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облысының дін істері басқармасының дін
мəселелерін зерттеу орталығының сенім телефоны

Діни экстремизм мен терроризм идеяларын таратудың басты құралы:

Деструктивті діни ағымдардың адамдарды тарту, олардың саналарын
өзгерту  жəне бақылау əдістері:

Деструктивті діни ағымдарға тартудың салдарлары:

Қандай əрекеттер жасау керек, егер ...

Қазақстан халықтарының арасына іріткі салу;
Қоғамдық сананы бүлдіру;
Қазақстан халықтарының бірлігін, ұлтаралық келісім жəне
ұлтжандылық идеяларын жою.

 Экстремистік «діни» ақпараттарды тарату жəне əлеуметтік желілер
арқылы адамдарды тарту;
« Махаббатпен бомбылау, өз ортасынан оқшаулау жəне əлеуметтік
топтық қысым көрсету;
Қолмен көрсету əдістері; 
Адам санасы мен психикасына ықпал етудің əдістері (гипноз,
медитация, нейролингвистикалық бағдарламалау).

 Материалдық əл-ауқаттан, кəсібінен жəне əлеуметтік мəртебесінен
айырылу;
Т ұлғаның қоғамнан бөлінуі, отбасынан, достарынан айырылу;
Д ене, психологиялық жəне эмоционалдық таусылу;
Невроз, депрессиялық жағдай, түрлі психикалық бұзылулар, суицидке
бейімділіктің салдарлары – көптеген қорқыныш, үрейге əкеледі.

 Көшеде Сіздің қасыңызға келіп, діни топтардың жиналысына шақырса?
Қ оғамдық орында Сізге діни мазмұндағы журнал, брошюра, үнпарақтар
ұсынса?
С іздің досыңыз, туысқаныңыз немесе танысыңыз діни топтардың
жиналысына баратын болса?



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, ЗВОНИТЕ!!!
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центра исследовании проблем религий управления по
делам религий Восточно-Казахстанской области

Распространение идей религиозного экстремизма и терроризма -
основной инструмент для:

Методы вовлечения, изменения и контроля сознания применяемые
деструктивными религиозными течениями:

Последствия вовлечения в деструктивные религиозные течения

Что необходимо предпринять, если...

Разобщения народа Казахстана; 
Разрушения общественного сознания;
 Уничтожения идеи патриотизма,  межнационального согласия и
единства народа Казахстана

Методы вовлечения, изменения и контроля сознания применяемые
деструктивными религиозными течениями;
 «Бомбардировка любовью», изоляция  и социальное групповое
давление
 Методы физического воздействия (телесные  манипуляции для
демонстрации «божественных явлений»)
 Методы воздействия на психику  и сознание человека (гипноз,
медитация, нейролингвистическое программирование)

Потеря материального благосостояния, профессии, социального статуса
 Асоциализация личности, потеря семьи, друзей
 Физическое, психическое и эмоциональное истощение
 Утрата способности к критическому  рациональному мышлению,
повышенная внушаемость, нарушения сознания
 Многочисленные фобии, как следствие -  неврозы, депрессивные
состояния, различные психические расстройства, склонность к суициду

К Вам подошли на улице и навязчиво приглашают  посетить собрание
религиозной группы?
 В общественном месте Вам предложили листовку, брошюру, журнал
религиозной направленности?
Ваш друг, родственник или знакомый стал посещать собрания
религиозных групп?


