
Nazwa 

bestii 

diagnoza opis strategia przeciwstawiania się 

Crudelitas 

Przemoc 

Jak sobie radzę na co 
dzień? Na kim się 
koncetruję? Na Bogu 
czy na sobie? Na kim się 
wyżywam?  

Tracę nadzieję, reaguję przemocą 

fizyczną i psychiczną; 

 

Współuzależnienia od innych osób 

uzależnionych, opętanych, 

zniewolonych i holików; hazard;  

 

Jeżeli ludzie, którzy ulegli 

Crudelitas mają siłę fizyczną, 

bardzo często wyżywają się na 

innych ludziach. 

Jeżeli są słabi, wyżywają się na 

sobie- stąd samookaleczenia 

 

Koncentracja na sobie, egoistyczne 

pragnienia 

 

Bezsilność też jest przemocą, udaję, 

że jestem bezsilny wymuszając 

obsługę, by inni mi służyli. 
 

Porzucić holizm odwrócić, zostawić 

natychmiast, wyrzec się; Pomoc : 

wspólnota, kościół, kapłani, 

egzorcyści; 

Luxuria 

Nieczystość 
 

W jakie nieczystości 

jestem uwikłany? 

Mam nazwać je po 

imieniu. Jak je 

usprawiedliwiam? 

Grzech wynikający z egoizmu, 

skupienia się na sobie. 

 

Nieczystość to córka obżarstwa- 

wspólnym mianownikiem jest 

walka o fizyczne przetrwanie- tu: w 

potomstwie;  

 

Niezaspokojenie potrzeb 

seksualnych może powodować 

pocieszanie się pokarmami i 

napojami; Obżarstwo bezpośrednio 

lub wtórnie jest główną przyczyną 

rozbudzenia pożądania 

seksualnego; ucieczka w obżarstwo 

 

Moje potrzeby seksualne są 

najważniejsze; podszepty: myślę o 

sobie; trochę przyjemności w tym 

życiu mi się należy; wszyscy tak 

robią; mam prawo, jestem tylko 

człowiekiem, jestem tak 

skonstruowany, że mam taką 

potrzebę i ją zaspokajam- jak 

jedzenie i picie;  

 

 

Nieskupianie się na sobie, pomoc 

innym ludziom 

Przyjmuję, że ludzka seksualność to 

dar,  do przeżywania jej w relacji do 

współmałżonka, by stworzyć 

wspólnotę opartą na głębokiej więzi 

fizyczno- duchowej w celu wzajemnej 

pomocy; Bóg udzielił daru 

doświadczania ogromnej przyjemności 

kompensującej codzienne trudy; 

połączył ją z darem macierzyństwa i 

ojcostwa oraz przekazywaniem życia, 

by zapewnić przetrwanie rodzaju 

ludzkiego; umożliwił poprzez relację 

seksualną z osobą płci przeciwnej 

przekraczanie samej siebie w dawaniu 

innym 

 

Zaufanie 

 

Wanda Półtawska, konferencja: 

„Aktualne zagrożenia rodziny” 

Po uwolnieniu: zadościuczynienie, 

posty, modlitwa i nocne czuwania 

uzdrawiają pożądliwą część duszy, 

czyniąc ją odporną zarówno na myśli 

nieczyste, jak też na złość. Demon 



Usprawiedliwiania nieczystości: 

akurat leciało w telewizji, akurat 

taka kobieta stanęła mi na drodze 

 

Grzech wynikający z myśli 

nieczystych i pornografii-to 

masturbacja; pornografia 

początkiem nieczystości 

 

Szukanie spotkań z kobietami, 

mężczyznami 

 

Dwoistość intencji 

 

Nieczystość jako „lekarstwo” na 

wewnętrzne lęki i pustkę 

 

Zmuszanie do pornografii 

współmałżonka, stosunek 

przerywany, antykoncepcja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nierządu ucieka przed wszelką udręką 

ciała. Przepraszam Jezusa, wyrzekam 

się tego, spisuję grzechy na kartkę, nie 

czyny; 

 

Opanować to, co objawia namiętność i 

co jeszcze bardziej ją rozbudza: 

spojrzenia, słowa, sposób chodzenia, 

ubierania się. Roztropność w relacjach 

z osobami płci przeciwnej; 

nieprowokowanie; czystość intencji 

 

Kontrola pragnień. 

 

Konsekwencja wyboru: wybrałem 

małżeństwo, trwam. 

 

Odciąć się od pornografii- tej wprost 

podawanej czy zawoalowanej w 

postaci literatury czy filmów ze 

scenami erotycznymi, od soft- 

pornografii.  Ranią one duszę i 

wywołują myśli nieczyste i 

pozostawiają rany; wyczyścić 

komputer, telefon. Unikać sytuacji 

 

Wyznać zarówno  grzechy nieczyste, 

jak i myśli oraz sposób podsycania 

wyobraźni- czyli pornografię oraz 

usprawiedliwienia tego grzechu; 

wyznać oskarżenia  wobec siebie, 

wobec Boga; jak mogłam to zrobić; 

 

Nie ulegam wyobrażeniom 

nieczystym. „Trzeba zatem w czasie 

pokusy spróbować przenieść umysł od 

myśli nieczystej na drugie 

wyobrażenie, a od niego na inne, i w 

ten sposób uciec od swego dozorcy”. 

 

Psalm 6 

 

Wierzę w sens wstrzemięźliwości. 

Zachowuję powściągliwość. 

 

Sny erotyczne pokazują, że jeśli jest 

niemożliwy dostęp do człowieka w 

ciągu dnia, demon poprzez sny stara 

się rozbudzić nieczystość i 

przygotowuje teren do kuszenia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga na próżność-przypisuję 

sobie chwałę, nie Bogu w 

zwycięstwie nad pokusami ciała; 

przekonanie, że sam z siebie jestem 

zdolny do zachowania czystości; 

opowiadanie innym o trudach 

walki, w których jedynie dzięki 

własnej mocy odniosłem 

zwycięstwo nad nieczystością; 

poradzę sobie sam, to mnie nie 

zniewala 

 

 

 

 

 
 

następnego dnia. „Nakłania w nocy 

przez sen do czynu obrzydliwego, by 

potem w ciągu dnia wyśmiewać go i 

nękać pokusami.” Odrzucić, nie 

wnikać, co było; unikać zaczepki w 

ciągu dnia 

 

Uznać warunek: sny nie mają żadnego 

znaczenia- ani przyjemne ani 

straszliwe. Demon prowadzi do lęku;  

 

 

 

 

 

Ćwiek ćwiekiem- demon próżności i 

nieczystości wykluczają się. Gdy 

pojawia się myśl o chwale czy 

szczycenia się swoją czystością, 

przywołać myśl o wcześniejszych 

swoich grzechach nieczystych.  

Pamięć wcześniejszych upadków 

temperuje próżność i pośrednio broni 

przed kolejnymi atakami demona 

nieczystości. Gdy atakuje demon 

nieczystości, przypomnieć sobie 

momenty zwycięstwa nad nim i 

wytrwania w czystości;  

 

Jeżeli wrócę w grzech, natychmiast 

przepraszam i powracam w stan walki 

o czystość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


