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Pisać o satanizmie to przede wszystkim rozwiewać PENTAGRAM — znak magiczny
mity. Problem satanizmu jest dosyć złożony. „Rasowi" używany w starożytności i
sataniści utrzymują, że wandale niszczący nagrobki czy średniowieczu jako symbol tajemnicy,
mordujący ofiarne zwierzęta bądź nawet ludzi to nie powodzenia, wszechświata, zdrowia,
prawdziwi sataniści, gdyż satanizm w istocie jest jedynie jak również i tajnych stowarzyszeń;
filozofią. Czy jest to prawda? Tylko częściowa. W istocie miał on zastosowanie i w magii, jako
filozofia satanistyczna jaka wyłania się nam z Biblii ochrona przeciwko złym siłom
satanistycznej Szandora LaVeya (ściągnij - 100 kB) (Encyklopedia Guntenberga)
jest generalnie wzniosła i wartościowa. Niestety
niektóre przesłania i sformułowania mogą budzić poważne zastrzeżenia z uwagi na wielość
możliwych interpretacji, otwierających drogę prymitywnym praktykom ciemnej rzeszy
młodziaków spod sztandaru Szatana (choć np. taki ustęp: „Niech będą błogosławieni
prowokujący śmierć, albowiem długie będą ich dni na świecie...", jest jednoznacznie
negatywny). Największą hańbą satanizmu jest według mnie magia i obrzędy. To powoduje,
że satanizm nie może być uznawany za czystą filozofię życiową, lecz za filozofię religijną
(choć określenie satanistów ideowych przez ojca Jacka Gałuszka z Dominikańskiego Centrum
Informacji o NRR i Sektach: "prąd pseudofilozoficzny", jest niesłuszne). Poważnym zarzutem
przeciw satanizmowi jest z cała pewnością to, iż wśród jego wyznawców niewielu ogranicza się
do samej filozofii. Wśród satanistów jest tyleż samo bęcwałów co gdzie indziej i to brzemię
musi przyjąć na siebie cały ruch satanistyczny. Jeśli mówi się, że pseudosatanizm jest czymś
odrębnym i niezależnym od satanizmu, to należałoby taką samą uwagę odnieść i do
chrześcijaństwa — generalnie większość Kościołów i sekt wypaczyła przesłanie biblijne, więc
należy uznać, że to tylko ich wina, a chrześcijaństwo pozostaje czyste w swej istocie. Według
mnie nie jest to prawidłowe rozumowanie. Problem polega na tym, że zarówno chrześcijaństwo
jak i satanizm to idee niestosowalne w odniesieniu do mas. Mogą natomiast się sprawdzać
w przypadku jednostek. Cóż z tego, że LaVey stworzył wartościowy system filozoficzny, skoro
ci, którzy chcą uznawać się za satanistów tylko w niewielkiej części radzą sobie z ich
zrozumieniem?
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w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

