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1  Por. M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 1999, s. 30.
2  Za. F. Kufliński, Cóż to jest prawda?, Pomoce duszpasterskie dla księży, katechetów, nauczycieli, 

http://duszpasterstwo.org/ (30.10.2012).

Ur. 1966 r. magister teologii, doktor pedagogiki katolickiej, katecheta RCEZ w Nisku. Wieloletni wy-
chowawca dzieci i młodzieży. Od kilku lat zajmujący się problematyką subkultur, sekt, zniewoleń 
i uzależnień, głównie wśród młodzieży. Autor wielu publikacji naukowych i prasowych z dziedziny 
pedagogiki, katechetyki, teologii, psychologii. Podejmuje wiele inicjatyw w zakresie pomocy mło-
dym ludziom od strony duchowej. Znany w środowisku jako specjalista od różnych zagrożeń dzie-
ci i młodzieży. Organizator i uczestnik wielu konferencji, sesji naukowych, spotkań panelowych.

1. Jedyną Prawdą Jest Bóg  
– Jezus Chrystus

Zadaniem Kościoła, a więc każdego 
z nas, jest zobowiązanie głoszenia praw-
dy, prowadzącej wychowanka i wycho-
wawcę drogą którą Jezus nazywa drogą 
do wyzwolenia (por. J 14, 1-12). Nie wystar-
cza jednak deklaratywna i teoretyczna 
sfera obecności w procesie kształtowania 
osobowości młodego człowieka. Można 
w nim uczestniczyć formułując i organi-
zując czyny-akcje subiektywnie pojmo-
wanej troski o ewangelizację, czy repre-
zentować postawę jedynie postulatywną 
wobec innych. Na pytanie Piłata quid est 
veritas?, Jezus milczy. Niemoc dostrzeże-
nia stojącej przed człowiekiem Prawdy 
najlepiej wymaga milczenia. Niemoc ta 
tkwi w samym człowieku. Dlatego jed-
nym z głównych celów wychowania kato-
lickiego warto uznać altruizm, rozumiany 
bardzo szeroko, w tym przede wszystkim 
jako miłość bliźniego w znaczeniu ewan-
gelicznym1. Partykularyzm w pozornej 

walce o prawdę często przeobraża się 
w egocentryczne pseudoapostolstwo, któ-
rego celem jest absolutyzacja (bywa nie-
świadoma, nierzadko posiadająca cechy 
fanatyzmu) środków i metod-zabiegów, 
będących raczej narzędziem wpływów 
w przedefiniowaniu Przykazania Miło-
ści Boga i bliźniego. Wielki święty na-
szych czasów Maksymilian Kolbe zapisał 
w swoim dzienniku: „Chociaż nie wszy-
scy miłują prawdę, to jednak ona jedna 
tylko może być podstawą trwałego szczę-
ścia. Prawda jest jedna. Znana to nam 
rzecz, a jednak w życiu praktycznym nie-
raz postępuje się tak jakoby i „nie” i „tak” 
w tej samej sprawie mogło być prawdą.”2 
. Ludzie chcą dzisiaj zbudować Kościół nie 
na Jego prawdzie, a na swojej. Jeżeli nie 
budujesz świata na prawdzie Bożej, która 
jest jedna i niezmienna, tylko na własnej 
– ludzkiej, to nic dziwnego, że jest tych 
prawd tyle co ludzi. A od tego już bardzo 
blisko do kłamstwa, którego dzieckiem 
bywa nienawiść. Tę obawę przez całe 
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swe życie wyśpiewywał znany, niedawno 
zmarły bard Przemysław Gintrowski. 

Prawda prowadzi do pokory. Poko-
ra pokonuje strach, niepewność wła-
snych możliwości i kompetencji, które 
za wszelką cenę ubieramy nierzadko 
w togę wiedzy, uprawniając siebie do 
władzy nad tymi, którzy milczą wobec 
piłatowskiej ironii. Niepewność i strach 
stają się narzędziem eliminacji z wła-
snego świata urojeń, upominających 
się o fundamentalne prawa egzystencji. 
Uświęcony nikczemnymi środkami cel 
rodzi pychę. Pycha pogardza i ukryta za 
woalem pseudoprzyzwoitości, przeradza 
się w bezczelność. Ta z kolei uzurpuje so-
bie prawo władzy. Władzy absolutnej.

2. nauka Powinna służyć Prawdzie
Powołaniem każdego uniwersytetu – 

jak mówi Jan Paweł II - jest służba praw-
dzie: jej odkrywanie i przekazywanie 
innym. Wymownie wyraził to artysta 
projektujący kaplicę św. Jana z Kęt, która 
zdobi tę kolegiatę. Sarkofag Mistrza Jana 
został umieszczony na barkach postaci 
uosabiających cztery tradycyjne wydzia-
ły Uniwersytetu: Medycynę, Prawo, Fi-
lozofię i Teologię. Przywodzi to na myśl 
ten właśnie kształt uniwersytetu, który 
poprzez wysiłek badawczy wielu dyscy-
plin naukowych stopniowo zbliża się ku 
Prawdzie najwyższej. Człowiek przekra-
cza granice poszczególnych dyscyplin 
wiedzy, tak aby ukierunkować je ku owej 
Prawdzie i ku ostatecznemu spełnieniu 
swego człowieczeństwa. Można tutaj 
mówić o solidarności różnych dyscy-
plin naukowych w służbie człowiekowi 
i odkrywaniu coraz pełniejszej prawdy 

o nim samym i o otaczającym go świecie, 
(o kosmosie)3.

W klasyczna arystotelesowska definicja 
prawdy mówi, że jest to zgodność, ade-
kwatność treści z rzeczywistym stanem 
rzeczy, inaczej obiektywna rzeczywi-
stość. Powiedzieć, że istnieje, o czymś, cze-
go nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym, 
co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go 
nie ma, jest prawdą4. Także w nauce (na-
ukach humanistycznych) prawda, jako 
kryterium empirii powinna mieć charak-
ter fundamentalny. I jest to, jak rzecze 
klasyk, oczywista oczywistość. Czy jest 
tak rzeczywiście? 

Coraz wyraźniej widać, iż na polu na-
uki, coś co do niedawna uważane było 
za swego rodzaju mistycyzm, tzw. po-
pwiedzę, fantastykę, magię czy nawet 
satanizm, zyskuje dzisiaj uznanie także 
w kulturze wysokiej, na uniwersytetach. 
New Age wdziera się w systemy nauki 
i wychowania, przywdziewa togę i czaru-
je, głośno krzycząc: wiedza! (czyt. gnoza). 
I tak w wielkim uproszczeniu (z uwagi 
na ograniczenia „pojemnościowe” niniej-
szego artykułu) należy zaakcentować te 
najważniejsze i najbardziej powszechne, 
a przy tym nieobce naszej rzeczywistości, 
przedefiniowania i kłamstwa.

3. duChowość i PsyChologia 
W najnowszej historii Kościoła żadne 

inne świeckie przedsięwzięcie nie mia-
ło takiego wpływu na środowiska ko-
ścielne jak poradnictwo psychologiczne, 
a zwłaszcza różnego rodzaju psychote-
rapie. Wielu duchownych i pedagogów 
katolickich dołożyli do swego podstawo-
wego wykształcenia dyplomy z dziedziny 

3  Przemówienie Jana Pawła II na spotkaniu z okazji 600 – lecia Wydziału Teologicznego Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego. Kraków. Kościół św. Anny. 1997.
4  A.  Młynarczyk.  Prawda.  Powszechna  Encyklopedia  Filozofii.  Polskie  Towarzystwo  Tomasza 

z Akwinu. Lublin 2000.
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psychologii. Dzisiaj oni bez sprzeciwu 
wpisują w swe nauczanie (zwłaszcza 
w obszarze duchowości i wychowania 
katolickiego) poradnictwo i terapie psy-
chologiczne czy psychiatryczne. A prze-
cież, jak pisze A. Posadzki, „doktryny 
psychologiczne czy psychoterapeutyczne 
mogą mieć dziś wymiar duchowy czy spi-
rytystyczny, ze względu na pomieszanie 
pojęć, którego przyczyną może być syn-
kretyzm religijny czy przedefiniowania 
teologiczne. Mieszanie mistyki z teorią 
„indywiduacji” C. G. Junga czy modela-
mi świadomości K. Wilbera (obydwaj są 
ojcami New Age) to mieszanie duchowo-
ści z psychologią, i do tego nie mającą 
podstaw naukowych. Takie działanie jest 
brakiem kompetencji i mieszaniem płasz-
czyzn ontologicznych”5. Podstawowym 
pytaniem jakie nasuwa się, to czy owe 
działania są pomocne czy szkodliwe dla 
człowieka, zwłaszcza młodego, który czy 
to na poziomie kształcenia podstawowe-
go, średniego czy wyższego. A przecież 
spotyka się z nimi. Możemy mieć bowiem 
do czynienia z „pseudonaukową ekstrapo-
lacją i dogmatycznym irracjonalizmem”6. 

Przez niemal dwa tysiąclecia, aż do cza-
su gdy powstała współczesna psychia-
tria i psychoterapia, Kościół służył swym 
wyznawcom przeżywającym psychiczne, 
emocjonalne czy behawioralne problemy 
poprzez nauczanie oparte na Objawieniu, 
mocy ducha Świętego, posłudze sakra-
mentalnej czy sakramentaliów, ale także 
przy pomocy dostępnej wiedzy medycz-
nej opartej na naukowym empiryzmie. 
Czy zatem dzisiaj Kościół musi korzystać 
z różnego rodzaju pseudopsychotera-
pi? To pytanie jest o tyle ważkie, że we 
współczesnych systemach nauczania aka-
demickiego (także w uniwersytetach ka-

tolickich na Zachodzie ale i w Polsce), po 
cichu, jakby niepostrzeżenie, wkrada się 
New Age, z całym swym gnostyckim czy 
okultystycznym bagażem. 

Najbardziej wpływową i znaną posta-
cią w poradnictwie psychologicznym jest 
Zygmunt Freud (1856-1939). Twórca psy-
choanalizy, metody teoretycznej, którą 
stosował w terapii pacjentów cierpiących 
na histerię. Posługiwał się takimi me-
todami jak hipnoza, interpretacja snów 
czy swobodne skojarzenia. Śledził te ele-
menty podświadomości, które miały być 
rzekomo źródłem zaburzeń. Dzisiaj wiele 
jego teorii (nie do końca udowodnionych 
naukowo) jak choćby determinizm psy-
chiczny (ludzkie świadome myśli i decy-
zje uwarunkowane są traumatycznymi 
przeżyciami i spychanymi do podświa-
domości, która staje się rezerwuarem, 
z którego czerpiemy w późniejszych okre-
sach życia). Twierdził, że od urodzenia 
do pięciu lat występują etapy rozwoju 
psychoseksualnego, którym nadał nazwy, 
oraz, że gdy przechodzimy przez te eta-
py, następuje stłumienie i spychanie do 
podświadomości pewne przeżycia. Nasze 
zachowanie jest zdeterminowane wyda-
rzeniami z wczesnego dzieciństwa.

Freudowska teoria dziecięcej seksualno-
ści głosi, że źródłem zaburzeń psychicz-
nych są pragnienia seksualne u wszyst-
kich dzieci od narodzin do 5 lub 6 lat. 
Freud twierdził, że wszystkie ludzkie pro-
blemy wywodzą się z dzieciństwa, gdyż 
nie przechodzimy przez wszystkie stadia 
rozwoju. Jedną z idei współczesnych psy-
choterapii jest wiara, że ludzkie problemy 
biorą się właśnie z tego okresu życia. Wie-
le koncepcji Freuda weszło do powszech-
nego użytku współczesnych teorii psycho-
logicznych czy pedagogicznych (ID, ego, 

5  A. Posadzki. Psychologia i New Age. Gdańsk 2007, s. 8.
6  A. Posadzki. Pseudonauka. Encyklopedia białych plam. Red. zb. Radom 2005, T. 15, s. 123-125.
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superego itd.). Były to pojęcia stworzone 
od początku przez niego, stanowiące wy-
łącznie jego subiektywne opinie7. 

Kompleks Edypa jest fundamentalną 
teoria psychoanalizy. Hipoteza ta została 
niesłusznie zaczerpnięta z greckiej trage-
dii. Freud dostrzegał w niej symboliczny 
stosunek pożądania i nienawiści między 
dziećmi i rodzicami. Alfred Adler (1870-
1937) i Carl Jung (1875-1961) byli ucznia-
mi Zygmunta Freuda. Adler mimo iż znany 
jest z koncentracji na jednostce jako ta-
kiej, to tak jak Freud uważał, że zaburze-
nia psychiczne powstają z doświadczeń 
dzieciństwa8. Zwłaszcza kompleks niż-
szości. Carl Jung poszerzył teorie Freuda 
na temat ludzkiej psyche o połączenie na 
temat wszystkich psyche w teorii o zbio-
rowej podświadomości. Jung traktowany 
jest – w przeciwieństwie do Freuda – jako 
teoretyk psychologii i terapeuta otwarty 
na religię czy chrześcijaństwo9. W swo-
jej koncepcji archetypów, Jung przeniósł 
psychoanalizę z biologicznych popędów 
do niematerialnej sfery ducha. Freud, 
Adler i Jung uważani są dzisiaj za funda-
ment współczesnej psychologii klinicz-
nej. Ich teorie i metody były inspiracją dla 
późniejszych psychoterapeutów takich 
jak m. in. Abraham Maslow (1908-1970) 
czy Carl Rogers (1902-1987). Rozwinęli je 
w humanistyczne koncepcje potrzeb, jaź-
ni i samorealizacji. 

Kolejnym nurtem w psychologii jest 
psychologia behawioralna. Jej najbardziej 
znanym przedstawicielem jest B. F. Skin-
ner (1904-1990). Twierdził, że myśli i za-

chowania ludzkości są zawsze reakcją na 
zewnętrzne bodźce odbierane przez każ-
dego człowieka. Geny, budowa biologicz-
na oraz czynniki środowiskowe deter-
minują ludzkie zachowanie. Wolna wola 
i osobista odpowiedzialność są nieistotne 
według tego systemu. Istnieje ponad 500 
psychoterapii, które są dziwaczne, nie-
które obojętne ale także niebezpieczne. 
Wszystkie jednak posiadają dwie wspól-
ne cechy: 
- po pierwsze - stanowią jedynie speku-

lacje i nie mają poparcia naukowego dla 
swojego działania;

- po drugie – żadna z tych metod nie jest 
bardziej skuteczna niż inne10.
Wracając do C. G. Junga, należy wyraź-

nie zaznaczyć, iż jego teorie nie mają nic 
wspólnego nie tylko z nauką Kościoła ale 
z nauką w ogóle i są bliższe (zwłaszcza 
jego reaktywacja gnostyckich mitów)11 
gnostyckim, okultystycznym i satanistycz-
nym koncepcjom. Jung manipuluje osobą 
Jezusa Chrystusa. „Chrystus jawi się je-
dynie jako pozytywna, dobra, czy może 
zbyt dobra, część całościowego obrazu 
Boga, który to obraz musi być uzupełnio-
ny o równorzędny czy symetryczny obraz. 
Chodzi tu o obraz… szatana, który z ko-
lei jest negatywną czy ciemną częścią tak 
rozumianego dwoistego obrazu Boga”12. 
Według takiego poglądu zło jest naturalną 
koniecznością, a Bóg postrzegany jest jako 
jego źródło. Sam Jung nie jeden raz stwier-
dzał, że psychoanaliza jest w istocie pro-
paganda antychrystianizmu, wymierzoną 
przede wszystkim w osobę Chrystusa13. 

7  Zob. D. Hunt (red.), D. Bobgan. Psychology and the Chuch. New York 1999, s. 34-56.
8  Por., tamże.
9  Por. A. Posadzki. Psychologia i New Age. dz. cyt., s. 68.
10  D. Hunt, dz, cyt., s. 87.
11  Zob. A. Posadzki, Psychologia…dz, cyt., s.69. 
12  Tamże, s. 71.
13  Por. A. Posadzki. Psychoanaliza. Encyklopedia…dz. cyt., T. 15, s. 126-129.
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14  Wizyta Moravii, C. G. Jung. Rozmowy, wywiady, spotkania. Warszawa 1999, s. 201-202 [w:] A. 

Posadzki, Psychologia i New Age., dz. cyt., s. 75.
15  L. J. Gonzales. Terapia duchowa. Kraków 2005 (za: A. Posadzki, tamże).
16  Mandala (sans. krąg, łuk, odcinek) – pojęcie religijne, wyrażające symboliczne przeciwstawienie 

sił. Wywodzi się z buddyzmu, gdzie jest symbolem zjednoczenia (jedności, holizmu) transcenden-

cji, nieskończoności z człowiekiem, ziemią. W formie podstawowej jest połączeniem koła i kwa-

dratu, ze wspólnym centralnym punktem. W hinduizmie mandale wykorzystuje się do rozbudzania 

poczucia integralności i nierozłączności z kosmosem, z kosmiczną świadomością. Mandalę tworzy 

się w formie konstrukcji przestrzennej z różnokolorowego piasku, obrazu lub rysunku – służy ona 

jako pomoc dla medytującego. Mandale były tworzone praktycznie we wszystkich religiach i kul-

turach. Symbole te tworzyła przede wszystkim religia buddyzmu, hinduizmu, ale także alchemii, 

różokrzyżowców i innych. Traktowane jako święte przedmioty, najczęściej są poświęcane jednemu 

z bóstw  (niekiedy określonemu rodzajowi bóstw). Religijny charakter podkreślają  także  rytualne 

czynności składania darów ofiarnych (lub przedmiotów rytualnych) właśnie na mandalach – które 

w tym wypadku pełnią funkcję relikwiarza (zob. http://zagrozeniaduchowe.pl).
17  Tamże, s. 81.

Jung deformuje nie tylko obraz człowie-
ka (inteligentne zwierzę) ale i Boga. Jego 
manipulacje sięgają zatem zarówno an-
tropologii jak i teologii chrześcijańskiej 
(przedefiniowuje on również chrześcijań-
ską demonologie reaktywując gnostycką 
demonozofię). A. Posadzki podkreśla, że 
Jung przedefiniowuje chrześcijańską teo-
logię na teozofię gnostycką. Twierdził: 
„Jahwe na przykład był nie tylko Bogiem, 
lecz także Diabłem. Ale począwszy od 
chrześcijaństwa, zwłaszcza zaś Reforma-
cji, nieświadomość, czyli diabeł, w coraz 
większym stopniu była pomijana, wypie-
rana, zapomniana, usuwana”14. Jung także 
zafałszowuje problem zła. Nie rozróżnia 
on wyraźnego podziału pomiędzy psy-
chologicznym kompleksem a grzechem 
i rzeczywistością szatana. Pomieszania 
owe mają swe skutki w niektórych teo-
riach na gruncie katolicyzmu. A. Posadzki 
wskazuje na pomieszania pojęć i płasz-
czyzn ontologicznych, gdzie propagowa-
ne są pseudonaukowe praktyki, takie jak 
NLP u L. J. Gonzalesa15. Jung interesował 
się, jak wskazuje wielu badaczy, bardziej 
mitologią, okultyzmem niż psychiatrą 
czy nauką. Badał sny pacjentów czy dane 

o pierwotnych kulturach w Afryce Pół-
nocnej, Indian czy mieszkańców Kenii. In-
teresowały go również pisma okultystów 
(Bławatska), czy alchemików a także bud-
dyjskie mandale oraz ich symbolika. „Do-
konał tu bezprawnej psychologizacji kul-
tycznego zjawiska mandali16, co sprawiło, 
że stała się ona bez żadnych zastrzeżeń 
popularyzowana w szkołach jako forma 
neutralnego, psychologicznego ćwiczenia 
dla dzieci i młodzieży”17. Jest podawana 
również jako technika studentom peda-
gogiki. także na uniwersytetach katolic-
kich. Technika ta ma porządkować świat 
wewnętrzny, pomagać zrozumieniu sie-
bie, pomagać w odnalezieniu własnego 
miejsca w świecie, powodować relaksa-
cję i odprężenie całego ciała, wzmagać 
koncentrację. W zależności od rodzaju 
mandali, mogą one rzekomo uzdrawiać, 
oczyszczać, wzbudzać przebaczenie, nie-
winność, moc umysłu, spokój, miłość, do-
statek, harmonię, mądrość, radość – wła-
ściwie wszystko co człowiekowi przyjdzie 
na myśl. W podręczniku szamanizmu M. 
harner popularyzuje mandalę, jako tech-
nikę szamańską, która nie wymaga środ-
ków halucynogennych. Z kolei R. Moser 
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18  Por., tamże.
19  Zob. A. Posadzki. Plaga pozytywnego myślenia. Nasz Dziennik 18-19. 11. 2006.
20  A. Kowalewska. I. Tabak. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tyto-
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21  Tamże, s. 57.
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nego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Kielce 2011, s. 179-180.
24  Tamże, s. 205.

wydał książkę z mandalami do kolorowa-
nia, której wypełnianie ma powodować 
nadzwyczajne efekty. Mandale rysują 
także dzieci, nie zdając sobie sprawy 
z inicjacji religijnej, w jaką wchodzą18.

4. Pozytywne Myślenie 
„Jeśli myślimy pozytywnie, spotykają 

nas same dobre rzeczy” (J. Silva); „nieważ-
ne, kim jesteś, ważne, za kogo się uwa-
żasz” (A. Bierbach); „to, w co wierzysz, 
staje się prawdą” (L. Hay). 

(...) Postawy ukryte za „pozytywnym 
myśleniem” są jednak najczęściej niedoj-
rzałe i egoistyczne (przypominają marze-
nia dziecka, które jednak zatrzymało się 
w swoim rozwoju), służą wyparciu praw-
dziwych uczuć, oddalają od realnej pomo-
cy w profesjonalnej terapii, ale mogą kore-
spondować również z postawą magiczną 
i idolatryczną (otwierając ludzi na grzech 
bałwochwalstwa i jego duchowe konse-
kwencje, czyli zniewolenia duchowe i de-
moniczne). (...)19. Koncepcje pozytywnego 
myślenia przenikają do systemów różnego 
rodzaju psychoterapii i ćwiczeń stosowa-
nych również jako propozycje dla studen-
tów pedagogiki, terapeutów, pedagogów 
i psychologów szkolnych a także w propo-
zycjach zajęć i ćwiczeń z profilaktyki uza-
leżnień w ramach edukacji zdrowotnej20. 

W propozycjach owych czytamy: 
„W ostatnich latach coraz większe zna-

czenie przypisuje się też zastępowaniu 
myślenia negatywnego – pozytywnym 
(…). Pozytywne myślenie poprawia sa-
mopoczucie i zwiększa motywację do 
wprowadzania zmian. Zmiana sposobu 
myślenia wymaga jednak treningu, który 
warto zaproponować młodzieży”21. Ów 
trening zawiera w sobie elementy ćwi-
czeń oddechu (znajdujemy je w oddycha-
niu holotropowym)22 czy jogi w połącze-
niu z muzyką relaksacyjną. Proponowany 
uczniom relaksacja progresywna do złu-
dzenia przypomina uwalnianie kundalini 
w medytacji joginistycznej. 

Propagowanie „pozytywnego myśle-
nia” w propozycjach edukacyjnych dla 
gimnazjalistów w bloku „edukacja zdro-
wotna”, ma na celu wg autorów odwrócić 
uwagę od tego co przykre i negatywne. 
Chociaż postuluje się „racjonalizm” to 
powołując się na Freuda dorzucając From-
ma, trudno jest oprzeć się podejrzeniom 
o psychologizację i ideologizację kultury 
zdrowotnej23. W tejże propozycji możemy 
dowiedzieć się, że mniejszości seksualne, 
zwłaszcza geje i lesbijki są dyskrymino-
wane z winy głęboko zakorzenionych 
przekonań o naturze ludzkiej wspieranym 
brakiem podstawowej wiedzy. A wiedza 
ta mówi, że homoseksualizm „nie wiąże 
się ani z chorobą ani z odstępstwem od 
norm moralnych”24. W tych i podobnych 
publikacjach proponuje się scenariusze 
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25  Por. A. Posadzki. Psychologia…, dz. cyt., s. 55.
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27  Por. A. Posadzki. Psychologia…, tamże, s. 60.
28  E. F. Freitag. Siła podświadomości-potęga sugestii. Wrocław 1996.
29  Por. A. Posadzki. Mediumizm jako antyreligia. „Nasz Dziennik”. 31 X – 1 XI 2006.

zajęć zarówno z pozytywnego myślenia 
jak i tolerancji, zwłaszcza w odniesieniu 
do w/w wynaturzeń. „Pozytywne myśle-
nie” z inspiracji New Age a także niektó-
rych protestanckich odłamów w Ameryce 
wkrada się także do katolickich grup cha-
ryzmatycznych25. O zagrożeniach ducho-
wością Nowej Ery w katolickich i chrze-
ścijańskich grupach charyzmatycznych 
pisałem w poprzednich wydaniach „Pe-
dagogiki Katolickiej”. „Pozytywne myśle-
nie” cieszy się dużą popularnością wśród 
różnych grup biznesowych, polityków, 
sportowców, terapeutow, pedagogów… 
Organizowane są szkolenia, seminaria, 
kursy za którymi stoją propagatorzy 
tej koncepcji, często członkowie różne-
go typu stowarzyszeń, grup wyznanio-
wych, sekt (np. scjentolodzy). Niepokoi 
rozpowszechnianie światopoglądowych 
tez, które otwierają przed człowiekiem 
wiarę w jego nadludzkie, boskie możli-
wości, wiara w magiczną moc słów, nie-
kiedy talizmanów (niektórzy autorzy re-
klamują swoje „dzieła” jako talizmany26. 
„Pozytywne myślenie” bliższe jest magii 
i okultyzmowi niż nauce. Chodzi tu o tzw. 
Subiektywne motywacje oraz obiektyw-
ne cele, które jak zaznacza A. Posadzki, 
bardziej odpowiadają magii niż religii27. 
W „Pozytywnym myśleniu” manipuluje 
i wykorzystuje się religię, zwłaszcza Bi-
blię do subiektywnych nadużyć. Manipu-
lacja i instrumentalizacja sacrum jest ty-
powym zjawiskiem spotykanym w okul-
tyzmie czy magii. Profanuje się modlitwę 
używając jej do tzw. „terapii modlitwą”. 

Boskie możliwości podświadomości ludz-
kiej oraz wiara w absolutyzm umysłu 
wskazuje na gnostyczne podłoże antro-
pologii „pozytywnego myślenia” oraz 
na demoniczno-gnostycką koncepcję sa-
mozbawienia (zob. Rdz 3, 4-5)28. W „po-
zytywnym myśleniu” obecny jest także 
spirytyzm. Za ową „siłą umysłu”, w któ-
rą wierzą jej propagatorzy mają stać 
„niewidzialni obserwatorzy” czy duchy 
– przewodnicy, którzy kierują losem po-
słusznym ich władzy (N. Hill, C. J. Jung, E. 
Kübler – Ross, R. Moody, R. Bach, J. Silva, J. 
Murphy, E. F. Freitag, A. Desant, R. Steiner 
i inni)29. „Pozytywne myślenie” prowadzi 
do idolatrii, która należy do najcięższe-
go kalibru grzechów ludzkich. Techniki 
mają charakter inicjacyjny i diaboliczny. 
Jest substytutem wiary i chrześcijańskiej 
duchowości. Każde odwoływanie się do 
„pozytywnego myślenia”, zwłaszcza 
w psychoterapii czy pedagogice jest pseu-
donaukowym synkretyzmem newageow-
skiej satanizacji świata. 

5. „dostraJanie” doktora ryBiCkiego
Na głównej stronie doktora Rybickiego 

dowiedzieć się można, że „Władysław 
Stanisław Rybicki – doktor nauk medycz-
nych, nauk psychologicznych Absolwent 
Wydziału Lekarskiego w Wojskowej Aka-
demii Medycznej w Łodzi 1977. Doktor 
medycyny i psychologii. Badacz i badacz 
medycyny starożytnej i większości nur-
tów medycyny alternatywnej. Geronto-
log, ekolog i biblista. Autor wielu metod 
leczenia i rewitalizacji. Prekursor nowej 
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33  Zob. http://www.twojawizja.plwladyslaw-rybicki(27.12.2012.).

syntezy medycyny, biologii, fizyki i psy-
chologii. Twórca Nowoczesnej Medycyny 
Biologicznej realizującej tę nową synte-
zę w ramach Centrum Medycyny Biolo-
gicznej VIP DOSTROJENIE”30. Rybicki na 
kilka lat przed aferą przeciekową stracił 
uprawnienia do wykonywania zawodu 
lekarza. Nie figuruje także w bazie „Lu-
dzie nauki”. Jego medyczne przesłanie to: 
„dr Rybicki dzięki odkrytemu przez siebie 
prawu rezonansu równoległych zjawisk 
stworzył nową metodę badawczą w na-
uce – metodę energoinformacyjnej syn-
tezy równoległych zjawisk. Zastosowanie 
tej metody równolegle do struktury cza-
su i przestrzeni oraz struktury anatomii 
człowieka doprowadziło do odkrycia za-
sad dostrojenia człowieka do Praw Czasu 
i Przestrzeni rządzących ludzkim życiem, 
zdrowiem i rozwojem. Następnym kro-
kiem było stworzenie Technologii Re-
zonansowych Warunków Sprzyjających 
Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni. 
Z kolei wieloletnia już praktyka stosowa-
nia ich w medycynie potwierdziła i dalej 
potwierdza swoją skutecznością uni-
wersalną prawdę Filozofii i Technologii 
Dostrojenia do Praw Czasu i Przestrzeni. 
Ich zaistnienie stworzyło fundament pod 
uniwersalną kosmiczną medycynę, psy-
chologie i filozofię, a tym samym odkryło 
NOWE PERSPEKTYWY DLA LUDZKOŚCI”31. 

Metody dostrajania charakteryzuje A. 
Gargas: „Poza naświetleniami modulo-
wanymi falami pacjenci poddawani byli 
m. in. Dostrajaniu do – jak to nazwał 
sam Rybicki – uniwersalnych praw cza-
su i przestrzeni. Na każdy okres i obszar 
obliczane są korekcyjne modulacje, które 
skutecznie eliminują każdą infekcję po-

przez dostrojenie rozstrojonego pacjen-
ta”32. Rybicki prezentuje siebie jako or-
ganizatora elitarnego forum naukowców 
– Międzynarodowego Instytutu Ekologii 
Człowieka i Światowego Uniwersytetu 
Nowej Cywilizacji33. W jego teorii i prak-
tyce „dostrajania” dostrzec można szereg 
odniesień do popularnych dzisiaj praktyk 
z obszaru New Age. Sprzedawana przez 
niego „medykamenty” typu „dostrojo-
ne wino”, „dostrojona oliwa z oliwek” 
(w 18 rodzajach „dostrojeń”) przypomi-
nają „energetyzowane” specyfiki różnego 
typu uzdrawiaczy i bioenergoterapeutów. 
Samo „dostrajanie” nasuwa skojarzenia 
z akupunkturą, akupresura czy techni-
kami medytacji orientalnych, mających 
na celu przywracaniu harmonii i fuzji 
z „energią kosmiczną”. Teorie Rybickiego 
nawiązują do taoizmu a także milena-
ryzmu (nowa cywilizacja w „Przesłaniu 
słowiańsko-hebrajskim”) czy psychologii 
integracyjnej. 

Rybicki odwołuje się także do kompute-
rowej psychodiagnostyki i psychokorekcji 
profesora Anuaszwilego – rosyjskiego fi-
zyka i psychologa. Metoda Anuaszwilego, 
propagowana przez Rybickiego pochodzi 
z obszaru masońskiej kabały, religii wro-
giej Chrystusowi. Jeden z polskich tygo-
dników tak pisze o działalności Anuasz-
wilego: „Europejska Akademia Psycholo-
gii Integracyjnej Jupiter w Łodzi wydaje 
dyplomy magistra rosyjskiej Wyższej 
Szkoły Psychologii w Moskwie. Łódzka 
uczelnia kształci na kierunkach: parap-
sychologia, radiestezja, kosmobiologia, 
odnowa psychobiologiczna, chromotera-
pia, numerologia i chiromancja. Oddzia-
ły akademii działają też w Warszawie, 
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Gdańsku, Białymstoku, Szczecinie, Krako-
wie i Poznaniu. Szkoła istnieje od 10 lat, 
w tym czasie ukończyło ją około tysiąca 
osób. Uczyli się oni astropsychologii, ta-
rota, numerologii, hipnozy, masażu poli-
nezyjskiego, a nawet świecowania uszu. 
Nauczał w nich m. in. Autandił Anuaszwi-
li, pracownik Rosyjskiej Akademii Nauk, 
który zajmuje się wykrywaniem mało 
widocznych obiektów. Nauczała Kathy Syn-
der, biskup Chrześcijańskiego Kościoła 
Spirytualnego z USA, medium, jasnowi-
dząca i jasnosłysząca. Szkopuł w tym, że 
łódzka akademia nie ma w Polsce statu-
su uczelni wyższej, a jej rosyjski partner 
nie ma w Rosji akredytacji, co oznacza, że 
wydawane dyplomy są nic nie wartym 
świstkiem papieru”34. Mamy zatem real-
ny polski Hogwart, szkołę magii i czarow-
nictwa, matecznik okultyzmu i głupoty. 
Rybicki wkracza w obszar masońskiej 
„jedynej prawdziwej religii”, według któ-
rej tylko wybrani zostaną bogami i będą 
Panami i Prawodawcami świata. Pojmo-
wanie tej boskości przez masonów jest 
różne, ale posiada wspólną płaszczyznę 
– walkę z prawdziwą religią i odwieczne 
kłamstwo: wiarę w boskość człowieka. 
Nawiązując i nadużywając tradycję sta-
rotestamentalną i judeochrześcijańską, 
Rybicki tworzy nową wizję panów świata 
– żydów i słowian. Mamy tutaj elementy 
koncepcji nietscheanizmu i nacjonalizmu. 
Jeżeli dodamy do tego poglądy wpływo-
wego w Europie i Rosji Aleksandra Dugi-
na, układa się pewien obraz współczesnej 
rzeczywistości polskiej i Europy. Dugin – 
rosyjski filozof, politolog i jedna z najbar-
dziej opiniotwórczych postaci, twierdzi, 
że w Polsce największym „problemem jest 
jej katolicyzm i że należy go rozkładać od 

środka, przy jednoczesnym poparciu ma-
sonerii, rozkładowych ruchów świeckich, 
promować chrześcijaństwo heterodoksyj-
ne i antypapieskie. „Katolicyzm nie może 
być wchłonięty przez naszą tradycję, chy-
ba, że zostanie głęboko przeorientowany 
w kierunku nacjonalistycznym i anty-
papieskim. Gdyby w Polsce działała loża 
w rodzaju irlandzkiej Złotej Jutrzenki, 
której liderzy, np. Wiliam Butler Yeats czy 
Maud Gonne, z jednej strony byli katoli-
kami, z drugiej zaś – fanatycznymi okul-
tystami zainspirowanymi kulturą celtyc-
ką, to można mieć jakąś nadzieję. Tacy 
ludzie mogliby rozkładać katolicyzm od 
wewnątrz i przeorientowywać go w kie-
runku bardziej heterodoksyjnym, a nawet 
ezoterycznym. Moi znajomi w Polsce mó-
wią mi zresztą, że są u was takie grup-
ki, mające związek z telemizmem czy 
dorobkiem Alistaira Crowleya”35. Minęło 
14 lat od rozmowy z rosyjskim masonem 
a w Polsce już nie ma wspominanych gru-
pek – jest cały przemysł i zorganizowane 
partie polityczne, ludzie, którzy wtedy 
byli określani jako „moi znajomi” Dugina 
– sprawują władzę, kreują życie gospo-
darcze, społeczne, polityczne. Antykato-
licka i antypolska „elita ponowoczesno-
ści” tworzy nowe programy edukacyjne, 
zasiada w togach na uniwersytetach i są-
dach, dysponuje niemalże kompletnym 
rynkiem mediów a niewygodnych elimi-
nuje z obszaru nauki, kultury, władzy, Ko-
ścioła. Eliminacja ta przybiera w niektó-
rych przypadkach formę fizycznej ekster-
minacji (seryjni samobójcy, spektakularne 
katastrofy czy świętokradcze profanacje 
symboli religijnych, największych świę-
tości wiary i tradycji narodowej). Dugin 
stawia kropkę nad „i” mówiąc, iż Rosja 
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w swoim geopolitycznym oraz sakralno-
geograficznym rozwoju nie jest zaintere-
sowana w istnieniu niepodległego pań-
stwa polskiego w żadnej formie36. 

Zarówno Eurazjaci jak i masoneria – 
mówi Dugin – „chcemy pozbawić was 
waszego katolicyzmu. Nasza oferta jest 
jednak lepsza, ponieważ przy nas będzie-
cie mogli przynajmniej rozwijać i reali-
zować swoją słowiańską tożsamość. Im 
mniej wpływowe są więc siły prowschod-
nie w lobby antykatolickim, tym wasza 
sytuacja staje się tragiczniejsza. Mam 
jednak nadzieję, że pojawią się u was 
siły ciążące ku eurazjatyzmowi(..)”37. Owo 
życzenie Dugina ze schyłku lat dziewięć-
dziesiątych dzisiaj zrealizowało się jak 
upiorne proroctwo. Związki czołowych 
postaci polityki, świata nauki, biznesu, 
prawa a także niektórych przedstawicieli 
Kościoła zarówno z masonerią, masoński-
mi służbami specjalnymi (w Polsce WSI 
w Rosji GRU) tworzą mur nie do przebicia 
katolikom i patriotom polskim. 

W obecnej sytuacji wydaje się, iż tylko 
cud może doprowadzić do dopuszczenia 
telewizji TRWAM do współistnienia na 
rynku medialnym, czy do swobodnego 
wydawania polskiej prasy. Reaktywowa-
na loża masonerii żydowskiej B’nai B’riht 
9 września 2007 roku w swym głównym 
motto podejmowanych przedsięwzięć 
ujęła odzyskanie żydowskiego mienia 
(ponad 60 miliardów dolarów) i likwida-
cję RADIA MARYJA i telewizji TRWAM. 
Liczne kontakty prezydenta Komorow-
skiego, jak i jego odznaczenia dla wielu 
członków loży „Polin” wskazują na silne 

wpływy masonerii na najwyższe władze 
w Polsce. Jego związki z masonerią, jak 
wskazuje wiele źródeł, są znane od wielu 
lat, podobnie jak przyjaźń z Palikotem. 

6. Być świadkieM i oBrońCą Prawdy
Zadaniem każdego pedagoga i naukow-

ca jest dociekanie i głoszenie prawdy. 
W apologii tej nie sposób przemilczać 
oczywistych zafałszowań i zagrożeń wy-
nikających z ekspansji neopogaństwa. 
Jest to o tyle ważna i nagląca potrzeba, 
gdyż obszary pedagogiki nie są wolne 
od przedefiniowań i pseudonaukowych 
koncepcji. Dotyczą one sfery duchowo-
ści człowieka, ukrywając się za pseudo-
naukowymi teoriami. Nie są to działania 
neutralne czy naturalne. Niosą ze sobą 
niebezpieczeństwo inicjacji, której młody 
człowiek nie jest świadomy. Śmiem twier-
dzić, że także spora część zacnych i uczo-
nych autorytetów. Pedagogika katolicka 
nie redukuje człowieka, nie odrzuca teo-
logii grzechu – krzyża – odkupienia. Bez 
teologii krzyża trudno zrozumieć sens 
istnienia. Bez niej życie ludzkie stanie 
się absurdem a wychowanie zamieni się 
w tylko w techniki samozadowalania i sa-
mowybawiania. Bez Chrystusa, który jest 
Prawdą będziemy mieć newageowską 
pseudonaukową ekstrapolację i dogma-
tyczny irracjonalizm. Propagowany dziś 
monizm, który zaciera różnicę między Bo-
giem a człowiekiem musi w konsekwen-
cji doprowadzić człowieka do samoubó-
stwienia (idolatrii)38.

Podejmowana tematyka ma na celu 
wzbudzić w sobie poczucie odpowie-
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dzialności za to co i jak głosimy. Czy je-
steśmy ojcami prawdy. Nie chodzi oto, 
bym bezsilnie zakładał ręce i doszedł do 
wniosku, że wobec tego, nic nie mogę. 
Warto za S. Krajskim przytoczyć słowa 
Prymasa Tysiąclecia, które wypowiedział 
tuż przed śmiercią: „Dzisiaj nieustannie 
przerzuca się odpowiedzialność na spo-
łeczeństwo, naród, państwo, na układy 
społeczno-polityczne. Wszyscy są winni. 
Widzimy winowajców wokół siebie, tyl-
ko ja jestem niewinny. (…) Jeżeli będzie-
my zajmowali się tylko wyrokowaniem, 
a nie odnową naszego życia osobistego, 
popełnimy ciężki błąd i pogłębimy scho-
rzenia naszego społeczeństwa. Nie prze-
rzucajmy odpowiedzialności na innych! 
(…) Olbrzymia rzesza ludzi jest obciążo-
na odpowiedzialnością za stan, w jakim 
się obecnie znajdujemy. To nie jest tylko 
problem polityczny, chociaż jest on ważki 
i doniosły. Wiemy, że ci potężni ponoszą 
najcięższą odpowiedzialność. Ale w nale-
żytej proporcji odpowiedzialność ta jest 
kolektywna (…). Musimy więc dobrze 
zbadać nasze sumienie, w czym my za-
winiliśmy”39. Musimy zwyciężać przede 
wszystkim wiarą poparta nadzieją i miło-
ścią. Jakże aktualna jest ta prawda dzisiaj, 
w Roku Wiary. Być może trzeba będzie 
heroizmu, determinacji (także w obliczu 
grożącego bezrobocia!) ale nie wiemy czy 
nie przyjdzie nam stanąć do Nowej Konfe-
deracji Barskiej w obronie Prawdy.

streszCzenie
Zadaniem Kościoła, a więc każdego 

z nas, jest zobowiązanie głoszenia praw-
dy, prowadzącej wychowanka i wycho-
wawcę drogą którą Jezus nazywa drogą 
do wyzwolenia (por. J 14, 1-12). Prawda 
prowadzi do pokory. Pokora pokonuje 

strach, niepewność własnych możli-
wości i kompetencji, które za wszelką 
cenę ubieramy nierzadko w togę wiedzy, 
uprawniając siebie do władzy nad tymi, 
którzy milczą. Niepewność i strach sta-
ją się narzędziem eliminacji z własnego 
świata urojeń, upominających się o fun-
damentalne prawa egzystencji. Uświęco-
ny nikczemnymi środkami cel rodzi py-
chę. Pycha pogardza i ukryta za woalem 
pseudoprzyzwoitości, przeradza się 
w bezczelność. Ta z kolei uzurpuje sobie 
prawo władzy. Władzy absolutnej.

Przez niemal dwa tysiąclecia, aż do cza-
su gdy powstała współczesna psychia-
tria i psychoterapia, Kościół służył swym 
wyznawcom przeżywającym psychiczne, 
emocjonalne czy behawioralne problemy 
poprzez nauczanie oparte na Objawieniu, 
mocy ducha Świętego, posłudze sakra-
mentalnej czy sakramentaliów, ale także 
przy pomocy dostępnej wiedzy medycz-
nej opartej na naukowym empiryzmie. 
Czy zatem dzisiaj Kościół musi korzystać 
z różnego rodzaju pseudopsychotera-
pi? To pytanie jest o tyle ważkie, że we 
współczesnych systemach nauczania aka-
demickiego (także w uniwersytetach ka-
tolickich na Zachodzie ale i w Polsce), po 
cichu, jakby niepostrzeżenie, wkrada się 
New Age, z całym swym gnostyckim czy 
okultystycznym bagażem. 

W najnowszej historii Kościoła żadne 
inne świeckie przedsięwzięcie nie mia-
ło takiego wpływu na środowiska ko-
ścielne jak poradnictwo psychologiczne, 
a zwłaszcza różnego rodzaju psychote-
rapie. Wielu duchownych i pedagogów 
katolickich dołożyli do swego podstawo-
wego wykształcenia dyplomy z dziedziny 
psychologii. Dzisiaj oni bez sprzeciwu 
wpisują w swe nauczanie (zwłaszcza 
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w obszarze duchowości i wychowania ka-
tolickiego) poradnictwo i terapie psycho-
logiczne czy psychiatryczne.

Zadaniem każdego pedagoga i na-
ukowca jest dociekanie i głoszenie 
prawdy. W apologii tej nie sposób prze-
milczać oczywistych zafałszowań i za-
grożeń wynikających z ekspansji neopo-
gaństwa. Jest to o tyle ważna i nagląca 
potrzeba, gdyż obszary pedagogiki nie 
są wolne od przedefiniowań i pseudo-
naukowych koncepcji.

suMMary
Educator has to be father of truth
Announcing of truth is task of Church. 

In sphere of science also. Pedagogics is sci-

ence and school of life. We should escape 
any, every scientific lie. And also identify 
it. Threats can blast subsequent from 
they process of education. This article 
indicates certain threats. Has to indicate 
on purpose it. Catholic educator must de-
mand for truth. And compromise can not 
accede. For price of loss of work even.

However, we do not stand on played 
through position. We must be defined to-
day at the end. Either I am person of truth 
either business beguile in it. However, 
I am responsible for second person. Be-
hind for its education not only and bred. 
And also for rescue. So, truth should be 
for we most important. And it is neces-
sary to know defend.
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