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Poradenství v oblasti sekt a sektářství

Poradenství v oblasti sekt a sektářství je proces, při němž
jsou vytvářeny a podporovány ty postoje, vlastnosti a soci-
ální dovednosti, které mohou redukovat obtíže, jež nastaly
člověku nebo jeho bezprostřednímu okolí v důsledku jeho 
připojení k náboženské společnosti, podezřelé ze sektářství,
nebo v důsledku odchodu z ní.

Psychická manipulace

Postavení nového náboženského hnutí v mnoha případech
vede k využívání náborových postupů, které jsou pro sou-
časnou západní společnost těžko přijatelné. Tyto postupy je
možné shrnout pod společný název „psychická manipulace“.
Jak říká psycholožka Marie Vágnerová, „z hlediska sociální
psychologie je psychická manipulace působení na kognitivní,
emotivní a konativní aspekty lidské psychiky, které postupně
vede k proměně osobnosti manipulovaného jedince (a tím
ke změně jeho prožívání, uvažování a chování).“ 
(Psychopatologie pro pomáhající profese, 1999)
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Konflikt mezi většinovou společností a novým náboženským hnutím

Většinová společnost se svými normami a tradičními institucemi a nové náboženské hnutí, které proti této společnosti
protestuje a jejíž normy porušuje, nutně vytvářejí napětí. Podíl těchto dvou stran na napětí může být z různých hledi-
sek rozdílně hodnocen: v některých případech můžeme hovořit spíše o nepřipravenosti nebo malé toleranci většinové
společnosti, v jiných případech zase o jejím oprávněném znepokojení nad deviantními praktikami nových nábo-
ženských hnutí. Jedním ze srozumitelných výrazů tohoto napětí je jazyk. Většinová společnost se od náboženské
inovace, kterou považuje za deviantní, distancuje pejorativním slovem „sekta“ a podobně i nové náboženské hnutí
často používá pro příslušníky většinové společnosti svá pejorativní označení.

Sekta

Slovo „sekta“ vyjadřuje vztah, který mají příslušníci
většinového náboženství (či v posledních staletích:
většinově sekulární společnosti) k náboženské menši-
ně. Konotace, které toto slovo vyvolává, svědčí pro to,
že tento vztah je negativní. Nejčastěji se takto nega-
tivně většinová společnost vymezuje proti novým
náboženským hnutím.

Nové náboženské hnutí

Nová náboženská hnutí jsou výrazem protestu proti stá-
vajícím náboženským poměrům a svou existencí a
svými praktikami jsou pro většinovou společnost
výzvou. V některých případech dokonce volí tak pro-
vokativní výklad světa a z něho vyplývající způsob
života, že tato výzva může být většinovou společností
těžko ignorována.

Vliv sekt na rodinu a dětskou populaci


