BIULETYN Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

SEKTY
SEKTA (KULT) jakaś grupa, która posiada strukturę typu
piramidowego, autorytarne kierownictwo, z całym nauczaniem
i przewodnictwem pochodzącym od osoby/osób na szczycie hierarchii.
Grupa ta będzie sobie uzurpować posiadanie jednej drogi do Boga,
Nirwany, Raju, Ostatecznej Rzeczywistości, Drogi do Szczęścia itd., oraz
będzie stosować techniki zmiany myślenia lub kontroli umysłu w celu
uzyskania pełnego panowania nad swoimi członkami i zatrzymania ich
wewnątrz grupy.
SEKTA:
 Posiada charyzmatycznego przywódcę, a członkowie sekty są mu winni
całkowite posłuszeństwo,
 Wpaja członkom przekonania, że tylko w niej znajdą prawdę i wolność
odpowiedzi na wszelkie pytania,
 Oferuje swoim adeptom „nowe doświadczenia religijne”, „jedyną prawdę”,
szybką możliwość osiągnięcia „najwyższych stanów duchowości”,
 Czerpie ewidentne korzyści materialne kosztem swoich członków oraz czyni
z nich ludzi niezdolnych do życia w społeczeństwie,
 Zabiera człowiekowi wolność i umiejętność samostanowienia, nie ma w niej
prywatności, liczy się tylko grupa i jej interesy,
 Podczas werbunku nie mówi się całej prawdy, zataja się informacje na temat
celów grupy.

WERBOWANIE – PSYCHOMANIPULACJA










Do sekty można trafić na wiele sposobów . Może to się stać zupełnie
przypadkowo, bądź w efekcie odpowiednio przygotowanego werbunku, jaki
dana sekta przeprowadziła.
Proces wejścia do sekty jest bardzo złożony i indywidualny. Różne są jego
etapy, motywacje i okoliczności.
Sekty poszukują przede wszystkim ludzi zdolnych, wrażliwych twórczych,
pełnych zapału, idei. Tacy ludzie są najbardziej przydatni, mogą wiele zrobić
dla sekty.
Członkiem sekty nie zostaje się w ciągu godziny, jednego dnia czy tygodnia.
Zazwyczaj jest to proces kilkustopniowy, rozciągnięty w czasie.
Sekty nie przychodzą do nas z pustymi rękami, zawsze mają nam coś do
zaoferowania. Podczas werbunku często wykorzystują, plakaty, ulotki,
foldery, rozmaite czasopisma, książki, odpowiednio wyszkolonych
„misjonarzy”.
Człowiek jest od samego początku odpowiednio werbowany i sterowany.
Obdarza się go specjalną troską („bombardowanie miłością”, steruje się
emocjami) i zainteresowaniem. Tworzy się sztuczne przyjaźnie i relacje:
osoba werbowana nie ma o tym fakcie jakiegokolwiek pojęcia, naiwnie
wierząc w uczciwość nowo napotkanej grupy przyjaciół.

WERBOWANIE POD PRETEKSTEM:
Organizowanie kursów językowych, wyjazdów wakacyjnych, lekcji medytacji,
kursów jogi, kursów szybkiego czytania i pisania, wykłady dotyczące ekologii.
Pomocne w tym działaniu mogą być rozmaitego rodzaju czasopisma, ulotki,
kolorowe broszurki, książki.
PODPIERANIE SIĘ AUTORYTETEM:
Autorytetem może być pojedyncza osoba albo jakaś uznana instytucja. Sekty
bardzo chętnie włączają się w rozmaite akcje humanitarne, edukacyjne
i oświatowe. Dzięki temu zyskują rozgłos i „silne plecy”, na które się później
bardzo chętnie powołują.
SEKTY WERBUJĄ PODCZAS:
 Młodzieżowych koncertów
 Dużych plenerowych imprez
 Spacerów ludzi na ulicy
 Wychodzenia z teatru, kina czy kościoła
 Chodzenia po domach.

SEKTY WERBUJĄ MÓWIĄC O:
 Pomocy humanitarnej dla potrzebujących
 Dialogu międzyreligijnym i ekumenizmie
 Pokoju na świecie
 „Prawdziwym chrześcijaństwie”
 Możliwości odnalezienia prawdziwej drogi życiowej,
SEKTY WERBUJĄC OFERUJĄ:
 Drobną pomoc w życiu codziennym
 Darmowy poczęstunek (uczty wegetariańskie)
 Kursy i szkolenia (np. nauka języków obcych, wschodnich sztuk walki,
technik medytatycyjnych)
 Możliwość wsparcia emocjonalnego, psychicznego
 Tanie wyjazdy wakacyjne
TYPOLOGIA SEKT:
Jest wiele typologii sekt. Zasadniczo dzieli się je na grupy wywodzące się z
religii chrześcijańskiej i pochodzące z innych religii bądź prądów umysłowych.
Według dokumentu wydanego przez Kościół katolicki dzieli się je na cztery
grupy:
1. Sekty destrukcyjne – są to między innymi : Kościół Zjednoczeniowy
Muna, Towarzystwo Świadomości Kryszny, Wspólnota Niezależnych
Zgromadzeń Misyjnych „Rodzina”, ruchy satanistyczne, „Niebo” – Zbór
Chrześcijan Leczenie Duchem Bożym.
2. Sekty posługujące się biblią – do nich należą: Świadkowie Jehowy,
adwentyści, i tzw. ruchy „badackie” czyli badacze Pisma Świętego.
3. Nowe ruchy religijne o charakterze religioznawczym – określenie
mianem orientalnych, które nawiązują do hinduizmu i buddyzmu oraz
kilka ruchów propagujących jogę.
4. Ruchy parareligijne – zalicza się do nich: Nowa Era czyli New Age,
Instytut Wiedzy Transcendentalnej.
INTERESUJĄCE.... ZACHĘCAJĄCE... CZY NIEBEZPIECZNE?
Aby określić walory jakiejś grupy ludzi, kryteriami nie muszą być wartości
wyznaniowe lecz sposób działania, który – często ukryty – atakuje:
Prawa Człowieka < Jego Godność < Jego Wolność

Każda grupa staje się niebezpieczna
MANIPULACJĘ to znaczy:
 Indoktrynację (wprowadzenie idei grupy),
 Uwodzenie (zachęcanie, obiecywanie),
 Kontrolowanie myśli (pranie mózgu).

kiedy

zaczyna

praktykować

Doprowadzając do całkowitego uzależnienia: waszych możliwości osądu
rzeczy, waszego czasu, pieniędzy, kontaktów lub potrójnego wyzysku:
intelektualnego, moralnego, finansowego.
... i dlatego!!!
jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich, jakich tylko potraficie sobie
wyobrazić, otwartych i serdecznych, prawie bajecznych...
... i jeśli spotkacie lidera grupy pełnego natchnienia, wyrozumienia, czułości i
dobroci, jakiej nigdy nie doświadczyliście...
... i kiedy cel grupy jest czymś, czego sobie nie wyobrażaliście...
to najprawdopodobniej
jest to zbyt piękne by mogło być prawdziwe.
Te grupy szukają ludzi inteligentnych, mających ideały, intelektualnie i
duchowo „ciekawych”.
CZY JESTEŚ PODATNY NA WERBOWANIE?
 Tak jeśli ze szlachetnych pobudek chciałbyś coś zmienić w sobie lub w
świecie,
 Tak, z szacunkiem i ciekawością słuchasz, co inni ludzie mają do
powiedzenia,
 Tak, jeśli z przekonaniem sądzisz, że jesteś na to zbyt inteligentny lub zbyt
odporny psychicznie.
KIEDY MOŻESZ ZOSTAĆ ZWERBOWANY?
 Po śmierci kogoś bliskiego,
 Gdy już nie możesz z sobą wytrzymać,
 Gdy borykasz się z kłopotami rodzinnymi,
 Podczas choroby po wypadku,
 Gdy przeżywasz zawód miłosny,
 Po przeprowadzce do nowego miasta,
 Po zmianie lub utracie pracy,
 Na pierwszym roku studiów,




Gdy przeżywasz chwile osamotnienia,
Generalnie w trudnych chwilach twojego życia.

GDZIE MOŻESZ ZOSTAĆ ZWERBOWANY?
 w podróży,
 na uczelni,
 Na ulicy,
 w restauracji,
 w dyskotece,
 Na pielgrzymce lub innym zlocie o charakterze religijnym,
 Na wycieczce,
 W pracy i w wielu innych miejscach,
KTO MOŻE WERBOWAĆ?
 Znajomy, przyjaciel,
 Ktoś z rodziny,
 Zupełnie obcy ludzie, przeważnie młodzi i sympatyczni,
 Osoby wyglądające na bardzo szczęśliwe,
 Którzy sprawiają wrażenie osób silnie przekonanych o słuszności tego co
robią,
PAMIĘTAJ!!!
Gdy spotkasz w swoim życiu sympatycznych i przyjacielskich ludzi, którzy
zaproszą cię na interesujące spotkanie MASZ PRAWO DOMAGAĆ SIĘ OD
NICH (w sposób równie przyjacielski) konkretnych odpowiedzi na pytanie o:
1. podstawowe cele grupy,
2. pełną jej nazwę i nazwisko przywódcy,
3. pozytywne i negatywne cechy organizacji,
oraz... dopóki nie wiesz, z kim masz do czynienia:
1. Nie zwierzać się nikomu ze swoich problemów,
2. Nie podawać swojego numeru telefonu i adresu,
...dobrze zrobisz gdy zachowasz ostrożność!,
bo osoba werbowana do sekty zazwyczaj nie ma o tym fakcje jakiegokolwiek
pojęcia, naiwnie wierząc w uczciwość nowo napotkanej grupy przyjaciół.
Nie każda jednak napotkana grupa, która coś ci oferuje i próbuje zaangażować
w swoją działalność od razu musi być destruktywna.

SKUTKI TRANSFORMACJI DOKONANYCH PRZEZ SEKTĘ:
Osoby, które zetknęły się z sektą zostały już niejako „skażone” na całe życie,
ponieważ proces jakiemu zostały poddane, prowadzi do stałych zmian
w psychice. Stąd spustoszenie psychiczne, duchowe a nawet fizyczne. Mówi
się nawet o tzw. syndromie sekty.
Ci, którym udało się odejść od sekty, cierpią na poważne nerwice, lęki,
depresje. Prowadzące niejednokrotnie do prób samobójczych. Leczenie jest
bardzo trudne i mało skuteczne. Trudniejsze przypadki wymagają niekiedy
pomocy egzorcysty, jeżeli osoba zetknęła się z praktykami spirytystycznymi
lub parapsychologią.
ADRESY OŚRODKÓW INFORMACJI O SEKTACH:
Śląskie Centrum o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych
Katowice, Plac Ks. Szramka 4, tel. 032-608-26-76
Telefon zaufania: 0 501-487-344
www.katowice.kulty.info
 Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych
i Sektach w Polsce.
ul. Dominikańska 3/24, 31-043 Kraków,
tel. 012 23 11 81
centrum@sun1.wil.pk.edu.pl
http://sun1.wil.pk.edu.pl/centrum
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