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NRTIC yra nevyriausybin� organizacija, teikianti informacij� ir 
pagalb� asmenims, susid�rusiems su naujaisiais religiniais 
jud�jimais. Centro steig�jai yra psichologijos, teis�s, religijotyros, 
religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažny�ios istorijos bei 
teologijos sri�i� specialistai. 
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupi�, apie kurias teikia 
informacij� visuomenei. 
NRTIC teikia objektyvi� informacij� apie naujuosius religinius 
jud�jimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia 
informacija suteikia galimyb� daryti atsakingus pasirinkimus, mažina 
socialin� �tamp�, kuri kyla d�l NRJ veiklos. NRTIC, 
bendradarbiaudamas su kit� sri�i� specialistais, siekia pad�ti 
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje, 
gauti kvalifikuot� psichologin� ar teisin� pagalb�. M�s� tikslas – 
pl�toti pilietin� visuomen�, gr�st� pasitik�jimu ir tolerancija.  
Organizacijos adres� ir telefonus pasiteiravimui rasite šio 
lankstinuko nugar�l�je. 
w w w . r e l i g i j a . l t  – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetain� apie 
religij� ir naujuosius religinius jud�jimus lietuvi� kalba. Svetain�je 
pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analiz�, religijos sociologijos, 
religijotyros tekstai.  
Atskira rubrika svetain�je skirta tiems, kuriems, susid�rus su 
„sektomis“, reikalinga pagalba. 
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Konsultacijos teikiamos kiekvien�  

pirmadien� ir antradien�  
nuo 17 iki 19 val. 

Vilniaus Bernardin� bažny�ios raštin�s patalpose 
(Maironio g. 10). 

Konsultuojama religini� ir pseudo religini� jud�jim� 
klausimais. 

Nurodytomis valandomis informacijos taip pat galite teirautis 
Vilniaus Bernardin� bažny�ios raštin�s telefonu 

(8~5)2609292 
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� mus galite kreiptis: 

Paštu: Maironio g. 10,  
LT-01124 Vilnius 

El. paštu: info@religija.lt 

Telefonu: 
Milda Ališauskien�: (8~686) 13183 
Donatas Glodenis: (8~685) 44611 

Gediminas Pulokas: (8~650) 10158 

Klausimus nauj�j� religij� specialistams galite 
užduoti NRTIC žiniatinklio svetain�je  

www.religija.lt   

 

 

Išleista Vilniaus m. savivaldyb�s  
Sveikatos ir socialin�s apsaugos departamentui par�mus. 

© NRTIC, 2006. Visos teis�s saugomos.  
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.  

Platinti pakeist� tekst� ar tik dal� lankstinuko draudžiama. 
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Jei jums artimas žmogus prad�jo lankytis religin�s grup�s, kuri, J�s� 
manymu, jam gali pakenkti, susirinkimuose... 
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� Nutraukti su juo santyki�, tik�damiesi, kad tai jam pad�s 
„atsikvoš�ti“. Žinokite, kad išlaikyti santykiai galb�t ateityje 
taps tuo tiltu, kuriuo jis/ji sugr�š.  

� Atkakliai �rodin�ti, kad jis klysta ar juodinti jo/jos pasirinkt� 
grup� jo/jos akivaizdoje. Žinokite, kad šiuo metu tokie 
argumentai neveiks. Jie tik gali pakirsti to žmogaus 
pasitik�jim� jumis. 

� Visiškai vengti bet kokio pokalbio, užuominos apie jo/jos 
religin� pasirinkim�. Nesielkite su juo/ja kaip su sunkiai 
sergan�iu ligoniu, kuriam šiukštu nevalia užsiminti apie 
lig�. Labai svarbu, jei sugeb�site parodyti jam/jai, kad 
gerbiate (ar mylite) j�/j�, nepriklausomai nuo bet kokio 
pasirinkimo, kad pripaž�state jo/jos teis� rinktis, net jei 
nepritariate patiems pasirinkimams. Užsimezgus 
pokalbiui apie religin� grup�, stenkit�s �d�miai klausytis, 
išgirsti motyvus, kurie paskatino tok� pasirinkim�. Žinokite, 
kad labai didel� dalis „sekt�“ nari� dalis greitai nubyra. Be 
to nemaža dalis žmoni�, „išbandan�i�“ naujas religines 
grupes, tokiu b�du protestuoja prieš aplink�, bando 
pademonstruoti savo nepriklausomum�. Tai ypa� aktualu 
paauglyst�je. 

� Prievarta tempti jo/jos pas psicholog�, psichiatr� ar 
„sekt�“ specialist�. Tai gali sugriauti j�s� santykius. 
Prievartinis pokalbis su „specialistu“ gali tur�ti priešing� 
padarini� – žmogus gali užsiskl�sti savyje, �sijausti � 
aukos, kuri� supranta tik tokios pat visuomen�s aukos, 
vaidmen�. 

Tai, kad kai kurie veikimo metodai yra neveiksmingi, nereiškia, 
kad J�s turite b�ti abejingi.  
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� Stengtis daugiau bendrauti su juo/ja. Žinoma, kad 
daugeliu atveju žmogus pasuka � „sekt�“, nes jam tr�ksta 
tampri� emocini� ryši� �prastin�je aplinkoje. 

� Stengtis gauti kuo daugiau išsamios ir objektyvios 
informacijos apie religin�s grup�s, kuriai jis/ji priklauso, 
paži�ras ir veikl�. Informacijos objektyvumas ir 
išsamumas labai svarbu. Prisiminkite, kad pirminiame 
etape organizacijos narys paprastai mato tik šviesi�sias 
puses. Jei j�s žinosite tik tamsi�sias – normalus pokalbis 
ne�vyks. 

� Prad�kite kelti klausimus jam/jai. Skatinkite jo/jos kritišk� 
m�stym�, atskleiskite ir kitoki� alternatyv� galimyb�. Tai 
labai sud�tinga ir reikalauja neblogo pasiruošimo. Tod�l 
prad�kite tuomet, kai jau�iat�s pasiruoš�. Jei matote, kad 
sekasi prad�ti diskusijas, galite prad�ti si�lyti kritin� 
literat�r� apie jud�jim�, susitikim� su „specialistais“. 
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Apie „sektas“ sklando nemažai klaiding� gand�. Jais 
vadovaudamiesi žmon�s neretai padaro situacij� daug aštresn�, nei 
ji gal�t� b�ti. Tod�l stenkit�s kuo daugiau sužinoti apie naujuosius 
religinius jud�jimus bei apie konkre�i� grup�, � kuri� �sitrauk� J�s� 
paž�stamas. 
Taigi, si�lytume perskaityti kai kuriuos pla�iai žinomus teiginius apie 
naujuosius religinius jud�jimus, ir palyginti juos su žinomais faktais. 
Teiginys: Kart� �sitraukus � religinio jud�jimo veikl�, niekada 
nepavyks iš jo ištr�kti... 

� Faktas: Ištyrus 104 Suvienijimo bažny�ios (munist�) 
seminaro dalyvius paaišk�jo, jog 71 iš j� atkrito per 
pirm�sias dvi dienas, kiti 29 pasitrauk� per kitas devynias 
dienas ir dar 17 atkrito dar po devyni� dien�. Taigi, tik 
devyni seminaro dalyviai išbuvo vis� 21 dienos trukm�s 
seminar�, skirt� �stojimui � Suvienijimo bažny�i�. 

� Faktas: Atlikto bandymo metu 1000 dalyvi� sutiko ateiti � 
Suvienijimo bažny�ios organizuojam� seminar�, kuriame 
rengiami min�tos bažny�ios nariai, 90 proc. iš j� 
neprisijung�, o didžioji dauguma, tapusi� nariais, atkrito 
per pirmuosius dvejus metus. 

 
 

Teiginys: Net jei ir pavyks ištr�kti iš religinio jud�jimo, žmogus jau 
niekada nebebus normalus... 

� Faktas: 45 žmoni�, savanoriškai palikusi� nauj�sias 
religijas, apklausa parod�, jog dauguma j� š� savo 
patyrim� laik� išmintingu, o ne jaut�si pikti ar apgauti. 

� Faktas: Shiloh bendruomen�s (fundamentalistin� J�zaus 
bendruomen�) buvusi� nari� studija parod�, jog buv� 
nariai nepatyr� joki� praž�ting� naryst�s pasekmi�, 
puikiai integravosi � visuomen� ir neišsiskyr� iš didžiosios 
bendruomen�s dalies pagal simptom� s�raš�. 

Teiginys: Tik bepro�iai lankosi tokiose grup�se... 
� Faktas: Metodiškos nauj� ir/arba alternatyvi� ir dvasini� 

grupi� nari� psichin�s b�kl�s studijos parod�, jog 
dauguma j� yra psichiškai sveiki. 

Mes neteigiame, jog religiniai jud�jimai nesuteikia priežas�i� 
nerimui. Su nauj�j� religini� jud�jim� veikla susij� ir keletas pla�iai 
žinom� tragedij� tragedij�. Ta�iau šiandieniniame pasaulyje yra 
t�kstan�iai nauj� religij�. Siaubingos tragedijos yra išimtys, - jokiu 
b�du ne taisykl�. Netiksli informacija ar klaidingi apibendrinimai apie 
grup�, su kuria susid�r�te J�s ar J�s� paž�stami, gali kelti tiktai 
sunkumus. 
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Vis� pirma si�lytume ieškoti informacijos apie religines grupes 
NRTIC tvarkomoje interneto svetain�je www.religija.lt.  
Taip pat galite užduoti klausimus NRTIC nauj�j� religij� 
specialistams. Nor�dami pateikti klausim�, apsilankykite interneto 
svetain�je www.religija.lt ir spauskite pagrindinio meniu �raš� 
„Klauskite“. 
 
 
 
 
 
 

Lankstinukas parengtas pagal www.religija.lt publikuotus Andriaus 
Navicko straipsn� K� daryti, jei jums artimas žmogus pateko � 
„sekt�“? bei Londone veikian�ios organizacijos INFORM tekst� 
Susid�rus su faktais. 


