
 Definice sekty není snadná, sekta je rozdílně 

chápána z pohledu právního, psychologického 

či religionistického.

 Některé státem registrované náboženské 

společnosti jsou podle určitých religionistů 

sektami (Mormoni, Jehovisté).

 Z hlediska právního tak tomu není, neboť byli 

státem registrováni.



Charakteristické znaky sekty:

1. Snaha oddělit dotyčného od rodiny a 

nejbližších a co nejvíce navázat na skupinu 

sekty.

2. Tvrzení představitelů sekty, že žijeme ve 

zvláštní době.

3. V sektě vládne totalita.

4. Členové sekty jsou kontrastní vůči okolnímu 

světu.



5. Existují lidé, kteří se problematikou sekt 

zabývají.

6. Sekty mohou mít předvojové organizace.

7. Sekta může být i fyzicky nebezpečná.

Všechny body současně nemusí být naplněny.



Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů = 

mormoni

 Považuje se za pokračovatelku první církve, založené 

samým Ježíšem na začátku křesťanského letopočtu.

 Američan JOSEPH SMITH měl zjevení od Boha, aby si 

založil vlastní pravou církev.

 Zjevení ze zlatých desek popsaných egyptskými 

hieroglyfy – překladem vznikla kniha MORMON.

 Nauky o mnohoženství, o smíření krve, rasismus.



 Typické očekávání konce tohoto světa a hledání 

nadpřirozených jevů, které mají tento konec potvrdit.

 Křest mrtvých, naděje, že se stanou bohy na své 

planetě a dají jí své duchovní děti.

 Amerikocentrismus – ústava USA je přímo inspirovaná 

Bohem, ráj byl v Americe a Ježíš bude na konci světa 

bydlet v Americe.

 Město Salt Lake City– dnešní světové centrum.

 Magické spodní prádlo – tzv. germenty.



Společnost svědků Jehovových

 Považují se za hlasatele přicházejícího soudu nad 

světem a za hlasatele brzkého příchodu Božího 

království na obnovené Zemi.

 Boha nazývají omylem vzniklým jménem JEHOVA.

 V roce 1870 založil CHARLES TAZE RUSSEL 

skupinku lidí, s kterými se rozhodl studovat Bibli.

 Časopis STRÁŽNÁ VĚŽ je jedinou pravdou (vychází 

v Brooklynu v New Yorku ve všech jazycích).



 Svědci Jehovovi neslaví Vánoce, staví se zásadně 

proti vojenské službě, popírají, že Ježíš zemřel na 

kříži, neuznávají Nejsvětější Trojici, pyramidy jsou 

vedle Bible druhým pramenem Božího zjevení.

 Vždy počítali a posouvali konec světa.

 Zásadně odmítají transfúzi krve (původně očkování i 

transplantaci).

 Jehovisté chodí po domech a postávají po ulicích v tzv. 

polní službě – musí mluvit o své víře proto, aby se 

vyhnuli smrti v Armagedonu.



Církev sjednocení = moonisté

 Založena v Soulu roku 1954 Korejcem SUN MYUNG 

MOONEM jako Společenství Ducha Svatého pro 

sjednocení světového křesťanstva.

 Základní učení najdeme v knize BOŽÍ PRINCIP, kde 

Bůh je představován jako ten, kdo touží po tom, aby 

lidé vytvářeli dokonalé rodiny.

 Program církve: dokonalá rodina, sjednocení všech 

náboženství, boj proti komunismu.



 Cílovou skupinou jsou mladí lidé, u náboru je typické 

zapírání východisek organizací, silně manipulativní 

způsob – tzv. bombardování láskou. 

 Přijímání nových členů: zprvu se ženy musely očistit 

pohlavním stykem s Moonem, později i s jinými 

očištěnými muži, dnes je možno toto očištění provádět 

pouze v duchovním smyslu.

 Členové vybírají peníze pro sektu, ta je aktivní v 

politice i ve veřejném životě (vydává noviny, vlastní 

balet, orchestr, flotilu).



Scientologická církev

 Zakladatel F. RONALD HUBBARD publikoval knihu 

DIANETIKA – moderní věda o duševním zdraví.

 Učí, že každý nepříjemný zážitek – tzv. N-gram, 

překrývá jako poklička mozkovou buňku. Pomocí 

svých školení tyto špatné N-gramy odstraní a zvýší iQ.

 Vstupní diagnostiku provádí tzv. Oxfordským 

kapacitním testem. Účastníkovi kurzu doporučí 

auditing a nová, dražší školení, na něž si zájemce 

časem vypěstuje návyk.



 Pokud někdo není schopen školení zaplatit, podepíše 

pracovní smlouvu na mnoho let dopředu. 

 Obsahy rozhovorů jsou zapisovány, chce-li ze sekty 

někdo vystoupit, může sekta použít osobní informace a 

vydírat jej.

 Firmy: Busines Success, Jazyková škola LITE, 

protidrogový program Narconon, program pro 

resocializaci vězňů Criminon, Občanská komise pro 

lidská práva.



Hare Kršna

 „Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny“ – 

smyslem života je začít si uvědomovat Kršnu. Tito 

oddaní otvírají náruč Kršnovu všem bohům a 

náboženstvím (všichni bohové obsaženi v Kršnovi).

 Základní principy: vzdát se všech citů a žádostí 

(asketický způsob života), život v komunitách, 

manželství není doporučováno, tělo oddaného patří 

Kršnovi, věří v převtělování.



Satanisté

 Symbolem je číslo 666 – vzniklo na základě 

matematické hříčky. Najdeme jej i v Bibli ve spojení se 

šelmou představující zlo. Proto se stalo symbolem 

uctívačů satana.

 Číslo zpopularizoval ALEISTER CROWLEY – byl 

přesvědčen, že je tím nejhříšnějším a nejzvrácenějším 

člověkem na světě. Motto: „Dělej, co chceš!“. Stal se 

narkomanem závislým na heroinu.



 ANTON SZANDOR LAVEY – zakladatel oficiální 

satanské církve v Californii a autor tzv. Satanské 

bible.

 Čarodějnické skupiny a tzv. černá magie.

 Oběti – satanisté věří, že z nich získají sílu. 

 Rituální kalendář předepisující způsob oslavy 

jednotlivých svátků.

 Snadnou cestou k satanismu je i metalová hudba.

 Pentagram – pěticípá hvězda je dalším symbolem.



Rodina lásky (Děti Boží)

 Organizace Dětí Božích vznikla v USA, založil ji DAVID 

BRANDT BERG (Mose David).

 Neodmyslitelně spojuje dvě věci: biblické verše a sex 

(důležitý nástroj pro získávání nových členů = 

prostituce, jeden z hlavních příjmů této organizace).

 Každý člen má být zcela nesobecký a vždy ochotný 

vyhovět ostatním (děvčata musí uspokojit potřeby 

svých bratří v komunitě).



 Odpor ke stávajícímu uspořádání světa. 

 Jeho vyznavači žijí ve společných domech, tzv. 

koloniích.

 Děti Boží jsou přesvědčeny, že žijí v poslední době.

 Křest Duchem svatým (uděluje se vkládáním rukou).

 Přísná kázeň a tresty (kontrola formou deníků).

 Staví se zásadně proti drogám a alkoholu.
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