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Streszczenie 
Praca skupia się wokół nowej psychometrycznej metody badania podatności na zagrożenia 

duchowe, jaką jest Kwestionariusz Zagrożeń Duchowych (KZD). Część teoretyczna rozprawy 

jest w jednej części podstawą teoretyczną KZD (rozdziały 1, 2, 8), a w drugiej części stanowi 

opis psychologicznych korelatów i aspektów podatności na zagrożenia duchowe, albo innymi 

słowy stanowi opis psychologicznej podatności na zagrożenia duchowe (rozdziały 3, 4, 5, 6, 

7). Natomiast część empiryczna rozprawy, obejmuje opis i walidację Kwestionariusza 

Zagrożeń Duchowych (rozdział 9), a także przedstawia analizę wyników badań kleryków, 

nową metodą badawczą KZD, i tym samym ukazuje praktyczną użyteczność KZD (rozdziały 

10, 11).  

Zagrożenia duchowe są to przejawy działania złych duchów w świecie, które powodują, że 

człowiek oddala się od Boga, a ukierunkowuje w stronę zła, otwiera się na działanie złych 

duchów, i naraża na konsekwencje swoich czynów, z których najgorszą jest opętanie. Stąd 

też, aby ukazać źródło problemu (główną przyczynę istnienia zagrożeń duchowych), rozdział 

pierwszy przedstawia filozoficzne koncepcje zła, następnie opisuje istotę złych duchów 

według filozoficzno-teologicznej koncepcji św. Tomasza z Akwinu, i istnienie złych duchów 

według teologii katolickiej.  

Rozdział drugi opisuje zagrożenia duchowe występujące w społeczeństwie. Odnosi się to 

do faktu, że współczesna cywilizacja porzuciła pewne zwyczaje, pewne zmieniła, ale wiele 

innych pozostawiła niezmienionych; dlatego współistnieją razem nauka i magia, religia i 

starodawne praktyki. Przesądy, zabobony, itp., są to zwyczaje niewierzących, ale także osób 

wydawałoby się świątobliwych, które uczęszczają do kościoła. Do zagrożeń duchowych 

należą m.in.: magia, czary, magiczne przedmioty (gusła, amulety, talizmany, np. pierścień 

Atlantów), wróżby (m.in. astrologia i horoskopy, wróżenie z kart), jasnowidztwo, przesądy, 

zagrożenia oparte na medytacjach i kultach wschodnich (m.in. joga, channeling, wschodnie 

sztuki walki, Feng Shui, reiki, metoda Silvy), radiestezja (różdżkarstwo i wahadlarstwo), 

bioenergoterapia, spirytyzm (wywoływanie duchów, nekromancja), okultyzm, ezoteryzm 

(antropozofia, teozofia), sekty (m.in. Świadkowie Jehowy, New Age, satanizm), wiara w 

reinkarnację. Zagrożenia te, są bardzo niebezpieczne zarówno dla ludzkiej psychiki jak i 

duszy, a zaangażowanie w nie powoduje destrukcyjne skutki psychologiczne i duchowe.  

Najgorszą konsekwencją uwikłania w zagrożenia duchowe jest opętanie, stąd też opętanie 

opisuje rozdział ósmy. Opętanie jest chorobą, w wypadku której psychiatria przyznaje się do 

granic swoich kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych, a ICD-10 i DSM-IV mówiąc 

o opętaniu przypisują je działaniu złego ducha. Przypadek opętania (a co za tym idzie 

zagrożeń duchowych) jest przypadkiem, który wymaga interdyscyplinarnego połączenia 

psychologii, psychiatrii, i teologii, a żadna z nich sama sobie nie poradzi w diagnozie. 

Leczeniem opętań zajmują się egzorcyści Kościoła katolickiego.  

Zanim człowiek uwikła się w zagrożenia duchowe, a także kiedy staje się w nie 

uwikłanym, przejawia wobec nich różne postawy, a uwikłania w zagrożenia duchowe bardzo 

często są wynikiem zbanalizowania, i nieświadomości, wielkości zagrożenia jakie stanowią, 

stąd też rozdział trzeci opisuje postawy wobec zagrożeń duchowych.  

Podatność na zagrożenia duchowe, i możliwość uwikłania w nie, warunkują czynniki 

teologiczne i psychologiczne, i choć największe znaczenie ma wiara osoby, wielokrotnie jej 

brak nie jest jedynym czynnikiem powodującym uwikłania w zagrożenia duchowe. Oprócz 

braku wiary, z podatnością na zagrożenia duchowe mogą wiązać się pewne cechy osobowości 



i charakteru, które opisuje rozdział czwarty, a także wpływ społeczny i wpływ środowiska, 

które opisuje rozdział piąty, jak również, przede wszystkim, zamierzony wpływ 

psychomanipulacji, którą omawia rozdział szósty.  

Uwikłanie w zagrożenia duchowe powoduje poważne konsekwencje psychologiczne i 

duchowe, a wśród członków, i byłych członków, kultów destrukcyjnych pojawiają się pewne 

problemy psychiczne i duchowe, stąd rozdział siódmy opisuje problemy psychiczne członków 

i byłych członków kultów destrukcyjnych.  

Na tych podstawach teoretycznych opiera się nowa metoda psychometryczna badająca 

podatność na zagrożenia duchowe, Kwestionariusz Zagrożeń Duchowych, którego opis i 

walidację przedstawia rozdział dziewiąty. Kwestionariusz jest przeznaczony wyłącznie do 

badania kleryków, kandydatów do Kapłaństwa, Księży, i braci zakonnych Kościoła 

katolickiego, w celu odnalezienia tych, którzy mają problemy duchowe, wynikające z 

zagrożeń duchowych, a także tych, którzy mają predyspozycje na egzorcystów, penitencjarzy, 

kierowników duchowych, albo do pracy z ludźmi uwikłanymi w zagrożenia duchowe. Ma to 

na celu dotarcie do samych źródeł zwalczania zła, gdyż to Kapłani są tymi, którzy wyzwalają 

ludzi z uwikłań w zagrożenia duchowe, i to oni mogą takim uwikłaniom zapobiegać przez 

swoje nauczanie, rady, kierownictwo, itp. Jeśli natomiast nauczyciel nie widzi problemu, lub 

sam ma problemy, to nie może skutecznie leczyć tych problemów u innych, ani im 

zapobiegać. Klerycy byli kiedyś kandydatami do Kapłaństwa, część z nich (klerycy zakonni) 

byli braćmi zakonnymi, a będą oni w przyszłości Księżmi, w związku z tym grupą badawczą 

byli klerycy.  

Rozdział dziesiąty i jedenasty dotyczą badań kwestionariuszowych, nową metodą 

badawczą, Kwestionariuszem Zagrożeń Duchowych, i tym samym ukazują praktyczną 

użyteczność KZD. Przedstawione są hipotezy badawcze, i ich weryfikacja empiryczna, cel 

badań empirycznych (prowadzonych KZD, Wielką Piątką, Skalą Wartości Schelerowskich, 

Kwestionariuszem Otwartości Przekonań KOP20, Ankietą cech charakteryzujących dojrzałą 

osobowość wg. Maslowa), wyniki badań, ich analiza, i wnioski. Badaniom poddano kleryków 

z seminariów diecezjalnych i zakonnych. Badania kwestionariuszem KZD pozwoliły na 

zaklasyfikowanie kleryków do odpowiednich profili KZD, których teoretyczna podstawa, 

znalazła empiryczne potwierdzenie. Ponadto, zbadano psychologiczne korelaty podatności na 

zagrożenia duchowe wśród kleryków, stąd badanymi zmiennymi były podatność na 

zagrożenia duchowe, przesądność, cechy osobowości (ekstrawersja, ugodowość, sumienność, 

otwartość na doświadczenie, neurotyczność), wartości (wg. Schelera), i dojrzałość 

osobowości (wg. Maslowa). Wszystkie wyniki badań pokazały użyteczność teorii, i jej 

przydatność do skonstruowania trafnego i rzetelnego narzędzia KZD do klasyfikacji 

kleryków, a także zweryfikowały hipotezy, i umożliwiły udzielenie odpowiedzi na pytania 

badawcze.  

Klerycy są w niewielkim stopniu podatni na zagrożenia duchowe, lecz różnią się 

podatnością w sposób istotny statystycznie. To co sprawia, że klerycy są mniej podatni na 

zagrożenia duchowe to przede wszystkim wiara, ale także wiedza, i wyznawane wartości. 


