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Abstrakt  

Príspevok prináša náhľad na problematiku vplyvu patologickej religiozity na bio-psycho-sociálnu 

pohodu jedinca. Zamýšľa sa nad životnými zmenami po vstupe do sekty a prijatia jej filozofie. 

Cieľom príspevku je tiež predstaviť výsledky výskumu, ktorý sa týkal problematiky patologickej 

religiozity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú tu prezentované výsledky, ktoré sme získali 

prostredníctvom neštandardizovaného dotazníkového šetrenia, ktoré sa uskutočnilo v roku 2010 a 

do ktorého sa zapojilo 895 respondentov z prostredia lekárov, zdravotníckych pracovníkov a 

študentov lekárskych a nelekárskych študijných odborov. Respondenti odpovedali na 35 otázok 

týkajúcich sa náboženských hnutí a siekt. Podarilo sa nám zmapovať povedomie respondentov o 

problematike patologickej religiozity, ich skúseností s požiadavkami zo strany pacientov, ktoré 

vychádzali z príslušnosti k sekte alebo novému náboženskému hnutiu a tiež ich záujem o zaradenie 

problematiky patologickej religiozity do systému ich vzdelávania. Súčasťou výskumu bolo tiež 

zistiť ich subjektívny postoj k požiadavkám týkajúcim sa poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

pacientovi, ktorý vychádza z vyššie uvedenej problematiky. Získané výsledky sú prehľadne zhrnuté 

v priložených grafoch. Výskum preukázal, že 576 z 895 respondentov má záujem o zaradenie 

problematiky siekt a nových náboženských hnutí do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 786 

z 895 respondentov má povedomie o svedkoch Jehovových. 419 z 895 respondentov sa  stretlo s 

požiadavkami pacientov vychádzajúcimi z ich príslušnosti k náboženskému hnutiu, alebo sekte. 

Hlavnou oblasťou, ktoré sa požiadavky týkali, bolo sprevádzanie pri umieraní. 428 z 895 

respondentov uviedlo ochotu akceptovať požiadavky zo strany pacientov. V závere sú zhrnuté 

výsledky výskumu a odporúčania pre prax  

Kľúčové slová: Náboženstvo. Spiritualita. Sekta. Zdravotná starostlivosť. Zdravotnícky  personál. 

Lekári. 
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Abstract 

 The paper presents a preview on issues of influence of pathological religiosity on bio-psycho-social 

well-being of individual. It focuses on life changes after joining the sect and on acceptance of its 

philosophy. The goal of the paper is also to introduce the results of the research, which concern 

issues of pathological religiosity in providing of the health care. There are presented results, which 

were collected by the means of unstandardized questionnaire survey, which took place in year 2010 

and which comprised 895 respondents among physicians, paramedical personnel and students of 

medical and non-medical studies. Respondents answered 35 questions regarding religious 

movements and sects. We succeeded to map awareness of respondents about problematics of 

pathological religiosity, their experiences with requirements from the site of patients, which comes 

from their relationship to the sect or to the new religious movement and moreover their interest to 

include the problematics of the pathological religiosity to their education system. The part of 

research was also to find their subjective attitude to the reqirements regarding provided healt care 

based on above mentioned problematics. The collected results are clearly summarized in attached 

graphs. Research has shown, that 576 of 895 respondents have an interest on including the 

problematics of sects and new religious movements in to the education of health care providers. 786 

of 895 respondents has the awareness about Jehovah´s Wittnesses. 419 of 895 respondents have met 

with requirements from the site of patients which were based on their membership to the religious 

movement or sect. Accompanying the dying was the most common requirement. 428 of 895 

respondents reported the willingness to accept the requirements from the site of the patients. In the 

summary, results have been summarized and the recommendation for practice are given. 

Key words: Religion. Spirituality. Sect. Health care. Nursing personnel. Doctors. 

V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na poskytovanie komplexnej kvalitnej zdravotnej a 

sociálnej starostlivosti o pacientov. Táto starostlivosť sa podieľa na ochrane zdravia, na prevencii 

chorôb, zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní zdravia a pri zmierňovaní utrpenia pacientov. Jej 

neoddeliteľnou súčasťou je rešpektovanie hodnoty ľudského jedinca. Rešpektovanie dôstojnosti 

spolu s ochranou základných ľudských práv je dôležitou súčasťou profesionálneho vzťahu 

zdravotníckych pracovníkov k ľuďom zdravým, a tiež chorým, ktorí prijímajú zdravotnú a sociálnu 

starostlivosť. Rešpektovanie požiadaviek zo strany pacientov vychádza z historických koreňov 

zdravotníckej profesie.  

S novými demokratickými zmenami v našej spoločnosti ide ruka v ruke aj ponuka nových a 

tradičných, ideologických či náboženských smerov, ale tiež sloboda v možnosti niektoré z nich 

vyznávať. Môžeme potom následne pozorovať ako im tieto možnosti pomohli k začleňovaniu do 
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rôznych pracovných, spoločenských či záujmových skupín a aký vplyv to malo na ich osobný a 

rodinný život. V súvislosti s ponukou nových možností vychádzajúcich zo všetkých tradičných ako 

aj netradičných náboženských smerov, so zmenami v osobnom a sociálnom živote, ide o otázky 

viery. Ako tento vzácny fenomén dokáže človeka ovplyvňovať, pomáhať čo mu poskytuje, ponúka, 

akú silu príťažlivosti v sebe náboženstvo so všetkými svojimi tvrdeniami či predkladanými 

pravdami skrýva. Rovnako je potrebné zistiť k akým zmenám v myslení, presvedčení, preskupení 

hierarchie hodnotového rebríčku  u týchto ľudí prichádza. (Ralbovská, 2010) 

V každom jedincovi je historicky hlboko uložená potreba v niečo veriť. Z dochovaných 

historických prameňov je možné vypozorovať, že práve viera dokázala ľudí v kritických či 

krízových situáciách udržať pri živote a pomohla im zvládnuť mnohé strasti. Sloboda náboženského 

života je v Českej republike zaručená ústavou a Listinou práv a slobôd. Podľa zákona o cirkvách a 

náboženských spoločnostiach a podľa vyhlášky Ministerstva kultúry ČR č. 232/2002 Zb. 

Ministerstvo kultúry ČR vedie register cirkví a náboženských spoločností. Ku dňu 31.12. 2010 bolo 

registrovaných 32 náboženských organizácií, ktoré sú činné na území ČR.  Právo na rešpektovanie 

odlišností je teda zakotvené v zákonných normách, ktoré presne definujú podmienky poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, a tiež podmienky ochrany základných ľudských práv, ako sú autonómia, 

dôstojnosť, spravodlivý spôsob poskytovania starostlivosti o zdravie bez diskriminácie a ďalšie. 

Starostlivosť poskytovaná imigrantom je regulovaná v Českej republike špeciálnymi zákonmi, ktoré 

musia zdravotnícky pracovníci poznať a v praxi dodržiavať. V bežnej každodennej praxi sa však 

vyskytujú špecifické situácie, ktoré tieto zákonné normy neriešia a neupozorňujú na ne a práve tie 

sa môžu stať predmetom prípadných konfliktov a sporov.  

Spirituálne zážitky však nemusia prinášať vždy iba pozitívne zmeny. Ich priebeh a následné 

reakcie môžu byť aj negatívne. Podľa výsledkov doterajších štúdií je možné sa domnievať, že 

spiritualita má na jednej strane potenciál k posilneniu zdravia, na druhej strane však môže vyvolať 

rôzne závažné problémy.  

 

Náboženstvo môže človeka teda ovplyvniť aj negatívne tým, že v určitých situáciách 

a okolnostiach ho môže deformovať, nastavovať mu pravidlá, ktoré mu budú prinášať utrpenie 

a bude narušovať medziľudské vzťahy. Patologická religiozita je typická netoleranciou, nenávisťou 

voči inak zmýšľajúcim, tendenciou k duchovnému nátlaku, akcentovaným dôrazom na plnenie 

náboženských pravidiel, a s tým súvisejúcim udržovaním neprimeraného strachu, potrebou prísneho 

trestania prehreškov, čo sa v dôsledku prejaví izoláciou, útekom od bežného života a jeho 

obmedzovaním.  (Kašparů, 2002)  

  Negatívny vplyv má také učenie, resp. náboženská skupina, ktorá zásadným spôsobom 
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manipuluje a deformuje život svojich členov. Tieto skupiny sú označované ako sekty. Na sektách 

býva často na prvý pohľad vidieť, že v nich nevládne atmosféra slobodného myslenie. Jej členovia 

komunikujú a vystupujú iba v rámci úzkych mantinelov im vymedzených. Pokusy tieto mantinely 

prekročiť bývajú vnímané ako útok. Ich správanie je však deklarované ako slobodné a dôležité je, 

že členovia samy sa tak často cítia. 

Hlavným  rozmerom všetkých siekt je vnútorná totalita, založená na autoritárskom riadení. 

Náboženskú autoritu predstavuje zakladateľ alebo guru, vodca a duchovný učiteľ sekty. Guru vždy 

všetko dokonale pozná, sú mu prisudzované aj nadprirodzené schopnosti a božské atribúty, často 

býva nazývaný aj mesiášom. Môže sa považovať za znovu vtelenie nejakej predtým žijúcej 

významnej osobnosti a potom hlásať, že je vlastne niekým iným, alebo môže tvrdiť, že nehovorí 

sám za seba, ale je hovorcom niekoho, kto je všeobecne bez pochýb autoritou. Jeho výroky sú 

považované za záväzné a nespochybniteľné a od svojich nasledovníkov vyžaduje bezpodmienečnú 

poslušnosť. Týmto z nich odníma bremeno rozhodovania a rovnako zodpovednosti za ich 

rozhodnutia, pretože ich prijíma na seba. Táto silná autorita zároveň umožňuje členom skupiny 

zažívať pocit moci a dôležitosti, aj keď zatiaľ sú svetom nepochopení, neskorej mu budú vládnuť. 

V dôsledku tejto perspektívy ani nemusí byť poslušnosť ľudí vynucovaná, ale stáva sa záležitosťou 

cti. (Štampach, 2008) 

Podľa odbornej literatúry môžeme hovoriť o zhubnom kulte či sekte v prípade, že 

identifikujme 8 kritérií psychickej manipulácie: 

▪  kontrola prostredia 

▪  mystická manipulácia – plánovaná spontánnosť 

▪  požiadavka čistoty 

▪  kult vyznania 

▪  posvätná veda 

▪  frázovitý jazyk 

▪  náuka je viac ako človek 

▪  existenčné provizórium 

 

Zo psychologického pohľadu je sekta označovaná ako fenomén ovládajúci a zneužívajúci 

svojich členov v oblasti ľudskej psychiky. Nebezpečenstvo náboženských skupín spočíva aj v tom, 

že sa vyznačujú veľkou psychickou závislosťou na vodcovi a veľkou izolovanosťou členov. Teda 

tými oblasťami, ktoré sú najviac diskutabilné a najmenej zmerateľné. Závislosť a izolácia sa totiž 

postupne môžu stať  natoľko extrémnymi, že umožnia napr. hromadné vraždy alebo samovraždy. 

 

Patologická religiozita sa prejavuje: 
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▪  neúnavným zápasom o bezhriešnu svätosť, 

▪  nenávisťou proti inak zmýšľajúcim, 

▪  prehnaným strachom z Božieho trestu, 

▪  bludnými náboženskými myšlienkami, 

▪  duchovným zákoníctvom, 

▪  náboženským výkladom konca sveta, 

▪  náboženským blúznením, 

▪  nadmerným strachom z hriechu, 

▪  náboženskou túžbou po moci a uplatnení, 

▪  umŕtvovaním tela prehnanou askézou, 

▪  útekom pred svetom, 

▪  neschopnosťou lásky a popieraním života, 

▪  venovaním sa okultným praktikám. 

 

Psychiatrické choroby môžu zahrňovať spirituálne zážitky. Napríklad v prípade depresie sa 

môžu objaviť bludy o kontrole diablom alebo o božom treste. Pacienti v manickej fázy bipolárnej 

poruchy zasa môžu veriť, že majú božskú misiu a sú vyvolenými spasiteľmi. Požitie 

psychoaktívnych látok môže vyvolať halucinácie s „náboženským“ obsahom (napr. halucinácie 

anjelov). (Yang, Lukoff, Lu, 2006)   

Podľa Kastovej (2000) je kríza zaťažujúca, časovo ohraničená nerovnováha medzi 

subjektívnym významom problému a možnosťami zvládania, ktorými jedinec disponuje. Je možné 

ju chápať ako negatívnu a zložitú fázu života, na ktorú chceme zabudnúť. 

Psychospirituálna kríza je špecifická forma duševnej krízy, charakterizovaná „epizódami 

neobvyklých skúseností, zahrňujúcich zmeny vedomia a zmeny percepčných, emocionálnych, 

kognitívnych a psychosomatických funkcií, v ktorých je zrejmé prekračovanie obvyklých hraníc 

definície vlastného ja, t.j. posun k transpersonálnym zážitkom“ (Vodáčková a kol., 2002). 

  Vzhľadom k súčasnému rastúcemu záujmu o rôzne duchovné techniky a prístupy (ako napr. 

rôzne šamanské semináre, Reiki, rodinné konštelácie, rôzne ezoterické programy, meditácie a iné 

New Age aktivity), ďalej potom vďaka pomerne vysokej prevalencie užívania psychoaktívnych 

látok od 90. rokov 20. storočia, možno predpokladať stúpajúcu tendenciu vo výskyte 

psychospirituálnych kríz. To odráža výskum z roku 1991, ktorý uskutočnil Spiritual Emergence 

Network. „Počet kontaktov v prvom období bol 69 mesačne a v druhom 150 

kontaktov mesačne. Nárast bol teda 117%. Čo sa týka situácie v Českej republike, je otázkou, 

nakoľko sú tieto stavy ako psychospirituálne krízy pomenované a teda aj zvládané. Pojem 

psychospirituálna kríza a z nej vyplývajúci nový rámec porozumenia je akousi ponukou pre 
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približne 15% psychotických pacientov, ktorí sa dostávajú do psychiatrických liečební a 

ambulancií. Je to odhad, ktorý sa zhoduje ako v našej krajine, tak aj v USA. Tento odhad však ešte 

nič nehovorí o celkovom výskyte v populácii. (Vančura, 2002) 

  

Podklady pre výskum 

V poslednej dobe sa v Českej republike stretávame s poznatkom, že nové náboženské hnutia 

a sekty môžu byť pre niektorých ľudí oveľa zaujímavejšie a lákavejšie ako tradičné náboženstvá a 

tým nastáva odklon od tradičných náboženstiev. Prijatie novej životnej filozofie a životného 

smerovania následne zásadným spôsobom mení postoj jedinca k principiálnym otázkam života. 

Zmeny postojov, ktoré vychádzajú z príslušnosti k sektám alebo novým náboženským hnutiam 

zasahujú všetky oblasti života jedinca, poskytovanie zdravotnej starostlivosti nevynímajúc. 

 

Vzhľadom k tomu, že sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti stretávajú zdravotnícky 

pracovníci s prejavmi patologickej religiozity ako aj s jedincami, ktorý majú skúsenosť so životom 

a následkami života v sektách, sme sa rozhodli uskutočniť výskum v oblasti vplyvu patologickej 

religiozity na prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. 

 

Metodika 

K získaniu podkladov k danej problematike bola využitá kvantitatívna metóda za použitia techniky 

dotazníkového šetrenia. Dotazník obsahoval 35 otázok.  Výsledky boli spracované do tabuliek 

a grafov. 

 

Cieľová skupina šetrenia (výskumný súbor) 

Výskumný súbor bol tvorený prevažne nelekárskymi zdravotníckymi pracovníkmi z praxe (sestry, 

pôrodné asistentky), študenti stredných zdravotníckych škôl (obor zdravotnícky asistent), vysokých 

škôl (študenti medicíny a nelekárskych študijných odborov – zdravotnícky záchranár, všeobecná 

sestra, pôrodná asistentka a v malom počte lekármi na území ČR (viď graf č. 1). V priebehu roku 

2010 bolo rozdaných 950 neštandardizovaných anonymných dotazníkov.  

Výsledky výskumu 

V prípade zisťovania povedomia o jednotlivých sektách a nových náboženských hnutiach 

uvádzame komplexne spracované odpovede podľa jednotlivých siekt alebo nových náboženských 

hnutí (viď graf č. 3) a nie jednotlivé samostatné kontrolné otázky.  
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Graf č. 1 Charakteristika výskumného súboru 

 

Celkovo sa do výskumu zapojilo 895 respondentov, ktorí vyplnili anonymný dotazník. Skupinu 

respondentov tvorili lekári, študenti SZŠ, študenti VŠ – nelekárskych študijných odborov 

a nelekárskymi zdravotníckymi pracovníkmi z praxe. Najpočetnejšiu skupinu tvorili študenti VŠ – 

302.  

 

Graf č. 2 Záujem respondentov o zaradenie problematiky siekt a nových náboženských hnutí do 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

 

Najpočetnejšia bola skupina respondentov (576), ktorí prejavili záujem o zaradenie problematiky 

siekt a nových náboženských hnutí do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bol nájdený 

vzájomný vzťah medzi záujmom o zaradenie uvedenej problematiky do výučby a dĺžkou praxe u 

respondentov. Vzorka respondentov ktorí nemajú záujem o zaradenie uvedenej problematiky do 
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vzdelávania je rôznorodý a obsahuje zástupcov zo všetkých kategórií respondentov. Najpočetnejšou 

skupinou boli študenti stredných škôl (82). 

 

Graf č 3 Povedomie respondentov o jednotlivých sektách a nových náboženských hnutí 

 

 

 

 

 

Vyhodnotili sme správnosť odpovedí respondentov na kontrolné otázky o jednotlivých nových 

náboženských hnutiach a sektách a na základe správnosti odpovedí sme zostavili graf č. 3. 

Jednotlivé otázky sa týkali základných princípov jednotlivých siekt, ich vplyvu na členov a 

obmedzení, ktoré z príslušnosti k nim  plynú pre oblasť zdravotnej starostlivosti. Zo spracovaných 

výsledkov je zrejmé, že najznámnejší sú Svedkovia Jehovovi (789 respondentov správne 

odpovedalo na kontrolné otázky) a nejmenej známe je Združenie Ducha svätého (ZDS) pre 

zjednotenie svetového kresťanstva (53 respondentov správne odpovedalo na kontrolné otázky). 

 

Graf č. 4 Skúsenosť zdravotníckych pracovníkov s požiadavkami pacienta vychádzajúcimi 

z príslušnosti k sekte alebo novému náboženskému hnutiu. 
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Ako znázorňuje graf č. 4, pri výkone povolania, alebo v priebehu praxí (študenti) sa 419 

respondentov stretlo s požiadavkami zo strany pacienta, ktoré zrejme vychádzali z príslušnosti 

k sekte alebo novému náboženskému hnutiu. 

 

Graf č. 5 Oblasti, ktorých sa požiadavky zo strany pacienta týkali. 
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Najviac zastúpenou varinatou odpovede boli vybrané špecifika pri doprevádzaní umierajúceho (134 

respondentov) 

 

Graf č. 6 Miera subjektívnej ochoty zdravotníckych pracovníkov akceptovať požiadavky zo strany 

pacienta vychádzajúce z príslušnosti k sekte alebo nového náboženského hnutia. 

 

Ochotu akceptovať požiadavky zo strany pacientov uviedlo 428 respondentov. Pýtali sme sa na 

subjektívnu mieru ochoty rešpektovať tieto požiadavky bez náväznosti na legislatívu platnú pre 

oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
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Graf č. 7 Počet správne uvedených znakov psychickej manipulácie 

 

 V grafe č. 7 uvádzame výsledky spracovania odpovedí respondentov, ktorí formou voľných 

odpovedí uvádzali znaky patologickej religiozity, ktoré môžeme pozorovať u jedincov, ktorí 

podľahli psychickej manipulácii v rámci pôsobenia sekty. 

Súhrn výsledkov a diskusia 

Podarilo sa nám zmonitorovať povedomie zdravotníckych pracovníkov o nami vybraných 

sektách a nových náboženských hnutiach. Pomocou kontrolných otázok sme zostavili poradie 

jednotlivých sekt a nových náboženských hnutí z hľadiska znalostí ich základov respondentmi: 1. 

Svedkovia Jehovovi (786 respondentov), 2. Satanizmus (307 respondentov), 3. Imanuelitia (241 

respondentov), 4. Mormóni (89 respondentov), 5. Rodina (72 respondentov), 6. ZDS (53 

respondentov). 

Zaujímal nás záujem respondentov o zaradenie problematiky siekt a nových náboženských hnutí 

do systému vzdelávania lekárov a nelekárskych zdravotníckych pracovníkov. Z celkového počtu 

895 respondentov 576 respondentov (64,4 %) prejavilo záujem o zaradenie uvedenej problematiky 

do systému vzdelávania.  
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Pokúsili sme sa zmonitorovať výskyt požiadavkou zo strany pacientov v priebehu poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, ktoré vychádzali z príslušnosti k sekte alebo novému náboženskému 

hnutiu. Odpoveď áno, stretol som sa zvolilo 419 respondentov (46,8%). 

Následne nás zaujímala oblasť zdravotnej starostlivosti, ktorej sa požiadavky týkali. 

Najpočetnejšou odpoveďou boli špecifiká sprevádzanie pri umieraní (134 respondentov), ďalej 

potom špecifiká stravovania (105 respondentov), podávanie krvných derivátov (96 respondentov), 

očkovanie (82 respondentov), odmietnutie liečby (62 respondentov), problematika chirurgického 

zákroku (49 respondentov). V rámci voľných odpovedí sa v kategórii iné objavila problematika 

prístupu k chorobe, k možnosti narušenia vnútornej energie a pod. 

 Zisťovali sme aj mieru subjektívnej ochoty tolerovať požiadavky pacienta, ktoré vychádzajú z 

príslušnosti k sekte alebo novému náboženskému hnutiu a to bez náväznosti na platnú legislatívu. 

Odpoveď nechcem sa vyjadriť zvolilo 32 respondentov a odpoveď neviem posúdiť zvolilo 88 

respondentov. Toleranciu k týmto požiadavkám uviedlo 428 respondentov. 347 respondentov nie je 

ochotných rešpektovať tieto požiadavky. Vyššie uvedené výsledky nášho výskumu by mohli slúžiť 

ako inšpirácia pre ďalšie uskutočnenie výskumných šetrení v oblasti vplyvu patologické religiozity 

na bio-psycho-sociálnu pohodu jedinca. 

Pre komparáciu výsledkov výskumu s názormi iných odborníkov a ich výskumov sme použili 

niekoľko zdrojov. Ako uvádza autor Vojtíšek (2002): „Niektoré sekty sú zo spoločenského hľadiska 

uzavretými neškodnými náboženskými jednotkami, ktoré sa venujú len duchovným aktivitám, iné 

sú pre svojich členov veľmi nebezpečné z dôvodu vzniku závislosti na vodcovi sekty, kvôli ktorému 

sú schopní nechať sa napr. sexuálne zneužívať alebo dokonca spáchať samovraždu. Niektoré sekty 

predstavujú aj zdravotné riziko, pretože odmietajú poskytnúť svojim členom riadnu odbornú liečbu, 

napr. transfúziu (Svedkovia Jehovovi) alebo dokonca akúkoľvek liečebnú starostlivosť (Mormóni). 

Ďalšie potom používajú alternatívne, iracionálne neúčinné liečebné metódy s rizikom vážneho 

zanedbania choroby.“ 

Autori Dolista a Roučková (2007) k problematike negatívneho vplyvu nových náboženských 

hnutí a siekt na deti uvádzajú: „Z názorných príkladov negatívneho správania niektorých 

náboženských hnutí je zrejmé, že v týchto skupinách môže prichádzať k celej rade pôsobenia na 

deti, ktoré môže mať negatívne dopady na celkový vývoj detí. Tieto deti sú na svojom okolí 

primárne závislejšie a vzhľadom k svojej psychickej a somatickej nezrelosti sú zraniteľnejšie.“ 

Ako uvádzajú autori Dolista, Tůma (2010) vo výsledkoch výskumu, ktorý realizovali medzi 

dospievajúcou mládežou v Českej republike, členovia siekt kontaktujú dospievajúcu mládež a 43 % 
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respondentov (celkový počet respondentov 2100) prejavilo aktívny záujem o rituály a praktiky 

sekty alebo nového náboženského hnutia.  

 

 

Záver: 

Názory na to, či sú sekty skutočne nebezpečné sa rôznia. Laická verejnosť na tieto otázky viac - 

menej stále hľadá odpoveď. Odborníci z oblastí zaoberajúcich sa touto problematikou, okrem iného 

aj psychológie a sociológie, majú väčšinou jasno a varujú pred nimi. Na túto tému vydávajú rôzne 

knihy, letáky, periodiká. Občas sa objaví správa aj v dennej tlači, alebo na TV obrazovkách, najmä 

však z pohľadov, ktoré sú spojené s rôznymi podobami trestnej činnosti, ako finančné podvody, 

masové vraždy, samovraždy a pod.  

Nie je výnimkou, kedy hlásatelia rôznych „zaručene správnych“ náuk sú osoby s poruchou 

osobnosti, rôznymi defektmi v oblasti psychiky alebo podvodníci, ktorí sa svojou činnosťou snažia 

získať finančný alebo majetkový prospech. U siekt s týmito typmi vodcov je ich koniec nezvratný. 

Nie je výnimkou, že postihuje členov sekty tým najtragickejším koncom, kedy za svoju dôveru 

zaplatia životom. 
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