
                                            СИМБОЛИ

Симболи и симболика су били заступљени од настанка света,па до 
данашњих дана.
Симболима су људи изражавали своје душевно и духовно стање, 
сликали необјашњиве и несвакидашње ствари.
Симболе и симболику су користили приликом лечења, предвиђања 
будућих дешавања, за тумачење снова, за врачање, гатање...за 
добро и зло.
У данашње време езотерија је преовладала код људи, па читајући 
разноразне књиге самозваних великих мајстора и пророка, који су, 
ради зараде, написали безброј књига и дали „објашњења“, људи 
почели да употребљавају те симболе и да их тумаче.
Употребљавају их првенствено да би имали неку материјалну добит 
 и да би некоме напакостили.

                         Ово је један од најстаријих симбола.



Ови симболи су тумачени од разноразних „зналаца“ и примењива-
ни у разноразним магијским ритуалима, а да ти врсни „залци“ нису 
имали појма које је право значење тих симбола.
Многи незнају ни данас значење тих симбола, али их користе и 
својатају.

Свастику су намерно злоупотребили,прво као магијски јак симбол, а 
друго да би сви омрзнули тај симбол,јер га је Хитлер узео за свој 
заштитни знак, и тако се прогласио за Бога Перуна.
Свастика је симбол србског Бога Перуна!
Осим свастике можете да видите и круг.
Данас, као и од препочетка круг се употребљавао при сваком 
ритуалу.
Круг јесте „зачаран“ јер се човечанство од настанка врти у том 
кругу, кроз разне лавиринте осмоугаоника и АЗБУКОВИЦЕ, која је 
скривена у том симболу.
Да би ти врсни зналци могли нешто да ураде морају да прихвате 
кључ,онај који им је наводно оставио Хирам, и за којим већ еонима 
трагају.
Осмоугао представља број 8,као што представља и Ороборос.

То значи да нема почетка ни краја.
Пажљивом оку неће да промакне да се ту налазе имена :СОРОБ и 
ОРО!?



Мало је оних који стварно и виде и чују!!!

Злоупотреби католичка црква овај симбол,као и комплетно 
хришћанство,а симбол потиче из Вавилона и пружа се и у даљу 
прошлост.
Творац је створио два принципа,несавршени принцип Дажбог



Свети Дух

кога симболише голуб, је створио материјалан свет.
Дагон, Дажбог, Дајбог, Свети Дух, Сотона, Луцифер, Ђаво све су то 
имена за исто божанство – пало божанство.
Када се једном погреши и то нико не исправи то се онда провлачи 
кроз еоне, и тако лаж постане истина.

Давидову звезду или знак србског Бога Велеса

Свевидеће око и пирамиду



                                              знак теозофа

два окренута троугла, знак србског Бога Вишњу-а, све злоупотреби-
ли, ко други до Срби.
У Вавилону (Бабилону) највећа магичарка тога времена Сериманида
 која је била и мајка и жена Нино Белова, је успоставила Илуминате 
и масоне.

Пентаграм, који радо користе езотеристи је у ствари Венерина 
путања и симбол србског Бога Јарила.



Крст сви својатају, али право објашњење нема нико.
Објашњење је врло једноставно, као што су и све савршене ствари 
једноставне.
Он симболизује два принципа, која свако од нас носи, позитиван и 
негативан.

Илуминати са чувеним симболом, кога се многи плаше, а незнају 
право значење и шта симболишу 666???
Људи се плаше Божијег знака, јер они који управљају земљом баш 



припадају Сотони,а Сотонин број је број 3, а 6 је знак Божијег сина.
Цело човечанство припада Светом Духу, Сотони, Луциферу, јер су 
им светски моћници, као и црква, која наводно слави Исуса Христа, 
а у суштини ради за Сотону и заварава људе да верују у Бога Исуса 
Христа.
Све што човечанство ради ради против себе и Господа Бога.
Када правилно схватите и растумачите симболику окренућете се 
Богу и покушаћете да се спасите преласком из 3 димензије у 6 
димензију, где се налази Господ Бог Исус Христ.


