NIEBEZPIECZNE ZNAKI – MAGICZNE SYMBOLE
Czy wiesz co nosisz?..

Ś

wiadomość ludzi dotycząca sekt i nowych ruchów religijnych, ich działalności i sposobów

werbowania nowych wyznawców jest wciąż w naszym kraju niewystarczająca. Grupy te próbują
dotrzeć do społeczeństwa za pomocą symboliki. Niewielu z nas orientuje się, że w codziennym życiu
napotykamy na wiele znaków graficznych, które wtapiają się w rzeczywistość i stają się czymś, co
znamy i akceptujemy - czasami nawet przypisujemy im nadzwyczajną moc. Symbolika jest jednym
ze sposobów, by zaistnieć w świadomości człowieka. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę na to,
jakimi symbolami i przedmiotami się otaczamy. Do poprawności interpretacji symbolu potrzebna jest
jednak znajomość kodu, środowiska i kontekstu, w jakim twórca umieścił dany znak. Osoba
umieszczająca symbol, spełnia rolę nadawcy. Chce bowiem, by odbiorca odczytał dany znak i
zawartą w nim informację. Ta z kolei interpretuje i osadza w konkretnym kontekście rzeczywistość, z
jaką spotyka się odbiorca, po odczytaniu symbolu. Dlatego do pełnego odczytania przesłania
jakiegoś znaku należy zapoznać się z jego znaczeniem. Symbol wyrasta z doktryny, której istota
zawarta jest w programie danej grupy, czy też wyznaniu wiary, w przypadku grupy religijnej. Język
symboli stwarza aurę tajemniczości i wiąże grupę. Jest najkrótszym komunikatem, znakiem
rozpoznawczym, a także elementem agitacji, gdyż może wzbudzać zaciekawienie i rodzić pierwsze
ważne pytania, szczególnie wśród młodych ludzi. Niekiedy wybór symbolu poprzedza wybór
doktryny i rozpoczyna proces odejścia od własnych przekonań - czy innych działań zgodnych z
oczekiwaniami nadawcy komunikatu.
Do symboli o dużym znaczeniu ideowym, a także niosących ogromny ładunek emocjonalny, należą
amulety i talizmany . We współczesnym świecie, w którym rośnie zainteresowanie fałszywą mistyką
New Age wzrasta również moda na noszenie amuletów i talizmanów. Są one traktowane jako
fetysze , tzn. wierzy się, że w jakiś niewytłumaczalny sposób pomagają one w zdobyciu nieznanej
mocy lub w powiększeniu dóbr materialnych; przynoszą szczęście lub wpływają na zdrowie
człowieka. Kościół naucza, że wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do
pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Podkreśla
przy tym, że naganne jest również noszenie amuletów.
Należy pamiętać, że wszystkie symbole mają swój kontekst cywilizacyjny. Związane są z pewną
kulturą i z wierzeniami, zatem korzystanie z nich utożsamia noszącą je osobę z określonym
światopoglądem. W większości przypadków ludzie nie identyfikują danego amuletu i nie potrafią
odczytać właściwie jego znaczenia. Dla wielu jest on po prostu modnym emblematem znakiem, który
nie niesie z sobą żadnych treści. Nie są oni świadomi, że wiele talizmanów przeniknęło z pogańskich
wierzeń, inne egzystowały jako symbole sekt albo symbole walki z chrześcijaństwem. Trzeba zatem
uświadomić sobie, jakie są znaczenia danych symboli, by bezwiednie nie popularyzować ich w
swoim środowisku oraz by umieć ostrzegać przed nimi innych.
Oto kilka przykładów, które pojawiają się w naszym codziennym życiu, natomiast często nie
jesteśmy świadomi ich prawdziwego przesłania:

Pierścień Atlantów
Wiele osób, czasem nieświadomie nosi na palcu nietypowy pierścień. Jest on dość szeroki,

wykonany z metalu, srebra lub złota, z wyrytymi figurami geometrycznymi. Znak wyryty na
pierścieniu składa się z trzech umieszczonych w centrum wydłużonych prostokątów. Po obu
stronach prostokątów, na ich przedłużeniu, znajdują się po trzy mniejsze prostokąciki oraz,
zamykające całą kompozycję, trójkąty równoramienne.
Historia popularności tego pierścienia zaczęła się około roku 1860. Wówczas to francuski egiptolog
markiz d'Agrain odnalazł w Egipcie pierścień zawierający opisany wyżej symbol. Ponieważ znak
odwzorowany na pierścieniu nie pasował do tradycji egipskiej, zaczęto przypisywać pierścień
cywilizacji Atlantów, której spadkobiercami mieli być rzekomo starożytni Egipcjanie. Nadmienić
należy, że Atlantyda, której mieszkańcami byli Atlanci jest wyspą znaną z mitologii, a nie z historii.
Według tradycji greckiej Atlantyda została zatopiona wskutek nieznanego kataklizmu. Pisał o niej w
czasach starożytnych m.in. Platon. W czasach nowożytnych mityczna Atlantyda przyciąga uwagę
ludzi zajmujących się ezoteryzmem. Stąd też opisywany wyżej pierścień, nazwany pierścieniem
Atlantów, był również badany przez ezoteryków, jak np. Roger de Lafforest, czy radiestetów, jak A.
de Belizal. To oni rzekomo odkryli w pierścieniu rzekomo cudowne właściwości. I tak np. pierścień
ma według nich zapewniać jego posiadaczowi trudną do wytłumaczenia nietykalność i chronić przed
każdą niewidzialną agresją pochodzącą z zewnątrz. Inną właściwością pierścienia ma być jego
zdolność uzdrawiania i uodporniania na stres i przemęczenie. Trzecią funkcją pierścienia Atlantów
jest funkcja rozwijająca - pierścień ma rzekomo wzmacniać intuicję, rozwijać zdolności
paranormalne, pobudzać telepatię i jasnowidzenie. Nasuwa się pytanie, skąd zwykły przedmiot,
będący dziełem człowieka, może posiadać aż taką moc? Właściwości pierścienia mają być też
związane z prawidłowym jego nakładaniem. Radzi się, aby wybierać właściwy dla siebie pierścień,
idąc do sklepu z wahadełkiem. Należy wówczas sprawdzić po kolei różne egzemplarze, zadając
pytanie: "Który z pierścieni jest dla mnie najwłaściwszy?" Ruchy wahadła mają wskazać ów
pierścień. Skutki działania pierścienia zależą też od tego, na który palec zostanie on włożony. Wiąże
się to między innymi z tym, że każdy palec jest przypisany innej planecie. I tak np., nałożenie
pierścienia na palec wskazujący, który jest palcem Jowisza, ma według radiestetów i znawców
wiedzy tajemnej, pomóc człowiekowi w zrozumieniu świata i głębszego sensu wielu zjawisk, jak
również skłaniać do samodoskonalenia. Dlatego poleca się noszenie pierścienia na palcu
wskazującym osobom, które chcą obudzić w sobie wyższe instynkty i rozwinąć potrzeby duchowe.
Co jest ważne - danego pierścienia powinna używać tylko jedna osoba. Kiedy bowiem ktoś nakłada
pierścień, nawiązuje z nim pewien rodzaj więzi.
Już te krótkie informacje wskazują, że pierścień Atlantów jest jednym z elementów szeroko
rozpowszechnianych w dzisiejszym świecie idei New Age, które sięgają po ezoteryczne,
okultystyczne i satanistyczne metody wyrazu. Pierścień ten, to 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,
kradzieżami, także przed klątwami i urokami. Osoby, które zachęcają do noszenia biżuterii mającej
właściwości uzdrawiania, ochrony, doskonalenia człowieka, przypisują przedmiotom "moc", jaką
posiada jedynie Bóg. Dlatego katolik, który wkłada na palec pierścień Atlantów, łamie pierwsze
przykazanie, ponieważ zaczyna pokładać swoją nadzieję i ufność w pierścieniu, a nie w jedynym i
prawdziwym Bogu.

Krzyż Nerona
(krzyż złamany, znak pokoju,
pacyfka, kurza stopka)

Znany jest głównie od lat 60-tych XX wieku jako symbol pokoju. W rzeczywistości jest to teutoński
znak ucieczki przed śmiercią. Bierze on swój początek od Nerona, który ukrzyżował Piotra Apostoła
na krzyżu takiego kształtu. Od tego czasu oznaczał on nienawiść do chrześcijan. Był symbolem
prześladowców chrześcijaństwa za Nerona. W latach 50-tych XX wieku adwokat Gerald Holtom miał
otrzymać rozkaz od sympatyzującego z komunistami Bertnarda Russella, aby zaprojektować symbol
jednoczący lewicowych zwolenników pokoju w USA. Holtom postanowił wykorzystać krzyż Nerona
do tego celu.

Pochodzenie tego symbolu wskazuje także, na pierwiastki zapożyczone z religii dalekowschodnich.
Rozszczepienie bowiem w formie litery "Y" wskazuje na święte słowo hinduizmu, buddyzmu i
dżinizmu, obarczone pełnią znaczeń ezoterycznych: Om (w brzmieniu: aum). Symbolizuje ono
Brahmę, Wisznu i Siwę jako boskie uosobienie energii lub pierwiastków: twórczego, zachowawczego
i niszczycielskiego. Słowo Om wykorzystywane jest na początku wielkich modlitw i zaklęć. A.S. La
Vey ukazywał ten symbol przed czarnymi mszami i orgiami w kościele satanistycznym w San
Francisco. W obrzędach przyjmowania nowych członków używa się krzyża wykonanego z drzewa
balsamowego lub ceramiki w celu publicznego złamania go na oznaczenie zerwania wszelkich
więzów z chrześcijaństwem. Następnie zakłada się ów połamany krzyż lub krzyż Nerona na szyję na
znak - pokoju z szatanem. Jest to okultystyczny symbol propagowany jako emblemat ruchów
pacyfistycznych. Wśród współczesnych muzyków heavy metalowych i okultystycznych grup oznacza
on upadek chrześcijaństwa (odwrócony krzyż z ramionami ku dołowi).

Krzyż z kokardką - Ankh (onk)
Amulet ten z racji swojego kształtu bywa mylony z krzyżem, znakiem zbawczej Męki Jezusa
Chrystusa. Tymczasem znak ankh wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie jako hieroglif
oznaczał życie, płodność i reinkarnacje. Symbolizuje on egipskiego boga Ra, który to bóg wymagał
adoracji w postaci orgii seksualnych. Ściśle związany z kultem płodności - znak zwany jest także
"krzyżem życia". Hieroglif ten jest bardzo różnie interpretowany. Jako agc, crux ansata oznaczał
zapłodnienie przez Słońce. Linia pozioma z pętlą oznacza wschodzące Słońce, pionowa zaś jest
jego promieniem. Inna interpretacja wskazuje na dwa pierwiastki: męski (linia pionowa - symbol
falliczny)
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wskazuje na to, że jego właściciel ma moc. Sam żuk ma mieć także, siłę ochronną przed innymi
złymi mocami. Skarabeusza odnaleźć można na okładkach wielu płyt rockowych, medalionach i
tatuażach.

Krzyż zamętu, krzyż szatański

Jest to symbol starożytny podważający ważność chrześcijaństwa i boskości Boga, z czasem
zapożyczony przez satanistów. Interpretacja jego nie jest jednoznaczna. Jedni uważają, że
chrześcijaństwo kończy się pomieszaniem, poplątaniem, stąd okrąg - symbol doskonałości jest
niedokończony z lewej strony. Inni dostrzegają tutaj dwa elementy: krzyż i znak zapytania. Całość
należy więc utożsamiać z następującą treścią: "Czy Jezus rzeczywiście umarł za nasze grzechy?"
Korzeni tego stwierdzenia trzeba szukać w podaniu w wątpliwość Prawdy, ze znanej sceny biblijnej
opisującej szatana w postaci węża wypowiadającego wątpliwość w stosunku do Boga (por. Rdz 3, 1
A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Jahwe Bóg stworzył. On to
rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew
tego ogrodu?")

Krzyż Szatański (odwrócony)
Symbol, który wyśmiewa i odrzuca krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa zostaje wydrwiony w klasyczny
sposób: przez odwrócenie go. Poprzez to sataniści odrzucają Chrystusa i jego zbawczą krew.
Pochodzenie tego krzyża jest prawdopodobnie związane z pogaństwem. Jednakże sataniści
zapożyczyli go w XVIII wieku od Hell-Fire-Club, szydzących z jakichkolwiek zasad moralnych.
Symbol ten często noszony jest przez satanistów. Można go ujrzeć również na szyjach niektórych
muzyków rockowych (np. Madonna, Mick Jagger) oraz na okładkach płyt heavymetalowych.

Ying Yang
Jest to starochiński symbol oznaczający wieczny dualizm rzeczywistości. Jakby odwrócona litera "S"
oddziela część lewą: czarną z białym punktem od prawej, w przeciwnej kolejności barw. W filozofii
taoistycznej barwa czarna oznacza in - żeńskość, pasywny aspekt rzeczywistości, barwa biała zaś to
jang - męskość, aspekt dominujący. Inne tłumaczenie wskazuje na zacieranie się różnicy pomiędzy
dobrem a złem, bielą z czernią.
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, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są
działaniem tej samej osobowości boskiej.

Yin i Yang oznaczają cieniste (północne) zbocze góry i zbocze słoneczne (południowe). W
poszerzonym znaczeniu oznaczają dwa stojące w opozycji, lecz komplementarne aspekty każdej
obecnej we wszechświecie rzeczywistości. Yin przedstawia tendencję odśrodkową, moc ziemi,
odpowiada pierwiastkowi żeńskiemu(księżyc, zimno, ciemność, mokro) natomiast Yang to tendencja
dośrodkowa, moc nieba - odpowiada męskiemu pierwiastkowi (słońce, ciepło, jasność, suchość).
Stąd yin symbolizuje cnoty zwane żeńskimi: elastyczność i otwartość, intuicję oraz syntezę; Yang
symbolizuje wartości uchodzące za męskie: siłę i przenikliwość, rozsądek i badawczość. Według
taoizmu, yin i yang to będące w ciągłym ruchu pomiędzy dwoma biegunami energie: gdy jedno
osiągnie apogeum, przekształca się w drugie. Owa nieustanna przemiana odpowiada dynamizmowi
życia, symbolizuje tę przemianę tao, tutaj nasienie Yang zawiera się w Yin i vice versa. Jedno (yang)
zawiera drugie (yin), oba nieustannie wzajem się płodząc. To pojęcie z chińskiej filozofii klasycznej
znalazło zastosowanie nie tylko w medycynie (akupunktura), ale także w nowoczesnej fizyce
(zasada komplementarności) oraz w tradycji ezoterycznej New Age, stanowiąc jedną z
podstawowych zasad, która głosi istnienie podobieństw pomiędzy mężczyzną i kobietą, istnienie
równości i komplementarności płci oraz syntezy odśrodkowych i dośrodkowych tendencji w
człowieku i we wszechświecie, tendencji mającej być swego rodzaju pojednaniem, przekroczeniem
kosmosu na poziomie najwyższych sfer, gdzie wszystko jest jednością, gdzie wszystko jest we
Wszystkim. To właśnie holizm, kluczowe pojęcie światopoglądu new agersów.
Chrześcijanin wie i wierzy, że Pan Bóg stworzył ludzką istotę jako mężczyznę i jako kobietę, i że
razem stanowią jedno - nie w stylu platońskich czy neoplatońskich filozofów ani też nie według
koncepcji orientalnych religii - stanowią jedno w odrębności, w trwałości osób, z których każda
zachowuje swą płciową specyfikę, nieustannie wychodząc z siebie ku drugiemu w celu dzielenia się i
otwartej wymiany z drugim (dzieckiem) oraz z Drugim (Bogiem). Symbol ten jest bardzo chętnie
wykorzystywany w praktykach współczesnego okultyzmu, a także stanowi często element
dekoracyjny muzyków rockowych, np. Michaela Schenkera.

Pentagram
Pentagram, pentagrammon (gr. penta - pięć, gramma - litera, znak), pięciokąt foremny gwiaździsty
lub gwiazda pięcioramienna - jest ważnym symbolem magiczno - okultystycznym, a także
satanistycznym. Jest to pięcioramienna gwiazda, wpisana w okrąg. Punkt szczytowy jest
odpowiednikiem ducha. Pozostałe punkty styczne reprezentują: wiatr, ogień, ziemię i wodę. Uważa
się , że ma on siłę błagania dobrych duchów i ochronę od złych mocy. Cała gwiazda symbolizuje
ludzkość balansującą pomiędzy niebem (punkt szczytowy) a ziemią (punkty podstawy). Jest to także
jeden z zasadniczych symboli czarnoksięstwa. Odnosi się on również do Wicca - religii
feministycznej, czczącej bożki lub wprost siłę (często pojmowaną zamiennie z płodnością).
Podstawy tych wierzeń odnaleźć możemy w Mezopotamii, Egipcie i Kanaanie, a w późniejszy jej
rozwój nastąpił w dobie Celtów. Samo słowo wicca w języku gaelickim znaczy "czarownica".
Pentagram jest często używany w praktykach czarnej i białej magii oraz przy sprawowaniu "czarnej
mszy". Znaleźć go ponadto można na kartach Tarota i w Biblii szatana.

W XIX wieku znany okultysta i kabalista Eliphas Levi, wprowadził podział pentagramów na "dobre i
złe". Pierwszy z nich (rysunek z lewej) posiada jeden wierzchołek skierowany ku górze i jest często
przedstawiany z wpisanym w siebie wizerunkiem człowieka. Pentagram ten jest jednym z
ważniejszych symboli masonerii i bywa interpretowany jako symbol człowieka (ADAM-EVE),
będącego w drodze do "odrodzenia" i "ubóstwienia" - jest to więc symbol pogańskiego humanizmu
inicjatycznego. W niektórych przypadkach znak ten jest także uznawany jako symbol "dobrego"
Lucyfera. Z kolei odwrócony pentagram z dwoma wierzchołkami skierowanym ku górze (rysunek z
prawej) jest uważany za symbol "złego" Szatana (SAMAEL-LILITH), przedstawionego w postaci tzw.
"kozła z Mendes" (Baphometa). Przejście z jednej formy pentagramu, w drugą można uzyskać
poprzez jego obrót o 33 stopnie, zaś liczba 33 ma podstawowe znaczenie w symbolice masońskiej między innymi wiąże się ona z ilością stopni wtajemniczenia w niektórych obrządkach masońskich.
Pentagram wykorzystywany był i jest w symbolice masonerii okultystycznej, magii ceremonialnej i
kabalistyce oraz jako symbol komunizmu - znak gwiazdy pięcioramiennej został przedłożony
bolszewikom przez Leivę Trockiego-Bronsteina, członka loży masońskiej Wielki Wschód, który
zdawał sobie sprawę z jej ezoterycznego sensu. Symbol ten jest też często wykorzystywany przez
zespoły rockowe, na okładkach ich płyt, w grach komputerowych, jak i w filmach.

Bafomet (gwiazda głowy kozła)
Jest to najważniejszy symbol satanistów. Składa się on z głowy kozła, wpisanej w okrąg. Pięć
stycznych punktów tworzy gwiazdę pięcioramienną, zwróconą ku dołowi. Czasem w tych punktach
napotkać można pismo runowe. W satanizmie jest on znakiem szatana oraz szatańskiej rozkoszy.
Obydwa górne ramiona gwiazdy symbolizują dualizm we wszechświecie: dobro i zło. Ramię
szczytowe, zwrócone w dół, wskazuje na piekło i oznacza naturę satanizmu jako zaprzeczenie,
opozycję, odwrotności bowiem są dominującym elementem tego kultu w przeciwieństwie do
chrześcijaństwa. Okrąg stanowi zaporę i ochronę przed innymi złymi mocami. Sam okrąg jest
fundamentalnym znakiem dla satanizmu i czarnoksięstwa i oznacza wieczność i siłę. Żaden rytuał
Może mieć różną wielkość - jest rysowany na ziemi, w tym miejscu, w którym podczas magicznych
nie zostanie przeprowadzony, dopóki uczestnicy nie znajdą się wewnątrz namalowanego (farbą lub
rytuałów ma pojawić się demon.
kredą) kręgu o średnicy 9 stóp (ok.2,70 m). "Feministyczny Zakon Masoński Wschodniej Gwiazdy
(MOES) wykorzystuje ten znak i tak jak cała masoneria jest zanurzony w symbolice okultystycznej".
Zarówno pentagram, jak i bafomet (odwrócona pięcioramienna gwiazda) są symbolami upadku
Lucyfera, opisanego w Księdze Izajsza (14,12) i mogą symbolizować gwiazdę w Apokalipsie (9,1).
Wiele zespołów wykorzystywało bafomet na okładkach swoich płyt.

Swastyka (złamany krzyż)
Symbol mający pochodzenie starożytne. Występował w Indiach i u Celtów - jako znak słońca i ognia.
Później przedstawiał cztery wiatry, cztery pory roku i cztery kierunki świata. Obecnie ramiona tego
"złamanego krzyża" zostały przesunięte w przeciwnym kierunku, by przedstawić elementy lub siły
zwracające się przeciwko naturze i harmonii. Symbol ten jest używany przez grupy neonazistowskie
i okultystyczne.

Gwiazda sześcioramienna –
heksagram

Gwiazda taka, nawiązująca również do pieczęci króla Salomona, uważana jest za jeden z
najpotężniejszych symboli w okultyzmie. Niektórzy okultyści mówiąc o heksagramie wskazują na to,
że jest on złożony z dwóch trójkątów równoramiennych, wpisanych w okrąg. Sam okrąg dodaje siły i
podnosi znaczenie. Trójkąt zwrócony szczytem ku górze (tzw. trójkąt przekazujący) symbolizuje
męskość, drugi zaś - zwrócony ku dołowi - jest odbiorczy i symbolizuje żeńskość. W połączeniu
oznacza to przekazywanie i kontynuację procesu życiowego. Obydwa te trójkąty są także symbolami
wody i ognia oraz dobrych i złych duchów. Heksagram, zwany także "pieczęcią Salomona", był
często wykorzystywany przez Żydów w niewoli babilońskiej, lecz nie miał on wtedy znaczenia
okultystycznego. Natomiast niezaprzeczalnie jest jego powiązanie z kabałą. Jest on wykorzystywany
na kartach Tarota i innych przedmiotach potrzebnych do praktyk okultystycznych. Jest on bardzo
chętnie stosowany jako ozdoba i noszony jako medalion na szyi.

Oko Horusa
Osoba nosząca ten amulet ma osiągnąć same korzyści, ponieważ odbija tzw. Złe spojrzenie. Chroni
przed zawiścią, zazdrością, złorzeczeniem. Odrzuca złą energię wysyłaną przez innych ludzi. Oko
Horusa to jeden z najskuteczniejszych symboli ochronnych, stosowany w staroegipskich sztukach
uzdrawiania i energetycznej ochrony. Prawe oko Horusa było odpowiedzialne za aktywność i
przyszłość, a lewe za pasywność i przeszłość. Razem stanowią symbol wszechwiedzy. Oko Horusa
chroni przed złym spojrzeniem, pomaga zachować zdrowie, odnowić siły witalne, wzmocnić siły
twórcze, mobilizuje do aktywności, pomaga spojrzeć na wszystko z różnych punktów widzenia. Tak
przedstawia ten amulet reklama. Jednak należy pamiętać, że jako amulet posiada inne znaczenie.
Znak ten ma pochodzenie egipskie. Malowano go na mumiach i grobowcach. Miał on stanowić oczy,
przez które dusza człowieka zmarłego ogląda świat. Uważano również, że poprzez nie dokonuje się
reinkarnacja. Oko Horusa było także symbolem władzy i wszechwiedzy. Współcześnie odnosi się
ten symbol do Lucyfera - króla piekła. Samo oko jest na pół zamknięte, co wskazuje na to, że choć
czasami wydaje się, iż szatan nie obserwuje, to w rzeczywistości jest inaczej. Poniżej oka
zauważymy łzę, ponieważ szatan płacze nad tymi, którzy są poza jego wpływem. Symbol ten można

odnaleźć na okładkach wielu płyt, czasami występuje również w czasopismach i filmach dla dzieci
np. WITCH.

Głowa kozła

Jest symbolem kozła ofiarnego Mendesa w mitologii starogermańskiej. Związana jest
prawdopodobnie z legendą Templariuszy. W grupach satanistycznych symbolu tego używa się dla
wyśmiania ofiary Chrystusa - Baranka Paschalnego.

Rogata dłoń
Jest to znak rozpoznawczy wyznawców satanizmu (okultystów). Używany jest również (nie zawsze
świadomie) przez osoby chodzące na koncerty heavymetalowe, jako element określający ich
przynależność do przesłania negatywizmu zawartemu w tej muzyce. Istotny jest fakt, iż używają oni
zasadniczo lewej dłoni. Po pierwsze - jako przeciwieństwo ręki prawej (w rozumieniu sprawiedliwej,
dobrej; por. "zasiąść po prawicy"). Po drugie - po to, by mieć prawą rękę gotową do walki. Znak ten
jest także uwidoczniony na okładce Biblii szatana , gdzie występuje na zdjęciu A.S.LaVey. Dłoń tę
można odnaleźć na okładkach wielu płyt, również na koszulkach młodzieżowych.

Skrzydlaty dysk

Symbol mocy okultystycznej (glob słoneczny, rogi baranie, żmije w otoczeniu skrzydeł krogulca,
które są znakiem wszechobecności). Jest on jednym z symboli egipskiego boga Słońca - Ra. Często
także w jej miejsce umieszcza się sokoła (symbol solarny boga Horusa). Egipska legenda mówi o
tym, że skrzydła sokoła wzleciały ponad cały wszechświat, by być symbolem Ziemi w systemie
słonecznym. W języku hebrajskim ra znaczy: "przemieniać dobro na nic, na klęskę, cierpienie".
Uskrzydloną kulę odnaleźć można także w kartach Tarota oraz na okładkach wielu płyt.

Jednorożec
Jest symbolem wolności seksualnej: miłości lesbijskiej, homoseksualizm, seksu grupowego itp. Ruch

feministyczny i moda preferujący ubiór jednakowy dla kobiet i mężczyzn - popierają tezy New Age.

Diana i Lucyfer
Bogini księżyca - Diana i gwiazda poranna, Lucyfer. Istnieją prawie we wszystkich typach czarów i
satanizmu. Pewna wersja tego symbolu charakterystyczna jest głównie dla satanizmu. Także znak
islamu.

Piramida z głową sokoła
Znak oświeconych, którzy nazywają siebie również: "Nosicielami światła" lub "Wysłannikami
Lucyfera". Nawiązuje do masońskiego "boga uniwersalnego".

S "złamane" - błyskawica

Symbol ten ma swoje korzenie w mistycyzmie Wschodu. Prawdopodobnie oznaczał on siłę i moc. Z
czasem przyjęty został przez niektórych okultystów oraz grupy skinheads. W Piśmie Świętym
błyskawica oznaczała szatana (por. Łk 10,18 Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego
z nieba jak błyskawica). Symbol ten oznacza "niszczyciela" i przedstawia moc szatana. Używane
było również przez nazistowskie oddziały śmierci (SS) oraz przez niektóre zespoły rockowe (KISS,
AC/DC).

Znak Bestii

Cztery różne symbole znaku Bestii, czyli szatana. 666 - w numerologii biblijnej jest liczbą
niedoskonałą w przeciwieństwie do liczby 777, którą tłumaczyć możemy jako "Święty, Święty,
Święty". Sataniści odnieśli liczbę 666 do słów Apokalipsy (por. Ap.13,18 Tu jest potrzebna mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego sześćset
sześćdziesiąt sześć. ). A. Crowley sam nazwał siebie "Bestią 666". Wśród satanistów liczba ta
oznacza nienawiść do chrześcijaństwa, pogardę względem tego co święte, dobre i sprawiedliwe.
Często bywa ona kodowana, np. w formie FFF (F - szósta litera alfabetu), 333, 18 (6 3) lub 216 [(6
6) 6].Symbol ten występuje także w postaci trzech połączonych okręgów. Symbole te występują w

wielu grach komputerowych, filmach i książkach, na wielu okładkach płyt.

Wstążka przeplatana

Symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskonały, nieprzerwany,
niezaprzeczalny.

Motyl
Motyl jest symbolem własnym 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 żyła według tradycji.
Z punktu widzenia wiary katolickiej przypisywanie amuletom mocy Bożej oraz oddawanie czci i wiary
nie Bogu Stwórcy, ale przedmiotom jest grzechem bałwochwalstwa i wykroczeniem przeciw
pierwszemu przykazaniu. Pismo Święte nakazuje: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by ( )
uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma,
zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni (Pwt 18,10-12). Nie
będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić
(Wj 20, 23).
Egzorcyści ostrzegają, że nawet nieświadome noszenie talizmanów i amuletów może prowadzić do
dręczeń demonicznych. Mogą one wyrażać się np. poprzez niepokój i depresje, koszmary senne,
trudności w modlitwie czy niechęć do pobożnych czynności. Zaangażowanie się w różne formy
okultyzmu oraz posługiwanie się amuletami może skutkować rozwinięciem tzw. zdolności
paranormalnych. To z kolei niesie z sobą opresje diabelskie oraz prowadzi do zniewoleń i opętań
demonicznych. Dlatego należy zniszczyć wszystkie talizmany i figurki przedstawiające pogańskie
bóstwa oraz zaniechać praktyk, które mają wymiar okultystyczny.
Bałwochwalstwu i złu trzeba przeciwstawiać się życiem sakramentalnym i kultywowaniem cnót
religijnych, pamiętając o tym, że gdzie jest zabobon, chęć poznania spraw zakrytych i zdobycia
nadnaturalnych mocy, tam nie ma miejsca na prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość.
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