Šeimos ir jaunimo apsaugos nuo destruktyvių sektų įtakos asociacija (Prancūzija)
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Anon. 7, Rue Jean Bordenave 95220 Herblay, FRANCE

Kas yra sekta?
Čia mes vertiname ne tikėjimo dogmas, bet tam tikros grupės (toliau vadinama - sekta) narių
elgesį ir veiklos metodus, turinčius įtakos žmogaus laisvei, jo orumui ir teisėms. Sekta – tai grupė, kurioje
taikomas MANIPULIAVIMAS SĄMONE, naudojant:
a) primygtinį konkretaus mokymo piršimą;
b) mąstymo proceso kontrolę;
c) psichinę prievartą.
TAI GRIAUNA ASMENYBĘ šiuo atžvilgiu:
a)
b)
c)
d)

fiziniu - nepilnavertė mityba, nepakankamas miegas, įtemptas darbas;
psichiniu – asmenybės griovimas, iškreipiamas gebėjimas kritiškai vertinti bei elgtis;
protiniu – skurdžios žinios (ribojama viskas, kas netarnauja sektai);
socialiniu - bendravimo varžymas, totalinis priešiškumas visai visuomenės funkcionavimo sistemai.

TAI GRIAUNA ŠEIMĄ dėl šių priežasčių:
a) kritiškų pastabų, agresijos, įžeidinėjimų, šmeižto;
b) susvetimėjimo, santykių tarp vaikų ir tėvų nutrūkimo;
c) skyrybų.
TAI GRIAUNA IR VISUOMENĘ, kadangi:
a) sektos nariams trukdoma dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame savo šalies gyvenime;
b) arba jie skatinami įsiskverbti į visas ekonominio, politinio ir kitas gyvenimo sferas.
Sektos esmė – SUKČIAVIMAS :
a) intelektualinis;
b) moralinis;
c) finansinis.
d)
ĮTRAUKIMO Į SEKTAS BŪDAI
Visad teisus ir neklystantis yra MOKYTOJAS - guru, kurio visi bijo ir kurį visi myli;
MOKYMAS - vienintelė ir paskutinė žinia apie išsigelbėjimą; tai vykdoma GRUPĖJE, sukuriant labai šiltą
ir malonią, griežtai hierarchišką atmosferą. Būsimasis sektos narys „apdorojamas“ keturiais etapais:
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I etapas: suviliojimas ir pamaloninimas
a) į sudėtingus egzistavimo klausimus (pvz. gyvenimas, mirtis, liga) šiltai, nuoširdžios grupės
atmosferoje atsakoma paprastai ir net supaprastintai;
b) remiamasi visomis svariomis mūsų epochos temomis: ekologija, neatpažintais skraidančiais objektais
(NSO), meditacija, išsilaisvinimu...;
c) pataikaujama: „tu gražus, protingas, tu mums reikalingas didžiajai misijai atlikti“;
d) būsimam nariui garantuojama laimė, laisvė, žinios.
II etapas: neutralizuojamos asmeninės savybės ir gebėjimas kritikuoti
a) žmones siekiama pervarginti: ilga darbo diena, paskaitomis, vaikščiojimais po namus ar gatves,
aikštes (naujų narių verbavimo tikslais), ilgalaikėmis meditacijomis, maldomis, sektos doktrinos
mokymu;
b) keičiami mitybos įpročiai: režimas, pasninkavimas...
c) sudaromos tokios gyvenimo sąlygos, kurios trukdytų nariui sustoti ir pagalvoti, ką jis daro ir kaip
gyvena;
d) kiek įmanoma susiaurinamas intymus asmenybės gyvenimas: visiškai negalima būti vienam,
verčiama atlikinėti būtiną ir kryptingą išpažintį...;
e) keičiamas žodynas: būsimasis sektantas turi išmokti kalbą, kuri „gerai“ skamba, moksline ir religine
prasme atrodo rimta , tačiau ji turi prasmę tik grupės viduje. Ši apgaulinga metodika atima bet kurią
galimybę sektantui bendrauti su pasauliu ir faktiškai iki nulio nuskurdina jo mintį (rezultatas visiškai
priešingas, negu buvo žadėta I-ame etape).
III etapas: narystės grupėje gilinimas ir skatinimas socialiai atsiskirti
a) raginama mesti mokslus;
b) narys išsiunčiamas į užsienį (dažniausiai norint tęsti sektantišką mokslą);
c) atitraukiama nuo šeimos, draugų, visuomenės. Bet kuri informacija iš kitų šaltinių skelbiama įtartina
ar manipuliacine. Visi, kas kritikuoja sektą, pristatomi neigiamai, kaip pavojingi asmenys,
pasisakantys prieš žmonijos pažangą. Primygtinai siūloma daugiau nesusitikti su jais, juos šmeižti, ar,
jei tai įmanoma, atiduoti į teismą. Kartais skelbiama, kad dėl visų sunkumų, su kuriais susiduria ar
anksčiau susidurdavo sektos narys, yra kalta šeima;
d) visuomenė pristatoma išskirtinai kaip žūties vieta, medicina – nevertinga, psichiatrija – pavojinga,
kitos religijos – kaip visiškai sužlugusios, politika – pasenusi. Tik grupė su SAVO MOKYTOJU,
pasiskelbusi žmonijos išgelbėtoja, gali vesti žmones į laimę;
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e) grupės nariai įtikinami savo išpirkimo misija, tačiau jiems išaiškinama, kad „Visuomenė priešinasi, ji
turi savo įpročius, savo interesus, jumis netikės, jus persekios. Ir tai liudija, kad jūs teisus. Ar ne taip
buvo su dauguma pasaulio mokintinių?“ . Tai gudri argumentacija. Kuo didesnį pasipriešinimą
sutinka sektos narys, juo labiau jis įtraukiamas į grupę.
IV etapas: Pasiekiama, kad sektos narys negalėtų grįžti į visuomenę
a) jis neturi pajamų, socialinės paramos bei geros profesinės patirties;
b) dažna vietos kaita neleidžia jam užmegzti patvarių santykių su išoriniu (grupės atžvilgiu) pasauliu
(tai juk palengvintų grįžimą);
c) senų draugų taip pat jau nėra;
d) šeimos saitai jau nutraukti arba labai konfliktiški ir įtempti;
e) dažnos vedybos grupės viduje, susilaukiama vaikų, iš sektos jau negalima išeiti vienam, reikia, kad
tuo pačiu metu šito norėtų abu;
f) vyrauja griežta disciplina, rūsčios bausmės, nuolatiniai apskundimai, išorinio pasaulio baimė, didelės
piniginės skolos; todėl sektos nariui lengviau pasilikti ir plaukti pasroviui;
g) laimė, laisvė, asmenybės brandumas ar žinios žadami kiekviename etape; sektos narys sutinka kentėti
kančias dar labiau, negu jau yra iškentėjęs, kai buvo išoriniame pasaulyje (įtraukimo į sektą metu),
todėl kaskart jis sau sako, kad būtų gaila atsitraukti, kai stovi taip arti tikslo, kad visos jo kančios (o
dažnai ir pinigai) prapultų veltui. Kuo daugiau sektos narys kentėjo, juo daugiau jis pasiruošęs
kentėti.
Visi keturi aprašyti etapai: suviliojimas ir pamaloninimas, gebėjimo kritikuoti slopinimas, narystės
grupėje gilinimas ir intymaus, socialinio bei kultūrinio atotrūkio skatinimas, esant vis mažesnei galimybei
išeiti iš sektos, yra nukreipti į tai, kad padėtų stipriai ir negrįžtamai įtraukti žmogų į grupę. Jo sąmonė
sužalojama taip, jog ji reiškiasi ryškiu infantilumu. Tada sektos nariai tampa visiškai pavaldūs savo
mokytojui ir gali tapti pavojingais fanatikais. O argi dauguma guru – ne paranojikai?
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