Wydawnictwo

zaprasza na dwugodzinny

WYKŁAD
Michała Knihinickiego

„1966–2016:
pół wieku satanizmu współczesnego”
składający się z trzech części:
1. Wstęp do satanizmu współczesnego
2. Kościół Szatana
3. Satanizm współczesny poza Kościołem Szatana
Odbędzie się

3 grudnia 2016
w Willi West-Ende

w Szczecinie.
Każdy uczestnik na miejscu otrzyma pamiątkowy bilet
oraz lampkę czerwonego wina.
Dodatkowo tylko uczestnicy wykładu będą mieli możliwość
kupna nowej publikacji The Serpent (rozszerzona wersja wykładu jako książka)
w promocyjnej cenie 15 zł (zamiast 30 zł + koszt przesyłki).
Po wykładzie i dyskusji w sali (17:00–20:00) odbędzie się spotkanie
ze wszystkimi chętnymi do rozmowy o satanizmie w jednym ze szczecińskich lokali.

Koszt biletu: 35

zł

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY:

ABY KUPIĆ BILET
należy zrobić przelew o wartości 35 zł
na drugie konto wydawnictwa The Serpent:
23 1050 1559 1000 0092 2133 3744
oraz tego samego dnia napisać do nas maila
informując o dokonaniu przelewu i podając swoje imię i nazwisko,
po czym my dokończymy procedurę zakupu biletu.
Bilety można kupować do ostatniego dnia,
jednak tylko osoby, które zrobią przelew do 24 listopada
otrzymają pamiątkowy 4-stronicowy bilet.

CZAS:

03. 12. 2016 (sobota)
godz. 17:00
17-19 – wykład
19-20 - czas na pytania słuchaczy
20 – koniec części oficjalnej
Rozpoczęte dyskusje będą dokańczane podczas późniejszego spotkania w lokalu.
Wówczas będzie można również zadawać wszelkie pytania związane z satanizmem.

MIEJSCE:

Willa West-Ende
al. Wojska Polskiego 65
(przy Placu Szarych Szeregów)
Szczecin Główny, Centrum
Dla przybyłych spoza Szczecina:
Taksówki, które stoją pod dworcem są znacznie droższe
niż te na telefon, oto kilka sprawdzonych tanich korporacji:
Partner Taxi: 91 812 61 26
City Taxi: 914 335 335
Taxi 4 You: 91 194 64

Wykład będzie przede wszystkim naukowy, ponieważ skupię się w nim na podaniu dużej ilości
faktów nt. satanizmu i obaleniu różnorakich mitów – głównie o życiu LaVeya, o pionierskości
Kościoła Szatana, o satanizmie przed 1966 rokiem oraz o naturze samego satanizmu. W tym
samym jednak wykładzie (na początku) będę posługiwał się pojęciem „prawdziwego satanizmu”,
które naukowym z pewnością nie jest, a zatem wyjdę poza obszar czystego naukowego dyskursu,
wchodząc w filozofię. Natomiast w zakończeniu całkowicie opuszczę obszar opisu faktów (nauki)
oraz precyzowania pojęć (filozofii), występując już nie jako naukowiec lub filozof, lecz jako
satanista mocno zaangażowany w rozwój swojej religii.

Jeśli jesteś satanistą lub interesujesz się satanizmem,
musisz świętować z Nami ten wyjątkowy jubileusz!
Plan treści wykładu

Wstęp
1) Czy satanizm współczesny na pewno narodził się w 1966 roku?
2) Czy LaVey kontynuował „starą satanistyczną tradycję”?
3) Czy LaVey sam stworzył swoje dwie najważniejsze książki?
4) Czy powstanie Kościoła Szatana wyszło satanizmowi na dobre?
Część I

Kościół Szatana
1. Satanizm laveyański versus satanizm prawdziwy
2. Satanizm w kulturze masowej przed 1966 rokiem
3. Atmosfera obyczajowa w USA w latach 60. i 70. XX wieku
4. Źródła nt. życia Antona LaVeya – kłamstwa i prawda
5. Prawdziwe życie Antona LaVeya do 1966 roku
6. Prawda o powstaniu Kościoła Szatana w 1966 roku
Część II

Satanizm współczesny poza Kościołem Szatana
7. Organizacje satanistyczne powstałe w latach 70.
8. Organizacje satanistyczne powstałe w latach 80.
9. Organizacje satanistyczne powstałe w latach 90.
10. Organizacje satanistyczne powstałe w latach 2000-2010
11. Najnowsze organizacje satanistyczne
12. Satanizm w Norwegii w latach 90.
13. Satanizm współczesny w Polsce
Zakończenie:
Przyszłość polskiego satanizmu

