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SÆRE SEKTER OG VANVITTIGE DOMMEDAGSKULTER
Ny bog om hemmelige selskaber kommer omkring Charles Manson-familien,
UFO-kulten Heaven´s Gate, Scientology, den indiske dræber-orden Thug’erne,
llluminati, Opus Dei, Fladjordsselskabet og 33 andre af slagsen.
»Den islamistiske selvmordsterror, De røde Khmerers terror-regime, nazismens
gruopvækkende udryddelsessystem, Stalins og maoisternes ugerninger mod deres
befolkning – alle vidner de om, hvor galt det kan gå, når mennesker lader forstanden
afløse af en ekstrem tro på en højere sandhed.«
Sådan skriver forfatter og tidligere formand for Eventyrernes Klub, Klaus Aarsleff,
i forordet til sin guide over de 40 hemmeligste selskaber, skøreste sekter og mest
vanvittige dommedagskulter.
Og galt er det virkelig også gået for mange kult- og sektmedlemmer:
I den russiske Skoptsy-kult skar man sine testikler af for at undgå syndige tanker. I
det meste af et århundrede var selvkastration højeste kult-mode i Rusland og på Balkan.
Fanatiske, kristne sekter i det sydøstlige USA har i generationer rejst tusinder af
kilometer for at danse med dødsensfarlige klapperslanger – overlevende kan så bryste
sig af Guds skærmende nærvær.
Charles Manson og hans hof af blodtørstige hippier stod bag en række bestialske
drab inspireret af Adolf Hitler, Johannes’ Åbenbaring og – ikke mindst – Beatlessangen Helter Skelter.
Og for 39 medlemmer af rumkulten Heaven’s Gate var kollektivt selvmord
adgangsbillet til 1. klasse på et rumskib, der gemte sig i kometen Hale-Bop.
Heldigvis er det langt fra alle sekter og hemmelige selskaber, der ender i blod og lemlæstelse. Først og fremmest er de holdepladser for tanker og anskuelser, der strider mærkbart imod den almindelige gennemsnitsopfattelse af, hvordan verden er skruet sammen.
Således hævdede medlemmer af Fladjordsselskabet helt frem til 2001, at Jorden var
flad. End ikke NASA-fotografier af den kuglerunde planet kunne få dem på andre tanker.
Og Scientology – i brede kredse kendt som et respektabelt trossamfund med en
psykoterapeutisk overbygning – bygger på science fiction-forfatteren Ron Hubbards teori
om, at vi mennesker i virkeligheden er udødelige rumvæsner, der for 75 millioner år siden
blev overfaldet af Mælkevejens enehersker Xenu, lænket til vulkaner på Hawaii og
bombarderet med atombomber. Den ublide medfart gav naturligvis de fleste af os
voldsomme traumer, som heldigvis kan afhjælpes med scientologiske metoder.
Grænsen mellem kultisk indsigt og rent humbug er flydende i de hemmelige selskabers
verden. En lang række sektledere er i tidens løb blevet afsløret som grådige bedragere.
Spørg bare den indiske guru og Bhagwan Shree Rajneesh om det virkelig var nødvendigt,
at købe 93 Rolls Royce’er mens hans tilhængere knoklede fra morgen til aften på sektens
ranch i Oregon, USA.
Verden vil bedrages, kunne være den dystre morale i Klaus Aarsleffs lille bog om
hemmelige selskaber. Men man kan også vælge at læse den som et underholdende og
farverigt katalog over, hvor smidigt og tilpasningsdygtigt det menneskelige sind egentlig er.
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