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Yurii Pelekh, Klaudia Sorys 

TV advertisements and their reception by children at preschool age  

A b s t r a c t: The article takes up the topic of the influence of TV, and TV advertisements 
in particular, on the course of the child’s upbringing and their development at preschool age. 
It presents a multifaceted analysis of civilizational, cultural and family factors in this context. 
The psychological and pedagogical importance of this issue has been particularly emphasized. 

In the light of the author’s own studies and research carried out by other authors, namely schol-
ars in this field, it can be stated that the TV as a medium plays an important, culture-creating 
and moral role that shapes both the children’s lifestyles and their personality. The TV’s domi-
nance in the child’s life interferes with natural emotional development processes and their cor-
rect socialization by means of ethics. Nowadays, media advertisements have become an integral 
part of the present-day upbringing culture, a sign of our times. Due to that situation, serious di-
lemmas that require diagnosis and new solutions with regard to the practise of upbringing and 
care have appeared. It has become necessary to look for a rational compromise between the dis-
semination of knowledge about the positive qualities of the TV and the negative influence 
of advertisements on the psychosocial, emotional and axiological entirety of children’s devel-
opment at the early stage of their life. It has become particularly necessary to prepare parents 
for a rational and selective use of media in the complex reality of cohabitation, as well as to talk 
about the family’s role in the child’s upbringing, allowing it to become an independently and 
critically thinking person. 
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Sekty jako zagrożenie dla człowieka 

Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Paulina Cabak1 
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

A b s t r a k t: Celem artyku u jest zbadanie, czy sekty s  obecnie jednym z najwi kszych zagro-
e  dla wspó czesnego cz owieka, a przy tym dostarczenie informacji niezb dnych w rozpo-

znawaniu pojawiaj cych si  zagro e  oraz projektowaniu i realizowaniu dzia a  zapobiegaw-
czych. Artyku  zawiera równie  dane na temat powstawania i funkcjonowania sekt jako zbio-
rowo ci wywieraj cych wp yw na osoby podatne na sugestie. Ma on zwróci  uwag  na fakt, e
styl ycia proponowany cz owiekowi przez sekty cz sto jest odpowiedzi  na jego niezaspoko-
jone indywidualne potrzeby i oczekiwania, zazwyczaj niedostrzegane przez najbli sze otocze-
nie. Artyku  ma charakter informacyjno-profilaktyczno-pomocniczy.

S o w a  k l u c z o w e: sekty, werbunek, przynale no  do sekt, zagro enia, profilaktyka 

1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach cz owiek musi y  w bardzo szybkim tempie. Wszechobecna 
presja – ekonomiczna, zawodowa czy rodzinna – powoduje, e niemal ka da godzina naszego 
dnia jest zaplanowana, a niepowodzenie na jakimkolwiek polu wi e si  bardzo cz sto z du-
ym stresem. Taka sytuacja powoduje, e ludzie coraz cz ciej popadaj  w depresje, na ogi

lub wik aj  si  w kontakty ze wspólnotami, które tylko czekaj  na to, by wykorzysta  ich s a-
bo  psychiczn . Jednym z rodzajów takich wspólnot s  sekty, które stanowi  dzi  bardzo 
powa ne zagro enie dla cz owieka, wbrew obiegowej opinii nie tylko tego m odego.

Sekty s  dos ownie wsz dzie, otaczaj  nas z ka dej strony, a najgorsze jest w tym 
wszystkim to, e rozwijaj  si  w zastraszaj co szybkim tempie i systematycznie przybywa 
ich coraz wi cej. Zagra aj  ka demu cz owiekowi, niezale nie od wieku, p ci, statusu spo-
ecznego, miejsca zamieszkania czy te  pozycji duchowej. Wkraczaj  w ka d  dziedzin
ycia cz owieka, cz sto robi c to subtelnie, w sposób trudny do wykrycia. Dopiero 

z perspektywy osób trzecich, stoj cych z boku cz owieka uwik anego w sekt , mo na za-
uwa y , jakie konsekwencje niesie za sob  przynale no  do niej. Nierzadko zdarza si ,
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e konsekwencje te odbijaj  si  na zmianie ca ego ycia adepta. Na szcz cie takim lu-
dziom da si  jeszcze pomóc. Kluczem do tego jest zrozumienie, w jaki sposób sekty po-
wstaj , funkcjonuj , jak werbuj  nowych cz onków i jaki wp yw maj  na osoby, które znaj-
duj  si  w ich kr gu. 

Poni szy artyku  stara si  odpowiedzie  na pytanie, czy sekty s  obecnie jednym 
z najwi kszych zagro e  dla cz owieka podatnego (z ró nych powodów) na wp ywy osób 
trzecich i zbiorowo ci. Odpowiedzi autorki stara y si  uzyska  poprzez analiz  powstawa-
nia i funkcjonowania sekt oraz werbowania przez nie nowych cz onków, a tak e poprzez 
zbadanie ich wp ywu na osoby werbowane oraz trudno ci w udzieleniu pomocy tego typu 
jednostkom. 

W tek cie wykorzystano metod  analityczno-porównawcz , a czasami tak e histo-
ryczn .

2. Jak rozpozna , czy mamy do czynienia z sekt ?

Przemiany gospodarczo-ekonomiczne i spo eczno-ustrojowe, jakie dokona y si
w ostatnich latach w naszym kraju, przynios y wiele nowych mo liwo ci dla rozwini cia 
si  rozmaitych ruchów religijnych, jak i sekt. Nietrudno si  domy li , e wykorzystuj  one 
maksymalnie swoje mo liwo ci i pr nie si  rozwijaj , zaskakuj c swoj  pomys owo ci
na to, jak pozyskiwa  wci  nowych cz onków. S  one zjawiskiem bardzo zró nicowanym, 
dlatego ludzie, którzy z ró nych przyczyn podatni s  na manipulacj , cz sto nawet nie wie-
dz , e w a nie zostali zwerbowani w ich struktury (Nowakowski, 1999, s. 3–4). Dlatego 
tak wa ne jest, eby zarówno osoby b d ce w grupie ryzyka, jak i ich najbli si mieli wia-
domo , jakie s  najwa niejsze cechy sekt, poprzez które naj atwiej je zidentyfikowa :

odizolowanie od Ko cio ów panuj cych w danym spo ecze stwie – zwykle sekty 
zaciekle krytykuj  religijne normy obowi zuj ce na danym obszarze i stoj  do 
nich w opozycji. To dlatego ciesz  si  one tak  uwag  mi dzy innymi osób zawie-
dzionych dzia aniami Ko cio a;
koncentracja na wybranych prawdach cz stkowych – osoby zwerbowane do sekty 
cz sto nie dostrzegaj  braku spójno ci w pogl dach g oszonych przez sekt  oraz 
tego, e ho duj  one wybranym prawdom. Pocz tkowo wydaje si  to wielk  zalet ,
poniewa  teoretycznie sekty maj  bardzo proste i uniwersalne odpowiedzi nawet 
na najtrudniejsze pytania, co pomaga im w pozyskiwaniu nowych cz onków (Pie-
trzyk, 1991, s. 6);  
cz onkowie s  przekonani o s uszno ci swojego oddzielenia si  od innych – ich 
wyobcowanie ze struktur spo ecznych poparte jest bardzo mocnym przekonaniem 
o s uszno ci podj cia takiego kroku – i zach caj  do tego inne osoby; 
ekskluzywizm – nie ka dy mo e nale e  do sekty – najcz ciej zapraszane s  do 
niej osoby podatne na manipulacj  lub zbli one wiatopogl dowo do pogl dów
cz onków sekty. Bycie w ekskluzywnym gronie jest kusz ce dla nowo werbowa-
nych, którzy bardzo szybko zamiast „ja” zaczynaj  my le  w kategoriach „my”; 
cis a hierarchia z widoczn  rol  przywódcy – najcz ciej rodowisko sekt jest 

mocno zhierarchizowane, a centralne miejsce zajmuje nieomylny, charyzmatyczny 
przywódca (guru), któremu pozostali cz onkowie winni s  bezwzgl dne pos u-
sze stwo (zwykle czerpie on z tego tytu u jakie  korzy ci). Nie jest mile widziane 
zadawanie pyta  i podwa anie decyzji lidera; 
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sekta wykorzystuje ludzi, którzy poszukuj  swojej to samo ci, drogi ycia, odpo-
wiedzi na nurtuj ce ich pytania, zubo aj c ich dodatkowo psychicznie, materialnie 
i moralnie – sami zwerbowani nie potrafi  jednak tego dostrzec; 
nikt nie ma kontroli nad finansami sekty, a wszyscy jej cz onkowie s  niezdolni 
do wzniecenia buntu przeciw liderowi, s  karani za nawet najmniejsze przewinienia, 
co wywo uje u nich permanentne poczucie winy (Kosi ska, Gajewski, 2000, s. 23–25). 

Powstawaniu i rozwojowi sekt sprzyja z pewno ci  zachwianie kondycji duchowej 
i emocjonalnej wspó czesnego cz owieka, pragnienie wiedzy tajemnej i przekonanie 
o wype nieniu si  apokaliptycznych wizji ludzko ci. W nowoczesnym spo ecze stwie infor-
macyjnym powoli rozmywa si  wi  rodzinna, która pe ni a dotychczas najwa niejsze egzy-
stencjonalne funkcje wobec jej cz onków. Na pytania dotycz ce sensu ludzkiego istnienia, 
dobra i z a, natury Boga i cz owieka w dzisiejszych czasach usi uj  odpowiedzie  w a nie 
sekty i nowe ruchy religijne, których ró norodno , a tak e wielo  proponowanych przez nie 
– nierzadko oryginalnych i ciekawych – koncepcji, mo e zrodzi  my li o nieistnieniu prawdy 
ostatecznej, co w konsekwencji doprowadza do atwiejszego otworzenia si  cz owieka 
na kontakty z liderami kontrowersyjnych organizacji (Kosi ska, 2000, s. 9–10). 

3. Rodzaje sekt 

Kiedy my limy o sektach, najcz ciej mamy w wyobra ni obraz grup budowanych na 
tle religijnym. W rzeczywisto ci jednak tego typu organizacje powstaj  z bardzo ró nych po-
budek – cz sto dla zmylenia osób bardziej uwa nych. Jakie wi c wyró niamy rodzaje sekt? 

Religijne – tutaj liderzy twierdz , e potrafi  nieomylnie, w sposób lepszy ni  kto-
kolwiek dotychczas, odczytywa wi te ksi gi (Biblia, Koran, Tora), poznali dro-
g  o wiecenia (religie dalekowschodnie) lub posiedli tajemn  wiedz  okultyzmu 
(inspiracje poga skie) albo istot egzystuj cych w wy szych sferach. Mamy zatem 
do czynienia z kultem lidera, czczonego niczym wys annik Boga, dzia aj cego po-
zornie wy cznie w wymiarze duchowym (w rzeczywisto ci zwykle wi e si  to 
z wielkimi benefitami materialnymi guru, który dba o ich pomno enie).
Polityczne – podstaw  ich dzia ania jest doktryna polityczna. Odznaczaj  si  sa-
mow adztwem, gdzie krytyków i przeciwników likwiduje si  b d  zamyka w wi -
zieniach. Charakteryzuje je brak mechanizmu kontroluj cego, który jest niezb d-
ny, by przeciwdzia a  nadu yciom w adzy. Zaniechana jest wolno  prasy czy te
prawo do swobodnego zrzeszania si  lub wolnych wyborów. To na przyk ad grupy 
terrorystyczne, z których wywodz  si  zamachowcy samobójcy przekonani o tym, 
e gin  w imi  wy szych idei. 

Terapeutyczne – ten rodzaj sekt prowadzi ró nego rodzaju warsztaty, gdzie niesto-
sownie post puj cy terapeuta, przekraczaj cy granice etyki zawodowej, mo e zo-
sta  przywódc  sekty. Nast puje to wskutek uzale nienia od siebie pacjentów, za-
miast pomocy im w prowadzeniu normalnego trybu ycia i osi gni ciu niezale -
no ci. Dochodzi do wykorzystywania pacjentów poprzez ich izolacj  od rodziny 
i przyjació , zdarzaj  si  te  przypadki seksualnych nadu y .
Prowadz ce dzia alno  handlow  – ten rodzaj sekt wykorzystuje wiedz  na temat 
ludzkich marze  o bogactwach i w adzy tylko po to, by schwyta  cz owieka w pu-
apk  jego w asnych pragnie . Sekty podst pnie zmuszaj  w ten sposób swoich 

cz onków do niemal niewolniczej pracy, która i tak nie przynosi adnych zysków 
lub tylko niewielkie korzy ci finansowe, rozbudzaj c jednocze nie nadziej  na po-
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tencjalne zyski. Niektóre z nich mog  posiada  charakter piramidalny o strukturze 
wielopoziomowej, gdzie cz onkowie podchwytliwie werbuj  nowych ludzi, 
a ci z kolei werbuj  nast pnych. W rzeczywisto ci w luksusy op ywaj  tylko ci, 
którzy s  na samej górze piramidy (Hassan, 2001, s. 30–33). 

Ka da sekta sk ada si  zatem z pewnych elementów, do których mo emy zaliczy :
struktur  grupow , doktryn , jak  si  kieruje, oraz to, co najwa niejsze i bez czego nie mo-
g aby w ogóle istnie , czyli okre lon  grup  ludzi, zajmuj c  zró nicowane pozycje. Sekta 
to grupa ludzi powi zana ze sob  ró nymi zale no ciami. Sk adaj  si  na ni  dwie yj ce
ze sob  w symbiozie grupy: z jednej strony przywódca – cz sto nazywany guru, nauczyciel, 
m drzec, lider, a z drugiej strony adepci – osoby b d ce cz onkami sekty, poddane przez 
niego dyscyplinie i kontroli znacznie surowszej od tej, jakiej podlegaj  wyznawcy jakiej-
kolwiek innej religii czy ideologii (Raport…, 2000). 

4. Przyczyny powstawania sekt 

Do zrozumienia zasad funkcjonowania sekt, a co za tym idzie – u wiadomienia sobie 
zagro e , jakie ze sob  nios  – konieczne jest poznanie mechanizmów ich powstawania. 
Warto szczególnie prze ledzi  przyczyny, b d ce bezpo rednimi pobudkami do ich zawi -
zywania si . Bardzo ciekawy podzia  tych przyczyn zaproponowali J. McDowell i D. Ste-
wart (1994, s. 13–16), którzy wyró nili: 

przyczyny ze sfery intelektualnej – wiele grup wykorzystuje niewiedz  ludzi i pró-
buje poprzez pozory naukowo ci wywrze  wra enie, zw aszcza na tych mniej zo-
rientowanych osobach. W wiecie, w którym ludzie pozbawieni s  pewno ci co do 
sensu egzystencji, w którym s  ci gle zabiegani i zdezorientowani szybko biegn -
cym czasem, kulty zdaj  si  im wychodzi  naprzeciw, dysponuj c gotowymi roz-
wi zaniami i udzielaj c autorytatywnych, prostych odpowiedzi na postawione 
przez nich pytania. Odpowiedzi te s  cz sto uproszczonymi wersjami tradycyjnych 
prawd i warto ci;
przyczyny ze sfery emocjonalnej – sekty zazwyczaj skupiaj  swoj  uwag  na oso-
bach, które prze ywaj  jaki  smutek w swoim yciu, i czyni  go ofiar  swojego 
werbowania, wykorzystuj c podstawow  potrzeb  emocjonaln  ka dego cz owieka. 
Wydaj  si  one mie  gotowe, nieko cz ce si  pok ady mi o ci i z przyjemno ci  ni
nas bombarduj . Oferuj  nowym cz onkom z udne ciep o, trosk , opiek  i poczucie 
bezpiecze stwa, przyja  i kole e stwo, w zamian sugeruj c wyznaczony cel y-
ciowy. W pierwszej kolejno ci przyci gnie to ludzi, którzy b d  mie  problemy 
z samoocen  i poczuciem w asnej warto ci, a nast pnie atwiej b dzie sektom skusi
osoby z rodzin, które nie funkcjonuj  prawid owo, gdy  grupa wydawa  si  b dzie 
drug , ale t  lepsz  rodzin  dla jednostki. Natomiast dla m odych ludzi bardziej po-
ci gaj ce i atrakcyjniejsze s  czynniki estetyczne, czyli np. tajemnicze spotkania, 
muzyka, taniec, piew, dobra zabawa. Cz onkowie sekt wtedy sprawiaj  dla nich 
wra enie beztroskich i szcz liwych ludzi, do których warto si  przy czy ;
przyczyny ze sfery spo ecznej – cz owiek jest istot  spo eczn  i na d u sz  met  pra-
gnie przynale e  do jakiej  grupy. Kiedy jednak zosta  wykluczony ze rodowiska, 
w którym do tej pory funkcjonuje (zwi zek wyznaniowy, praca, rodzina), jest bardzo 
podatny na wp yw osób trzecich i zach ty do przynale enia do grupy, która odzna-
cza si  bezwarunkowym przyj ciem nowej osoby do swojego grona. W a nie ta po-
trzeba przynale no ci spo ecznej cz sto stoi u podstaw powstawania sekt; 
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zagro e , jakie ze sob  nios  – konieczne jest poznanie mechanizmów ich powstawania. 
Warto szczególnie prze ledzi  przyczyny, b d ce bezpo rednimi pobudkami do ich zawi -
zywania si . Bardzo ciekawy podzia  tych przyczyn zaproponowali J. McDowell i D. Ste-
wart (1994, s. 13–16), którzy wyró nili: 

przyczyny ze sfery intelektualnej – wiele grup wykorzystuje niewiedz  ludzi i pró-
buje poprzez pozory naukowo ci wywrze  wra enie, zw aszcza na tych mniej zo-
rientowanych osobach. W wiecie, w którym ludzie pozbawieni s  pewno ci co do 
sensu egzystencji, w którym s  ci gle zabiegani i zdezorientowani szybko biegn -
cym czasem, kulty zdaj  si  im wychodzi  naprzeciw, dysponuj c gotowymi roz-
wi zaniami i udzielaj c autorytatywnych, prostych odpowiedzi na postawione 
przez nich pytania. Odpowiedzi te s  cz sto uproszczonymi wersjami tradycyjnych 
prawd i warto ci;
przyczyny ze sfery emocjonalnej – sekty zazwyczaj skupiaj  swoj  uwag  na oso-
bach, które prze ywaj  jaki  smutek w swoim yciu, i czyni  go ofiar  swojego 
werbowania, wykorzystuj c podstawow  potrzeb  emocjonaln  ka dego cz owieka. 
Wydaj  si  one mie  gotowe, nieko cz ce si  pok ady mi o ci i z przyjemno ci  ni
nas bombarduj . Oferuj  nowym cz onkom z udne ciep o, trosk , opiek  i poczucie 
bezpiecze stwa, przyja  i kole e stwo, w zamian sugeruj c wyznaczony cel y-
ciowy. W pierwszej kolejno ci przyci gnie to ludzi, którzy b d  mie  problemy 
z samoocen  i poczuciem w asnej warto ci, a nast pnie atwiej b dzie sektom skusi
osoby z rodzin, które nie funkcjonuj  prawid owo, gdy  grupa wydawa  si  b dzie 
drug , ale t  lepsz  rodzin  dla jednostki. Natomiast dla m odych ludzi bardziej po-
ci gaj ce i atrakcyjniejsze s  czynniki estetyczne, czyli np. tajemnicze spotkania, 
muzyka, taniec, piew, dobra zabawa. Cz onkowie sekt wtedy sprawiaj  dla nich 
wra enie beztroskich i szcz liwych ludzi, do których warto si  przy czy ;
przyczyny ze sfery spo ecznej – cz owiek jest istot  spo eczn  i na d u sz  met  pra-
gnie przynale e  do jakiej  grupy. Kiedy jednak zosta  wykluczony ze rodowiska, 
w którym do tej pory funkcjonuje (zwi zek wyznaniowy, praca, rodzina), jest bardzo 
podatny na wp yw osób trzecich i zach ty do przynale enia do grupy, która odzna-
cza si  bezwarunkowym przyj ciem nowej osoby do swojego grona. W a nie ta po-
trzeba przynale no ci spo ecznej cz sto stoi u podstaw powstawania sekt; 
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przyczyny ze sfery duchowej – sekty dok adaj  wszelkich stara , by zaspokoi  po-
trzeby duchowe cz owieka. S  odpowiedzi  na tkwi c  w cz owieku wrodzon  po-
trzeb  rozwoju i przemiany. Gdy osoba zacznie wychodzi  poza to, co ziemskie, 
i kieruje si  ku temu, co nadzwyczajne i duchowe, w pewnym momencie zaczyna 
zadawa  pytania o sens i cel ycia oraz zaczynaj  si  pojawia  w tpliwo ci doty-
cz ce mierci. Wówczas naprzeciw tym wszystkim zagadnieniom wychodzi sekta, 
zapewniaj c intensywne i ciekawe prze ycia religijne, tym samym wprowadzaj c
w wiat poci gaj cej tajemnicy. Lider grupy bardzo cz sto oferuje pomoc w po-
staci kierownictwa duchowego – wówczas staje si  dla swoich wyznawców prze-
wodnikiem, który pomaga im rozwi zywa  problemy, podejmowa  trudne decyzje 
yciowe, no i oczywi cie wybacza im pope niane b dy. 

Powy sze zestawienie daje jasno do zrozumienia, e sekty dzi ki swoim odpowied-
nim dzia aniom, b d c atrakcyjnymi tylko w swej zewn trznej formie, dotykaj  ludzi na 
poziome której  z tych czterech wymienionych p aszczyzn. Cz sto s yszy si , jak ludzie 
twierdz , e wcze niej nikt ich nie kocha , nie szanowa , nie rozumia , e ich ycie by o pu-
ste i pe ne niepewno ci o jutro, a dopiero teraz poznali ludzi, którzy ich szanuj , rozumiej ,
obdarzaj  ciep em i mi o ci .

5. Przyczyny przynale no ci do sekt 

Tak jak sekty powstaj  z ró nych powodów, tak samo ludzie kieruj  si  ró nymi po-
budkami, zwracaj c swoj  uwag  w stron  tego typu organizacji. Niemal wszyscy znawcy 
problemu sekt ju  niejednokrotnie spierali si  mi dzy sob  o to, jakie s  g ówne czynniki 
decyduj ce o przynale no ci do grup sekciarskich. Owych przyczyn jest bardzo wiele, ale 
z czasem badaczom zjawiska uda o si   doj  do porozumienia i za o yli oni wspó wyst -
powanie dwóch czynników: podatno ci osobistej jednostki oraz manipulacyjnego oddzia-
ywania grupy (Królak, 2006, s. 17–18). 

Podatno  osobista to czynnik, który jest szczególnie podkre lany przez tych znaw-
ców tematu, którzy twierdz , e predyspozycje jednostki maj  najwi kszy wp yw na jej 
zwerbowanie do sekty. Próbuj c oceni , na ile dana jednostka jest podatna na zwerbowanie, 
mimo i  nie istnieje konkretny, wzorcowy profil osobowo ci cz onka grupy, nale y wzi
pod uwag  ró ne czynniki podatno ci. Zwi zane s  one z: 

etapem w psychofizycznym rozwoju; 
czynnikami sytuacyjnymi; 
komunikacj  w rodzinie; 
predyspozycjami osobowo ciowymi. 

Wp yw grupy jest tym czynnikiem, który jest najcz ciej podnoszony przez zwolenni-
ków teorii, e na rozwój sekt najwi kszy wp yw ma ich strategia werbowania, utrzymywa-
nia wp ywu i zniewalania kolejnych cz onków przez grup . Aby cz onkowie sekty mogli 
efektywnie wp yn  na podejmowanie osobistych decyzji przez potencjalnych adeptów, 
mo na wyró ni  dwie metody, jakie w tym celu stosuj , które zosta y umownie podzielone 
na (Kuncewicz, Opolska, Wasiak, 2000): 

1) Metody rekrutacji – cz onkowie grupy zawsze zachowuj  si  w taki sposób, eby 
wywo a  u jednostki potrzeb  dalszych spotka . W tym celu mog  posun  si
do ró nych nieuczciwych zachowa , które stanowi :
dezinformacja, 
schlebianie, ofiarowanie przyja ni i mi o ci, 
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perswazja, 
presja grupy, 
anga owanie autorytetów. 

2) Metody podtrzymywania zaanga owania – maj  na celu zadba  o to, eby 
u zwerbowanej osoby ukszta towa a si  nowa to samo  grupowa oraz to samo
ca kowitego pos usze stwa i podporz dkowania si  wszystkim panuj cym nor-
mom. Adept, uwa aj c, e pojawi a si  dla niego szansa na nowe, lepsze ycie,
poniek d na prób  zwi ksza swój stopie  zaanga owania. Jednak nowi cz onko-
wie nie wiedz  o tym, e grupa celowo zatai a wszelk  prawd  o sobie, aby zwer-
bowa  do siebie tych, którzy by  mo e nigdy by si  na wst pienie nie zdecydowa-
li, gdyby znali jej prawdziwe cele i normy. Wówczas na tym etapie zaanga owania 
adepta w grup  nie ma potrzeby rozbudowywania u niego jeszcze wi kszej moty-
wacji do przychodzenia na nast pne spotkania. Jednak lider i cz onkowie grupy 
stopniowo namawiaj  nowicjuszy do coraz to mocniejszych i g bszych form za-
anga owania. Podstawowym celem oddzia ywania grupy jest wi c wywo anie 
u jednostki wzgl dnie trwa ych zmian wszystkich postaw wobec ycia. Realizo-
wany jest on za pomoc  kilku metod podtrzymywania zaanga owania, takich jak: 
technika ma ych kroków, 
ukryty system kar i nagród, 
reinterpretacja rzeczywisto ci,
szanta  emocjonalny,  
autocenzura my lenia, 
techniki relaksacyjne i hipnotyczne. 

Przygl daj c si  wy ej opisanym czynnikom, mo emy stwierdzi , e manipulacyjny 
wp yw grupy jest przyjmowany za podstawowy i konieczny warunek przynale no ci
do sekt, lecz podatno  osobista uznawana jest za czynnik sprzyjaj cy zwerbowaniu.  

6. Etapy werbowania do sekt 

U ywaj c terminu „werbunek”, mamy na my li wszelkie dzia ania cz onków sekt, 
których celem jest „zdobycie sta ych adeptów”, to znaczy osób ci le zwi zanych z sekt
lub korzystaj cych z jej us ug, a tak e dzia ania skierowane na „zdobycie wiernych zwo-
lenników”, czyli osób przychylnie nastawionych do sekty, udzielaj cych jej poparcia. Wer-
bunek to nic innego jak namawianie kogo  do wzi cia udzia u w czym , namawianie 
do przyst pienia do czego  oraz staranie si  o pozyskanie sobie zwolenników (Nowakow-
ski, 2001, s. 13–23). 

Proces werbowania do sekt mo emy podzieli  na kilka podstawowych etapów (No-
wakowski, 1999, s. 22–24): 

Etap I „Uwodzenie” – polega na doprowadzaniu do tego, aby nowicjusz zachwyci
si , a przynajmniej zainteresowa  sekt . Cz onkom organizacji chodzi o to, eby 
pokaza  si  z jak najlepszej strony, uwydatniaj c swój atrakcyjny system warto ci.
Umiej tno  ta polega na skutecznym „sprzedaniu” si  w taki sposób, aby zwróci
na siebie uwag . Zazwyczaj osoby werbuj ce maj  opanowane to do perfekcji 
i zgrabnie odpowiadaj  na egzystencjonalne problemy ludzi, pos uguj c si
uproszczon , atwo przyswajaln  wizj wiata.  
Etap II „Zdobywanie kontroli nad umys em” – te dzia ania zmierzaj  do usuni cia 
starego systemu warto ci adepta, po to eby w jego miejsce wt oczy  nowe tre ci
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i stworzy  lepsz  wizj  rzeczywisto ci. Ma to na celu doprowadzi  cz owieka 
do momentu, w którym zw tpi w prawdziwo  w asnej wizji wiata. Krytykuje si
dotychczasowy styl ycia i hierarchi  warto ci, eby wywo a  ca kowit  dezorien-
tacj wiatopogl dow . Doprowadzenie jednostki do takiego stanu cz sto czy si
z nawrotem do zachowa  zale nych, zmierzaj cych do odnalezienia opieki i opar-
cia. Wtedy sekta zapewnia, e jedynie s uszn  drog  b dzie przyj cie jej nauczania 
i podporz dkowanie si  jej wskazówkom i regu om. 
Etap III „Formowanie nowej to samo ci” – w tym etapie sekta stara si  stworzy
nowy model zachowa , sposób my lenia i odczuwania adepta. Celem tego dzia a-
nia jest zast pienie dotychczasowego wiatopogl du. Sukces b dzie osi gni ty
w momencie, kiedy jednostka ca kowicie przyjmie nowy system warto ci i prze-
kona  oraz dokona si  wyra na metamorfoza – przejmie ona osobowo  odpowia-
daj c  idea owi grupy i zmieni swój dotychczasowy styl ycia, s ownictwo, zainte-
resowania, przyjació  na warto ci zalecane przez grup .

Po przeanalizowaniu wszystkich trzech etapów, nale y jeszcze zwróci  uwag  na fakt, 
e niektórzy nigdy nie s  ca kowicie „nawróceni”. Wówczas tacy adepci pozostaj

na obrze ach grupy i na pewno nie osi gn  wysokiej pozycji w hierarchii. Je li ca y proces 
zadzia a  na kandydata tylko cz ciowo albo w ogóle by  nieudany, mo e by  to skutkiem 
niezdolno ci dopasowania si  do oczekiwa  grupy albo niezwyk  zdolno ci  opierania si
presji lub równie mocnym zaanga owaniu si  w inne obowi zki poza grup .

7. Zagro enia p yn ce z przynale no ci do sekt 

Przynale no  do sekt powoduje szereg negatywnych konsekwencji – pocz wszy od 
znacz cych zmian w dotychczasowym yciu i zachowaniach, poprzez konsekwencje spo-
eczne, na zmianach w psychice, fizyczno ci i sferze religijnej cz owieka ko cz c. Dlatego 

tak wa ne jest u wiadomienie sobie, jakie zagro enia p yn  z przynale no ci do tego typu 
organizacji dla ka dego z wymienionych wy ej obszarów funkcjonowania (Gajewski, 
2011, s. 75): 

zmiany w dotychczasowym yciu i zachowaniu – przez wp yw cz onków sekty 
cz owiek bardzo szybko porzuca dotychczasowe zainteresowania, dawny styl y-
cia i znacz co zmienia widzenie wiata. Uwidocznia si  to mi dzy innymi 
w bezkrytycznym podej ciu do zalece  grupy oraz gloryfikacji jej zachowa  – ta-
ka osoba jest przekonana, e jej wspó bracia post puj  najlepiej, jak to tylko mo -
liwe, i to bez wzgl du na konsekwencje. W tym czasie zwykle zmienia si  s ow-
nictwo, wygl d zewn trzny, wystrój otoczenia, a nawet zwyczaje zwi zane 
z funkcjonowaniem osoby zwerbowanej – cz sto ze wzgl du na rytua y narzucane 
przez grup . Bliscy takiej osoby powinni zwróci  szczególn  uwag  na jej nag e
znikanie z domu (na przyk ad pod pretekstem uczestnictwa w ró nych kursach czy 
szkoleniach), brak powrotu do domu na noc, prowadzenie o ywionej korespon-
dencji (zw aszcza, je li tego wcze niej nie robi a) oraz zapo yczanie si  jej w ród 
rodziny i znajomych, a nawet kradzie e (w kolejnym etapie); 
konsekwencje spo eczne – w tym obszarze mamy do czynienia z nawarstwianiem 
si  problemów dotycz cych funkcjonowania osoby w dotychczasowej grupie ró-
wie niczej czy spo ecznej (szko a, rodzina, praca). Pojawiaj  si  nieporozumienia, 
k ótnie, spo eczna dezorientacja, zerwanie dotychczasowych przyja ni (najcz ciej
zast powane s  one nowymi znajomo ciami) oraz unikanie kontaktu z osobami ze 
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„starego” otoczenia. Osoba zwerbowana do sekty najcz ciej wydaje si  jakby 
nieobecna, a jej pogl dy polegaj  na postrzeganiu z o onej rzeczywisto ci w czar-
no-bia ych barwach; 
konsekwencje dla zdrowia psychicznego – w tym obszarze bardzo charaktery-
styczne jest wyst powanie hu tawki nastrojów – od euforycznej rado ci po depre-
sj . Nierzadko pojawia si  te  ci g y niepokój, stany l kowe, a nawet zmiana oso-
bowo ci. Osoba zwerbowana do sekty coraz ch tniej odrzuca dotychczasowy 
wiatopogl d (o ile nie zgadza si  ze zdaniem grupy), a wobec niezrozumienia 

otoczenia odosabnia si  i ucieka przed rzeczywisto ci . Charakterystycznym 
symptomem jest równie  poczucie winy z racji prowadzonego wcze niej sposobu 
ycia oraz fobia zwi zana z mo liwym odrzuceniem przez wspólnot  (zwykle po-

wi zana z rygorystycznym systemem kar i nagród w obr bie sekty); 
konsekwencje dla zdrowia fizycznego – przynale no  do sekty nie jest równie
bez wp ywu na zdrowie fizyczne osoby zwerbowanej. Zwykle objawia si  to wy-
czerpaniem organizmu, niedo ywieniem (wiele sekt zaleca ycie i cie ascetyczne, 
oparte na konkretnej diecie lub wr cz g odówce). Zdarza si  równie , i  miejsca 
w sekcie szukaj  osoby przewlekle chore, które w wyniku kontaktu z nowym ro-
dowiskiem odrzucaj  lekarstwa. W d u szym okresie mo e to prowadzi
do bezsenno ci, przem czenia, depresji, a nawet zgonu czy samobójstwa; 
konsekwencje w sferze religijno ci cz owieka – osoba zwerbowana porzuca swój 
dotychczasowy wiatopogl d, bezkrytycznie przyjmuj c pogl dy grupy, co wi e
si  z odrzuceniem zasad dotychczas wyznawanej religii. Zwykle zmienia si  ca y
jej system warto ci, a ycie duchowe kr ci si  wokó piewania nowych pie ni lub 
pozostawania w stanie medytacji. Cz sto bliscy osoby zwerbowanej do sekty 
b dnie odczytuj  jej zaczytanie w Bibli  jako oznak  religijno ci, gdy tymczasem 
mog  to by  praktyki zwi zane z zaleceniami sekty. Taka osoba nierzadko sama 
namawia swoich domowników na rozmow  na tematy religijne (co jest szczegól-
nie podejrzane wówczas, gdy wcze niej nie by a osob  zainteresowan  tym tema-
tem), a w skrajnym wypadku krytykuje nawet pogl dy swoich bliskich (co prowa-
dzi do jeszcze wi kszej alienacji) (Kosi ska, Gajewski, 2000, s. 63–65). 

Podsumowuj c omówione dotychczas konsekwencje wynikaj ce z przynale no ci do 
sekty, mo na stwierdzi , e powstaje tragiczny wiat straconych marze , planów, przyja ni 
i mi o ci, wiat utraconej nadziei na godne, dobre i twórcze ycie cz owieka. Sekty miesza-
j  ludziom w g owach, zdaj  si  oferowa  pomoc, a tej pomocy nie okazuj . wiatopogl d
sekt, pe en subtelno ci intelektualnych i teologicznych, mimo rozmaitych obietnic i dekla-
racji po pewnym czasie wnikliwego poznania zamiarów poszczególnych grup okazuje si
sztywny i surowy. W konsekwencji jawi si  jako nieadekwatny, je li chodzi o zrozumienie 
potrzeb cz owieka. Jednak g oszony przez sekty wiatopogl d nie jest jedyn  ich przy-
krywk . Zdaje si , e w nowych ruchach religijnych mo emy spotka  cz sto co  zupe nie 
przeciwnego, czyli poszukiwanie wolno ci i twórczo ci, a tak e religijno ci. Cz sto mo e
to by  jedynie sposób przymuszania jednostki do porzucenia wszystkich warto ci i spo-
ecznych pogl dów, a tak e kontaktów rodzinnych (Mountacir, 2001, s. 5–9). Wówczas lu-

dzie zazwyczaj trac  ca e swoje maj tki, odrzucaj wiat, w którym do tej pory yli, na 
rzecz sekty, a pó niej zostaj  samotni, bezradni, porzuceni i wtedy ju  nie maj  si  do kogo 
zwróci  o pomoc, gdy  uprzednio zerwali wszystkie wcze niejsze kontakty. Cz sto opisany 
stan rzeczy doprowadza takich ludzi do samobójstw. Czyli ogólnie rzecz ujmuj c, mo na 
powiedzie , e sekty chc  zdoby  ca ego cz owieka, zaw adn  jego sfer  psychofizyczn .
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„starego” otoczenia. Osoba zwerbowana do sekty najcz ciej wydaje si  jakby 
nieobecna, a jej pogl dy polegaj  na postrzeganiu z o onej rzeczywisto ci w czar-
no-bia ych barwach; 
konsekwencje dla zdrowia psychicznego – w tym obszarze bardzo charaktery-
styczne jest wyst powanie hu tawki nastrojów – od euforycznej rado ci po depre-
sj . Nierzadko pojawia si  te  ci g y niepokój, stany l kowe, a nawet zmiana oso-
bowo ci. Osoba zwerbowana do sekty coraz ch tniej odrzuca dotychczasowy 
wiatopogl d (o ile nie zgadza si  ze zdaniem grupy), a wobec niezrozumienia 

otoczenia odosabnia si  i ucieka przed rzeczywisto ci . Charakterystycznym 
symptomem jest równie  poczucie winy z racji prowadzonego wcze niej sposobu 
ycia oraz fobia zwi zana z mo liwym odrzuceniem przez wspólnot  (zwykle po-

wi zana z rygorystycznym systemem kar i nagród w obr bie sekty); 
konsekwencje dla zdrowia fizycznego – przynale no  do sekty nie jest równie
bez wp ywu na zdrowie fizyczne osoby zwerbowanej. Zwykle objawia si  to wy-
czerpaniem organizmu, niedo ywieniem (wiele sekt zaleca ycie i cie ascetyczne, 
oparte na konkretnej diecie lub wr cz g odówce). Zdarza si  równie , i  miejsca 
w sekcie szukaj  osoby przewlekle chore, które w wyniku kontaktu z nowym ro-
dowiskiem odrzucaj  lekarstwa. W d u szym okresie mo e to prowadzi
do bezsenno ci, przem czenia, depresji, a nawet zgonu czy samobójstwa; 
konsekwencje w sferze religijno ci cz owieka – osoba zwerbowana porzuca swój 
dotychczasowy wiatopogl d, bezkrytycznie przyjmuj c pogl dy grupy, co wi e
si  z odrzuceniem zasad dotychczas wyznawanej religii. Zwykle zmienia si  ca y
jej system warto ci, a ycie duchowe kr ci si  wokó piewania nowych pie ni lub 
pozostawania w stanie medytacji. Cz sto bliscy osoby zwerbowanej do sekty 
b dnie odczytuj  jej zaczytanie w Bibli  jako oznak  religijno ci, gdy tymczasem 
mog  to by  praktyki zwi zane z zaleceniami sekty. Taka osoba nierzadko sama 
namawia swoich domowników na rozmow  na tematy religijne (co jest szczegól-
nie podejrzane wówczas, gdy wcze niej nie by a osob  zainteresowan  tym tema-
tem), a w skrajnym wypadku krytykuje nawet pogl dy swoich bliskich (co prowa-
dzi do jeszcze wi kszej alienacji) (Kosi ska, Gajewski, 2000, s. 63–65). 

Podsumowuj c omówione dotychczas konsekwencje wynikaj ce z przynale no ci do 
sekty, mo na stwierdzi , e powstaje tragiczny wiat straconych marze , planów, przyja ni 
i mi o ci, wiat utraconej nadziei na godne, dobre i twórcze ycie cz owieka. Sekty miesza-
j  ludziom w g owach, zdaj  si  oferowa  pomoc, a tej pomocy nie okazuj . wiatopogl d
sekt, pe en subtelno ci intelektualnych i teologicznych, mimo rozmaitych obietnic i dekla-
racji po pewnym czasie wnikliwego poznania zamiarów poszczególnych grup okazuje si
sztywny i surowy. W konsekwencji jawi si  jako nieadekwatny, je li chodzi o zrozumienie 
potrzeb cz owieka. Jednak g oszony przez sekty wiatopogl d nie jest jedyn  ich przy-
krywk . Zdaje si , e w nowych ruchach religijnych mo emy spotka  cz sto co  zupe nie 
przeciwnego, czyli poszukiwanie wolno ci i twórczo ci, a tak e religijno ci. Cz sto mo e
to by  jedynie sposób przymuszania jednostki do porzucenia wszystkich warto ci i spo-
ecznych pogl dów, a tak e kontaktów rodzinnych (Mountacir, 2001, s. 5–9). Wówczas lu-

dzie zazwyczaj trac  ca e swoje maj tki, odrzucaj wiat, w którym do tej pory yli, na 
rzecz sekty, a pó niej zostaj  samotni, bezradni, porzuceni i wtedy ju  nie maj  si  do kogo 
zwróci  o pomoc, gdy  uprzednio zerwali wszystkie wcze niejsze kontakty. Cz sto opisany 
stan rzeczy doprowadza takich ludzi do samobójstw. Czyli ogólnie rzecz ujmuj c, mo na 
powiedzie , e sekty chc  zdoby  ca ego cz owieka, zaw adn  jego sfer  psychofizyczn .
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8. Ochrona przed wp ywem sekty na m odych ludzi 

Kiedy za spraw  wy ej wymienionych przes anek mamy pewno , e bliska nam oso-
ba uwik ana jest w dzia ania sekty, nale y podj  zdecydowane dzia ania. Niemniej istot-
nym czynnikiem chroni cym szczególnie m ode osoby przed wp ywem sekt jest odpowied-
nia profilaktyka.  

Socjologowie, psychologowie, terapeuci, konsultanci oraz rodziny poszkodowane przez 
sekty zgodnie przyznaj , e atwiej jest zapobiega  wst powaniu ludzi do sekt ani eli wyci -
ga  ich z grup. Ogólnie rzecz ujmuj c, prawdopodobnie najlepsz  ochron  dla takich ludzi s
ich mocne wi zi z rodzin , spo ecze stwem i kultur  (Abgrall, 2005, s. 240–242). Przygoto-
wuj c si  do zapobiegania wst powania do sekt, celami oddzia ywa  profilaktycznych po-
winno by  równie  wyposa enie m odzie y w wiedz  i umiej tno ci z zakresu rozpoznawa-
nia i przeciwdzia ania technikom manipulacji wykorzystywanym przez sekty oraz kszta to-
wanie takich cech osobowo ci i postaw, które w sposób naturalny podwy sz  odporno
m odego cz owieka na wszelkie manipulacje ze strony sekt. Mi dzy innymi powinno si
kszta towa  takie umiej tno ci, jak radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnego i real-
nego obrazu samego siebie, wyra anie w asnych uczu  oraz asertywno .

Jednak e kiedy ju  dojdzie do kontaktów m odego cz owieka z sekt , to rodzice s
pierwsz  i najlepsz  „lini  obrony”. Przede wszystkim powinni oni niezw ocznie skontak-
towa  si  z centrum informacji o sektach celem uzyskania wiedzy, jak post powa  w tej sy-
tuacji. Powinni równie  utrzymywa  wi  z dzieckiem, podtrzymywa  inicjatyw  rozmowy 
i stara  si  sp dza  jak najwi cej czasu wspólnie. Dobrym pretekstem do tego mo e by
wyjazd wakacyjny czy rodzinne okazje (urodziny, imieniny). Dzi ki podtrzymywaniu kon-
taktu mo liwe b dzie uzyskanie jak najwi kszej ilo ci informacji o grupie, do której przy-
nale y m ody cz owiek – mog  by  one zdobywane poprzez s uchanie, jak i co dziecko 
mówi na temat grupy, jakiego s ownictwa u ywa. Wa ne mo e by  ka de s owo, dlatego 
powinno si  notowa  wszystkie charakterystyczne s owa i zwroty, które mog  brzmie  jak 
slogany. W nast pnej kolejno ci bardzo wa na jest obserwacja dziecka: jak si  ubiera, jakie 
nosi wisiorki i ozdoby, jak si  zmieni o jego zachowanie, jakiej s ucha muzyki, jakie 
przedmioty znajduj  si  w jego pokoju. Rodzice powinni ponadto zaj  zdecydowane sta-
nowisko wobec sekt (unikaj c jednak krzyczenia, zakazywania, proszenia i ulegania jakim-
kolwiek nadmiernym emocjom) oraz nie pozwoli , by sekta cokolwiek na nich wymusza a
(dawanie dziecku b d cemu pod presj  grupy pieni dzy, kosztowno ci, dokumentów) (Ko-
si ska, Gajewski, 2000, s. 90–93). 
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9. Podsumowanie 

Nie ulega w tpliwo ci, e problem sekt jest dzisiaj bardzo powa nym zagro eniem. 
Z powy szych rozwa a  jasno wynika, e sposób funkcjonowania tych zbiorowo ci jest 
oparty o techniki psychologiczne bazuj ce na manipulacji, a osoby werbowane to najcz -
ciej jednostki b d ce na zakr cie yciowym, rozbite psychicznie lub posiadaj ce bardzo 

du  potrzeb  przynale no ci do jakiej  grupy. W szczególnej grupie ryzyka s  ludzie m o-
dzi, zagubieni, buntuj cy si , szukaj cy swojego sposobu na ycie. Jednak e opisane w tre-
ci artyku u rodzaje sekt i sposoby ich dzia ania dobitnie dowodz , e problem ten mo e

dotyczy  ka dego z nas – bez wzgl du na wiek, p e , wyznanie czy pogl dy. Mechanizmy 
dzia ania sekt s  dzi  tak bardzo rozbudowane, e manipulacja drugim cz owiekiem odby-
wa si  w sposób zastraszaj co szybki i skuteczny. Werbownicy doskonale orientuj  si
we wszystkich problemach i potrzebach wspó czesnego cz owieka. Oferuj  takim ludziom 
nowy, pi kny wiat, w którym wszyscy s  dobrzy dla siebie, kochaj  si  i wzajemnie si
wspieraj . Ten wiat zazwyczaj jest zaprzeczeniem dotychczasowego. Wystarczy, e jed-
nostka zgodzi si  porzuci  i odej  od z ych i zgorzknia ych cz onków rodziny (izolacja – 
bardzo niebezpieczna na tym etapie), a mistrz poka e jej, jak ma godnie i w a ciwie y .
Dlatego tak wa na jest wiedza na temat sekt, mechanizmów ich funkcjonowania oraz pod-
stawowych zagadnie  zwi zanych z pomoc  drugiemu cz owiekowi w takiej sytuacji. 

Artyku  ten potwierdza zatem hipotez  postawion  we wst pie, i  sekty s  obecnie 
jednym z najwi kszych zagro e  dla wspó czesnego cz owieka.
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