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LELKI BÁNTALMAZÁS 

Rövid bevezetés a témához  
Sr. Katharina Kluitmann osf 

(Katharina Kluitmann nővér Bonnban és a római Gregoriana Egyetemen tanult 
teológiát és pszichológiát. A doktorátusához a gyakorlati kutatásokat a fiatal 
szerzetesnők jelenlegi németországi helyzetéről folytatta. Disszertációjának címe: 
Az utolsó kapcsolja fel a villanyt! Dolgozott a lelkipásztorkodásban mind plébánián, 
mind a hivatásgondozásban, és pszichológusként konzultációs központokban, 
papok, szerzetesek és szerzetesnők számára, valamint lelkipásztori referensek 
számára Rómában, majd hosszabban, 2004-től 2018-ig Münsterben. Katharina 
nővér ferences nővér. Jelenleg provinciális a rend német provinciájában. Jelenleg a 
Német (női és férfi) Szerzetesi Elöljárók Konferenciájának elnöke.) 

Mire számíthattok most? HÁROM előzetes megjegyzés, a téma NÉGY fő oldala, ÖT 
záró megjegyzés. 

1. előzetes megjegyzés: 

Mi a lelki bántalmazás? Nincs végleges, pontos definíció, amivel mindenki 
egyetértene. Munka-definíciónak javaslom mostanra: 
A lelki bántalmazás egy összefoglaló fogalom, vagy ahogy angolszász területen 
mondják, „ernyő-fogalom”, a bántalmazások különféle formáira: érzelmi bántalmazás 
és/vagy hatalmi visszaélés a lelki, vallási élet összefüggésében, különösen a kísérés 
különféle formáiban (gyóntatás, lelki vezetés, stb.) és a közösségekben. 
Végleges definíció még nincs kilátásban. De ez érvényes a szexuális bántalmazásra 
is, pedig azt már sokkal többet tanulmányozták. Általában a pszichológiában 
gyakoriak ezek a marginális elmosódások. A lelki bántalmazásról szóló beszéd az 
Egyesült Államokban kezdődött az evangéliumibb, karizmatikusabb szférában, ahol 
amit mi egyházközségnek hívunk, azok kisebb közösségek. Ma elsősorban a 
katolikus vallási élet összefüggésében beszélek a lelki bántalmazás témájáról, 
vagyis új mozgalmakról vagy hagyományos közösségekről, rendekről, 
kongregációkról, világi intézményekről stb. A kísérés mindazonáltal beleértendő 
analóg módon. 

2. előzetes megjegyzés: 
Lehet vitatni, hogy a "lelki bántalmazás"-e a helyes szó (nem könnyű vita ennyire 
nemzetközi kontextusban, sok fordítással). Felmerülhet alternatívaként a "vallási 
visszaélés" kifejezés is. Megkérdezhetjük, vajon a "bántalmazás/visszaélés" szó 
nem emlékeztet-e túlságosan a szexuális bántalmazásra/visszaélésre. Ezzel a 
terminológiával könnyen vitába vonjuk az „elkövető” és az „áldozat” / „túlélő” 
szavakat is. Németországban, ahol "szexuális erőszakról" beszélnek, beszélnek 
"spiritualizált erőszakról" is, annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a 
bántalmazás soha nem lelki a szó szigorú értelmében, hanem a lelkiséget tőle 
idegen célokra használják, és hogy ez erőszak, spiritualizált erőszak. A pápa néha 
"lelkiismerettel való visszaélésnek" nevezi a jelenséget. 

Lehet vitatkozni a kifejezésen, de sokkal fontosabb a szavakon vitatkozásnál 
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magával a kérdéssel szembenézés, még akkor is, ha könnyebb vitatkozni a 
szavakon, mint szembenézni a valósággal. 

3. előzetes megjegyzés: 
Van közös rész a lelki bántalmazásban és a szexuális bántalmazásban. Ha egy 
területen megsértik a határokat, csökkenhet a gátlás egy másik területen. De 
természetesen létezik szexuális bántalmazás lelki bántalmazás nélkül (egy példa: 
apa szexuálisan bántalmazza a lányát egy ateista családban) és van spirituális 
bántalmazás szexuális bántalmazás nélkül (minden, amiről ma beszélünk, szexuális 
cselekedetek és érzések nélkül is megtörténhet). A lelki bántalmazás nem csak 
akkor válik rosszá, amikor szexuális visszaéléshez vezet, akkor se ha sajnos 
jelenleg gyakran így olvasható. A lelki bántalmazás eleve szörnyű, sőt 
öngyilkossághoz vezethet. Úgy gondolom azonban, hogy az alapok, az alapvető 
szociálpszichológiai dinamikák, az alapvető pszichológiai struktúrák mindkét 
bántalmazási formában hasonlóak. Ez mindig a hatalommal való visszaélés. 

Fő rész 

Mivel a "lelki bántalmazás" témára általában nincs sok idő, ezért egy nagyon 
egyszerű képet kerestem, amely élénkebbé teszi a témát. Eszembe jutott a céltábla. 
A bántalmazott emberek célpontként kerülnek a céltábla közepébe. 

Nézzétek a képet. A fordítások megkönnyítése érdekében nem kivetítem, hanem 
mutatom a képet. 

1. szempont: 
A lelki bántalmazás első jellemzője a határok megsértése. Talán ez jut eszünkbe 
először. A lelki határok megsértése sérti az ember magánszféráját. A személy 
elveszíti a védő teret, amelyet méltósága megérdemel. Itt zajlanak a lelki élet 
legbensőbb dolgai. A közösségekben ez ijesztően gyakran azt a formát ölti, hogy lelki 
kísérést csak a közösségen belül ajánlanak fel, sőt, csak a közösségen belül 
engednek meg. Itt összekeverednek a forum internum (belső fórum) és a forum 
externum (külső fórum) területei, amelyeket a kánonjog szigorúan elválaszt. A 
vezetés magára veszi a kísérést - vagy a kísérők továbbítják a vezetésnek, amit a 
lelkigondozás során megtudtak. Különösen új és még kicsi közösségekben alakulnak 
ki egészségtelen kapcsolati struktúrák e modell szerint: „A” pap, ő kíséri „B”-t, „B” 
kíséri „C”-t, „C” kíséri „D”-t - és mindenki „A”-hoz megy gyónni, aki esetleg a 
vezetésben is ott van. 

Néha előfordul, hogy az elöljárók külső lelki vezetőt hívnak, és azt mondják, hogy 

tudják, hogy X testvért vagy Y nővért ki kíséri. Ne hagyjuk, hogy egy ilyen csapdába 

csaljanak. Azok a vezetők, akik úgy találják, hogy sehová sem jutnak ezekkel a 

technikákkal, végül felhagynak a próbálkozással. 
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A gyónási titkot megsérthetik olyan sajátos módon, amely világosan ellentmond a 

kánonjognak, ugyanis a gyónási titok a gyónó személyre is vonatkozik. Nem értettem 

ennek a jelentését, amíg el nem kezdtem tanulmányozni a lelki bántalmazást. Milyen 

könnyű egy gyóntatónak, aki nemcsak gyónáskor találkozik az illetővel, többé-

kevésbé burkoltan nyomást gyakorolnia a gyónásból ismert gyengeségekkel! 

Hasonlóképpen, ez vonatkozik a kísérési folyamatokra is. 

Ebben az összefüggésben az engedelmesség a hatalom és az uralom eszközévé 
válik. 

2. szempont: 
Látszólag ezzel ellentétesen, a lelki bántalmazás rendszereiben is vannak nagyon 
szigorú, szűk határok, a külső határok. Kapcsolati tilalmakkal korlátozzák az embert 
és a szabadságát. Ezek lehetnek kifejezettek, világosan kimondottak. De 
finomabban is tudomásra hozhatók, árnyalatokkal és felhúzott szemöldökkel. Ezek 
az érintkezési tilalmak más személyekre vonatkoznak, akik nem tartoznak a 
közösségbe. Lehet, hogy kivételt engedélyeznek azokkal az emberekkel, akiket "meg 
kell hódítani" a projektjük érdekében - de csak ebből a célból. A szűk határ nemcsak 
az egyénekre vonatkozik, hanem más intézményekre és csoportokra is. A csoport 
más csoportokkal vagy közösségekkel való együttműködését még az egyházon belül 
sem keresik, nem kívánják. Nem ritkán hozzátesznek gondolati tilalmakat, világos 
előírásokat arról, hogy mit szabad olvasni. Aki azt hiszi, hogy a lelki életet manapság 
lehet élni csak a katekizmussal vagy az alapító műveivel, az téved. Ilyen 
közösségekben szemináriumokon, tanfolyamokon és lelki napokon csak belső 
szervezésben szabad részt venni. Minden más gyanús, vagy legalábbis úgy ítélik 
meg és ítélik el, mint ami nem felel meg a karizmának. Néhány közösségben ez 
elzárja a hozzáférést az egészséges egyházi hagyomány ismereteinek és 
tapasztalatainak lelki kincséhez. 

A határok megsértése és a kapcsolattartás tilalma között ott van a szabadság 

hiánya, amit Erving Goffmann "totális intézménynek" nevez, és amit gyakran idéznek 

Robert Lifton "agymosásról" vagy "gondolat ellenőrzésről" szóló gondolataival együtt. 

Sok dolog van, amit itt ki lehetne fejteni. Most arra szorítkozom, hogy elolvasom a 

totális intézmények kritériumainak listáját. Néhányat egyből fel fogtok ismerni abból, 

amit most mondtam, mások a 3. és 4. szempontban következnek: 

 A miliő ellenőrzése (ellenőrzött kapcsolatok a külvilággal; a kapcsolattartás, az 
olvasás és az alapos tanulmányozás tilalma). 

 Gyónás (a közösségben jelenlévő és korábbi szabályszegések meggyónása, 
amelyeket azután felhasználnak az ellen, aki önmagáról mondta) 

 Misztikus manipuláció (a csoportnak magasabb céljai vannak, mint a világ többi 
részének) 
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 Az önmagát szentté tevés a tisztaság által (az egyént elérhetetlen 
tökéletességre való törekvésre késztetik) 

 A szent tudomány aurája (a csoport hite szent és tökéletes) 
 Túlterhelt nyelv (a szavaknak új jelentés adása, hogy elősegítsék a fekete-fehér 

gondolkodást) 
 Tanítás a személyről (a csoport fontosabb, mint az egyén). 

 Védett lét (a belsők megmenekültek, a külsők pusztulásra szántak). 

Vita tárgyát képezi, hogy az előbb említett minták mennyiben alkalmazhatók a 
szektákra - és ezen a téren mozgunk mi is, az annyira ortodox, katolikus, nagyon 
katolikus látszat ellenére. A lelki bántalmazó közösségek szerkezete hasonló a 
szekta struktúráihoz - és ha kicsit jobban megnézzük, ez kihat a tanításokra és 
elméletekre, a tanra is, amely első pillantásra gyakran annyira katolikusnak tűnik. De 
legalább a katolikus "et ... et", „ez is, az is” hozzáállást mellőzik. 

Egy szó erről a dinamikáról: egyáltalán nem  csak kolostori falak mögött "működik". A 
világtól való elszigetelést a struktúrák implicit módon kikényszeríthetik. Akiknek - és 
nem túlzok - minden nap elő van írva egy óra szóbeli ima, részvétel szentmisén, 
minden hétvégén egy óra imádás és missziós munka, a normális munka, netán 
család mellett egyszerűen nincs már idejük találkozni emberekkel a közösségen 
kívül, és más dolgokon gondolkodni. Nézzük csak a fogadalom szövegét az egyik 
közösségben, amely így szól: "Megígérem, hogy minden időmet az imának és az 
apostolkodásnak szentelem". Ez emberileg nem lehetséges! 

 

Ez az első két szempont a pszichológiai-szociológiai területen van. 

3. szempont: 

Ha figyelembe vesszük, mi rejlik az imént leírt feszültség mögött, akkor eljutunk 
ahhoz a mély pszichológiai dimenzióhoz, ami a legegyénibb. Mert egyrészt van egy 
bizonyos elragadtatottság, pszichológusabban kifejezve: idealizálás. A közösséget 
elitistának mutatják be. "Innen jön el végre a remélt megmenekülés az egyházba!". 
Milyen veszélyes ez azokban az időkben, amikor az egyháznak valóban szüksége 
van megmenekülésre, mennyire csábító még az egyház vezetői számára is! A 
felmagasztalás a vezetésnél kezdődik: tökéletes, Isten által megvilágosított (többé-
kevésbé közvetlenül), ezért támadhatatlan. Akinek problémája van, azt problémává 
változtatják. Megismétlem: Akinek problémája van, azt problémává változtatják. Te 
vagy a probléma. Gyakran maga a vezetés - a második szempont értelmében - nem 
nagyon ismeri az egyház lelki hagyományait. A tapasztalt és tájékozott keresztények 
számára néhány dolog meglehetősen leegyszerűsítettnek tűnik. A közösségi 
gyakorlat részt vesz ebben az idealizálásban, a vezető, az alapító idealizálásában. A 
saját gyakorlatot az egyetlen helyesként mutatják be. Még a tanításuk is az egyetlen 
tökéletesnek tűnő. Ez és csak ez az üdvösség útja, az az út, amely biztosan a 
mennybe vezet. Ez a dinamika gyakran nárcisztikus. A gyenge önérzetből, mely 
„mindent feketének, mindent rossznak lát”, az önbecsülés megmentésének kísérlete 
következik a lelkesültség révén. Bővebben erről egy perc múlva. 
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A 4. szempontnak szükségszerűen kell ebből, az idealizálásból, következnie. Akik 
idealizálnak, lebecsülik a többieket. Ez logikus. A lelkileg bántalmazó rendszerben az 
ember nem számít. A szükségletei rosszak, ezeket le kell vágni, el kell nyomni vagy 
el kell törölni. Az észlelés, különösen a saját érzéseinek észlelése el van vágva, meg 
van tagadva, össze van zavarva. Azt mondanám, hogy amit a legtöbb komoly 
keresztény nagy eredménynek tart, az egyén, az egyéniség felfedezését itt 
leplezetlenül mellőzik. Szemléltetésképpen próbáljátok elgondolkodni, vagy inkább 
megélni a Loyolai Ignác féle lelkek megkülönböztetését anélkül, hogy érzékelnétek 
saját érzelmeiteket. Nem működik. Ez a leértékelés a megaláztatás arcát ölti (ami a 
harmadik szempontbeli felmagasztalásnak felel meg): a kudarc nem elképzelhető 
egy ilyen rendszerben. Ott nincs jog a hibázáshoz. De ez embertelen, mert figyelmen 
kívül hagyja a keresztény hit "úton levés" jellegét, amely az állandó megtérés 
üzenete. 

Az idealizálás és a megaláztatás között az állandó frusztráció tere nyílik. Mert a 
tökéletességet, amelyet mindenáron el kell érni, soha nem lehet elérni. Mert ki lenne 
hibátlan? Ami hiányzik ebből a modellből, az a szürke árnyalatai. Itt csak fekete-fehér 
van. De ez pontosan az idealizálás és a leértékelés dinamikája. Szinte mindig együtt 
fordulnak elő.  "Hasítás"-nak nevezi ezt a pszichológia, "splitting"-nek. Az egyik 
legéretlenebb védekezési mechanizmusnak tekintik. A hasítás olyan folyamat, amely 
előfordul a borderline szindrómában, és a nárcizmusban is. Az a személy, aki 
életrajzi okokból önmagát feketének és rossznak éli meg, ragyogó ezüsthéjat vesz 
fel, felmagasztalja magát, és másokat lealacsonyít, ha nem imádják. Tragikus módon 
ez az ezüsthéj teflonból készült, és ezért szinte lehetetlen mögé kerülni. Így a 
lehetséges fekete nem fedezhető fel - és ezért nem váltható meg. Igaz: Az egyház 
magas eszmékből él. De magukban nem teszik lehetővé az életet. Szüksége van a 
másik pólusra is, a valóságra, az érzéseivel és szükségleteivel. A jezsuita Luigi Maria 
Rulla, a Gregoriana Egyetem Pszichológiai Intézetének alapítója, az ideál és a 
valóság közötti sikeres feszültségben látja az élet legelfelejtettebb alapfeszültségét. 
Olyan, mint egy gitárhúr. Ha nincs megfeszítve, akkor természetesen nem ad ki 
hangot. De ha túl feszes, ha az ideál túlságosan felnagyított, akkor a húr elszakad, 
egyszer "pinget", és többé nem ad hangot. Ha most úgy gondoljátok, hogy az 
észlelés homályosodik el a spirituális bántalmazás ezen formáiban, akkor nagyon 
közel álltok a lelki bántalmazás alapvető dinamikájához. Most térjünk át a különböző 
szempontok közötti összefüggésekre: 

- A határok és korlátok megsértésének, a leértékelésnek és az idealizálásnak a 
kereszteződésében a vélt felsőbbrendűséget a magánszféra megsértésének 
igazolására használják. 

- Ezt egyúttal úgy értelmezik, hogy segítséget nyújtanak a gyengeségében elítélt és 
benne tartott személynek. 

- A külső kapcsolatok haszontalannak tűnnek, mert a tökéletes közösség mindent 
megad, amire szükség van. 

- Végül az ember negatív képe indokolttá teszi, hogy az érintkezési tilalmak 
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megvédjék a személyeket. 
Ez hálót képez, amelyből egyre nehezebb elmenekülni. 

Ugyanakkor vannak olyan jelek, úgymond figyelmeztető lámpák, amelyek a 
segítségnyújtás lehetőségeit mutatják: 

1. szemponthoz: A határokat sértő közösségek számos szabálya sérti a 
kánonjogot. Figyelmeztető lámpa. Az alapszabályok lelkiismeretes elolvasása, 
különösen, ha jóváhagyásra terjesztik elő őket, megmentheti az embereket és a 
hivatásokat. Még a legfinomabb formulákat is, amelyek nincsenek is leírva, a 
kánonjoghoz kell mérni, még akkor is, ha ez nyilvánvalóan nehezebb. Az egyház, a 
Magiszterium feladata, hogy figyelemmel kísérje ezeket a fejleményeket. Amíg a 
Magiszterium fenntartja a jóváhagyás jogát, a Magiszteriumnak kötelessége is, hogy 
ezeket az eljárásokat az emberek érdekében alkalmazza. Ebben világos a lelki 
hagyomány, lásd csak a kánonjog utolsó kánonját, mely ezt mondja: mindent a lelkek 
üdvösségére. 

2.  szemponthoz: Az ilyen struktúrák bezártsága és elszigeteltsége abból látható, 
hogy nem vesznek igénybe szakértőket. Pedig éppen ebben jelentenének 
segítséget. Nincs szükség szakértőre minden területen egyszerre - de szakértők 
nélkül a tagokat fontos forrásoktól fosztják meg. 

A 3. szempont, az idealizálás különösen világossá válik az elhagyások, a közösséget 

elhagyók kezelésénél. Gyakran értékes segítséget nyújthatnak, és hozzájárulhatnak 

átélt tapasztalataikkal. Ha valaki megtiltja a tagoknak, hogy kapcsolatba lépjenek 

korábbi tagokkal, az valószínűleg veszélyes. 

A 4. szempontot, a megaláztatást a tagok gyakori összeomlása mutatja. Néhány 
dolgot egyszerűen nem lehet megtenni, mert lehetetlen a siker. Ezeknek az 
embereknek a megerősítése, a megerősítésük elősegíti a rendszer megrengetését 
és gyengítését, legjobb esetben a meggyógyítását. 

Nézzük a záró megjegyzéseket: 

1.  záró megjegyzés: 

Mit lehet tenni? Az első dolog, hogy váljunk tudatossá, érintett személyként, de 
olyanként is, aki megfigyeli ezeket a fejleményeket, aki kíséri az embereket az ilyen 
dinamikában. Ezért fontos, hogy a kísérőknek legyen saját kísérője, és hacsak 
lehetséges, szupervízióval, kollegiális támogatással, bárhogy is nevezzük ezeket a 
megfontolási lehetőségeket. Fontos a belső érzékek edzése, és az emberek 
bátorítása, hogy ismét bízzanak érzékelésükben. Ezután a következő lépés: 
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beszélni, a közösségen belül és azon kívül is. Ha minden más kudarcot vall, az 
egyházi tekintélyhez kell fordulni, de ennek eredménye is lehet részleges. Ha 
szükséges, ügyeljen a biztonságára és másokéra. Fontos egy ilyen csoport, 
közösség indulása után megtanulni, hogy bizonyos "negatív" érzések teljesen 
normálisak. Valaki - mivel totális intézménybe jutott, amely az élet minden területét 
lefedte - az élete szinte minden területét elvesztette. Ez időt igényel, és csak nagyon 
finoman lehet újrakezdeni. Ahogy az angol nyelvterületen mondják: "Könnyebb 
kilépni egy szektából, egy kultuszból, mint kiléptetni belőled a kultuszt, a szektát". 

2.  záró megjegyzés: Csoportdinamika 

Ehhez az önmagában jó és normális idealizmushoz szükség van a józanság, a 
szilárd tan és a hagyomány ellensúlyára. Személy szerint novíciaként, ha idealista 
módon "elszálltam", a porosz mesternőm visszahúzott a földre. Egy kialakulóban lévő 
új közösségben - és csak akkor van ereje erre, ha tele van ideálokkal - a fiatal tagok, 
talán újonnan megtértek vagy "újonnan meghívottak", érzelmekkel erősen feltöltött 
közösségi struktúrában találkoznak az újonnan megtért, újonnan meghívott 
vezetőkkel. Ez aztán könnyen felgyűlik a másik számára egészségtelen szintre. A 
veszélyesség mércéjének tekintem, hogy egy új közösség hajlandó-e vita tárgyává 
válni vagy sem, mind belülről, mind kívülről. Még a régi vallási rendjeinknek is, akik 
ma már józanok és olykor polgáriak, gyakran voltak ilyen kezdeti fázisai. Még a nagy 
szentek is, gondoljunk Ferencre vagy Ignácra, kezdetben gyakran túloztak 
aszkézisükben. Kezdetben még magának az egyháznak is sokat kellett tanulnia - és 
2000 év után még mindig nem fejezte be.  

Ez azonnal a 3. záró megjegyzéshez vezet: Elkövetők 

A szexuális bántalmazástól eltérően nem minden lelki bántalmazás rosszindulat 
eredménye. Mindenekelőtt a lelki bántalmazás elkövetői nem feltétlenül 
rosszindulatúak és nem mindig azok. Mindazonáltal kihasználnak minket ezekkel a 
lelki visszaélésekkel. Az esetek többségében ott van a hatalomban és az irányító 
légkörben, teljes egészében ott van a nárcisztikus logikában. Bár egy ilyen 
bántalmazó dinamika átmenetileg szorongáskeltő, eltávolítja a szorongást - de 
egyszerűen nem hatékony, mivel a szorongás visszatér a hátsó ajtón, ami még 
rosszabb, mind az elkövetők, mind az áldozatok számára; minél kevésbé tudatos, 
annál veszélyesebb. 

4. záró megjegyzés: Áldozatok 
Az ilyen csoportok áldozatai gyakran fiatalok, akiknek kevés a tapasztalata. 
Idealizmusukat kihasználják, hiszen nem tudják megkülönböztetni az evangélium 
által megkívánt nehézségeket és az önkényesen kiépített korlátokat, amelyek nem 
szolgálják az életet. Ebben az összefüggésben a "fiatalok" azok is, akik éveik szerint 
fiatalok, és azok is, akik újak a hitben. A széttöredezett emberek szintén 
kiszolgáltatottak, vagy azért, mert soha nem tudtak stabil lelki struktúrát felépíteni, 
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vagy azért, mert jelenleg az élet nehéz szakaszában vannak. A személyes erő a 
legjobb védelem! Ha hiányzik a személyes erő, akkor eleinte csábító a közösség 
szoros felépítése, amely leveszi rólam a gondolkodás terhét. Ezenkívül kezdetben 
megkönnyebbülést jelent, amikor külső rituálék révén elmenekülhetek a 
töredezettség belső fájdalmától. 

És sajnos veszélyben van egy másik csoport is, amely részben átfedésben van az imént 

említett csoportokkal: különösen veszélyeztetettek azok az emberek, akik mindig is 

bántalmazó rendszerekben éltek. Mert van egy először meglepő, de végül is hihető 

pszichológiai igazság, miszerint az emberek jobban szeretik azt, amit ismernek, mint ami 

jobb lehet, de szokatlan. Létezik egy úgynevezett "központi érzelmi helyzet", amelyben 

stabilizálódtunk, és amelyet végtelenül nehéz elhagynunk, még akkor is, ha ott rosszul 

érezzük magunkat. Tehát azok, akik már megszokták a bántalmazó struktúrákat, 

megpróbálhatnak menekülni belőlük, de gyakran nagyon hasonló közösségi dinamikába 

kerülnek. 

5. záró megjegyzés: kísérésben 
Bár most főleg a közösségről beszéltem, ezek a dinamikák nagyon hasonló módon 
vonatkoznak a kísérés folyamataira - csak ott a menekülés gyakran könnyebb: ott 
felmagasztalják a kísérőt, és leértékelik azt, akit kísér. Egyrészt nem tartják 
tiszteletben a határokat, a személy magánszféráját, még a lelki szférában sem, 
másrészt szigorú előírásokat támasztanak, például azt, hogy ne beszéljünk más 
emberekkel, és ne váltsunk kísérőt. 

A lelki bántalmazás témája nem új keletű, még akkor sem, ha a szó új. A 
hagyományban szólnak róla szövegek: Szent Ignácnál, Avilai Teréznél, Keresztes 
Jánosnál. De talán az is igaz, hogy ma nagyobb az érzékenységünk. Valószínűleg a 
szexuális bántalmazásról szóló gondolkodás eredményeként nőtt ki, és az ott 
tanultak nagy része alkalmazható a közösségi dinamikákra és az egyház mint olyan 
dinamikáira is. Reméljük, hogy a tanultakat mindenki javára fogjuk használni, 
különösen az áldozatok javára, és megelőzzük, hogy mások is veszélyes csoportok 
prédájává váljanak. 


