
Nazwa 

bestii 

diagnoza opis strategia przeciwstawiania się 

Ekskluzja Jak się czuję w miejscu, 

w którym jestem? 

Czy mam myśli, żeby 

porzucić to wszystko? 

Zmienić miejsce 

zamieszkania? Zmienić 

pracę? Zmienić męża? 

Żonę? 

Co chcę zmienić? Komu 

pokazać, że sam potrafię 

urządzić sobie życie? 

Może chcę zmienić swój 

styl ubierania, styl 

chodzenia? Dlaczego? 

Czego nie akceptuję w 

sobie? Z czym nie umiem 

się pogodzić? Czego nie 

rozumiem? 

Myślę: Teraz zrobię po 

swojemu; poszukam 

szczęścia z daleka od 

Boga; przykazania tylko 

zamykają mi drogę do 

szczęścia, ograniczają 

mnie; będę żyć 

samodzielnie, na moich 

warunkach; wolę się sam 

poparzyć;  gdzie indziej 

poczuję się wolny; to, co 

mam nie satysfakcjonuje 

mnie. Życie bez Boga 

jest możliwe; po co mi 

Bóg, przecież ja sobie 

świetnie radzę; to dobre 

dla starych kobiet; moje 

życie to lot, to wieczna 

zabawa; robię to, bo chcę 

to robić 
 

Występuje szczególnie u osób 

młodych, które mają czas i 

pomysły, wszystko przed nimi; 

Mają również pieniądze (często 

nie swoje, kredyty). 

 

 Atakuje ludzi  podatnych na 

manipulację, ludzi 

zawierających małżeństwo, 

składających śluby przed 

Bogiem, młodych podwładnych 

z trudnością 

podporządkowujących się 

regułom, zbuntowanych 

nastolatków; ludzi przed 

przełomowymi decyzjami, ludzi 

w trudnych relacjach; 

Pierwowzorem jest tu młodszy 

syn z przypowieści o synu 

marnotrawnym, którego 

Ekskluzja zwiodła słowami: 

„Zostaw ojca, odejdź, twoje 

szczęście jest gdzie indziej”; 

Człowiek odchodząc od 

prawdy, dobra i piękna kończy 

jak młodszy syn z 

przypowieści- wśród świń, 

pozbawiony godności, 

porzucony; 

 

Demon mówi: jest inny bóg 

poza Bogiem, musisz odejść, 

zostawić wszystko, zacząć 

poszukiwać nowej drogi, 

nowego celu. Takim celem nie 

jest ani dobro, ani piękno, ani 

prawda.  

 

Oskarżenie: nikt mi nie pomoże 

 

Ekskluzja podszeptuje: 

„Poszukaj sobie nowej żony, 

nowego męża. Czy droga, którą 

wybrałeś na pewno jest twoją 

drogą? Może jednak zostań nie 

dominikaninem, albo 

franciszkaninem albo kimś 

innym. Zostaw to. Znajdź lepszą 

„Od tego czasu wielu uczniów Jego 

odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł 

więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy 

chcecie odejść?” Odpowiedział mu 

Szymon Piotr: „Panie, do kogóż 

pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego. A myśmy uwierzyli i 

poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym” 

J 6, 66-69 

Słowa św. Tomasza z Akwinu będące 

komentarzem do wypowiedzi św. 

Piotra: „Panie, ale kto? Pokaż nam 

kogoś, jakiegoś innego Boga, do 

którego moglibyśmy pójść. Kto będzie 

nas bardziej kochał, kto da nam więcej 

szczęścia? Pokaż nam kogoś takiego. 

Jak możesz w ogóle zadawać takie 

pytanie? Nie ma dla nas żadnej innej 

drogi poza Tobą, ponieważ Ty jesteś 

celem. Nie ma nikogo, kto by nas 

kochał bardziej niż Ty.” 

 

Uznaję, że poza Bogiem nie ma Boga. 

On jest Pierwszy i Jedyny. 

On jest celem mojego życia. On jest 

źródłem szczęścia. 

 

 

Śluby i przysięgi składane przed 

Bogiem chronią mnie przed 

fałszywym obrazem, który podsuwa 

demon. 

 

Nierozerwalność ślubów i przysiąg 

chroni przed iluzją, że mogę znaleźć 

lepszą wersję życia i ciągle mam 

mnóstwo możliwości. Bóg mówi im: 

NIE 

 

Posłuszeństwo Bogu, Bogu w 

Kościele. 

 Posłuszeństwo przełożonym. 

Posłuszeństwo przykazaniom. 

Posłuszeństwo jedyną wolnością; to 

środek na zbawienie 
 



wersję swojego życia.” 

Ekskluzja tworzy iluzję. 
 

Hipokryzja  
 

Co myślę o sobie, kiedy 

czynię dobro? 

Czy daje mi to radość? 

Co jest moją motywacją 

do działania, pomagania 

innym? Czy robię to z 

powodu opinii innych 

ludzi? Może chcę się im 

przypodobać, a tak 

naprawdę nienawidzę 

tego robić?  

Czy oceniam 

postępowanie innych? 

Czy dokonuję ich osądu?  

Czy mam negatywne 

myśli, oskarżenia siebie, 

Boga, innych, jakąś 

pretensję? 

Hipokryzja atakuje ludzi 

starszych, którzy wiedzą o życiu 

więcej, jak wygląda życie i jakie 

są prawdziwe wartości, ludzi 

doświadczonych, urażonych 

niedoskonałością innych, 

przekonanych o swojej 

nadzwyczajnej wartości. 

 

Hipokryzja wypędza z własnego 

wnętrza. 

Nie nakłania, by zostawić 

wszystko. 

 

Podpowiada: „Zostań przy 

dobru, czyń dobro, rób to, co 

należy, pracuj, na zewnątrz bądź 

ułożony, ale w środku odejdź” 

 

Człowiek spełnia dobre 

uczynki, nawet czerpie z tego 

radość; z czasem jednak 

nienawidzi dobra, czyni je tylko 

dlatego, że dzięki temu może 

podobać się ludziom;  

 

Hipokryzja mówi: „teraz, kiedy 

ja jestem w kościele, inni ludzie 

siedzą przed telewizorem, w 

barze, chodzą na spacery, 

świetnie się bawią. Denerwuje 

mnie to. Dobrze, że nie jestem 

jak inni. Ja  jestem w kościele.” 

 

Denerwuje mnie , że inni nie 

wykonują tego dobra, które ja 

robię. Wykonuję pewne 

czynności dla świętego spokoju 

lub dla dobrej opinii. 

 Gorszę się postępowaniem 

innych, tymczasem gorszę się 

tym, w czym sam nie domagam.  

 

Ja bym tak nie zrobił… 

 

Problem dotyczy mnie samego; 

 

Staję w prawdzie, nazywam swoją 

postawę; demaskuję hipokryzję 

 

Wzbudzam w sobie radość z tego, co 

robię dla innych 

 

Dowiaduję się, w czym nie domagam. 

To moje postępowanie jest 

problemem, nie postępowanie innych. 

 

We własnym zgorszeniu  

postępowaniem innych widzę swoje 

słabości i niedomagania.  

 

 

Uznaję: robię coś dla innych, bo chcę 

naśladować mojego Boga, który jest 

pełen miłości, dobroci, miłosierdzia. 

Wszyscy ludzie są moimi braćmi i 

siostrami. Bóg kocha każdego 

grzesznika. 

 

 

Sam z siebie nie mam wartości, moja 

świadomość wartości siebie samego 

jest kłamliwa; demon wpędza mnie w 

fałszywy obraz samego siebie. 

 

Uznaję:  też jestem grzesznikiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narzekanie (otwarte mówienie o 

dostrzeżonych subiektywnie 

niedogodnościach, np. na 

pogodę: powiem Dawno 

deszczu nie było – zamiast: 

Piękna pogoda dzisiaj) i 

szemranie (krytyka ludzi poza 

ich plecami z obawy przed 

spojrzeniem im w oczy, np. na 

szefa). Dla siebie jestem 

adwokatem, dla innych 

prokuratorem. Chętnie 

rozważam cudze upadki. 

 

Pragnę akceptacji innych, więc 

to, co robię, czynię po to, by im 

się przypodobać. 

Wybieram sobie ludzi, z 

którymi będę się przyjaźnić. 

Odrzucam tych, którymi 

pogardzam, mam wobec nich 

poczucie wyższości. 

 

 

Oceniam i odrzucam innych: On 

to był, taki zobacz, co robił w 

życiu, jakie grzechy popełnił.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi ma prawo upaść. Ja też jestem 

grzesznikiem. Pokazuje to moja 

przeszłość. Mam swój grzech przed 

oczyma. Wiem, do czego jestem 

zdolny. W każdej chwili i ja mogę 

upaść.   Nie mam prawa oceniać 

innych. Nie oceniam człowieka. Biorę 

to, co jest teraz. Przeszłość nie ma 

znaczenia. Kimże jestem, by tak robić , 

by oceniać? Jestem tylko kilka 

upadków przed tym człowiekiem, ten 

drugi musi tak postąpić, bo nie może 

inaczej, nie umie, tak musi robić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


