
Tegn der kan være en advarsel om sataniske aktiviteter: 

 

1. En hurtig eller pludselig forandring i holdningen til autoriteter. 

2. En oprørsk og tvær holdning overfor forældre. 

3. Være i besiddelse af – eller dybt interesseret i – bøger om okkultisme og  
magi. 

4. En filosofi eller livsholdning, der er modsat almindelige nomer, f. eks 
”God er dårlig” eller ”dårlig er godt.” 

5. Uvilje og kynisme overfor kristendom, samt overfor Gud, Jesus Kristus, 
Biblen, kristne pastorer, ledere, ungdomsarbejde, kristne nonner og 
kristen etik. 

6. Kraftige humørsvingninger, tilbagegang i skole og uddannelse, voldsom 
selvbetragtning, depression, søvnløshed, regelmæssige mareridt, 
forfølgesesvanvid eller voldsom angst, rastløshed. 

7. Besiddelse af særlige Satan-relaterede genstande, som kan inkludere 
knive, særlige daggerter med mærkelige håndtag eller knivsblade eller 
med et middelalderligt udseende, små krukker, kedle, røgelsesbrændere, 
særlige salte og urter, klokker eller gong-gong’er, stammetrommer, dele af 
dyr, ben, røgelse, amuletter, talismaner og vedhæng. 

8. Overdreven interesse i, studie af, eller ”roden” med New Age-filosofi, ESP-
kræfter, åndepåkaldelse, krystalkugler, akupunktur, yang/yin-energier, 
reinkarnation, karma osv. 

9. Sygelig optagethed af døde og døden. 

10. Selvødelæggelse, herunder at skære i sig selv, tatovere eller male 
kroppen. 

11. Sort tøj brugt eksklusivt og provokerende eller forsynet med smykker 
med okkult indhold. Enhver brug af okkulte smykker. 

12. Dyb afhængighed af hård rock, eller optagethed af New-Age-musik, 
pladeomslag, posters, billeder på væggene eller T-shirts med de 
foretrukne bands. 

13. Brug af narkotika og/eller  alkohol. 

14. Optagethed af fantasirollespil som feks. Dungeons & Dragons 

15. Usædvanlige kropsbevægelser som rysten, sitren, rokken, slå hovedet ind 
i noget, gloen, stirren, messen i talen. 

16. Fuldstændig ligegyldighed overfor, hvad der sårer og smerter andre. 

17. Brutalitet i adfærd overfor både mennesker og dyr. Medvirken i 
vandalisme. 

18. Optagethed eller besat af trang til volds- og rædselsfilm eller af okkult 
symbolik. 

19. Brug af sataniske eder eller øgenavne. 

20. Optagethed af blod. 


