
SEKTY- NISZCZĄCE KULTY 
 

 W ostatnich latach na europejskiej scenie religijnej coraz aktywniejsze stają się 
przeróŜne – nieraz bardzo egzotyczne sekty, grupy i charyzmatyczne kulty. 
 Szczególnie na ulicach wielkich miast często moŜemy natknąć się na barwnie 
ubranych, śpiewających i tańczących przedstawicieli grupy, zapraszających na wykłady, które 
to mają nas oświecić, wprowadzając na jedynie prawdziwą ścieŜkę wiodącą ku szczęściu. 
Ludzie Ŝyjący w duŜych miastach są wdzięcznym celem przeróŜnych guru, wykorzystujących 
poczucie zagubienia i alienację. 
 Niektóre grupy religijne mogą być powaŜnym zagroŜeniem dla młodych ludzi- nowo 
werbowanych adeptów- zagroŜeniem zarówno psychicznym jak i fizycznym. 
 Dzieciom w wieku 10- 12 lat coraz bardziej imponuje wpływ grupy rówieśniczej i to 
co do tej pory było waŜne, schodzi na plan dalszy. 
Dlatego tak waŜne jest, by rodzice dzieci 10- 12 letnich jeszcze bardziej obserwowali swoje 
pociechy  duŜo z nimi rozmawiali na róŜne tematy.  
 Stowarzyszenie rodziców ofiar i sekt religijnych przy współpracy z psychologami i 
socjologami stworzyła listę mającą dopomóc w identyfikacji, względnie wyrobienia sobie 
opinii o nowo poznanej grupie. 
 NaleŜy skreślić wszystkie stwierdzenia, które nie dotyczą nowopoznanej grupy: 
- juŜ pierwszy kontakt z grupą otworzył ci całkowicie nowy, odmienny światopogląd 

(przeŜycie kluczowe), 
- światopogląd ogłoszony przez grupę jest zadziwiająco prosty i „rzeczywiście” tłumaczy 

kaŜdy problem, 
- w grupie znajdujesz to wszystko „czego do tej pory bezskutecznie szukałeś’, 
- grupa ma mistrza (przywódcę, ojca, guru, proroka),będącego w posiadaniu całej prawdy  
      i otaczanego najczęściej niemal cała czcią, 
- cały świat zmierza w kierunku katastrofy i tylko grupa wie w jaki sposób moŜna go 

uratować, 
- grupa jest elitą- reszta ludzkości jest chora, zgubiona- o ile nie chce się przyłączyć aby 

dać się uratować, 
- grupa odrzuca tradycyjną, klasyczną naukę. Nauka głoszona przez grupę traktowana jest 

jako jedyna „prawdziwa” wiedza, 
- grupa odrzuca myślenie racjonalne jako czynnik negatywny, nieoświecony, 
- krytyka i brak akceptacji ze strony ludzi z zewnątrz są dowodem na to,  
Ŝe grupa ma rację, 

- grupa określa się jako „prawdziwa” rodzina, bądź wspólnota, 
- grupa chce abyś zerwał swe dotychczasowe „stare” stosunki z rodziną, przyjaciółmi, 

kościołem, poniewaŜ więzy te przeszkadzają ci w dalszym „rozwoju”, 
- grupa odróŜnia się od pozostałego świata np. przez: odmienny strój; określony sposób 

odŜywiania się; własny „grupowy” język, 
- grupa Ŝąda od adepta ścisłego przestrzegania ustanowionych przez siebie reguł, totalnej 

dyscypliny, poniewaŜ jest to „jedyna droga ratunku”, 
- w ciągu całego dnia nawet minuty nie jesteś sam- ktoś z grupy zawsze jest przy tobie, 
- grupa absorbuje cały twój czas, zlecając rozmaite zadania np. sprzedaŜ ksiąŜek i gazet; 

rozdawanie ulotek prezentujących ideologię grupy; 
werbowanie nowych członków; uczestnictwo w rozmaitych kursach, medytacje, 

- jeśli nie pojawią się na wstępie sukcesy, względnie nie dostąpisz „uleczenia”- sam jesteś 
sobie winien. Najwidoczniej niedostatecznie się angaŜowałeś, lub twoja wiara jest za 
słaba, 

- członkostwo powinieneś przyjąć jak najszybciej- najlepiej jeszcze dziś, 



- w zasadzie nie ma moŜliwości wyrobienia sobie obiektywnego osądu  
o grupie. Nie powinieneś myśleć (rozumować), porównywać, lecz przeŜywać. 
„Nie moŜna tego wytłumaczyć- po prostu chodź do środka i najpierw się przyłącz’. 

Jeśli z czystym sumieniem nie uda ci się skreślić wszystkich punktów, zalecane jest 
zachowanie rozwagi i ostroŜności w dalszych kontaktach z grupą, która cię w jakiś sposób 
zaciekawiła czy zafascynowała. 
 
 Religie młodzieŜowe pomimo róŜnego pochodzenia i róŜnic w głoszonych naukach, 
mają pewne cechy wspólne: 

- mają prawie identyczne zamierzenia i cele, z których podstawowym jest urządzenie w 
najkrótszym czasie prawdziwego „raju na ziemi”- urządzonego według własnych 
wyobraŜeń, 

- wszystkie grupy prezentują pogląd, Ŝe wyłącznie ich droga, ich nauka zna cudowną 
receptę na świat przed powszechnym chaosem, 

- celem werbowników są inteligentni i duchowo wraŜliwi młodzi ludzie ze średnich warstw 
społecznych, 

- sekty zwracają się do osób, które szukają „swego  miejsca na ziemi” i są bardzo 
wpływowi na to co nowe lub nieznane, lub ludzi, którzy mają problemy emocjonalne i nie 
mogą znaleźć oparcia w bliskich osobach, 

- wszystkie sekty obiecują zbawcze idee-„tu i teraz”- rozwiązują wszystkie problemy 
świata i oczywiście twoje; przyrzekają „absolutne” zdrowie, „totalną” wolność, 
„absolutne” szczęście, „prawdziwy” pokój, „rzeczywiste” samospełnienie, „całkowite” 
oświecenie, itp., 

- w kaŜdym przypadku występuje „święty mistrz”- załoŜyciel obdarzony wysokimi 
tytułami, Ŝądający i otrzymujący boskie niemal hołdy i absolutne posłuszeństwo. Nie 
wolno wątpić czy zgłaszać krytyk w związku z decyzjami mistrza. Hierarchia jest takŜe 
„hierarchią wiedzy”, tak Ŝe prości członkowie z uwagi na swą znikomą „wiedzę” nie mają 
moralnych podstaw do krytykowania postanowień mistrza, 

- zwolennicy poddawani są istnemu praniu mózgu- skutkiem jest głęboka zmiana 
osobowości, która niesie za sobą wiele destruktywnych zachowań, „pranie duszy” jest 
procesem najczęściej łagodnym- młody człowiek dobrowolnie udaje się z ciekawości na 
pierwsze spotkanie czy wspólnoty, gdzie podlega całkowitej izolacji od świata 
zewnętrznego. W tym czasie jest pouczany (indywidualnie lub w grupie). Dochodzą do 
tego posty, pozbawienie lub duŜe ograniczenie snu, stłoczenie wiele osób na małej 
powierzchni i całkowite wypełnienie czasu, tak by nowicjusz nie miał nawet chwili na 
krytyczna refleksję. Ludzie werbujący do sekty stosują określone techniki psychologiczne 
połączone z nieustannym wewnętrznym naciskiem wywieranym przez grupę szybko 
odnosi skutek. Młodzi ludzie zmieniają się; mówią inaczej, działają inaczej, ubierają się 
inaczej, nawet uśmiech i spojrzenie jest inne. Następuje całkowita zmiana 
dotychczasowego trybu Ŝycia, zmiana w stosunku do otoczenia, zmiana poglądów, 
przyjaciół, odizolowanie od grupy rówieśniczej z którą dotychczas dziecko przebywało. 
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