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El registre d’associacions a França revela que el Centre d’Estudis de l‘Autoconeixement es tracta del Centre
d’Estudis Gnòstics, considerat una secta, segons una llista elaborada per l’Assemblea Nacional del l’Estat veí.

Una secta polièdrica
El grup del curset de l’autoconeixement es vincula a un moviment sectari identificat pel parlament francès
Carme Berrio
Andorra la Vella

El grup Centre dEstudis de
lAutoconeixement (CEA), que
va impartir uns cursets els 22, 23
i 24 de gener a Andorra la Vella,
es vincula a una de les sectes que
figuren en la llista dun informe
del parlament francès. El moviment, però, enrevessa el fil en
canviar de nom. De fet, lAssemblea Nacional a França
constata com a moviment sectari
el Centre dEstudis Gnòstics
(CEN). Però la recerca en el
registre dassociacions a França
dóna com a resultat que CEN i
CEA es tracten del mateix organisme.
En concret, la prefectura de
Loiret va registrar el canvi
didentitat el 2003, moment en
què el Centre dEstudis Gnòstics
es va anomenar Centre dEstudis
de lAutoconeixement en aquesta localitat. Però les disfresses
amaguen una mateixa ideologia
en els diferents grups de la xarxa
mundial. Els adeptes segueixen
el líder Samael Aun Weor nom
que va adquirir el colombià Víctor Manuel Gómez que va fundar el Moviment Gnòstic Internacional el 1955.
El psicòleg i psicoterapeuta
de Barcelona del Centre dAtenció i Investigació en Socioaddiccions, Miguel Perlado, explica
que aquest col·lectiu actua
duna manera piramidal, jerarquitzada i molt diversificada.
Lespecialista també confirma
que el moviment es constitueix
de nombrosos grups gnòstics de
la mateixa línia amb diferent
nom. A banda de la relació que
sextreu dels documents oficials
a França, Perlado torna a reiterar, com quan van tenir lloc les
xerrades, que CEA es tracta
duna secta. El psicòleg detecta
trets que justifiquen lafirmació.
Duna banda, disposa de la
presència dun líder carismàtic,
autoproclamat Samael Aun
Weor. El cap tendeix a imposar-se sobre els membres com a
figura idealitzada i que busca
parasitar laltre i aprofitar-se de
les seves capacitats, explica.
Però una de les conseqüències més rellevants que descriu
Perlado és la tendència a generar estats de dependència patològica sobre la gran majoria dels
seus membres, així com possibles alteracions psicopatològiques a la sortida del grup. També fa que la persona sigui un
instrument al servei del grup
mitjançant manipulació física,
emocional i social.
El parlament francès calcula
que el Centre dEstudis Gnòstics
ha captat entre 50 i 500 adeptes a

El líder del Moviment Gnòstic Internacional, Samael Aun Weor.

El cartell de les jornades que va organitzar el CEA a Andorra.

Defensa del representant
del CEA a Andorra

El representant del
Centre dEstudis de
lAutoconeixement
(CEA) a Andorra va
adreçar fa uns dies un
escrit al Diari en resposta a la informació, publicada el 25 de gener, que apuntava que el CEA
estava considerat una secta. Tot i que ja va negar que fos un moviment sectari, en aquesta
ocasió, lorganitzador no empra la paraula secta
en la carta. Per contra, el signatari de la carta,
Tomàs Molins, indica que vol palesar que
CEA és una associació sense ànim de lucre, legalment constituïda, inscrita al Registre dAssociacions, amb el núm 1/2004. El representant

afegeix que les seves
activitats, que sajusten
a la legalitat vigent,
simparteixen obertament i transparentment i
sense cap tipus de prestació econòmica obligatòria per a les persones que hi participen.
Així mateix, destaca que lassociació no té cap
antecedent policíac ni molt menys penal. Entre
els objectius, assenyala que són la difusió a
totes les persones, sense distinció de raça, sexe,
religió, creences o classe social de la psicologia
de lautoconeixement a nivell teòric i pràctic,
així com aspectes essencials de lantropologia,
la història i la sociologia.

L’organitzador de les jornades
respon que l’associació està
legalment constituïda

lEstat veí, segons estableix
linforme. Els seguidors sintegren al moviment atrets per la
curiositat del misteri i les sensacions que prometen, segons indica el psicòleg.

La salvació egípcia

El líder del Moviment Gnòstic Internacional, que es vincula
al CEA, abans de morir el 1977,

va prometre la salvació mundial.
Segons explica el psicoterapeuta
de Barcelona, Samael Aun Weor
va afirmar: Romaneu ferms, jo
sempre estaré amb vosaltres.
Tornaré, tinc una mòmia egípcia
en perfecte estat de conservació i
la utilitzaré per portar a terme el
pla de salvació mundial. De fet,
el CEA té com a símbol una esfinx egípcia. En el cas de les tres

jornades que van tenir lloc en un
pis del carrer Prat de la Creu de
la capital, les xerrades giraven a
lentorn de la psicologia tibetana, amb crides a la consciència, llum i tenebres i el problema de la ment. Als cartells
publicitaris també apareixien altres temes, com els traumes, els
complexos, les fòbies i lestrès.
Segons Perlado, els escrits

F. G.

que utilitzen barregen indiscriminadament elements repetitius
i confusos, al mateix temps que
se sosté la veracitat absoluta.
Però el psicòleg assegura que la
manipulació incideix en el
pensament i la conducta de ladepte. Des de pressió emocional
al rebuig de la crítica, el grup
incita el seguidor a seguir dietes
específiques, a canviar la conducta sexual i a separar-se de les
anteriors amistats, així com a
insistir en la fi del món, segons
indica Perlado.
El psicoterapeuta alerta que
un grup daquestes característiques no demana diners al principi. El primer que es fa és un
contacte agradable, suau, que
convida a tornar i no és fàcil
detectar indicis de manipulació
atès que tenen molta traça en
amagar la seva intenció, descriu
lespecialista del centre dAtenció i Investigació en Socioaddiccions. Però, a mesura que
ladepte avança en el grup, es
demana una quota mensual, a
banda daltres aportacions i despeses associades, va afegir Perlado.
La pàgina web del CEA mostra la presència del grup a la
major part de països europeus,
sud-americans i a Austràlia,
Sud-àfrica, Mèxic i lÍndia.

