
Współczesne zagrożenia młodego pokolenia – SEKTY 

 

 
Sekty – to słowo w potocznym języku ma zabarwienie pejoratywne. Dlatego pojawiły się określenia 
neutralne, jak np. nowe ruchy religijne, kulty czy grupy psychomanipulacyjne. Etymologicznie wyraz 
„sekta” wywodzi się od łacińskiego czasownika sequor – „naśladować, iść, podążać za kimś”, bądź 
słowo secare – „odcinać”. Według Słownika języka polskiego PWN, sekta to odłam wyznaniowy 
jakiejś religii, grupa izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości, zespół 
norm zachowania się oraz silnie akcentująca rolę przywódcy.  
 
Ofiarami sekt zazwyczaj są ludzie młodzi, wrażliwi i zagubieni w otaczającym ich środowisku. 
Werbujący początkowo dają im ciepło, zrozumienie, wysłuchują, otaczają nieznaną dotąd troską. 
Dla osób poszukujących nowych ścieżek rozwoju, oferują atrakcyjne kursy językowe i komputerowe, 
wyjazdy zagraniczne, zapraszają na treningi asertywności, kursy medytacji i wszelkiego rodzaju 
spotkania szkoleniowe. Prowadzą je ludzie dobrze ubrani, władający świetną polszczyzną i doskonale 
przygotowani do tematu spotkania. Między słowami, przekazują słuchaczom podstawowe informacje 
o ruchu, bądź sekcie, do której przynależą, uczą sposobu modlitwy, specjalnych ćwiczeń 
relaksacyjnych. Początkowo kursy takie trwają kilka godzin, potem przeradzają się w kilkudniowe 
maratony, a następnie kilku tygodniowe wyjazdy. W czasie ich trwania adepci, poddawani 
są rygorystycznym próbom wytrzymałości, śpią po kilka godzin dziennie. Każdemu z nich zwykle 
towarzyszy "przyjaciel", którego zadaniem jest negowanie pojawiających się wątpliwości.  
 
Sektami w Polsce zajmuje się między innymi Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych 
i Sektach. Radzi ono, żeby zwracać uwagę na następujące zjawiska, które mogą charakteryzować 
sektę: 

 już pierwsze kontakt z nową grupą wprowadza zmiany w dotychczasowym widzeniu świata; 
 wszystko co dzieje się na świecie ma swoje proste i klarowne wyjaśnienie; 
 na czele grupy stoi mistrz, przywódca, guru lub największy myśliciel, który jedynie posiada 

całą prawdę i często jest czczony jak Bóg;   
 pojawiają się wizje nieuchronnego końca świata, a jedyną osobą, która może temu zapobiec 

jest guru; 
 grupa jest elitą, a pozostała ludzkość jest chora i zagubiona; 
 grupa odrzuca naukę w szkołach i uczelniach. Jedynie nauka grupy jest uważana za 

wartościową i prawdziwą; 
 wszystkie osoby występujące przeciwko grupie, są uznawane za wrogów; 
 grupa ocenia siebie jako prawdziwą rodziną i tworzy jedną, nierozerwalną wspólnotę; 
 grupa chce, by wszelkie relacje z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem zostały zerwane, 

ponieważ przeszkadzają w rozwoju;    
 grupa oddziela się od reszty świata poprzez ubiór, żywienie, własny język, ograniczanie 

swobody w relacjach międzyludzkich; 
 grupa żąda bezwarunkowego posłuszeństwa i podporządkowania albo dyscypliny, ponieważ 

jest to jedyna droga do zbawienia; 
 osoba, która jest kandydatem do sekty, zawsze posiada swojego „Anioła stróża"; 
 grupa narzuca zadania, które bezwarunkowo należy wykonać (np. werbowanie nowych 

członków, sprzedaż czasopism i książek, udział w kolejnych kursach, medytacjach; 



 jeżeli dana osoba nie odniesie wymaganego przez grupę sukcesu lub uzdrowienia, wówczas 
uważa się ją za winną przegranej; 

 członkiem grupy ma prawo zostać każda osoba, podejmując natychmiastową decyzje; 
 w grupie panuje zasada, że pewnych rzeczy nie da się po prostu wyjaśnić. 

 
Do najpopularniejszych sekt na świecie, należą obecnie: Kościół Nauki o Wiedzy (Scientolodzy), 
Kościół Zjednoczenia (Sun Myung Moon), Sataniści, Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych 
"Rodzina", Chrystianie. 
 
O przynależności do sekty, mogą świadczyć następujące sygnały: 

▪ dziecko jest milczące i zamknięte w sobie; 
▪ nie reaguje na bodźce dochodzące ze świata zewnętrznego, sprawia wrażenie nieobecnego, 

lub będącego w transie; 
▪ w jego słownictwie pojawiają się nieznane dotąd i niewytłumaczalne zwroty; 
▪ spędza dużo czasu z nowymi przyjaciółmi; 
▪ odnosi się do wszystkiego krytycznie; 
▪ głosi nowe poglądy i zmienia sposób formułowania swoich myśli; 
▪ traci własną osobowość; 
▪ nie potrafi myśleć abstrakcyjnie; 
▪ porzuca dotychczasowe nawyki żywieniowe; 
▪ przynosi do domu nową literaturę o charakterze pseudofilozoficznym 
▪ odnosi się z dystansem i chłodem do rodziców, zrywa kontakty z dotychczasowymi 

przyjaciółmi; 
▪ jest przemęczone i senne, szybko traci dotychczasową wagę. 

 

 
Jak zapobiegać? 
Celem zachowań prewencyjnych powinno być: 

▪ wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania 
technikom manipulacji wykorzystywanym przez sekty; 

▪ kształtowanie takich cech osobowości i postaw, które w sposób neutralny podwyższają 
odporność młodego człowieka na manipulację ze strony sekt, np. umiejętność radzenia sobie 
ze stresem, budowanie pozytywnego i realnego obrazu siebie, satysfakcjonujących relacji 
interpersonalnych, wyrażania własnych uczuć, autonomii myślenia, asertywności itp.  
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