Trumpa iliustruota kovos su totalitarinėmis sektomis instrukcija
Atsargiai! Sektos!

Jau pačioje pradžioje tau įteigs, kad tavo gyvenimas iki atėjimo į sektą buvo
visiškai beprasmis, tu tuščiai švaistei savo laiką. Tačiau dabar – viskas kitaip, nes sekta labai gerai
žino, ko tau reikia.

Pirmasis kontaktas su sekta tau atrodo kaip nuostabus atradimas. Į
viską tu pradedi žiūrėti nauju žvilgsniu.

Sekta turi ypatingą, teisingiausią pasaulio sampratą, kuri paaiškina
visas problemas ir padeda jas išspręsti.

Tiesą apie sektą labai sunku sužinoti.
Sektoje nepriimta galvoti, mąstyti, juo labiau – klausinėti ar išsakyti abejones. Jei įsidrąsinęs
vis dėlto paklausi, tavo naujieji draugai atsakys: „Dabar šito tau paaiškinti negalime, jei nori
sužinoti – eime su mumis į mūsų centrą.“
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Sekta turi meistrą, mediumą, mokytoją arba guru, ir tik jis vienintelis žino
tikrąją tiesą.

Sektos mokymas laikomas vieninteliu teisingu ir amžinu žinojimu. Mokslas,
racionalus mąstymas ir protas atmetami kaip negatyvas, satanizmas ar kvailystės. „Asmenybė
tampa beprotiška ir laiminga“.

Pasaulio pabaiga artėja. Baisios katastrofos metu Žemė žus, ir
tik sekta žino, kaip nuo šito išsigelbėti.

Tavo sekta – tai elitas, žmonijos „grietinėlė“, išrinktieji. Kitų
žmonių dalia – žūtis. „Jei nori išsigelbėti – nedelsdamas prisijunk prie sektos.“
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Sekta nubrėš ribą tarp tavęs ir pasaulio, reikalaudama dėvėti tik
tam tikrus drabužius, valgyti tik tam tikrą maistą, naudoti sektos leksikoną, bendrauti su
žmonėmis pagal griežtas taisykles.

Sekta „pataria“ nutraukti visus savo „senuosius“ ryšius, nes jie
trukdo tavo tobulėjimui.

Sekta visiškai kontroliuoja tavo asmeninį gyvenimą. Sekta reguliuoja ir
lytinius santykius. Pavyzdžiui, ji parenka sutuoktinius ar partnerius, kultivuoja grupinį seksą arba
visišką lytinį susilaikymą.

Visą laiką esi kontroliuojamas. Tu neturi laisvalaikio, nes
pardavinėji sektantišką literatūrą, verbuoji į sektą naujus narius, lankai begalę kursų,
seminarų, meditacijų... Sekta atidžiai stebi, ar esi drausmingas, ar laikaisi taisyklių – juk tai
vienintelis kelias į išsigelbėjimą.

4

Tu negali likti vienas net trumpai akimirkai - prie
tavęs beveik visada yra sektos „draugas“ ar „brolis“.

O kai pradėsi stebėtis, kodėl neateina žadėta sėkmė, gausi atsakymą,
kad „pats esi kaltas“, nes per mažai stengiesi arba tavo tikėjimas yra per silpnas.
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