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Kierownictwo duchowe i jego praktyka często utożsamiana 
jest z osobami będącymi już na pewnym etapie rozwoju życia 
duchowego. Nierzadko „rezerwowane” jest wyłącznie dla osób 
prowadzących już jakiś styl życia, związany z podążaniem 
i pragnieniem drogi świętości. Droga świętości jest jednak 
szczególnym zadaniem osób, które są w trakcie procesu wy-
zwalania spod mocy złego ducha. Ich powołaniem, tak jak 
przywilejem każdego chrześcijanina jest wybór drogi święto-
ści. Styl życia narażony na życie w stanie duchowej obojętności 

1 Marcin Niesporek, ks. dr, kapłan archidiecezji katowickiej, absolwent 
wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego (2004), doktorat z teologii pasto-
ralnej (2010) nt. „Formacja chrześcijańska w wielkopostnych listach paster-
skich biskupów polskich w latach 1979-2005”, od 2010 – rekolekcjonista 
archidiecezjalny, katecheta, wikariusz w parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Pszowie, kontakt z autorem: marcin.niesporek@archidiece-
zja. katowice.pl. 
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wobec Boga, bądź w stanie grzechu ciężkiego, wiązałby się 
z realnością powrotu stanu zniewolenia demonicznego (por. 
Łk 11, 24-26). 

Kierownictwo duchowe zatem powinno towarzyszyć takiej 
osobie nie tylko w czasie całkowitego (widocznego, rozezna-
nego) uwolnienia, ale także od momentu, kiedy osoba jeszcze 
nie jest całkowicie wyzwolona, ale znajduje się na istotnym 
etapie walki duchowej, potrafi „zapanować” (przezwyciężyć) 
ataki złego ducha przez dobre wybory.

1. Potrzeba i duchowe owoce kierownictwa duchowego

Kierownictwo duchowe jest określane jako regularne dusz-
pasterstwo indywidualne, prowadzące do doskonałości chrze-
ścijańskiej. W centrum kierownictwa duchowego zawsze znaj-
duje się ideał świętości, do którego są powołani wszyscy 
chrześcijanie. Istotne dla kierownictwa duchowego jest regu-
larny i długotrwały wysiłek, realizowany według ustalonego 
planu. Zatem zwyczajne, okazjonalne rozmowy na tematy reli-
gijne nie odpowiadają definicji kierownictwa duchowego2.

Podmiotem kierownictwa duchowego jaki interesuje autora 
w wybranym artykule jest osoba uzależniona od złego ducha. 
Jak taką osobę zdefiniować? Co oznacza stan uzależnienia od 
złego ducha? Osoby uzależnione do złego ducha są to osoby, 
które w sposób bezpośredni albo pośredni wykroczyły przeciw 
pierwszemu przykazaniu Dekalogu. Uzależnienie następuje 
już wtedy gdy osoba zwraca się o pomoc, usługę do bioener-

2 Zob. J. Stierli, Sztuka  kierownictwa  duchowego, w: J. Augustyn, 
J. Kołacz (red.), Sztuka  kierownictwa  duchowego.  Poradnik  dla  księży 
(=SKD), Kraków 2007, s. 25.
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goterapeuty, wróżki, jasnowidza, świeckiego „egzorcysty”. 
Sytuacje te implikują zwracanie się do złego ducha. Zwracanie 
się do człowieka, którego możliwości ograniczone są ludzką 
naturą, a więc przestrzenią i czasem oznacza nie tylko zwraca-
nie się do jego możliwości ludzkiego oddziaływania, ale do 
złych duchów, które za tymi umiejętnościami często stoją. 
Oczywiście skuteczność na którą powołują się często ludzie 
praktykujący magię, Reiki, Tarota, czy inne okultystyczno-de-
moniczne praktyki, jest elementem zwodzenia ich przez złego 
ducha. Uzależnienie trzeba odróżnić od zniewolenia, będącego 
wynikiem grzechu. Kiedy jednak człowiek przekracza pierw-
sze przykazanie Boże, rezygnuje z zawierzenia Bogu swojego 
życia a ucieka się do złego ducha, daje mu prawo do siebie. 
Uzależnienie wynikające z konkretnej relacji (odniesienia do 
demona), jest o wiele większym uzależnieniem od grzechu, 
który raczej wynika ze słabości. Stąd też praktyki demoniczne 
pociągają za sobą cały szereg dręczeń, jak: lęki, stany depre-
syjne, koszmary nocne3. Stany te są konsekwencją grzechów 
związanych z bałwochwalstwem. Papież Franciszek w ency-
klice o wierze „Lumen Fidei” doskonale określa naturę bałwo-
chwalstwa: „Bałwochwalstwo nie wskazuje jednej drogi, lecz 
wiele szlaków, które nie prowadzą do wyraźnego celu, a raczej 
tworzą labirynt. Kto nie chce zawierzyć Bogu, zmuszony jest 
słuchać głosu wielu bożków”4.

Wykroczenie przeciw pierwszemu przykazaniu Dekalogu 
jest współczesnym pokłosiem gnozy (neognozy), która kształtu-
je współczesny okultyzm, zarezerwowany dla wąskiego grona 

3 Zob. A. Grefkowicz, Dusza nie jest na sprzedaż, Egzorcysta 9 (2013), 
s. 44-45

4 Franciszek, Encyklika O wierze „Lumen Fidei” (=LF), Kraków 2013, 
nr 13. 
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wtajemniczonych5. Praktyki okultystyczno-demoniczne bazu-
ją na skutkach zranionej natury ludzkiej. Często powodem się-
gania do praktyk bałwochwalczych jest pragnienie poznania 
tajemnicy bądź wiedzy tajemnej; szukanie szczęścia; zalicze-
nie przedmiotu szkolnego; brak zaakceptowania ze strony in-
nych; samotność, pustka, rozpacz; chęć uczynienia drugiej 
osobie krzywdy; pragnienie posiadania nadprzyrodzonych da-
rów; chęć nabycia umiejętności czytania w myślach; osiągnię-
cie w doczesności za wszelką cenę szczęścia; problemy ro-
dzinne (alkoholizm, awantury, brak miłości ze strony 
rodziców); nienawiść do Boga; poznawanie kolejnego etapu 
trwania w złu; wewnętrzna ciekawość; strach przed konse-
kwencją wejścia w zło, naiwna wiara, że zawarcie paktu uchro-
ni przed skutkami zła; dążenie do polepszenia urody czy inteli-
gencji; wzięcie na siebie ciężaru duchowej opresji innych; 
pragnienie miłości niezaznanej w rodzinie6.

Taktyka złego ducha niestety jest taka, że dopóki osoba nie 
uświadomi sobie wagi grzechu tych praktyk, jako tako prowa-
dzi życie bez uciążliwości. Problem pojawia się, kiedy osoba 
planuje na nowo zawiązać relację (więź) z Bogiem. Wtedy 
osoba Złego próbuje ten wysiłek uniemożliwić. Osoba taka 
przeżywa doświadczenie opętania7, 

5 Zob. LF 47.
6 Zob. P. Markielowski, Moda na cyrografy, Egzorcysta 9 (2013), s. 6-7.
7 Opętanie i jego rezultat jest podobny do hipnozy, dokonywanej przez 

człowieka. Człowiek nie potrafi obronić swej wewnętrznej wolności i wy-
zwolić się od uzależnienia, jakim jest znalezienie się we władzy duchowej 
drugiego człowieka. Opętanie wywołuje pewną dwubiegunowość. Znalezie-
nie się we władzy szatana, powoduje wprowadzenie do psychiki człowieka 
innego bieguna, jest to jednak biegun obcy, z którym człowiek walczy. Dalej 
opętanie gdyby dokonywać pewnej charakterystyki zaproponowanej przez 
R. Laurentina, jest pewną utratą świadomości, jako istotnej cechy charakte-
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opresji8, obsesji9 albo natarczywych pokus10.
Decydującym jednak działaniem szatana jest kłamstwo. 

Często więc duszy postępującej kłamstwo przedstawia się 
w pozorach. Szatan udziela duszy takich rad, proponuje różne 

rystycznej opętania, związanej z zanikiem psychiki i całkowitą nieświado-
mością tego co działo się podczas kryzysu. Jeśli więc u człowieka występuje 
rozdwojenie świadomości, to nie jest ona wynikiem rozszczepienia osobo-
wości, lecz walką człowieka z agresją osobowego zła jakim jest szatan, zob. 
R. Laurentin, Szatan  mit  czy  rzeczywistość?  Nauczanie  i  doświadczenie 
Chrystusa i Kościoła, Warszawa 1997, s. 84-85. 

8 W zdefiniowaniu pojęcia opresji diabelskiej, należy widzieć zewnętrz-
ne działanie złych duchów, skierowane na konkretną osobę, w celu „uprzy-
krzenia jej życia”, ukierunkowanego na stałą więź z Panem Bogiem. Doty-
czą one niewytłumaczalnych zjawisk dokonujących się w pobliżu 
przebywania danej osoby (np. samoistnie przesuwające się meble; obrazy na 
ścianie; samozapłony sprzętu gospodarstwa domowego; odgłosy chodzenia 
po psutym mieszkaniu; nienakręcone bicie zegaru ściennego; itp. Głównym 
celem jest wprowadzenia człowieka za pomocą wpływu na jego zmysły 
w świat bez Boga. Szczególnie kiedy działają na psychikę człowieka mogą 
wywołać bunt wobec Boga i odchodzenie od jego miłości. Mogą dotyczyć 
także np. ucisku na szyi, w ten sposób złe duchy chcą nam udowodnić, że 
mają nad nami władzę, zob. B. Kocańda, Jak pomagać cierpiącym z powodu 
działania złych duchów. Poradnik, Kraków 2007, s. 23-24, 26. 

9 Obsesja występuje wtedy, gdy człowiek, szczególnie jego umysł jest 
opanowany przez demona, myślami nie do przezwyciężenia różnego rodza-
jami snów. Osoba taka nie jest w stanie prowadzić normalnego życia, podda-
na jest pesymizmowi i rozpaczy, widząc jedynie wyjście w samobójstwie, 
zob. Zob. G. Amorth, Działanie demona, w: G. Amorth, A. Musolesi (red.), 
Atak złego. Jak rozpoznać zło i jak się z niego wyzwolić, Kraków 2012, s. 11.

10 Zły duch nie przestaje działać w momencie uwolnienia. Każdy chrze-
ścijanin doświadcza jego obecności a pokusy są tego przykładem. Stąd też 
szczególnie u osoby, która już raz doświadczyła namacalnej obecności złego 
ducha konieczne jest nieustanne korzystanie z modlitwy i sakramentów. Ko-
nieczne jest też by co jaki czas osoba taka przyjmowała błogosławieństwa, 
zob. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Częstochowa 1997, s. 105.
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praktyki duchowe, by w praktyce wszystko zniszczyć. Szatan 
wzbudza w duszy fałszywe pociechy duchowe, które są pokar-
mem dla „czynności własnej”, czy też „miłości własnej”. Jest 
więc przyczyną popadnięcia w grzech pychy. Pycha podsyca-
na przez szatana – powoduje w dalszej kolejności brak umiaru, 
wzbudzając w człowieku poczucie niesamowitości, impono-
wania i zadziwiania. Człowiek wobec szczególnie zjawisk 
nadprzyrodzonych, których doświadcza w sobie powinien za-
chować ostrożność, podkreśla święty Jan od Krzyża, i im naj-
częściej nie dowierzać. Powinien zamiast skupiać się na bada-
niu tego rodzaju „darów” opierać życie duchowe na 
fundamencie życia duchowego jakimi są cnoty teologalne11.

Działanie złego niestety doprowadza człowieka do postawy 
„podwójnej przynależności”. Człowiek nawet wierzący nie 
widzi żadnego problemu w praktykach okultystycznych. We 
wszystkich przypadkach (czy mamy do czynienia z magią czy 
chiromancją, czy bioenergoterapią) kierownik duchowy stoi 
przed odpowiedzialnym zadaniem wyjaśniania proszącemu o 
kierownictwo duchowe, że przynależność taka eliminuje 
chrześcijanina z nazywania siebie katolikiem oraz stawia go 
poza przyjmowanymi sakramentami. Bardzo często praktyko-
wanie magii czy innych praktyk uderzających w pierwsze 
przykazanie Boże, może być dla kapłana motywem wysłania 
petenta do egzorcysty. Wydaje się, że nie zawsze w przypadku 
takich praktyk możemy mówić o potrzebie egzorcysty. Środ-
kiem leczącym najpierw jest szczere nawrócenie polegające na 
zerwaniu z grzechem, porzuceniu grzesznego życia, a także 
doprowadzenie osoby takiej przez kierownictwo duchowe do 
odbycia szczerej spowiedzi, sama zaś spowiedź jest przecież 

11 Zob. K. Świerszcz, Szatan w życiu duchowym człowieka, w: „Anio-
łowie i demony”, J. M. Popławski (red.), „Homo Meditans”, t. XVIII, Lu-
blin 2007, s. 296-299.
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sakramentem uzdrowienia. Podjęcie zaś sakramentalnego ży-
cia, wraz z regularną spowiedzią i uczestnictwem w Euchary-
stii może być „lekarstwem” na całe zło12.

Nie tylko w konfesjonale, ale często w kierownictwie du-
chowym, poprzez różne rozmowy kierownik może się spotkać 
z pytaniem o tak zwane terapie alternatywne. Osoby poddające 
się kierownictwu duchowemu szukają odpowiedzi na pytania 
o granice korzystania z różnych terapii alternatywnych. 
Ogromny wachlarz takich terapii, ciągle powstające nowe po-
wodują, że jest to problem bardziej rozeznania aniżeli szybkiej 
odpowiedzi. Kierownik duchowy powinien rozeznać konkret-
ny przypadek, może więc postawić przed osobą trzy pytania: 
1. Czy pojedyncza praktyka terapeutyczna opiera się na solid-
nej podstawie teoretycznej, uznanej przez międzynarodowe 
środowiska naukowe?, Czy jej skuteczność terapeutyczna zo-
stała potwierdzona i udowodniona empirycznie przy pomocy 
rygorystycznie kontrolowanych eksperymentów klinicznych?, 
Czy wewnątrz jej podstaw teoretycznych można odnaleźć po-
jęcia metafizyczne, zaczerpnięte z duchowości ezoterycznej, 
okultystycznej lub magicznej? Dwa pierwsze pytania weryfi-
kują ewentualne ryzyko stosowania danej techniki, zaś trzecie 
wprost stawia problem relacji do światopoglądu. Pozytywna 
odpowiedź na trzecie pytanie – nierozdzielnie łączy się z nega-
tywną odpowiedzią na pierwsze dwa. Technika opierająca się 
na podstawach religijnych czy para-religijnych, nie stawia wy-
magań stawianych przez nauki empiryczne13. 

W procesie uwalniania osoba dręczona przez złego ducha, 
nie może zachować biernej postawy. Posiada ona uprawnienia, 
ale i zarazem zobowiązania. Jak każdy wierzący ma ona prawo 

12 P. Śliwiński, Penitent  dotknięty  magią, w: Poradnik  spowiednika, 
P. Góralczyk (red.), Warszawa 2008, wkładka C.4, s. 10-11.

13 Zob. tamże, s. 11-12.
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do zbawienia, a z drugiej strony spoczywa na niej powinność 
prowadzenia życia świętego i ustawicznego wspierania świę-
tości Kościoła. Niestety najczęściej uzależnienie się od grze-
chu, stopniowe oddalania się od Jezusa, może być robieniem 
przestrzeni w sercu dla obecności złego ducha14.

Wobec tak zarysowanej „duchowości” osoby zniewolonej, 
kierownik duchowy powinien zaoferować bogactwo ducho-
wości chrześcijańskiej. Takim bogactwem jest najpierw syste-
matyczna i uporządkowana modlitwa, uzgadniając z nią mini-
mum praktyki modlitewnej: modlitwa poranna rozpoczynająca 
dzień; modlitwa wieczorna połączona z rachunkiem sumienia; 
tajemnica różańca; rozważanie słowa Bożego.

Towarzyszenie duchowe jest połączone z ogromną troską 
o życie sakramentalne. Zobowiązujemy więc osobę zniewolo-
ną do systematycznej spowiedzi, określając terminy spotkań 
w sakramencie pokuty i pojednania15.

14 Zob. J. Zięba, Egzorcyści. Historia teologia, prawo, duszpasterstwo, 
Kraków 2012, s. 225-226.

15 Praktyka towarzyszenia duchowego często łączy sakrament pokuty 
z towarzyszeniem duchowym pod jedną nazwą kierownictwa duchowego. 
Połączenie tych dwóch praktyk: spowiedzi i kierownictwa duchowego zda-
niem abpa A. Vingt-Trois może doprowadzić do zagubienia ich specyfiki. 
Przyjmując połączenie tych dwóch rzeczy będzie prowadziło z jednej strony 
do celebracji sakramentu pokuty i pojednania jako dopełnienia duchowego 
towarzyszenia i modlitewną konkluzją przeprowadzonej rozmowy albo to-
warzyszenie duchowe będzie przesadnie długim przygotowaniem do cele-
bracji sakramentu pojednania. Istnieje niebezpieczeństwo skupiania się na 
skrusze i grzechach a pozostawieniu ważnej praktyki kierownictwa ducho-
wego – a więc rozeznawania duchowego, por. T. Owczarek, Wychowanie do 
walki  z  szatanem przez kierownictwo duchowe, w: Egzorcyzmy w  tradycji 
i życiu Kościoła, A. Żądło (red.), Katowice 2007, s. 259-261, A. Vingt-Trois, 
Kierownictwo duchowe i sakrament pojednania, SKD, s. 265.
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Bez wątpienia jednak kierownictwo duchowe powinno po-
magać na drodze rozwoju sumienia. Kiedy jest owocnie pro-
wadzone osoba zniewolona otwiera się na wezwania miłości 
Bożej, rozeznając za pomocą rozumu praktycznego wewnętrz-
ną wolność na łaski Pana Boga16. Z tą posługą wobec osoby 
uzależnionej od złego ducha, wiąże się rozeznawanie działania 
złego ducha, który w najbardziej szlachetne i dobre pragnienia 
będzie starał się wmieszać złe intencje17.

W kierownictwie duchowym bezcenna jest praktyka spo-
wiedzi generalnej18. Taka spowiedź mogłaby być ważnym, eta-

16 Zob. W. Giertych, Formacja sumienia w kierownictwie duchowym, 
SKD, s. 272-274.

17 Istnieją dwa sposoby rozeznania duchowego w kierownictwie ducho-
wym: 1. Analiza wewnętrznych stanów inspirujących do działania; 2. Analiza 
taktyki „dobrego i złego anioła” mającego wpływ na władze człowieka. W ana-
lizie oczywiście interesuje kierownika to co mówi osoba o jej stanach wewnętrz-
nych duszy. W przypadku osoby zniewolonej, przynajmniej na jej początkowym 
okresie wychodzenia ze zniewolenia trudno zdobyć umiejętność logicznego, 
poukładanego mówienia o swoich poruszeniach. Dlatego kierownik może za-
proponować tematy poruszane w czasie rozmów, by kierownictwo było jeszcze 
bardziej owocne. Tematyka może dokonywać się wokół zagadnień: „aniołowie 
nie mają bezpośredniego i absolutnego dostępu do duszy ludzkiej”; „nie mają 
dostępu do władz duchowych, rozumu i woli”; „nie znają myśli człowieka, chy-
ba, że człowiek na mocy wolności powierza ich treść aniołom”; „aniołowie mają 
dostęp do sfery psychofizycznej człowieka, a więc do jego cielesności”; „nie-
przyjaciel natury ludzkiej atakuje i rani dostępną sferę już od momentu poczęcia 
człowieka, wykorzystując skłonności jego rodziców do złego, a także wszyst-
kich osób odgrywających w jego życiu szczególną rolę”, por. F. Charmot, Roze-
znawanie duchowe i kierownictwo duchowe, SKD, s. 282, T. Owczarek, Wycho-
wanie do walki z szatanem przez kierownictwo…, s. 259-261.

18 Szczególną rolę w rozpowszechnianiu spowiedzi generalnej odegrał 
Św. Ignacy Loyola (1491-1556). Opracowana przez niego książeczka „Ćwi-
czenia duchowne” nabrała jeszcze większego znaczenia duszpasterskiego 
od momentu jej oficjalnego zatwierdzenia przez Papieża Pawła III w breve 
Pastoralis officii cura, 31 lipca 1548 roku. Sam Święty osobiście doświad-
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pem w wyznaniu grzechów mogących powodować zniewole-
nie. Pozwoliłaby także na spojrzenie na swoje życie oczyma 
miłosiernego Boga. Często osoby uwikłane w różne uzależnie-
nia okultystyczno-ezoteryczne, mają za sobą wiele praktyk 
niezgodnych z nauką Kościoła19. Przeżyte na tej drodze na-
wrócenie pozwalałoby dokładnie rozpoznać przyczyny znie-
wolenia demonicznego. Im bardziej osoba uświadomi sobie 
przyczyny grzechu, tym łatwiejsza będzie droga wyzwalania. 
Dlatego w kształt kierownictwa duchowego wpisuje się też, 
związana zresztą z sakramentem pokuty droga przebaczenia 

czył skutków spowiedzi generalnej, najpierw jako nawracający się grzesz-
nik, odbywając osobiście spowiedź z całego swego życia w Monseracie 
21 marca 1522 roku, a po latach studiów i przyjęciu święceń kapłańskich 
jako gorliwy spowiednik i kierownik duchowy. Spowiedź generalna dla jed-
nych osób jest konieczna, dla innych szkodliwa, a dla jeszcze innych poży-
teczna. Konieczna jest dla tych, którzy w przeszłości poważnie zaniedbali 
jeden z istotnych warunków spowiedzi. Ich spowiedzi albo były nieszczere 
(nie wyznano w nich jakiegoś istotnego grzechu), albo było w nich zbyt 
mało żalu, albo po prostu były świętokradcze (bo w istocie nie było w nich 
zerwania z grzechem (mocnego postanowienia poprawy). Spowiedź gene-
ralna na pewno nie jest wskazana dla osób mających sumienie skrupulatne. 
Takie sumienie człowieka widzi grzech tam gdzie go w istocie nie ma. Spo-
wiedź generalna mogłaby jeszcze bardziej wprowadzić lęki i skrupuły do 
życia penitenta. Wreszcie spowiedź generalna jest pożyteczna dla osób po-
dejmujących ważne decyzje życiowe, wstąpienie do zakonu czy semina-
rium, zawarcie ślubu. Św. Ignacy Loyola proponuje w swoich ćwiczeniach 
duchownych odbywanie takiej spowiedzi po ich pierwszym tygodniu. Wa-
runkiem jednak takiej spowiedzi jest jej dobrowolne pragnienie, por. 
W. Królikowski, Jak i kiedy spowiadać się z całego życia, w: Poradnik spo-
wiednika, P. Góralczyk (red.), Warszawa 2008, wkładka D.5, s. 2-3, tenże, 
Spowiedź generalna. Istota – cel – metoda w ujęciu ignacjańskim, w: Sztuka 
spowiadania. Poradnik  dla  księży, J. Augustyn, S. Cyran (red.), Kraków 
2006, s. 433-455.

19 Zob. A. Bartoszek, Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społe-
czeństwu. Moralne aspekty posługi telefonicznej, Katowice 2003, s. 87.
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i uzdrowienia wewnętrznego. Droga ta wyrasta z praktykowa-
nego codziennego rachunku sumienia zarówno ogólnego20 jak 
i szczegółowego21. 

20 Rachunek sumienia ogólny składa się z pięciu punktów: 1. Dzięko-
wać Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa; 2. Prosić o łaskę poznawania 
grzechów i odrzucenia ich; 3. Żądać od duszy swojej zdania sprawy; 4. Pro-
sić Boga, Pana naszego, o przebaczenie win, 5. Postanowić poprawę przy 
Jego łasce. Warto zwrócić uwagę, że rachunek sumienia jest zazwyczaj ro-
zumiany jako oskarżanie się z grzechów. W ignacjańskim rachunku sumie-
nia chodzi bardziej o modlitwę, rozeznanie, uczenie się znajdować Boga we 
wszystkim. Stąd nie tylko pytamy o to czego się nie udało zrobić, ale także 
o to co było przejawem dobra. Mogą towarzyszyć rachunkowi sumienia 
takie pytania jak: „Co dobrego mnie dziś spotkało?”; „Kto był dziś dla mnie 
dobry?”; „Kto i czym dziś mnie obdarował?”; „Dla kogo ja dziś byłem do-
bry?”; Ile osób trudziło się dzisiaj bym miał w domu czystą wodę?”, zob. 
K. Osuch, Codzienny rachunek sumienia, w: J. Augustyn (red.), Co zabrać 
ze  sobą?  Po  pierwszym  tygodniu  ćwiczeń  duchownych, Kraków 2009, 
s. 194-206. 

21 O ile w ogólnym rachunku sumienia dokonuje się oczyszczenie czło-
wieka z winy, w szczegółowym rachunku sumienia dokonuje się oczyszcze-
nie serca ze złych skłonności. Św. Ignacy podaje warunki takiego rachunku 
sumienia. Rachunek ten zawiera trzy pory, odprawiany jest dwa razy dzien-
nie. Sam Św. Ignacy tak radzi w ćwiczeniach duchownych: Pora pierwsza: 
Rano, zaraz po wstaniu z łóżka, powinien człowiek sobie postanowić, że się 
będzie pilnie wystrzegał tego szczegółowego grzechu lub błędu, z którego 
chce się koniecznie poprawić. Pora druga: Po obiedzie prosić Boga, nasze-
go Pana o to, czego człowiek pragnie, mianowicie o łaskę, by sobie przypo-
mniał, ile razy popełnił ten grzech szczególny lub wpadł w wadę, oraz [o ła-
skę] poprawy na przyszłość. Następnie odprawi pierwszy rachunek 
sumienia, domagając się od swojej duszy zdania sprawy z tego, co sobie 
w szczególny sposób postanowił i z czego chce się stanowczo poprawić. 
Przebiegnie tak godzinę po godzinie lub chwilę po chwili, zaczynając od 
wstania z łóżka aż do obecnego rachunku sumienia. I na pierwszej linii 
[podanego niżej wykresu], oznaczonej literą dnia tygodnia zapisze tyle 
kropek, ile razy popełnił ten określony grzech lub wpadł w wadę. Następnie 
na nowo postanowi poprawę aż do drugiego rachunku, który będzie odpra-
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Osoba, która prowadzi walkę duchową (szczególnie osoba 
wychodząca ze zniewolenia duchowego) a pragnąca wejść na 
drogę świętości musi zmierzyć się z nauką Św. Ignacego Loy-
oli o pocieszeniu i strapieniu duchowym. Trzeba nabrać umie-
jętności doznawania poruszeń, ich rozumienia a także ich roze-
znawania (czyli wiedzy polegającej na tym co z nimi zrobić)22.

Dla Świętego Ignacego przedmiotem rozeznawania są du-
chy, będące wyrazem myśli, natchnień ale też i uczuć, a więc 
tego wszystkiego co człowiek przeżywa w duszy. Nie oznacza 
to jednak, że Ignacy nie wyklucza wprost działania duchów 
„dobrego” i „złego”23.

Pierwszy etap będzie nazywany najczęściej słowem „odczu-
wać”. Chodzi w nim o doświadczenie wewnętrznego poznania 
pocieszeń i natchnień Bożych, które nie mając początku ani 
końca są owocem działania Ducha Świętego w człowieku. Dru-
gi etap polega na współpracy przy pomocy łaski uświęcającej 
– na rozeznaniu wartości duchowych tych poruszeń. Ostatni 
etap to potwierdzenie – mówi o trafności podjętej decyzji i daje 
duszy światłości i pewność podejmowanych decyzji.

Oczywiście praktyka wcale nie jest taka oczywista. Poru-
szenia w życiu duchowym człowieka występują często z więk-
szą lub mniejszą częstotliwością, będą miały więcej lub mniej 
autentyczności. Chodzi więc o rozpoznawanie rzeczywistości 

wiał. Pora trzecia: Po kolacji trzeba będzie odprawić drugi rachunek sumie-
nia i podobnie [przebiec] godzinę po godzinie od pierwszego rachunku aż 
do obecnego. I na drugiej linii oznaczonej literą dnia tygodnia wpisać tyle 
kropek, ile razy popełnił ten określony grzech lub wpadł w wadę, por. 
Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, H. Pietras (red.), Kraków 1996,  
24-27, K. Osuch, Rachunek sumienia szczegółowy i codzienny, J. Augustyn 
(red.), Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu…, s. 210.

22 Zob. M. Giuliani, Natchnienia duchowe, SKD, s. 289-295
23 Zob. T. Oleniacz, Reguły rozeznawania duchowego a kierownictwo 

duchowe, SKD, s. 312-317.
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duchowych, które wyrażają się w modlitwie jak i działaniu na 
różne sposoby: bojaźni i miłości, pokory i ufności, żaru i po-
koju. Człowiek odkrywający poruszenia duchowe, te prawdzi-
we, będzie coraz bardziej jednoczył się z Bogiem doznając 
jego miłości24.

2. Uzdrowienie duchowe osób zniewolonych przedmiotem 
kierownictwa duchowego

Towarzyszenie osobom uzależnionym od złego ducha po-
przez posługę kierownictwa (towarzyszenia) duchowego, zakła-
da jeszcze jeden aspekt tej posługi. Chodzi o uzdrowienie osoby 
z różnych zranień. Uzdrowienie to dokonuje się w etapie oczysz-
czenia wnętrza człowieka. Oczywiście teologowie duchowości, 
specjaliści od życia duchowego ukazują, że etapy oczyszczenia, 
oświecenia i zjednoczenia są nazwane dla ich charakteru opiso-
wego i klasyfikacyjnego. Nie można zapominać, że etapy te 
wzajemnie się zazębiają. Tak więc człowiek może przeżywać 
już etap oświecenia a jednocześnie mogą dokonywać się ele-
menty oczyszczenia jego wnętrza, czyli uzdrowienia zranień, 
czy porządkowania i nazywania uczuć. Wymaga ten etap od 
kierownika duchowemu ogromnej cierpliwości. Proces uzdro-
wienia dokonuje się w historii konkretnego człowieka. Wymaga 
to od kierownika duchowego, bardzo indywidualnego podejścia 
do kierowanego. Potrzebny jest zatem pewien program działa-
nia, dostosowany oczywiście do możliwości danej osoby. 
Sztywne przykładanie wzorca, miary, ideału, może zahamować 
proces uzdrawiania. Może wywoływać kolejne zranienia, po-
czucie winy, pogłębić wewnętrzną izolację.

24 Zob. M. Giuliani, Natchnienia duchowe, SKD, s. 289-295.
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Warunkiem uzdrowienia wewnętrznego w kierownictwie 
duchowym jest doświadczenie miłości w relacjach z najbliż-
szymi. Służy temu przedstawienie kierownikowi duchowemu 
całej historii życia, a także pozytywnych i negatywnych do-
świadczeń, uświadomienie uczuć drzemiących w człowieku, 
z jednoczesnym przeświadczeniem o niezabarwieniu moral-
nym, są one bowiem ważnym źródłem informacji o 
człowieku.

Proces uzdrowienia można ująć w trzech etapach, które wy-
różnia się przeżywanie określonych stanów wewnętrznych: 
uporządkowanie emocji, uwolnienie od lęku, uspokojenie, uci-
szenie, skupienie, rozeznanie, poczucie pewności siebie, wła-
snej wartości, budzenie się dynamizmu, jaśniejsze widzenie 
własnych problemów, wyjście ku innym. Ostatni polega na 
wzięciu odpowiedzialności za swoje własne życie i powołanie 
– jest podsumowaniem procesu uzdrowienia wewnętrznego 
będącego podstawą głębszego rozwoju życia duchowego. Cza-
sem w wielu klasyfikacjach przebieg procesu uzdrowienia jest 
przedstawiany w formie „spirali”. Powracające nieustannie 
problemy, regresja zmierzają do pogłębionego zmierzenia się 
z problemami, do których powraca się po latach, dostrzegając 
je wyraźniej i lepiej. Ponowne ich oddanie Bogu na modlitwie, 
dają poczucie odnalezienia sensu wielu niezrozumiałych sytu-
acji. Pojawia się nowe widzenie świata wolne od pesymizmu 
i beznadziejności25. 

W rozpoznaniu potrzeby uzdrowienia wewnętrznego po-
trzebne jest nie tylko rozpoznanie symptomów ale jednocześnie 
rozeznanie prawdziwych problemów, emocjonalnych obciążeń. 

25 Zob. T. Huk, Kierownictwo  duchowe  a  uzdrowienie  wewnętrzne, 
SKD, s. 258-262.
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Chodzi o rozpoznanie tego co nazywamy „ludzkim dziełem”, 
składających się z trzech elementów: myśli, uczucia, działania.

Emocje są najpowszechniejszym miejscem wnikania złego 
ducha. Dlatego trzeba odnaleźć przyczyny problemów emocjo-
nalnych. Podobnie jak lekarz, który nie zatrzymuje się na obja-
wach, ale podaje lekarstwo przeciw wirusom. Duchowymi wiru-
sami są problemy, wydarzenia, rzeczy, słowa, które miały miejsce 
w historii osoby wcześniej, głęboko skrywane w podświadomo-
ści człowieka. Chodzi o odnalezienie zranienia, znalezienie jego 
przyczyn26. Często problemom tym towarzyszą poczucie winy, 
odrzucenie i lęk27. Uzdrowienie dokonuje się to w oparciu o re-
fleksję człowieka nad swoją przeszłością, nad głównymi etapami 
życia człowieka: 1. Drzewo rodzinne czyli przodkowie, 2. Dzie-
więć miesięcy w łonie matki, 3. Okres niemowlęcy i dzieciń-
stwo, 4. Bieżący okres życia od młodości do chwili obecnej28.

Często na drodze uzdrowienia wewnętrznego osoba znie-
wolona nie potrafi przebaczyć ojcu, matce, czy osobom z naj-
bliższego otoczenia. Praktyka egzorcystyczna pokazuje także, 
że element przebaczenia jest często ogromnym krokiem na 
drodze wyzwolenia i uzdrowienia wewnętrznego29. Przebacze-
nie jest procesem, doskonale wpisującym się w charakter kie-
rownictwa duchowego, który także jest elementem wejścia 
kierownika duchowego i osoby otwierającej się w tej posłudze 

26 Zob. R. Pereira, Przyczyny problemów emocjonalnych, w: Rekolek-
cje z egzorcystą, Kraków 2007, s. 75-80.

27 Zob. E. Gibello, Cztery główne problemy emocjonalne, w: Rekolek-
cje z egzorcystą…, s. 69.

28 Zob. R. Pereira, Przyczyny problemów emocjonalnych, w: Rekolek-
cje z egzorcystą…, s. 81-82.

29 Zob. „Bez przebaczenia nie ma uzdrowienia”. Wywiad z O. Józefem 
Witko  OFM,  charyzmatykiem  rozmawia  Artur  Winiarczyk, Egzorcysta 5 
(2012), s. 8-14. 
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w niełatwy świat krzywd i wywołanych przez nich uczuć30. 
W kierownictwie duchowym, osoba towarzysząca osobie zra-
nionej, nosząca w sobie krzywdy, nie potrafiąca przebaczyć 
powinna usłyszeć, że przebaczenie – nie oznacza zrozumienia 
osoby, jej usprawiedliwienia czy darowania czyichś występ-
ków lub puszczenia ich w niepamięć. Okazuje się bowiem, że 
przebaczenie oznacza nabieranie dystansu do krzywdziciela 
i do jej działań, powierzając się jednocześnie Panu Bogu. Prze-
baczenie niekoniecznie potrzebuje kontaktu fizycznego z oso-
bą, która wymaga przebaczenia, ale dokonuje się ono na płasz-
czyźnie duchowej, umysłowej, a głównie emocjonalnej. 
Całkowite przebaczenie dokonuje się wtedy, gdy człowiek 
przebaczający mówiąc o krzywdzicielu, nie okazuje już mu 
żadnych emocji. O ile przebaczenie jest dosyć łatwe na płasz-
czyźnie duchowej czy umysłowej, to o wiele trudniejsze na 
płaszczyźnie emocjonalnej. Okazuje się bowiem, że są osoby 
twierdzące, że „przebaczyły całym sercem”, ale nie są w stanie 
słyszeć imienia osoby, której duchowo przebaczyły. Od strony 
psychicznej stłumienie napięcia jest trudne bowiem wiąże się 
ono z powstaniem rozchwiania psychicznego, któremu towa-
rzyszą problemy somatyczne: choroby i złe samopoczucie31.

Kierownictwo ma jeszcze jedno zadanie do spełnienia. 
Osoba uwikłana w działanie złego ducha, na różnych płasz-
czyznach przeżywa cierpienie. Cierpienie fizyczne, szcze-
gólnie na początkowym etapie uwalniania, a w przypadku 

30 Zob. J. Mc Manus, S. Thornton, Odnaleźć przebaczenie. Perspekty-
wy duchowe, Kraków 2010, s. 88.

31 Zob. L. i F. Casadei, Nawiedził nas diabeł. Historia prześladowanej 
rodziny, Kielce 2010, s. 91-92. 
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osoby opętanej egzorcyzmowania. Szatan bowiem próbuje 
dokuczyć takiej osobie, poprzez dolegliwości fizyczne32 
psychiczne33 oraz duchowe 

32 Do fizycznych przejawów opętania można zaliczyć: zmiany w wyglą-
dzie ciała, polegającym na chwilowym wydłużaniu ramion, nóg, palców, lub 
rąk, jakby były z elastycznej gumy; naśladować ruchy i charakterystyczne 
odgłosy jakiegoś zwierzęcia: może np. warczeć albo szczekać jak pies; wyć 
jak wilk w nocy przy pełni księżyca, miałczeć, poruszać się i skakać jak kot; 
może chrząkać jak świnia; biegać dookoła na czterech łapach; może udawać 
ruchy czy odgłosy jakiegoś ptaka, może pełzać i syczeć jak wąż; może wy-
miotować pewne przedmioty, takie jak igły, gwoździe, kawałki łańcuchów, 
kamienie, kłębki włosów, kwiaty, sznury pierścionki, kolczyki i rozmaite inne 
rzeczy. Dotyczy to przedmiotów, na których wcześniej został rzucony urok; 
może mieć dziwne, niewytłumaczalne zachowania, których zupełnie nie pa-
mięta i których nie jest świadoma w czasie ich wykonywania, np.: tańczy, 
popychana siłą, która zmusza ją do czynienia tego w sposób szalony, aż po 
całkowite wyczerpanie (w przypadku samo posiadania w rytach magiczno
-spirytystycznych Afryki i Ameryki Południowej); doskonale gra na instru-
mentach muzycznych, pomimo nieznajomości gry na nich; przyjmuje dziwne 
i zdumiewające pozycje, np. chodzi do tyłu, po ścianie, albo wręcz nogami po 
suficie i z głową w dół; Ktoś inny został podniesiony z ziemi, zawieszony 
w powietrzu, a następnie znów sprowadzony na ziemię; albo też przeniesiony 
na dużą wysokość i dużą odległość od miejsca, skąd został zabrany (za wyjąt-
kiem autentycznej ekstazy będącej pochodzenia nadprzyrodzonego), bardzo 
silne dolegliwości, zwłaszcza bóle głowy i brzucha, tylko w określonych go-
dzinach lub dnia tygodnia, nie ustające nawet po zażywaniu lekarstw; duże 
trudności w połykaniu pokarmu, choć osoba nie widzi przyczyn takiego stanu 
rzeczy, wrażenie duszenia się, ponieważ gardło puchnie lub zaciska się, jakby 
ktoś dusił osobę (szczególnie wtedy gdy do gardła czy do danej osoby egzor-
cysta przykłada stułę), F. Bamonte, Opętanie  i  egzorcyzm.  Jak  rozpoznać 
przebiegłego szatana, Kielce 2008, s. 116-118, 123-124.

33 Doskonale to dostrzega znany włoski egzorcysta G. Amorth: „On 
jest perfidnym i przebiegłym czarodziejem, który umie wkradać się w psy-
chikę każdego. Potrafi znaleźć otwarte drzwi, przez które wchodzi: przez 
zmysły, fantazję, pożądanie, które teraz nazywają bodźcem, czyż nie? Znaj-
duje otwarte drzwi w utopijnej logice i nieuporządkowanych stosunkach 
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cierpienia34. Wychodzenie osoby uzależnionej od złego ducha 
trwa różnie. Zależy to od kilku czynników, stopnia zniewole-
nia, nawrócenia osoby potrzebującej uwolnienia, a także Bo-
żego dopustu. Jeszcze innym razem zniewolenie i ataki demo-
niczne mogą się przedłużać bo ich cel może być formą 
ekspiacji. Znane są przykłady wielu świętych, bardzo ducho-
wo związanych z Bogiem a doświadczających ataków demo-
nicznych, choćby nawet przykład siostry Eustachii, żyjącej 
w Padwie, która od urodzenia aż do śmierci była opętana35, 

społecznych: przez złe towarzystwo, złe widzenie świata”. Zatem do psy-
chicznych przejawów opętania możemy zaliczyć: blokada umysłowa, inte-
lektualna, czy samej woli; obsesje personalne, myśli czy impulsy skłaniają-
ce do załamania, rozpaczy czy pokusy samobójstwa. Innymi przejawami są 
kręcenie się w miejscu czy zniecierpliwienie, a także zamiar opuszczenia 
miejsca w którym dokonuje się modlitwa egzorcyzmu. Ogólnie można  
powiedzieć, że psychiczne przejawy opętania charakteryzują się dezinte-
gracją psychiki, a nawet rozdwojeniem jaźni, co może wywołać złe posta-
wienie diagnozy, zamiast osobę „leczyć” z opętania, można te przejawy 
uznać za fakt choroby psychicznej, zob. G. Amorth, Nowe wyznania egzor-
cysty, Częstochowa 1998, s. 69, M. Wolicki, Oznaki prawdziwego opętania, 
Studia Pastoralne 7 (2011), s. 424-425.

34 Towarzyszącymi reakcjami u takich osób w czasie obecności złego 
ducha są np. unieruchomienie ciała, milczenie, poruszanie tylko oczami. 
Innymi reakcjami to: nie do pohamowania miotanie się, użalanie się, gdy 
dotyka się stułą ich obolałych części, gdy się czyni znak krzyża, czy udziela 
pokropienia wodą świeconą Charakter opętania określamy także na podsta-
wie reakcji złego ducha na imiona święte. Zły duch nie chce ich słyszeć ani 
ich wymawiać. Zastępuje innymi wyrażeniami, np. „On” – oznacza Boga 
bądź Jezusa; „Ona” – Najświętszą Maryję Pannę. W przypadku silnego 
zniewolenia, zły duch (jeśli jest wysokiego stopnia) wymawia imię Boga 
czy Maryi z potwornymi bluźnierstwami, zob. G. Amorth, Wyznania egzor-
cysty…, s. 99-100.

35 Zob. M. Tosatti, Śledztwo w sprawie szatana, Kraków 2013, s. 43-44. 
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błogosławionej Marceliny Darowskiej, obdarzonej nawet ła-
ską mistycznego zjednoczenia36.

Czasem uwolnienie przychodzi po szczerej spowiedzi 
i praktykowaniu życia duchowego. Innym razem osoba taka 
przeżywa modlitwę uwolnienia, ale nierzadko osoba uwikłana 
w konkretne praktyki okultystyczno-ezoteryczne przeżywa 
swoje uwolnienie i jej droga jest długa, trwa kilkanaście, a na-
wet kilkadziesiąt lat. Przedłużające się egzorcyzmy, skutki 
uwikłania okultystycznego i związane z nimi cierpienie mogą 
być powodem rezygnacji z życia duchowego, powodując 
niechęcenie37. 

Kierownictwo duchowe zatem wymaga jeszcze jednego 
bardzo ważnego wymiaru w posługiwaniu. Chodzi o ducho-
wość kierownika duchowego, który powinien być otwarty na 
wymiar działania złego ducha. Problem jest o tyle istotny, że 
dotyczy formowania człowieka do zbawienia. Kierownik du-
chowy kwestionujący problematykę obecności złego ducha 
w życiu człowieka, nie rozumiejący prawideł demonologii 
może często osobę uznać za chorą psychicznie. Zwraca na to 
uwagę prof. Moabito, który twierdzi, badając przypadki wielu 
swoich podopiecznych w szpitalach psychiatrycznych, że 
wśród chorych umysłowo jest duży procent jeśli nie opęta-

36 Zob. Siewca  zwątpienia.  Doświadczenia  ataków  złego  w  życiu 
bł. Marceliny Darowskiej, Egzorcysta 1 (2014), s. 23-31.

37 Postawa zniechęcenia – jest to bardzo niebezpieczny stan duchowy, 
którego konsekwencją najczęściej jest postawa rozpaczy. Zniechęcenie jest 
postawą życiową, podającą się pokusie wycofania i rezygnacji z wysiłków 
duchowych. Uleganie tej pokusie jest często przyczyną złego ducha, który 
chce jeszcze bardziej pogłębić ten stan i go utrwalić. Rozpacz często może 
nawet być przyczyną samobójstwa, zob. M. Piwnicki, Świętość 
w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka 
(1920-1998), Warszawa 2013, s. 262-263.
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nych, to z pewnością dręczonych przez Szatana. Dręczenie 
wśród chorych umysłowo stanowi 65%38. Kierownik ducho-
wy, który byłby zamknięty na uznawanie obecności osoby sza-
tana nie spełnia warunków bycia towarzyszem takich osób. 
Powinien być szczery wobec takiej osoby, nie podejmować się 
kierownictwa duchowego, ewentualnie odesłać osobę do  
kapłana bardziej zorientowanego w sprawach zniewolenia 
duchowego.

Osoby uzależnione od złego ducha, w zależności od stopnia 
zniewolenia na drodze swojego uwolnienia mogą korzystać 
z kierownictwa duchowego. Kierownictwo duchowe nie jest 
warunkiem zbawienia człowieka. Kierownictwo duchowe do-
puszcza wyjątki i różne stopnie świętości człowieka i jego roz-
woju duchowego. Niektóre dusze są nieskomplikowane i pro-
stolinijne i nie potrzebują kierownictwa duchowego, potrafią 
Bogu odpowiadać wielką miłością na jego dary (tak jak św. 
Teresa z Lisieux)39. Znamy też przykłady wielu świętych, któ-
rzy poddawali swoje życie osądowi kierownika duchowego, 
nikt bowiem nie jest dobrym sędzią we własnych sprawach. 

Osoba uzależniona od złego ducha, prowadząca walkę 
o swoją świętość, jest szczególnie narażona na ataki złego du-
cha. Szatan w sposób bardzo sprytny często wykorzystuje do 
walki duchowej świat uczuć człowieka, jego emocji, czy rela-
cji z innymi, próbuje ponadto dobro, które człowiek już wy-
pracował, a więc jakiś odcinek drogi zniweczyć. Celem złego 
jest zawrócić człowieka z obranej drogi prowadzącej do pełne-
go uwolnienia. Osoba poddana działaniom i taktyce złego du-
cha, nie znając prawideł życia duchowego może łatwo tę wal-
kę przegrać. Kierownictwo duchowe jest posługą, która ma 

38 Zob. M. Tosatti, Śledztwo w sprawie szatana…, s. 201. 
39 Zob. J. Stierli, Sztuka kierownictwa duchowego…, s. 26-28.
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zapoznać człowieka z takimi obszarami życia duchowego jak 
oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie; rozeznawanie du-
chów, strapienia i pocieszenia w codzienności, przygotowanie 
do wypowiedzenia swoich grzechów przed spowiednikiem, 
zerwanie z tak zwaną „podwójną przynależnością” od praktyk 
okultystycznych czy ezoterycznych. Do kierownictwa ducho-
wego będzie także należało wzbudzenie nadziei w momencie 
próby i przyjęcie cierpienia i owocne go przeżywanie. Kierow-
nictwo duchowe zatem wymaga również od osoby, która po-
dejmuje się tej posługi wiedzy, roztropności, a przede wszyst-
kim świętości. 

Summary

A character of spiritual war fought by people addicted to an 
evil spirit can be enriched with spiritual direction. Spiritual 
direction, sometimes called companionship, is to help a person 
addicted to an evil spirit open their heart to a spiritual compa-
nion. Finding a trusted person, who a person addicted to an 
evil spirit can talk to about spiritual states, fights, worries, con-
solation, the world of spirits which they experience, is a kind 
of therapy. However, spiritual direction, as the name itself in-
dicates, is not a psychological therapy. It is intended to be spi-
ritual discernment in such delicate matters as: tactics of evil 
spirits towards people entangled in their action, showing their 
wrong hints and above all else choosing the way of holiness 
which a person addicted to an evil spirit has to review and re-
new. Spiritual direction ought to prepare a person for a close 
relationship with Jesus in sacraments, personal prayer, by re-
ading the word of God, ending difficult relations, especially 
those which are infected with hurt and lack of forgiveness. A 


