КАКВО Е СЕКТА ?


Сектата представлява малка религиозна група от хора,
която се е отделила от по-голяма и има вече
установена религия. Сектите имат много общо с
религията, от която са се отделили, но същевременно
имат разлики (могат да бъдат в различна степен) в
доктрините, които изповядват. В сравнение със
сектите, деноминациите са големи, установени
религиозни групи.



Думата секта идва от латинската дума secta, която
означава организирана религиозна група или
организация.

Имена на по-известни секти са: “Сахаджа йога”
– индуистка секта, “Трансцедентална
медитация“- също индуистка, “Оазис на
любовта” и Евангелска църква “Огнена вяра”,
както и “Семейството” (нарича се още “Децата
на Бога”) са регистрирани християнски секти. Но
има и групи, които са привърженици на
сатанизма и се събират в сектите “Приятели на
дявола”, “Черно слънце”, “Деца на Сатаната”.
 Нетрадиционните религиозни течения, така
наречените секти на ХХ век се самоопределят
като единствените вероизповедания, на които
принадлежи бъдещето, като единствените, които
разбират света на отвъдното и знаят за него
повече от традиционните религии.


ПО КАКЪВ НАЧИН ПРИВЛИЧАТ ХОРАТА ?


Методите на сектите за привличане на нови членове и
задържането им, за да постигнат своите цели са
разнообразни. Някои от тях са стари, но се използват
и съвременни. Психологическите методи на
въздействие са основни в работата на сектите.
Използват целия арсенал, разработван от военните и
шпионски лаборатории за психологическа война. Като
се започне от Фройдистките методи за психоанализа
от по- безобидно естество, като например разговор и
беседи, и се завърши с масовата хипноза,
въздействието със звук, с вибрации, с мултимедия.
Използват се и по-съвременни методи за контрол на
поведението, разработвани в тайни лаборатории,
различни видове наркотици и упойващи вещества,
радиочестотни сигнали и др.



Организирането на лекции, семинари, проповеди,
разпространение на брошури, списания и други
печатни материали е един от най-лесните начини за
привличане на нови хора в сектата. Изключително
характерно за сектите обаче е, че тези методи се
прилагат анонимно – например не се съобщава кой
организира съответното мероприятие, кой е лекторът,
от името на коя организация или движение се
извършва дадена дейност или се разпространява
даденото списание. Често тези активности не са
директно анонимни, но са маскирани като например
“Българска асоциация на доброволците“,
“Организация за изследване на принципи“. Но за
какви принципи и какви доброволци става дума, не е
възможно да се разбере. Под тези две наименования
се крие сектата на Муун.



Друг характерен метод за някои от сектите е ходенето от врата на врата
по къщите. Обикновено от сектата на мормоните изпращат младежи с
тъмни костюми, бели ризи и табелки с имената им. Те предлагат найлюбезно да си поговорят с вас, да четат Библията заедно с вас или да
разсъждавате заедно по някакви въпроси – независимо от това дали
вкъщи е цялото семейство, или само един човек. Същата система
използват и “Свидетелите на Йехова”, но те не са така характерно
облечени.



Още един лесен начин е продаването на литература и други неща по
улицата. Това е едновременно метод за привличане на последователи и
начин за събиране на средства за финансиране на сектата. Така се
завързват лични контакти и разговори, често последвани от покана за
някоя сбирка или курс. “Свидетелите на Йехова” също с удивително
усърдие и издръжливост продават списанието “Стражева кула“ всеки ден,
независимо от времето на едно и също място в града. В цяла България
сектата на Муун продава т. нар. “лазерни графики“ върху метално фолио,
които вече висят на стените на множество ресторанти и други
обществени заведения, без техните стопани да предполагат от кого са ги
закупили. Те продават и други сувенирчета, например кукли, с които
финансират своята дейност.



Любопитните хора или тези, които имат повече свободно време
обикновено намират начин да поддържат контакти с членовете на
подобни секти и не знаят кои са тези хора и какво би могло да им се
случи.







Един от много широко разпространените начини на
действие на много секти с цел привличане на нови
членове е използването на Библията. Те много обичат да
се позовават на нейния авторитет и на човешката вяра в
Бог. Това, което най-често правят - отделни стихове се
измъкват от контекста на Библията и се използват в
подкрепа на учението на сектата, като се тълкуват в
противоречие с цялостното учение на Библията. Често пъти
се прибавят допълнителни неща с обяснението, че
Библията не е точно преведена. В други случаи се
изнамират книги, които да допълват Библията.
Така силно вярващите хора остават изненадани и
впечатлени от подобна информация и обикновено бързо
се приобщават към сектантите, вярват им.
Има и хора, които в същия този момент се чувстват
самотни, нещастни или просто преживяват някаква криза
в своя живот – нещо съвсем нормално за човешкото
съществуване. В такива емоционални моменти обаче те
лесно се поддават на убеждаване и е много вероятно да
станат членове на сектата.

ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ В СЕКТАТА


Тези методи започват да се прилагат едва след като
човекът прояви интерес. Ако се съгласи да участва в някой
курс или семинар (най-често в лагери извън града), той
бива “обсипан”с огромно количество информация, която
не може да преработи за късо време. Там животът в
комуната му се представя в най-розова светлина и върху
него се упражнява силен, макар и не явен натиск, за да се
присъедини към сектата. Ако това стане, новият член на
организацията бива изолиран от семейството си и от
предишната си среда и попада в един динамичен ритъм
на живот, който не му дава никаква възможност да се
замисли за нещо или да се занимае със себе си. Той
трябва непрекъснато да посещава лекции, богослужения и
други мероприятия. Трябва да работи за сектата, и то
работа, която преди това най-вероятно е смятал за
унизителна – просене по улици и ресторанти например.



На преден план в живота му са изискванията на
организацията и учението. Тя определя живота
на индивида до най-малките подробности,
изисква пълно подчинение и упражнява пълен
контрол над личността. Сектата определя какво
може и какво не може да чете човек, дори какво
трябва и какво не трябва да яде, с кого да
общува и с кого – не, с кого да има сексуални
отношения и с кого – не, и пр. Редовно се правят
подробни изповеди и се събира пълна
информация за личния живот на членовете.
Собственото Аз на човека отива на заден план.
Неговите желания и стремежи се окачествяват
като грях към организацията и се потискат по
всякакви начини.

Сектата създава у новия член комплекс за вина към
организацията. Тази вина се отъждествява с вина пред Бога, тъй
като организацията е единственият негов представител на земята.
Спасението на човека се поставя в пряка зависимост от неговата
вярност към организацията и от изпълнението на абсолютно
всички нейни изисквания, а това води до непрекъснат страх и
дълбоки депресии, стигащи понякога и до самоубийство.




Обикновено сектите преследват своите жертви през целия им
живот. Дори и човек да се е откъснал от сектата, след една или две
години той бива потърсен отново и вината му непрекъснато се
напомня. Чувството за вина и греховност често пъти се увеличава
от факта, че повечето секти проповядват път за постигане на
съвършенство и безгрешен живот, но това не може да бъде
постигнато от нито едно човешко същество на този свят,
И така, човекът постепенно изгубва чувството си за реалност или
пък изпада в дълбока депресия, водеща до самоубийство, или
разбира фалша и бяга от сектата. Много често могат да се срещнат
членове на секти, които живеят със самочувствието на някаква
свръхестествена святост и безгрешност. Обикновено това са
последиците.





Много характерен метод на сектите за промяна
на съзнанието на техните последователи е
внушението, че те са избрани от сектата, защото
са нещо повече от останалите хора, че те
единствено познават истината и правилния път.



Чрез учението на сектата човекът се убеждава,
че е свръхестествено, свръхсилно същество.
Говорейки това, сектите използват човешката
гордост и стремеж към власт и величие.



В обкръжението на сектите действително се
срещат свръхестествени преживявания, които
допълнително убеждават човека в учението на
сектата.



Изповедта на хората се използва от сектите за
добиване на вид власт над тях. Често явление сред
някои секти е да се спекулира с откровението на
техните членове с цел шантаж.



Сектите използват дългите и изтощителни строги диети,
за да нарушат физическото, а от там – емоционалното
състояние на последователите си с цел контрол върху
мисленето им, чувствата им, действията им.



Всеки член на сектата е под постоянно наблюдение.
Ако новите последователи имат семейство, което не
желае по никакъв начин да се присъедини към
сектата, то семейството трябва да се развали, а
последователят трябва да направи ново семейство
само с член от сектата – това е другото правило.



Думата култ се използва като синоним на секта. Те са
извънредно упорити в борбата си за запазването на
своите членове и са способни да използват и наймалкият им жест на възпитание или добро отношение,
за да постигнат целите си. Затова е много важно веднъж
прекратени отношения със сектата, никога повече да не
се възобновят.



Повечето от членуващите в секти си приличат - от
лоша социална реализация или липса на такава,
проблемно детство или фамилна обременост
(насилнически сцени, алкохолизъм, болни родители,
физически травми или инвалидност), разновидности
на характеропатии, психически болни хора в
семейството (шизофрении и шизоидни нагласи),
сериозни сексуални проблеми, склонност към
мечтания и приемане на мечтата за действителност, а
и много често нисък интелектуален запас.

