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Są a to już 31, Letnie Igrzyska Olimpijskie. W tym roku odbywają się one w Brazylii, w Rio de
Janeiro  między  5  a  21  Sierpnia  2016 roku.  Skąd one pochodzą  i  jaka  jest  ogólnie  geneza
Igrzysk? Czy jest to rzeczywiście tylko impreza sportowa czy kryje się za nimi coś więcej?

Oficjalna  data  rozpoczęcia  Igrzysk  sięga  do  roku  776 przed  Chrystusem,  jednak  należy
pamiętać,  ze  w  tym  roku  zostały  one  tylko  wznowione.  Ich  geneza  sięga  możliwie  do
najwcześniejszych kultur. Wraz z czasem dostały się one do Grecji.

Istnieją cztery wersje genezy igrzysk:

W wydaniu Greckim istniały cztery typy Igrzysk zwane ogólnie Igrzyskami Panhelleńskimi:

• Igrzyska Olimpijskie w Olimpii ku czci Zeusa- organizowane co cztery lata.
• Igrzyska Pytyjskie w Delfach (gdzie istniała słynna wyrocznia zadedykowana Pytonowi

a potem Apollo). 
• Igrzyska Nemejskie w Nemei oraz Koryntii, ku czci Zeusa i Heraklesa.
• Igrzyska Istmijskie w Przesmyku Korynckim ku czci Posejdona.

Pierwszymi  nagrodami  dla  zwycięzców  nie  były  medale  ale  wieniec  oliwny(kotinos)  w
igrzyskach Olimpijskich,  wieniec laurowy w Pytyjskich,  seler  w Nemejskich  oraz  sosna  w
Istmijskich.

Współczesne Igrzyska są  zlepkiem wielu tradycji w tym część z Igrzysk ku czci Hery (tzw
Heraia), jak grupa (16) kobiet(kapłanek).

Geneza Igrzysk nie wywodzi się od grupy ludzi chcących zorganizować zawody sportowe ale
jasno wskazuje na mitologie Grecka oraz „bogów”:

1. Według Pauzaniasza, Daktyl Herakles wraz z 'braćmi' ( Paeonaeus, Epimedes, Iasius i 
Idas) zorganizowali Igrzyska aby „zabawiać” nowo urodzonego demona, Zeusa. Stad 
pierwotnie były organizowane co 5 lat. 

2. Inne źródło podaje, że pierwsze Igrzyska były to „igrzyska pogrzebowe” zorganizowane 
po śmierci króla Oinomaeusa przez Pelopsa.

3.  Kolejne źródło wskazuje na Heraklesa, który zorganizował Igrzyska po ukończeniu tzw 
12 prac ku czci Zeusa.

4. Jeszcze inne źródło podaje, że pierwowzór Igrzysk powstał po „wojnie w niebie” między
Zeusem a Kronosem. Jako rezultat, ludzie zaczęli czcić Zeusa.  

Ogólnie, ludzkość miała porzucić Igrzyska, i jako rezultat na świat miała przyjść wojna i plagi.
Przywrócenie Igrzysk, co nastąpiło po konsultacji z Wyrocznia Delficką (Pyton i Apollo), miało

1z5



Olimpiada w Rio 2016- Geneza i fakty

przywrócić  ludzkość  do  „bogów/demonów”.  Dodatkowo Igrzyska  miały  zawsze  związek  z
religia Grecka(misteria)a wyczyny atletów i konkurencje były sposobem ich czczenia...

Jak  już  pisałem,  podobne  Igrzyska  toczyły  się  już  od  czasów  religii  Sumeryjskiej()  a  jej
przykłady  można  znaleźć  w  kulturze  mykeńskiej,  staro-irlandzkie-  Aonach czy  chociażby
Słowiańskie święto zwane  Stado(stadion oznaczał biegi i  nazwa pochodzi od miejsca gdzie
miało to miejsce. W angielskim używane jest słowo stadium oznaczające właśnie stadion).

Igrzyska  Olimpijskie  więc,  zostały  przywrócone  do  bytu  po  setkach/  tysiącach  lat  dzięki
„wróżbie”. Atleci ślubowali przez posagiem Zeusa i składali mu ofiary z setki wołów- zwane
hekatomby. Igrzyska były czasem na prezentacje dziel poetów, rzeźbiarzy i rzemieślników. 

Źródło: Wikipedia   

Pierwsze  Igrzyska  nie  miały  tak  wiele  konkurencji.  Był  boks,  bieg  w  zbroi,  pankration
(prekursor dzisiejszego MMA), zapasy, biegi, wyścigi rydwanów, pentatlon itd. Podczas biegu
zwanego dolichos (na około 5 kilometrów) biegacze mijali świątynie Nike oraz Zeusa. Atleci
uczestniczyli  w  Igrzyskach  całkowicie  nago-  co  symbolizuje  kult  ciała,  rozwiązłość  i
zboczenie.

Odpowiednikiem  greckich  Igrzysk(Agones)  były  Rzymskie  Ludi, Irlandzkie-
Aonach(powiązane z mitologicznym demonem zwanym Tailtiu) oraz Słowiańskie- Stado.

Igrzyska Olimpijskie powiązane są z dużą liczba demonów. Mitologia opisuje jak brały one
udział w poszczególnych sportach. 

• Zeus Olimpios to „duch starożytności” wyzwany w hymnie Olimpijskim. 
• Nike/ Wiktoria- „bogini zwycięstwa”,która wraz z trzema innymi demonami 

(Zelos/Agon(wysiłek, co dało słówko angielskie zeal), Kratos(sila), Bia(moc)) otaczała 
tron Zeusa. 

• Menae- reprezentowały 50 miesięczny cykl księżyca każdej Olimpiady
• Grupa demonów zwana theoi gymnastikoi- czyli demony gymnasium, atletyki oraz 
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Igrzysk. Pośród nich można wymienić Hermesa(Merkurego), Heraklesa, Dioskurów 
(Kastora i Polluksa (Lel I Polel)czyli popularnych Bliźniąt ze znaku zodiaku) oraz 
Eros.

• Apollo miał prześcignąć Hermesa i pobić Aresa w boksie podczas Igrzysk.
• Apollo zorganizował Igrzyska Pytyjskie na część Pytona, w których wygrała Afrodyta.
• Hermes był patronem tzw. gimnazjum, zapasów, atletów.
• Herakles był patronem Igrzysk Olimpijskich, zapasów, pankrationu.

Z  atletami  i  Igrzyskami  związane  są  takie  pojęcia  i  miejsca  jak  palestra  oraz  gimnazjum.
Palestra była miejscem gdzie trenowali zapasy oraz boks. Gymnasium to było miejsce treningu
dla  atletów.  Poprzednikami  współczesnych  trenerów byli  gymnastai,  natomiast  urzędników
zwano  gymnazjarchami.  Lekarze  atletów  zwani  byli  aleiptae.  Każde  z  tych  miejsc  miało
'patronów'-  Heraklesa,  Hermesa  i  Tezeusza.  Niestety  kultura  greków  związana  była  z
pederastia, co przekładało się na Igrzyska.
 
Symbole Igrzysk Olimpijskich

• Płomień.  Symbolizuje „ukradzenie ognia” przez Prometeusza(patrz księga Rodzaju 3.). 
Ogień symbolizuje tu starożytne misteria i okultystyczna wiedzę.

• Kocioł Olimpijski i znicz. W starożytnej Grecji na ołtarzu Hestii palił się wieczny ogień.
Podczas igrzysk zapalano tez ognień w świątyni Hery.

• Zapalenie Ognia i sztafeta. Zapalenie ognia odbywa się w ruinach świątyni Hery, gdzie 
grupa „kapłanek Hery” (wzięte od Herai)przeprowadza co roku rytuał odpalenia. Sztafeta
biegła w tym roku przez 8 dni w Grecji między 21 a 28 Kwietnia. Potem płomień 
„poleciał” do Lozanny w Szwajcarii, oraz Genewy (29 Kwietnia i 30 Kwietnia). Potem 
od 3 Maja do 5 Sierpnia obiegała Brazylię. Płomień został zapalony na stadionie 
Maracana w Rio de Janeiro. Sztafeta została „wymyślona” przez Carla Diem podczas 
faszystowskich Igrzysk w roku 1936, nad którymi czuwał Joseph Goebbels.

• Inwokacja. Przed zapaleniem znicza od promieni słońca, najwyższa kapłanka wzywała 
„boga słońca” Heliosa. Potem kierowała modlitwę do Zeusa i Apollo.

• Hymn Olimpijski jest ukrytą inwokacją Zeusa, „ducha starożytności”:

„Starożytny nieśmiertelny duchu(Arkhéo Pnévma athánato), nieskażony ojcze,piękny, 
wielki i prawdziwy,Zejdź, ujawnij się i błyśnij tutaj,chwałą własnej ziemi i nieba. 
Poświeć w momentach szczytnych zawodów. Daj mi niewiędnąca koronę z 
gałęzi,biegnie do świątyni tu, twój pielgrzym,starożytni nieśmiertelny duchu(Arkhéo 
Pnévma athánato), każdy naród.”

• Medale. Dzisiaj nie dają nikomu wieńca ale medale- zloty, srebrny i brązowy. Także tam 
znajdziemy naleciałości i nawiązania do religii Greków. Znajdziesz tam postacie jak 
Zeus i Nike. Na odwrocie medali z Rio 2016 jest „bogini Nike”. W 1972 roku  na 
medalach figurowali Kastor i Polluks. W 1986 był Zeus. W latach 2012, 2008 i 2004 
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umieścili tam Nike.

Współczesne sprawy.

Dzisiaj niewiele osób zdaje sobie sprawę, że:

„To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod 
słońcem.”

Stad widać,  jakie wpływy roztaczane są nawet w 21 wieku. O ile sam sport  niekoniecznie
oznacza coś złego, o tyle geneza Igrzysk pokazuje nam, że są one związane z czcią „obcych
bogów”. Te oparte na wielkiej pompie, wydarzenia zniknęły wraz z czasem by powrócić w 776
roku  przed  Chrystusem.  W 393  roku  katolicyzm zakazał  ich  praktykowania.  Teodozjusz  I
Wielki nakazał:

„Chcemy widzieć wszystkie ludy, które podlegają miłościwej władzy Naszej Łaskawości,
żyjące w wierze, jaką przekazał Rzymianom Apostoł Piotr i którą głosi się tak jak niegdyś
także dzisiaj, i którą wyznaje, jak każdy wie, papież Damazy i biskup Piotr z Aleksandrii
(...). Nakazałem, żeby ten tylko, kto przestrzega tego prawa, mógł przybrać imię katolika,
a  wszyscy  inni  jako  nierozumni  i  szaleni  byli  napiętnowani  hańbą  nauki
heretyckiej.”Wikipedia

Posag Zeusa na Olimpii(jeden z tzw. cudów świata) stojąca wysoko na 13 metrów zniknęła z
powierzchni ziemi w 5 wieku. Powróciły w 19 wieku na tych samych zasadach i z tym samym
przesłaniem. W tym roku, papież Franciszek kibicuje szczególnie grupie złożonej z uchodźców.
W przesłaniu odnośnie Rio 2016, życzył „dobra walkę wiary” co w jego zrozumieniu znaczy
jedność kultur, kolorów skory i ...religii. Papiestwo i katolicyzm nigdy się nie zmieniło. Każda
okazja  jest  dobra  by  promować  ekumenizm,  zrównanie  rożnych  wierzeń  przy
akompaniamencie przekręcania Pisma!

Seks podczas Olimpiady

Dzisiaj atleci póki co nie biegają na golasa. Jednak Wioska Olimpijska nie należy do miejsc,
które  emanuje  czystością.  Wg  Daily  Mail  w  tym  roku  atleci  otrzymali  450,000
kondomów...Każdy atleta/ atletka ma na głowę 42 kondomy. O ekscesach atletów media pisały
w poprzednich latach. Weźmy chociażby artykuł z TIME pt:”A Brief History of Sex at the
Olympics”. Atleci mówią o publicznym seksie, seksie grupowym czy zboczeńcach.

Turystyka seksualna

Niedaleko  Wioski  Olimpijskiej  w  Rio  przebiega  autostrada    BR-116  ,  gdzie  dziewczynki  w
wieku nawet 9 lat sprzedają swoje ciało. Gangi handlarzy ludźmi żerują na biednych rodzinach.
Ponoć,  wg  News.com.au-  przeprowadzają  loterie  aby  wytypować  pedofila,  który  będzie
krzywdził sprzedawana dziewczynkę.
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Jak podaje Daily Mail, na dniach przed rozpoczęciem Igrzysk- policja rozbiła gang prostytucji,
który znajdował się niedaleko Parku Olimpijskiego. Najmłodsze dziewczynki miały tylko 14
lat.

Rio 2016 odbywa się w mieszanej atmosferze. Niektórzy próbowali przechwycić i zgasić ogień
sztafety. Inni skandują przed stadionem- niezadowoleni z sytuacji w Brazylii.

Sa tez  humorystyczne  momenty,  jak  chociażby  Brazylijczycy skandujący :  „Ole,  Ole,  Ole,
Ola,ZIKA!  ZIKA!”   gdy  bramkarka  Hope  Solo zamieściła  na  Twitterze  jej  komentarze
odnośnie zagrożenia i zdjęcia z „utensyliami” aby się chronić przed komarami.

Jak widać, Brazylijczycy nie dają się nabrać na pranie mózgu Unii Europejskiej. Lesbijki z
włosami  na  języka,  były  „dopingowane”  przez  kibiców Brazylii  słowami:  „pedał/  lezba!”.
Krytykowali zboczeńców w drużynach Australii, Kanady i Ameryki: Lydia Williams, Stephanie
Labbe, Megan Rapinoe. Gdy tylko znajdowały się w okolicy piłki, słychać było gromkie:

„Bicha!”(wymowa: bisza) co oznacza: pedał!

Inne wyzwiska w brazylijskim portugalskim to: 

viado, entendido, invertido, maricas, tênia, sodomita oraz baitola.

Precz  z  polityczna  poprawnością!  USA,  Kanada  i  Australia  muszą  pokutować!  Precz  z
sodomią!

W Brazylii jest około 40 milionów Protestantów. To jednak nie powoduje, ze siedzą na laurach.
W tym roku  grupy  przygotowują  się  do  ewangelizowania  podczas  Olimpiady.  Jak  podaje
gospelprime.com.br, misjonarze  z  całego  świata  przybywają  na  Olimpiadę  2016  aby
ewangelizować!

Jest to dobra okazja, abyś pojednał się z Jezusem Chrystusem. Jeśli nigdy nie przyjąłeś Go do
swojego serca  i jeszcze nie uczyniłeś Go Panem i Zbawicielem Twojego życia, zrób to teraz.
Wyznaj Mu twoje grzechy. Poproś aby wziął twoje życie w Jego ręce! Módl się aby Jezus wylał
Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2 oraz 19)!

Obrigado pela sua atenção! 
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