TAJEMNICZE
SYMBOLE
PENTAGRAM
Symbol ten jest waŜny w róŜnych formach
magii, umoŜliwia przywoływanie złych
duchów. Szczyt gwiazdy przedstawia
ducha,
a
pozostałe
cztery
końce
symbolizują wiatr, ogień, ziemię i wodę.
JEDNOROśEC

Symbol wolności seksualnej: miłość
lesbijska, homoseksualizm, seks grupowy,
itd.

OKO HORUSA
Symbol odnoszący się do Lucyfera – króla
piekła. Oko jest na pół zamknięte i
oznacza, Ŝe choć moŜe ci się wydawać, iŜ
diabeł cię nie obserwuje, on to jednak
czyni. PoniŜej oka jest łza, poniewaŜ szatan
płacze nad tymi, którzy są poza jego
wpływem.

MOTYL
Jest to symbol własny zwolenników „NEW
AGE”. Tak jak gąsienica zawija się w kokon,
przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak
ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową
erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której
ludzkość Ŝyła według tradycji.

NURTY MYŚLOWE,
DALEKIE OD
CHRZEŚCIJAŃSKICH
KORZENI EUROPY,
Z CORAZ WIĘKSZĄ SIŁĄ
ODDZIAŁUJĄ NA NASZE
śYCIE CODZIENNE

SPRAWDŹ
JAKIE ZNAKI
I SYMBOLE
NOSISZ!

KRZYś NERONA
KrzyŜ złamany, Noga kurza, pacyfka.
Okultystyczny symbol propagowany jako
emblemat
ruchów
pacyfistycznych.
Złamane w dół ramiona krzyŜa oznaczają
upadek chrześcijaństwa.

KRZYś Z KOKARDKĄ
Symbol pogardy dziewictwa i symbol
moŜliwości wyboru partnera wg osobistego
uznania. Jest to zwrot do staroŜytnego
pogaństwa, w którym praktykowano
rytualne hulanki, orgie, prostytucje. Ruch
ten głosi tezę, ze seksualność oczyszcza
istotę ludzką.

KRZYś POŁUDNIA
Symbol, który wyśmiewa i odrzuca krzyŜ
Chrystusa. KrzyŜ
zostaje wydrwiony w
klasyczny sposób: przez odwrócenie go.
Poprzez to sataniści odrzucają Chrystusa i jego
zbawczą krew.

PIERŚCIEŃ ATLANTÓW
Jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i
odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i
Obrońcy człowieka. Moc znaku ma dawać
bardzo silną ochronę i nietykalność przed
agresją i złem z zewnątrz, przed wypadkami,
kradzieŜami takŜe przed klątwami i urokami.

YIN-YANG
Yin-Yang jest symbolem, który oznacza
równowagę między siłami przeciwstawnymi:
negatywnymi i pozytywnymi; pole białe/pole
czarne; dobro/zło. Dobro i zło jest tym samym,
jedynie są wibracje wysokie i niskie. New Age
twierdzi, Ŝe Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyŜ
siły przeciwne są działaniem tej samej
osobowości boskiej.

KRZYś ZAMĘTU
KrzyŜ satanistyczny zwany teŜ krzyŜem
Konfucjusza. StaroŜytny rzymski symbol
kwestionujący istnienie lub prawdziwość
chrześcijaństwa.

