
10 Kwietnia 2010

Co stało się w Smoleńsku i dlaczego???
Wiele pytań, próby jej odpowiedzi, kto jednak dotarł 

do sedna sprawy?



Każdy wie co stało się 10 Kwietnia 2010 r wiec nie ma sensu relacjonować tej sytuacji. Z 
ciekawości przejrzałem strony internetowe i reakcje ludzi w Polsce, wierzących, nowo narodzonych 
z Ducha Świętego.

Niestety, w jednym z opisów widziałem serce Boże odnośnie tego wydarzenia i westchnienie autora 
o nawrócenie tego biednego narodu od kilku-wiecznego, nieostającego bałwochwalstwa i jego 
skutków. Zaskoczyły mnie natomiast relacje typu traktowanie tych ludzi jak szczerych Chrześcijan i 
komentarze o utraceniu jakby apostoła Pawła! Większość poniosła chyba ogólnokrajowa atmosfera.
Albo to wpływ ekumenicznej polityki obieranej przez niektórych ludzi, chęć bycia zobaczonym, ze 
my tez, nie sekta, ale ludzie z sercem. Czy o to chodziło?

Niewątpliwie jest to strata bo ludzie odeszli w bardzo burzliwy sposób. Najbardziej jednak szkoda 
ze żaden z nich się nie nawrócił i cala grupa wylądowała w piekle. Tego już oczywiście nikt nie 
napisał bo nie wypada? 

Jeśli czyta to człowiek wierzący, to niech będzie uczciwy względem Boga i samego siebie, innych, 
zajrzy do Biblii i zobaczy, ze oprócz nawrócenia i położenia ufności w Jezusie nie ma innej drogi.
Spotkałem już na swojej drodze ludzi, którzy z wielka duma i uśmiechem na ustach, chcąc zarzucić 
jakąś maksymę, mówili mi jakoby to większość 'niebian' miało być katolikami.

Czy możesz w to uwierzyć? A jak oni maja się tam dostać? Przez Marie, zmarłych, czyściec, odpust 
a możne dzisiejsi ekumeniści wciąż odmawiają za nich modły aby ich z czyśćca wydostać?
Niebo katolickie? Pytaj katolika a on ci powie- Panie, kto to może wiedzieć kto do nieba pójdzie a 
kto nie, nawet sam papie nie wie, wiec ja mam wiedzieć?

Czy to naprawdę ludzie zbawieni? Kto ich zbawił? Brat który te 'rewelacje' mówił pochodził z 
kościoła Zielonoświątkowego, teraz Charyzmatyk, ale są inni którzy tak twierdza. Co gorsza noszą 
tytuły biskupów i pastorów. Koniec świata.? :)

Pan Kaczyński na pewno był dobrym katolikiem, tak jak i Muzułmańscy klerycy są 'dobrymi' 
Muzułmanami. To jednak ich do nieba nie weźmie. 
Członkami załogi byli nawet kapelani katoliccy, no ale ci ludzie nie maja pojęcia co to jest 
zbawienie, wiec co to dało nawet gdy różaniec za nich odmówili?

Kapelan prezydenta Roman Andrzejczyk 
kapelan warszawskiej Rodziny Katyńskiej ksiądz Zdzisław Król 
kapelan Federacji Rodzin Katyńskich ksiądz Andrzej Kwaśnik 

Niestety niektóre miejsca ekumeniczne przejawiają bezczelne i szkodliwe dla wierzących 'prace' 
goszcząc u siebie i pozwalając przemawiać na ich konferencjach katolikom. Powód? Tylko dlatego 
ze coś robią. Czyli możesz być szefem pomocy społecznej, który jest alkoholikiem, nie wie co to 
Biblijne zbawienie ale ma 'coś'.A ty co robisz?-Padnie pytanie gdy napomkniesz ze może taki 
człowiek jest niewłaściwy aby stać przed gronem ludzi wierzących? Odpowiedz-A ty co robisz? 
Zobacz, jak ten człowiek biednym pomaga! Cicho bądź, bo ekskomunikujemy.

Przykład ekumenii najgorszego sortu można znaleźć np w Raciborzu.

http://www.naszkosciol.pl/?page=newsy&idNews=87

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejne ekumeniczne spotkanie uwielbieniowe, 
które odbędzie się w kaplicy naszego kościoła już w tą sobotę 20.11.2010 r. o godz. 17:00, a 
kontynuacja imprezy planowana jest także na niedzielnym nabożeństwie o 10:00. 

http://www.naszkosciol.pl/?page=newsy&idNews=87


Gościem będzie także ks. Józef Krawiec, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka w 
Strzelcach Opolskich. Stowarzyszenie pomaga osobom biednym, bezdomnym i tym, którzy niegdyś 
weszli w konflikt z prawem. Ks. Krawiec jest także kapelanem więziennym. 

Uwielbienie poprowadzi zespół Przecinek.(Katolicki zespól prowadzi Zielonoświątkowców w 
uwielbieniu!!! Do czego to doszło? Czemu nie zaprosić Świadków i ich 'bandu' np ZESPÓŁ 
MUZYCZNY "PICCOLO" Orkiestra dla Świadków Jehowy  )

Czy mogę zdradzić dlaczego nikt ich nie zaprosi? Nie tu nie tyle o doktrynę chodzi ale fakt ze są 
oni mniejszością w Polsce. Gdyby dziwnym trafem była to grupa dominująca to uwierz, ze dzisiejsi 
ekumeniści szukaliby jedności z nimi i zamykali usta na ich krytykę, ponieważ ludzie muszą dostać 
się do radia, TV i Gazet a bez protektoratu dominującej religii jest ciężko. Prawda?

Czemu na czołowych stacjach chrześcijańskich bardzo rzadko słyszysz coś przeciwko 
katolicyzmowi? Bo by im grozili, ze ich ściągną z radia, a ekumeniczne grupy z kościoła 
Zielonoświątkowego by atakowały braci z radia, ze są nie miłujący, i ze nie popierają ich działań,
bo nie są w  'duchu ewangelii'. O jakim oni duchu i jakiej ewangelii mówią?

Ja czytam Biblie i ani ekumenii nie widzę, ani zasad savoir-vivre jak siedzieć prosto w ławce, ani 
poprawnej politycznieieroztańczonejej i rozklaskanej publiki ale w Biblii jest jasno napisane, jak 
krowie na granicyzupełnieipominiętyty przez grono oikumene czylświatowcówow:

"Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! (16) A tak,  
skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. (17) Ty bowiem mówisz:  
Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i  
godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. (18) Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego,  
abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu 
do namaszczenia twych oczu, byś widział. (19) Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę." 

http://www.barkastrzelce.org.pl/


Jakie są implikacje  tego niemiłującego i nielubianego wersetu? Jeśli dalej będziesz iść w ekumenie, 
która nie jest Boza ale diabelska, to te rzeczy cie czekają:

• postępująca ślepota duchowa
• haniebna nagość, która ujawnia się gdy Bóg obnaży ta światową, bezkręgową, 

bezdoktrynalna bzdete. Czy tego chcą czy nie. Najlepiej jak Bóg podciągnie ich pod księży, 
którzy będą ujawnieni w Polsce w sprawie nierządu i molestowania. Tu już żadne modły nie 
pomogą. Gdy Bozy czas dany na pokutę się skończy, sad nadejdzie niepostrzeżenie.

• Koniec, dla najbardziej upartych jest wyplucie, i nie obraźcie się bracia ale w oryginale jest 
zwymiotowanie, lub w bardziej dosadny sposób- wyrzyganie.

Popatrzcie na kontekst tego wszystkiego. Jezus nawołuje do nawrócenia, ale ostrzega przed kara 
jeśli nie zrobisz tego. To słowa jakże obce dzisiejszym ruchom klaszczaco-bezddoktrynalnym.

I znowu, Bóg z serca wola ku opamiętaniu, do tych co zatruwają czysta wodę źródła Biblii:

"Także wśród proroków Samarii widziałem szaleństwo: prorokowali w imię Baala i zwodzili mój  
naród, Izraela. (14) A wśród proroków Jerozolimy widziałem obrzydliwość: cudzołóstwo,  
zatwardziałość w kłamstwie i popieranie złoczyńców, przy czym nikt się nie nawraca ze swej  
niegodziwości. Stali się oni wszyscy dla Mnie jakby Sodomą, a mieszkańcy ich jakby Gomorą. (15)  
Dlatego to mówi Pan Zastępów o prorokach. Oto dam im za pokarm piołun, a za napój wodę  
zatrutą. Albowiem od proroków z Jerozolimy rozeszła się niegodziwość po całym kraju. (16) "
Ks. Jeremiasza 23 

Poczytaj o implikacjach i upamietaj się póki czas. Zauważ, ze Jezus wraz z nastaniem NT nie 
wyłączył sadu z rachuby! Czas laski? Tak, ale dla pokutujących. Tak zawsze było. 

"Nie posłałem tych proroków(ekumenia), lecz oni biegają; nie mówiłem do nich, lecz oni prorokują.  
(22) Gdyby stali w mojej radzie, głosiliby moje słowa mojemu narodowi i nawróciliby ich ze złej  
drogi oraz z przewrotnego postępowania. (23) Czy jestem Bogiem [tylko] z bliska - wyrocznia Pana  
- a z daleka [już] nie jestem Bogiem? (24) Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go  
nie widział? - wyrocznia Pana. "
Ks. Jeremiasza 23 

Nie widziałeś rzężenia ludzkiego? Zobacz koniecznie i wczytaj się w artykuły na stronie:
http://www.naszkosciol.pl/?page=szukaj&fraza=ekumeniczne

Bóg ostrzega dziś, a tu tylko śmichy-chichy i rozbawiona gawiedź! 

Co stanie się z następnym pokoleniem, jeśli dziś nie ma nikt kręgosłupa by stanąć za tym co 
wierzy? Ktoś spędzał czas i głosił ewangelie Biblijna, i dlatego ty być możne miałeś ja w taki 
sposób przedstawiona. Jednakże dziś to wszystko chcą zniszczyć, nowe pokolenie które nie poznało 
Pana i Jego Świętości. Czy tak się zapiszesz w historii- poprawny i nic nie zrobił bo inni się krzywo 
patrzyli? Co dzieci powiedzą o ojcu tchórzu i matce, której biblia nie interesowała, ale spotkania z 
poezja, mila i niekonfrontująca 'ewangelia'? Pytanie tylko czy jest inna ewangelia, inny duch i inny 
Jezus, typu św Mikołaj? Biblia mówi ze jest i daje ponowne ostrzeżenie:

http://www.naszkosciol.pl/?page=szukaj&fraza=ekumeniczne


(7) Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy 
chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. (8) Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba 
głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! (9) Już 
to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną 
od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty! (10) A zatem teraz: czy 
zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym 
jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. 

(List do Galatów 1:7-10, Biblia Tysiąclecia)

Co to znaczy?Ano, ze tych co głoszą odmienna Ewangelie Bóg przeklnie, wbrew słodkim 
teologiom  powszechnym dziś. A co z tobą?Jaka ewangelie głosisz?
Sam widzisz gdzie wylądują ekumenicy i ci co zmieniają ewangelie. Sam Bóg przeklnie ich 
błogosławieństwo i wylądują z ręką w nocniku, TAK AZ WSZYSCY ICH ZOBACZA, BO ONI 
BOJA SIE TEGO CO CZLOWIEK POMYSLI.

Jak polska ma mieć wielkie przebudzenie, jeśli ludzie zamiast głosić Biblie w mocy Ducha wśród 
znaków towarzyszących, odkładają ja na bok, rozwadniają i WSYDZA SIE SWOICH 
PRZEKONAN?

Proszę, w imieniu Jezusa, jeśli nazywasz się Chrześcijaninem, przejrzyj swoje życie. Nie napisałem 
tego aby się wynosić, ale abyś zobaczył coś bardzo niebezpiecznego które dostaje się do kościołów, 
a ludzie traktują to z uśmiechem!

Cena jest twoja dusza, czy Chrystus umarł i zmartwychwstał po to byś wstydził się Ewangelii?
Czy taki cenny jest dla ciebie? Co jeśli ci każą odejść ze zboru bo nie pasujesz do ich programu?
Kto jest ważniejszy-Jezus czy budynek? Komu uwierzyłeś?

Przejdźmy teraz do sedna sprawy i poczytajmy co stało się na niedługo przed tym wydarzeniem, 
ktore przynajmniej na chwile wstrzasnelo wielu ludzi. A może to pozory?
Teraz zapnij pasy bo będzie ostro...

http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x25156/modlitwa-ekumeniczna-w-palacu-prezydenckim/

Modlitwa ekumeniczna w Pałacu Prezydenckim
lk / kw, Warszawa, 2010-01-21  

 

http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x25156/modlitwa-ekumeniczna-w-palacu-prezydenckim/


„Wartości łączące chrześcijan mają charakter trwały” - powiedział prezydent RP Lech 
Kaczyński podczas spotkania z przedstawicielami działających w Polsce Kościołów 
chrześcijańskich 20 stycznia. 
Po raz czwarty w kaplicy prezydenckiej odbyła się modlitwa o jedność chrześcijan. Uczestniczyli w 
niej małżonka prezydenta Maria Kaczyńska oraz szef Gabinetu Prezydenta RP Maciej Łopiński.

Zgromadzonych powitał prezydencki kapelan ks. Roman Indrzejczyk. Spotkanie rozpoczęła 
wspólna modlitwa w kaplicy prezydenckiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Należą do niej Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół 
Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny oraz 
Kościół Chrześcijan Baptystów. Na zaproszenie prezydenta przybyli ponadto reprezentanci 
Kościoła greckokatolickiego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła 
Zielonoświątkowego, Polskiego Towarzystwa Biblijnego oraz Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania 
„Effatha”.

Obecny był także metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz i bp Tadeusz Pikus, przewodniczący 
Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Po modlitwie Lech Kaczyński w krótkim wystąpieniu w Sali Obrazowej stwierdził, że jedność 
chrześcijan jest "celem dalekosiężnym, który zostanie osiągnięty", choć "być może jeszcze nie za 
życia obecnego pokolenia". - Wierzymy, że tak jak kiedyś chrześcijaństwo było jednym Kościołem, 
tak kiedyś znów się nim stanie - dodał prezydent.

Lech Kaczyński podkreślił, że wszystkich chrześcijan łączą pewne elementarne wartości, które 
mają charakter trwały niezależnie od zmieniających się warunków historycznych. - Świat bez 
Chrystusa, przy wszystkich swoich wadach, wyglądałby zupełnie inaczej. Nawet ci, którzy w niego 
nie wierzą muszą przyznać, że to co dobrego zostało stworzone przez cywilizację, w olbrzymim 
stopniu pochodzi z chrześcijaństwa - dodał prezydent RP.

Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz wyraził podziękowania za 
zorganizowanie już po raz czwarty, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, spotkania 
ekumenicznego w Pałacu Prezydenckim.

Przypomniał, że wielu spośród uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli Kościołów 
chrześcijańskich pamięta czasy przed 1989 r., gdy ludzie wierzący doświadczali represji. "Dlatego - 
dodał - niepokoi nas wiele we współczesnym świecie, np. sprawa krzyży, która jest groźnym 
memento, by się nie powtórzyły czasy, gdy chrześcijanie w XX wieku musieli schodzić do 
katakumb" - powiedział abp Jeremiasz.

Dodał, że "każdy rozsądny człowiek musi pokładać nadzieję w politykach sprawujących 
władzę i decydujących o losach narodu", że tak się nie stanie."

Czyli pod płaszczem przedstawicieli Papierza, kościoły Protestanckie poddały siebie i kongregacje 
pod demoniczna zwierzchność Maryjna. Jestem śmieszny?Oni nie wierzą w świat duchowy i jego 
prawa! http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/palla/krolowa.htm

http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/palla/krolowa.htm


To co Bóg zrobił przez Reformacje obecni liderzy pragną zepsuć i zniszczyć jej wszelkie ślady. Czy 
nie dlatego mamy Biblie w rożnych językach, i dostępna na polkach na zawołanie, ze ktoś kiedyś 
przetłumaczył ja nawet za cenę stosu?Pop nigdy by się nie zgodził na to.

Dzisiejsi ludzie chcą aby ci co jeszcze wierzą w Słowo, są przedstawiani jak banda idiotów, którzy 
jakby byli z innej planety! To ich plan by uśmiechem, uśpić i zniszczyć Biblie, dorobek Reformacji 
ale i przebudzenie Zielonoświątkowe i to co oni wierzą. Dziś ewangelia jest sprzedawana za obiad u 
księdza, mile słowo biskupa, wspólne kolędowanie, na które w Biblii nie znajdziemy wzmianki, 
zespoły nienawróconych katolików cisną się by zając Protestantów i to w sposób nie miecza 
broczącego krwią, ale przez rozrywkę i ekumenie.

Ekumenia zaczęła się w katolicyzmie i to jej ruch! Nie daj sobie wmówić, ze jest inaczej. Poczytaj 
historie, zanim ja usuną z podręczników i zanim ekumeniczni pastorzy usuną te informacje z 
książek, bo szkodzi ich 'sprawie'.

Czy wie ktoś kto reprezentował Zielonoświątkowy Kościół u Prezydenta?

Pytanie-Kto głosił prezydentowi konieczność pojednania się z Jezusem i opuszczenia 
bałwochwalstwa? Tylu 'Chrześcijan' tam było! Czy Bóg nie pociągnie ich do odpowiedzialności, a 
może zostawili robotę, ich braciom-kapelanom katolickim? Cóż, oni tez nie wiedzieli, wiec na kogo 
zrzuca odpowiedzialność?

Gdzie prowadzi ekumenia? Oikumene znaczy świat, czyli nowy lad światowy pod ręka Papierza.

Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od 
założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. (9) Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! ...I 
sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą 
rękę lub na czoło (17) i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii 
lub liczby jej imienia.  Objawienie 13 

Ci co stoją na przeszkodzie ekumenii, będą traktowani  jako dysydentów, niemiłujących, 
Biblijnych fanatyków, będą wykluczani z kościołów pod pretekstem: buntu, zgorzknienia, nie 
posiadania-'ducha(ich)ewangelii' itd. To początek.

Po jakiej stronie się opowiesz? Chrystusa czy większości, Chrystusa czy chęci podobania się 
człowiekowi, Chrystusa czy należenia do budynku i posiadania 'członkostwa' z obietnica 
bezwzględnego podporządkowania się ekumenii i innym nauczaniom i 'prowadzeniom'Pana.

Na koniec matematyka:
Ile czasu upłynęło od 21 Stycznia 2010 r. do 10 Kwietnia 2010 r.?
Tyle czasu zajęło wyrażenie Bogu swojej dezaprobaty do ekumenii i podchodów pod katolicka 
nierządnicę! Mów co chcesz, ten wypadek to nie było coś normalnego. Czy to da im coś do 
myślenia czy będziemy czekać na więcej?



Polecane strony (Tylko dla ludzi uznających prawdę Biblii za jedyny autorytet, ochrzczonych 
w Duchu( dowód:manifestacja języków))

Proroctwo, Katastrofa Smoleńsk 2010
http://www.youtube.com/watch?v=8Y71goXxIxw

Czy Chrześcijanin może mieć demona, czyli dlaczego pewni ludzie nie mogli mieć pomozone w naszych 
kongregacjach?

http://www.armiadawida.pl/artykul.php?id=20050302a

Uwolnienie od demonów, walka duchowa w sposób Biblijny, nie oparty na straszeniu przed diabłem ale jego 
konfrontacji w autorytecie danym w Jezusie(Po angielsku i darmo)

Richard Keltner http://watchmenradio.podomatic.com/

Materiały do uwolnienia 

http://www.massdeliverance.net/

http://www.blogtalkradio.com/omegamanradio

Brat Russ Dizdar i darmowe kursy

http://www.shatterthedarkness.net/

Przydatne gdy ludzie zajmują się uwolnieniem z MPD(Multiple personality disorder ), DID(dissociative identity 
disorder ), rytualnych krzywd(SRA- Satanic Ritual Abuse  )  

Czyli dla ludzi którzy wyszli z okultyzmu i chcą  być wolni!

Glen Miller

http://www.lakehamiltonbiblecamp.com/

Stan Madrak

http://www.demonbuster.com/

Pat Holiday

http://www.patholliday.com/

Craig Lewis-dla amatorów hip-hopu 'Chrześcijańskiego':

http://www.exministries.com/

http://www.true-church.org/Site/Radio_Broadcast.html

Niebezpieczeństwa okultyzmu:

http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=6&tags=okultyzm

Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy- skąd one pochodzą?(DVD do zakupu)

http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1460

Maryja, czyli demoniczna Królowa Niebios

http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/palla/krolowa.htm

Brat z Kanady, Józef Jasiński, emigrant z Polski i misja w Polsce

http://www.jesusdelivers.com/deliverance-missions2/poland-mission-2010

Jeśli uważasz ze ktoś mógłby być zainteresowany tym pdf nie wahaj się go przesłać. Zostań z 
Bogiem, czuwaj i módl się i pozwól Duchowi Świętemu cie prowadzić na codzien. Walcz 

duchowo, chodź w darach ducha nie rozumie, pros Boga o obnażenie przyczyn stojących za 
twoimi problemami. Bóg zna odpowiedz!

http://www.jesusdelivers.com/deliverance-missions2/poland-mission-2010
http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/palla/krolowa.htm
http://www.true-church.org/Site/Radio_Broadcast.html
http://www.exministries.com/
http://www.patholliday.com/
http://www.demonbuster.com/
http://www.lakehamiltonbiblecamp.com/
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1460
http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=6&tags=okultyzm
http://en.wikipedia.org/wiki/Satanic_Ritual_Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder
http://www.shatterthedarkness.net/
http://www.blogtalkradio.com/omegamanradio
http://www.massdeliverance.net/
http://watchmenradio.podomatic.com/
http://www.armiadawida.pl/artykul.php?id=20050302a
http://www.youtube.com/watch?v=8Y71goXxIxw
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