
             SYMBOLE I ICH ZNACZENIE

                                                                        KRZYŻ SŁONECZNY
 Słoneczny krąg  – forma krzyża znana od tysiącleci
wyznawcom religii przed oraz chrześcijańskiej, w której
równoramienny  krzyż  umieszczony  jest  w  okręgu.
Pojawia  się  często  na  megalitach.  Koło  z  dwiema
przeciętymi  osiami  to  jeden  z  najstarszych  symboli
solarnych  i  religijnych.  Jako  krzyż  wpisany  w  krąg,
wyraża  szczególny  związek  nieba  i  ziemi.  Symbol
punktu  środkowego,  wyrównanie  cech  aktywnych  i
biernych  w  charakterze  człowieka  doskonałego.
Związany  z  symboliką  koła,  symbolizuje  siłę,  cztery
strony świata, i dwie przenikające się formy bądź cztery
równosilne  wartości.  Układ  krzyża  greckiego  stanowił
często  zasadę  kompozycyjną  planów  budynków
sakralnych o układzie centralnym, zwłaszcza w architekturze bizantyjskiej, romańskiej, a
później w renesansie. Oznacza taki układ także grecką religię . Uważany za celtycki, z tym,
że celtycki (chodzi o symbol współczesny) jest czarny,a ten kolor co innego oznacza.

W   środku   krzyża   jest   wieczny  węzeł  -   to  Plecionka  Wieczności-  symbolizuje
niekończące się koło życia (cykl przemian jak koło roku), wieczność, w wolnej interpretacji
zwycięstwo życia nad śmiercią.   Symbol to poczwórny węzeł na bazie koła.   Plecionka
Tarczy -jak sugeruje kształt,  symbolizuje ochronę,  wzajemne przenikanie się mądrości  i
współczucia.  Interakcja pozornie przeciwnych sił, a jednocześnie ich jedność i harmonia.
Wzajemny stosunek czasu i wieczności.    

Węzeł  nieskończoności  -  „węzeł  wieczności”,  „węzeł  szczęścia”  -  symbolizuje  chęć
poznania  tajemnic  wiedzy,  nieśmiertelności,  wiecznej  młodości  i  piękna.  Węzeł
nieskończoności jest symbolem uniwersalnej sprawiedliwości. Każde działanie będzie miało
konsekwencje.  Rozplątanie  węzła  na  jednym  końcu,  splątanie  na  drugim.  Forma  tego
symbolu  pokazuje  odrodzenie  człowieka  i  jego  karmiczne  powiązania  ze  światem  i
wszechświatem.



Wielka Niedźwiedzica (łac. Ursa Maior, dop. Ursae Maioris, skrót UMa) – gwiazdozbiór 
okołobiegunowy nieba północnego, a zarazem trzecia co do wielkości konstelacja nieba. Liczba 
gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około 125. W Polsce jest widoczny przez cały rok.
Siedem najjaśniejszych gwiazd, często utożsamianych
z Wielką Niedźwiedzicą, a stanowiących tylko część
gwiazdozbioru,  tworzy  charakterystyczny  i  łatwy do
odszukania na niebie układ Wielkiego Wozu  którego
„dyszel”  jest  jednocześnie  „ogonem”  niedźwiedzicy.
Oś tylnych kół, łatwego do odnalezienia przez cały rok
i o każdej porze nocy Wielkiego Wozu, wskazuje na
położoną  tuż  obok  bieguna  niebieskiego  Gwiazdę
Polarną, pełniącą nie tylko w przeszłości ważną rolę w
orientacji  na  niebie.  Żeby  znaleźć  Gwiazdę  Polarną,  należy  przedłużyć  pięciokrotni  odcinek
pomiędzy  betą  i  alfą  Wielkiej  Niedźwiedzicy.  Wielki  Wóz  jest  w  Polsce  układem
okołobiegunowym.  

 W  greckiej  mitologii konstelacja  wyobraża  Kallisto.  W  mitologii  indyjskiej  gwiazdozbiór
utworzyło pierwszych siedmiu mędrców saptarszi ( termin ryszi bywa wywodzony z sanskrytu rksa,
„niedźwiedź”).Starożytne ujęcie mówi, iż siedmiu mędrców utożsamiano z siedmioma głównymi
planetami (graha)astronomii. Astrologia określała ich jako wpływających na ludzkie życie.  Jest to
astronomia   starożytna  oraz   planety  zodiakalne.  Biblia wspomina też  o  niedźwiedziach,  które
zaatakowały tłum naśmiewający się z proroka ... 

My skupmy się nad epizodem rozszarpania przez niedźwiedzie chłopców, którzy szydzili z proroka
Elizeusza. Niezwykle istotnym szczegółem dla zrozumienia tego epizodu jest okoliczność miejsca:
że działo się to w Betel, gdzie znajdowało się sanktuarium Boga Prawdziwego, jednak sanktuarium
nieprawe, którego centrum stanowił posąg złotego cielca, mający wyobrażać Boga Prawdziwego.
Elizeusz,  Elišaʿ  lub  ʾĔlîšaʿ  oznaczającego  „Bóg  wybawił;  Bóg  jest  wybawieniem”,  cs.  Prorok
Jelisiej  –  uczeń Eliasza,  prorok biblijny,  święty  katolicki  i  prawosławny,  wspominany w wielu
innych Kościołach wschodnich. Raczej  jest to  Helios.

Kolor  złoty  
Złoto jest symbolem boskości, niezniszczalności, wieczności, nieśmiertelności, chwały, 
doskonałości, duchowego oświecenia, wiedzy tajemnej, stałości, czystości, majestatu, królewskości,
godności, bogactwa, światła słonecznego, żywotności, ziarna, miłości, serca, krwi, eliksiru życia, 
Powszechnie złoto łączone jest ze słońcem i z niebem, dlatego też złotem pokrywano dachy świątyń
oraz malowano obrazy na złotym tle (głównie w średniowieczu i w malarstwie bizantyjskim - 
ikony), złoto reprezentowało przestrzeń boską, sacrum.
                                                                                                                                              
ZŁOTO - WIARA: Mędrcy ze Wschodu niosą w darze Chrystusowi najcenniejsze dary: mirrę, 
kadzidło i złoto.

ZŁOTO - SYMBOL DOSKONAŁOŚCI: Najwspanialszy w dziejach ludzkości był wiek złoty, 
kiedy człowiek  nie chorował, żył spokojnie, szczęśliwie i w dostatku. Panował wtedy Kronos, na 
świecie była wieczna wiosna, a rzeki płynęły mlekiem i słodkim nektarem. Przenośnie złotym 
wiekiem określano rządy Peryklesa w Atenach - czas rozkwitu kultury i sztuki.



ZŁOTO - SYMBOL CELU, DĄŻEŃ: Jazon zorganizował wyprawę Argonautów (od nazwy 
okrętu Argo) do Kolchidy, aby zdobyć zawieszone tam w świętym gaju złote runo. Wierzono, że 
przyczynia się ono do szczęścia całego kraju, dlatego wyprawa Jazona mogła skończyć się dla 
niego tragicznie. Dzięki jego odwadze i sprytowi, ale także pomocy  Medei, udało mu się jednak 
osiągnąć cel.

ZŁOTO - SYMBOL BOSKOŚCI

Młoda Polska  Wesele S. Wyspiański

ZŁOTY RÓG - symbol wolności narodowej. Ofiarowany przez Wernyhorę miał poprowadzić 
naród do wolności i zwycięstwa.
Osoby lubiące kolor złoty są często pełne wzniosłych idei, szlachetni, zrealizowani życiowo i 
posiadający wysokie morale.  Barwa złota jest symbolem dobrobytu. Jeżeli go ktoś wybiera ma 
bardzo bogatą naturę, a dla innych stanowi swoiste niebezpieczeństwo. 

Barwa złota (złoto) – barwa, powstająca w wyniku połączenia barwy żółtej z pomarańczową. 

    

 Odcienie złotego 
Maska Tutanchamona jest wykonana ze złota.        Chrystus  Pantokrator
Faraon był synem oraz  namiestnikiem Boga na Ziemi

  
  



Wpisywany w okrąg, jako krzyż kolisty zwany też krzyżem słonecznym (jeden z najstarszych 
symboli solarnych , symbol światła i słońca ,symbol cyklu rocznego i związku Nieba z Ziemią). 
Związany z symboliką koła, symbolizuje siłę, cztery strony świata, i dwie przenikające się formy 
bądź cztery równosilne wartości. W chrześcijaństwie mający symbolizować uniwersalizm tegoż 
chrześcijaństwa: cztery ramiona to cztery strony świata.             

W ujęciu symbolicznym, krzyż związany jest z potencjałem "4" i materią; również jako symbol
religijny - z Chrystusem; okrąg zaś, z potencjałem "0" i duchem, czy też boską żeńską prapierwotną
zasadą wieczności lub też, jako globus - z Ziemią.Wszyscy kochamy piękno natury, która jest naszą
inspiracją w codziennym życiu.  Jak stary świat  tak człowiek tworzył  art,  próbował naśladować
naturę,  utrwalał  jej  piękno  i  ukrywał  swoje  znaczące  zdarzenia  w  symbolach.  

Symbole - stare i te nowe, często jako pieczęcie rodowe, narodowe, religijne (pieczęcie, flagi i inne
talizmany) znane od czasów najstarszych kultur i nadal odgrywają dużą rolę w naszej codzienności.
Symbole są związane ze świętą geometrią, która jest bardzo popularna w naszych czasach. Święta
geometria jest energię kształtu i ma wielkie święte znaczenie. Człowiek ukrył swoją myśl, swoje
prawdy  w  wielu  symbolach,  np.  we  wczesnym  chrześcijaństwie  znak  ryb,  który  służył  dla
wszystkich ukrywających się wiernych jako znak rozpoznawczy. Chrześcijanie nadali mu swojej
znaczącej mocy, był ich pieczęcią, mową i ochronnym talizmanem. Człowiek użył w tworzenie
symboli  wszystkich  form  występujących  w  przyrodzie,  takich  jak:  roślinki,  muszelki,  płatki
śniegu...  to  były  początki  komunikacji  między  ludźmi  zanim  nie  stworzono  literek  i  pisma.  

Większość symboli ma więcej niż jedno znaczenie, np. znak równomiernego krzyża; znaczy krzyż
lub  cztery  kardynalne  kierunki:  północ,  południe,  wschód,  zachód.  Czterech  wielkich
budowniczych świata ... potężnych filarów Ziemi.                               

Znajomość sekretnej geometrii jest niczym wielki filozoficzny kamień. Spotykamy ją na
każdym kroku, była tworzona rękoma naszych przodków i nadal sami ją tworzymy. 
Wystarczy przyjrzeć się architekturze, budowli świątyń i innych potężnych gmachów, 
codziennym ozdobom, biżuterii. 



Dobrze znany chrześcijański znak - ryba, ale mało kto wie, że identyczny znak 
przynależał do starożytnego Sumeru, jak również miał podobne znaczenie. Sumeryjska 
ryba znaczy: Bóg z wody, tutaj widzimy ukrytą ciągłość między starożytnymi kulturami.
Ludy starożytne czcząc Boga używały tego samego symbolu co później przejęli 
chrześcijanie. 

Starożytne ludy czciły słońce - jako symbol śmierci i zmartwychwstania - dla nich 
słońce rodziło się codziennie w morzu i gasło wieczorem w morzu. 

Słońce - dzień - światło. 

Takich przykładów znajdziemy mnóstwo. To co dzisiaj uważamy za czysto 
chrześcijańskie jest dużo starsze. 

Podobnie ma się sprawa z trójkątem równobocznym - symbol Boga. Idealny trójkąt jako 
Jedność i Całość. W Kościele Chrześcijańskim spotykamy znak trójkąta z wpisanym w 
nim okiem i słonecznymi promieniami. 

Czy nie przypomina nam ten znak oka Horusa z religii egipskiej? 

Święta geometria polega na projektowaniu naszej rzeczywistości, najczęściej w 
architekturze sakralnej i sztuce sakralnej. 

Poza tym, kto zna dobrze geometrię, jej energię kształtu śmiało przyzna, że każdy kształt
ma swoje proporcje, harmonię i nie tylko w dziedzinie geometrii, ale także występuje w 
dziedzinie muzyki, światła i kosmologii. Każdy biolog badający żywe komórki wie, że 
praca całego organizmu jest świętą geometrią, wszystko musi wibrować harmonijnie, 
jeśli organizm zaczyna chorować, została zakłócona święta geometria ciała. Ale to już 
jest wyższa anatomiczna filozofia i wymaga odpowiedniej wiedzy na wielu polach. 



W życiu każdy z nas może ujrzeć na własne oczy: kościoły, meczety, zabytki, święte 
gaje, ikonografię - wszystko doskonałe w swoich proporcjach. Święta geometria może 
być rozumiana jako światopogląd; rozpoznawanie wzorców i ukrytych religijnych 
symboli, tajemnic, ich czasu i formy. Dla tej grupy postrzegane jest to jako święte. 
Łącząc się z tym wierzący rozważa wielkie tajemnice, ma w nich wgląd, uczy się Prawa 
i Mądrości Wszechświata. 

Należy jednak pamiętać, że większość z tych symboli ma podwójne znaczenie. Znalazło 
się bowiem wiele osób, które na własne potrzeby zmieniły świętą geometrię. 

Może z początku uczyniono to z żartu ... a może od razu czyniono to świadomie? 
Najczęściej ludzie byli kierowani uzyskaniem nadzwyczajnych ludzkich mocy. 

Modna jest w dzisiejszym świecie pogoń za pieniądzem, sukcesem, sławą, pokazaniem 
światu swoich nadzwyczajnych zdolności; jednym słowem kreowanie wielkiego 
egoizmu - przecenianie ludzkich mocy. A przecież wiemy wszyscy dobrze, żadna 
materia nie jest wieczna. Dzisiejszy człowiek aby pokazać swoje moce stosuje różne 
rytuały, nie wystarcza mu tylko modlitwa i wielka wiara w Boga. Dopóki używa symboli
aby pomóc innym wszystko jest w porządku. Znamy wiele ochronnych talizmanów, 
nosimy je aby się chronić przed złymi mocami. Dla chrześcijan będzie to wizerunki 
Jezusa, Maryi, Świętych, dla innych religii ich przewodnicy. 

Wiadomo, że kij ma dwa końce i tak jak harmonijna komórka w ludzkim ciele będzie 
pracować prawidłowo kiedy zasilamy ją dobrymi energiami, ale wystarczy tylko ją 
zakłócić a na negatywny efekt nie będziemy czekać długo, zmienia swój rytm i zaburza 
cały organ, wywołuje choroby. 



Podobnie jest z symbolami, kiedy bierzemy do ręki i kreujemy pozytywne myśli, 
jesteśmy przepełnieni miłością żaden symbol nam nie zaszkodzi ani nie wpłynie 
negatywnie na innych. Przeciwnie będzie chroniącym talizmanem. Ale jeśli w czyimś 
chorobliwym umyśle zrodzi się inna przeciwna myśl użyje symboli do swoich niecnych 
rytuałów. W takim przypadku odwraca bieguny, kreuje inną energię. Takie czyny nie 
przynależą do dzieci światła tylko do dzieci ciemności. Ich siłą będzie nienawiść, 
manipulacja, kłamstwo. 

Odwracanie znaków służy do zmiany energii. Czynią to różni ludzie i w różnych celach. 
Wielu jest w ogóle nie świadomych swoich działań. 
Najbardziej przekrętną grupą są sataniści. Ich kult jest perswazyjną prawdą symboliki 
chrześcijańskiej a ich działanie krzywdzenie innych dla własnej przyjemności, ale 
dopóki nie kreują we własnym umyśle zła nie ma prawa nic złego się zdarzyć. 
Najbardziej znaną grupą manipulatorów starymi symbolami są sataniści. 

Wyznawcy Chrystusa mają swoją Biblię. Sataniści też stworzyli swoją biblię szatana, 
która zaprzecza w duchowość chrześcijańską, miłość i czynienie dobra. Wskazuje, że 
dobro jest złem a zło dobrem. Wszystkie wartości prawdziwego Bożego życia są 
wywrócone do góry nogami. Jeszcze gorsze jest to co czynią w swoich rytuałach. 
Sataniści przejęli dużo chrześcijańskich - pozytywnych symboli, w tym jest krzyż, 
pentagram, kielich używany do Komunii Św., który napełniają krwią zabitych zwierząt i 
jak coraz częściej niosą różne doniesienia napełniają go również krwią ludzką. 
Wszystkie te symbole stawiają na własnych ołtarzach. Wystarczy poszperać po necie a 
można znaleźć na ten temat dużo szokujących informacji. Oglądam również kilka 
programów TV o podobnych ekscesach na terenie USA. 

Podstawowym celem satanizmu jest zwalczanie chrześcijan i walka z Bogiem. W 
obecnym czasie ten kult osiągnął potężne rozmiary. 

Osoby, które posiadają w sobie pęd do satanizmu wybierają osoby słabe: psychicznie i 
fizycznie, nadużywające alkohol, narkotyki, osoby o wibracjach podatnych na działanie 
złego. Szatan ma swoje chwyty, ale nie czyni tego sam; czyni to przez swoich 
wyznawców, potrafi dać człowiekowi pieniądze, sukces, ale po pewnym czasie ta silna 



wykreowana przez niego osobowość zaczyna się rozpadać. Wówczas szatan atakuje jego
umysł i poprzez wielki lęk, robi z tą osobą co chce. 

 
Ciężko tą walkę wygrać lecz Bóg może wszystko, należy tylko skierować się do Niego i 
wytrwać bez względu na okoliczności! Nie wolno się lękać, zniechęcać ... a dodatkowo 
miłość i bezwarunkowa pomoc bliźniego są potężnymi narzędziami, zbroją Bożą przed 
pokusami zła. 

To, że sataniści sieją demoralizację widzimy coraz częściej. Obrażają ludzi wierzących 
w Boga. Potrafią zniszczyć wszystkie przejawy świętości a nawet cmentarze, rujnują 
drugiego człowieka, zachwieją wszystkie wiary i rzeczywiste prawdy płynące od Boga. 

Znana nam pacyfka - znak pokoju, opozyt do przemocy i wojny, idea pokoju i miłości 
dla bliźnich; świat za pomocą tego symbolu protestował przeciw wojnom. Dzisiaj 
sataniści zaczęli go używać jako znak upadku chrześcijaństwa. Robią to świadomie aby 
ludzie bali się go używać w swoim pierwotnym założeniu. I tu jest już wielkie 
nieporozumienie, bo tak się dzieje, że uczciwi ludzie boją się go używać a sataniści są 
górą. Symbole, które mogą nas chronić zostają wykorzystane do innych celów a 
strachliwy człowiek wierzy we wszystko. A zły coraz mocniej potęguje w ludziach 
strach i wprowadza swój system filozofii stawiając na najwyższym miejscu kult szatana.
Jednak my, dzieci Boga powinniśmy mieć swój rozum i nie być tępymi narzędziami, 
które można omamić strachem. Ci, co tak mocno walczą wskazując innym ich błędne 
pojmowanie symboli powinni przede wszystkim zapoznać się z ich prawdziwym 
pierwotnym przeznaczeniem. Muszą dobrze zrozumieć kto gra w drużynie Boga a kto w 
drużynie szatana, nie wylewać dziecka z kąpielą. Wielki to dar - rozpoznania, przecież 
sam Jezus padał pastwą podobnych ludzi. Był wyzywany od belzebubów i oczerniany na
wszystkie możliwe sposoby pomimo, że czynił ludziom tylko dobro.

 Ileż razy staje na naszej drodze ktoś, kto podważa nam wiarę w Boga, w Chrystusa, w 
Objawienia Maryjne - jakże niewinnie wskazuje, że to jest sam szatan. Szatan, w chwili 
kiedy jest bezsilny i nie może kogoś posiąść kieruje w niego największą broń, potężną 
manipulację, obwinia tą osobę, że jest szatanem albo, że ma z nim kontakt. 

Zanim kogoś obwinisz, mniej pewność, że nie strzelasz sobie samobója. Nie daj 
satysfakcji szatanowi i pamiętaj kiedy przejrzysz na oczy ... od tej pory będziesz jego 
wrogiem. 

 Wszystko widzące oko



Uniwersalny symbol reprezentujący Najwyższe Źródło, wyższa wiedza, Boska Mądrość.

Oko w trójkącie piramidy (oddzielonej) symbol masoński, mistyczne zakłócenia 
Wszechwiedzy Boga.

 Oko faraona
Wszechwidzące oko, wiele kultur (Grecy, Persowie, Egipcjanie) do dzisiaj używają go 
aby odpędzić złe uroki (szczególnie jako talizman nowo narodzonych dzieci, bardzo 
rozpowszechnione do dziś u Greków). 

 Smok 

Mistyczny potwór składa się z wielu zwierząt: węża, jaszczurki, ptaka, lwa. Może mieć 
wiele głów i ogień w oddechu. W kulturze wschodniej ma wielką moc, pomaga usunąć 
wrogie siły duchowe. W Biblii reprezentuje szatana, diabła. Europa przyjęła go jako 
niebezpiecznego, złego.

 Heksagram 



(dwa trójkąty) lub sześcioramienna gwiazda otoczony okręgiem stanowi myśl Boga. 
Wiele ludzi zaczęło go używać jako symbol fałszywej mądrości Boga. Nadają mu inną 
moc w swoich rytuałach. Dla Żydów jest to gwiazda Dawida.

Znaczenie heksagramu 

Sześcioramienna gwiazda, czyli pieczęć Salomona (tudzież 
Gwiazda Dawida – admin) albo inaczej heksagram, to jeden z symboli Anty-Kościoła. 
Jeden z dwóch wielkich symboli – obok gwiazdy pięcioramiennej (obecnej w symbolice 
komunistycznej, w amerykańskiej fladze, czy też fladze UE – gdzie dwanaście 
pięcioramiennych gwiazd symbolizuje dwanaście plemion Izraela, itp. – admin) 
humanizmu inicjatycznego: mysterium iniquitatis.

To symbol kabalistyczny, użyty już przez Elifasa Leviego w „Dogmacie i rytuale 
Wysokiej Magii”, a następnie wykorzystany przez Serge’a Nilusa w jego dziele 
zatytułowanym „Duże w Małym i Antychryst, czyli rychła możliwość rządu”, znany 
szerzej jako „Protokoły Mędrców Syjonu”.

Heksagram jest emblematem Maga, Adama Kadmona, Człowieka Niebiańskiego 
Kabały, człowieka odrodzonego przez Gnozę i uznającego jej absolutną hegemonię we 
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Wszechświecie.

Dwa skrzyżowane trójkąty tworzące gwiazdę odzwierciedlają spotkanie dwóch bogów, 
białego i czarnego, bogów dobra i zła, komplementarnych, symbolizowanych skądinąd 
również przez czerń („yin”) i biel („yang”) w chińskim taoizmie. Na obwodzie widzimy 
napis: „Quod superius Macroprosopus, sicut quod inferius Microprosopus”,

 co oznacza, że Wielka Twarz (Macroprosopus) boga nieba jest równa Małej Twarzy 
boga otchłani. To doktryna Kabały, ezoteryczna doktryna Mędrców i Kapłanów Izralea 
wyrażona w Zoharze – wielkiej księdze kabalistów, czerpiącej swe główne treści z 
hermetyzmu starożytnego Egiptu; rzeczywiście, tajemnice kabalistyczne odsyłają do 
tajemnic egipskich, uznając w nich swoje korzenie, z wyraźnym nawiązaniem do 
czasów, kiedy naród żydowski przebywałw Egipcie faraonów. Jeśli chodzi o 
najważniejsze elementy widoczne na heksagramie, oto ich znaczenie:

• wąż pożerający własny ogon, symbol gnostycki par excellence, wynosi do rangi 
symbolu wysokiego wtajemniczenia uniwersalność nauk okultystycznych i moc 
Magów; 

• dewiza „Quod superius Macroprosopus, sicut quod inferius Microprosopus” 
będąca prastarą formułą hermetyczną oznacza, że to, co w górze, jest takie, jak 
to, co w dole. A więc sugeruje, że stworzenie jest odbiciem świata 
niewidzialnego. Stąd już tylko krok do negacji Objawienia, a tym samym teologii
katolickiej; 

• postać górna ma na głowie papieską tiarę; to człowiek idealny, boski, Adam 
Kadmon, pełnia wszelkiej władzy; z kolei dolna wyobraża Maga – byt nadludzki,
który według masona 33 stopnia Oswalda Wirtha zachowuje z człowieczeństwa 
jedynie wygląd zewnętrzny, bowiem osiągną boskie wyżyny; 

• trójkąt o wierzchołku skierowany w dół jest dla wtajemniczonych symbolem 
zstąpienia „ducha” w materię, natomiast trójkąt wznoszący się wyraża duchowe 
wspinanie się w górę, określane przez Teilharda de Chardina, beniaminka lóż, 
jako Ewolucja Noogenetyczna, czyli stopniowe przesuwanie się świadomości od 
poziomu materii ku apogeum, które Teilhard ochrzcił imieniem Chrystusa 
Kosmicznego (inaczej: punkt Omega); 

• Stola Dei (gwiazda Boga) jest emblematem boskiej androgynii: czarny trójkąt 
wyraża hipostazę męską (=uosobienie pierwiastka męskiego w postaci boskiej), 
biały zaś hipostazę kobiecą; analogiczne personifikacje widzieli Egipcjanie w 
postaciach Ozyrys i Izis. Tu w każdym razie tkwi źródło wszystkich 
ezoterycznych aberracji odnoszących się do Dziewicy Maryi, a także 
„spirytualizacja” całej sfery seksualnej. 

Ps. Ornament na dolarze amerykańskim. Orzeł trzyma w szponach gałązkę oliwną i 
strzały – symbole pokolenia Manassego. Nad jego głowa unosi się okrągły obłok, 
symbolizujący Izraela i jego relacje z Bogiem. 

Pięcioramienne gwiazdki (magiczne pentagramy masonerii) tworzą gwiazdę Dawida. 
Liczba 13 pojawia się sześć razy (łatwo to stwierdzić, licząc liście, oliwki, strzały, 



poziome kreski tarczy herbowej, litery w napisie oraz gwiazdki): sama liczba 6, to 
element, z którego składa się liczba człowieka „wybranego”, oznaczająca w istocie 
Bestię (Apokalipsa, 13, 18)

Fragmenty książki pt: „Ukryta strona dziejów. Masoneria i tajne sekty.” Wydawnictwo 
ANTYK Marcin Dybowski  http://wolna-polska.pl/o

Jaszczurka

Symbolizuje duszę poszukującą wyższej świadomości. Rzymianie uważali ją za symbol 
Śmierci i zmartwychwstania. 

 Mandala 
koło) w hinduizmie i buddyzmie wykorzystana do podnoszenia
świadomości. Często można ją ujrzeć w medytacji, wtedy pokazuje
człowiekowi jego rzeczywisty poziom świadomości (poziom jego
umysłu - aby właściwie rozróżnić własne poziomy należy dobrze
poznać wiedzę na ten temat). Mandala ukazuje ośrodek Bindu
Stanowi połączenie sił męskich i żeńskich - integracja ciała i duszy. 

Masoński Freemasons

Reprezentuje ruch doskonałości i rozwój pomiędzy duchowym i fizycznym. Wpisany w koło 
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reprezentuje ducha. Niektóre grupy postawiły go na swoim ołtarzu, np. "bracia ciemności". 
Polecam przeczytać książkę "Bracia ciemności" - Dr. Stanleya Monteitha. Historia prawdziwa i
niesamowita. Chodzi o tajne towarzystwa, w jaki sposób kierują cywilizacjami i jaki mają 
wpływ na nasze życie.

Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy ponieważ ich umysły są klimatyzowane aby 
odrzucić wszystkie myśli o istnieniu tych organizacji i istnieniu samego szatana. W swojej 
książce Dr. Monteith ujawnia niesamowite fakty (prowadził badania 40 lat), odkrywa tożsamość
tajemnych sił ludzi, którzy rządzą światem i dlaczego niektórzy z naszych przywódców 
poświęcili im swoje życie tym samym niszcząc cały naród. Po przeczytaniu "Braci ciemności" 
już nigdy nie spojrzymy na świat tak jak poprzednio. 
Podobnie jak ze znakiem Freemasons uczynili z Dream Coutcher (wyłapywacz snów), starym 
indiańskim ochronnym znakiem, który strzegł człowieka przed siłami zła, szczególnie podczas 
snu. 

Pentagram

Pentagram był symbolem znanym już w czasach antyku.   Pentagram był znany jako 
Gwiazda Isztar, a później jako Gwiazda Izydy. Mistycy pitagorejscy widzieli w nim 
symbol doskonałości, kojarzyli go z życiem i zdrowiem. W starożytności przekonanie o 
właściwościach ochronnych pentagramu było tak silne, że Babilończycy często rysowali 
go na pojemnikach z żywnością, co miało zapobiegać jej gniciu. Dla pierwszych 
chrześcijan pentagram odzwierciedlał pięć ran Jezusa ze względu na 5 wierzchołków. 



Pentagram zwrócony jednym wierzchołkiem do góry zwany jest Pentagramem Białym, 
jest on odzwierciedleniem sacrum – siły boskiej. Może również odzwierciedlać pięć 
zmysłów człowieka, pięć żywiołów: ziemię, wodę, wiatr, ogień i światło, oraz pięć 
światów: fizyczny, eteryczny, astralny, mentalny i duchowy, ukazując wyższość umysłu 
człowieka nad wszelkimi innymi żywiołami i zmysłami. 

Pentagram zwrócony jednym wierzchołkiem ku dołowi zwany jest Pentagramem 
Odwróconym, Czarnym, lub Pentagramem Baphometa. Pentagram Baphometa 
przedstawia profanum – człowieczeństwo, odzwierciedla on wyższość żądz i emocji nad 
rozumem, jest powszechnie uważany za znak satanistyczny, chociaż często mylony z 
Pentagramem Białym. 

Biały Pentagram w okręgu (inaczej pentakl) uważany jest za amulet chroniący przed 
zgubnym wpływem magii oraz klątwami. Można go zauważyć na różnych talizmanach i 
amuletach oraz odnaleźć w wielu budowlach sakralnych itp. Pentakl jest między innymi 
symbolem religii Wicca i innych tradycji pogańskich. 

Według niektórych źródeł już w prehistorii zaobserwowano, że planeta Wenus wykonuje
na nieboskłonie pentagram w ciągu 8 lat. Ruch planety na sferze niebieskiej odtwarza 
zmiany nachylenia ekliptyki względem horyzontu, a brak współmierności między 
długością roku ziemskiego i okresem obiegu Słońca przez Wenus nie umożliwia jednak 
uzyskania nawet toru o kształcie gwiazdy czteropromiennej. W bardzo długim czasie 
kolejne efemerydy planety wyznaczają dwa wycinki koła o takich samych kątach 
wierzchołkowych. 

Tor gwiazdy pięciopromiennej jest również niemożliwy, gdyż planeta nigdy nie porusza 
się po sferze niebieskiej w kierunku zenitu, a wyłącznie w pobliżu ekliptyki. Tego 
szczegółu trajektorii nie odtworzyłoby także uwzględnienie nachylenia płaszczyzny 
orbity planety do płaszczyzny ekliptyki. 

W starożytnym Rzymie planeta Wenus była symbolem bogini o tym samym imieniu. 

Wąż - uroboros 

Większość kultur na Ziemi czcili węża. Mówi nam on o odrodzeniu (ze względu na lnienie, 
zrzucanie swoich powłok) był ochroną przed złem,  był pośrednikiem między światem materii i 
duchowym... ta lista nie ma końca, ale wiele katolickich przekazów podaje nam, że wąż to zło i 
pokusa. 



Wąż - uroboros gryzie własny ogon - jest to wielkie mistyczne znaczenie, niszczy materializm 
(czakra korzenia). 

Sfinks

Opiekun świętych miejsc, tajemnic życia. Według masonów: wszczęcie procesu aby 
stracić tajemnice życia, ale według legendy sfinks umiera za prawdę, ponieważ jego 
postrzeganie na Prawdę jest tylko JEDNO!

Symbole i  Symbolika
Dlaczego mają taką siłę oddziaływania…..

     Symbole to forma wyrażania właściwości energii naszego umysłu w materialnej przestrzeni, 
która łączący w sobie energie promieniowania kształtu z energią pobraną z pola kwantowego 
(przestrzeni Akaszy, pola biomorfogenetycznego, jak kto woli tytułować gdyż różnica jest tylko w 
sposobie naszego myślenia o tych zjawiskach.) Jako podstawową energią światła, budulca całego 
wszechświata, i oddziałuje zwrotnie na tę część naszej świadomości i podświadomości, w której 
tworzą się wrażenia wzrokowe. Jest wiele form wyrażania symboli, są nimi niosące swoistą energie 
imiona, liczby, przedmioty(z każdego przedmiotu może uczynić symbol), gesty i kształty…

Jest istotna różnica pomiędzy symboliką i symbolem a znakiem. Symbol daje do myślenia i prawie 
nigdy nie jest jednoznaczny, symbol zawiera w sobie uniwersalną tajemnicę, którą trzeba 
rozwiązać. Symbole są mniej lub bardziej skomplikowane ale owa niejednoznaczność jest ich 
znakiem szczególnym. Każdy w zasadzie może dany symbol odczytywać na swój sposób i w 
oparciu o swoją wiedzę i wnętrze co sprawia że interpretując go będzie miał rację. Odczytywaniem 
symbolu zajmuje się hermeneutyka. Natomiast znak jest jednoznaczny, nie ma mowy o 
wieloznaczności czy różnicach interpretacyjnych. 

Za znakiem należy  podążać  a zwartą w nim informacje przyjąć za swoją i jej przestrzegać. To czy 
mamy do-czynienia z symboliką czy ze znakiem w snach jest odczuwalne w wyrazistości snu której
w żadnym z przypadków nie należy lekceważyć….



     Nie należy lekceważyć siły oddziaływania symboli na naszą istotę gdyż znane są przypadki 
gdzie wpływ symboli wywołuje nawet ostre reakcje podprogowe (nieświadoma części psychiki), 
które przekładają, się na reakcje naszego ciała, od opętania po ekstazę ( wiele agend rządowych 
prowadzi szeroko zakrojone badania w zakresie programowania podprogowego). Wpływ symboli 

0  Zero 

To symbol pra-chaosu z którego stworzy się nowe, najczęściej oznacza nowy rozdział życia. Jest 
stanem pośrednim związanym ze stanem umysłu pozwalającym na nowe doznania i nowa 
świadomość, swoistą otwartością na nowe doznania i nowe idee?

1 Jedynka

Jest uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, aktywną siłę twórczą, leżącą u 
podstaw wszystkiego, co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, 
początek przedsięwzięć i ważnych etapów życia…

Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno 
samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny 
czy nieharmonijny…

2 Dwójka

Dwójka oznacza harmonijne współdziałanie przeciwieństw symbolizowane przez Yin i Yang. 
Starożytni mędrcy doskonale zdawali sobie sprawę, że właściwe funkcjonowanie świata i człowieka
zapewniane jest przez współdziałanie przeciwstawnych sił i tendencji. Znaczenie liczby dwa 
stanowi, więc harmonia, porządek, umiejętność zatroszczenia się nie tylko o siebie, ale i o innych 
ludzi, umiejętność godzenia skłóconych poprzez podejmowanie się mediacji, a również równowaga
i umiarkowanie…

3 Trójka

Liczba trzy jest symbolem intuicji, magii, sił twórczych i radości, którą niesie korzystanie z nich. 
Reprezentuje ona również Czas, składający się z trzech elementów: już poznanego i 
doświadczonego zwanego Przeszłością, właśnie przeżywanego zwanego Teraźniejszością oraz 
nieznanego i niepewnego, zwanego Przyszłością. 

W ten sposób symbolizuje ona przeistaczanie się tego, co znane, aby wyłonić rzeczy nowe i 
nieznane, czyli siły twórcze drzemiące w każdym z nas…

4 Czwórka

Czwórka to liczba stabilności i porządku. Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą
w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te 
pozostają niezmienne. Cyfra 4 oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także 
powtarzalność i nieuchronność…

5 Piątka

Piątka to liczba podróżników, poszukiwaczy i odkrywców. Symbolizuje ona nieustanny ruch i 
zmianę. Znaczenie liczby 5 wskazuje na ogrom chaosu w przyrodzie a także na jego dzikie piękno i 
potęgę. Zmiana, dzikość i nieprzewidywalność wiążą się także z omylnością i poszukiwaniem…



6 Szóstka

Znaczeniem liczby sześć jest równowaga, harmonia, miłość i prawda. Symbolizuje ona natchnienie 
i pomysły pojawiające się w naszym umyśle w chwilach relaksu, odprężenia i wewnętrznej 
harmonii. Liczba ta przypomina również swoim znaczeniem o konieczności wybaczania, które 
łatwiej przychodzą nam właśnie w lżejszych stanach świadomości…

7 Siódemka

Siódemka jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, siódemka jest 
liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle siódemka 
reprezentuje ezoteryczny aspekt magii – dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. 
Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją…

8 Ósemka

Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje 
determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego 
osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest 
liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej 
znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów…

9 Dziewiątka

Dziewiątka reprezentuje stan osiągnięcia pełni w jakiejś dziedzinie. Związana jest z wysokim 
poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym 
losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie 
potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze.

 Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba 
zamykająca cykl numerologiczny a tym samym stawiająca podstawy do rozpoczęcia kolejnego…

10  Dziesiątka 

Symbol reinkarnacji, karmy, potencjał końca cyklu wskazujący na nieuchronny nowy początek, 
dopełnienie, naturalny ciąg zdarzeń ani dobry ani zły w samej swej istocie?

„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo
spotkanie.

Jeśli nie chcesz mieć swego udziału w klęskach, nie będziesz go miał również w zwycięstwach”…

Znaczenie Ważnych Symboli

 

 

 



Yin i Yang 

     Yin i Yang pochodzi z antycznej filozofii chińskiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i 
przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie.

Yang rozumiane jako „nasłonecznione miejsce, południowe zbocze wzgórza, północny brzeg rzeki, 
światło słoneczne” reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło i 
lato, symbolizuje męski aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, 
niebo oraz dusza hun. Yang symbolizuje ogień lub wiatr. Wszyscy urodzeni w parzystych latach.

Yin dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce, północne zbocze wzgórza, południowy brzeg 
rzeki, zachmurzenie, zaciemnienie” reprezentowana przez czerń i Księżyc oznacza bierność, 
uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby parzyste; 
odpowiada jej noc oraz dusza po. Yin symbolizuje woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w 
nieparzystych latach.Wzajemne oddziaływanie Yin i Yang jest przyczyną powstawania i zmiany 
wszystkich rzeczy. Wśród sił natury da się zauważyć stany Yin i Yang będące w ciągłym ruchu

Wszystko może być opisane jako obie siły Yin i Yang.

1. Yin i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie 
jest nigdy w pełni Yin ani całkowicie Yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego 
przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a „co się wzniosło – opaść musi”.

2. Yin i Yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez 
ciemności, czy śmierć bez życia.

3. Tak Yin jak i Yang jest podzielne.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, 
temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na 
ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy 
początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i 
koniec.

4. Yin i Yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi – kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się 
też jednak nie równoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar Yin, nadmiar 
Yang, niedostatek Yin i niedostatek Yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w 
przypadku nadmiaru Yin występuje niedostatek Yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem 
względnym: nadmiar Yang „wymusza” zmniejszenie się Yin.

5. Yin i Yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w 
dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, 
jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.



6. Część Yin znajduje się w Yang, a część Yang znajduje się w Yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako:

Przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze 
znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie 
jest nigdy skończona.

Przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak 
również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy
kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie między jednym a drugim 
nie jest możliwe.   Uroboros 

     Uroboros  staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, który bez 
przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie. Jako symbol gnostyków Uroboros wyraża 
jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać w 
nieskończoność w formie ciągłej destrukcji i odradzania się. Uroboros pierwotnie był symbolem 
rzeki, jaka miała opływać Ziemię, niemającej źródeł, ani ujścia, do której wlewały się wody 
wszystkich rzek i mórz na świecie.

Jest to symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw. Gryzący własny 
ogon wąż wskazuje, że koniec w procesie wiecznego powtarzania odpowiada początkowi. Mamy tu
do czynienia z symboliką cyklicznego powtarzania – obiegu czasu, odnawiania się świata i 
światów, śmierci i odrodzenia, wieczności po prostu.

W symbolice alchemicznej Uroboros to symbol zamkniętego, stale się powtarzającego procesu 
przemiany materii – procesu, który w formie faz podgrzewania, parowania, chłodzenia i 
kondensacji cieczy ma prowadzić do sublimacji substancji. Uroboros to odpowiednik kamienia 
filozoficznego.

Ręce Boga

     Ręce Boga  rodzaj przedstawienia krzyża używany współcześnie przez część rodzimowierców 
słowiańskich, zwłaszcza przez członków Rodzimego Kościoła Polskiego. Wedle tych środowisk, 
symbol ten używany był w pierwotnych religiach prasłowiańskich. Ręce Boga stanowią według 
nich ideogram oznaczający pojęcie boga najwyższego.



 

Torii brama 

     Torii brama o charakterystycznym
kształcie, prowadząca do chramów i
miejsc świętych. Torii jest także
powszechnie rozpoznawalnym
elementem architektury japońskiej. Jest
to konstrukcja, której podstawowy
kształt tworzą dwa słupy złączone u góry
dwiema poprzecznymi belkami. Torii
symbolizuje przejście od „świata
skończonego” – fizycznego świata ziemskiego, którego końcem jest śmierć, do „świata 
nieskończonego” będącego światem kami (bogów). Torii jest stawiane tam, gdzie może mieszkać 
kami, a więc nie są rzadkością torii stojące w wodzie, na przybrzeżnych skałach lub w 
przydomowym ogrodzie – w miejscach szczególnych dla shinto.

                                                              

     Koło ( okrąg) symbolizuje jedność, nieskończoność, a także utożsamiany z mocą bogini dającej 
życie, symbol „Matki Ziemi”Znak słońca to symbol uproszczony obrazujący słońce, jako „twarz 
słońca”, ma jednak to samo znaczeni i czczony był w wielu starożytnych kulturach.W hinduizmie 
kropka pierwiastek środku przedstawia pierwiastek męski, natomiast, krąg pierwiastek kobiecy. 
Sam symbol przedstawia, zatem połączenie sil męskich z żeńskimi.Symbol nieskończoności,  znak 
dopełnienia się biegu wszelkiego życia i ludzkich celi i idei.

 

Okrąg

Okrąg– całkowitość, harmonia, naturalna kolej rzeczy. Okrąg jest dla
symbolem absolutnym, prawdziwej natury istnienia, oświecenia i wglądu w
naturę rzeczy. Jest symbolem łączącym widoczne i ukryte, proste i głębokie, puste i pełne. Możne 
przez niego wyrazić nieskończoność, pamiętając, że Enso nie zawiera się sam w sobie, jednak 
zmierza do nieskończoności. Nie jest zbiegiem okoliczności, że uczucie satori, stanu duchowego 
oświecenia (poza problemami dyskryminacji i odmienności czy różnicowania), często jest opisana 
jak tamta nieskończona przestrzeń…

Kula 

Kula  – symbol zmiennego szczęścia, które może potoczyć się w każdą stronę. Kula
w dużym stopniu odpowiada symbolicznie przestrzennemu kręgowi, jest symbolem
wszechświata, kuli ziemskiej, gwiaździstego nieba, całości wszystkich znoszących
się nawzajem przeciwieństw, a tym samym też niekiedy doskonałej natury
wszelkiego istnienia, a zarazem wielkiej tajemnicy skrytej w jej wnętrzu. Każda figura 
geometryczna którą można opisać na płaszczyźnie i zarazem nim można opisać przestrzeń jest 



symbolem wielowymiarowości Boskiego planu dla wszelkich form życia i na każdej płaszczyźnie, 
gdzie naturalną i jedyną koleją rzeczy jest podróżowanie z płaszczyzny na płaszczyznę po przez 
własne i niepowtarzalne dojrzewanie

Kwadrat 

Kwadrat  – solidność, stabilność, przewidywalność. Stabilność, solidność, materialność i poczucie 
bezpieczeństwa, jeden z najpopularniejszych znaków symbolicznych przy czym symbol statyczny, 
często widziany w relacji i w przeciwieństwie do koła, symbol ograniczoności w przeciwieństwie 
do nieograniczoności. Ponadto symbol czterech stron świata, absolutna doskonałość, silna żeńska 
natura. Przyporządkowano mu także przestrzeń, porządek, doskonałą organizację. Często 
stosowany jako plan świątyń, ołtarzy, miast lub jako architektoniczna jednostka w romańskim 
systemie wiązanym. 

                   

                              Mandala  kwadratowa 

W Chinach zarówno wszechświat, jak i ziemia uchodziły za kwadratowe. Pitagorejczycy widzieli w
kwadracie symbol zjednoczonego działania czterech żywiołów, a tym samym sił Afrodyty, Demeter,
Hestii i Hery, których syntezę pojmowano jako matkę bogów Re. Według Platona kwadrat, obok 
koła, ucieleśnia absolutne piękno. W islamie kwadrat odgrywa różnoraką rolę, serce zwykłych ludzi
uchodziły za kwadratowe, ponieważ są otwarte dla czterech możliwych i źródeł inspiracji, boskiej, 
anielskiej, ludzkiej i diabelskiej, natomiast serca proroków są trójkątne, ponieważ nie są już wydane
na ataki diabła. Kwadratura koła, poprzez zaokrąglenie kwadratu symbolizuje że przechodzimy do 
boskości i tym przedstawia świadomy aspekt istnienia. W symbolice kwadrat jest symbolem ziemi 
w przeciwieństwie do nieba. Natomiast kwadratowe aureole jeszcze żywych osób pokazują, że ich 
postać jeszcze należy do ziemi. Kwadrat magiczny to talizman chroniący przed chorobami i czarną 
magią. C.G. Jung widzi w kwadracie symbol ciała, rzeczywistości ziemskiej, reprezentuje świat 
materii, a więc wszystko to, co związane jest ze świadomym widzeniem świata wokół nas…



Sześcian

Sześcian  – oznacza solidność i stałość, jest kwadratem
podniesionym do kwadratu, czyli pełnią i całkowitością naszej
jaźni i otaczającej nas przestrzeni. Sześcian jako kostka i jako
ciało ograniczone sześcioma kwadratami partycypuje w
symbolicznym znaczeniu kwadratu, symbolizuje twardy
namacalny świat materii  Ziemię.  Sześcian w symbolice
funkcjonuje jako ukryty w matematycznych wymiarach i
proporcjach świat materialny w którym prawa współtworzące
funkcjonują jako cztery żywioły, fundamenty wiążące materie w jej postać. Sześcian symbolizuje 
matematyczną całkowitość, i w niej zawartą prawdę, ponieważ z każdej strony wygląda tak samo. 
Oznacza również solidność i stałość nas i naszego materialnego bytu na poziomie materii.  W 
alchemii sześcian jest kwadratem podniesionym do kwadratu, czyli pełnią i całkowitości.

Szachownica

     Szachownica jest inną odmianą symbolu krzyża.  Przypomina
człowiekowi o wielopoziomowym znaczeniu otaczającej nas przestrzeni i
jego wydawałoby się skomplikowanej strukturze.  Szachownica jest
istotnym symbolem, w którym uchwycono najwyższą złożoność pola
naszego istnienia pod postacią ukrytego wzoru w który nawarstwia się wielopoziomowe znaczenie 
symboliczne.

Zwierzenia Autora

 Godzimy się z tym, że nie jesteśmy wieczni, ale nie możemy znieść tego, aby sprawy nasze i czyny
utraciły nagle w naszych oczach wszelki sens. Wtedy bowiem obnaża się pustka, która nas otacza…

Źródło –  Nocny lot

 Marek Kopacz

MŁOT  TORA  SYMBOL ZŁA 

Mjölnir (także Mjǫlnir, Mjollnir, Mjölner, Mjølner,
Mjølnir lub Mjølne) – w mitologii nordyckiej młot
Thora, boga burzy i piorunów. 

http://sennik-mistyczny.pl/?page_id=4315


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 
nie zostanie przeprowadzony, dopóki uczestnicy nie znajdą się wewnątrz namalowanego (farbą lub 
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. 

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 .

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.

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. 

 
Wieczny węzeł

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.

mgr Małgorzata Więczkowska 

Symbol Czaszki

Bardzo mocno rozpowszechniony symbol obecny w dzisiejszej popkulturze. Szczególnie 
umieszczany na wszelkiego rodzaju ubraniach, widoczny rowniez w grach komputerowych, w 
róznych subkulturach uwazany za nieodzowny element ubioru. Znak często umieszczany na flagach
pirackich, mający symbolizować strach i śmierć. Ma swój początek u okultystów, którzy przyzywali
moce demoniczne do tego celu wykorzystujac kosci zmarlych...podczas obrzedow wazna byla 
profanacja szczątków...takie...od wielu stuleci ten symbol towarzyszy wszelkim grupą 
okultystycznym i satanistycznym. noszący go przyzywa do siebie demona smierci...daje mu jakby 
pozwolenie na to aby dzialal w jego zyciu..Doswiadczenie wielu ksiezy egzorcystow ktorzy w 
swojej posludze trafiali na osoby noszace tego typu znaki wskazuje na to iz wiekszosc ludzi ktorzy 
nosili ten symbol doswiadczalo w swoim zyciu wielkiego cierpienia. napasci zlych duchow... 
rodziny takich osob doswiadczaly czesto niewytlumaczalnych chorob, smutku, depresji, mysli 
samobojczych czy nawet śmierci w dziwnych okolicznosciach....znak ten jest szczegolnie 
rozpowszechniany przez grupy satanistyczne.



O czerwonej nitce 
 W Polsce Maryla Rodowicz zachwala czerwoną nitkę, wzorując się na piosenkarce Madonnie, 
która uprawia kabałę – magiczną odmianę judaizmu, bardzo niebezpieczną jak mówią sami Żydzi, 
którzy się nią zajmują. Kabała w judaizmie jest dostępna tylko dla dojrzałych mężczyn, po 
przekroczeniu granicy pewnego wieku, obeznanych w żydowskich pismach i rytuałach. Dla 
zwykłych wyznawców religii żydowskiej kabała jest zabroniona. Właśnie z kabały bierze początek 
wiara w moc czerwonej nitki. Zapewne ma to jakiś szerszy, nieznany nam kontekst magiczny i takie
korzystanie z tej wiedzy w postaci noszenia czerwonej nitki nie może pozostawać obojętne dla 
życia duchowego.
Żydzi wiele lat przygotowują się do tej wiedzy magicznej, zdając sobie sprawę z jej 
niebezpieczeństwa. Dlatego odłam kabalistyczny (niektórzy twierdzą, że jest to sekta) jest 
krytykowany przez inne odłamy religii żydowskiej – jako wiedza tajemna, magiczna i 
niebezpieczna. Tymczasem ludzie korzystają z odłamka tej wiedzy w postaci czerwonej nitki nie 
mając pojęcia co za tym stoi, jakie niebezpieczeństwa mogą na siebie ściągnąć. I zapewne 
ściągają….

 Litera  V  to znak  Victory ale także  znak  Illuminatów   
 Podobnie jak w przypadku większości konfliktów, ważną formą walki psychologicznej była w 
czasie II wojny światowej propaganda która  kłamliwie twierdziła, że  rzekomo :

'już na początku 1940 roku alianci podjęli pierwsze działania mające na celu podtrzymanie w 
społeczeństwach nadziei na ostateczne zwycięstwo. Do historii przeszła psychologiczna batalia 
stoczona przy użyciu litery „V”. Inicjatywę podjęła propaganda angielska: w styczniu 1941 roku 
rozgłośnia BBC po raz pierwszy wezwała mieszkańców krajów okupowanych do wypisywania na 
murach litery „V” oznaczającej zwycięstwo („Victory”), a już w czerwcu stała się ona 
międzynarodowym symbolem aliantów. W stosunkowo niedługim czasie pojawiła się ona również 
na terenach polskich. „”

Gest ten jest symbolem zwycięstwa lub wolności. Jego nazwa pochodzi z języka łacińskiego i 
oznacza właśnie zwycięstwo. Warto jednak wiedzieć, że „victoria” pokazywana odwrotnie, czyli 
wierzchem dłoni w stronę patrzącego jest uznawana za gest obraźliwy. Sam Churchill używał 
niegdyś tego znaku niepoprawnie.

Wiktoria (łac. Victoria) – rzymska bogini, personifikacja zwycięstwa i militarnej potęgi Imperium 
Romanum. Poświęcona jej świątynia znajdowała się na Palatynie. Na rewersach monet rzymskich 
przedstawiana jako uskrzydlona młoda dziewczyna z wieńcem laurowym w ręku. Identyfikowana z 



grecką Nike, wchłonęła wcześniejsze italskie kulty Vacuny .W sali posiedzeń rzymskiego senatu od
29 roku znajdował się ołtarz Wiktorii, wzniesiony przez Augusta. 

Vacuna – starożytna bogini sabińska, przejęta następnie przez Rzymian. Jej sanktuarium 
znajdowało się w pobliżu willi Horacego niedaleko Licenzy. Z jej postacią nie był związany żaden 
mit.Rzymianie wywodzili jej imię od Vacare („uwalniać od trosk”) . Utożsamiano ją z Ceres, 
Minerwą, Wiktorią, Belloną, Dianą lub Wenus.

W „Biuletynie Informacyjnym” (organie prasowym Biura Informacji i Propagandy Okręgu AK 
Warszawa) z 17 lipca 1941 roku można znaleźć następujący komunikat:

Na murach Warszawy pojawiła się tajemnicza litera V. Nieświadomym wyjaśniamy, że 
jest to skrót słowa Victorie – Wiktoria – Zwycięstwo. 

Litera ta pojawiła się po raz pierwszy na murach okupowanego Paryża wywołując 
wściekłość Niemców. Z Paryża litera V przeszła do Belgii, Holandii, Norwegii […] 
urastając do międzynarodowego symbolu zwycięstwa.

Reakcja ministra propagandy III Rzeczy Josepha Goebbelsa była szybka. Już na przełomie lipca i 
sierpnia 1941 roku Niemcy zaczęli rozpowszechniać tę sama literę „V” jako symbol przyszłego 
zwycięstwa III Rzeszy. 

W ogromnych ilościach drukowano ulotki, które następnie kolportowano na terenach 
okupowanych, w tym w Generalnym Gubernatorstwie. Na Placu Marszałka Piłsudskiego w 
Warszawie została ustawiona kilkumetrowa drewniana makieta w kształcie litery „V”, jednak w 
nocy z 27 na 28 lipca została ona spalona przez harcerza Czesława Zadrożnego, ps. „Głowacki”.

 http://wolna-polska.pl  

Jabłko królewskie (łac. globus cruciger) – jeden z trzech symboli władzy monarszej, obok korony 
i berła.W starożytnym Rzymie znajdował się na nim wizerunek bogini zwycięstwa Nike, później 
wyparty przez krzyż w czasach chrześcijańskich.Pierwotnie prawo używania jabłka (globusa) 
przysługiwało wyłącznie cesarzom rzymskim, rzymsko-frankijskim i rzymsko-niemieckim. Było 
symbolem ich władzy nad całym zamieszkanym światem.Poczynając od XI wieku, kiedy rozpoczął 
się upadek idei cesarskiego uniwersalizmu, jabłka zaczęli używać także europejscy królowie, aby 
zaznaczyć Trzymane w ręku króla bądź niekiedy anioła symbolizuje umiłowanie wiary 
chrześcijańskiej i zazwyczaj zrobione jest ze złota. Kulisty kształt dawał wyobrażenie całości. 
Trzymany w lewej ręce – po stronie serca. Krzyż przypominał, że monarcha rządził w imieniu 
Chrystusa.Używane (trzymane przez króla lub cesarza) było podczas koronacji i najważniejszych 
uroczystości.Wizerunek jabłka królewskiego umieszczany był na monetach, w ikonografii i 
regaliach królewskich.

                                                                                                                                                
Wawrzyn  w  Starożytnej Grecji wawrzyn poświęcony był bogowi Apollinowi ,uważany za Boga 
piękna, światła, życia, muzyki, wróżb, prawdy, prawa, porządku, patrona sztuki i poezji, 
przewodnika muz . Przebywał na Parnasie, skąd zsyłał natchnienie. 
W starożytnej Grecji wierzono, iż wawrzyn to boskie drzewko, własność Apollina (stąd wieńce 
laurowe dla zwycięzców zawodów olimpijskich). 



• Liście miały zabezpieczać budynek przed piorunami, a ludzi przed chorobami i czarami. Z 
czasem laur w postaci girland stał się często wykorzystywanym motywem 
architektonicznym. 

• Od bardzo dawna przypisywano mu moc oczyszczającą, oraz traktowano jako symbol 
pokuty. Stąd też żołnierze wracający z pola bitew nieśli gałązki lub wieńce laurowe, które 
miały ich oczyścić z przelanej tam krwi. Później zaczęto je traktować jako symbol 
zwycięstwa i triumfu. 

• W chrześcijańskiej sztuce sakralnej stał się wawrzyn symbolem życia wiecznego i 
zwycięstwa nad grzechem. 

•  Wieńce splecione z gałązek lauru z jagodami przysługiwały uczonym, stąd uczony 
otrzymywał stopień naukowy baccalaureatus pochodzący od bacca laurea coronatus, od 
XIII w. uzyskiwany na uniwersytetach, jako najniższy stopień naukowy. Stąd też polskie 
terminy bakałarz, bakalaureat czy laureat.   



Zdaniem teoretyków spiskowych, wiele z symboli popularnych dzisiaj aplikacji to właśnie 
takie ukryte przekazy przeznaczone przede wszystkim dla wybranych osób.

Tego typu odwołania są widoczne chociażby w wyglądzie sklepu internetowego firmy apple który
wyglądem ma przypominać cyrkiel i węgielnice, znany masoński atrybut symbolizujący Boga jako
architekta  wszechświata.  Ta  sama  zasada  dotyczy  również  loga  firmy  Facebook,  które  w
zatrważającym stopniu przypomina przypomina ceremonialny kostur masonerii  nazywany Tubal
Cain, który w rzeczywistości ma symbolizować męskie genitalia.

https://innemedium.pl/sites/default/files/aaa_0.png


O wiele bardziej bezpośrednim dowodem na takie działania jest podobieństwo pomiędzy symbolem
usługi mailowej firmy Google czyli Gmailem oraz wzorem masońskich fartuchów. Ten symbol ma
nawiązywać do księgi rodzaju i  fragmentu w którym to Adam i Ewa po zjedzeniu zakazanego
owocu samo zrobili takie fartuchy z liści figowych.

https://innemedium.pl/sites/default/files/illuminati-rule.jpg


Bardzo podobna zasada obowiązuje w wielu innych produktach firmy Google takich jak Google
Chrome czy Google GPS które odwołują się kolejno do "znaku boskiego króla" czyli nawiązania do
apokalipsy św. Jana i słynnej liczby bestii 666 oraz oka opatrzności bożej. Nie wspominając już o
piramidalnym kształcie Google Play, który z nieznanej przyczyny ma kształt piramidy. Symbolu
który obecnie jest kojarzony przede wszystkim jako symbol oświecienia i Iluminatów. Niektórzy
idą jednak o krok dalej i zauważają, że Google Play przypomina jeszcze inny sombol kojarzony
głównie  z  satanizmem.  Mowa  tu  o  pieczęci  Lucyfera,  która  rzeczywiście  wygląda  jak  nieco
przycięte i pokolorowane logo Google Play.

https://innemedium.pl/sites/default/files/gmailmasonicaprons.jpg


Większość z symboli  pochodzi jeszcze ze średniowiecza .

https://innemedium.pl/sites/default/files/chrome-mystery.jpg
https://innemedium.pl/sites/default/files/google-play-secret-meaning.jpg
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