
  KRZYŻ Z KOKARDKĄ 
Symbol pogardy dziewictwa i symbol 
możliwości wyboru partnera według 
osobistego uznania. Jest to zwrot do 
starożytnego pogaństwa, w którym 
praktykowano rytualne hulanki, orgie, 
itp. 

JEDNOROŻEC 
Symbol wolności seksualnej: 

miłość lesbijska, 
homoseksualizm, seks grupowy, 

itd

    SEKTY
             INWAZJA
    NEOPOGAŃSTWA
  
          SPRAWDŹ  
JAKIE ZNAKI I SYNBOLE 
            NOSISZ

 
        KRZYŻ ZAMENTU

        KRZYŻ SZATAŃSKI

GWIAZDA  PIĘCIORAMIENNA  
Dwa rogi w górę - oznacza królestwo 
Lucyfera, dwa rogi w dół - człowiek 

jest bogiem.
Niektóre muzyczne zespoły przyjęły 
te symbole jako gwarancję sukcesu.

YING – YANG 
Oznacza równowagę między siłami 

przeciwnymi: negatywnymi i 
pozytywnymi; pole białe  / pole 

czarne; dobro / zło.        "NEW  AGE" 
twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają 
się, gdyż siły przeciwne są działaniem 

tej samej osobowości boskiej.

      

      KRZYŻ NERONA              
"Krzyż złamany", "Noga kurza", 
"pacyfka". Okultystyczny symbol 
propagowany jako 
emblemat ruchów pacyfistycznych. 
Złamane w dół ramiona krzyża 
oznaczają upadek chrześcijaństwa

    PIERŚCIEŃ ATLANTÓW 
Jeden ze sposobów działania zła, 

zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, 
jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy 
człowieka. Moc znaku ma dawać 

bardzo silną ochronę i nietykalność 
przed agresją i złem z zewnątrz, przed 
wypadkami, kradzieżami, także przed 

klątwą i urokami.

Nurty myślowe, dalekie od 
chrześcijańskich korzeni 

Europy, z coraz większą siłą 
oddziałują na nasze życie 

codzienne. 
Źródło: 

- Czasowpismo „Cywilizacja” - 
nr 3/2002, s 360, tytuł „Sekty – 
inwazja  neopogaństwa”, wyd. 
Instytut Edukacji Narodowej - 

Czasopismo „Wzrastanie” - 
lipiec - sierpeń 2003 

    MOTYL
  Motyl jest symbolem 
własnym zwolenników 
       "NEW AGE". 
Tak jak gąsienica 

zawija się w kokon, przemienia się i 
wychodzi w formie motyla, tak 
ludzkość przechodzi z dawnej epoki 
w nową erę. Gąsienica oznacza 
minioną epokę, w której ludzkość 
żyła według tradycji. 

 

WSTĄŻKA PRZEPLATANA
Symbol bezgranicznego połączenia z 

mocami wszechświata, związek 
doskonały, nieprzerwany, 

niezaprzeczalny.

Więcej o amuletach i 
innych zagrożeniach duszy 
na stronie internetowej : 

www.egzorcyzmy.katolik.pl.

  KRZYŻ Z KOKARDKĄ 
Symbol pogardy dziewictwa i symbol 
możliwości wyboru partnera według 
osobistego uznania. Jest to zwrot do 
starożytnego pogaństwa, w którym 
praktykowano rytualne hulanki, orgie, 
itp. 

JEDNOROŻEC 
Symbol wolności seksualnej: 

miłość lesbijska, 
homoseksualizm, seks grupowy, 

itd

    SEKTY
             INWAZJA
    NEOPOGAŃSTWA
  
          SPRAWDŹ  
JAKIE ZNAKI I SYNBOLE 
            NOSISZ

 
        KRZYŻ ZAMENTU

        KRZYŻ SZATAŃSKI

GWIAZDA  PIĘCIORAMIENNA  
Dwa rogi w górę - oznacza królestwo 
Lucyfera, dwa rogi w dół - człowiek 

jest bogiem.
Niektóre muzyczne zespoły przyjęły 
te symbole jako gwarancję sukcesu.

YING – YANG 
Oznacza równowagę między siłami 

przeciwnymi: negatywnymi i 
pozytywnymi; pole białe  / pole 

czarne; dobro / zło.        "NEW  AGE" 
twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają 
się, gdyż siły przeciwne są działaniem 

tej samej osobowości boskiej.

      

      KRZYŻ NERONA              
"Krzyż złamany", "Noga kurza", 
"pacyfka". Okultystyczny symbol 
propagowany jako 
emblemat ruchów pacyfistycznych. 
Złamane w dół ramiona krzyża 
oznaczają upadek chrześcijaństwa

    PIERŚCIEŃ ATLANTÓW 
Jeden ze sposobów działania zła, 

zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, 
jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy 
człowieka. Moc znaku ma dawać 

bardzo silną ochronę i nietykalność 
przed agresją i złem z zewnątrz, przed 
wypadkami, kradzieżami, także przed 

klątwą i urokami.

Nurty myślowe, dalekie od 
chrześcijańskich korzeni 

Europy, z coraz większą siłą 
oddziałują na nasze życie 

codzienne. 
Źródło: 

- Czasowpismo „Cywilizacja” - 
nr 3/2002, s 360, tytuł „Sekty – 
inwazja  neopogaństwa”, wyd. 
Instytut Edukacji Narodowej - 

Czasopismo „Wzrastanie” - 
lipiec - sierpeń 2003 

    MOTYL
  Motyl jest symbolem 
własnym zwolenników 
       "NEW AGE". 
Tak jak gąsienica 

zawija się w kokon, przemienia się i 
wychodzi w formie motyla, tak 
ludzkość przechodzi z dawnej epoki 
w nową erę. Gąsienica oznacza 
minioną epokę, w której ludzkość 
żyła według tradycji. 

 

WSTĄŻKA PRZEPLATANA
Symbol bezgranicznego połączenia z 

mocami wszechświata, związek 
doskonały, nieprzerwany, 

niezaprzeczalny.

Więcej o amuletach i 
innych zagrożeniach duszy 
na stronie internetowej : 

www.egzorcyzmy.katolik.pl.


