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1  Przemówienie papieża z 17 kwietnia 2008 r., wygłoszone na Katolickim Uniwersytecie Ame-

ryki w Waszyngtonie.

Posłannictwo to, wyrasta z misji, któ-
rą Zbawiciel powierzył najpierw Dwu-
nastu a następnie pozostałym. Posyłając 
apostołów do głoszenia Ewangelii uzbro-
ił ich w podstawowe narzędzia swojej 
pedagogiki; to jest władzę wypędzania 
złych duchów oraz uzdrawiania z cho-
rób. W wykładach przed rozesłaniem 
udziela im konkretnych wskazówek, 
które mają zagwarantować skuteczność 
wypełniania zadań. „Idźcie, oto posyłam 
was jak owce między wilki. Nie miej-
cie ze sobą trzosa ani torby, ani sanda-
łów(…) i mówcie im: Przybliżyło się do 
was Królestwo Boże”(Łk 10, 3,9). W na-
uczanie Jezusa Chrystusa nierozłącznie 
wpisane były znaki i cuda, które czynił. 
Uzdrawiał i egzorcyzmował. Uwalniał 
z grzechów, które zżerały nie tylko po-
ranioną jednostkę ale całą społeczność, 
pokolenia, które mamione wizją raju na 
ziemi w konkretnych sytuacjach będą 
stawać przed dylematem: Chrystus czy 
Barabasz.

Pedagogika kształtuje i wychowuje do 
konkretnych postaw życiowych. Posta-
wy te będą takie jaki będzie człowiek. 
To on, prawem danej mu wolności, co-
dziennie wybiera i wskazuje na Chry-
stusa lub Barabasza. On w końcu stanie 
się uczestnikiem tego wyboru. Na wiecz-
ność. Pedagogika katolicka jest wyrazem 
zaangażowania Kościoła w takie wy-
chowanie, które ukształtuje człowieka 
wskazującego na Chrystusa.

Wychowanie katolickie nabiera szcze-
gólnego znaczenia w społeczeństwach, 
w których wychowanie w duchu pozyty-
wistycznym stało się dogmatem. Ideolo-
gia sekularystyczna odrzuciła wszelkie 
konteksty metafizyczne wychowania. 
Uzurpując sobie prawo decydowania 
o tym, co dobre i złe (chociażby anoni-
mowi członkowie sądów w Strasburgu) 
odrzucają zarazem podstawy wiary, 
wartości i moralność a przede wszyst-
kim Chrystusa. 

Aby umieć sprostać wyzwaniom współ-
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czesności należy potrafić rozpoznawać, 
poznawać i przeciwdziałać zagrożeniom. 
Wyzwanie to dotyczy w pierwszym rzę-
dzie pedagogów i wychowawców. Dlatego 
też pedagogika uprawiana na uczelniach 
katolickich daje szansę na ukształtowanie 
pedagogów, którzy jak apostołowie ufor-
mowani na uniwersytecie Pańskim, będą 
szli i czynili rzeczy wielkie. Będą przemie-
niali oblicze ziemi. 

Dzisiejszy wychowanek potrzebuje 
świadectwa. Autentyczność świadków 
daje szansę na kształtowanie młodego 
człowieka na wzór samego Mistrza. „Wy-
starczy, jeśli uczeń będzie jak jego na-
uczyciel” (Mt 10, 24). Ale aby być wycho-
wawcą na wzór Mistrza trzeba zapierać 
się samego siebie, trzeba zostawiać trzos, 
rezygnować z drugiej sukni, zaszczyt-
nych miejsc, wolnego czasu, własnych 
ambicji, poklasku i naturalnie być goto-
wym oddać życie za owce…

Niniejsze rozważania są efektem spo-
tykanych w swej wieloletniej praktyce 
pedagogicznej i katechetycznej zjawisk 
i problemów występujących wśród dzie-
ci i ludzi młodych. Są rezultatem zma-
gań, niejednokrotnie po ludzku z góry 
przegranych. Nadzieję budzi wiara, że 
zwycięstwo jest procesem, którego apo-
geum rozstrzyga się niejednokrotnie na 
progu rzeczywistości eschatologicznej 
formowanego człowieka. 

Problematyka dotyczy rzeczywistych 
trendów, praktyk oraz ich skutków. Nie-
stety zdarzają się coraz częściej przypad-
ki absolutnej negacji dobra, spoganie-
nie, zwracanie się ku magii, praktykom 
satanistycznym, degeneracji moralnej, 
zniewoleń duchowych opętań a nawet 
śmierci samobójczych lub wywołanych 
na skutek praktyk i doświadczeń psy-

choduchowych ludzi bardzo młodych 
a nawet dzieci. 

ANTYPEDAGOGIKA ZŁA
Już w pierwszych rozdziałach Pisma 

św. postawiona została kwestia walki 
o człowieka, jego dramat odrzucenia 
Boga z tragicznym skutkiem zerwania 
z Nim komunii, oraz nadzieja, która 
w czasie staje się Ciałem. Antypedago-
gika kusiciela gloryfikując człowieka, 
stwarza iluzję jego boskości (zob. Rdz 3. 
1, 24). Lecz w momencie urzeczywistnie-
nia diabelskiej fikcji – człowiek zostaje 
sam ze swoją nędzą. Zostaje taki, jakim 
się uczynił - nagi i beznadziejny. Staje się 
niebezpieczny dla siebie i ludzi. Staje się 
tułaczem i żebrakiem skazanym na cią-
głe poszukiwanie Prawdy. 

Grzech bałwochwalstwa jest dzisiaj 
zupełnie lekceważony. Kryzys duchowy 
współczesnego człowieka ma swoje ko-
rzenie w myśleniu i zachowaniu takim, 
jakby Boga nie było. W poszukiwaniach 
intelektualno – duchowych odrzuca się 
Boga a wszelkie przejawy bałwochwal-
stwa i negacji Boga uznaje się za przejaw 
bohaterstwa i odwagi a przynajmniej 
pewnej poprawności. Problem ten do-
tyczy każdej dziedziny życia ludzkie-
go (zwłaszcza pedagogiki), zarówno 
w aspekcie społecznym jak i indywidu-
alnym. Neopogaństwo już nie musi się 
wkradać do szkół, podręczników, pro-
gramów wyższych uczelni.. Jest oficjal-
nie i z otwartymi rękami przyjmowane 
przez często nieświadomych a właściwie 
odpowiednio wcześniej uformowanych 
i skoniunkturalizowanych ludzi i insty-
tucji wychowawczych. Problematyka 
dotyczy przede wszystkim szkolnictwa 
świeckiego, chociaż nie tylko (katechiza-
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cja w jakiejś mierze w nim partycypuje), 
stąd pytanie o rolę i jakość współczesnej 
katechezy w sytuacji, gdy tempo prze-
mian (i zagrożeń) jest wręcz kosmiczne. 

Już na poziomie szkoły podstawowej 
zaciera się różnicę pomiędzy psychologią 
a religią. Chodzi o pewne działania, czy 
to poprzez wybór tzw. priorytetów wy-
chowawczych szkoły (szkoła promujący 
zdrowy styl życia, ekologizm – zielone 
szkoły, kult ziemi -sekciarski gaizm itp.), 
czy kształtowanie w duchu moralności 
laickiej, gdzie formowany jest zarazem 
formującym (absurd współczesnej an-
typedagogiki). Na cały ten obraz składa 
się zupełna ignorancja zarówno nauczy-
cieli jak i rodziców, w tym także wielu 
katechetów, zarówno świeckich jak i du-
chownych. Jednocześnie praktyki religij-
ne, całe życie religijne dziecka wpisane 
jest w nurt pewnej nowomody, gdzie 
szkoła koreluje swe działania z życiem 
religijnym parafii, rodzin, ale pod wa-
runkiem, że poszczególnym obszarom 
działania postawi się granice, tj. religia 
tylko w wymiarze indywidualnym, tra-
dycjonalnym, ostatecznie kulturowym. 
Tam gdzie idzie o zaangażowanie osobi-
ste nauczycieli świeckich, napotyka się 
coraz bardziej na opór (np. sprawa udzia-
łu i zaangażowania w rekolekcje szkolne 
nauczycieli). Natomiast uczestnictwo 
nauczycieli, zwykle deklarujących się ja-
ko ludzie wierzący, w różnego typu akcje 
mające charakter idolatryczny, pogański, 
jest zdumiewająca. Rzeczywiście pewna 
część robi to nieświadomie. Dużą szkodę 
pod tym względem czynią tzw. awanse 
zawodowe, gdzie nauczyciele „łapią” się 
przeróżnych inicjatyw, byleby „zaliczyć’ 
jakiś etap wymagań. Ale coraz częściej 
pojawiają się i tacy, którzy z pełną pre-

medytacją otwierają młodego człowieka 
na negację Boga. Aby nie teoretyzować 
pozwolę sobie na kilka przykładów:

1. Mała szkoła małego miasteczka na-
szej diecezji. Uczniowie od lat kształto-
wani są w duchu „kosmicznej jedności” 
z wszechświatem, niemalże boskiego 
kultu przyrody. Uroczystości tzw. „świąt 
ekologicznych” sprowadzane są do rangi 
wydarzeń religijnych. Zbiera się śmieci 
i butelki po alkoholikach „sprzątając” 
świat (a przy okazji ucząc dzieci jak 
nie pracować by mieć). Organizowanie 
„newageowskich” dni tolerancji, matki 
ziemi (wspomniany kult Gaja), AIDS itp. 
Oczywiście okrasza się to odpowiednia 
symboliką, retoryką, nawet ceremonia-
łem na który należy przyjść w odpo-
wiednim stroju (rodzice zakupują dzie-
ciom zielone stroje), apele, olimpiady, 
topienie marzanny, wróżby andrzejko-
we itp. W szkole realizuje się program 
„Słowa na start” (dzisiaj już funkcjonu-
jący w wielu szkołach podstawowych 
i gimnazjach), którego wydawcą jest 
„nowa era” (ang. New Age). Przypadek? 
Otóż np. na str. 59 ćwiczeń do języka 
polskiego w ćwiczeniu 4 z frazeologii 
odszyfrowuje się przysłówki za pomocą 
znaków. Jakie to znaki? Różne, a pośród 
nich okultystyczne: pentagram, krzyż 
celtycki, taoistyczny Jing-Jang… Oczy-
wiście takich niespodzianek jest bardzo 
wiele, wystarczy przestudiować treść 
niektórych piosenek i wierszy, czytanek 
oraz ich autorów. Ślady bałwochwalstwa 
w wydaniu dla najmłodszych widać na 
gazetkach szkolnych czy w realizowaniu 
różnych „ciekawych” i modnych pomy-
słów. W szkole naturalnie naucza się re-
ligii katolickiej.

2. To samo miasteczko, gimnazjum 
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(jedyne zresztą). I cóż spotykamy? Sta-
rzy znajomi z „Nowej Ery”. I znowu 
wezmę tylko podręcznik do języka pol-
skiego „Słowa na czasie”. Czytanka ze 
str. 48 „Prawdziwy Gryfon”- fragment 
tłumaczenia J. K. Rowling: „Harry Potter 
i Komnata Tajemnic”. Tutaj już całkiem 
odważnie wszczepia się ucznia w my-
ślenie magiczne i odkrywa ciekawostki 
natury magicznej. Warto zobaczyć jak 
się zaciera różnice między okultyzmem 
a religią. Przewracam kartkę i czytam 
wywiad z Krystyna Jandą. O przesą-
dach i zabobonach. Dziecko ma okazję 
dowiedzieć się co nieco o talizmanach, 
horoskopach, czerwonych niteczkach 
itd. Niby nic, tylko po wyjściu ze szko-
ły na rogu ulicy czeka kolorowe pismo 
dla dzieci i młodzieży z załączonym 
prezentem – pierścieniem atlantów. Wy-
eksponowane wabi. Dwie strony dalej 
„Łańcuszek szczęścia”. Zadaniem jest 
znaleźć w internecie informację na te-
mat „Łańcuszka św. Antoniego”. Gene-
ralnie przestrzega się przed szkodliwym 
mechanizmem działania firm „naciąga-
jących”, ale uczeń szukając poleconego 
hasła spotka się z plejadą stron wróżek, 
bioenergoterapeutów, magów i świec-
kich egzorcystów. A więc świat, który 
fascynuje dzisiaj nie tylko młodego czło-
wieka. Inne rewelacje, które uczeń już 
zna ze szkoły podstawowej tutaj już są 
czymś naturalnym. Jest przygotowywa-
ny do kolejnego stopnia inicjacji w szko-
le średniej. Mamy zatem rzeczywistość, 
którą bez odpowiedniej wrażliwości 
a niekiedy nawet umiejętności rozezna-
wania duchowego nie jesteśmy w stanie 
zidentyfikować i zdefiniować. 

3. Szkoła średnia. Nauczyciel języka 
polskiego zdeklarowany antyteista. Cie-

szy się sporym uznaniem wśród grona 
pedagogów. Polecane lektury to „Kod da 
Vinci”, „Anioły i demony” Browna czy 
Harry Potter. Biblioteka miejska od czasu 
do czasu zaprasza „modnych” literatów. 
Ostatnio przyjechał szaman z Krakowa 
z nowo napisaną książką o czakramie 
wawelskim i innych rewelacjach New 
Age. Przedstawia się jako historyk (po-
zwolę sobie nie wymieniać nazwiska ani 
tytułu dzieła). Książkę reklamuje się jako 
talizman. Pedagodzy zabierają młodzież 
na spotkanie a potem przez wiele dni 
trwa ożywiona dyskusja, której konklu-
zją jest okazywana wrogość do Kościoła, 
uczących tam kapłanów i katechetów. 
Przynętę chwyta znaczna część młodzie-
ży. Propagatorzy bałwochwalstwa prze-
mycają te same rzeczy, z którymi młody 
człowiek spotkał się już w podstawówce 
i gimnazjum. Tyle, że tutaj adresat już 
sam kreuje wiele wydarzeń. Fascyna-
cja złem jest porażająca. Muzyka, gry 
komputerowe, subkultury, narkomania, 
nikotynizm, pornografia, bluźnierczy 
język, praktyki OOBE, seanse Berta Hel-
lingera…Tutaj wchodzimy w głębokiej 
mroczne obszary ducha. Żaden pedagog, 
psychoanalityk, psychiatra nie da sobie 
rady, jeśli nie uwzględni owych zagro-
żeń w aspekcie duchowym człowieka.

Negacja Boga otwiera człowieka na 
idolatrię. Na działanie złych duchów. Nie 
sposób pomijać tej kwestii w procesie 
formowania człowieka w duchu Ewan-
gelii, w duchu pedagogiki katolickiej. Już 
dzieci w wieku kilku lat poddawane są 
bombardowaniu okultystycznemu przez 
tzw. „bajki”, różnego typu gadżety, za-
bawki (np. nawiązujące do Helooween) 
które w istocie są zmiękczeniem i otwar-
ciem dziecka na złego ducha. 
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Sedno omawianych zagrożeń można 
ująć w formułowanych tezach natury 
światopoglądowej i kryptoreligijnej pro-
pagatorów „homoteizmu”2:

prawdą jest to, co postrzegamy na-• 
szym umysłem jako rzeczywiste,
tradycyjne wierzenia stoją na przeszko-• 
dzie do pełnego rozwoju człowieka,
rodzice nie powinni wpajać dzieciom • 
żadnych wzorców ani norm moralnych,
aby się rozwinąć, musisz zmienić swo-• 
ją postawę, przyzwyczajenia oraz sys-
tem religijny,
nigdy nie pozwól aby cię krytykowa-• 
no, ani żeby tobą gardzono,
największą wartością w życiu człowie-• 
ka jest poczucie własnej godności,
człowiek wszystko zawdzięcza sam • 
sobie,
człowiek posiada nieograniczone moż-• 
liwości zdobywania wiedzy,
jesteś swoim własnym sędzią. Uwolnij • 
się od sądów innych,
musisz się pozbyć świadomej, roz-• 
myślnej samokontroli, gdyż będzie 
ona przeszkadzała w dobrym wywią-
zywaniu się z obowiązków,
nie musisz kierować się względami • 
moralnymi,
nie musisz zawsze chodzić prostymi • 
drogami, aby nie trapiła cię niepew-
ność lub zdenerwowanie,
najważniejsze jest to, byś zawsze miał • 
dobre samopoczucie.
Ukryte i subtelne sposoby oderwa-

nia człowieka od Boga, bez względu na 
nastawienie samego ucznia, jego stanu 
świadomości, stopnia zaangażowania 
otwierają na zło prowadząc często do 
zniewoleń duchowych a w wielu wy-
padkach nawet do śmierci duchowej. 

Antypedagogika New Age to dziedzina, 
w której panuje swawola, dowolność nad 
którą nie ma żadnej kontroli. Dlatego też 
należy do najtrudniejszych rzeczy, które 
dają się opisać. Zawiera w sobie zarówno 
elementy nauki jak i magię. Wszystko to 
jest wymieszane, tak że trudno odróżnić 
prawdę od fałszu. I o to właśnie chodzi. 
Istotne wydaje się tu być określenie św. 
Augustyna, który w „Państwie Bożym” 
opisywał okultyzm i magię jako część 
wielkiej strategii złego ducha, który chce 
człowieka oszukać, wprowadzić w fałszy-
wą duchowość, odwieść od zbawienia. 

RZECZYWISTOŚĆ ZŁA
Modna wydaje się być postawa ludzi 

młodych, zaangażowanych w różne for-
my negacji Prawdy wyrażająca się w po-
glądach: „Kościół nie – Chrystus tak”, 
„Chrystus nie – Bóg tak”, „Bóg nie, reli-
gia (sacrum) tak”3. Na pierwszym etapie, 
o ile w ruchach religijnych odrzuca się 
Kościół, to współczesne, nowe ruchy ma-
giczne pragną zdobyć (w sposób magicz-
ny) moc Kościoła poprzez etapy inicjacji. 
Owe ruchy (typowe dla frakcji masoń-
skich) nie negują Kościoła ale same na-
zywają siebie Kościołem. 

W nowych ruchach religijnych odrzu-
ca się Chrystusa. Nowe ruchy magicz-
ne sięgają w swych zamiarach po wy-
jątkowe prerogatywy Chrystusa: moc 
zwracania się z autorytetem do świata 
duchów czy władzę uzdrawiania i prze-
powiadania przyszłości. A zatem same 
nazywają siebie Chrystusem, gdyż mogą 
działać z mocą. 

W trzecim etapie świat magii i okul-
tyzmu rości sobie władzę samego Boga, 
poprzez rozkazywaniu aniołom i demo-
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4  Zob. A. Posadzki, Drogi otwierania się na ducha zła, Referat wygłoszony 22 kwietnia 2006 r., 

w Bielsku Białej podczas Sesji naukowej z udziałem autora. Zeszyt Rady Ruchów i Stowarzyszeń 

katolickich, s. 6.
5  Zob., tamże, s. 20.

nom, poprzez władzę nad życiem i śmier-
cią. W tym przypadku słychać wyznanie 
„my jesteśmy Bogiem”, w sensie zawład-
nięcia mocą samego Boga. Na tym pole-
ga istota gnostyckiej antropologii. Jest 
zarazem szczytem bałwochwalstwa czy 
idolatrii: samoubóstwienie, antropola-
tria, która w rzeczywistości prowadzi do 
kultu szatana, do demonolatrii4. 

Stopniowy rozwój człowieka na dro-
dze poznania magicznego może dopro-
wadzić do otwartego buntu i ataku prze-
ciw Bogu poprzez ironiczne i agresywne 
zanegowanie jego istnienia. W końcu 
osiągnięty zostaje właściwy cel wyra-
żony poprzez metafizyczną nienawiść 
wobec Boga, z którą w parze idzie świa-
domy kult i adoracja diabła – satanizm 
okultystyczny.

Wielu specjalistów uważa, że obecnie 
w Europie prowadzony jest tajny plan 
nauczania. Niektóre działania pedago-
giczne przybierają formę niebezpiecz-
nych rytuałów. Działania „pedagogicz-
ne” w trzech przykładowych szkołach, 
kształcących na poszczególnych etapach 
rozwoju są skutkiem działań stosowa-
nych przez nauczycieli w wielu pol-
skich szkołach i Europy. Wspomniany 
tajny plan5 zawiera szereg rozmaitych 
technik stosowanych w szkołach. Są to 
różnej maści ćwiczenia relaksacyjne, 
malowanie mandali, praca z ciałem, 
hipnoza, medytacja, joga, ćwiczenia 
odprężające, oddechowe, energetycz-
ne, postrzegania, koncentracji, masa-
że, praca z wahadełkiem, kinezjologia 
edukacyjna, hipnoza, gimnastyka mó-
zgu, test mięśniowy, sugestopedia, NLP, 

Silva dla dzieci, realizacja projektów 
magicznych, organizowanie zabawy 
z duchami (wspomniany Helooween) … 
W trakcie tych zajęć dzieci rozmawiają 
z kwiatem, kamieniem, świecą, ducha-
mi zmarłych lub wmawiają sobie, że są 
drzewem, zwierzęciem, kamieniem…
Muszą również przyjmować odpowied-
nie pozy ciała, które najczęściej stoso-
wane są podczas inicjacji w rytuałach  
okultystycznych.

Problem jest śmiertelnie poważny. 
Zwłaszcza, gdy dziecko w domu spo-
tyka się z potwierdzeniem tego, czego 
„nauczyło się” w szkole. Programy tele-
wizyjne dla dzieci, filmy, gry, techniki 
uczenia się (zwłaszcza języków) uzupeł-
niają i urealniają praktykowane metody 
i techniki. Pod pozorem nauki przekazu-
je się prawdy metafizyczne, teologiczne 
i ostateczne, podczas gdy nauka poda-
wana w systemie edukacyjnym nie po-
winna mieć takiego celu. Podręczniki 
szkolne niestety coraz częściej zawiera-
ją treści, gry i zabawy w horoskopy, czy 
aluzje do pogańskich praktyk, do świata 
duchów czy UFO, czego przykładem są 
podręczniki „Nowej Ery”.

Pedagog powinien być czujny i ostrze-
gać przed ideologizacją systemu naucza-
nia czy infiltracją, która odbywa się już 
na poziomie przedszkoli. A. Posadzki po-
daje za prof. Franze6, że wiele ćwiczeń 
relaksacyjno – medytacyjno - mediu-
micznych posiada charakter szamani-
styczny. Otwierają one przez trans drzwi 
do świata bogów, duchów i demonów.

Jedną z plag ostatnich lat jest praktyka 
OOBE, podróży astralnych wśród mło-
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dzieży. Spotkałem się z dramatami ludzi 
młodych, którzy nie mogąc uwolnić się 
ze skutków owych praktyk posuwali się 
do czynów ostatecznych. Dzieci wpro-
wadzane są w tajniki wiedzy dotyczącej 
opuszczania duszy poprzez ciało, za-
strzeżonych dawniej dla średniowiecz-
nych czarownic, hinduskich joginów 
afrykańskich czarowników czy indiań-
skich szamanów.

Ćwiczenia, które mają wyciszać oraz 
podróże wyobraźni, są identyczne z opi-
sywanymi przez literaturę szamani-
styczną, technikami wprowadzającymi 
do odbycia podróży astralnej. W sytu-
acji, gdy młody człowiek nie jest w stanie 
wprowadzić się w stan OOBE, z pomocą 
wychodzą wirtualne maszyny do tzw. 
„tubowania”, dzięki któremu wprowa-
dza się młody człowiek w taki stan. Oso-
by, którym udaje się podróżować poza 
ciałem, często mówią o duchu przewod-
niku, w niektórych przypadkach „obec-
ność” ta towarzyszyła w „realu”, czyli 
po powrocie. W efekcie doprowadza to 
młodego człowieka do głębokich stanów 
depresyjnych, nerwic, chorób psychicz-
nych i obecności złego ducha. Prawie 
każdy przypadek wymaga pomocy du-
chowej, egzorcysty. Nieszczęściem jest, 
jeśli młody człowiek trafi do specjalisty, 
który leczy tym co zaszkodziło. Przynaj-
mniej w dwóch znanych mi przypadkach 
skończyło się to śmiercią samobójczą lu-
dzi bardzo młodych. Dlatego niezwykle 
potrzebną rzeczą jest kształcenie pod 
kątem owych zagrożeń nie tylko peda-
gogów i nauczycieli ale także psycho-
logów, socjologów, lekarzy a zwłaszcza 

kapłanów i katechetów. Niestety nie-
którzy nauczyciele sami praktykują lub 
przechodzą szkolenia, których częścią 
składową zajęć szkolnych i dokształcają-
cych są praktyki ezoteryczne. Dowodem 
są nie tylko badania porównawcze prze-
prowadzane nad literaturą ezoteryczną 
i okultystyczną ale także sprawozdania 
dotyczące działalności sekt w stosun-
ku do materiałów z zajęć dokształcają-
cych dla nauczycieli7 oraz po prostu nasi 
współpracownicy. Nie trudno odgadnąć 
jaka czeka wychowanka formacja. 

Przykładem „zdemonizowania” dzieci 
i młodzieży jest od kilku lat popularność 
i moda na Harry Pottera. W jaki sposób 
odbywa się propaganda nie trzeba uka-
zywać. Wspomniane zachowania na-
uczycieli wobec potterowskiego okulty-
zmu nie należą do rzadkości. Według G. 
Kuby, niemieckiej krytyk Harry Pottera, 
dzięki której J. Ratzinger, zajął krytycz-
ne stanowisko wobec tego fenomenu. 
Harry Potter wprowadza w pewnego 
rodzaju trans, który otwiera czytelnika 
czy widza na świat duchów, okultyzm, 
magię8… Odbywa się to poprzez:

1. zalew informacji
2. bardzo szybkie następowanie po so-

bie obrazów, wskutek czego intelekt 
traci kontrolę

3. wytworzenie dużego napięcia
4. poprowadzenie zamieszania i unie-

ważnienie normalnych punktów 
orientacyjnych, w szczególności na-
turalnych kryteriów dobra i zła9.

A. Posadzki wskazuje na konstrukcję 
Harry Pottera przypominającą grę kom-
puterową, z elementami technik hipnozy 
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czy transu. Jest klasycznym przykładem 
uprawianej dzisiaj antypedagogiki, ale 
także doskonale demaskuje jej sposoby 
działania i cele. Harry Potter jest wyraź-
ną, choć zakamuflowaną i uproszczoną 
instrukcją uprawiania magii10. Jest na-
turalistycznym powieleniem ksiąg okul-
tystycznych i opowieści o okultystach. 
Człowiek jest bogiem, czyni cuda. Podob-
nie jak w alchemii, gnozie czy New Age, 
jest samowystarczalny. Sam się zbawia 
a magia oparta na całkowitej samowoli 
uczy dzieci rozpoznawać i niszczyć swo-
ich przeciwników. Nie ma mowy o wyba-
czeniu, miłosierdziu czy ofierze. Zabawa 
polega na krzykach, zaklęciach, wyzwi-
skach i złorzeczeniach. Ani śladu empa-
tii, za to nienawiść i używanie czarnej 
magii w nie tylko obronie. Podobnego 
ducha można spotkać np. w Pokemo-
nach, Żółwiach Nina, Czarodziejkach 
W.I.T.C.H. i wielu innych najbardziej po-
pularnych wśród dzieci i młodzieży „kla-
sykach” rozrywki. 

Harry Potter uczy egoizmu. Mimo, że 
jest bogaty, nigdy nikomu nic nie dał, 
nie starał się pomóc biednemu koledze 
u którego mieszkał. Nie uczy wrażliwo-
ści i współczucia. W książce popierane 
jest wróżbiarstwo, numerologia, krysta-
lomancja itp. Harry Potter nasycony jest 
ukrytymi tezami ideologicznymi i świa-
topoglądowymi o charakterze filozoficz-
nym i teologicznym11. Czytelnik nie musi 
i nawet nie powinien tego dostrzegać. 
Wystarczy, że w określonych sytuacjach 
i czasie całe to zło się odezwie i zaowo-
cuje w postaci konkretnych postaw czy 
zachowań. Harry Potter wychowuje 
człowieka zgodnie z założeniem wol-
nomularskiego humanizmu: odrywa 

dziecko od rodziny i tradycji. Uczy buntu 
wobec rodziców, wymagających wycho-
wawców, zastanym regułom współżycia 
społecznego. Otwiera na absurd mediu-
mizmu i okultyzmu. Na absurd satani-
zmu. Jest poważnym i niebezpiecznym 
filarem współczesnej antypedagogiki. 

W całym kołowrocie istnienia prze-
różnych form zła istnieje jeden wspólny 
mianownik – zamach na Jezusa Chry-
stusa, zamach na Boga poprzez nega-
cję której istota jest samoubóstwienie 
człowieka. Właściwie począwszy od 
kreskówki skierowanej do najmłodszych 
a skończywszy na zorganizowanym kul-
cie szatana cel jest ten sam. Różne są 
natomiast drogi i formy prowadzące do 
inicjacji czy kontrinicjacji której efektem 
jest dramat odłączenia człowieka od Bo-
ga na zawsze. Oto chrześcijańska droga 
zbawienia zostaje zastąpiona pseudoro-
zwojem duchowym rodzaju ekologiczne-
go, buddyjskiego czy ściśle okultystycz-
nego (szamańskiego, mediumicznego) 
„wyzwolenia” i „panowania”. Można 
tutaj postarać się o opis natury poszcze-
gólnych zjawisk; nieformalnych grup, 
nowych ruchów religijnych, sekt itp., 
lecz ich podłożem jest to samo zło, któ-
re od założenia świata powoduje bunt 
i wypowiadane Bogu „nie” przez Jego 
stworzenie. 

STRESZCZENIE
Idolatria jest najbardziej podstępnym 

i zwodniczym grzechem, która pokrew-
na jest pysze i grzechowi przeciwko Du-
chowi Świętemu. Widać zatem, że wy-
toczono najcięższe działa i trwa walka 
o dusze każdego dziecka. Dobry pedagog, 
świadomy rodzic zauważy, że z dziec-
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kiem dzieje się „coś nie tak”. Toksycz-
ność ideologii zła otwiera dziecko na 
świat ciemności. Dziecko przestaje się 
modlić, denerwuje go Kościół, niena-
widzi kapłanów, odmawia posłuszeń-
stwa, nie chce pomagać, brak mu po-
kory, unika sakramentów. To pewne, 
że jest źle.

Dzieci z Fatimy drżały na widok pie-
kła. Dzieci z kart potterowskich igrają 
z nim. Dzieci fatimskie z różańcem w rę-
ku modlą się za grzesznym światem. 
Dzieci potterowskie z różczką w ręku 
ten świat zaklinają. Dzieci fatimskie 
„wyciągają” ludzi z piekła. Dzieci potte-
rowskie tam ich posyłają. W końcu dzie-
ci fatimskie idą do nieba…

Współczesna pedagogia jest pew-
nym kompromisem w którym mniejsze 
zło jest „lepsze” od większego zła. Jed-
nak zło pozostanie zawsze złem, jak 
kradzież złotówki i tysiąca kradzieżą. 
Współcześni pedagodzy, jak słusznie 
zauważa ks. Posadzki12, będący pod 
wpływem naturalistycznych psycho-
logii, nie odróżniają naturalnych pre-
dyspozycji od kategorii zła duchowe-
go, które zamieszkuje w człowieku. 
Nie odróżniają potrzeby od pokusy, 
a nawet pokusy traktują jako potrzeby. 
Czary, okultyzm, zabobon stają się hi-
tem dziecięcych i młodzieżowych mód. 
Przez to stają się w życiu dziecka coraz 
bardziej dosłowne i naturalne. Idole 
popularyzowani przez wszechobecne 
media są dzisiaj idealnymi propagato-
rami owych treści. Ich często zabobon-
ny styl bycia staje się wzorcem, normą 
zachowań młodego człowieka. 

Fundamentalnym niebezpieczeń-
stwem jest fascynacja złem. Antypeda-
gogika zła otwiera młodego człowieka 

na relatywizm moralny, negację Boga 
i wybór zła. Antywartości i kult czło-
wieka promowane są w programach 
i podręcznikach szkolnych, szkole-
niach i kursach pedagogicznych

Istotą omawianej problematyki 
jest antyreligia New Age, okultyzm, 
magia. Młody człowiek potrzebuje 
wsparcia i pomocy. Przed takim zada-
niem staje pedagogika katolicka, któ-
ra aby uformować człowieka na wzór 
Chrystusa, podejmuje walkę duchową, 
której podmiotem jest człowiek jako 
stworzenie Boga.

Stając wobec tak oczywistych a za-
razem złożonych zagrożeń, konieczne 
jest podejmowanie walki duchowej. 
Walka ta musi przebiegać według 
ściśle określonych zasad chrześcijań-
skich. Istotę owej walki ukazuje cała 
Historia Zbawienia. Zadaniem peda-
gogiki katolickiej jest podejmowanie 
tej walki, rzucaniem ziaren Ducha 
Świętego, który w każdym człowieku 
odwzoruje rysy Chrystusa. 

SUMMARY
THE MAIN THREATS FOR THE CHIL-

DREN AND TEENAGERS, AS A CHALLEN-
GE FOR CATHOLIC PEDAGOGY

The catholic pedagogy faces threads 
from the modern educational system. 
Modern pedagogy represents certain 
compromise which chooses lesser evil 
over the greater evil, and considers 
that choice as a necessary mean. Ne-
vertheless, an evil always stays and 
functions as evil. One of the most ele-
mentary hazards is the fascination of 
evil. It is being promoted in the school 
syllabus, student books and pedagogi-
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cal training, by spreading false values 
and the worship of man. Antipedagogy 
of evil allows young people to be mo-
rally selective, to negate God and cho-
ose the evil. 

The core of the presented issue, focu-
ses on the New Age anti-religious mo-
vement, occultism and magic. Young-

sters need help and support in dealing 
with this matter. On such tasks focu-
ses catholic pedagogy, which in order 
to form a man into Christ’s image, un-
dertakes spiritual fights  which main 
purpose is the man itself as God’s final 
creation.

„Korzeń mądrości to bać się Pana, a gałęzie jej - długie życie.”
(Syr 1.20)


