Algiz-rune in de Kerk!
M.V. 8-9-2021
De Algiz-rune wordt ook Elhaz-rune of Lebensrune genoemd.
Het gaat om een specifiek runeteken uit het zogenaamde runenschrift. Wikipedia zegt dit zo :
“Het runenschrift (kortweg runen) is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse
volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e of de 3e
eeuw tot en met de 19e eeuw. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in bijvoorbeeld steen of hout kunnen worden gekrast. Bij gebruik op
metaal werden ook wel ronde vormen gebruikt. De term voor de wetenschappelijke bestudering van runenalfabetten, runeninscripties en hun geschiedenis, is runologie of runenkunde.
Het omvatte oorspronkelijk vierentwintig lettertekens waar een magische betekenis aan verbonden werd”: https://nl.wikipedia.org/wiki/Runen .
Zie hierna enkele voorstellingen van de algiz-rune:
Links: Algiz-rune of
Lebensrune.
Midden: T-shirt met
algiz-rune in een
cirkel met andere
runetekens.
Onder: Als amulet.

Met de runetekens werd en wordt aan waarzeggerij gedaan. Steentjes met elk daarop één runeletter worden over een lap met concentrische cirkels gegooid om zo aan geheime kennis te komen.
De algiz werd/wordt gezien als “bescherming”, een “rune voor succes”, “voor het afweren van negatieve krachten”. Algiz doet door zijn
vorm denken aan het reiken naar de hemel (takken van een boom).
Deze rune wordt ook uitgebeeld met het lichaam “om tot allerlei
nieuwe inzichten te komen”.
Een afbeelding van de algiz-rune wordt opgehangen in “ruimtes die
energetisch niet goed voelen”.
Deze rune wordt ook gezien “als een mens met opgetilde armen als
een vertegenwoordiging van het ontvangen van bescherming van
het Universum, en afhankelijk van zijn leiding”.

Links: de Lebensrune. Rechts: de Todesrune :

De algiz-rune kan men naar verluidt ook “gebruiken bij Reiki-behandelingen”.
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Algemene betekenissen:
Rechtop:

“bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel)”.
[= Lebensrune]

Omgekeerd: “kwetsbaarheid, gevaar, iets doen wat verboden is”. [= Todesrune].
Bron : https:// runen-cursus.nl / runen / algiz/.

Zie nu het gebruik van de Algiz-rune door Rooms-katholieke priesters:

De kazuifels van katholieke priesters zijn vaak voorzien van het algiz-runeteken. Dit is geen toeval !
De Roomse kerk is immers een fusiereligie van (vooral) heidendom en (een weinig) christendom.
Links : Algiz-rune brokaat ter bevestiging op een kazuifel.

“Welke gemeenschap is er tussen licht met duisternis?
En welke overeenstemming heeft Christus met Belial
[= Satan]? ... Of welk verband is er tussen de tempel van
God en de afgoden? ... Ga daarom uit hun midden weg en
zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan”
– 2 Korinthiërs 6:14-18 (HSV).

Zie verder de rubriek “Rooms-katholieke Kerk”: http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm
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