Ve II. čtvrtletí se v rámci prevence patologických jevů uskutečnilo
několik akcí:
Memento
18. 12. 2015 zhlédli žáci 9. ročníků dramatizaci románu Radka Johna MEMENTO.
(Program v rámci protidrogové prevence)
Memento je román o narkomanech. Žáci se dostali do středu dění, do života těch, kteří
propadli droze, pro které se fetování stává jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal
Otava se v 16. letech nechá stáhnout partou k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho
života s drogou a líčí všechna stádia působení drogy na lidský organismus. Líčí cestu, ze které
není návratu.
Představení odehrála umělecká agentura RAJCHA z Poličky.
Pořad se setkal s kladným hodnocením ze strany žáků i pedagogů. Herci pochválili žáky naší
školy za vzorné a slušné chování během představení.

Nová náboženská hnutí – SEKTY
Preventivní program pro 9. ročníky 20. 1. 2016
Přednášející: Mgr. František Krampota preventista PPP Chrudim
Pod pojmem „sekta“ rozumíme v kontextu primární prevence rizikového chování určitou
ohraničenou sociální skupinu, jejíž členové sdílejí ideologický koncept, jehož prostřednictvím
se skupina vymezuje vůči svému okolí, a dochází při tom k postupné sociální izolaci,
manipulaci a ztrátě soukromí.

Primární prevence na školách:
1) seznámit žáky s riziky a praktikami (myšlenkovou ideou) těchto (různých) skupin
2) umět zmapovat existenci (skutečnost) a základní charakteristiku konkrétních sekt v České
republice
3) naučit žáky rozlišovat mezi sektou a tradičním náboženstvím a možnostmi pojetí/výkladu
tradičních náboženství
4) vymezit pojem sekta, jeho významové roviny
5) seznámit žáky s možnými riziky vstupu do sekty a s procesem závislosti na sektě (manipulace,
pronásledování, pocity viny a méněcennosti, zmocňování se majetku členů, využívání
profesního či mocenského postavení členů apod.)
6) zabývat se základními předpoklady inklinace lidí k těmto skupinám (osobní krize – potřeba
bezpečí, potřeba spirituálního rozměru, sociálního kontaktu, emoční a intelektová vyzrálost)
7) umět diskutovat se žáky o dané tematice a snažit se odpovědět na případné dotazy
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izolovanost, relativní uzavřenost
posilování pocitu výlučnosti
udržování nonkonformního opozičního postavení
touha po zbudování ideálního společenství
zdůrazňování etických rozměrů náboženského života
autoritativní systém řízení
existence jednotného a vysvětlujícího univerzálního klíče
eklekticismus

Dále představil náboženské skupiny, které působí v České republice. Jedná
se o výběr těch skupin, které jsou buď početné, nebo něčím zajímavé.
Společenství svědků Jehovových (jehovisté). Hlavním bodem jehovistického učení je
očekávání nadcházejícího konce světa, jehož součástí bude soud nad světem, armagedonská
bitva a nástup Božího království na obnovené Zemi. V ČR se k jehovistům hlásí 13 000 osob
(podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011). Proslulí jsou zejména neúnavnou misijní
činností, kdy obcházejí domácnosti a nabízejí náboženskou literaturu, mimo jiné vlastní
časopis Strážná věž, a také intenzivním studiem Bible.
Jehovisté byli u nás perzekvováni během 2. světové války i pozdějšího komunistického
režimu. Důvodem perzekuce bylo jednak striktní odmítání vojenské služby, jednak neúčast na
politickém životě a odmítání jakékoliv formy „uctívání“ státu a jeho symbolů. V roce 1993 se
jehovisté stali státem registrovanou náboženskou společností, což rozpoutalo diskuse nad
některými dalšími body jejich věrouky. Zejména se hovořilo (a dodnes hovoří) o odmítání
krevní transfuze, i v případě, kdy to je nezbytně nutné pro záchranu života – dnes jehovisté

uvádějí, že jde o osobní rozhodnutí každého jednotlivce, nicméně i nadále v jejich volně
šířených materiálech nacházíme oceňování odmítnutí krve a krevních derivátů.
Problematickou může být i „nadřazenost Božího zákona“, což v praxi znamená, že jehovisté
v případě střetu Božích a světských zákonů jednoznačně upřednostňují Boha jako jedinou
autoritu.
Možné problémy: Jehovisté neslaví obecně sdílené církevní ani státní svátky, odmítají i
oslavu narozenin. To přináší problémy zejména dětem, které tak nemohou s vrstevníky sdílet
například Vánoce nebo narozeninové oslavy, což je ve výsledku značně vyděluje z kolektivu.
Dalším rizikem je zranění vyžadující krevní transfuzi. Ačkoliv Ústavní soud v roce 2004
rozhodl, že může dokonce dojít i k omezení rodičovských práv, přesto jde stále o problém,
přičemž řada jehovistů raději děti nepouští na školní výlety, čímž jsou děti dále izolovány.
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dní (mormoni). Učení vychází z protestantských
tradic, přičemž důležitou roli hraje mormonská nauka o historii ztracených izraelských kmenů
v Americe (tomu je věnován spis „Kniha Mormon“), o Ježíšově založení církve v Americe
nebo o poslušnosti „žijícímu prorokovi“ – prezidentovi církve.
Skupina byla založena Josephem Smithem v USA v roce 1830. Od samého počátku
se potýkala s problémy, přičemž hlavním důvodem bylo schvalování mnohoženství, které
(nejen) puritánská Amerika striktně odmítala. Mnohoženství bylo odvoláno v roce 1890, ale
zůstaly ještě minimálně dva problémové body: rasismus (církev odmítala přijímat černochy,
protože být černochem bylo podle jejich názoru Božím trestem) a také nábožensky
motivované násilí („smíření krve“, trestání těch, kdo vystoupí proti církvi – od něj se sice
upustilo už koncem 19. století, přesto na případy takového chování narážíme i ve 20. století).
U nás mormoni působí oficiálně od roku 1929, ale v roce 1950 je komunisté zakázali a
k obnově došlo v roce 1990. V současné době se k mormonům hlásí necelá tisícovka osob
(925 ve sčítání v roce 2011) a nejvíce jich je v Praze a v Brně.
Možné problémy: Mormoni jsou církví, která se mimo jiné zaměřuje na poskytování
preventivních programů v oblastech, které jsou neslučitelné s jejich náboženským
přesvědčením (odmítají samozřejmě drogy a předmanželský sex, ale i např. kávu). Nelze
vyloučit, že se mezi americkými lektory, kteří u nás také vyučují, může objevit někdo z tzv.
Pravé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dní, kteří patří k extremistickému křídlu,
v USA hlavním proudem mormonů odmítanému. Tito „praví“ mormoni totiž zastávají některé
z kritizovaných staromileckých názorů, včetně „smíření krve“. Na druhé straně je toto riziko
v podstatě mizivé, protože jejich výskyt na evropské půdě nebyl prozatím zaznamenán.
Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanstva (Církev sjednocení;
moonisté). Hnutí vycházející z učení kontroverzního reverenda Moona, který se prezentoval
jako vyvolený, který má dokončit Ježíšem započaté dílo a nastolit Boží království na Zemi.
Ve skutečnosti jde o organizaci s mnoha názvy, která zaštiťuje kromě věrouky také politické,
společenské a ekonomické aktivity. Zejména metody nábory nových členů jsou v případě
moonistů považovány za problematické. Noví členové jsou často k církvi lákáni pod zcela
jinou záminkou, a navíc je proti nim používána manipulativní technika „bombardování
láskou“, která je silně neetická. Skupina, respektive nedávno zesnulý Moon, je již dlouhodobě
obviňována z ekonomického zneužívání svých členů a také z totalitních praktik. Mediálně
nejvděčnějším momentem moonistického učení jsou „hromadné svatby“, kdy reverend Moon
oddával až tisíce párů svých následovníků, které předtím – prostřednictvím Boží inspirace –
spojil dohromady skrze země a kontinenty, což často zavánělo tradicí „domluvených“ sňatků.
V současné době je Církev sjednocení ve velkých problémech, protože na podzim 2012
zemřel reverend Moon a stále není jasné, kdo se stane jeho nástupcem.

Možné problémy: Skupina byla jako velmi riziková vnímána především v 90. letech, kdy se
zde snažila plně etablovat a získávat nové členy i technikami náboru, které lze označit za silně
manipulativní a ohrožující psychické zdraví. Jako velký problém byla vnímána i snaha
předáků moonistů separovat a izolovat nové členy od jejich rodin a předešlého života.
Hlavním problémem však bylo to, že velmi často nebylo zjevné, zda nabízená aktivita
(například programy protidrogové prevence, vzdělávání problémových dětí nebo péče o
mladistvé matky) je garantována právě Církví sjednocení.
V současné době mají moonisté svá střediska v Praze, Brně, Olomouci a Plzni.
Scientologická církev (scientologie). Organizace založená americkým spisovatelem sci-fi a
dobrodružné literatury Lafayettem Ronaldem Hubbardem, který v roce 1950 vydal základní
knihu „Dianetika“. Scientologové věří, že člověk může studiem získat vlastní nesmrtelnost
tím, že přetne koloběh zrození a smrti, do nějž jsme vstoupili v minulosti. Každý z nás je totiž
Thétanem, který má božské schopnosti (vysokou inteligenci, absolutní zdraví apod.), ale tyto
schopnosti jsou omezeny zábranami mysli vzešlými z našich minulých životů. A právě tyto
zábrany, které nám v současnosti komplikují život, lze odstranit pomocí vhodných metod,
především auditingem.
V případě scientologie je problematické především využívání pseudoterapeutických metod a
také pro podezření z využívání manipulativních technik, které mohou vést až k destrukci
osobnosti. Spor je však veden i ze strany scientologů proti moderní psychiatrii, kterou
obviňují především z nevhodného používání psychofarmak.
Metodik prevence Olga Lupoměská

