Wat kunt u doen om te helpen?
Wees voorbereid
Één voordeel wat u heeft als u Jehova’s Getuigen wil helpen is hun bereidheid
om bij u aan te bellen en hun geloof met u te bespreken. Eerlijk gezegd is het
onwaarschijnlijk dat u succesvol zult zijn in het met hen bespreken dat hun
geloof schadelijk is. Maar u kunt wel een informatiefolder vergelijkbaar met
deze downloaden die speciaal geschreven is voor Jehova’s Getuigen en deze
hun aanbieden.
U kunt deze folder vinden op:

jwsurvey.org/get-involved
Waarom zou u niet een paar kopietjes uitprinten en in de buurt houden bij de
voordeur ingeval een Getuige langskomt? U heeft er geen idee van hoe groot
de positieve impact kan zijn op het leven van degene die bij u aanbelt. Dit
door ze te bevrijden en voor zichzelf te laten denken.
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Waarom Jehova’s
Getuigen uw hulp
nodig hebben

Wees PRO-ACTIEF
Als een Jehova’s Getuige eenmaal een bepaalde fase in zijn of haar studie
heeft bereikt, wordt het bijzonder moeilijk voor ze om objectieve informatie
te overwegen. En zich los te maken van de indoctrinatie. Daarom is het van
vitaal belang dat als u op de hoogte bent van iemand die regelmatig bezocht
wordt door de Getuigen, of aan het overwegen is om er één te worden,
diegene bekend te maken met de ware aard van het Wachttorengenootschap
voor het te laat is.

Wees GEDULDIG
Het belangrijkste wat u kunt doen is om begrip te tonen voor de Getuigen en
zeker niet neerbuigend te zijn of harde taal tegen ze te gebruiken. Het is niet
eenvoudig voor iemand die geïndoctrineerd is om te herkennen dat ze
gemanipuleerd worden. Als u tegen een Getuige schreeuwt of iets onaardigs
of sarcastisch zegt, zullen ze dit waarschijnlijk als vervolging interpreteren en u
juist minder vertrouwen.

“Door anderen te helpen,
leert u uzelf te helpen.”

Voor meer informatie, bezoek alstublieft

~Aung San Suu Kyi~

JWsurvey.org of JWfacts.com
Bedankt voor uw tijd.

Hebben Jehova’s Getuigen uw
hulp nodig?
U bent waarschijnlijk wel bekend met Jehova’s Getuigen als zijnde vriendelijke mensen
die onverwacht bij u aanbellen om met u te willen praten over de Bijbel. Alhoewel
Jehova’s Getuigen over het algemeen goede mensen zijn die alleen maar anderen
willen helpen, is het in feite zo dat juist zij degenen zijn die in uw omgeving het meest
uw help nodig hebben. Waarom is dat zo?
ste

In deze 21 eeuw denken we als mensen graag dat we op een niveau zijn
aangekomen waarop we onafhankelijk kunnen handelen en denken, zonder al te veel
beïnvloed te worden door degenen die ons kunnen schaden. Helaas, hoe meer we
over menselijk gedrag te weten komen, des te meer we ons realiseren hoe eenvoudig
het is om iemand te beheersen als de omstandigheden goed zijn.
Cult expert Steven Hassan van freedomofmind.com heeft vijf kernstrategieën
geïdentificeerd die uitgebuit worden door diverse religieuze en politieke bewegingen
om schadelijke invloed uit te oefenen op individuen. He noemt dit het “BITE model”.
Simpel gesteld, als iemands Gedrag, Informatie, Denken, en Emoties worden
gemanipuleerd (in het Engels vormen de vette letters BITE), dan kunnen ze dingen
doen die ze normaal niet zouden doen, zelfs als deze ten koste gaan van zichzelf en/of
anderen.
In de geschiedenis hebben we dit zien gebeuren in Hitlers Nazi Duitsland waar strikte
controle over de media ervoor zorgde dat een hele natie de kwaadaardige agenda van
één man ondersteunde. Het BITE model verklaart ook hoe intelligente mensen ertoe
gedreven kunnen worden massaal zelfmoord te plegen zoals gebeurd is in de sekten
“Heaven’s Gate” en “the People’s Temple”.
Alhoewel Jehova’s Getuigen met klem zullen ontkennen dat ze een sekte zijn, voldoen
ze wel aan de criteria van Hassans BITE model in de zin dat (1) hun gedrag wordt nauw
gecontroleerd en gereglementeerd met een lange lijst van dingen die ze niet mogen,
(2) ze mogen alleen de informatie bestuderen die hun gegeven wordt door hun leiders,
(3) “onafhankelijk denken” wordt afgeraden, en ze worden aangemoedigd de “nieuwe
persoonlijkheid” aan te doen, en (4) ze worden geleerd de buitenwereld te vrezen en
te wantrouwen, met de altijd aanwezige dreiging van uitsluiting als ze niet aan de
verwachtingen voldoen.
Nu denkt u misschien, “Oké, stel de Getuigen worden beheerst. Waarom is dit een
probleem? Ze lijken niet in gevaar te zijn.”
Maar er zijn vijf kerngebieden waarop hun leiders, het Wachttorengenootschap, hen in
gevaar brengt.

1. Mijden van familieleden
Getuigen worden geïnstrueerd om iedereen te mijden die hun religie verlaat, of dit
nou vanwege het begaan van een zonde is, of omdat ze niet langer de autoriteit van de
leiders erkennen. Dit mijden wordt zelfs toegepast binnen de familiekring, zodat
tieners die eenmaal uit huis zijn moeten worden gemeden door hun Getuigen-ouders.
Dit beleid leidt tot talloze verdeelde huisgezinnen en leidt sommigen zelfs tot
zelfmoord.

2. Verkeerd afhandelen van kindermisbruik
Als een kind van een Getuige wordt mishandeld door een gemeentelid, zullen de
ouders vaak hun ouderlingen benaderen voor advies. Huidig Wachttorenbeleid
weerhoudt de ouderlingen ervan om de politie in alle gevallen meteen te
waarschuwen. In plaats daarvan moeten ze eerst contact opnemen met het lokale
bijkantoor, en de situatie beoordelen volgens de “twee getuigen regel.” Dit betekent
dat als niemand het misbruik heeft gezien op het slachtoffer na, en er geen tweede
slachtoffer is, dan moeten ze “de zaak in Jehova’s handen laten.” Kindermisbruikers
wordt ook niet automatisch afgekeurd om als ouderling in Getuige gemeentes te
dienen in de toekomst. Zulk grof nalatig beleid heeft erin geresulteerd dat talloze
pedofielen op JG kinderen kunnen loeren met weinig hindernissen, en een aantal
rechtszaken komen pas nu het aan het licht.

3. Stigmatiseren van hoger onderwijs
Vanaf jonge leeftijd worden Getuige jongeren afgeraden om hoger of universitair
onderwijs te nemen, maar juist aangemoedigd om, indien mogelijk, “gewone pioniers”
te worden. Pionieren houdt in om op onbetaalde, vrijwillige basis 70 uur per maand te
prediken. Dit beleid heeft erin geresulteerd dat veel jonge Getuigen hun volledige
potentie niet bereiken en moeite hebben om in latere jaren een gezin te kunnen
onderhouden.

4. Weigeren van bloedtransfusies
Getuigen staan erom bekend bloed te weigeren. Alhoewel ze beargumenteren dat hun
standpunt op de Bijbel gebaseerd is, is er in feite geen solide basis voor deze regel
aangezien de Bijbel alleen bloed verbiedt ingeval van het eten. Ondanks dit, wordt van
Getuigen verwacht dat ze sterven in plaats van bloed te accepteren, zelfs als dit
inhoudt om het leven van hun kinderen op te offeren als blijk van loyaliteit.

5. Verkeerd afhandelen van huiselijk geweld
Echtscheiding is voor Getuigen alleen toegestaan op grond van overspel. Dit betekent
dat als een Getuige-echtgenoot gewelddadig wordt en zijn vrouw slaat, ze niet van
hem kan scheiden en met een ander verder kan, behalve als haar partner ontrouw is.
Dit beleid leidt ertoe dat veel vrouwen in stilte lijden, vaak jarenlange mishandeling
accepteren in de hoop hun echtgenoot uiteindelijk te winnen door hun gedrag.

