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Ezoteryczny Watykan - Ezoterico Waticano cz.II.

Tajemne Syymbole Magiczne

Watykan jest zbiorem tysiÃªcy symboli dotyczy to zarÃ³wno Bazyliki Â¶w.Piotra, Placu Â¶w.Piotra, Muzeum
WatykaÃ±skiego jak i samego paÃ±stwa-miasta Watykan.
Jest jedynym miejscem na Ziemi gdzie zastosowano tak rÃ³Â¿norodne symbole, wiÃªkszoÂ¶Ã¦ wiÃªkszoÂ¶Ã¦ nich to
symbole ezoteryczne.
Obszerna gama Ezoteryki w Watykanie obejmuje miÃªdzy innymi: Zasady Feng Szui: Zasady Geometrii i
KsztaÂ³tu oraz Koloru: AstrologiÃª w caÂ³ej jej peÂ³ni: Tarot: ViccÃª: SymbolikÃª PogaÃ±skich wierzeÃ± i
kultÃ³w:: a nawet wyobraÂ¿eÃ± demonÃ³w.
CaÂ³a ta manifestacja symboli tworzy wraÂ¿enie stosowania Magii-tej ktÃ³rej tak bardzo zapierajÂ± siÃª hierarchowie
koÂ¶cielni i z ktÃ³rÂ± tak skutecznie walczÂ±.
Dlaczego wierni nie widzÂ± magicznych praktyk?
PoniewaÂ¿ wierni wierzÂ± w â€•Â¶wiÃªte sÂ³owa kapÂ³anÃ³wâ€•,Â ktÃ³rzy mÃ³wiÂ± im, Â¿e magia jest od
szatana.
KapÂ³ani mÃ³wiÂ± im co innego a co innego pokazujÂ± w trakcie naboÂ¿eÃ±stw.
Podczas celebracji nie brak jest magii w ubiorze i gestach KapÂ³ana. Tego rÃ³wnieÂ¿ wierni nie rozumiejÂ±.
Z tego wynika, Â¿e KapÂ³ani stosujÂ± czary obÂ³udnie wyklinajÂ±c jakiekolwiek niekonwencjonalne praktyki.
Tak jaki i caÂ³y Â¶wiat rÃ³wnieÂ¿ Watykan w peÂ³nym tego sÂ³owa znaczeniu korzysta z magii, czarÃ³w, dlaczego
wiÃªc KapÂ³ani z takÂ± zawziÃªtoÂ¶ciÂ± wyklinajÂ± innych korzystajacych z tego typu praktyk?
OtÃ³Â¿ w przyrodzie nic nie ginie wszystko ma swoje miejsce,czas, moc, oddziaÂ³ywanie, Â tajemnica polega na tym
by jak najmniej ludzi jÂ± znaÂ³o, Â gdyÂ¿ im mniej czÂ³owiek rozumie tym wiÃªcej jest zaleÂ¿ny od innych i o to
wÂ³aÂ¶nie chodzi hierarchom KoÂ¶cioÂ³a by mieÃ¦. przewagÃª na wiernymi.
W zamierzchÂ³ych czasach Magowie wykorzystywali zaÃ¦mienia by straszyÃ¦ podlegÂ³y im lud karÂ± BoÂ¿Â±, dziÂ¶
jest podobnie lecz w nieco zmienionej i ukrytej formie.
NiektÃ³re atrybuty magii starodawnego rytuaÂ³u Vicca oraz magii czarownic uÂ¿ywane w KoÂ¶ciele RzymskoKatolickim:
- dzwonek uwalnia wibracje i dÂ¼wiÃªk dziaÂ³a na otoczenie znajdujÂ±ce siÃª wokÃ³Â³ niego
- kropidÂ³o-tradycyjny, nieodÂ³Â±czny atrybut czarownic-sÂ³uÂ¿y do spryskiwania woda miejsc w celu
oczyszczajÂ±cym
- puchar lub kielich z winem- symbolizujÂ±cy wchÂ³oniÃªcie zebranej energii
- kadzidÂ³a- to remedia uÂ¿ywane w feng szui aktywujÂ± Â¿ywioÂ³ ognia i rÃ³wnowaÂ¿Â± termicznÂ± energiÃª chi
- tiara - stoÂ¿kowaty kapeluszÂ uÂ¿ywany przez czarownice
- Â¶wiece sÂ± symbolem wszystkich Â¿ywioÂ³Ã³w a odpowiednie kolory Â¶wiec pomagajÂ± w magii.
Stroje uÂ¿ywaneÂ do magii:

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=6&title=Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-IIPage 1/6
MemHT Portal

Watykan
http://watykan.andrzejstruski.com
SÂ± to szaty w okreÂ¶lonym kolorze w zaleÂ¿noÂ¶ci od Â¶wiÃªta czy rytuaÂ³u.
Czarownicy noszÂ± dÂ³ugie szaty ozdobione znakami.

Â
Â
Flaga Watykanu
Â Flaga skÂ³ada siÃª z dwÃ³ch rÃ³wnej wielkoÂ¶ci pÃ³l.
Po lewej stronie jest zÂ³ote pole (Â¿Ã³Â³te) - kolor jako symbol zÂ³ota /metalu szlachetnego/ lub sÂ³oÃ±ca jako coÂ¶
boskiego, w niebiosach, symbol bogactwa, mocy i dobra, solis-bÃ³g SÂ³oÃ±ca( dawny kult pogaÃ±ski odprawiany 25
grudnia kaÂ¿dego roku dziÂ¶ traktowane jako narodzenie Chrystusa-mimo, iÂ¿ nie zgodne z prawdÂ± /, prawe pole
jest biaÂ³e (dawniej srebrne); jako symbol czystoÂ¶ci i ziemi odnowionej przez Chrystusa. Na biaÂ³ej czÃªÂ¶ci
widniejÂ± klucze do niebios Â¶w.Piotra (uznawanego za pierwszego papieÂ¿a- chociaÂ¿ nigdy papieÂ¿em nie byÂ³);
zÂ³oty i srebrny . Klucze zwiÂ±zane sÂ± na dole czerwonym sznurem, na gÃ³rze "ukoronowane" papieskÂ± tiarÂ± .
Czerwony sznureczek jest typowym narzÃªdziem uÂ¿ywanym w magii oznacza on bogactwo a takÂ¿e
zwiÂ±zanie.
Symbolika Kluczy
Klucz jest symbolem otwarcia.
SkrzyÂ¿owane klucze to symbol zamkniÃªcia.
Natomiast wiÂ±Â¿Â±cy skrzyÂ¿owane klucze czerwony sznur z wÃªzÂ³ami symbolizujÂ±cymi podwÃ³jnego wÃªÂ¿a
symbolizuje potÃªgÃª bogactwa jako Â¿e tego typu wÃªzeÂ³ jest najmocniejszym ezoterycznym, symbolem znanym
czÂ³owiekowi.
W konkluzji skrzyÂ¿owane klucze zamykajÂ± wiernym drogÃª do Nieba i bogactwa a poprzez sznur, Â ktÃ³ry je
zwiÂ±zaÂ³ oddajÂ± to wszystko Watykanowi..
Prawdziwie szataÃ±ska puÂ³apka na ufnego czÂ³owieka..

ÂÂÂ

Jajo- ezoteryczno-geometryczny prastary magiczny symbol Â¿ycia oznacza pÂ³odnoÂ¶Ã¦.
Â
ÂÂÂ
Jajo z gwiazdÂ±-podwÃ³jny symbol
Â
Â
Â
Gryf- symbolika jego jest wspÃ³lna ze smokiem. ZwierzÃª mityczne przedstawiane jako lew z gÂ³owÂ±, przednimi
Â³apami i skrzydÂ³ami orÂ³a.
Jest reprezentantem mÂ±droÂ¶ci i oÂ¶wiecenia, mocy i zrÃªcznoÂ¶ci, przebiegÂ³oÂ¶ci niekiedy podstÃªpu, byÂ³
najwiÃªkszym z ptakÃ³w miaÂ³ czujnoÂ¶Ã¦ i zrÃªcznoÂ¶Ã¦ lwa, byÂ³ takÂ¿e postrzegany jako symbol Chrystusa.
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Pierwsze wizerunki pochodzÂ± ze staroÂ¿ytnej Mezopotamii a takÂ¿e Indii i liczÂ± sobie okoÂ³o 6 tys. lat. Gryf byÂ³
wyobraÂ¿eniem asyryjsko-babiloÃ±skiej bogini Tiamat.
W sztuce tych wszystkich kultur spotyka siÃª gryfy oraz uskrzydlone lwy z ludzkÂ± gÂ³owÂ±. StaroÂ¿ytni wierzyli, Â¿e
wÂ³ada ScytiÂ±.
Natomiast w greckiej mitologii gryf strzeÂ¿e podziemnych skarbÃ³w Apollona a w staroÂ¿ytnym Rzymie jest
opiekunem Neptuna-boga mÃ³rz. U wÂ³adcy Tarsusu stoi na straÂ¿y Cylickich WrÃ³t.
Gryf wystÃªpuje rÃ³wnieÂ¿ w herbie Chama syna Noego, tworzonym przez dawnych
heraldykÃ³w
W V w. p. n. e. wizerunek gryfa pojawia siÃª u naddunajskich CeltÃ³w.
Â Rycerze w okresie wypraw krzyÂ¿owych umieszczali go na proporcach najodwaÂ¿niejsi i najprzebieglejsi w boju.
Gryf jest rÃ³wnieÂ¿ straÂ¿nikiem bursztynu.Â

Â
Â
Gwiazda oÂ¶mioramienna zÂ³ota w kole
Dla pogan moc tego symbolu (koÂ³a) miaÂ³a absolutna wartoÂ¶Ã¦ kosmicznej jednoÂ¶ci, ewolucji,
astrologii.Â
Â
Â
Â
KrÂ±g, OkrÂ±g, Dysk, KrÂ±Â¿ek; tac. circulus, orbis, discus.
KoÂ³o jest symbolem Boga, bÃ³stwa, wieczystego prawa, Â¶wiata zjawisk; Kosmosu; nieskoÃ±czonoÂ¶ci,
wiecznoÂ¶ci, absolutu, doskonaÂ³oÂ¶ci, doskonaÂ³ego ksztaÂ³tu, rÃ³wnowagi, wewnÃªtrznej jednoÂ¶ci i harmonii
materii, jednoÂ¶ci, czasu (jako linia bez koÃ±ca, przedstawiana niekiedy jako wÂ±Â¿ gryzÂ±cy swÃ³j ogon),
regularnoÂ¶ci, ciÂ±gÂ³oÂ¶ci, idealnego, wiecznego ruchu, ruchu obrotowego, precyzji, kompletnoÂ¶ci, egzystencji
cyklicznych; Nieba (w przeciwieÃ±stwie do Ziemi); SÂ³oÃ±ca; Â¿ywioÂ³u wody; krÃªgu istnienia, duszy, pierwiastka
duchowego (w przeciwieÃ±stwie do materialnego); wÂ³asnego Ja, powrotu do siebie samego; zasady Â¿eÃ±skiej^
ochrony przed demonami; monety. KoÂ³o w Biblii â€” wszechmoc boska. â€žStarowieczny (tj. BÃ³g) usiadÂ³: szata jego
biaÂ³a jak Â¶nieg, wÂ³osy na gÂ³owie jak weÂ³na czysta, jego tron jak pÂ³omienie, a jego koÂ³a jak ogieÃ±â€• (Daniel
7,9). Sw. Augu styn opisuje naturÃª Boga jako koÂ³o, ktÃ³rego Â¶rodek jest wszÃªdzie, a obwÃ³d nigdzie. KoÂ³o
zwierzyÃ±cowe â€” zodiak. Trzy splecione koÂ³a â€” TrÃ³jca Â¦wiÃªta. mÂ±droÂ¶Ã¦, miÂ³oÂ¶Ã¦. KoÂ³o wpisane w
kwadrat â€” kabalistyczny emblemat iskry boskiego ognia ukrytej w materii: koÂ³o jest dynamicznie rozwijajÂ±cym siÃª
centrum, a kwadrat przedstawia aspekt statyczny. KoÂ³o symbolizuje Niebo, kwadrat â€” ZiemiÃª. KoÂ³a koncentryczne
â€” obojnactwo; oko Cyklopa; w buddyzmie ZeÃ± â€” najwyÂ¿szy stopieÃ± oÂ¶wiecenia, harmonia wszystkich siÂ³
duchowych; rÃ³Â¿ne hierarchie albo stopnie stworzenia. ,,WyglÂ±d kÃ³Â³ i robota jakby koÂ³o byÂ³o poÂ¶rodku
koÂ³aâ€• (Ezechiel 1,16). â€žl klatka na ptaki, rzekÂ³ Sam, koÂ³a wewnÂ±trz kÃ³Â³, wiÃªzienie wewnÂ±trz
wiÃªzieniaâ€• (Klub Pickwicka r. 40, Dickensa); klatka na ptaki wisiaÂ³a w jednej z cel wiÃªzienia przy Fleet Street.
KoÂ³o â€” doskonaÂ³oÂ¶Ã¦; idealny ruch. AÂ¿ do czasÃ³w (1609) Keplera uwaÂ¿ano za pewnik, Â¿e orbity planet sÂ±
koÂ³owe, bo wg Arystotelesa ruch panujÂ±cy na niebie musi byÃ¦ koÂ³owy jako najbardziej regularny i jednolity. â€žNie
psuj moich kÃ³Â³â€•, Â³ac. Noli turbare circulos meos, wg legendy sÂ³owa Archimedesa (kreÂ¶lÂ±cego na piasku figury
geometryczne) do Â¿oÂ³nierza rzymskiego, ktÃ³ry zbliÂ¿aÂ³ siÃª, aby go zabiÃ¦ (w czasie zdobywania Syrakuz w 212
p.n.e.); typowa â€žanegdota profesorskaâ€• (nm. Professorenwilz) o â€žroztargnionymâ€•, a w istocie zatopionym w
problemach swych badaÃ± uczonym. KoÂ³o Giotta, Wg anegdoty papieÂ¿ Benedykt XI miaÂ³ zaÂ¿Â±daÃ¦ od
sÂ³ynnego malarza wÂ³. Giotta di Bondone (1266â€”1337) dowodu jego kunsztu. Giotto posÂ³aÂ³ mu w odpowiedzi
idealne koÂ³o namalowane jednym, swobodnym pociÂ±gniÃªciem pÃªdzla; stÂ±d przysÂ³owie: OkrÂ±gÂ³y jak O Giotta.
Kwadratura koÂ³a zob. Kwadratura koÂ³a). BÂ³Ãªdne koÂ³o (Â³ac. circulus vitiosus) â€” bÂ³Â±d logiczny; definiowanie
jakiegoÂ¶ wyraÂ¿enia za pomocÂ± tegoÂ¿ wyraÂ¿enia; przen. sytuacja bez wyjÂ¶cia. ZaklÃªty, zaczarowany krÂ±g.
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koÂ³o â€” zamkniÃªcie chroniÂ±ce przed zewnÃªtrznym bezksztaÂ³tem chaosu, dajÂ±ce magiczne bezpieczeÃ±stwo
kaÂ¿demu, kto znajdzie siÃª w jego okrÃªgu, koÂ³o wyrysowane wokÃ³Â³ czarodzie ja, kapÂ³ana, grobu, Â¶wiÂ±tyni,
miasta; w obrÃªb takiego koÂ³a nie mogÂ± â€™siÃª przedostaÃ¦ nieprzyjaciele, demony; innÂ± formÂ± ochronnego
krÃªgu sÂ± pierÂ¶cienie, obrÂ±czki, bransolety, naszyjniki, pasy, korony; przen. granica nie do przebycia.
Zaczarowane, zaklÃªte koÂ³o z bajek ludowych, z ktÃ³rego nie moÂ¿na siÃª wydostaÃ¦ bez znajomoÂ¶ci
wÂ³aÂ¶ciwego zaklÃªcia. Zaczarowane koÂ³o â€” vulva. ,,MÃ³gÂ³by siÃª rozgniewaÃ¦, gdyby za sprawÂ± mojego
zaklÃªcia w zaczarowane koÂ³o jego pani inny duch wkroczyÂ³ i staÂ³ tam dopÃ³ty, dopÃ³ki by go nie zmogÂ³aâ€•
(Romeo i Julia 2, l Szekspira, tÂ³. .1. Paszkowskiego). KoÂ³o opasane, z krzyÂ¿em patriarchalnym na gÃ³rze â€”
Ziemia. KoÂ³o uskrzydlone â€” bÃ³stwo, duch boski. ZÂ³oty krÂ±g â€” korona. â€žTak wiÃªc oddaÂ³em w twe rÃªce
koronÃª, krÂ±g mojej chwaÂ³yâ€• (KrÃ³l Jan 5,1 Szekspira). â€ž(Kleopatra) bÂ³aga ciÃª, (Cezarze), o krÂ±g
Ptolemeuszy dla swych dzieciâ€•, tj. o koronÃª (Antoniusz i Kleopatra 3,12 Szekspira). Rozeta, zwana po tac. w
Â¶redniowieczu rota â€™koÂ³oâ€™, duÂ¿y, kolisty otwÃ³r w szczycie albo nad portalem koÂ¶cioÂ³a, wypeÂ³niony
bogatÂ± dekoracjÂ± maswerkowÂ± lub witraÂ¿owÂ± w ukÂ³adzie wspÃ³Â³Â¶rodkowym; symbolizowaÂ³a prawdop.
czÂ³owiecze Ja przeniesione na pÂ³aszczyznÃª kosmicznÂ±. Bhavacakra (z sanskr. â€™koÂ³o stawania siÃªâ€™),
zwane teÂ¿ KoÂ³em Â¯ycia â€” w buddyzmie emblemat wiecznego cyklu wcieleÃ± (transmigracji dusz), wyobraÂ¿ane
w plastyce w pazurach potwora przedstawiajÂ±cego nietrwaÂ³oÂ¶Ã¦.
Â http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbol-kolo/480/ )Â

Â
Â
Gwiazda oÂ¶mioramienna
Zwana takÂ¿e Gwiazda Chaosu-chaosferÂ±-stary potÃªÂ¿ny talizman uÂ¿ywana przez praktykantÃ³w magii
chaosu.-siÂ³a przenikajÂ±ca caÂ³a olbrzymia przestrzeÃ± kosmosu. Symbolizuje niewyobraÂ¿alnie pÂ³odna
prÃ³Â¿niÃª, zwana rÃ³wnieÂ¿ â€žRÃ³Â¿Â± WiatrÃ³wâ€• jest masoÃ±skim znakiem rÃ³wnouprawnienia. Magicznym
Paktem IluminatÃ³w Thqnaterosa, ktÃ³rzy uznajÂ± jÂ± za swÃ³j â€žsymbol i zwierciadÂ³o magiczneâ€•.

ÂÂ
Â Muszla peÂ³na zÂ³ota.
Muszla to symbol odrodzenia i narodzenia, ksiÃªÂ¿yca i kobiecoÂ¶ci. W muszli jest zÂ³oto czyli
drogocennoÂ¶Ã¦ otoczona twardÂ± skorupÂ±, ktÃ³rÂ± pragnie siÃª zdobyÃ¦.
Â
Â
Â Lustro Ba gua - feng shui. To szczegÃ³lneÂ lustra peÂ³neÂ mocy symboli ochronnych. PÂ³askie odbija
szkodliwe energie.
Â
Â
Â
Â
Na dole zdjÃªcia moÂ¿na zauwaÂ¿yÃ¦ symbol wiatru z Placu Â¶w.Piotra, ktÃ³ry dmucha na herb i znajdujÂ±ce
siÃª w nim symbole na gÃ³rze uwieÃ±czone TiarÂ±.
W caÂ³ym Watykanie jest mnÃ³stwo gwiazd. Symbolika gwiazdy piÃªcioramiennej przynaleÂ¿y do Mocy Ziemi
zaÂ¶ szeÂ¶cioramiennej do Mocy Nieba.
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GWIAZDA PIÃŠCIORAMIENNA â€“ symbolizuje siÂ³Ãª arcypotÃªÂ¿nÂ± zmuszajÂ±cÂ± do ulegÂ³oÂ¶ci dobre i
zÂ³e demony.Jest pieczÃªciÂ± arcykrÃ³la Salomona. Chroni zdrowie czÂ³owieka i jego zwierzÃªcia, oraz jest
gwarantem szczÃªÂ¶cia. Na dodatek wÂ³aÂ¶nie pentagram jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej CeniÂ± go
artyÂ¶ci, gdyÂ¿ odpowiada tzw. liczbie zÂ³otej, oznaczajÂ±c doskonaÂ³oÂ¶Ã¦ harmonii ludzkiego ciaÂ³a. Tu
patrz: sÂ³ynny wykres Leonarda da Vici. Pentagram, jako znak NIE dopuszczajÂ±cy szatana, byÂ³ symbolem
Â¶wiÃªtego Tomasza za Akwinu. ByÃ¦ moÂ¿e to spowodowaÂ³o, Â¿e gwiazda piÃªcioramienna jest tak lubiana
w armiach caÂ³ego Â¶wiata. A stÂ±d juÂ¿ blisko do obserwacji, Â¿e pentagram pojawia siÃª w symbolice
heraldycznej chrzeÂ¶cijaÃ±skiego rycerstwa. PrzykÂ³adowo w polskiej: Pietyrog (=piÃªciorÃ³g
GWIAZDA SZEÂ¦CIORAMIENNA -. Najpowszechniej znana dziÃªki krÃ³lowi Dawidowi, wielkiemu
miÂ³oÂ¶nikowi sztuki i kobiet, ktÃ³ry w wolnych chwilach zwykÂ³ nabijaÃ¦ dÂ¿iny w butelkÃª. Na butelkach
owych kÂ³adÂ³ pieczÃªÃ¦ z gwiazdÂ±. PieczÃªÃ¦ byÂ³a nie do zÂ³amania nawet przez potÃªÂ¿ne duchy.
ProszÃª sobie przypomnieÃ¦ â€œLampÃª Alladynaâ€•.
Gwiazda Dawida zbudowana jest z dwÃ³ch trÃ³jkÂ±tÃ³w. GÃ³rny, biaÂ³y to duch, czynnoÂ¶Ã¦ i rozwÃ³j. dolny
â€“ czarny to materia, biernoÂ¶Ã¦ i proces wsteczny (gnilny). Oba razem symbolizujÃª nienagannÂ±
rÃ³wnowagÃª. W przeciwieÃ±stwie do gwiazdy Salomona, jest symbolem nawyÂ¿szej duchowoÂ¶ci.
ChrzeÂ¶cijaÃ±stwo chÃªtnie zaakceptowaÂ³o ten symbol zwÂ³aszcza, Â¿e symbolizowaÂ³ teÂ¿ szczÃªÂ¶liwy
porÃ³d i pomyÂ¶lnoÂ¶Ã¦ w Â¿egludze. KoÂ¶cielny hymn â€œAve Maria Stellaâ€• (Witaj Gwiazdo Morza)
wywodzi siÃª z IX w.
http://modaija.pl/gdy-pierwsza-gwiazdka/ (gwiazda piÃªcioramienna i gwiazda szeÂ¶cioramienna).

Â
Â
Karta TAROTA
U wejÂ¶cia gÂ³Ã³wnego do Bazyliki Â¶w.Piotra mozaikÂ± w posadzce jest duÂ¿a ponad dwu metrowa KARTA
TAROTA.
Â
Na karcie umieszczono WieÂ¿Ãª oraz powyÂ¿ej zwierzÃª â€“ Lwa, nad ktÃ³rym gÃ³ruje Tiara; z dolnej czÃªÂ¶ci
wychodzi stuÂ³a z frÃªdzlamiÂ a Â pod spodem widzimy niedostÃªpne dwa klucze.
FrÃªdzle- sznur z frÃªdzlami to magiczny znak jednoÂ¶ci masoÃ±skiej, tarcza z frÃªdzlami byÂ³a atrybutem
Zeusa.
WieÂ¿a -16- wielkie Wtajemniczenie w kartach Tarota. Znana pod nazwami: Wieza Boga, La Casa del Diavolo,
La Mason de Dieu, The Tower of God, Der Turm, Destructio.
Odpowiedniki w astrologii:Neptun i Ryby.
Znaczenie kabalistyczne:strach,obawa Boga.
Znaczenie okultystyczne: materialne przywiÂ±zanie.
Znaczenie fizyczne: upadek w swiecie materialnym.
Wieza Babel- symbol dzieÂ³a ludzkiej pychy oraz chÃªc dorÃ³wnania Bogu.
Jak to ujÂ±Â³ XYI wieczny kabalista Eliezer Aszkenazy-â€žkierowaÂ³a nimi lucyferyczna tendencja spirytualnej
i religijnej unifikacji".
Archetyp Mocy poÂ³aczonej z kartÂ± tarota- WieÂ¿Â±.
Moc w postaci Lwa usytuowanego w gÃ³rnej czÃªÂ¶ci karty tarota.
Inne nazwy tej karty to: SiÂ³a; PotÃªga; CÃ³ra pÂ³omiennego miecza; La Force; La Forza; Die Krat; The
Strenght;
Odpowiedniki astrologiczne: lew i sÂ³oÃ±ce.
Znaczenie kabalistyczne : siÂ³a.
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Znaczenie okultystyczne: mocno zaciÂ¶niÃªta dÂ³oÃ±.
Znaczenie fizyczne: ludzka siÂ³a.
PowyÂ¿szy artykuÂ³ ukazuje jeden z aspektÃ³w pola dziaÂ³ania Watykanu na drodze do potÃªgi wÂ³adzy i
bogactwa. Jest to jednak tylko instrument w rÃªkach zespoÂ³u dziaÂ³ajÂ±cego przez caÂ³e wieki.
A.de.Mello-"Â¶piew ptakÃ³w"-...cÃ³Â¿ warte jest szukanie Boga w miejscach Â¶wiÃªtych jesli zagubiÂ³es go w swoim
sercu..."
Na posadzkach Bazyliki Â¶w.Piotra jest mnÃ³stwo symboli tego typu jaki opisano powyÂ¿ej, wiÃªcej do
obejrzenia w galerii: Â Ezoteryczny Watykan - Bazylika

Magdala.
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