تحديد املخاطر ومنعها
كثري من الناس لديهم الرغبة يف االنتامء وعمل عالقات ذات مغزى.
هذه الرغبة املفهومة ميكن استغاللها بسهولة .املجموعات األيدولوجية
والدينية الخاصة تندرج تحت أسامء مختلفة وال تكشف عن أهدافها
الخاصة ىف كثري من األحيان عىل الفور .وينصح بالحذر دامئا يف حالة
وجود رابطة قوية بشكل غري عادي من الفرد تجاه طائفة ما أو تجاه
أشخاص ميارسون درجة عالية من الرقابة االجتامعية والتي تطالب
باستثامرات شخصية أو زمنية أو مالية كبرية.

معلومات ونصائح

الباحثني عن املشورة ميكنهم الحصول عليها بالتوجه إىل مواقع مختلفة،
حسب ما هو مهم بالنسبة لهم .فقط من يعرف ما ميكنه
القيام به ،يستطيع أن يقرر ما هو جيد بالنسبة له!

وكاالت حكومية:
وزارة الثقافة والشباب والرياضة يف بادن-فورمتبريغمكتب التنسيق "الطوائف الدينية
والجامعات الروحانية" (نارش).صندوق بريد  ٧٠٠٢٩ ،١٠٣٤٤٢شتوتجارت
هاتفwww.km-bw.de ،٠٠٤٩ ٧١١ ٢٧٩ ٢٨٧٦ :
املكتب اإلقليمي لهيئة حامية الدستور يف بادن-فورمتبريغ
هاتف االستعالمات الرسي "السيانتولوجيا"
هاتفwww.verfassungsschutz-bw.de ،٠٠٤٩ ٧١١ ٩٥ ٦١ ٩٩٤ :
مركز تقديم املشورة يف بادن-فورمتبريغ "مساعدة يف التطرف"

هاتفwww.kpebw.de/beratung/ ،٠٠٤٩ ٧١١ ٧٢ ٢٣٠٨ ٩٣ :

مراكز متخصصة يف تقديم املشورة:
Aktion Bildungsinformation e.V.
Lange Str. 51, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 220 216 30, www.abi-ev.de
Parapsychological Counselling Centre
Hildastr. 64, 79102 Freiburg
Tel.: +49 761 77 202, www.parapsychologische-beratungsstelle.de

كيف ميكن مساعدة االشخاص املعنيني؟

Evang. Landeskirche in Baden
Blumenstr. 1–7, 76133 Karlsruhe
Tel.: +49 721 91 75-359 / -315, www.ekiba.de/weltanschauungen

من يلتحق مبجتمع مسيطر يكون ىف بداية األمر متحمسا ...

Evang. Landeskirche in Württemberg
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 22 93 63237, www.weltanschauung.elk-wue.de

ولهذا :ال تفرض أى مساعدة! وهذا يؤدى فقط إىل املدافعة واالنسحاب
وقصور الفهم.
ما يفيد هو اإلبقاء عىل التواصل والتواجد هناك من أجل املترضرين.
ألنه من األسهل الرجوع إىل الحقيقة عندما يكون هناك أناس ميكن
الوثوق بهم.
ال تُعطي أية أموال! فإنك بهذا تدعم عىل األرجح منظمة مشكوك فيها.
ليس من الرضوري أن يتم االحتفاظ باملعلومات حول املجموعة أو
املذهب.
االعرتاضات املحرجة ميكنها أن تساعد ذات يوم بنفسها ىف وضع أسئلة.
اعرض البدائل ،التي ميكنها مساعدة املترضرين وإيجاد معنى جديد يف
الحياة.

Katholische Kirche / Diözese Rottenburg-Stuttgart
Obere Gasse 1, 72108 Rottenburg am Neckar
Tel.: +49 7472 16 95 86, glaubensfragen-oekumene.drs.de
Katholische Kirche / Erzdiözese Freiburg
Schoferstr. 2, 79098 Freiburg, Tel.: +49 761 21 88-0, www.ebfr.de

مجموعات الدعم الذايت:

من يؤمن بهذا
يصبح سعيدا؟
معلومات ونصائح
لعروض دينية أيديولوجية مشكوك فيها

Baden-Württembergische Eltern- und Betroffenen-Initiative (EBIS) e.V.
Postfach 30, 72663 Großbettlingen
Tel.: +49 7022 47559, www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de
Ausstieg e.V.
Binger Str. 105, 76185 Karlsruhe
Tel.: +49 700 28 77 84 34, www.ausstieg-info.de

روابط:

www.ezw-berlin.de / www.infosekta.ch / www.fecris.org

هيئة التحرير:
مجموعة العمل املشرتكة بني الوزارات
وزارة الرتبية والتعليم والشباب والرياضة يف بادن-فورمتبريغ
صندوق بريد ٧٠٠٢٩ ،١٠٣٤٤٢ :شتوتجارت

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

نحن نعيش يف عامل متنوع ومعقد .هذا ينطبق أيضا عىل معتقداتنا الدينية
ورؤيتنا للعامل .هذا التنوع ميكن أن يؤخذ عىل أنه إثراء إال أنه يف بعض
األحيان ميثل تخويفا.
اإلرشادات التالية تساعدك عىل العثور عىل طريقك يف ِ
"خضَ ّم" العروض
اإليديولوجية وكام انها تساعدك عىل اتخاذ قرار مسؤول.

٤

املذهب امل ُ َقدَّم يُعترب هو الحقيقة
الوحيدة التي تتمثل يف بعض األحيان مع
التطلعات العلمية .التفسريات البديلة مرفوضة
لكونها سلبية أو شيطانية أو خاطئة.



املجموعة لديها "سيد" أو
وسيط أو قائد هو الوحيد
الذي ميلك الحقيقة .كام يجب اتباع
تعليامته حتى وإن بدت مخالفة
للقانون أو غري منطقية.

قامئة املراجعة للعروض الغري جادَّة

١

يعدك املرء مبا كنت تبحث عنه حتى
اآلن عبثا :الحب واالحرتام والسعادة
والنجاح والصحة واملعرفة والخالص  ...إذا
شاركت اآلن فرمبا يكون هذا هو الطريق
الصحيح متاما لتحقيق كل هذا.

٢

انه من الصعب أن ترسم لنفسك صورة
دقيقة للمجموعة .عليك أال تفكر
وتراجع نفسك طويال ,بل عليك االنضامم فورا -
متاما حسب الشعار القائل "انضم إلينا عىل
الفور"

٣

ستالحظ أن األعضاء  /املشاركني
اآلخرين لديهم وجهات نظر
متطابقة تقريبا يف جميع جوانب
الحياة .صورة العامل بالنسبة للمجموعة
بسيطة بشكل مثري للدهشة ومتجانسة.

٩

		
سيطلب منك إنهاء العالقات السابقة الخاصة بك (رشيك ،أرسة,
أصدقاء) ألنها تعيق "التنمية الروحية" الخاصة بك.

٦

يشعر املرء أنه من الصفوة ,يف حني
أن بقية البرش مريضة وضالّة.
ويعترب االنتقاد الصادر من الغرباء هو
الدليل عىل أن املرء معه الحق.

٧

يحدد األعضاء ألنفسهم سامت
خاصة تختلف عن بقية العامل من
خالل زِي معني ،أو لغة خاصة أو عادات
غري عادية .يجب اتباع جميع القواعد
دون قيد أو رشط.

٨

كامل.
يتطلب اإلميان الجديد التزا ًما ً
عليك إعادة تعيني اهتامماتك الخاصة
بك  -األمر يجري بطبيعته!

١٠

سيتم تكليفك مبهام
تستغرق وقتا طويال:
بيع الكتب واملطويات وحضور
الدورات واملحارضات والتدريبات،
واكتساب أعضاء جدد ،الخ.

١١

إذا كنت تشك ألن النجاح
الذى وعدت به مل يتحقق،
فال تلومن إال نفسك ،ألنك رمبا مل تبذل
الجهد الكايف أو أن إميانك مل يكن قويا
مبا فيه الكفاية.

١٦

إنك تشعر بأنك
مضغوط ألنك تريد
أن ترتك املجموعة .سيتم املحاولة
معك لتعاود التفكري يف األمر
وتغري رأيك.

