Boktips
Det finns
ingenting att
vara rädd
för

Av Johan Heltne. Uppsala, tidigt 90-tal. 16-årige
Jonatan står på tröskeln till vuxenvärlden. Livets Ord
dominerar hans värld, i tanken och i vardagen. Han
är starkt troende, mönsterelev, duktig i fotboll. Livet
borde vara enkelt. Men han plågas av skamkänslor
kring sin sexualitet och får epileptiska anfall. Läkarna
hittar ingen medicinsk förklaring och skickar honom
till en psykolog som börjar ifrågasätta hans sanning.

Sektsjuka

SEKTSJUKA - Bakgrund - uppbrott - behandling
innehåller artiklar av Helena Fogelberg, Julia
Isomettä, Leena Maria Johansson Håkan Järvå (red.)
och Helena Löfgren. Det är en genomgång av stora
delar av den samlade erfarenhet och forskning som
finns kring den problematik som rör uppbrott från
sekteristiska och totalitära rörelser, både i Sverige
och utomlands. Boken består av tre delar. Den första
delen är ett teoriavsnitt med en genomgång av
aktuell forskning. Den andra delen är inriktad på
själva behandlingen och innehåller en genomgång av
de olika problem som kan drabba avhoppare, vanliga
missförstånd och myter samt viktiga råd, tips och
verktyg till behandlare.

Om det så
skulle kosta
mig livet

Margaretha Sturesson var en välutbildad
fyrabarnsmamma med mycket ork och energi när
hon och hennes familj gick med i Kristet Center Syd,
en ny och visionär församling i Höör. 14 år senare låg
hon med rött vak på psykiatrisk klinik efter upprepade
självmordsförsök. Vad var det som gick snett när
Guds rike skulle byggas? En berättelse inifrån om
maktmissbruk för heliga syften -- och om att till slut
lyckas ta sig ur ett medberoende.

Livets ord

Med sin bok Livets ord vill Per Kornhall bidra till
förståelsen för hur vi skall hantera auktoritära,
manipulativa ledare och hur det demokratiska
samhället kan skydda sig mot fundamentalistiska
rörelser som försöker utöva påverkan.
Hur känns det att vakna upp och inse att man förlorat
sjutton år av sitt liv i en destruktiv sekt? Grunden för
tillvaron rycks undan; de värderingar man har handlat
efter framstår med ens som tomma löften och
halvsanningar. De människor man trofast litat på
visar sig vara lögnare och manipulatörer.

Terapeuten

Anette Nyman har skrivit en avlöjande historia om
hur det kan gå till inom den alternativa terapin.
Många människor i Sverige lider av dålig självkänsla,
nedstämdhet, allmän oro, ångest etc. Icke minst
alternativterapeuterna lovar snabb bättring. Anette
Nyman är journalist och hennes berättelse är
baserad på egna erfarenheter i denna värld. Boken
landar mitt i debatten om hur mycket staten ska
blanda sig i den komplementära terapin. Ska vem
som helst tillåtas gräva i en människas psyke? Hur
vet man om en terapeut är kompetent? Borde
Socialstyrelsen integrera alternativterapin i sitt
regelverk för att på så sätt få bättre kontroll?

Att vinna en
tro och
förlora sig
själv

I Att vinna en tro och förlora sig själv - om livet i
sekter och karismatiska grupper utgår Anders Haag
från psykologiska och socialpsykologiska teorier och
förklarar vad som sker inom sekter och mellan
sekter, och samhället. Han använder sig av bred
internationell forskning om nya religiösa rörelser,
kulter, kriminella gäng, terrorism och huliganism.

Sektbarn ett
reportage
om de
utvalda för
paradiset

Journalisten Charlotte Essén har under flera års tid
haft kontakt med människor som är uppvuxna i
sekter. I boken Sektbarn samlas deras historier om
förnedring, skrämsel och utnyttjande i religionens
namn. Den gemensamma nämnaren är barnens
utsatthet och ledarens oinskränkta makt. Författaren
möter också personer med kunskap om sekter och
religiös fundamentalism, samt representanter för
polis, rättsväsende och psykiatri.

Sekter och
hemliga
sällskap
i Sverige
och världen

DN-journalisten Clas Svahn berättar om hur vi
människor dras till hemligheter och låter oss utnyttjas
av sekter trots att vi borde veta bättre och om hur lite
svenska politiker gör för att stoppa detta.En svensk
riksdagsledamot berättar hur hennes telefon
avlyssnades, avhoppare från omstridda sekter som
Jehovas vittnen och Scientologerna talar om förtryck
och iskall beräkning och en medlem i Moon-kyrkan
ger sin bild av hur denna sekt fungerar.

