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KRIKŠČIONIŠKAM TIKĖJIMUI PRIEŠTARAUJANTYS
Tavo tikėjimui, dvasingumui ir
ŽENKLAI krikščioniškajam tapatumui pavojingi ženklai
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PENTAGRAMA

Simbolis naudojamas
iškviečiant piktąsias dvasias.

ATLANTŲ
ŽIEDAS

Vienas iš piktojo veikimo
būdų. Paskirtis: pavergti
ir atitraukti nuo Jėzaus,
vienintelio žmogaus
Gydytojo ir Gynėjo.

VISKĄ MATANTI
AKIS

Šis simbolis priklauso
Liuciferiui – pragaro
karaliui.

SATANISTŲ
KRYŽIUS

Senovės romiečių simbolis,
sumenkinantis krikščionybę
ir Dievo dievystę.

DRUGELIS

Asmeninis „New age“
pasekėjų simbolis.

PERPINTAS
KASPINAS

Tobulo ryšio su visatos
jėgomis simbolis.

LAUŽTA „S“

„Naikintojas“. Buvo naudojama kaip nacių mirties
dalinių narių ženklas.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS

OŽKOS
GALVA

KELTŲ
KRYŽIUS

Pasityčiojimo iš Kristaus Aukos Avinėlio, kuris buvo
paaukotas už žmonijos
nuodėmes, ženklas.

PENKIAKAMPĖ
ŽVAIGŽDĖ

Du kampai į viršų – reiškia
Liuciferio karalystę, du
kampai žemyn – žmogus yra
dievas. Kai kurios muzikinės
grupės šį simbolį priėmė
kaip sekmės garantą.

Pagoniškas ženklas:
Juodosios magijos pagoniškas
simbolizuoja tiltą į kitą
ženklas Okultizme reiškia
pasaulį, aukštesnę energiją ir
krikščionybės žlugimą.
žinojimą.
Satanizme naudojamas per
juodąsias mišias.

VIENARAGIS

Seksualinės laisvės simbolis:
lesbietiškos meilės, homoseksualizmo, grupinio sekso
ir pan. ...

ANARCHIJA

YING-YANG

Blogio simbolis.
Anarchistinių
organizacijų ženklas.
Okultizme – chaoso
simbolis.

Simbolizuoja pusiausvyrą tarp
priešingų jėgų: negatyvių ir
pozityvių. Baltas laukas – gėris,
juodas laukas – blogis. „NEW
AGE“ skelbia, jog Dievas ir
Liuciferis papildo vienas kitą

FENG SHU

Fetišizmo atmaina:
taisyklių ir pažiūrų
susiejimas su daiktu –
stebuklinga lazdele,
turinčia nuvyti piktąsias
dvasias ir panaikinti
„blogąją energiją“.

NERONO
KRYŽIUS

ANKH

Gyvenimo raktas. Senovės
Egipto dievų simbolis: amžinas
gyvenimas, atgimimas, saulės
galia. Okultikoje naudojamas
kaip sekso laisvės simbolis.
Kartais klaidingai tapatinamas
su krikščionių koptų kryžiumi.

SKARABĖJAS

Mėšlo vabalas, musių
karalius. Senovės Egipte –
reinkarnacijos simbolis.
Taip pat yra Belzebubo
(Šėtono) simbolis, okultikoje
naudojamas prakeikimams.

LAIMĖS MEDIS

Talismanas (daiktas arba
ženklas), magiškų ir demoniškų galių, turinčių atnešti
laimę turėtojui, perdavėjas
Tikėjimas „Laimės medžio“
galia yra prietaras ir stabmeldystė – nusižengimas I
Dievo įsakymui.

SVASTIKA

Svastika – Laužtas kryžius –
senovės germanų ugnies
simbolis. Hitlerininkų
ideologijos ženklas.

Nr. 2116 Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šauktis šėtono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie „atidengs“ ateitį. Horoskopų patarimai,
astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas
jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčio Dievą baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba.
Nr. 2117 Bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antgamtinės galios kitiems žmonėms – nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas
prieš religingumo dorybę. Kai tokius veiksmus lydi noras pakenkti kitiems ar kai ieškoma demonų pagalbos, reikia juos dar labiau smerkti. Amuletų nešiojimas taip pat yra peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai persipina
su spiritizmu. Todėl Bažnyčia įspėja tikinčiuosius jo saugotis. Vadinamos tradicinės medicinos priemonių vartojimo nereikia painioti nei su blogųjų jėgų šaukimusi, nei su naudojimusi kitų žmonių lengvatikybe.

