
 Grupy 

psychomanipulacyjne 
 

 

  opracowanie  E. Bartuś 



 

 

- „Grupa pschomanipulacyjna to zespół osób  
o charakterze totalitarnym, naruszający podstawowe 
prawa człowieka lub zasady współżycia społecznego, 
który poprzez stosowanie technik psychologicznych  
i socjologicznych, wykorzystywanie fizyczne, 
psychiczne lub materialne powoduje uzależnienie 
osoby od tej grupy lub jej przywódcy, a jej wpływ na 
jednostkę, rodzinę lub społeczeństwo ma charakter 
destrukcyjny” 

 
Def. opracowana przez specjalistów Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw Grup 
Psychomanipulacyjnych (działającej w latach 1999-2001) 



PSYCHOMANIPULACJA 
 

  

 Psychomanipulacja głęboka łączy w sobie: 

 

Manipulację 

 

Totalitaryzm  

 

Przemoc psychiczną 

 

 



SCHEMAT „PUŁAPKI” 

PSYCHOMANIPULACJI 

 początkowo osoba nie wie na co się decyduje, 

potem, gdy z czasem wie coraz więcej - 

interpretuje to co wie, zgodnie z życzeniem 

przywódcy oraz jest zbyt zależna od grupy, aby 

swobodnie podjąć decyzję o jej opuszczeniu. 

Tak więc, początkowo znacznie ograniczona jest 

świadomość wyboru takiej czy innej grupy, 

potem - trudno jest już mówić o w pełni 

wolnym wyborze dalszej doń przynależności.  



Jak rozpoznać, że grupa ma charakter 

psychomanipulacyjny 

 Już pierwszy kontakt z grupą otworzył Ci 

całkowicie nowe widzenie świata 

 Obraz świata jest prosty i grupa ma prostą 

odpowiedź na każdy problem 

 W grupie jest wszystko, czego do tej pory 

szukaliście 

 Grupa ma charyzmatycznego przywódcę – tylko 

on zna całą prawdę i jest przedmiotem 

uwielbienia i czci 



 Świat zmierza ku katastrofie i tylko grupa wie jak 

go uratować (religijne) 

 Grupa jest elitą 

 Jedynie nauka/idea grupy jest jedyną słuszną  

 Krytyka i odrzucanie grupy przez innych 

świadczy o tym, że właśnie grupa ma rację 

 Grupa ocenia siebie jako wspólnotę lub rodzinę 

 



 

  Grupa chce zerwania dotychczasowych 

kontaktów z rodziną, bo ona przeszkadza w 

rozwoju 

 Członków grupy oddziela od reszty świata np. 

ubiór, dieta, rytuały, język, ograniczenie 

swobody w kontaktach międzyludzkich 

 

 
 



 Grupa narzuca restrykcyjnie sposób zachowań,  

 Nie zostajesz sam, zawsze towarzyszy ci ktoś z grupy 

 Cały czas masz wypełniony zadaniami (związanymi z 

działaniami grupy np. sprzedaż książek, werbowanie 

nowych członków itp.) 



 Jeśli obiecany przez grupę sukces lub 

wyzdrowienie nie nastąpi sami jesteś sobie winny 

(niedostateczne zaangażowanie, wiara). 

 Członkiem grupy powinieneś zostać 

natychmiast. 

 Nie istnieje możliwość uzyskania obiektywnego 

obrazu grupy – przyjdź do nas, kiedy weźmiesz 

udział w spotkaniu zrozumiesz. 

 

 

 

 



ZAINTERESOWAĆ SIĘ DZIECKIEM, gdy choć 

jedno z twierdzeń jest prawdziwe 

 Wcześniej mówiło prawdę – teraz kłamie 

 Staje się tajemnicze, niedostępne, zamyka się w 
sobie 

 Znika na całe popołudni i niechętnie o tym 
mówi 

 Przechodzi na dietę (np. wegetarianizm, nagle!) 

 Nagła zmiana stylu ubioru  

 



 Rezygnuje z dotychczasowych zainteresowań 

 Spotkało ciekawych i wartościowych ludzi, 
którzy chcą realizować ideały 

 Ujawnia gwałtowne zmiany nastroju 

 Nieoczekiwanie staje się bardzo religijne (czyta 
biblię) 

 Angażuje się w wiele inicjatyw (gubi się w tym) 

 Zaczyna medytować 

 Dostaje zaproszenie do Firmy, w której bardzo 
szybko można zarobić duże pieniądze 

 

 



 Odnosi się wrażenie, że jest pod wpływem 

środków psychoaktywnych 

 Myślał o studiach, ale nauka go drażni 

zastanawia się nad sensem zdawania matury 

 Pewnego razu mówi, że altruizm jest cechą ludzi 

słabych 

 Niby mówi tym samym językiem, ale od 

pewnego czasu nie można się z nim porozumieć 

 Jakby stracił poczucie humoru, żartuje, ale  

w sposób monotematyczny i cyniczny – śmieje 

się przede wszystkim z głupoty ludzkiej 



  Pojawiły się nowe książki, broszury o tematyce 

religijnej, medytacyjnej lub dotyczącej zmian 

osobowości 

 Pojawia się coś nowego w zachowaniu, raz 

wyczuwa się agresję, raz obojętność 

 Interesuje się zjawiskami paranormalnymi, 

okultyzmem, magią 

 Pojawiają się nowe symbole, przedmioty 

  (np. satanistyczne) 

 



 Poważniej zaczyna podchodzić do życia, ale 
widzi tylko jego ciemne strony (zagrożenia) 

 Przestaje oglądać telewizję, słuchać radia 

 Przestaje spotykać się z dotychczasowymi 
przyjaciółmi 

 Intensywny kontakt z nowymi znajomymi 
(internet, spotkania) 

 Zaczyna pożyczać pieniądze lub znikają pewne 
sumy pieniędzy (drobne) 

 Staje się sztywne, pełne rezerwy 

 W rozmowach pojawiają się nowe, nieznane 
pojęcia. 
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