Pirmą kartą Lietuvoje svečias iš Prancūzijos
Teologijos mokslų daktaras, Bordo vyskupijos kunigas, demonologijos
specialistas Benoit Domergue

Benoît Domergue (g. 1956) yra diecezinis Katalikų Bažnyčios kunigas, baigęs religijos
mokslų aukštąsias studijas (l'École Pratique des Hautes-Etudes en Sciences Religieuses)
Paryžiuje. Popiežiškajame Grigaliaus universitete, Romoje, jis apgynė teologijos daktaro
laipsnį. Yra daugybės straipsnių apie naujuosius religinius judėjimus ir magijos sroves
autorius (vienas jų - „Satanistinės tendencijos šiuolaikinėje kultūroje“ ("La tendance sataniste
dans la culture actuelle").
Kasmet Prancūzijoje jis susitinka su tūkstančiais jaunų žmonių – moksleivių, studentų,
taip pat skaito paskaitas tėvams, mokytojams ir besidarbuojantiems pastoracijoje. Jo mokymas
remiasi šešerius metus vykusiais tradicinių ezoterikos ir magijos, muzikos ir literatūros srovių
tyrinėjimais bei jo paties patirtimi tarp jaunimo, todėl jo konferencijos apie jaunimo kultūros
nukrypimus yra labai įtaigios.
Kun. Benoit Domergue yra išleidęs 76 min, trukmės DVD „Jaunimo kultūra ir ezoterika“
(Culture Jeune et ésotérisme) prancūzų kalba su angliškais ir itališkais subtitrais. Šis DVD
papildo ir iliustruoja jo to paties pavadinimo knygą (Culture Jeune et ésotérisme, Ed.
Benedictines, 2007).
Susitikimas – diskusija . -Jaunimo kultūra ir ezoterika
Valstybinės instancijos, kurios pradėjo kreipti dėmesį į jaunimo kultūrą ir laisvalaikį, tik
konstatuoja, kokią įtaką daro informavimo priemonių vaizdiniai bei vaizdo žaidimai žmogui,
o ypač vaikui, tačiau to neaiškina. Vaikai, gyvenantys šiandieninės informacijos priemonių
šėlsmo sukūryje, turi kęsti jo sukeltas pasekmes taip pat, kaip ir suaugusieji, jei ne dar
didesnes. Tėvas Benoît Domergue yra jaunimo problemų specialistas: jis tyrinėja jaunimo
nepasitenkinimą, tapatumo paieškas remiantis įvairiomis religijos, muzikos, vaizdo srovėmis.
Apie tyrinėjimus

Po savo daktarinės disertacijos Romos Grigališkajame universitete tėvas Benoît Domergue,
Bordo vyskupijos kunigas, ėmė gilintis į roko muzikos kultūros nukrypimus.
Savo tyrinėjimais siekdamas kuo geriau pažinti ir įsijausti į jaunimo pasaulį, tėvas Domergue
eidavo į jaunimo koncertus, žaisdavo jų vaizdo žaidimus ir žiūrėdavo jų filmus.
MUZIKA -Tyrinėdamas ezoterikos apraiškas tarp jaunimo, tėvas Domergue savo dėmesį
telkė į du muzikos žanrus : gotų ir metalo.
INTERNETAS IR KINAS- Internetinių blog’ų tyrinėjimas leidžia pajusti kasdienybę to
jaunimo, kuris savo svetaines papildo kruvinais (gore) vaizdais, galimas daiktas, ateinančiais
iš satanizmo. Jaunimas vienu spustelėjimu gali atsidurti pasauliuose, kuriuose viešpatauja
kraujas, mirtis ir kančia.
VAIZDO ŽAIDIMAI-Kita tėvo Domergue tyrinėjimų sritis yra vaizdo žaidimai. Pirmiausiai
tie, kuriems nereikia tiesioginio interneto ryšio (PSP, X-BOX). Naudodamiesi technologinės
pažangos priemonėmis, jie sukuria tokios kokybės vaizdą, kad virtualus pasaulis pradedamas
painioti su tikrove.
PRIKLAUSOMYBĖS NUO KOMPIUTERIŲ LINK-Tokie užsiėmimai veda į tai, kad
sutrinka penki pojūčiai, nes šia prasme šitokia muzika ir šitokie žaidimai yra technologiškai
ištyrinėti. Šios technologinės naujovės sukelia abejonę, neaiškią takoskyrą tarp TIKROVĖS ir
VIRTUALIOS ERDVĖS. Kas yra TIKROVĖ ? Kur yra riba tarp TIKROVĖS ir
VIRTUALIOS ERDVĖS ?
Taigi, svarbu, kad jaunimas turėtų priemones ATSKIRTI ir PASIRINKTI savo pasaulį,
turėdami reikiamą informaciją, nes dažniausiai jie sako : « aš nežinojau ». Štai kodėl mums,
suaugusiems, svarbu būti drauge su jais, veikti kartu, būti jiems tarsi atgarsiu, atsakinėjant į jų
klausimus, idant jie patys galėtų analizuoti savo veiksmus bei vystyti savo protą ir valią ,
(at)rasti savo tapatumą realiame pasaulyje.
Argumentai, apie kuriuos kalba ir iliustruoja Multimedia priemonėmis savo konferencijose kun. Benoit:
Prievarta ir kančia paauglių akimis.
Mirtis ir jos slėpinys.
Blog‘ai ir internetas.
Įvaizdžių galia.
Fikcija ar tikrovė?
Antikristo personažas.
Antikristas pagal krikščionybę.
Video žaidimai – iškreiptas pasaulis.
Priklausomybės.
Antrasis gyvenimas.
Garsinė anamorfozė (iškreipta projekcija, deformacija).
Transo būsenos.
Šiuolaikinis šamanizmas.
Transas ar ekstazė?
Apverstas kryžius.
Viltis už viską stipresnė.

Norite daugiau apie tai sužinoti? -Ateikite į susitikimus.

