  na  całym  świecie.  Podobne  gry  mieli  Eskimosi (Aqsaqtuk),
Indianie (Pahsaheman),  Aborygeni,  czy  Maorysi (Ki-o-rahi).  Gumowej  piłki  używano  w
prekolumbijskiej  Mezoameryce,  choć  lokalny  sport  przypominał  raczej  koszykówkę  albo
siatkówkę.   

Gra miała wymiar magiczny, służyła utrzymaniu obiegu ciał niebieskich i biegu pór roku. Boisko 
reprezentowało niebo, piłka słońce a dwa kamienne pierścienie, w które wbijano piłkę, 
reprezentowały miejsca wschodu i zachodu słońca.Starożytni Grecy i Rzymianie także posiadali 
swoje gry z piłką. Rzymianie grali w harpastum, wywodzące się od greckiej gry episkyros i 
rozpowszechnili ją na terenie swojego imperium. Ich piłki, zwane follis, były pompowane 
powietrzem. Gry z piłką znali też Celtowie, choć trudno dziś określić, czy było to zapożyczenie od 
Rzymian, czy własna inwencja.

W średniowieczu w Europie powszechne były gry piłkarskie, jak calcio fiorentino we Włoszech, la
soule we Francji,  czy  mob football na  Wyspach Brytyjskich.  Nie wiadomo,  czy gry piłkarskie
dotarły na drugą stronę Kanału La Manche z Celtami, Rzymianami, Duńczykami, czy Normanami,
można jednak prześledzić ich niesłabnącą popularność od najstarszej notatki sporządzonej między
1174 a 1183 r.

Dotarcie gier piłkarskich na Wyspy Brytyjskie ( zwane' wyspami  diabelskimi ') jest o tyle ważne,
że to właśnie tam w XIX wieku spisano po raz pierwszy reguły gry. Pochodzenie angielskiej nazwy
sportu – 'football'  – nie jest do końca jasne. W średniowieczu w wielu miastach grano w różne
odmiany futbolu ludowego (mob football),  jak  Royal  Shrovetide Football.  Piłki  wtedy głównie
przenoszono w rękach, kopiąc je tylko sporadycznie.  Grano na ulicach miejskich,  a celem było
przeniesienie piłki do wyznaczonego miejsca (najczęściej była to brama miejska). Sport ten nie miał
spisanych reguł: cechował się dużą brutalnością, drużyny liczyły nawet po kilkuset zawodników,
którzy w czasie gry dewastowali miasto. Z tych powodów sport ten był wielokrotnie zakazywany
edyktami królewskimi, kościelnymi i miejskimi. Samą piłkę określano z łaciny jako pila pedalis, co
tłumaczyć należy jako 'piłka duża na stopę' (jako stosowana w Anglii jednostka miary, a nie część
ciała). Gdyby chodziło o piłkę poruszaną za pomocą stopy, wtedy piłka nazywałaby się z łaciny
pila pedarius, a taka forma w żadnym średniowiecznym dokumencie nie występuje.

           Brzeziny: całe miasto zalane po silnej ulewie 
Miejscowość Brzeziny (woj. łódzkie) została całkowicie zalana. Wszystko po intensywnej ulewie,
która trwała kilkanaście minut - informuje TVN24.Kapitan Arkadiusz Makowski z łódzkiej straży
pożarnej powiedział, że zalanych jest około 50 domów. Opady deszczu są coraz mniejsze, dlatego
strażacy liczą, że w ciągu kilku godzin uda się opanować sytuację.

- Ulewa nawiedziła  Brzeziny -  miasto położone ok. 15 km od Łodzi. 150 strażaków pojechało z
pompami. Kilkadziesiąt budynków jest zalanych. Staramy się dotrzeć do budynków mieszkalnych,
by pomóc mieszkańcom w tym, żeby czuli  się oni  bezpieczni.  Utrudnienia będą trwały bardzo
długo - powiedział na antenie TVN24 Arkadiusz Makowski ze straży pożarnej w Łodzi.
W tej chwili przez centralną Polskę przesuwa się front atmosferyczny. Towarzyszą mu ulewy. Na
wschodzie kraju temperatura wynosi około 20 stopni, na zachodzie po przejściu frontu - niespełna
10.  (żg)                                                                                    
  http://wiadomosci.onet.pl
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28  kwietnia  2015. NEPAL
W  Nepalu  zginęło  5  tysięcy  ludzi.  To  dane  szacunkowe,  bo  wciąż  wiele  miejsc  pozostaje
niedostępnych, nie do wszystkich ofiar udało się dotrzeć. Poszkodowanych jest blisko 3 miliony
dzieci.  Milion  z  nich  potrzebuje  natychmiastowej  pomocy.  To  są  dzieci  ranne,  oddzielone  od
rodziców, sieroty. Dzieci, które widziały śmierć, doznały ogromnej traumy.

 28  kwietnia Teksas

Nagranie powstało w Teksasie. Pokazuje moment tworzenie się olbrzymiej superkomórki burzowej 
z wirującym prądem wstępującym - tłumaczą meteorolodzy. Chmura burzowa miała miejscami 
zielonkawy odcień, przynosząc opady gradu. Z kolei tornado, które utworzyło się niedaleko 
miejscowości Rio Vista w Teksasie, miało ponad 1,5 km szerokości. Na specjalnej mapie oznaczono
tornada, które zostały wczoraj zgłoszone lub zarejestrowane - tych było 18. Kolejne pojawiły się już
dziś rano.      http://wiadomosci.onet.pl

                                                                                                                                                                

 PRZEPOWIEDNIE  SYBILLI 

Sybilla, Sibylla (religia  grecka), wieszczka, która w ekstazie przepowiadała przyszłość. Pierwotnie
znano jedną, późniejsza tradycja mówi o wielu Sybillach. Warron w I w. p.n.e. wymienia ich 10.
Do najbardziej  czczonych  Sybilli  należała  wieszczka  z  Erytrei  utożsamiana  z  sybillą  z  Cumae
(Italia) - Sybilla Kumańską. Według legendy pochodzące od niej księgi sybillińskie odegrały ważną
rolę  w  życiu  politycznym  i  religijnym  Rzymian.  Przechowywano  je  w  świątyni  Jowisza
Kapitolińskiego pod opieką specjalnego kolegium kapłanów. W trudnych okresach na polecenie
senatu szukano w księgach rady (zwykle było to polecenie wprowadzenia kultu jakiegoś bóstwa).
Księgi spłonęły w 83 p.n.e.  Nowe, odtworzone w 76 p.n.e.  na podstawie zapisków, spalono na
polecenie  Stylichona  w  405  n.e.  Oracula  Sibyllina -  apokryf  judeochrześcijański  z  czasów
wczesnego  cesarstwa  -  nie  mają  nic  wspólnego  z  przepowiedniami  Sybilli.    
Sybilla była częstym tematem w sztuce (Pinturicchio, Michał Anioł, Rafael, G. Reni, Rembrandt).
Rzymskie cesarstwo ( nawiązanie  do  powszechnego  państwa  watykańskiego  czyli   panowania
religii  rzymsko - katolickiej  ) będzie z roku na rok coraz bardziej gnębione i puste, tak że w nim
żaden nie będzie chciał panować i nim rządzić.                                                                        
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 Między chrześcijanami zapanuje wielka nędza i niewiara. 

Fałszywość tak się rozpanoszy, że chrześcijanie będą nieprawymi przysięgami Boga znieważali, a
Bóg  ześle  na  nich  za  ich  nieprawości  wiele  postrachów  i  napomnień,  kary  i  utrapienia  przez
niesłychane choroby i boleści na ich ciała i skrócenie życia przez cztery żywioły, to jest morowe
powietrze, gradobicie, powodzie wielkie i wody rozlane, że przez to wielką szkodę na żywności
ucierpią, a na koniec nagłą i niespodziewaną śmiercią ich karać będzie. Wielkie bitwy będą między
ludami; rolnik opuści swój pług, a rzemieślnik swą pracę a zapragnie krwi swoich współbliskich
chrześcijan, przez co opuści dobrowolnie swe uprawy, domostwa, żony i dzieci. W zatwardziałości
serc jeden nie  pozna drugiego i  nieprawości  nie  zaniecha.  Czym dalej,  tym lud gorszy będzie,
wyniosły i swawolny, ku wszelkiej pysze się skłaniający, w nieczystości zatopiony, w łakomstwie,
gniewie i zawziętości tak omamiony będzie, że mścić się będzie w sercach swych. 

Wszystek wspólny zysk wyrzucą a tylko własnego, bez sumienia szukać będą. Szaty będą krótkie
przemieniali,  nad stan wymyślali  i  pysznie się stroili.  Jedni krótkie,  a drudzy długie,  niektórzy
wąskie  a  inni  szerokie  z  rozlicznymi fałdami i  wszelkich  kolorów nosić  będą.  Potępiać będą  i
znieważać Słowo Boże.  Żadna wiara nie  będzie między nimi,  usta  tylko będą mówiły,  a  serce
inaczej czuć będzie. Wyroki sądów od nacisków i przemocy, od siły pieniądza a nie od braterskiej
miłości i sprawiedliwości zależne się staną. Waga będzie sfałszowana, miara zmniejszona, a łokieć
skrócony.

Ubogi  człowiek  za  nic  poczytany,  prześladowany,  męczony,  w  biedzie  opuszczony  i  ciężko
utrapiony. Niesprawiedliwość i gwałt naczelne zajmą miejsce. W duchowieństwie też tak będzie w
tych czasach. Kapłani sami na siebie się zawezmą i znienawidzą, służbę Bożą porzucą, świeckim
zajęciom się oddawszy, a każdy będzie chciał sobie cześć i godność przypisywać, tak że wielkie
rozdźwięki  powstaną  między  nimi.  Oni  przywiodą  niektórych  ludzi  o  majątek  na  siebie
niesprawiedliwie, nie będą się wstydzili wszelkiego handlu, kupiectwa i gospodarstwa prowadzić.
Wszelka Boża cześć i służba pod nimi zgaśnie, a co czynić rozkażą innym, tego sami czynić nie
będą, a tak przez to ludziom dając złe przykłady. Ich pycha, bogactwo i władza będą tak wielkie, że
podług chęci swego ciała i upodobań czynić będą, nie wstydząc się Boga ani świata.Nieczysty i
grzeszny  żywot  prowadzić  będą  a  chrześcijaństwo  i  wiarę  sami  do  wzgardy  przyprowadzą.
Małżeńskie  i  panieńskie,  duchowne  i  świeckie,  wszystkie  one  w  porządku,  swawolności  i
wszeteczności pychą nadęte a w szatach przemyślne, haniebne staną się tak, że jeden drugiego nie
pozna, ani też jednego od drugiego nie będzie można rozróżnić. 

Zakonnicy leniwi w służbie Bożej jeden na drugiego wynosić się będzie. Bóg ukarze wiele znaków
na niebie i na ziemi, na przestrogę ludziom, aby się polepszyli, ale oni nie odmienią swoich serc.

Przyjdzie  Enoch ,który  przyprowadzi lud do wiary prawej tak, że będzie jedna owczarnia i jeden
pasterz. I tu się będzie nachylać ku Dniu Ostatecznemu. Przed Sądnym Dniem wiele będzie znaków
na niebie i na ziemi, a po wszystkich tych znakach przyjdzie dopiero Mesjasz na sąd i odpłaci
każdemu wedle zasług jego.

Królu   wiedzieć  masz,  że  się  to  wszystko  o  czasie  swym  wypełni,  a  przyszli  potomkowie
wszystkiego tego doczekają i skosztują. Do tego jeszcze Bóg ześle na tę ziemię wielki nieurodzaj,
przez  wiele  lat  mnóstwo  nastanie  ognia,  burzliwego  powietrza,  piorunów,  wielkich  śniegów,
nawałności, rozlanie wód, powodzie i tak dalej, tak że ziarno siewne i inne użytki wielką szkodę
odniosą, a jednak ludzie się nie poprawią. Nastanie potem wielka drożyzna, tak że nie będzie zboża
do dostania; ubogi lud wiele wycierpi. To wszystko dziać się będzie z powodu ludzkiej nieprawości,
pychy, cudzołóstwa, niesprawiedliwości i fałszywej wiary, którą cudzoziemcy przyniosą.
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Powstanie także wielka przemiana w szatach, niektórzy nie będą wiedzieli jak się nosić, bowiem
każdy podług mody będzie się wystrajał. Głowy będą mieli jak sowy przystrojone, że im oczu ani
włosów nie będzie widać. Żeńskie osoby swe ciao pół nago obnażać będą, aby się miłośnikom
przypodobać. Trudno też będzie rozpoznać pana od poddanego. Żeńskie osoby będą nosiły męskie
szaty i wszelkie kaptury na głowach. Bóg wszechmogący wszystkie te rzeczy obróci wniwecz. 

 Ale zanim to nastąpi, pojawią się  znaki:

1. Ludzie ciężką pracę w dni świąteczne wykonywać będą.

2. Lud młody  żenić będzie i wydawać, a potem w krótkim czasie rozchodzić.

3. Nastaną na świecie rozliczne sztuki, rzemiosła niesłychane

4. Bydło mało korzyści dawać będzie 

5. Ludzie staną się bezbożni i będą miłowali kłamstwo bardziej niż prawdę. Serca ich będą się 
skłaniać ku mamonie.

6. Zaczną grunty i domy sprzedawać bardzo drogo.

7. Ludzie w ogrodach będą uprawiali chmiel, nieużytki i pola ze stawów robili.

8. Różne pieniądze nastaną w różnych państwach, a daniny płacić będzie trzeba.

.............................................
W dolinie nad Renem u podnóża góry, na której dziwne wznosiło się opactwo, urodził się w końcu
wieku XVII syn prostego chłopa, który wiek blisko cały, bo dożył lat 93, przezwano go Bernusicm
grajkiem dla swych widzeń; tenże zostawił po sobie cały szereg przepowiedni, po większej części
miejscowych.  Między  niemi  powiada,  ze  upadnie  wielkie  państwo  barbarzyńców,  bo  się  nie
opiekowało kościołem Chrystusa, i powiada, że dom panujący od margrabiów pochodzący spadnie
nagle ze swej wysokości.                                                                                                               
Za czasów Napoleona I  zacięty matematyk dostał  obłąkanie.  W chwilach jaśniejszych spisywał
widzenia  swoje.  I  mówi  w nich:  "Naród polski  niegdyś  wielki,  znikł,  ale  skruszy jarzmo i  po
drugim boju  wywalczy  swą  niepodległość!  Woda  Wisły  zarumieni  się  krwią  bohaterów.  Słaby
przestanie być słabym, a mocny nie będzie mocnym, bo jedność stanowi siłę! I mówi dalej: jak
wysoko wzniesie się orzeł biały i potykać się będzie z czarnym orłem!... I przyjdą mu w pomoc
kogut i wiewiórka!"  Na górze Synai umarł w roku 3840 mnich 92 letni z zakonu Św. Franciszka.
Na  3  dni  przed  śmiercią  przepowiedział:  "Rosja  będzie  widownią  najokropniejszych  czynów
zdrożności!... Okrutna rewolucja połowę ludności pochłonie!... .
 Polska zostanie samosilną, wielką i potężną, należeć będzie do rzędu mocarstw Europy".

"Turcus, Moscos coufutabit, Et Polonia triumphabit!"...                                                          

Antychryst ujawniony 
A zatem  „bestia  wychodząca  z  ziemi”  oznacza  przyszłe  królestwo  antychrysta,  dwa  rogi  zaś
symbolizują jego samego i jego fałszywego proroka. Stwierdzenie: „dwa jego rogi podobne są do
rogów Baranka”, wskazuje, że antychryst chce się upodobnić do Syna Bożego i przedstawia siebie
jako króla.  Skoro bowiem nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, Syn Boży, w swej królewskiej i
chwalebnej postaci został zapowiedziany jako „lew”, to w taki sam sposób również antychrysta
Pisma zapowiedziały jako „lwa” ze względu na jego tyranię i przemoc.                                       23.



 Oszust pod każdym względem chce się upodobnić do Syna Bożego. Lwem jest Chrystus i lwem
jest antychryst. Królem jest Chrystus, i antychryst jest królem ziemskim.

[…] Pan posłał  apostołów do wszystkich  narodów, i  on podobnie  pośle  fałszywych apostołów.
Zbawiciel zgromadził rozproszone owce, on też podobnie zbierze rozproszony lud. Pan dał pieczęć
tym, którzy w Niego wierzą; podobnie postąpi antychryst. Pan objawił się jako człowiek; również
antychryst przyjdzie w ludzkiej postaci. 

– Hipolit Rzymski „O Antychryście” (III wiek n.e.)

Chrześcijanin to  człowiek  wezwany  przez  Boga,  ale  niekoniecznie  wybrany.  Jego  droga  do
zbawienia nie kończy się w momencie nawrócenia ani podczas chrztu. 

Te słowa Jezusa „wielu wezwanych, mało wybranych” wypowiedziane do faryzeuszy (Mt. 22:14),
były ostrzeżeniem nie tylko dla nich, wrogich mu religijnych mędrców przeświadczonych o własnej
nieomylności,  ale  również  ostrzeżeniem  dla  „faryzeuszy”  współczesnych.  Są  nimi  wszyscy
kaznodzieje i kapłani obawiający się „konkurencji” dla swojej pozycji wśród innych chrześcijan tak
bardzo, że są nawet w stanie ryzykować dalsze wprowadzanie w błąd innych chrześcijan.

Skoro chrześcijanie oczekują powrotu Jezusa Chrystusa, Antychryst będzie zwodził mieszkańców
całego świata,  w tym tego chrześcijańskiego, jawiąc się im jako niespodziewana odpowiedź na
wszystkie problemy świata oraz nurtujące ich dotychczas pytania. Nie zadowoli się bezbożnymi

i  obłudnikami.   Chrześcijanie  powinni  zastanowić  się  dlaczego są tak zniechęcani  do „badania
wszystkiego i zachowywania tego co szlachetne” (Tes. 5:21) i jaki ma to związek z weryfikacją
założeń swojego macierzystego kościoła czy grupy podającej się za przedstawicieli „prawdziwego
chrześcijaństwa”. 

Czy  nie  dlatego  że  taka  weryfikacja  może  zakończyć  się  wykazaniem  jawnych  błędów
doktrynalnych pastorów/księży/starszych takiej  społeczności?  Tym samym zbytnia  dociekliwość
wiernych zawsze będzie demonizowana przez wyżej wymienionych w taki czy inny sposób.

Właściwe poszukiwanie Boskiej  wiedzy, które nigdy nie jest  niestosowne albo przesadne,
pozostaje zawsze w granicach reguły wiary… Szukajmy więc wśród nas, u naszych i tego co
jest nasze. Szukajmy tego, co z zachowaniem reguły wiary, może być jeszcze przedmiotem
poszukiwania.  (Roz.12)„Klemens  Aleksandryjski  (zm.  215)  wierzył  że  kult  gwiazd
zainspirował  kult  Boga,  oraz  że  grecka  filozofia  zaprowadziła  Greków  do  Chrystusa:
„Wszystkie  etapy historii  świata  służyły więc  przygotowaniu  do tego pełnego objawienia
[Chrystusa].                                                                                                                         

Grecka filozofia przygotowywała Greków na przyjęcie Chrystusa. 

To nauczyciel lub pedagog prowadził ich do Chrystusa.

Główną bronią Bestii przeciwko chrześcijanom będą błędne doktryny. 

 Kościół  rzymskokatolicki  upadnie,  przy  dużej  pomocy  ze  strony  odchodzących  od  nauki
apostolskiej  katolickich  „reformatorów”.   Dotychczasowe  rzadkie  ataki  na  historyczność  i
natchnienie  Pisma  Świętego  przeistoczą  się  w  nieustające,  huraganowe  natarcie.  Apokryfy
gnostyków  wyjdą  z  cienia,  zaś  ich  treść  i  przekaz  zostaną  usankcjonowane  przez  rzesze
naukowców,  archeologów  oraz  duchownych  z  różnych  stron  świata.   Zgodnie  z  naukami
gnostyków, „powróci się” do postrzegania Jezusa jako światłego nauczyciela i proroka.
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W świecie tego  Proroka termin „zbawienie” zastąpiony zostanie terminem „oświecenie”, a
żeby było jeszcze zabawniej,  wszystko zostanie przeprowadzone w taki sposób, że współcześni
ateiści i agnostycy  nie będą mieć żadnych oporów przed uznaniem  Jego ideologii. 

                                                  BUTY      ANTYCHRYSTA

„Chrystus  powróci,  ale  nie będzie  taki  jak  Chrystus,  który  (pozornie)  odszedł.  Nie
będzie  „Mężem  boleści”;  nie będzie  cichą,  zamyśloną  postacią;  będzie  głosicielem
duchowych oświadczeń, które nie będą wymagały wykładni (i nie będą prowadziły do
błędnej interpretacji) ponieważ będzie obecny, by wskazać prawdziwe ich znaczenie.
Był  on przez dwa tysiące  lat  najwyższym zwierzchnikiem Niewidzialnego Kościoła,
hierarchii duchowej, składającej się z uczniów wszystkich wyznań. Rozpoznaje i kocha
tych,  którzy  nie są  chrześcijanami,  ale  którzy  zachowują  wierność  ku  swoim
założycielom.  Nie obchodzi go jaka jest wiara, jeśli celem jest miłość Boga i ludzkości.
Jeśli  ludzie  wypatrują  Chrystusa,  który  opuścił  swoich  uczniów  wieki  temu  to
nie rozpoznają Chrystusa, który jest w trakcie powrotu. Chrystus nie ma w świadomości
żadnych  religijnych  barier.  Nie  ma  dla niego  znaczenia,  z jaką  wiarą  się  człowiek
identyfikuje. Syn Boży jest w drodze, a nie przychodzi sam. Jego straż jest już tu a plan,
którym muszą podążać już jest stworzony i jasny.”  W procesie formułowania się nowej
globalnej  religii  istotna  jest  również  zmiana  samych  ludzi,  ich  potrzeb,  aspiracji
i mentalności.”

 Tak więc według Euzebiusza, Filon opisywał ludzi w Aleksandrii jako ascetów, mistyków,
prawdopodobnie gnostyków (ludzie  utrzymujący że posiadają  specyficzną wiedzę/mądrość
wymaganą  do  zbawienia);  ci  ludzie  promowali  celibat,  interpretowali  Pismo  [Stary
Testament] alegorycznie, mieli też biskupa – oprócz tego Euzebiusz sugeruje że byli częścią
Kościoła katolickiego (rozdziały 17 i powyżej) – pomimo tego że Kościół rzymski nie trzymał
celibatu w tamtych czasach. 

Aleksandria  była  domem  słynnego  gnostyka  Walentyna.  Przejął  on  alegoryczną  metodę
interpretacji od Filona… Przez pewien czas Walentyn i jego uczniowie egzystowali wewnątrz
struktur ortodoksyjnego Kościoła w Aleksandrii. 

Gdy  ciągłe  skandale  związane  z  Kościołem  rzymskim  oraz  fałszywe  odkrycia  naukowe
wystarczająco  oczernią  chrześcijaństwo,  powstałą  duchową  próżnię  wypełni  gnostycyzm,  czyli
wiedza. A ponieważ gnostycyzm pochodzi z tej samej rodziny co wschodni mistycyzm, buddyzm,
nie będzie już żadnej przeszkody dla stworzenia Jednej Światowej Religii, gdzie postać Chrystusa
nie zniknie, lecz zostanie przedefiniowana. 

Wracając do alegorycznych interpretacji Biblii, widzimy sporo różnic między postaciami Chrystusa
i  Antychrysta,  oraz sposobem w jaki  objawią się  światu.  Antychryst  jest  „wyrzutkiem któremu
odmówiono godności królewskiej”, zaś Chrystus jest powracającym „na obłokach” Synem Bożym.

Antychryst  jest  jedną  z najbardziej  intrygujących  figur  w proroctwach  Biblii.  Słowo antychryst
składa się z  Chrystus oraz anti. Słowo anti ma w języku greckim dwa znaczenia: „w miejsce” lub
„przeciwko”. Ujawnia strategię Lucyfera, która polega na stawianiu siebie „w miejscu” Chrystusa,
aby skuteczniej walczyć przeciwko Niemu.” (eliasz.dekalog.pl)                                                  
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Całkowite zaćmienie Superksiężyca już z niedzieli na poniedziałek 
W nocy z 27 na 28 września   2015 w całej Polsce będzie można oglądać zaćmienie Księżyca. Nie
dość, że będzie to zaćmienie całkowite, to nasz satelita znajdzie się najbliżej Ziemi w całym 2015 r.,
zyskując miano Superksiężyca. Następne takie zjawisko dopiero w 2033 r.Do zaćmienia Księżyca
dochodzi,  gdy w jednej  linii  ustawią  się:  Słońce,  Ziemia i  Księżyc.  Cień  rzucany przez  naszą
planetę  jest  wtedy na  tyle  duży,  że  Srebrny Glob może się  w nim schować.  A ponieważ nasz
naturalny  satelita  świeci  światłem odbitym od  Słońca,  jego  zablokowanie  powoduje,  że  tarcza
Księżyca przestaje świecić.

Tegoroczne całkowite  zaćmienie  Księżyca  będzie  można oglądać  -  w całej  Polsce  -  w nocy z
niedzieli na poniedziałek (z 27 na 28 września). Astronomiczne zjawisko rozpocznie się klika minut
po godz. 2 w nocy, a zakończy około godz. 6.30, kiedy Księżyc całkowicie zajdzie. - W tym czasie
będziemy mogli zobaczyć całą pierwszą część fazy półcieniowej, kiedy Księżyc trochę pociemnieje
- mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik i planetarium Niebo
Kopernika  w Warszawie.  -  Później  zobaczymy fazę  całkowitą,  gdy Słońce  zostanie  całkowicie
przysłonięte  przez  naszą  planetę  i  Księżyc  nie  będzie  bezpośrednio  oświetlany  przez  Słońce –
wyjaśnia.

Tegoroczne zaćmienie będzie jednak wyjątkowe. - Tego dnia poza zaćmieniem będziemy mieli tzw.
perygeum Księżyca, co znaczy, że znajdzie się on najbliżej Ziemi. Zbliży się do niej na niecałe 357
tys. kilometrów i będzie to największe zbliżenie Księżyca do Ziemi w całym 2015 roku - zapowiada
Wójcicki. 

Znajdujący się tak blisko planety Księżyc zyskuje miano Superksiężyca - obserwatorom wydaje się
bowiem,  że  jest  ponad  10  proc.  większy  niż  zwykle.Sytuacja,  w  której  perygeum  Księżyca
występuje  razem z  jego  zaćmieniem w ostatnim  stuleciu,  wydarzyła  się  zaledwie  pięć  razy.  -
Następna okazja,  aby zobaczyć Superksiężyc podczas zaćmienia będzie dopiero w 2033 roku -
mówi Wójcicki.

Zaćmiony Superksiężyc nabierze również wyjątkowego koloru. - Nie zniknie całkowicie, bo będzie
miał  krwistoczerwoną  barwę.  To  dlatego,  że  będzie  go  oświetlała  rozświetlona  przez  światło
słoneczne  ziemska  atmosfera.  To ten  sam efekt,  który  my obserwujemy podczas  wschodu  czy
zachodu  Słońca  -  mówi  Wójcicki.Zaćmienie  Księżyca  będzie  wyjątkowo  "demokratycznym"
zjawiskiem.  -  Zobaczą  je  mieszkańcy  całej  planety,  a  właściwie  tej  części,  na  której  panuje
aktualnie  noc.  Do obserwacji  nie  potrzeba lornetek ani  teleskopów, choć niewątpliwie przy ich
użyciu widok może być nieco ciekawszy - zaznacza popularyzator astronomii.

Podkreśla jednak, że ta najciekawsza faza zaćmienia będzie widoczna już nad ranem - nisko nad
północno-zachodnim horyzontem. - Warto więc znaleźć miejsce, gdzie ani budynki, ani drzewa, czy
wzniesienia nie będą nam zasłaniały widoku -  radzi  Wójcicki.  Będzie to -  jak mówi -  świetna
okazja do zrobienia wyjątkowych zdjęć, na których ziemskiemu krajobrazowi będzie towarzyszył
krwawy  Księżyc  usytuowany  nisko  nad  budynkami.  -  Tej  nocy  nie  dość,  że  Księżyc  będzie
czerwony  i  zaćmiony,  to  dodatkowo  większy  niż  zwykle.  Tym  bardziej  warto  wstać  przed
wschodem Słońca i zobaczyć zaćmienie – podsumowuje.
http://wiadomosci.onet.pl  
23  września  2015
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                                                          YOU TUBE 

                     W  filmie  tym można  było zobaczyć  jak  Bóg  POSEJDON 
                                     zatopił  siedlisko  hazardu i  nierządu 
                 
 Podczas  odpływu morze  odkryło niesamowitą  tajemnicę 

Wrak mierzący ponad 90 metrów to dawny statek SS Monte Carlo, który w latach 30. XX wieku

zakotwiczył do brzegu przy plaży w Coronado. Jak wskazuje historia, to legendarny tankowiec, na

którym znajdowało się kasyno oraz dom publiczny. Dziś mieszkańcy Kalifornii mogą zobaczyć, co

pozostało z wyposażenia statku .  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/podczas-odplywu-morze-odkrylo-

historyczna-tajemnicy-to-niesamowite/zshck1   -  link  już  jest nieaktywny

                             Posejdon (gr. Ποσειδῶν Poseidōn, łac. Neptunus) 

                                Bóg mórz, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków. 

                  Przedstawiany z trójzębem, (jego atrybutem) na rydwanie .

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     27.



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    28.



 POSEJDON

 Przedstawiany z trójzębem, (który jest jego atrybutem) na rydwanie ciągniętym przez hippokampy,

w towarzystwie trytonów, ichtiocentaurów. Jeden  z 12  wcieleń Bogów Olimpijskich. Poświęcone

mu  zwierzęta  to  delfin,  koń i  byk,  a  jego  świętym  drzewem  jest   sosna.  Jego  rzymskim

odpowiednikiem jest  Neptun.   Siedziba Posejdona znajduje  się na środku morza wewnętrznego

(Morze Śródziemne). Bóg ma tam wspaniały pałac otoczony przez nereidy,  delfiny i inne dziwne

stworzenia morskie. W Mitologii  religijnej  Jana Parandowskiego jest on opisany jako błękitny z

dachem zbudowanym z muszli, które w czasie tego oto naszego odpływu ukazują swe perły. Okna

są  z  bursztynu,  a  ze  ścian  wyrastają  kwiaty.  Otacza  go  sad  pełen  drzew rodzących znakomite

owoce, a także alg,  korali,  gąbek i rozmaitych innych stworzeń. Posejdon posiada też rydwan, do

którego zaprzęga  hippokampy.Posiada  także inne  pałace.Posejdon posiada również przydomek

Seismos (gr.  seismos – trzęsienie ziemi), gdyż według mitu wulkaniczną eksplozją wydźwignął z

morza wyspę  Delos, aby stworzyć spokojne miejsce dla  Leto (Latony), kiedy rodziła  Apollina i

Artemidę.     
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                                     NOWA  BIBLIA  GDAŃSKA
                         Objawienie  czyli  APOKALIPSA   
               Objawienie Jezusa Chrystusa  spisane przez Jana
                     fragmenty -  Apokalipsa  została  zafałszowana 
    
1. Objawienie   Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, by pokazać Jego sługom, co się ma dziać w
pośpiechu. Więc wysłał i objawił to przez swojego anioła jako zwiastuna tej  Nowiny  i swego
posłańca  swemu słudze Janowi,  2 który poświadczył Słowu Boga, świadectwu Jezusa Chrystusa,
jak i temu, cokolwiek zobaczył. 3 Bogaty i szczęśliwy ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów
proroctwa a  strzegą i  dochowują  to, co w nim jest napisane; bowiem czas jest bliski. 

4 Jan do siedmiu zgromadzeń wybranych  w Azji. Łaska wam oraz pokój od Tego, który jest, był i
przychodzi; od siedmiu duchów, co są przed Jego tronem  5 i  od Jezusa Chrystusa - wiernego i
Jedynego godnego zaufania i   prawdziwego męczennika pierworodnego  władcy królów ziemi.
Temu,  co  nas  miłuje  oraz  w swej  krwi  obmywa z  naszych grzechów;  6  co  uczynił  nas  także
przywódcami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca - Jemu chwała i panowanie , władza, potęga* na
wieki wieków. Amen .

9 Znam twoje czyny, ucisk i nędzę (a jesteś bogaty), oraz zniesławianie tych, co sobie mówią, że są
Żydami czyli Israelitami z pokolenia Judasa  - a nie są, ale domem zgromadzeń szatana. 

10 Nic się nie bój tego, co masz cierpieć  i   doświadczać.  Oto ten oszczerczy szatan zamierza
niektórych  z  was  wrzucić  do  więzienia,  abyście  zostali  doświadczeni  i  wypróbowani  ;  więc
będziecie mieć ucisk dziesięć dni . Bądź wierny  aż do śmierci, a dam ci zwycięski wieniec życia. 

11 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Ten, kto zwycięża - nie
dozna krzywdy od drugiej śmierci.12 A aniołowi zgromadzenia wybranych w Pergamonie napisz:
To mówi ten, co ma ostry, obosieczny miecz. 13 Znam twoje czyny i gdzie mieszkasz - tam, gdzie
siedziba  , siedziba wyroczni, krzesło nauczyciela i  tron .                                                       
 A trzymasz się mego Imienia i nie zaparłeś się mojej wiary także w dniach, kiedy mój świadek, mój
wierny i  godny zaufania  Antypas został u was zabity; tam, gdzie zamieszkuje szatan.

Temu, kto zwycięża dam zjeść z ukrytej manny, i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane
nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje.
18 A aniołowi zgromadzenia wybranych w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boga,  który ma swoje
oczy jak płomień ognia, a jego nogi podobne są do metalu.

               Uwaga :  synonim  nogi  podobne do metalu metal jako stal szlachetna 
                                   nogi  stalowe niezawodna silna podstawa 

 19 Znam twoje czyny, miłość, służbę, wiarę oraz twą wytrwałość, i że twoich ostatnich czynów jest
więcej niż pierwszych.  20 Ale mam nieco przeciwko tobie, że pozwalasz kobiecie Jezabel - która
nazywa siebie prorokinią - nauczać oraz wprowadzać w błąd moje sługi, aby scudzołożyli i zjedli
ofiary bałwochwalcze czyli te  ofiarowane wizerunkom. 
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21 Więc dałem jej czas, by okazała skruchę z powodu jej cudzołóstwa - ale skruchy nie okazała. 22

Oto rzucam ją na mary  śmierci , a tych, co z nią cudzołożą w wielki ucisk, jeżeli nie okażą skruchy
z powodu ich uczynków. 23 Także zabiję jej dzieci poprzez śmierć; więc wszystkie zbory uznają i
zrozumieją , że ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i że dam każdemu z was według waszych
czynów. 
       
24 Zaś wam, pozostałym w Tiatyrze; tym, co nie macie za coś tej nauki i którzy nie poznaliście, jak
powiadają - głębin szatana, mówię: Nie wkładam na was innego ciężaru. 2 Koryntian 6,16 - 18 25

Tylko co macie - to trzymajcie, aż do czasu gdy przyjdę. Galacjan 2,20 - 21 26 A temu, kto zwycięża
i aż do końca pilnuje moich czynów - dam władzę nad narodami.  27 I będzie je prowadził  i pasł  za
pomocą żelaznej laski, podobnie jak są kruszone  naczynia z gliny; w sposób jaki i ja otrzymałem
od mego Ojca.
 
9 Oto z domu zgromadzeń szatana wyznaczę tych, co sobie mówią, że oni są Żydami - a nie są,
lecz kłamią i fałszywie świadczą*. Oto im spowoduję, że przyjdą oraz pokłonią się przed twoimi
nogami, i poznają, że ja cię umiłowałem. 10 Ponieważ zachowałeś słowo mej wytrwałości i mojego
osamotnienia  -  także  ja  cię  zachowam  od  czasu  doświadczenia,  który  ma  przyjść  na  cały
zamieszkały świat , by doświadczyć mieszkających na ziemi. 

11 Oto przychodzę szybko; trzymaj, co masz, by nikt nie zabrał twojego wieńca chwały. 12 Tego,
kto  zwycięża,  uczynię  kolumną  w  Przybytku  Świątyni  mego  Boga,  więc  już  nie  wyjdzie  na
zewnątrz.  Także  napiszę  na  nim Imię  mojego  Boga  oraz  nazwę miasta  mojego  Boga  -  nowej
Jerozolimy,  która schodzi  z  Nieba od mego Boga, i  moje nowe Imię.  13 Kto ma ucho -  niech
usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych.

19 Ja,  ilukolwiek  pokocham,  tych  poprawiam i  uczę  wychowuję  i  ćwiczę  .  Ubiegaj  się  więc,
gorliwie oraz skrusz się i zmień swe  myślenie.20 Oto stoję u drzwi i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój
głos oraz otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną.
21 Temu, kto zwycięża, dam ze mną zasiadać na mym tronie; jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z
moim Ojcem na Jego tronie.  22 Kto ma ucho -  niech  usłyszy,  co Duch mówi zgromadzeniom
wybranych. 4. Po tych słowach ujrzałem, a oto w Niebie były otwarte drzwi, a pierwszy głos, który
usłyszałem - jakby trąby, ten który ze mną mówi - powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się musi
stać po tych rzeczach. 2 Więc zaraz pojawiłem się w duchu.

11 Ujrzałem też inną bestię, która wychodziła z ziemi i miała dwa rogi, podobne do Baranka - a
mówiła jak smok. 12 I czyni całą władzę pierwszej bestii przed jej obliczem. Także sprawia, by
ziemia i ci,  co na niej zamieszkują pokłonili się pierwszej bestii,  której rana jej śmierci została
wyleczona.  13 Robi  też  wielkie  znaki   i  wróżby,  chcąc  spowodować,  by przed ludźmi  i  ogień
zstępował na ziemię z nieba. 14 A przez cuda, które jej dano uczynić przed bestią, zwodzi tych, co
zamieszkują na ziemi, mówiąc zamieszkującym na ziemi, by uczynili obraz  bestii, która ma ranę
od sztyletu, a ożyła.
15 Dano jej też dać ducha obrazowi bestii, aby obraz bestii i mówił, i sprawił, żeby ci, którzy nie
pokłonią  się  obrazowi  bestii,  mogli  zostać  zabici. 16 Czyni  też  wszystkim -  małym i  wielkim,
bogatym i  biednym,  wolnym i  niewolnikom -  aby dali  im piętno  znak wyryty,  wyciśnięty  lub
wypalony  to jest  znamię na ich prawą rękę, lub na ich czoło. 17 Także aby nikt nie mógł niczego
kupić, ani sprzedać; lecz tylko ten, co ma to piętno - imię bestii, albo liczbę jej imienia. 18 Tu jest
mądrość.                                                                                                                                         31.



 Kto ma rozum niech zliczy  liczbę  bestii; gdyż istnieje liczba człowieka, a jej liczba sześćset
sześćdziesiąt sześć.6 Ujrzałem także innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał wieczną
Ewangelię, by ją ogłosić ludziom mieszkającym na ziemi; każdemu narodowi, plemieniu, językowi
i  ludowi.  7 Mówił  on  pośród  wielkiego  głosu:  Ulęknijcie  się  Boga  oraz  oddajcie  Mu chwałę,
bowiem przyszła pora Jego zasądzenia; pokłońcie się Temu, co uczynił Niebo i ziemię, morze i
źródła wód.
8 A za nim szedł  inny anioł,  mówiąc:  Upadł  i  przegrał  ,  upadł Babilon, miasto  wielkiej
ojczyzny , która napoiła wszystkie narody z wina pożądania  swojej prostytucji .       
 9 Zaś za nim szedł  inny, trzeci  anioł,  mówiąc wielkim głosem: Jeśli  ktoś się kłania bestii,  jej
wizerunkowi oraz bierze piętno na swoje czoło, albo na swoją rękę - 10 sam także będzie pił z wina
gniewu Boga; niezmieszanego  i czystego, nalanego w kielich Jego zapalczywości  i gniewu .
 Będzie też męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów oraz wobec Baranka. 11 A dym ich
męki idzie do góry na wieki wieków. Zatem ci, co się kłaniają bestii, jej wizerunkowi oraz  biorą
piętno jej imienia - nie mają odpoczynku dnia i nocy.  12 Tu jest wytrwałość świętych; tych, co
strzegą przykazań Boga oraz wiary Jezusa.13 Usłyszałem również głos z Nieba, który mi mówił:
Napisz: Szczęśliwi  i bogaci  od teraz martwi, umierający w Panu. Zaprawdę - mówi im Duch - by
odpoczęli od swych trudów; bowiem ich uczynki idą wśród  nich. 
 19 I pojawiło się wielkie miasto o trzech częściach, a miasta narodów upadły. Zaś przed obliczem
Boga został przypomniany wielki Babilon, aby mu dać kielich wina zapalczywości Jego gniewu. 20

Także każda wyspa uciekła, i nie zostały znalezione góry.  21 Spadł też z nieba na ludzi wielki
grad, ważący mniej więcej talent *; więc ludzie bluźnili Bogu z powodu uderzenia gradu, bo jego
cios jest bardzo wielki.

Uwaga: wielki Babilon i nierządnica  to najpierw  Rzym a potem  Watykan; każda wyspa 
uciekła –wyspa synomimy do słowa wyspa:

• cicha przystań, cichy port, enklawa, getto, oaza, przystań, schronienie, wyspa, 
• krąg, kręgi, subkultura, środowisko, świat, światek, 

Góra synonimy centrala ,armia ludzi ,wielkie skupisko, szefostwo, rada nadzorcza, kierownictwo, 
prezydium, sztab, władze,                                                                             
 Tajemnica, wielki Babilon, matka prostytutek i obrzydliwości ziemi. Babilon nie był  taki  ale
takie określenie utarło się na podstawie Biblii.Babilon oznaczał  Bramę  Boga.

Babilon  jest  dla  rastafarian  symbolem  systemu  uciskającego  wolnych  ludzi.  W  ideologii
rastafariańskiej  jest  symbolem  zepsucia  i  upadkiem  zasad,  ucisku  i  niesprawiedliwości  oraz
podziałów społecznych na lepszych i gorszych. W Piśmie Świętym Babilon to miasto w którym
rządził pieniądz, zamieszkany przez ludzi pragnących pieniędzy i zysku. To miasto zamieszkiwali
również  ludzie  pokolenia  Judy,  którzy  różnili  się  od  innych.  Żądza  władzy  i  pieniędzy
doprowadziły Babilon do upadku. Babilon dla Rastafarian to zło świata,  symbol materializmu i
niesprawiedliwości  dokonywanej  w  pogoni  za  pieniądzem.  Niektórzy  Rastafarianie  uważają
Watykan  za  współczesny  Babilon-  miejsce  wysoko  postawionych  urzędników,  rządzących
kościołem i czerpiących z tego materialne zyski. 
                                                                                                                                                
A na jej czole jest napisane imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka prostytutek i obrzydliwości 
ziemi .Po tych rzeczach zobaczyłem innego, zstępującego z Nieba anioła, który miał wielką moc, 
zatem od jego wspaniałości została oświetlona ziemia. 2 Zawołał też za pomocą potężnego oraz 
wielkiego głosu, mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon wszetecznica  który  stał się mieszkaniem 
demonów; więzieniem wszelkiego nieczystego ducha; więzieniem wszelkiego ptaka - nieczystego i 
będącego znienawidzonym. 3 Bo z wina jej pożądania cudzołóstwa  wypiły wszystkie narody; z nią 
scudzołożyli władcy ziemi, a kupcy ziemi wzbogacili się z potęgi jej wyuzdania .                    32.



.
4 Usłyszałem i inny głos z Nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej  i oddalcie się od niej , ludu mój,
abyście nie byli uczestnikami jej win  i grzechów  i abyście nie wzięli z jej ciosów. 5 Gdyż jej winy
doszły jedne za drugim aż do Nieba, a Bóg przypomniał jej czyny niesprawiedliwości.

 14 Odeszły od ciebie owoce pożądania twej duszy, oraz odeszło wszystko tłuste  i wspaniałe; zatem
więcej ich już nie znajdziesz. 15 Ci, którzy nimi handlowali oraz wzbogacili się z jej powodu, będą
stali  z  daleka  ze  strachu  przed  jej  udręką,  płacząc,  smucąc  się,  16 oraz  mówiąc:  Biada,  biada
wielkiemu  miastu  ,  odzianemu  bisiorem,  purpurą  i  szkarłatem;  wyzłoconemu  złotem,  drogim
kamieniem oraz perłami; ponieważ w jednej godzinie zostało zniszczone tak wielkie bogactwo.

22 Nie będzie już słyszany w tobie głos grających na kitarach, śpiewaków, flecistów i trębaczy; nie
zostanie  już  w  tobie  znaleziony  żaden  artysta  wszelkiego  rzemiosła  i  nie  będzie  już  w  tobie
usłyszany łoskot młyna. 23 Nie ukaże się w tobie już światło świecy i nie zostanie już w tobie
usłyszany głos pana młodego, i panny młodej oblubieńca i oblubienicy. Ponieważ twoi handlarze
byli wielkimi panami ziemi, dygnitarzami, magnatami i  władzą , jako że twoimi czarami zostały
zwiedzione wszystkie narody. 24 W tobie także została znaleziona krew proroków i świętych
oraz wszystkich zabitych na ziemi.

Wyjaśnienie  powyższego ustępu: 
W  sposób  przenośny  zostało  wyrażone  zniszczenie bestii  które  nastąpi w  taki sposób, że
przestanie  rządzić  duszami  na  ziemi  jako  fałszywy  kościół.

Po tych rzeczach usłyszałem w Niebie jakby wielki głos licznego tłumu, który mówił:  Alleluja
Chwała  WIEKUISTEMU!;  wyzwolenie  ,  chwała,  cześć  i  moc  naszego  Pana  Boga,  2 gdyż
prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy! Ponieważ potępił wielką prostytutkę, która usidlała , gubiła
i demoralizowała  ziemię swym bałwochwalstwem i  prostytucją  oraz pomścił krew swoich sług z
jej ręki. 3 

5 Wyszedł też głos od tronu, który mówił: Chwalcie i wielbijcie  naszego Boga wszyscy Jego słudzy
i ci, co Go poważacie i się  Go  boicie , mało znaczący i wielcy!  6 Usłyszałem także głos jakby
licznego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos mocnych grzmotów,  gdyż został Królem - Pan,
Bóg Wszechwładca!  7 Weselmy się i radujmy oraz oddajmy Mu chwałę, bo przyszły zaślubiny i
małżeństwo Baranka, i przygotowała się jego żona. 8 Więc zostało jej dane, by odziała się czystym,
błyszczącym bisiorem ; gdyż bisior jest czynami sprawiedliwości świętych. 

9 I mi mówi: Napisz: Szczęśliwi,  którzy są zaproszeni  na główny posiłek wesela Baranka. Mówi
mi także: Te słowa Boga są prawdziwe. 10 Zatem przypadłem do jego nóg, aby mu się pokłonić; ale
mi mówi: Nie zwracaj uwagi. Jestem twoim współsługą i twoich braci; tych, co mają świadectwo
Jezusa.  Pokłoń się Bogu; bowiem świadectwem Jezusa jest Duch proroctwa i dar wyjaśniania .

4 Ujrzałem też trony oraz zasiedli na nich, i został im dany sąd. Zobaczyłem także dusze  ściętych
toporem z powodu  świadectwa Jezusa oraz z powodu  Słowa Boga, i tych, co nie pokłonili się
bestii,  ani jej  wizerunkowi oraz nie  przyjęli  piętna na czoło i  na ich rękę -  więc przeżyli  oraz
zapanowali z Chrystusem tysiąc lat. 
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5 Zaś  pozostali  z umarłych  nie  odżyli,  aż  zostanie  skończone  tysiąc  lat.  To  jest  najwyższe
wzniesienie czyli zbudzenie się i wskrzeszenie .6 Bogaty i święty, kto ma udział w najwyższym
wzniesieniu; nad nimi druga śmierć nie ma władzy; ale będą kapłanami Boga i Chrystusa oraz będą
władać z Jego pomocą przez tysiąc lat.

Ujrzałem też nowe niebo i nową ziemię; bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i
morze już nie istnieje. 
                                                                                                                                                       
 4 Bóg też usunie wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu
więcej nie będzie; bowiem pierwsze rzeczy odeszły . Jan 1,1 - 4 5 Także Ten, co siedział na tronie,
powiedział: Oto wszystko czynię nowe. Mówi też: Zapisz, bo te słowa są godne zaufania i zgodne z
prawdą. 6 I mi powiedział: Dokonało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i spełnienie . Ja dam
darmo ze źródła wody życia temu, co pragnie.

7 Ten, kto zwycięża odziedziczy wszystko, i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. 8 

Zaś  dla  tchórzliwych,  niewierzących   ,niewiernych  i  zdradliwych,  wywołujących  wstręt,
morderców, rozpustników, czarowników, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest ich udział w
jeziorze płonącym ogniem i siarką; to jest druga śmierć.                                                          

18 Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg
doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. 19 A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju -
Bóg ujmie go  Zwoju Życia .  
  

                                     KSIĘGA  IZAJASZA 
                                  MOWY PRZECIW  JEROZOLIMIE 
                          Mówicie: "Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, 
i z Szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje powódź [wrogów],  nas nie dosięgnie, 
bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko   i skryliśmy się pod fałszem". 

 Proroctwo
 Przeto tak mówi Pan Bóg: 
 I wezmę sobie prawo za miarę, 
                          a sprawiedliwość za pion". 
Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, 
                          a wody zaleją kryjówkę. 
 Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie zerwane, 
                         i nie ostoi się wasz układ z Szeolem. 
Gdy się rozleje powódź [wrogów], 
                         będziecie dla nich na zdeptanie. 
 Ile razy ona przyjdzie, pochwyci was. 
                 Gdy przechodzić będzie każdego ranka, 
                          i we dnie, i w nocy,  blady strach na wieść o niej padnie. 
                                  Bo za krótkie będzie łóżko, aby się wyciągnąć, 
                                             i zbyt wąskie przykrycie, by się nim owinąć. 
 Zaiste, Pan powstanie, jak na górze Perasim, 
                  jak w dolinie Gibeońskiej się poruszy, 
                       by dokonać swego dzieła, swego dziwnego dzieła, 
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                               by spełnić swe zadanie, swe tajemnicze zadanie. 
                             A teraz przestańcie drwić,  żeby wasze pęta się nie zacieśniły; 
                                            słyszałem bowiem rzecz postanowioną 
przez Pana, Boga Zastępów: zniszczenie całego kraju. 
 
Tajemnica objawienia
 Każde objawienie jest dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Daje się ją temu, który umie 
czytać, mówiąc: "Czytaj ją, prosimy". On zaś odpowiada: "Nie mogę, bo ona jest zapieczętowana". 
1Albo dają księgę takiemu, który nie umie czytać, mówiąc: "Czytajże to", a on odpowiada: "Nie 
umiem czytać". 

Proroctwo
13 Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud 
               zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, 
                         podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; 
                              ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko                                                         
                                      wyuczonym przez ludzi zwyczajem, 
                                              dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie 
cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, 
                                                     a rozum jego mędrców zaniknie. 

 Biada tym, którzy się kryją przed Panem, 
             aby zataić swe zamysły, których czyny osnute są cieniem 
                      i którzy mówią: "Kto nas zobaczy i kto nas pozna?" 
 O co za przewrotność! Czyż może być garncarz 
           na równi z gliną stawiany? 
Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: 
                "Nie uczynił mnie",  i garnek rzec o tym, co go ulepił:                                                 
                            "Nie ma rozumu?" 
Czyż nie w krótkim już czasie  Liban zamieni się w ogród, 
                     a ogród za bór zostanie uznany? 

                           W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, 
                                a oczy niewidomych, wolne od mroku 
                                      i od ciemności, będą widzieć. 
 Pokorni wzmogą swą radość w Panu, 
                 i najubożsi rozweselą się 
                           bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, 
                                   i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: 
                                             którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, 
którzy w bramie stawiają sidła na sędziów 
             i odprawiają sprawiedliwego z niczym. 

Biada synom zbuntowanym! - wyrocznia Pana. 
                 Wykonują zamiary, ale nie moje, 
                            i wiążą się układami, lecz nie z mego natchnienia, 
                                          tak że dodają grzech do grzechu. 
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Testament duchowy Izajasza

 Teraz pójdź, wypisz to na tabliczce, przy nich, 
              i opisz to w księdze,  żeby służyło na przyszłe czasy 
                          jako wieczyste świadectwo: 
 Że jest to naród buntowniczy, 
                    synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać 
Prawa Pańskiego, 
                   którzy mówią do jasnowidzów:  "Nie miejcie widzeń!" 
                               i do proroków: "Nie prorokujcie nam nagiej prawdy! 
Mówcie nam pochlebstwa,  prorokujcie złudzenia!                                                                     

 Dlatego tak mówi Święty :
                     "Ponieważ odrzuciliście tę przestrogę, 
                           a położyliście ufność w krzywdzie i zdradzie 
                                       i na nich się oparli, 
 dlatego występek ten stanie się dla was 
                     jakby szczeliną zwiastujących upadek, 
                            sprawiającą wygięcie na wysokim murze, 
                                      którego zawalenie się następuje nagle w jednej chwili. 
 Zawalenie to jest jak stłuczenie dzbana garncarza, 
                  rozbitego tak bezwzględnie,                                                                                          
                             że w jego szczątkach nie da się znaleźć 
                                         skorupy do zgarnięcia węgli z ogniska, 
                                                    do zaczerpnięcia wody ze zbiornika". 
 Albowiem tak mówi Pan Bóg 
                        "W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, 
                                w ciszy i ufności leży wasza siła. 
                                              Ale wyście tego nie chcieli! 
 Owszem, powiedzieliście: "Nie, bo na koniach uciekniemy!" 
                      - Dobrze, uciekniecie! - "I na szybkich [wozach] pomkniemy!" - 
                                      Dobrze, szybcy będą ci, którzy pogonią za wami! 
 Tysiąc [ucieknie] przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu uciekniecie, 
             aż zostanie z was tak mało, jak żerdź na szczycie góry 
                                        i jak znak na pagórku".                                                                                   
 Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, 
                    i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, 
                              bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. 
                                        Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają! 
o siedmiu dni - w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. 

Sprawiedliwy król mesjański
1 Oto król będzie panował sprawiedliwie 
                      i książęta rządzić będą zgodnie z prawem; 
2 każdy będzie jakby osłoną przed wichrem 
                    i schronieniem przed ulewą, 
jak strumienie wody na suchym stepie, 
                     jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. 
3 Wówczas nie będą przyćmione oczy patrzących, 
                    uszy słuchających staną się uważne. 
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4 Serca nierozważnych zrozumieją wiedzę, 
                    a język jąkałów przemówi wyraźnie. 
5 Nie będzie już głupi zwany szlachetnym, 
                    ani krętacz mieniony wielmożnym. 
Kontrast między głupim a szlachetnym
6 Bo głupi wygłasza niedorzeczności 
                     i jego serce obmyśla nieprawość, 
żeby się dopuszczać bezbożności 
                     i głosić błędy o Panu, 
żeby żołądek głodnego pozostawić pusty                 
                     i spragnionego pozbawić napoju. 

7 Co do krętacza, to złe są jego krętactwa; 
                     knuje on podstępne sposoby, 
by zgubić biednych słowami kłamstwa, 
                    chociaż ubogi udowodni swe prawo. 
8 Szlachetny zaś człowiek zamierza rzeczy szlachetne 
                     i trwa statecznie w szlachetnym działaniu. 

  Czwarta pieśń Sługi Pańskiego: Jego cierpienia, śmierć i chwała

 Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. 
 Jak wielu osłupiało na Jego widok - 
- tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd 
i postać Jego była niepodobna do ludzi 
 tak mnogie narody się zdumieją,
królowie zamkną przed Nim usta, 
bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, 
 i pojmą coś niesłychanego. 
                                                                                     
 Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi,  i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, 
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy  i w Jego ustach kłamstwo nie postało. 

 Po udrękach swej duszy,  ujrzy światło i nim się nasyci. 
 
 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy,  i posiądzie możnych jako zdobycz, 
za to, że Siebie na śmierć ofiarował  i policzony został pomiędzy przestępców. 

Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. 
Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi. 
Tak to się gubi sprawiedliwego,  a on odchodzi, by zażywać pokoju. 
Ci, którzy postępują uczciwie, spoczywają na swoich łożach. 

(…..) Uczynili krętymi dla siebie własne swoje ścieżki, 
kto nimi chodzi, nie zazna spokoju. 
                                                                                                                                                      
 I tak precz odsunięto prawo,  a sprawiedliwość stoi w oddaleniu; 
zachwiała się prawda na placu,  i prawość wejść tam nie może. 
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15 I tak zabrakło wierności,  a rzadko kto zła unika. 
Urywek Apokalipsy: Zwycięstwo Pana nad złem
Pan ujrzał i złem się wydało w Jego oczach,  że nie było prawa. 

 Ujrzał też, że brakowało ludzi, 
i zdumiał się, że nie było orędownika. 

Wówczas Jego ramię przyniosło Mu zwycięstwo, 
a Jego sprawiedliwość była Mu podporą. 

Przywdział sprawiedliwość jak pancerz 
i hełm zbawienia włożył na swą głowę. 
Przyoblókł się w odzienie pomsty, jakby w suknię, 
i jakby płaszczem okrył się zazdrosną miłością. 

 Stosownie do zasług odpłaci każdemu: 
swoim przeciwnikom - gniewem, swym wrogom - odwetem. 

 Od Zachodu ujrzą imię Pana  i od Wschodu słońca - chwałę Jego, 
bo przyjdzie On jak gwałtowny potok,  pędzony tchnieniem Pańskim. 

 "Duch mój, który jest nad tobą,  i słowa moje, które włożyłem ci w usta,                                           
nie zejdą z twych własnych ust  ani z ust twoich dzieci, 
ani z ust potomków twoich synów,   odtąd i na zawsze - mówi Pan. 
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Zaćmienie Księżyca  28 września 2015 roku

W nocy z niedzieli na poniedziałek zobaczyliśmy całkowite zaćmienie Księżyca. Ziemia znalazła 
się między Słońcem a Księżycem, a ten znalazł się w jej cieniu.                                                   

Zaćmienie Słońca w Pannie – 13.9.2015 r.

Zamieszczony przez Monika dnia Wrz 9, 2015
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W niedzielę,  13  września,  o  godzinie  8:54  nastąpi  częściowe  zaćmienie  Słońca.  Będzie  ono
widoczne tylko w części południowej Afryki i Antarktydy (nie w Polsce). Z astrologicznego punktu
widzenia zjawisko zasługuje jednak na uwagę.

Zaćmienie przypada w 21° Panny, w opozycji do Chirona w Rybach oraz w pobliżu Deneboli . Ta
gwiazda  daje  m.in.  porywcze  osądy,  żal,  rozpacz,  niełaskę  publiczną,  szczęście  szybko
przechodzące  w  złość  i  klęski  z  powodu  żywiołów,  a  w  horoskopach  mundalnych  –  wielkie
katastrofy  .
W chwili zaćmienia Głowa Smoka utworzy koniunkcję z Lilith, a Merkury (będąc już w paśmie
przyszłej  retrogradacji)  –  opozycję  z  Uranem  i  kwadrat  z  Plutonem.
W efekcie jeszcze raz powrócą tematy związane z trwającą od pięciu lat  kwadraturą Uran–Pluton.
Ten aspekt przyniósł transformację bądź rozpad istniejących struktur i wiele radykalnych zmian.
Głównie doświadczyły tego horoskopy z obsadą Barana, Raka, Wagi i Koziorożca.

 Kwadrat zmienny

Powoli na pierwszy plan wysuwają się już Bliźnięta, Panna, Strzelec i Ryby.

• 11 października znak zmienią węzły księżycowe (północny wejdzie do Panny, a południowy do 
Ryb)
• Jowisz i Neptun, czyli dwaj władcy Ryb, 17 września uściślą opozycję (8°)
• 18 września Saturn ostatecznie wejdzie do znaku Strzelca (władanego przez Jowisza)
• i w ciągu najbliższych dwóch lat utworzy nieharmonijne aspekty z Jowiszem w Pannie oraz 
Neptunem/Chironem w Rybach. Działaniom i zjawiskom związanym z tymi układami furtkę 
otworzyły: ingres Saturna do Strzelca .

 Panna

Znak Panny dotyczy zdrowia (diety z uwzględnieniem ziół), higieny, tego co użyteczne, z pozoru
błahe czy oczywiste,  zwierzątek domowych, porządków, pracy i  przysłowiowej prozy życia.  Te
wszystkie  zagadnienia  wymagają  teraz  szczególnej  uwagi,  mogą  być  powodem  problemów,  a
działania z nimi związane przyniosą nieoczekiwane skutki. Umiejętność trzeźwej oceny sytuacji i
praktycznego podejścia do realiów, a także zdolności adaptacyjne, z których słynie Panna, mogą
szwankować, zaś ich efekty – być niezgodne z oczekiwaniami.Na poziomie mundalnym zaćmienie
Słońca w Pannie jest kojarzone z plagami, suszą i nieurodzajem (Kefer). Klasyczni astrolodzy łączą
je  z  rozlewem  krwi,  zniszczeniami,  wygnaniami,  katastrofami  naturalnymi.  Tradycja  głosi,  że
zjawisko  niekorzystnie  działa  na  stosunek  pracy  i  służbę  oraz  wnosi  zamęt  w  życie  osób
merkurialnych  (intelektualistów,  pośredników,  dziennikarzy,  pisarzy,  poetów,  księgarzy,
bibliotekarzy, handlowców itp.).
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 Jowisz – Neptun – Saturn

W tym kontekście półkrzyż Jowisz – Neptun – Saturn uwypukli kontrast między realiami a iluzją,
prawdziwym  chrześcijaństwem,  autentyczną  empatią  w  sensie  moralnym  i  humanitarnym  a
hipokryzją, fałszywym argumentowaniem, niechęcią dzielenia się, lękiem przed tym co inne. Sporo
uwagi przykują kwestie produktywności, praw pracowniczych, robotników i prekariatu (zatrudnieni
na tzw. śmieciówkach). Na znaczeniu zyska temat osób wyobcowanych, poszkodowanych, ofiar i
ich wybawców, asymilacji, integracji społecznej oraz marginalizacji,  pomocy społecznej, religii,
duchowości.

Głowa Smoka 

Smok (łac. Draco, dop. Draconis, skrót Dra) – znana już wielu starożytnym kulturom konstelacja
dalekiej  północy,  ósma  pod  względem  zajmowanej  powierzchni.  Liczba  gwiazd  widocznych
nieuzbrojonym okiem wynosi około 80. W Polsce widoczna przez cały rok, najlepiej oglądać ją
podczas cieplejszych miesięcy. Jedna z najdawniej nazwanych i najciekawszych konstelacji nieba
północnego.  Rozciąga  się  wokół  Małej  Niedźwiedzicy  (Małego  Wozu)  –  począwszy  od
gwiazdozbioru Cefeusza i Herkulesa, a skończywszy na Wielkiej Niedźwiedzicy (Wielkim Wozie).
W gwiazdozbiorze,  w miejscu o współrzędnych 18h 00m +66½°, znajduje się północny biegun
ekliptyki. Smoki występują w wielu starożytnych mitach, nic więc dziwnego, że można znaleźć je
także  na  niebie.  Nazwa  jest  ściśle  związana  z  mitologiczną  opowieścią  o  dwunastu  pracach
Heraklesa. 

Draco to konstelacja na dalekim północnym niebie. Jego nazwa to łacina dla smoka . Była to jedna 
z 48 konstelacji wymienionych przez astronoma Ptolemeusza z II wieku i do dziś pozostaje jedną z 
88 współczesnych konstelacji. Biegun północny ekliptyki znajduje się w Draco.  Draco jest 
okołobiegunowy (to znaczy nigdy się nie osadza) i można go oglądać przez cały rok z północnych 
szerokości geograficznych. 

                                                                                                                                                        41.



Thuban (α Draconis) był gwiazdą bieguna północnego od 3942 pne, kiedy to poruszał się dalej na
północ niż Theta Boötis, aż do 1793 pne. Egipskie piramidy zostały zaprojektowane, aby z jednej
strony wychodzą na północ, z kanałem  i wejściem były  geometrycznie dopasowane tak, że Thuban
byłby  widoczny  w nocy.   Jest  to  niebiesko-biała  olbrzymia  gwiazda  o  wielkości  3,7,  309  lat
świetlnych od Ziemi. Tradycyjna nazwa Alpha Draconis, Thuban, oznacza „głowę węża”. 

W Draco są trzy gwiazdki poniżej 3 jasności. Jaśniejszą z trzech i najjaśniejszą gwiazdą w Draco
jest  Gamma  Draconis  ,  tradycyjnie  nazywana  Etamin  lub  Eltanin.  Jest  to  pomarańczowa
gigantyczna gwiazda o wielkości 2,2, 148 lat świetlnych od Ziemi. Aberracji światła gwiazd została
odkryta  w  1728  roku,  kiedy  James  Bradley  obserwuje  etamin.  W  pobliżu  Beta  Draconis  ,
tradycyjnie nazywana Rastaban, jest żółtą gigantyczną gwiazdą o jasności 2,8, 362 lat świetlnych
od Ziemi. Jego nazwa ma znaczenie dla Thubana, „głowy węża”. 

Tradycyjna nazwa Thuban pochodzi od arabskiego słowa thuʿbān , „duży wąż” (np. Pyton lub 
legendarny wąż smokowaty). W 2016 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zorganizowała 
grupę roboczą ds. Nazw gwiazd (WGSN)  w celu skatalogowania i standaryzacji nazw własnych 
gwiazd. Pierwszy biuletyn WGSN z lipca 2016 r. zawierał tabelę pierwszych dwóch partii nazw 
zatwierdzonych przez WGSN; który zawierał Thuban ( po polsku jest to   arabski TURBAN  
nakrycie  głowy islamistów ) dla tej gwiazdy. Jest teraz wpisany do katalogu nazw gwiazd IAU. 

Draco jest jedną z 48 konstelacji wymienionych w Almagest Ptolemeusza (II wiek), przyjętym z
listy  przez  Eudoxusa  z  Cnidusa  (IV  wiek  pne).   Smok  w  mitologii  greckiej,  który  mógł
zainspirować imię konstelacji, to Ladon , smok, który pilnował złotych jabłek Hesperides . Herakles
zabił Ladona podczas jego 12 prac . Konstelacja Herkulesa jest przedstawiona w pobliżu Draco. 

W grecko-rzymskiej legendzie Draco był smokiem zabitym przez boginię Minerwę i rzuconym w
niebo po swojej porażce. Smok był jednym z Gigantów , który walczył z bogami olimpijskimi przez
dziesięć lat. Kiedy Minerwa rzuciła smoka, skręcił się i zamarł na zimnym Północnym Niebiańskim
Biegunu, zanim zdążył się wyprostować. 

Czasami Draco jest reprezentowany jako tytaniczny syn Gai , Tyfon . 

Tradycyjna arabska astronomia nie przedstawia smoka we współczesnym Draco, zwanym Matką
Wielbłądami . Zamiast tego dwie hieny reprezentowane przez Eta Draconis i Zeta Draconis atakują
małego wielbłąda (ciemną gwiazdę w pobliżu Beta Draconis ), który jest chroniony przez cztery
żeńskie wielbłądy, reprezentowane przez Beta Draconis  ,  Gamma Draconis ,  Nu Draconis i  Xi
Draconis . 

Nomady, które są właścicielami wielbłądów, obozują w pobliżu, reprezentowane przez statyw do
gotowania złożony z Upsilon ,  Tau i  Sigmy Draconis  .  W arabskiej   mitologii  Draco miał  sto
wspaniałych  głów,  pilnował  złotej  jabłoni  i  został  umieszczony  na  niebie  jako  konstelacja  .
Konstelacja jest przedmiotem wielu innych mitów, ale tych, które są niejasne.

 Niejasne dlatego, że  tym smokiem  jak wynika z powyższego  był i jest WĄŻ  uosobienie  zła. 

Wąż  starodawny,  zwany oszczercą  i  szatanem,  który  zwodzi  cały  zamieszkały  świat  — został
zrzucony ... 

Jego pierwsze imię pojawiające się na kartach Biblii to Belial – „przeciwnika Boga”.  Późniejszy
szatan  jest  też  kojarzony z Astarotem,  z  tym tylko,  że  ten  był  szpetny.Jego znany nam dzisiaj
wygląd satyra z rogami, kopytami i ogonem został zapożyczony z mitologii greckiej i nawiązuje do
bożka  Pana,  patrona  wszelkiej  płodności.  Stąd  szatan  jest  utożsamiany  przez  chrześcijan  z
rozwiązłością seksualną. Oczywiście Biblia pełna jest innych imion: Azazel, któremu arcykapłan
świątyni  jerozolimskiej  składał  kozła  ofiarnego  w  święto  Jom  Kipur  obok  baranka  dla  Boga,
Asmodeusz, Abaddon, Belzebub, Leviathan, czy wreszcie po prostu Antychryst dla chrześcijan i
wywodzący się od hebrajskiego szatana .
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W mitologii  greckiej  występuje wiele wężów, m.in.  wąż Pyton, syn Gai,  którego kult  istniał  w
Delfach. Tego węża zabił Apollo i przywalił głazem Omphalosem (pępkiem świata).Wąż pojawia
się w micie o Herkulesie, który, będąc dzieckiem, zadusił w kolebce dwa węże nasłane przez Herę.
Wąż  związany  był  z  bogiem  medycyny  i  zdrowia  Asklepiosem  (Eskulapem),  który  sam  był
pierwotnie świętym wężem uzdrawiającym. Atrybutem Asklepiosa była laska, wokół której wił się
wąż. Atrybutem Hermesa był kaduceusz - laska, na której dwa węże patrzą sobie w oczy. Grecy i
Rzymianie uważali, że węże są duchami opiekuńczymi świątyń. 

Komentarz:  arabskie  nomadyczne  wielbłądy, które  nie miały swojej  kultury i   tylko wszystko
kradły i  przerabiały na swoją modłę,  oczywiście zafałszowany znaczenie smoka i węża.

Python,  czasami  pisany Phython,  przewodniczył  wyroczni  delficznej,  która  istniała  w centrum
kultu  swojej  matki,  Gai  ,  „Ziemi”,  gdzie  Pytho  to  nazwa  miejsca,  która  została  zastąpiona
wcześniejszą  Krisą .   Grecy uważali to miejsce za środek ziemi , reprezentowany przez kamień,
omphalos lub pępek, których pilnował Python. Python stał się chtonicznym wrogiem późniejszego
olimpijskiego boga Apollina , który zabił go i przejął dawny dom i wyrocznię Pythona. 

Kapłanka wyroczni w Delfach stała się znana jako Pytia, po nazwie miejsca Pytho, które Grecy
wyjaśnili  jako  nazwane  po gniciu  (πύθειν)  zwłok  zabitego węża  w sile  Hyperiona  (dzień)  lub
Heliosa (słońce) .

Karl Kerenyi wskazał, że starsze opowieści wspominały o dwóch smokach, które być może zostały
celowo splątane; drugim była samica smoka ( drakaina ) o imieniu Delphyne w Homeric Hymn to
Apollo, z którą zamieszkał męski wąż o imieniu Typhon : „Narratorzy zdawali się mylić smoka
Delphi,  Python,  z  Tyfonem  lub  Typhoeusem  ,  przeciwnikiem  Zeusa  „.  Wroga  smoczyca  „…
faktycznie stała się wężem apollońskim, a Pythia , kapłanka, która dawała wyrocznie w Delfach,
została nazwana jego imieniem.  

Wiele zdjęć (rycin) pokazuje węża Pytona żyjącego w przyjaźni z Apollem i pilnującym Omphalos,
święty kamień pępka i środek ziemi, który stał w świątyni Apolla ”(Kerenyi 1951: 136). 

Mit ten został opisany jako alegoria rozproszenia mgły i chmur pary, które powstają ze stawów i
mokradeł (Python) pod wpływem promieni słonecznych (strzały Apolla). 

Typhon ( / tajfun  grecki : Τυφῶν ,[typʰɔːn] ), a także Typhoeus ( / T aɪ f ı ə s / ; Τυφωεύς ) Typhaon
( Τυφάων ) lub Typhos ( Τυφώς ) był potworny serpentyny olbrzymia i jeden z najgroźniejszych 
stworzeń mitologii greckiego . 
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Jednak jedno źródło ma Typhona jako syna samego Hery , podczas gdy inne sprawia, że  Typhon
jest potomkiem Kronosa . Tyfon i jego partnerka Echidna były przodkami wielu znanych potworów.

Tyfon próbował obalić Zeusa za panowanie nad  kosmosem. Obaj stoczyli kosmiczną  bitwę, którą
Zeus w końcu wygrał za pomocą swoich piorunów.

Pokonany Typhon został wrzucony do Tartaru lub pochowany pod Etną lub wyspą Ischia . 

Mitologia tyfońska jest częścią greckiego mitu sukcesyjnego, który wyjaśniał, w jaki sposób Zeus
rządził bogami. Historia Typhona jest również związana z historią Pythona (węża zabitego przez
Apolla ), a obie historie prawdopodobnie pochodzą od kilku bliskich wschodnich przodków. Tyfon
był (od ok. 500 pne) również utożsamiany z egipskim bogiem zniszczenia Setem .

Natomiast  jeśli chodzi  o  laskę  Eskulapa  , to  raczej  nie jest to wąż , ale żmija z  jadu której
wyrabia się  także współcześnie  lekarstwa.  Żmija  jest   także  gatunkiem węża i dlatego  jest  to
synonim  ale w mitologii  i religii    przedstawia się  on inaczej.Jad  żmii stosowany na skórę ma
działanie  przeciwbólowe,  przeciwobrzękowe  oraz  wygładzające.   Obecnie   przewrotnie   jest
stosowany  jako  botox. 

Wyobrażenie walki Zeusa z Tyfonem według greckiej wazy czyli z hydrą  lernejską.

 hydra  -dramat, dżuma, plaga, tragedia, zaraza, zło,polip, 
hydra - w odniesieniu do określenie cech drania .
                                                    Logo  Centralnego Biura Śledczego Policji w  Polsce. 

Koniunkcja z  Lilith

Koniunkcja (z łac. coniunctio; coniugo = łączę; coniunctus = połączony) 

LILITH 

      W astrologii wyróżnia się zwykle aż trzy obiekty określane jako Lilith, dlatego nastręcza to
zazwyczaj  wielu  problemów i  wynikających z  tego rozbieżności.  Pierwszy z  tych  obiektów to
planetoida krążąca pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, która została odkryta dnia 11 lutego 1927
roku w Algierze. Ona to właśnie otrzymała imię Lilith i numer katalogowy 1181. Cykl obiegu tego
ciała niebieskiego wokół Słońca wynosi około 4 lata. Astronomowie nie znają jeszcze zbyt dobrze
fizycznych cech tej małej planetki, są jednak obliczone efemerydy, dlatego niektórzy astrologowie
pracują właśnie z tą asteroidą, a nie z innymi, hipotetycznymi obiektami o tej samej nazwie.

         Kolejnym obiektem jest tajemniczy drugi satelita Ziemi, który również określa się jako Lilith.
Według pewnych hipotez obiekt ten ma znajdować się trzy razy dalej niż Księżyc i często, aby nie
mylić  go  z  Czarnym Księżycem,  nazywa  się  go  po  prostu  Ciemnym Księżycem.  Od  prawie
czterystu lat  toczą się na temat  istnienia tego „ciała” kontrowersyjne dyskusje.  Włoski  astrolog
Federico Capone zauważa, że Ciemny Księżyc znany był już w starożytności. Cywilizacja egipska
nazywała ten obiekt Nephytis (Neftyda).                                                                                         44.



W mitologii  Neftyda  to  bogini  śmierci,  kojarzono  ją  również  z  ceremoniałem  pogrzebowym,
dlatego już wtedy Ciemny Księżyc przypominał o potępieniu, ucieleśniał też kosmiczne siły zła. 

         Później w roku 1613 lub 1630 (daty te nie są pewne) jezuita i astrolog Giovanni Battista
Riccioli z Ferrary odkrył czarną gwiazdę na niebie. Opisał także dzienny tor przebiegu, który jego
zdaniem wynosi 3 stopnie, a z powodu ciemnego koloru gwiazdy, nazwał swój obiekt „Ciemnym
Księżycem”. Dla wielu osób stał się on później czarnym satelitą Ziemi, lecz rzadko można go było
obserwować. Jedynie podczas pełni Księżyca był podobno widoczny jako mały, świecący punkt,
który  odbijał  światło  księżycowe.  Riccioli  obserwował  ten  punkt  przez  osiem  lat,  lecz
prawdopodobnie został on później zmuszony, by ogłosić swoje wyniki za pomyłkę, uzasadniając, iż
obserwowane ciało było jedynie odbijającym się refleksem światła w soczewce. 

         Pod  koniec  XIX  wieku,  dnia  4  lutego  1898  roku  o  godzinie  8:15  w  Wisenbaden,
dr Walthemath  dokonał  kolejnego  odkrycia  Ciemnego  Księżyca,  który  otrzymał  imię  Lilith.
Walthemath zauważył, iż czas obiegu tego ciała wokół Ziemi wynosi 119 dni, tak więc w każdym
znaku Zodiaku przebywa on około 10 dni, co odpowiada dziennemu ruchowi równemu około 3o 01’
i bliskie jest odkryciom siedemnastowiecznego jezuity. 

         Inny obiekt,  również hipotetyczny satelita  Ziemi,  został  wprowadzony do astrologii  przez
Waltera Gornolda (lepiej  znanego pod pseudonimem Sepherial)  i także otrzymał on imię Lilith.
Pomimo  niepewnych  badań,  głównie  opartych  na  wątpliwych  obserwacjach  dra  Walthematha,
opracowano w latach pięćdziesiątych naszego wieku efemerydy dla tego obiektu.  Ruch dzienny
Ciemnego Księżyca wynosi 3 stopnie, 2 minut i 8 sekund kątowych. Zainteresowanie tym satelitą
Ziemi  zauważane  jest  przede  wszystkim w obszarze  anglo-amerykańskim,  toczą  się  tam także
nieustanne  dyskusje  nad  zasadnością  obliczonych  efemeryd,  bowiem  zaproponowany  przebieg
orbity dla tego ciała nie koreluje z żadnymi obserwacjami astronomicznymi. 

         Warto  zwrócić  uwagę,  że  również  w  ezoterycznych  naukach  można  znaleźć  przekazy  o
niewidocznym satelicie Ziemi. Okultyści nazywają ten obiekt „Ósmą Sferą”. Według nich jest to
kula otaczająca Ziemię, nie odbija ona jednak żadnego światła, dlatego nie możemy jej dostrzec.
„Ósma Sfera”, nazywana także sferą ciemności, odpowiada wyobrażeniom o piekle, jest to bowiem
tzw.  zło  bierne  oraz  miejsce  pobytu  potępionych  dusz,  które  oderwały  się  od  swojego  bosko-
duchowego pryncypium. Dusze te  są  śmiertelne i  czeka je  unicestwienie.  Miejsce to  jest  także
siedzibą najrozmaitszego rodzaju potworów i demonów. Wydaje się, iż okultystyczna koncepcja
„Ósmej Sfery” koreluje z niewidocznym satelitą Ziemi, Ciemnym Księżycem - Lilith.

         Zwracają uwagę także starożytne przekazy dotyczące budowy naszego Układu Słonecznego,
które nawiązują do istnienia Ciemnego Księżyca. Filolaos, jeden z uczniów Pitagorasa, twierdził, że
w środku świata znajduje się ogień, jako źródło wszelkiej siły i ruchu, i choć jest on niewidoczny,
krążą wokół tego centralnego ognia Ziemia, Księżyc, Słońce, pięć planet (Merkury, Wenus, Mars,
Jowisz i Saturn) oraz przeciwziemia (antichthon). To właśnie owa niewidzialna antyziemia wydaje
się bliska naszemu tajemniczemu Księżycowi.  Arystoteles obalił  jednak tę teorię,  tłumacząc,  że
Filolaos musiał „wymyślić” przeciwziemię, aby jego koncepcja Kosmosu pasowała do liczby 10,
bowiem liczba ta była przez Pitagorejczyków uważana za liczbę świętą i doskonałą.

         Znany  już  w  średniowieczu  hipotetyczny  satelita  Ziemi,  wydaje  się  jednak  najbliższy
Czarnemu Księżycowi.  Uważano,  iż  pokonuje  on  w ciągu 27 dni  3  stopnie,  a  symbolem tego
obiektu  były  dwa  skrzyżowane  półksiężyce,  które  miały  wyrażać  zablokowanie  harmonii  w
przepływie kosmicznego prądu życia. 

         Oprócz  tych  wszystkich  poszukiwań  istnienia  ciała  niebieskiego  krążącego  wokół  Ziemi
ustabilizowała się obecnie tendencja, aby w astronomiczny sposób ustalać punkty, w których może
koncentrować się kosmiczna energia.                                                                                             45.



W rozważaniach tych zależy mi na tym, aby interpretować Lilith nie jako hipotetycznego satelitę
Ziemi, lecz jako sensytywny, wrażliwy punkt dający się wytłumaczyć metodami astronomicznymi. 

         W 1933 roku Dom Neroman zaproponował, aby jako Lilith przyjąć drugi ogniskowy punkt
orbity  Księżyca.  W ten  sposób,  obok  planetoidy  Lilith  oraz  Ciemnego  Księżyca  Lilith,  mamy
jeszcze  trzeci  obiekt,  który  również  określa  się  jako  Lilith.  Obiekt  ten  jednak  najbliższy  jest
rozważaniom i intuicjom, jakie w przeszłości próbowano uzasadnić. 

         Orbita Księżyca nie jest kolista, lecz eliptyczna, a Ziemia nie znajduje się w środku orbity
naszego naturalnego satelity.  Obserwowany z  Ziemi Księżyc  porusza  się  z  różną  prędkością,  a
zwiększa  się  ona  wtedy,  gdy  Księżyc  znajduje  się  bliżej  Ziemi,  zmniejsza  się  wraz  z  jego
oddalaniem.  To największe oddalenie  Księżyca od Ziemi  nazywa się  apogeum, zaś  pozycja,  w
której  Księżyc  znajduje  się  w  najmniejszym  dystansie  od  Ziemi  określa  się  jako  perygeum.
Odległość Księżyca od Ziemi w apogeum wynosi 407 000 km, zaś w perygeum 356 000 km. 

         Każda elipsa posiada nie jeden, lecz dwa punkty ogniskowe. Pierwszy z nich pokrywa się z
Ziemią,  drugi, tzw. pusty punkt ogniskowy, można określić właśnie jako Lilith.  Ten szczególny
punkt jest prawdopodobnie tym, którego poszukiwali zarówno okultyści, Egipcjanie, Grecy czy inni
ludzie  minionych epok.  Dla  odróżnienia  go od hipotetycznej  satelity  Ziemi  nazywa się  go  nie
Ciemnym, lecz Czarnym Księżycem - Lilith.

         Czas obiegu wyznaczonej w ten sposób Lilith wynosi 3232 dni (8,9 lat), co odpowiada 
dobowemu ruchowi od 6 do 7 minut kątowych. Warto dodać, że wyznaczona w ten sposób Lilith 
najbliższa jest średniowiecznym hipotezom, które zakładały istnienie Ciemnego Księżyca 
poruszającego się 3 stopnie w ciągu 27 dni. Podobną odległość w tym samym czasie pokonuje 
Lilith Czarny Księżyc.

         Niektórzy badacze definiują Lilith nie jako drugi ogniskowy punkt, lecz jako punkt znajdujący
się w apogeum elipsy księżycowej. Nie stanowi to jednak zbyt wielkiej różnicy dla obliczeń Lilith,
ponieważ z geocentrycznego punktu widzenia zarówno apogeum, jak i punkt ogniskowy przyjmują
niemalże  podobną  długość  i  szerokość  ekliptyczną.  Inny  pogląd  próbuje  utożsamić  Lilith  ze
środkowym punktem elipsy Księżyca. Jednakże w obliczeniach efemeryd przyjęcie i tego punktu za
Lilith stanowi minimalną różnicę wartości.

         W związku z tymi różnicami postanowiono brać pod uwagę równocześnie wszystkie trzy
punkty i wyliczyć z nich średnią pozycję dla Czarnego Księżyca. Lilith taka, określana również
jako „Lilith-media”, miałaby wówczas średnią wartość wszystkich trzech punktów: środka elipsy
Księżyca,  ogniskowego  punktu  oraz  punktu  apogeum.  To  właśnie  ta  pozycja  jest  najczęściej
podawana w efemerydach.

         Efemerydy dla tak obliczonej Lilith można znaleźć pod adresem: 
http://water.fce.vutbr.cz/~pepa/lilith/lilith_e.htm

          Reasumując, istnieją trzy obiekty określane jako Lilith, są to:

1. Lilith jako asteroida odkryta w latach dwudziestych naszego wieku;

2. Lilith jako Ciemny Księżyc, hipotetyczny satelita Ziemi;

3. Lilith Czarny Księżyc utożsamiany z drugim punktem ogniskowym elipsy Księżyca.

      

. 
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Podanie o  Lilith wywodzi się z tradycji hebrajskiej, bogini ta odgrywała także dużą rolę w kabale
żydowskiej  i  demonologii  Talmudu,  a  jako bogini  podziemnego nurtu religijnego sprzyjała  ona
rozwojowi kabały w saraceńskiej Hiszpanii .Na poziomie społecznym wiąże się ona z egoizmem,
gniewem, buntem, samowolą, bezprawiem, pasożytnictwem społecznym, przemocą wobec dzieci,
ateizmem,  emigracją,  bezrobociem,  bezdomnością,  slumsami,  sutenerstwem,  prostytucją,
pornografią,  przemocą,  gwałtem,  zemstą,  morderstwem.  W  związkach  międzyludzkich  wpływ
Lilith uwidacznia się poprzez zdradę, potrzebę dominacji i egoizm.

         W  astrologii  medycznej  Czarny  Księżyc  odpowiedzialny  jest  za  wszelkie  choroby
ginekologiczne, ciążę pozamaciczną, lęk przed posiadaniem dzieci, syfilis, psychozę poporodową,
erotomanię, oziębłość seksualną, impotencję, nerwicę. 
         W mitologii reprezentować ją może potwór, demon i lucyfer

http://www.astrologia.pl/biuletyn/lilith.html

                                                     ACRUX   potem Krucyfiks  
Acrux (α Cru, Alfa Crucis) – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Krzyża Południa 
(obserwowana wielkość gwiazdowa: 0,77m). Odległa od Słońca o około 316 lat świetlnych. 
Nazwa Acrux dla α 1 Crucis to „ amerykanizm ” ukuty w XIX wieku, ale wszedł do powszechnego
użytku dopiero w połowie XX wieku. α 1 Crucis  -  ukrócić  .  Jest  sednem  Krzyża  Południa gdyż
świeci     poczwórnie  jak   krzyż   grecki.   Arabska   astronomia  się   kłania   czyli  podmiany i
deformacje.Ta gwiazda jest znana w języku portugalskim jako  Estrela de Magalhães („Gwiazda
Magellana  ”).Ze  względu  na  osiową  precesję  Ziemi  gwiazda  była  widoczna  dla  starożytnych
hinduskich astronomów w Indiach,  którzy nazwali  ją  Tri-shanku .  Była  również widoczna dla
starożytnych Rzymian i Greków .

Experimentum crucis łac. eksperyment krzyżowy, eksperyment rozstrzygający, dosł. próba krzyża
–  doświadczenie,  które  w  jednoznaczny  sposób  rozstrzyga,  która  z  konkurencyjnych  teorii
naukowych jest prawdziwa, a która fałszywa.

Anch (polskie),  Ankh (angielskie)  –  „crux  ansata”,  „krzyż  egipski”  –  w mitologii  egipskiej
hieroglif oznaczający życie.  Był znakiem-amuletem ochraniającym zarówno w życiu doczesnym,
jak i życiu pozagrobowym. 
Wyglądem przypomina duże T z pętlą lub kółkiem ) u góry. Stał się egipskim znakiem życia oraz
symbolem  i  atrybutem  wszystkich  wiecznie  żyjącego Boga.  W symbolice  i  wierzeniach
starożytnego  Egiptu,  symbol  ten  miał  dawać  (poprzez  emanowanie  energii  ze  swego  wnętrza)
nieśmiertelność i wieczne zdrowie. Jest  też symbolem zjednania z Bogiem w zaświatach, dając tym
samym wieczne i szczęśliwe życie.                                                                                                   47.



Faraon przedstawiany razem z bóstwami trzymał w dłoni ten znak, co miało podkreślać jego boską
naturę. Symboliczne przedstawienie faraona Senuserta trzymającego dwa anchy na piersi obrazuje
jego posiadanie (jako niosącego życie swego ludu),  a także jego dawanie (strumienia Anch) za
pośrednictwem Boga.Jako jeden z amuletów starożytnego świata uważany był za potężny talizman
chroniący posiadacza przed złymi siłami degeneracji i upadku. Interpretacja poszczególnych części
tego  symbolu  mówi  o  wiecznym  życiu  (zaokrąglony  koniec)  oraz  planie  materialnym  (krzyż
poniżej). Dlatego też Anch utożsamiano również z rzeczami materialnymi takimi jak: woda 
(w Egipcie wierzono, że woda regeneruje życie), powietrze czy słońce. 

Z powodu swego imponującego wyglądu był używany w wielu wierzeniach religijnych i rytuałach,
które  wiązały  się  z  królewskością.  Był  głównym  artefaktem  w  skarbcu  Tutanchamona.
Umieszczony przy nosie zmarłych faraonów miał reprezentować oddech życia, który dany zostanie
przez bogów w zaświatach. Anch interpretowano też często jako słońce (okrąg lub pętla u góry)
wschodzące nad Nilem (linie na dole). 

Znak Crux ansata na kawałku materiału z IV do V wieku naszej ery 

nḫꜤ  
in hieroglyphs 

 

or
 

W wierze egipskiej życie było siłą krążącą po całym świecie. Indywidualne żywe istoty, w tym
ludzie, były przejawami tej siły i były z nią zasadniczo związane.  Życie powstało przy stworzeniu
świata  ,  a  cykliczne  wydarzenia,  takie  jak  wschodzenie  i  zachodzenie  słońca,  uważano  za
odtworzenia oryginalnych wydarzeń stworzenia, które utrzymywały i odnawiały życie w kosmosie.
Utrzymywanie życia było zatem centralną funkcją bóstw, które rządziły tymi naturalnymi cyklami.
Dlatego ankh było często przedstawiane jako trzymane w rękach ludzi-bogów ( pierwszych ludzi)  .
Egipcjanie wierzyli również, że kiedy umrą, ich indywidualne życie można odnowić w taki sam
sposób, jak życie w ogóle. Z tego powodu ludzie- bogowie byli często przedstawiani w grobowcach
dających znaki ankh ludziom. Faraon do pewnego stopnia reprezentował Egipt jako całość, więc
dając mu znak, oznaczało  to danie życia całemu narodowi. 

Znak jest dwukrotnie włączony do standardu Unicode do kodowania tekstu i symboli w 
komputerach. Pojawia się jako U + 2625 ( ) w bloku Różne symbole ,oraz jako U + 132F9 (☥ 𓋹) w 
bloku Egipskie hieroglify .

Krzyż Południa był widoczny dla starożytnych Greków, którzy uważali go za część 
gwiazdozbioru Centaura. Na szerokości Aten w roku 1000 p.n.e., Gwiazdozbiór symbolizuje 
centaura – mitycznego pół człowieka, pół konia. Hybrydę.  
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Centaury tworzyły prymitywne plemię. Zamieszkiwały góry i lasy Tesalii oraz Arkadię. Obyczaje 
miały dzikie, to jest żywiły się surowym mięsem upolowanych zwierząt, kilkakrotnie usiłowały 
porwać lub zgwałcić kobiety, łatwo się upijały. Przebywając na dworze króla Lapitów Pejritoosa, 
jako jego weselni goście z powodu nadmiaru wypitego przez nich wina wszczęli bójkę. Walkę z 
nimi podjęli znani mityczni herosi: Herakles, Nestor i Tezeusz. Walkę Lapitów z centaurami, często
przedstawianą w sztuce greckiej, interpretuje się jako zwycięską walkę cywilizacji z 
barbarzyństwem.Inne interpretacje tego symbolu to herezja (chodziło o dwoistą naturę, którą mieli 
również być obdarzeni heretycy).
centaur    CENTO · centon · centrala · centralizacja · centralizm · centralny · centrum · 

    Cru bez  litery  x  u góry  Krzyża  południa  to właśnie  głowa  Anch  - α Crux  α Crucis.  

                        Dorobiony  został   dla  zmylenia Acrux dla α 1 Crucis 

              Worek  Węgla  to  coś doczepionego   ideologicznie jak mgławica. 

Hiszpański odkrywca Vicente Yánez Pinzón jako pierwszy poinformował Europę w 1499 roku i
istnieniu Mgławicy Worek Węgla. Później mgławica uzyskała nazwę Czarny Obłok Magellana, w
związku  ze  swoim  ciemnym  wyglądem  w  porównaniu  do  dwóch  jasno  świecących  Obłoków
Magellana, które są galaktykami satelitarnymi Drogi Mlecznej. 

Sennik Węgiel
Symbolizuje  dobrobyt  oraz  bogactwo.Węgiel  we  śnie  może  oznaczać  wartości  materialne,  do
których dążysz, w związku z czym wielki stos węgla pozwala spodziewać się zysku finansowego. 
Sennik arabski:

Jeśli we śnie widzisz węgiel albo ładujesz go łopatą, wieszczy ci to obfite życie.

Ułożone zwały węgla to znak, byś nie martwił się o swoją przyszłość tylko robił to, co musisz.

Sterty węgla kamiennego zapowiadają, że będziesz miał duży majątek.

Jeśli  węgiel  tli  się  i  wytwarza  dużo  dymu, jest  to  znak,  że  Twoje  przyszłe  planowanie  jest
zagrożone albo zapowiada to smutek dla Twojego domu.  Dym sprawia, że powietrze i to, co jest
przed nami nie, jest do końca widoczne, tracimy orientację i zaczynamy odczuwać niepewność.
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 Powietrze odzwierciedla nasz intelekt i umysł, dlatego kiedy jest zanieczyszczone przez dym może
to oznaczać, że tracimy jasność myślenia i nie potrafimy obiektywnie osądzać zaistniałych sytuacji.

Bycie odurzonym dymem może dla osoby śniącej być ostrzeżeniem przed fałszywymi i 
nieuczciwymi ludźmi. 

Obecność  Jehowy  i Jego  gniew.  Obłok  „dymu”,  któremu  niekiedy  towarzyszył  ogień,
symbolizował obecność Jehowy (Wj 19:18; 20:18; Iz 4:5). Taki dym wypełniał świątynie, które
w wizjach oglądali prorok Izajasz i apostoł Jan (Iz 6:1-6; Obj 15:8; zob. CHMURA).

Dym  bywa  także  kojarzony  z płonącym  gniewem  Jehowy  (Pwt  29:20).  A o Izraelitach,  którzy
zaczęli  czcić  fałszywych  bogów,  powiedziano,  że  są  „dymem”  w nozdrzach  Boga,  to  znaczy
pobudzają Go do wielkiego gniewu (Iz 65:5).

Ostrzeżenie lub znak.  Podczas wojny za pomocą sygnałów dymnych mogły się porozumiewać
miasta lub oddziały wojskowe (Sdz 20:38-40). Dym świadczył również o tym, że coś, np. odległe
miasto, zostało spalone ogniem (Rdz 19:28; Joz 8:20, 21). Przenośnie nazwano nim nadciągające
wrogie wojska, które często paliły zdobyte miasta (Iz 14:31).

Dlatego unoszący się dym nabrał znaczenia ostrzegawczego znaku, zapowiedzi nieszczęścia lub
zagłady (Obj 9:2-4; por. Jl 2:30, 31; Dz 2:19, 20; Obj 9:17, 18). Psalmista napisał o  niegodziwcach:
„Z dymem przeminą” (Ps 37:20). Dym w kontekstach symbolicznych może też stanowić dowód, że
coś uległo zagładzie (Obj 18:9, 18). A zatem dym wznoszący się „po czas niezmierzony” wskazuje
na całkowite i wiecznotrwałe unicestwienie, tak jak w proroctwie Izajasza przeciwko Edomowi (Iz
34:5, 10). Naród Edomitów został wytracony i do dziś się nie odrodził, co potwierdza sprawozdanie
biblijne i historia świecka. Podobnie w Objawieniu 18:8 zapowiedziano wieczną zagładę Babilonu
Wielkiego, a z Objawienia 14:9-11 wynika, że taki sam los czeka ludzi oddających cześć „bestii
i jej wizerunkowi”.

Inne znaczenia przenośne. Ponieważ w normalnych warunkach dym szybko się rozprasza i znika,
niekiedy  stanowi  symbol  czegoś,  co  przemija.  Bywa  odnoszony  do  wrogów  Boga  (Ps  68:2),
czcicieli bożków (Oz 13:3) .

Gwiazdozbiór  MUCHA  obok Krzyża    Południa.

Starożytni astronomowie europejscy nie przypisali gwiazdozbioru grupie gwiazd tworzących 
Muchę, bo te leżą zbyt daleko na południe. Konstelacja ta została wprowadzona przez nawigatorów 
holenderskich Pietra Dirksza Keysera oraz Frederick de Houtman pod koniec XVI w. podczas 
wypraw do Indii Wschodnich, a Petrus Plancius zaznaczył je na swoim globusie niebieskim w 
1598. Gwiazdy te znalazły się też w Uranometrii Johanna Bayera w 1603 roku, pierwotnie pod 
nazwą Pszczoła (łac. Apis), później Mucha Południowa. W ciągu następnych stuleci konstelacja 
kilka razy zmieniała nazwę.  Edmund Halley wrócił do nazwy Mucha. 

W 1752 roku Nicolas-Louis de Lacaille znowu uznał wzór tworzony przez gwiazdy za muchę, ale
w  Uranographii, atlasie nieba Johanna Bodego wydanym w 1801 roku, gwiazdozbiór ponownie
miał nazwę  Apis.  Pod koniec XIX wieku nazwą dominującą stała się  Musca Australis (Mucha
Południowa;  na  niebie  północnym  również  rysowano  muchę,  Musca  Borealis),  a  kiedy
Międzynarodowa Unia Astronomiczna ustalała w 1929 roku 88 współczesnych gwiazdozbiorów,
konstelacja stała się po prostu Muchą. 
Na Muchę, leżącą na brzegu Drogi Mlecznej po południowej stronie sfery niebieskiej, wskazuje
dłuższe ramię Krzyża Południa.    Pszczoła  była  symbolem  Egiptu.   W starożytnym  Egipcie
pszczoły były  atrybutem  władcy.Podczas  gdy  zwykli  śmiertelnicy  kojarzyli  pszczoły  z
nadprzyrodzonymi  mocami,  wielu  filozofów  uważało  je  za  synonim  mądrości,  roztropności  i
pracowitości. 

                                                                                                                                                        50.



Zbieranie nektaru z kwiatów uważali oni za symbol dotarcia do wiedzy absolutnej i tajemnej, do 
esencji mądrości. Mucha na  Wschodzie uchodziła za symbol bezustannie wędrującej zagubionej 
duszy. ... Mucha symbolizuje zarazę, plagę, chorobę, irytację, arogancję małostkowość, 
donosicielstwo, ale i bezwstyd, rozpustę, upadłą duszę. Mucha w niektórych kulturach jest uważana
za symbol grzechu i nieczystości. 

Sen  mucha:
• symbolika raczej negatywna, przywołująca takie cechy, jak: skąpstwo, wręcz chciwość, 

żarłoczność, to także symbol choroby, brudu, gnicia i Diabła ; 

                                                                                                                                                       
                            Rok 2020. Władca  smoków  gra  komputerowa 

                                                                            Świt  aniołów : Przeglądarkowa gra fabularna – 
Twoja ojczyzna została oblężona, a stary smok powrócił, aby zrównać Twój świat z ziemią. 

MMORPG – odwieczny konflikt między smokami                    Gra  Nesweeka dla dzieci.
i aniołami wchodzi w trzecią fazę. League of Angels 
3 to najnowsza część serii darmowej gry przeglądarkowej, 
która cieszy się sukcesem.
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                                    Cud w  Internecie. Onet.pl 4  listopada  2017.
                                                                                                                                                   

Patrz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/4_listopada
                                    

1922 – Brytyjski archeolog Howard Carter odkrył grobowiec egipskiego faraona Tutanchamona. 
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                           Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, 
                                           gdy będą widoczne dwa słońca.

                                                                                                                                                     

                                             
                                              Te dwa  słońca to Egipt i Grecja

Tekst orędzia "Ostrzeżenie" 10.11.2013, godz. 15:00 
Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest bardzo szybkie zebranie razem wszystkich Moich
dzieci,  aby  byli  świadkami  Mojej  Obietnicy.  Mój  Wielki  Dar  przyjdzie  w  środku  strasznych,
duchowych  prześladowań,  kiedy  wszystko  czym  Ja  Jestem  będzie  odrzucane.  Światu  zostaną
zaprezentowani  nowi  bogowie,  z  których  żaden  nie  istnieje.  Pokryci  błyszczącą  fasadą,  będą
przeznaczeni do powstrzymania wiary wszystkich w Moje Istnienie. Cała ta herezja zgasi Światło
Boga.  Wkrótce  gwiazdy  przestaną  świecić  ze  swoją  wielką  intensywnością.  Wkrótce  nowe,
nieoczekiwane  znaki,  które  przeczą  całemu  ludzkiemu  rozumieniu  nauki,  będą  przeze  Mnie
pokazane  niedowierzającemu  światu,  jako  początek  objawienia  się  Mojej  Interwencji.  Żadne
naukowe wyjaśnienie  nie  będzie  miało  sensu,  gdy będą  widoczne dwa słońca.  Żadna definicja
ograniczona ludzką wiedzą, nie będzie sensowna. Jednak o każdym znaku, danemu światu z Nieba
powiedzą, że to z powodu istnienia innego życia ludzkiego we wszechświecie. Ja Jestem Twórcą
całego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat.                                                      53.



Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ gdy tak zrobicie, będziecie popierali fałszywą doktrynę.
Każda interwencja z Nieba - a będzie ich wiele - będzie wyjaśniana. Kiedy zobaczycie te znaki,
wiedzcie,  że  Dzień  Powtórnego  Przyjścia  jest  bliski.  Proszę  was,  drogie  dzieci,  nigdy  nie
odrzucajcie Mnie ani nie zaprzeczajcie Mojej Obietnicy przyniesienia światu ostatecznego pokoju i
pojednania, które będą wasze, jeśli przyjmiecie je na Moich Warunkach, a nie swoich własnych.
Moja Wola ma się w końcu wypełnić. Aby was przygotować, pokażę światu wiele cudów na niebie,
we wszechświecie  i  w układzie  planetarnym. Kiedy będziecie  świadkami tych wydarzeń,  chcę,
żebyście byli radośni ponieważ będziecie wtedy wiedzieli, że Ja zwiastuję powrót Mojego Syna,
aby wypełnić Jego Obietnicę wiecznego zbawienia. Otrzyjcie łzy ze swoich oczu. Wiem, jak trudne
będą  wasze  doświadczenia.  Mam  tu  na  myśli  wszystkie  Moje  dzieci,  łącznie  z  wierzącymi  i
niewierzącymi, jak i z tymi, którzy są winni strasznego grzechu - nikt z was nie jest wykluczony.
Kiedy pojednacie się z Moim Synem, staniecie się częścią Niego i na zawsze będziecie królować z
Nim w Raju. 
Wasz Ukochany Ojciec Bóg Najwyższy
źródło: http://ostrzezenie.com.pl

                                      Pewne  rzeczy  ujawnią się   jeszcze  później.
                                                                                                                                                       
ADAM =1414=10=1 – 1=10=1414=ADAM   (  Adam Mickiewicz)
MARS = jest to 4 planeta w naszym układzie i składa się z czterech liter czyli liczba 44 

Numerologia 44 - liczba mistrzowska | Liczba 44 | Cyfra 44 | Symbolika i Znaczenie liczby 44 | 
Numerologia partnerska | 2020 rok 

                               Numerologiczna 44 – BUDOWNICZY

                       Miałam  44  lata gdy powstał  Biały Orzeł w roku 2005.

Liczba mistrzowska 44 jest to jedna z najrzadszych wibracji, które pojawiają się w Drodze Życia.
Liczba  44,  znacznie  bardziej  niż  liczba  22,  obdarza  olbrzymią  mocą,  charyzmą,  inteligencją,
zdolnością do osiągania sukcesów, bogactwa, władzy. Osoby, które posiadają 44 w swoim portrecie
numerologicznym są zdolne do podejmowania się wielkich przedsięwzięć i czynów - podobnie jak
22 - na polu materialnym. Oto numerologia 44.

Numerologiczna 44 - charakterystyka ogólna

Zazwyczaj uważa się, że wibracja mistrzowska 44, podobnie zresztą jak wibracja 11, 22 i 33 
oznacza, że jest to tzw. stara dusza, która przeszła już kilka lub więcej wcieleń i ma obecnie, dzięki 
swojej wiedzy i wysoko rozwiniętej intuicji, wypełnić jakieś ważne zadanie lub misję, podjąć się 
wielkich czynów, odkryć lub innowacji. W swoim postępowaniu powinna kierować się jedynie 
wzniosłymi ideałami. 

Numerologiczne 44 mają odpowiednie warunki ku temu, aby zajść bardzo wysoko, zdobyć sławę i 
uznanie, sięgnąć po najwyższą władzę, ale pod warunkiem, że właściwie wykorzystają swoje 
zdolności i moc. Liczba 44 obdarza swojego właściciela ponadprzeciętną mocą i siłą, wyobraźnią, 
silną wolą, umiejętnością tworzenia dalekosiężnych planów, wytrwałością, systematycznością, a 
także względną  łatwością w pokonywaniu wszelkich przeciwności losu. Osoby o Drodze życia 44 
nienawidzą stagnacji, są czynne, aktywne i żywotne. Cenią sobie ład, porządek i praworządność.Ich
intuicja zawsze podpowiada to, co jest najważniejsze i najbardziej słuszne w danym momencie, i 
nigdy nie powinni w nią zwątpić. Osoby o wibracji 44 posiadają zdolności organizacyjne, są 
pomysłowe i kreatywne, z łatwością znajdują proste, lecz innowacyjne rozwiązania danego 
problemu. 
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Numerologiczne 44 potrafią opanować swoje emocje, nawet w kryzysowych sytuacjach są w stanie 
zapanować nad nerwami, nie poddają się, a wręcz przeciwnie - podwójnie zmotywowane i 
silniejsze w obliczu podbramkowych sytuacji, szukają rozwiązań, które pomogą znaleźć wyjście. 
To sprawia, że stają się profesjonalistami i specjalistami w wybranej przez siebie dziedzinie, bo 
naturą 44 jest dyscyplina, hart ducha, systematyczność, wytrwałość oraz profesjonalizm. 

numerologblog@gmail.com • wszystko o liczbach, cyfrach, numerologii 

Numerologia 44

Aby zrozumieć całe znaczenie liczby 44 w numerologii, musimy przeanalizować jej najważniejsze 
aspekty. Pod uwagę należy wziąć podstawowe cyfry wchodzące w jej skład, ale też sumę tych liczb 
(4 + 4), która wynosi 8.

Numerologiczna 44 składa się z dwóch Czwórek. Kiedy badamy wibrację liczby 4, dowiadujemy 
się, że symbolizuje ona stabilność i wytrwałość. Jej nadrzędna cecha pozwala budować solidne 
podwaliny pod każdy projekt znany ludzkości. Czwórka stworzy najmocniejsze fundamenty, 
najtrwalsze konstrukcje – niezależnie od tego, czy chodzi tutaj o budowlę, samolot czy też statek 
kosmiczny. Jeśli trzeba to zaprojektować, a potem wybudować, Czwórka to zrobi.W numerologii 
liczba 44 oznacza stworzenie solidnego gruntu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jej praca prawie 
zawsze ma ogromne znaczenie dla wielu ludzi. Liczba ta nie zadowoli się zwyczajnym życiem. 
Musi mieć misję, z której jest dumna. Tylko wówczas w pełni zaangażuje się w wykonywane 
zadania. 

Pod wieloma względami numerologiczna 44 wskazuje na okoliczności związane z pieniędzmi i 
tworzeniem materialnego bogactwa. Jednakże, w przeciwieństwie do numerologicznej 8, 
Czterdziestce Czwórce zależy nie tylko na własnym powodzeniu, ale także na sukcesie całego 
ludzkiego społeczeństwa.

Jest to osoba bardzo zorientowana na osiąganie celów. Pragnie, by jej praca – cokolwiek to będzie –
miała doniosłe znaczenie. Bardzo cieszy ją osiągnięcie prestiżu, ale głównie dlatego, że wówczas 
może jeszcze więcej osiągnąć.

Ludzie, których liczbą jest 44, są bardzo potężni z duchowego punktu widzenia. Zwykle też mają 
dobry charakter. Cechuje ich silna intuicja, dzięki czemu mogą otrzymywać wskazówki prosto ze 
swojej podświadomości.

Jedną z ważnych cech numerologicznej 44 jest fakt, że nie występuje ona zbyt często. To rzadka 
liczba. Posiada jednak ogromny potencjał, ponieważ niesie ze sobą znaczenie wibracji Czwórki i 
Ósemki, ale wyraźnie wzmocnione.

Jak większość dobrych ludzi na świecie, osoba o liczbie 44 poświęca swój czas na rozwój pełnego 
potencjału. Nikomu nie uda się jej powstrzymać. Ktokolwiek stanie jej na drodze, zostanie 
pokonany. Co ciekawe, Czterdziestka Czwórka zachowa spokój w większości przypadków – także 
w obliczu konfrontacji z silnym przeciwnikiem.

Numerologiczna 44: finanse

Liczba 44 jest kojarzona z finansową obfitością. Nie ma znaczenia, czym zajmuje się osoba o tej 
liczbie – zawsze zdobędzie odpowiednią ilość pieniędzy, by zaspokoić swoje potrzeby. Zresztą nie 
tylko swoje. Czterdziestka Czwórka chętnie wspiera swoich najbliższych, ale też nie ma oporów 
przed pomaganiem innym ludziom.

Pieniądze są jednym z najbardziej istotnych aspektów w życiu numerologicznej 44. Co ciekawe, nie
wynika to z zachłanności lub egoizmu. Wręcz przeciwnie, Czterdziestka Czwórka pragnie posiadać 
wysokie zasoby po to, by mogła być bardziej skuteczna w swojej działalności (także 
charytatywnej). Nie chce się martwić o płacenie rachunków, ponieważ wówczas nie mogłaby robić 
tego, co stanowi jej przeznaczenie.                                                                                                 55.



                                           Liczba 44 to Wielki Uzdrowiciel.

                               Pojawia się w różnych kulturach na całym świecie:

• Adam Mickiewicz w III części Dziadów, w scenie 5, zwanej "Widzeniem księdza Piotra", 
wymienił liczbę 44 dwukrotnie, przepowiadając pojawienie się wybrańca, którego imię to 
"czterdzieści i cztery". Nie wiadomo, kogo Mickiewicz miał na myśli. Trudno jednak nie 
pomyśleć o numerologii i liczbie imienia. 

• Aby znaleźć liczbę 44 w Biblii, ludzie używają różnych obliczeń. Teologowie utrzymują, że 
ostatnia część posługi Jezusa na Ziemi zajęła 44 dni. Liczba 10 000 pojawia się w Biblii 44 
razy, natomiast liczba 3 pojawia się w 44 księgach Biblii. Słowo "Ucisk" użyto w Biblii 44 
razy, 11 razy w Starym Testamencie i 33 razy w Nowym Testamencie.

https://astroweb.pl/numerologiczna-44.php

Opis Mesjasza – podany na oficjalnej stronie internetowej kaduri.net – zbliżony jest do opisu
przyjścia  Pana Naszego Jezusa Chrystusa,  danego w Nowym Testamencie.  „Czy uwierzymy w
Mesjasza od razu?” – pyta się rabin Yitzhak Kaduri. „Nie, na początku niektórzy z nas uwierzą w
Niego, inni jednak nie. Łatwiej będzie uwierzyć w Niego i podążyć za Nim ludziom nie-religijnym
niż  ortodoksyjnym.  […]  Trudno  będzie  uwierzyć  i  zrozumieć  Mesjasza  nawet  wielu  dobrym
ludziom. Przywództwo Mesjasza, który przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania
dla wielu. Jako przywódca, Mesjasz nie będzie piastował żadnych stanowisk, ale będzie pomiędzy
ludźmi,  jak również będzie korzystał  z mediów do komunikowania się. Jego panowanie będzie
czyste i pozbawione osobistych i politycznych celów. Podczas swego Królestwa, panowały będą
tylko Sprawiedliwość i Prawda.”  http://www.bibula.com/?p=1023     2007-05-21.
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Tak Bóg  się zapowiadał-  zjawiska  nadprzyrodzone na świecieTak Bóg  się zapowiadał-  zjawiska  nadprzyrodzone na świecie

30.10.2020  Silne trzęsienie ziemi w Turcji i Grecji. "Woda wdarła się do miasta".

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 stopni nawiedziło w piątek po południu rejon Morza Egejskiego 
w okolicach miasta Izmir w zachodniej Turcji. Zginęły 4 osoby, a 152 jest rannych. Woda wdarła 
się do centrum miasta.Co najmniej 20 budynków zostało zniszczonych w Izmirze w wyniku 
trzęsienia ziemi, powiedział burmistrz miasta w wywiadzie w CNN Turk. W następstwie wstrząsu 
zniszczone budynki są także w Bornovie i Bayrakli, poinformował na Twitterze turecki minister 
spraw wewnętrznych Sulejman Soylu.                                    

 Epicentrum znajdowało się 14 kilometrów na północny wschód od miasta Néon Karlovásion na 
greckiej wyspie Samos, na stosunkowo płytkiej głębokości 10 kilometrów, przez co jego uderzenie
było silnie odczuwalne na poziomie gruntu. 

W Grecji wydano ostrzeżenie przed tsunami dla mieszkańców wyspy Samos, w którym 
zalecono trzymanie się z dala od linii brzegowej.

„Nie można wykluczyć tsunami”

Powiedział grecki sejsmolog Efthymis Lekkas w rozmowie z greckim państwowym nadawcą ERT. 
„Jest to wydarzenie, które ewoluuje”. Woda unosiła się nad dokiem w głównym porcie wyspy, 
zalewając ulice Samos. Nie było żadnych doniesień o ofiarach, chociaż mury kilku domów zawaliły
się, a inne budynki zostały uszkodzone.

Prezydent Turcji Reccep Tayyip Erdogan napisał na Twitterze:

„Wracaj do zdrowia wkrótce İzmir”.

„Za pomocą wszystkich środków naszego państwa wspieramy naszych obywateli dotkniętych 
trzęsieniem ziemi. Podjęliśmy działania, aby rozpocząć niezbędne prace w regionie wraz ze 
wszystkimi naszymi odpowiednimi instytucjami i ministrami” - powiedział Erdogan.

https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/grecja-i-turcja-silne-trzesienie-ziemi-na-morzu-eg

Samos (gr. Σάμος) – grecka wyspa na Morzu Egejskim, u wybrzeży Azji Mniejszej, w administracji
zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w regionie Wyspy Egejskie Północne, w jednostce regionalnej 
Samos, w gminie Samos. Główną miejscowością wyspy jest Samos. Wyspa Samos to jeden z 
ważniejszych ośrodków klasycznej sztuki greckiej. Według mitów była miejscem narodzin Hery, 
którą czczono tu pod imieniem Heraja i Tonea. Jest miejscem urodzenia greckiego filozofa i 
matematyka Pitagorasa, filozofa Epikura i astronoma Arystarcha z Samos.Samos leży blisko 
zachodniego wybrzeża Turcji, oddzielona od niego wąską cieśniną, ok. 70 km na południowy 
zachód od Izmiru. 
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Ma kształt nieregularny, rozciągnięty w kierunku wschód-zachód. „Kręgosłup” wyspy tworzy 
łańcuch górski Ambelos. Najwyższy szczyt wyspy, Kerketeus (1436 m n.p.m.), leży w jego 
zachodniej części.

Od starożytności Samos słynęła z doskonałego drewna konstrukcyjnego oraz obfitości gliny, z 
której wytwarzano znaną czerwoną ceramikę. Obfitość lasów sprawiła, że domy na Samos 
budowano dawniej z drewna, a kryto je czerwoną dachówką. Wyspa była zamieszkała już w okresie
neolitu. 

Pierwsza grecka kolonizacja wyspy miała miejsce w okresie mykeńskim ok. 2500 p.n.e.. W XI-IX 
w. p.n.e. na Samos przybyli Jonowie, jak mówi tradycja, pod wodzą Proklesa z Epidauros. 

Około 700 p.n.e. na Samos zakończyła się epoka królewska i do władzy doszła miejscowa 
arystokracja. Siódmy wiek przed nasza erą to okres rozkwitu Samos jako jednego z jońskich miast-
republik. W drugiej połowie VI wieku p.n.e. Samos była rządzona przez  Polikratesa. Polikrates, 
dzięki dużej flocie uzależnił od siebie wiele wysp, a Samos stało się hegemonem na Morzu 
Egejskim. Był też słynnym budowniczym. Za jego panowania powstał marmurowy falochron portu 
miasta Samos, kilometrowej długości tunel pod górą, wznoszącą się opodal miasta, którym 
dostarczano wodę (tzw. tunel Eupalinosa, prace trwały 15 lat) oraz zespół świątyń Hery - Herajon i 
Hekatombeon. 

Po wojnach perskich wyspa stała się członkiem Związku Morskiego Aten. W 84 p.n.e. wyspa 
została przez Rzymian włączona do rzymskiej prowincji Azja. W 1821 Samos przyłączyła się do 
greckiego powstania narodowego. W 1833 Grecja i Imperium Osmańskie zawarły porozumienie, 
zgodnie z którym Samos stała się autonomiczną republiką pod protektoratem Imperium 
Osmańskiego. W 1912 wyspę włączono do Grecji. 

POSEJDON  – w mitologii greckiej bóg mórz, jezior, rzek, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków. Syn
Kronosa i Rei. Neptun to jego rzymski odpowiednik.

Siedziba Posejdona znajdowała się na środku morza wewnętrznego (Morze Śródziemne). Bóg miał
tam   podobno wspaniały pałac.  W Mitologii Jana Parandowskiego jest on opisany jako błękitny z
dachem zbudowanym z muszli, które w czasie tego oto naszego odpływu ukazują swe perły.
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 Okna są z bursztynu, a ze ścian wyrastają kwiaty. Otacza go sad pełen drzew rodzących znakomite
owoce.  Posejdon  posiadał  też  rydwan,  do  którego  zaprzęgał  hippokampy.  Posejdon  posiadał
również  przydomek  Seismos (gr.  seismos –  trzęsienie  ziemi),  gdyż  według  mitu  wulkaniczną
eksplozją wydźwignął z morza wyspę Delos, aby stworzyć spokojne miejsce dla Leto (Latony),
kiedy rodziła Apollina i Artemidę.  

  Ponad sto dużych drzew w stanie Waszyngton zostało obalone przez tajemniczą siłę 
(2018-02-11)

W parku narodowym Olympic National Park w stanie Waszyngton, jakaś tajemnicza siła
powaliła ponad sto dużych i silnych drzew. Wiele z nich zostało po prostu przewrócone,
złamane jak zapałki z niesamowitą siłą.  

Najbardziej pasujące naukowe wyjaśnienie tego fenomenu zakłada, że mógł to wywołać bardzo
silny  wiatr,  ale  meteorolodzy  twierdzą,  że  tego  dnia  w  tej  okolicy  niczego  takiego  nie
zaobserwowano. Z tego powodu uznaje się, że przyczyna powalenia tak dużych drzew pozostaje
nieznana.  Połamane drzewa znaleziono po raz pierwszy 27 stycznia 2018. Natrafiono na nie w
parku narodowym Olympic National Park znajdującym się w pobliżu północnego brzegu jeziora
Quinault.  Żadne  z  urządzeń  meteorologicznych  znajdujących  się  w  okolicy  nie  zarejestrowały
anomalii wiatrowych. Zaproponowano teoretycznie możliwą wersję, którą są przypadkowe porywy
wiatru, ale przedstawiciel National Weather Service odrzucił tę wersję jako sposób powalenia ponad
100 silnych drzew. Aby to było możliwe musiało wiać z prędkością około 130 km/h.  Podmuchy
wiatru o takiej prędkości można już nazywać huraganowymi. Naukowcy sceptycznie odnoszą się
do teorii, że coś takiego zostało przeoczone przez aparaturę pomiarową i uznają, że jest to raczej
niemożliwe aby nie zauważyć takiego szkwału. Poza tym w obszarze w którym powalone zostały
drzewa, nie było warunków pogodowych do wytworzenia takiego zjawiska atmosferycznego.(…)  

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ponad-sto-duzych-drzew-w-stanie-waszyngton-zostalo-
obalone-przez-tajemnicza-sile

W Kalifornii zaobserwowano niezwykłą chmurę (2020-02-17 20:45)

Chmura  w  kształcie  latającego  spodka  była  widziana  nad  górą  Shasta.  Unosiła  się  nad
stożkiem  tego  wulkanu  jakby  coś  ją  tam  utrzymywało. Zdjęcia  tej  niezwykłej  obserwacji
poczynionej  o  wschodzie  Słońca  zostały  udostępnione  przez  naocznych  obserwatorów  tego
fenomenu w wielu serwisach społecznościowych. Wszędzie stały się niezwykle popularne. 
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Wysyp obserwacji obłoków srebrzystych na całym świecie 

2014-07-06 

Od kilku tygodni pojawia się wiele doniesień na temat blasku, jak da się zobaczyć po 
zachodzie Słońca. Naukowcy tłumaczą to zjawisko jako Noctilucent Clouds, czyli Obłoki 
Srebrzyste, że rodzaj chmur piętra wysokiego, które świecą odbitym światłem słonecznym 
jeszcze po jego zajściu.

 Obserwatorzy nieba w całej Europie zwracają uwagę na wzrastająca ilość obserwacji tak zwanych 
obłoków NLC. Szczególnie zaskakujące jest to, że do obserwacji tych niezwykłych chmur dochodzi
coraz częściej. Z doniesień historycznych wynika, że pierwsze takie obłoki widziano po wybuchu 
wulkanu Krakatoa pod koniec XIX wieku (1885r.), ale to trwa do dzisiaj, więc wytłumaczenie musi 
być inne.Niektórzy sugerują, że pojawianie się coraz większej ilości takich jaśniejących po zmroku 
chmur jest jakaś aktywność człowieka, albo natury. Prawdopodobnie jest to w jakiś sposób 
związane z gwałtownym rozwojem światowego lotnictwa. Nauka nie potrafi jednak odpowiedzieć 
na te pytania w sposób ostateczny.

Chmury "UFO" nad Teksasem            Niezwykłe cyrkularne chmury nad Tunezją 

 (2015-05-29 )                                                                                (2014-12-11 )
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Dziwaczny otwór w chmurach zaobserwowano w Australii 
Dziwaczne chmury pojawiły się nad Izraelem 
                                                                                            (2014-04-22 17:48)

(2014-11-05 21:13)

            W Belgii zaobserwowano dziwną obracającą się chmurę 

Niezwykłe fenomeny optyczne obserwowane na terenie USA  2017-12-24 

2018-05-29  Kula ognia rozświetliła niebo nad Kanadą Zachodnią   2017-09-06 
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                                       Jeśli  Bóg z  nami któż przeciwko nam.
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