www.egzorcyzmy.katolik.pl

Pierścień Atlantów

Anch, „krzyż” egipski

Krzyż Nerona, pacyfa

To niezwykle rozpowszechniony amulet.
Wedle popularyzujących go ulotek ma
wpływać na zdrowie i zdolności parapsychologiczne; chronić przed urokami
oraz wypadkami losowymi, wypełniać
"pozytywną energią" noszącą go osobę i miejsca oraz
– jak inne amulety – ma być szczęściem w pigułce.

Znak wywodzi się ze starożytnego Egiptu,
gdzie (jako hieroglif) oznaczał życie i
płodność. Był związany z wyobrażeniami o
przezwyciężeniu śmierci (klucz życia).
W ostatnich czasach stał się talizmanem
grup okultystycznych i symbolizuje
rozwiązłość seksualną.

Krzyż Nerona (złamany krzyż bez
okręgu) to symbol walki z wyznawcami
Jezusa. W okultyzmie oznaka upadku
chrześcijaństwa, a także pogański znak
czarnej magii, do którego nawiązywało
hitlerowskie SS. Wpisany w okrąg stał
się znakiem rozpoznawczym pacyfistów.

Pierwowzór znaleziony w Egipcie, został samozwańczo przypisany do Atlantydy, mitycznej wyspy,
która nigdy nie istniała. Współcześnie wyrabiane
pierścienie różnią się od oryginalnego znaleziska.

Na fali komercyjnej mody bywa nazywany krzyżem
Atlantów. Ale... anch to nie krzyż! Nie ma nic
wspólnego z symbolem zbawczej męki Jezusa
Chrystusa!

W satanizmie jest to znak używany podczas
odprawiania czarnych mszy, którym posługiwał się
np. La Vey, założyciel kościoła Szatana i autor Biblii
Szatana.

Feng shui

Amulety, idole, znaki

Taoizm to wierzenia oparte na filozofii, wielobóstwie
oraz zabobonach ludowych. Z niego wywodzą się
praktyki paraokultystyczne, jak np. medytacje ruchowe
tai-chi, wróżbiarstwo (I-ching). To także fengshui, czyli
metoda aranżacji wnętrz., wg której pewne usytuowanie sprzętów domowych umożliwia przepływ energii
chi. Ma to skutkować lepszym samopoczuciem i
sukcesem materialnym. Stosuje się remedia – znaki
magiczne, figurki bóstw, litery, górskie kryształy itd.

Amulety, talizmany, bożki – wszystko to nie jest godne
wiary chrześcijańskiej, która powinna opierać się na
pełnym zaufaniu do Boga. Te przedmioty są źródłem
zagrożeń, m.in. dlatego, że są często wytwarzane
podczas magicznych rytuałów. Korzystanie z nich jest
sprzeczne z cnotą religijności i prawdziwej wiary.

W feng shui krzyż jest uważany za przedmiot
szkodliwy energetycznie! Co innego posążek Buddy...

Jin-Jang
Znak wywodzi się z taoizmu, gdzie symbolizuje dwie
przeciwstawne energie w stanie harmonii. Oznacza
też, że nie istnieje absolutne dobro ani zło. Obie siły
mają mieć wspólne źródło w pierwotnej energii chi.
Symbolika znaku nie ma nic wspólnego z katolickimi
prawdami wiary. Bóg nie jest energią, ale Osobą;
charakter osobowy mają także demony. Dzieła Boże
są z natury dobre i w żaden sposób nie są
uzupełniane czy równoważone przez zło.
Bóg jest Panem Wszechświata, Szatan tylko
uzurpatorem.

Katechizm 2117: „Jest naganne noszenie amuletów.”
Biblia Iz 57.13: „Gdy będziesz wołać, niech cię ocalą
twe obrzydłe bożki! Ale wiatr je wszystkie rozwieje,
wicher je porwie. Kto zaś ucieknie się do Mnie,
posiądzie ziemię i odziedziczy moją Świętą Górę.”

Różokrzyż
To ideologia będąca mieszaniną wielu odmiennych
religii i światopoglądów, która wpisuje się w nurt gnozy
i New Age. Wyznawcy posługują się symbolem
złotego krzyża z umieszczoną pośrodku różą. Drugim
symbolem jest połączenie okręgu, trójkata i kwadratu.
Różokrzyż nawiązuje do ezoteryzmu i spirytyzmu; reinkarnacji i panteizmu. Twierdzi, że
Jezus był zwykłym człowiekiem, który
poprzez doskonałość i samopoznanie
dostąpił uniwersalnej świadomości
Chrystusa kosmicznego.

Pentagram
Istnieją dwa rodzaje pentagramów:
prosty (wierzchołek w górę) i odwrócony
(w dół). Pierwszy to symbol magii, gnozy
oraz okultyzmu.
W satanizmie funkcjonuje pentagram
odwrócony, w który często wpisuje się głowę kozła, co
ma oznaczać szatana lub demona Bafometa i
zarazem być obraźliwą aluzją do Jezusa Chrystusa
jako kozła ofiarnego. Znak ten może być opatrzony w
dodatkowe symbole, jak np. 666 czy odwrócony krzyż.

Pozostałe
Chrześcijanin w codziennym życiu musi zwracać
uwagę na przedmioty, które szkodzą jego wierze,
przeczą rozumowi i mogą stanowić potencjalne
zagrożenie dla ciała i ducha.
Należą do nich m.in. piramidki energetyzujące,
odpromienniki bioenergoterapeutów, różdżki
i wahadełka radiestezyjne, tabliczka oui-ja
oraz przedmioty związane z wywoływaniem
duchów, remedia, kabalistyczna czerwona
nitka, mikstury homeopatyczne i podobne
oraz przedmioty używane w rytuałach.

