
Hoe vermijdt men de valstrik

van indoctrinatie?

W e kunnen iets doen tegen indoctrinatie! Iemand die precies weet welke methodes
een beweging hanteert, beschikt ook over de mogelijkheid om zichzelf te
beschermen. Deze flyer is slechts één van de vele informatiemiddelen die door

voormalige Jehovah's Getuigen worden gebruikt om de naakte waarheid te onthullen achter
het uiterlijk van deze groep christenen.

Als Jehovah's Getuigen u aanklampen kan u zichzelf beschermen :

► Weiger een « bijbelstudie » beleefd maar kordaat.

► Verzet u nooit met geweld tegen hen; ze zijn het slachtoffer van indoctrinatie. Elke
vorm van agressie duwt hen slechts dieper in het martelaarschap en bevestigt hun
doctrine.

► Doe nazoekwerk op het Internet aangaande de ontstaansgeschiedenis van deze
beweging. Neem de tijd om te lezen en te luisteren naar getuigenissen van ex-leden.

► Als je over voldoende informatie beschikt, probeer hiermee dan hun ogen te openen.

CheCoPa verleent bijstand aan Jehovah's Getuigen en zij die werden uitgesloten
checopa.assoc@gmail.com - in Vlaanderen : pat@sas-sekten.be of info@ex-jg.be

Relevante vragen over Jehovah's Getuigen
http://www.watchtowerwayback.org - in Vlaanderen : www.sas-sekten.be of www.ex-jg.be

Lees het boek van Raymond FRANZ, voormalig lid van het Besturend Lichaam
Gewetensconflict – Commentary Press, 2004 (beschikbaar in 15 talen)

WAT U BESLIST OVER HEN MOET WETEN

VRIENDELIJK, BELEEFD, GOED GEKLEED, OVERTUIGD,
CREËREN ZE VERTROUWEN IN HUN ACTIVITEITEN, MAAR

ZE VERTELLEN U LANG NIET ALLES!
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J ehovah’s Getuigen zijn doorsnee genomen eerlijke en oprechte mensen. Hun religieuze
overtuiging zet hen ertoe aan om met anderen te praten over wat volgens hen Gods oplossing
is om voor eeuwig te kunnen leven op een gereinigde aarde die een paradijs zou worden.
Laat hun oprechtheid u niet verblinden voor de verborgen realiteit die u te

wachten staat als u hen vervoegt :

► Hun hele  ideologie  wordt bepaald door acht mannen, het «
Besturend Lichaam », die in de VS en in besloten kring alles bepalen.

► Het van-deur-tot-deur  prediken  is een vereiste voor elke Getuige van Jehovah.

► De dood wordt onherroepelijk verkozen boven het leven bij een
noodzakelijke, levensreddende  bloedtransfusie . Ouders worden mentaal
gemanipuleerd om hun kinderen te laten sterven als er geen alternatief is
voor bloedtransfusie.

► Quasi alle  feesten  zijn verboden (Kerstmis, verjaardagen, Moederdag
enz ...) en worden bestempeld als « heidens ».

► Als een Getuige de beweging verlaat worden alle  banden met Getuigen-vrienden
en familie  compleet verbroken. Elke ouder wordt geïnstrueerd om ELK contact te
vermijden met uitgesloten kinderen die hierdoor als « dood » worden beschouwd. In
een ogenblik tijd verliezen uitgesloten Getuigen al hun Getuigen-vrienden en -familie.
Het sociale leven, de vrije tijd, seks, alles wordt gereguleerd.

► Alle  vrijwilligerswerk  verrijkt en ontwikkelt het vastgoedproject van deze
organisatie, met als enige compensatie, het voorrecht « Jehovah » te mogen dienen.

►  Kritiek en twijfel  zijn verboden, en worden beschouwd als een gebrek aan geloof.
Het enige doel van de bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen is de doctrine te herhalen
en die zonder discussie te aanvaarden en te gehoorzamen. Er wordt absolute
gehoorzaamheid en onderwerping vereist aan het « Besturende Lichaam » dat zichzelf
het ‘enige kanaal tussen God en de mensen’ noemt.  Uw eigen denkvermogen
moet plaats maken voor de nieuwe leer.

► Hun methode om  pedofilie  gevallen aan te pakken leidt tot menselijke katastrofes.

Hoe komt het dat, ondanks alles, sommigen toch nog
Jehovah's Getuigen worden?

E en bekering gebeurt uiteraard niet op één dag.  Het is vooral de vriendelijkheid van
de Getuigen die het wantrouwen doet smelten . Vervolgens start de indoctrinatie,
langzaam maar zeker. Onderschat de kracht hiervan nooit :

► Alles begint met het aanvaarden van  een gratis huisbijbelstudie  op basis van hun
eigen publicaties die gepresenteerd worden als ‘een hulp om de Bijbel te begrijpen’. U
gelooft dat u de Bijbel bestudeert, maar al snel, en zonder dat u het beseft, wordt de
Bijbel ondergeschikt en aanvaardt u de doctrine als uw eigen geloof.

►  Met gebruikmaking van cirkelredeneringen  die gebaseerd zijn op een hypothese en
die gepresenteerd worden als een feit, wordt het helder denken van de student
verstoord. Met voorgedrukte vragen bereikt men dat de hersenen de antwoorden uit
de publicatie assimileren. Men creëert hiermee de overtuiging dat de doctrine een
logisch gegeven is dat voor iedereen duidelijk is. Er worden grote hoeveelheden valse
en halve waarheden gepresenteerd, waardoor de student het waarheidsgehalte niet
kan verifiëren. Uiteindelijk geraakt hij ervan overtuigd dat hij zélf conclusies trok,
terwijl hij zich,  zonder dit te beseffen , ging hechten aan de doctrine van Jehovah’s
Getuigen als zijnde goddelijke "waarheid".

► Van zodra deze overtuiging gevormd is, moeten repetitieve toespraken, op talrijke
vergaderingen waaraan elke Getuige moet deelnemen om het ‘geloof te versterken’,
als  katalysator dienen om twijfel geen kans te geven . Hij wordt het middelpunt van
de belangstelling bij Jehovah’s Getuigen, waarbij hij fungeert als een "vriend van de
waarheid" tot op de dag van zijn doop. Hier slaat de val dicht; alle Jehovah's
Getuigen zijn, zonder het te beseffen, pionnen van een machtige organisatie
die hen manipuleert om zijn bezittingen, macht, en prestige uit te breiden.


