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PREFAŢĂ
Studierea fenomenului neoreligios datează de mai puţin de o
jumătate de secol. Anii `60 –`70 ai secolului trecut s-au constituit în
debutul unei noi discipline în arealul istoriei religiilor lumii: studiul
noilor mişcări religioase. Indiferent că erau de inspiraţie creştină sau
necreştină, aceste noi mişcări au tras semnalul de alarmă privind
anumite mutaţii semnificative la nivelul mentalului religios. Nu există
biserică sau religie tradiţională care să nu fi fost afectată, mai mult sau
mai puţin, de apariţia noilor mişcări religioase. Sentimentul religios, ca şi
planul identitar al oamenilor, a început să se transforme, să evolueze, să
se deplaseze de la o societate la alta, de la o generaţie la alta. Astăzi,
fenomenul neoreligios priveşte zeci şi sute de milioane de persoane din
întreaga lume.
În România, neoreligiile sosesc din Occident, dar multe dintre ele
poartă amprenta şi influenţele multor religii orientale. Pendulând între
sincretism şi eclectism, multe din noile religii se constituie într-un
amalgam confuz de idei, doctrine şi practici. În acest sens, un foarte
concludent exemplu îl reprezintă America de Sud, India şi Africa, unde
populaţia, în cea mai mare parte a ei încreştinată, păstrează totuşi
influenţele magico-religioase ale religiozităţii precreştine. Pe de altă
parte, noile grupări religioase de origine orientală reprezintă o mixtură
de tip hinduisto-budist-mozaic-islamic, având impregnate inclusiv
elemente creştine, lucru explicabil, de altfel, ţinând seama de faptul că
aceste neoreligii sunt „exportate” în Occident şi se adresează în cea mai
mare măsură unei culturi creştine. Încă din primul capitol al lucrării,
autorul face o distincţie clară între religiozitate şi pseudo-religiozitate,
între omul religios şi cel pseudo-religios. Omul religios are o sumă de
reguli şi precepte de inspiraţie divină, care pe parcursul istoriei şi-au
păstrat şi demonstrat valoarea. El se află în permanenţă în contact cu
Dumnezeu sau cu o anume Fiinţă Supremă prin rugăciune, sacrificii,
cultul strămoşilor, credinţa într-o viaţă de dincolo, superioară celei trăite
pe pământ etc. De asemenea, posedă anumite scrieri sfinte, de inspiraţie
divină.
La rândul său, omul pseudo-religios respectă şi el o sumă de
reguli şi precepte religioase, de credinţe şi de rituri, având o vechime
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mai mare sau mai mică. Şi el pretinde că posedă anumite scrieri sfinte,
preluate din alte religii, sau proprii, „revelate” de o anume „divinitate”
unor profeţi-fondatori. Deşi cele două tipologii se aseamănă foarte
mult, diferenţa este dată de însăşi originea religiei. Pseudo-religiile nu au
o origine divină, ci sunt create de om. Prin urmare, condiţia
fundamentală ca o religie să fie considerată falsă ţine tocmai de sursa
acesteia. Dacă este de origine omenească, bazată doar pe intuiţia,
raţiunea şi sentimentele pur-umane, atunci este evident că avem de-a
face cu o pseudo-religie, în genul mormonismului, Martorilor lui
Iehova, Templului Soarelui, Bisericii Noului Ierusalim din România etc.
Ceea ce trebuie să alarmeze Biserica Ortodoxă Română în mod
real, afirmă autorul mai departe, este procentul redus al credincioşilor
practicanţi, care nu depăşeşte 12-18%. Restul procentelor este
realmente motiv de îngrijorare: aceşti oameni rămaşi creştin-ortodocşi
doar la nivel declarativ, în virtutea unui tradiţionalism neconcludent, pot
deveni oricând ţinte uşoare ale prozelitismului sectar şi neoreligios.
Starea de degradare financiară şi materială determină o anume
vulnerabilitate a oamenilor inclusiv în plan religios. Sunt foarte
cunoscute cazurile în care diverşi prozelitişti au reuşit să atragă noi
adepţi, oferindu-le bunuri materiale sau bani.
Prins la mijloc într-o concurenţă a pieţei religioase, omul modern
tinde să devină ţinta unor nelinişti existenţiale. Este şi motivul, între
altele, pentru care încearcă să se refugieze în promisiunile salvatoare ale
unei mişcări neoreligioase. Acolo se simte protejat de vicisitudinile
societăţii. Gruparea la care a aderat devine centrul său de referinţă, iar
conducătorul ei este divinizat şi privit ca părinte, salvator şi ocrotitor.
Pe de altă parte, supraoferta ideologică, religioasă şi pseudo-religioasă îi
acutizează starea de disconfort interior, determinându-l să accepte cu
uşurinţă un nou sistem, nu doar religios, ci chiar ideologic sau
pseudo-religios, extremist. Abundenţa de alternative îl determină să se
detaşeze de vechile convingeri, oricum destul de instabile. Pe acest
fond, adeptul noilor mişcări religioase poate fi manipulat cu uşurinţă în
plan sentimental, psihologic şi raţional.
În toate noile mişcări religioase, cel care dă viaţă comunităţii este
conducătorul ei. Având, de regulă, cunoştinţe de psihologie, sociologie,
religie, ştiinţe etc., acesta creează un limbaj amorf, impersonal, ambiguu.
El conduce o comunitate religioasă separată de lume şi autosuficientă,
având graniţe foarte clar trasate, cu reguli foarte stricte de aderare şi de
expulzare. Este vorba de o neoreligie care-şi imaginează şi construieşte
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propria lume socială şi propria cultură alternativă. Regăsim, în acest
context, mişcări religioase care nu au nici un fel de încredere în
instituţiile statului, organizându-şi propriile şcoli, afaceri, concerte şi
spectacole, aşa cum se întâmplă mai ales în lumea mormonilor şi
martorilor lui Iehova. E vorba de un cadru sordid, în care are loc o
„spălare a creierului” şi o depersonalizare totală, conducând la grave
sechele psihice, uneori până la sfârşitul vieţii.
Analizând fenomenul neoreligios din România, autorul subliniază
că ţara noastră a resimţit prezenţa noilor mişcări religioase mai ales
după 1990. Deşi au fost monitorizate încă înainte de 1989 de statul
comunist, totuşi ele n-au fost obiectul unei analize pertinente din partea
sociologilor şi psihologilor. De pildă, baha`-ii, iehoviştii, grupări de tip
yoga etc. existau deja în România încă dinainte de 1990. După 1990,
vidul legislativ a permis accesul în România a multor noi „religii”,
precum mormonismul, iehovismul, scientologia, New-Age, satanismul
etc. Din 1990 şi până în prezent, conform unui raport al Secretariatului
de Stat pentru Culte, în România au fost înregistrate peste 700 de
asociaţii şi fundaţii cu un caracter religios. Desigur, multe dintre acestea
desfăşoară o activitate pseudo-religioasă, revendicând tot felul de
preocupări economice, culturale, sociale, umanitare, al căror scop
nedeclarat este prozelitismul. Ţinând seama de specificul lor, în
capitolele III – VII, autorul le prezintă după următoarele criterii: grupări
de inspiraţie pseudo-creştină; grupări de inspiraţie orientală; grupări de
inspiraţie scientistă, grupări de inspiraţie satanistă. Metodele de atragere
a noilor adepţi, ale sectelor şi noilor mişcări religioase sunt, de cele mai
multe ori, identice. Promovând un prozelitism agresiv, pe stradă, dar şi
la uşile apartamentelor sau caselor, noile mişcări religioase îşi fac o
„reclamă” suficient de eficientă. Principala strategie a ofertanţilor
iehovişti, de pildă, este una strict mercantilă: „mântuirea” aderenţilor.
Practic, tot ceea ce este religios a devenit un bun de consum. Există o
acerbă concurenţă între alternativele religioase sau pseudo-religioase,
prezente din belşug pe această piaţă a cererii şi ofertei. Totul, aparent,
izvorăşte din grija faţă de om, dar, în realitate, vizează creşterea
numerică şi financiară.
Este lesne de înţeles că manipularea psihologică determină
succesul noilor mişcări religioase. Deprogramarea, atât de utilizată de
noile mişcări religioase, nu face altceva decât să şteargă din conştiinţa
oricărui individ urmele apartenenţei la comunitatea religioasă originară,
dar şi idealurile societăţii în care s-a format. Astfel, scientologia procură
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iluzia că, prin sondarea funcţiilor propriului psihic, se realizează mult
dorita armonie cosmică, energiile sinelui şi universului putând fi dirijate
spre împlinirea reală a aspiraţiilor personale care vizează viaţa spirituală,
intimă, de grup, profesională etc. Scientologia pretinde că ar purifica
conştiinţa unei persoane, cuplând-o la interesul grupării şi liderului.
Tot la fel, gruparea Copiii Domnului sau Familia Dragostei, se foloseşte de
metoda flirt-fishing pentru a atrage noi membri din mediile politice şi
economice cu o mare putere de decizie economică.
În acelaşi capitol, consacrat caracteristicilor membrilor unor
grupări neoreligioase, autorul afirmă că sectele şi noile mişcări religioase
pretind membrilor lor să „doneze” procente din câştigurile personale,
ba mai mult să „dăruiască” din bunurile personale liderilor cărora s-au
subordonat. Într-un anume fel, adepţii noii organizaţii religioase devin
un fel de „sclavi” şi depind de ea în absolut orice problemă. De pildă,
adepţii Familiei Dragostei (Copiii Domnului) se prostituează; alţii muncesc
în fabricile organizaţiilor ai căror adepţi sunt. Scientologii sunt oameni
cu mari posibilităţi materiale, sunt oameni care donează sume uriaşe de
bani, terenuri, mobile etc. (cf. A. Fournier, C. Picard, Secte, democraţie şi
mondializare, Ed. Gramar, Bucureşti, 2006, p. 22).
Alienarea individului va atrage după sine ruperea psihologică,
adeseori şi fizică, de lumea exterioară, în special de familie. Informaţiile
venite din exterior nu fac altceva decât să bruieze falsul sistem de valori
şi de echilibru al individului, pe care acesta şi le-a însuşit într-o
dependenţă totală faţă de grupul din care face parte. În fond şi la urma
urmei, această alienare nu face altceva decât să scoată în evidenţă
dependenţa individului faţă de comunitatea din care face parte.
Cei care încep să se gândească la părăsirea grupării religioase în
care s-au integrat, afirmă că au avut nevoie de un timp îndelungat
pentru a găsi puterea să plece. Unii au fost atât de intimidaţi şi de
ameninţaţi, încât au plecat în secret. Majoritatea celor care pleacă şi
abandonează respectivele comunităţi neoreligioase rămân afectaţi din
punct de vedere psihologic, deseori într-o manieră pe care ei nu o
înţeleg. Au nevoie de medici psihiatri, psihologi, dar şi de
preoţi-duhovnici, pentru a identifica practicile manipulante ale noilor
mişcări religioase, pentru a-şi redobândi capacitatea de a gândi
independent şi critic.
Dincolo de orice nuanţe, omul modern trăieşte într-o societate
secularizată. Secularizarea n-a încetat odată cu modernismul, ci a intrat,
pur şi simplu, în era post-modernistă. Modernismul a eşuat, în principal,
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datorită unei percepţii eronate asupra lumii şi omului. Postmodernismul se constituie într-un protest împotriva modernismului, dar
fără să îl conteste totalmente. Modernismul n-a făcut altceva decât să se
constituie într-o revoltă împotriva Bisericii, transformând morala
creştină într-o etică utilitaristă, pentru ca, după aceea, post-modernismul
să nege rolul instituţional-sacramental al Bisericii. Omul care accede
spre post-modernitate nu neagă nici pe departe funcţia şi necesitatea
religiei în societate, ci refuză înregimentarea ei în structuri de tip
ecclesial, preferând particularizarea şi individualizarea acesteia. Această
individualizare a sentimentului religios este însoţită de un proces de
subiectivizare.
Post-modernismul vine în faţă cu noi valori religioase pluriforme,
cosmopolite. E vorba de o revenire reală a sacrului. Din păcate, nu e
vorba de o revenire la valorile eclesiale creştine, ci de forme străine
spiritului creştinismului. Dacă sectele de inspiraţie creştină stau, în
general, sub semnul modernismului, noile mişcări religioase stau sub
semnul post-modernismului, deşi ambele neagă Biserica şi valorile ei.
Prin urmare, pentru omul post-modern, religia este foarte
importantă, dar nu trebuie nici pe departe legată de vreo instituţie.
Tocmai aceasta sugerează o derivă şi o multiplicare fără precedent a
religiei: în S.U.A. există peste 20000 de grupări religioase, iar în Europa
sunt câteva sute de asemenea denominaţiuni şi noi mişcări religioase.
Această expunere a religiosului în variate forme şi practici poate, în cele
din urmă, induce un sentiment de nelinişte şi confuzie pentru oricine
este instabil din punct de vedere spiritual. Respectivul numai ştie, nici
pe departe, să discearnă între atâtea variante pseudo-religioase. El poate
să cadă oricând victimă primei oferte de „mântuire” sau să devină un
simplu „turist religios”.
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