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and interesting visuals and

large, colorful fonts. These will

make your presentation fun and

lively.  
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SEKTA



MANIPULACJA   
 W SEKCIE    

Na poziomie wewnętrznej idei, 

interpretowania świata

Zewnetrznego wizerunku sekty

Sposobu pozyskiwania wiernych

Sposobu utrzymywania wiernych w sekcie 



SEKTA      
Rick Ross definiując sektę stwierdza, ze nie to jest istotne, czym 

grupa sie zajmuje, i w co wierzy, lecz to, jak oddziałuje - typowo, 

sekta jest hierarchicznie zorganizowana w strukturę piramidy, której 

wierzchołkiem jest autorytarny lider, który nie odpowiada przed nikim 

ani przed niczym; ta grupa izoluje się od społeczeństwa, i wszystko 

poza nią jest widziane jako wrogie, negatywne ; przymus 

i wymuszona perswazja sa używane do wciągania ludzi do grupy.



SEKTA      
W ujęciu socjologicznym sektę definiuje się jako „grupę

społeczną izolującą się od reszty społeczeństwa, mającą własną

hierarchię wartości i zespół norm zachowania się, z silnie

akcentowaną rolą przywódcy.” 



SEKTA      
Psychologiczna definicja określa sektę jako grupę

psychomanipulacją, totalitarną, naruszającą podstawowe prawa

człowieka, lub zasady współżycia społecznego. Działa

destrukcyjnie na jednostkę, rodzinę przez stosowanie technik

psychologicznych i socjologicznych, wykorzystywanie fizyczne,

psychiczne lub materialne, co powoduje uzależnienie osoby od

grupy lub jej przywódcy.  



DO SEKT 
NALEŻĄ

ORGANIZACJE 
RELIGIJNE ,

KTÓRE :

Odmawiają państwu prawa do

ingerowania w swoje sprawy przez 

odmowę podporządkowania się
prawu: np. odmowę płacenia

podatków, służby wojskowej,

poddania się obowiązkowej

edukacji, szczepień etc., a w

skrajnych wypadkach grupy po

prostu łamiące prawo, np. przez

fałszowanie dokumentów,

uprowadzanie nieletnich, handel

narkotykami lub bronią,

stręczycielstwo, namawianie 

do popełnienia samobójstwa,

rytualne zabójstwa etc. !  



DO SEKT 
NALEŻĄ

ORGANIZACJE 
RELIGIJNE ,

KTÓRE :

Nie respektują powszechnie

uznanych w danym społeczeństwie

zasad moralnych (o ile można by

takie wyróżnić), jak np. wierności

w małżeństwie, mówienia prawdy,

dotrzymywanie danego słowa etc 



DO SEKT 
NALEŻĄ

ORGANIZACJE 
RELIGIJNE ,

KTÓRE :

Posiadają odmienne obyczaje, jak

np. obyczaj kojarzenia małżeństw 

przez przywódcę, noszą odmienne

stroje, przestrzegają innych 

reguł odżywiania, prowadzą inny

tryb życia czy uznają np. wspólną 

własność. 



DO SEKT 
NALEŻĄ

ORGANIZACJE 
RELIGIJNE ,

KTÓRE :

Na niższych szczeblach

dyferencjacji, gdy w danym

społeczeństwie 

występuje jeden kościół panujący, a

zatem potrzeby religijne ludności 

skupiają się w jednej organizacji,

która staje się częścią systemu 

kierowniczego, na miano sekty

zasłużą też wszystkie różne od 

niego organizacje religijne.  



WERBUNEK
psychologia i farmakologia

faza uwodzenia . To moment gdzie mamy si spodobać i odwieść od 

prawdy

proste odpowiedzi na trudne pytania

urzekanie rozmowcy

odejście do logiki

niezdrowa rzeczywistość kontra idylla. 



WERBUNEK
pierwszy kontakt - inicjatywa sekty

podobieństwo do indagowanego

miejsce werbunku (okolice siedziby, miejsca publiczne jak np. uczelnia)

skala tonów. jeśli werbowany jest smutny to współczujemy  etc

flirt, prowokacja seksualna



PERSWAZJA
pierwszeństwo uczuć i wrażeń nad logika i rozumem. nie udowadniamy 

a bulwersujemy

konfabulacja by zdominować rozmowę, oddalanie od realiów i 

przechodzenie na swoja płaszczyzna

próba zdobycia uznania osoby werbowanej

stworzenie złudzenia e rozmowa jak i dołączenie do grupy zalezy tylko od 

dobrej woli i chęci werbowanego.



PERSWAZJA
wymuś sympatie

nie okazuj swoich nastrojów i ignoruj kaprysy innych

sprawcie wrażenie ze się nią interesujecie

patrzcie w oczy by przyciągnąć ich spojrzenie

tak prowadźcie rozmowę by nie skupiać  uwag i na sobie

przejmujcie inicjatywę, rozpoczynajcie rozmowę na tematy, które 

werbowanego interesują

sprawcie wrzenie ze jestescie szczerzy

nigdy się nie brońcie zawsze atakujcie i nigdy nie powątpiewajcie

zawsze poruszajcie dwie kwestie by co najmniej w jednej rozmówca sie  z 

wami zgodził 



FASCYNACJA
Główny element zdobywania wyznawców. najpierw rozwiewa 

się wątpliwości potem przekonuje się go do  słuszności wyboru, 

uzależnia sie go od sekty. Punkt kulminacyjny to spotkanie guru  



generalnie wiek nie ma znaczenia

dopasowuje się ofertę do potrzeb wiekowych......

sekty oferujące rozwój osobisty szukają osób w wieku 25-40 lat

 ruchy pseudoreligijne bez względu na wiek

dobrym celem są osoby w wieku gimnazjalnym i licealnym

dobrym celem są osoby mające konflikty społeczne czy rodzinne

osoby charakteryzujące się hiperemocjonalnoscia i 

nadwrażliwością

osoby z depresja

CECHY 
ZWERBOWANYCH



zachowań - poddanie życia określonym regułom, sztywny plan zajęć,

bez pozwolenia nie można nic robić 

 brak wolnosci finansowej

 nie można kontaktować się z bliskimi

wymóg wspólnego działania od odpoczynku po prace

władza autorytarna. Polecenia przywódcy docierają za pośrednictwem

jego zastępców do osób stojących niżej w hierarchii, które z kolei

przekazuje je swoim podwładnym. Przy tak sprawnie funkcjonującym

mechanizmie sprawowania władzy wszystkie zachowania 

mogą być nagradzane lub karane.

 "dobrowolne" kary np chłosta, lodowate kąpiele

 rytuay

KONTROLA  ZACHOWAŃ



 obejmuje przede wszystkim intensywną indoktrynację, w wyniku

której doktryna zajmuje miejsce własnego systemu przekonań jej

członków

 uznana za własną ideologia nie tylko umożliwia cenzurowanie 

otrzymywanych informacji, ale wpływa na ich interpretację. 

 czarno-biały świat

zjawiskiem typowym dla destrukcyjnych sekt jest posługiwanie się 

własnym „obciążonym językiem", pełnym specyficznych słów i wyrażeń.  

istotnym aspektem kontroli myśli jest uodpornianie członków 

sekty na konkretny rodzaj informacji. Ściślej mówiąc chodzi o to, bv 

nie przyjmowali do wiadomości żadnych krytycznych uwag pod

adresem grupy.

KONTROLA  MYŚLI  



„praktykowanie  niemyślenia" Jeśli w głowie członka sekty zaświta

jakaś „zła" myśl, powinien, posługując się omawianą praktyką,

zagłuszyć „negatywne" myślenie i skoncentrować się na sobie. Tym

sposobem uczy się tłumić wszystkie nieortodoksyjne myśli,   np

koncentracją na modlitwie, powtarzaniem mantr, medytacją 

praktykowanie niemyślenia to najprostszy sposób, by pozbawić

jednostkę zdolności wnikliwej oceny zjawisk. Ktoś, kto potrafi myśleć

wyłącznie pozytywnie o swej przynależności do sekty, naprawdę tkwi

w pułapce. Ponieważ doktryna jest bez zarzutu, podobnie jak

przywódca, przyczyną problemów mogą być wyłącznie błędy

popełniane prze zwykłego członka sekty 

 umożliwia skuteczne wypieranie wszystkich uczuć niepożądanych z

punktu widzenia obowiązującej w grupie doktryny. Pozwala także

uczynić z członka sekty posłusznego wykonawcę poleceń 

KONTROLA  MYŚLI  



Poczucie winy jest chyba najistotniejszym czynnikiem sprzyjającym

wyrabianiu postawy konformistycznej i wymuszaniu uległości.

Przywódcy sekt o charakterze destrukcyjnym potrafią wykorzystać do

swoich celów wszystkie rodzaje poczucia winy,od wydarzeń

historycznych po niewykorzystywanie swoich umiejętności 

Strach jest w dwojaki sposób wykorzystywany do wzmocnienia  

wenątrzgrupowej więzi. Pierwszy polega na wykreowaniu wizerunku

wróg-który zagraża członkom sekty.  Drugi sposób to wywoływanie 

lęku przed karą, jaką za każde uchybienie może wymierzyć przywódca

grupy. 

By sprawować nad kimś kontrolę, sterując jego emocjami, często

trzeba 

zmienić definicję uczuć.

Stany euforii i depresji 

KONTROLA  UCZUĆ  



W niektórych grupach szczęście oznacza po prostu podążanie drogą 

wskazaną przez przywódcę, rekrutowanie nowych członków albo

przysparzanie sekcie pieniędzy.  

Do najbardzie j cenionych uczuć należą lojalność i oddani e grupie. 

Członkowie sekty nie mają prawa okazywać negatywnych uczuć

komukolwiek poza osobami z zewnątrz.  

W niektórych sektach wzajemne relacje wyznawców także poddawane 

są ścisłej kontroli. Przywódca ma prawo nakazać komuś, by unikał

kontaktów z konkretnymi osobami lub przebywał w towarzystwie

innych. Niekiedy mówi wręcz członkom sekty, kogo mają poślubić, a

następnie sprawuje  nadzór nad takim związkiem, ingerują c w

najbardziej j intymne sprawy 

KONTROLA  UCZUĆ  



Wymóg spowiadania się z popełnionych grzechów i niecnych zamiarów.

Oczywiście, grzech, który wyznajesz publicznie, rzadko jest wybaczany w

prawdziwym znaczeniu tego słowa i równie rzadko zostaje zapomniany. W

momencie, gdy przyznasz się do jego popełnienia, dostarczysz grupie narzędzie,

za pomocą którego będzie tobą manipulować i próbować zmusić cię do

posłuszeństwa 

 wywoływanie i podsycanie fobii. np doprowadzanie do stanu paniki wgdy mysli

sie o opuszczeniu grupy. Gdy przywódcy sekt ogłaszają publicznie, że: „Drzwi są

otwarte i każdy z wyznawców może odejść, kiedy tylko zechce", dają do

zrozumienia, iż Wyznawcy jako ludzie obdarzeni wolną wolą po prostu

zdecydowali się pozostać. Tymczasem nie mają oni wyboru, gdyż wywołano w

nich paniczny lęk przed światem i życiem poza grupą 

KONTROLA  UCZUĆ  



Człowiek nie potrafi dokonać rozsądnej oceny, jeśli pozbawi się go niezbędnych

informacji. Ludzie nie mogą uwolnić się spod wpływu destrukcyjnych sekt nie

tylko dlatego, że pozbawieni są dostępu do informacji krytycznych wobec ich

działalności, ale również dlatego, że nie potrafią prawidłowo interpretować

nawet tych, które im się przekazuje. 

 Kontrola rozmów członków sekty. 

Informacje poddawane są na ogół ścisłej selekcji, co sprawia, że członkowie 

sekty pozostają wciąż niedoinformowani. W większych grupach mówi się 

im najczęściej tylko tyle, ile „powinni wiedzieć", by dobrze wykonywać swe 

obowiązki. 

KONTROLA  INFORMACJI  



kręgi wtajemniczenia

Kontrola informacji w destrukcyjnych sektach oznacza także istnienie różnych

poziomów „prawdy". Inna jest doktryna „oficjalna", inna „na wnętrzny użytek".

Ta pierwsza to uproszczona i bałamutna wersja, prezentowana opinii publicznej

i nowicjuszom. Tajniki wewnętrznej doktryny odkrywane są stopniowo przed

tymi, którzy coraz bardziej wiążą się z grupą 

Członkowie sekty są głęboko przekonani, że oficjalna doktryna nie kłamie, 

a jedynie nie ujawnia całej prawdy. Przebywając w środowisku, w którym

prawda jest wartością względną, człowiek staje się niemal całkowicie 

niezdolny do obiektywnej oceny sytuacji. 

KONTROLA  INFORMACJI  



WOJCIECH WADOLOWSKI

Dziękuję za uwagę.


