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Rijeka (Hrvatska) Gradska vijećnica, 26. 11. 2010.
HRVATSKA
Nebojša Buñanovac, socijalni pedagog i psihoterapeut, predsjednik Udruge
za pomoć mladima «Anñeli čuvari» Varaždin
«Utjecaj sotonističkih sekti na mlade u Hrvatskoj»

Savjetovalište za djecu, mlade i roditelje «Anñeli čuvari Varaždin» otvoreno je
2006. godine.

(Valja naglasiti da riječ «anñeli» u našem nazivu nema vjerske

konotacije, mi smo prije svega udruga stručnjaka i volontera.)
Meñutim, u spektru problematike s kojom su se susretali voditelji savjetovališta,
vrlo brzo iskristalizirao se jedan prevladavajući problem, koji je bio utoliko veći i
značajniji zato što društvo nije posjedovalo adekvatne mehanizme prevencije i
tretmana: bio je to problem sotonističkih sekti i njihovog djelovanja na mlade.
Čak 30-ak učenika od onih koji su potražili pomoć bilo je na neki način pogoñeno
utjecajima sekti iz Varaždina i Ludbrega.
Obilježja adolescentne krize ubrzo smo bili prisiljeni sagledati u potpuno novom
kontekstu, nakon što je otkriveno da su svi oni na neki način, izravno ili
neizravno, bili pod utjecajem neke od sotonističkih sekti koje djeluju na našem
području. .

Potpadanje pod utjecaj sekte

Evo kako izgleda karakterističan slučaj:
Mlada osoba, koja ima traume iz djetinjstva, probleme u obitelji ili neki drugi
psihološki ožiljak, okreće se mračnim stihovima, filmovima i knjigama koji govore
o besmislu života i o licemjerju svih pripadnika društva.
U tome obično nalazi jednog ili više istomišljenika, koji potom formiraju tzv.
darkersku ili neku sličnu skupinu, i priključuje darkerskoj supkulturi. Do ovog
trenutka stvari se još uvijek kreću tokom koji je relativno normalan za
adolescenciju.

Zatim se susreću se s nešto starijim osobama, koje su upućene u neke «tajne».
Oni pripadaju nižim redovima crnih loža, dobi su od 18-30 godina i zadužene su
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za vrbovanje. U njihovim redovima kreće se i odreñen broj dilera drogom.
«Regrutiraju» mlade, počinju im pričati o mogućnostima da izañu iz licemjernog i
pokvarenog društva u svijet pravih vrijednosti; da vode čovjeka u pravu slobodu
ukoliko prihvati «životinju» u sebi i ako shvati da u životu vrijedi samo pravilo:
«pojedi ili budi pojeden», te «čovjek je čovjeku vuk»; da su svi ostali obične
pasivne ovce koje treba iskoristiti u što je moguće većoj mjeri.
Sljedeća faza, vezivanja mladih za sektu, čini se putem tzv. inicijacija: orgije i
crne mise, čiji je cilj «oslobañanje zvijeri u sebi». Neki svjesno prihvaćaju sustav
i svojevoljno ga nastavljaju promicati, a drugi žele se izvući iz toga, meñutim
prijeti im se na razne načine, najčešće padaju u teške krize, koje završavaju
slomom ličnosti, psihičkim bolestima i/ili suicidom. Ta skupina mladih je ona
skupina koja završava u Crnoj kronici.
Oni koji nastave djelovati u sekti, kasnije dolaze na više položaje, i žive u iluziji
da napreduju.
Meñutim, svi oni žive u strogo hijerarhijskom sustavu, i jedino vrhovni voña
sekte, koji se u nekim ložama naziva «Princ tame», raspolaže njihovim životima.
Evo ukratko obilježja koja, ukoliko se javljaju kumulativno, mogu ukazivati na
potpadanje pod utjecaj sekte (iako su ujedno i moguća obilježja adolescentne
depresije):
1. Depresivne, mračne misli, suicidalne ideje, pokušaji suicida
2. Sklonost samoozljeñivanju, najčešće rezanju žiletima
3. Simboli povezani sa sotonizmom (tri šestice, obrnuti pentagram, glave
jarca, mrtvačke lubanje, obrnuti križevi itd.) i sotonistički sadržaji (glazba,
knjige itd.)
4. Osjećaj alijenacije, udaljavanje od prijatelja i obitelji, prikrivanje
informacija i laganje
5. Pisanje dnevnika morbidnih sadržaja
6. Osjećaj paranoje, tuñe kontrole nad sobom
7. Naizmjenično odbijanje i traženje pomoći od okoline
8. Nagle promjene raspoloženja, od bezvoljnosti do agresivnosti
9. Opći gubitak interesa za sve «prizemne» stvari poput škole, posla i sl.

Od mladih ljudi koji su kod nas do sada potražili pomoć čak njih 9 imalo je barem
jedan pokušaj suicida, a neki i više.
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Opis nekoliko slučajeva
Prvi slučaj
Dvije adolescentkinje, prijateljice, jedna na liječenju u dječjoj psihijatarskoj
bolnici u Zagrebu, a druga od bulimije i depresije u inozemstvu, sklopile su krvni
pakt o samoubojstvu, tj. obvezu da se ubiju zajedno. Kontaktirali su nas roditelji,
donijeli su sa sobom i dnevnike u kojima jedna od njih eksplicitno spominje svoju
pripadnost sotonizmu. Nažalost, ubila se iduće noći popivši veliki broj tableta
antidepresiva. Shrvani tragedijom, donijeli su i preostale dnevnike, koje smo
proučili, te dali na uvid pripadnicima obavještajne službe. Dnevnici su jasno
svjedočili o sotonističkim aktivnostima. Ispostavilo se da je sličan pakt o
samoubojstvu sklopljen s još 4 djevojke, od kojih su 2 pokušale suicid (jedna od
njih u inozemstvu). Preživjela djevojka je i danas u procesu liječenja. Suicid je
pokušala još 6 puta, jer iako nije više povezana sa sotonizmom, i dalje želi
održati obećanje.
Drugi slučaj
Adolescent zatražio je pomoć od «Anñela čuvara». Sotonisti su ga vrbovali u
trenutku, kad se rastao od djevojke i doživio dva uzastopna srčana udara. Voña
sekte «Crna zora» posjećivao ga je u to vrijeme u bolnici, a poslije se nastavio
družiti s njim.
Jedne večeri, u kafiću, prišao mu je s dvojicom prijatelja, pozvali su ga na Dravu
kako bi se tamo «zabavili». Odveli su ga do napuštenog vojnog objekta na
Dravskom otoku, gdje su s njim obavili ritual inicijacije u sektu «Crna zora»;
ritual je uključivao rezanje kože i kose i spaljivanje krvi i drugih dijelova tijela,
kao i čitanje iz crne knjige sekte.
Nakon toga, mladić se osjeća sve lošije i pada u sve teža depresivna stanja,
praćena mislima o suicidu. Od ulaska u tretman «Anñela čuvara», D. stanje
poboljšalo se i danas je zadovoljavajuće.
Mladić sotonista ga je bezuspjesno pokušavao vratiti u sektu.

ZAKLJUČAK
Problematika sotonističkih sekti i njihovog utjecaja na mlade pojačana je slabom
informiranošću mladih, njihovih roditelja i institucija. Ove sekte postoje i djeluju,
i sigurno je da su znatno pridonijele odreñenom postotku slučajeva
samoubojstava mladih.

