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КИЇВ – Під час свого виступу у Верховній Раді України 1 квітня 2009 року віце-спікер
українського парламенту Микола Томенко наголосив, що останнім часом набувають
масового характеру заходи, які проводяться під егідою різноманітних релігійних
організацій, де всупереч чинному законодавству застосовуються засоби психологічного
та психотерапевтичного впливів на свідомість великої кількості людей (зокрема, гіпноз та
навіювання),
– повідомляє УНІАН .
Виступаючи у сесійній залі парламенту, Микола Томенка навів приклад, що 30 березня
2009 року одна з українських газет опублікувала матеріал, де висвітлюються, на його
думку, факти незаконного психологічного впливу на масову аудиторію, вчинені у місті
Донецьку представниками «Протестантської церкви України» під керівництвом Сергія
Яковлєва. Як йшлося у повідомленні газети: “У Донецьку виганяли диявола та
пропонували вступити в антикризові відносини з Богом за 20 гривень”.
За словами Миколи Томенка, також 9 березня 2009 року на муніципальному
телевізійному каналі «Київ» транслювалася передача до 15-річчя церкви Сандея
Аделаджа «Посольство Божого», яка, на переконання парламентаря, мала ознаки
психологічного впливу на свідомість громадян, особливо дітей та підлітків. Як повідомило
УНІАН, Микола Томенко зазначив, що такі дії мають протиправний характер, та при
цьому здійснюється їх телевізійна трансляція, незважаючи на заборону закону.
Крім цього, Микола Томенка з парламентської трибуни заявив, що особисто “на сайті
«Посольства Божого» прочитав, що Сандей Аделаджа консультує всіх керівників
Європи, Сполучених Штатів і Ізраїлю”. Зважаючи на це, депутат заявив: “Я написав
послам США і Ізраїлю з проханням, щоб вони підтвердили, що дійсно Барак Обама живе з
консультацій пастора Сандея Аделаджа, чи прем'єр Ізраїлю послугується цими
справами, тому що ми так далеко зайдемо”.
Він висловив намір спрямувати депутатські запити до Міністерства охорони здоров’я,
Міністерства внутрішніх справ та Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення з проханням вивчити ситуацію з випадками психологічного і

1/2

У парламенті висловили занепокоєння щодо зловживань правом на релігійну свободу
03.04.2009 11:32

психотерапевтичного впливів на масову аудиторію та вжити заходів до попередження їх
проведення, а особливо трансляції у ЗМІ.
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