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Wstęp 

 

Niniejsza praca będzie analizą alternatywnego ruchu religijnego założonego 

przez Dawida Brandt Berga, i jego związku ze stylem życia, potrzebami i dążeniami 

pokolenia hipisów. Powstanie obydwu tych ruchów zbiegło się czasowo i miejscowo. 

Oba powstały bowiem w końcu lat 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Pierwsi 

adepci ruchu założonego przez Berga byli reprezentantami pokolenia hipisów.  

 Interesuje mnie działalność ruchu hipisów, zwłaszcza przyczyny jego powstania 

i sposób w jaki jego idee oddziałały na dzisiejsze społeczeństwo. Ruch Berga, jak 

sądzę, jest jednym z owoców działalności ruchu hipisowskiego, a także jednym z 

bardziej kontrowersyjnych alternatywnych ruchów religijnych. Uważam, że ruch ten, 

jak na swoją kontrowersyjność i zagrożenie jakie za sobą niesie, jest zbyt mało znany w 

Polsce. Postanowiłam zatem poszerzyć zasób polskiej bibliografii na jego temat, o 

jedną, niezbyt wprawdzie obszerną, ale za to naukową pracę.  

 Dostępne publikacje książkowe na temat ruchu Berga traktują o nim pobieżnie, a 

większość informacji jest powielana. Najwięcej wartościowych informacji można 

znaleźć na stronach internetowych Centrów Przeciwdziałania Manipulacji. Najbogatszą 

ofertę w tej kwestii stanowią jednak publikacje internetowe w języku angielskim, wśród 

których znajdujemy liczne teksty źródłowe, opublikowane przez członków ruchu Berga. 

Natomiast ilość materiałów  dostępnych w języku polskim na temat ruchu hipisów jest 

wystarczająca. Informacje o tym ruchu znajdziemy zarówno w książkach, jak i w 

internecie. 

 Moim celem będzie znalezienie - na przykładzie ruchu Berga - odpowiedzi, na 

pytanie: czy proponowana przez hipisów wizja świata była realna? W celu znalezienia 

odpowiedzi na tę tezę przeanalizuję obydwa wyżej wspomniane ruchy. Będą mnie 

interesowały okoliczności powstania obydwu ruchów. Jakie były rzeczywiste potrzeby 

pokolenia hipisów i na ile ruch Berga mógł je zaspokoić. A także skutki wywarte przez 

działalności obydwu ruchów – zarówno w społeczeństwie jako całości, jak i  wobec 

poszczególnych jednostek. Sprawdzę też, czy oczekiwania adeptów tych ruchów zostały 

spełnione. 

 Ruch założony przez Berga, który będę badała, przez ponad 40 lat swojego 

istnienia posiadał wiele nazw wśród których należy wymienić: Nastolatki dla Jezusa, 

Dzieci Boże, Rodzina Miłości, Rodzina i Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń 

Misyjnych „Rodzina”. Zmiany nazw służyły głównie zakamuflowaniu negatywnych 
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opinii na temat ruchu. W celu ukazania, że chodzi o to samo zgromadzenie będę 

używała jednej nazwy: ruch Berga, oznaczającej wspólnotę, niezależnie od etapu jej 

funkcjonowania.  

 Drugi badany przeze mnie ruch, ruch hipisowski również posiada swoje 

typologie. Lewis Yablonsky dzieli hipisów na dwie grupy: hipisów prawdziwych i 

hipisopodobnych1. Do pierwszej grupy zalicza kapłanów i nowicjuszy. Kapłani zyskali 

równowagę życiową jakiej chcieli hipisi. Ich z kolei otaczali nowicjusze, którym tej 

równowagi brakowało. Nowicjusze głośno krytykowali system społeczny, zażywali 

narkotyki, często mimo tego byli na utrzymaniu rodziców. Nowicjusze szybko 

zmieniali swoją drogę, zostając albo kapłanami, albo narkomanami, lub po prostu 

wracali do życia w społeczeństwie. Do hipisopodobnych zaliczył „Dzieci kwiaty”. 

Grupę tę stanowiła zazwyczaj nastoletnia młodzież zafascynowana modą, muzyką czy 

swobodą seksualną hipisów2. Żyli oni jak przykładni synowie i córki, a wśród hipisów 

spędzali wolne chwile. W mojej pracy będę używała zamiennie określenia hipisi i 

„Dzieci kwiaty”, gdyż będę mówiła o pokoleniu tych ludzi, bez rozróżniania na 

poszczególne grupy.  

 Podjętą problematykę przedstawię w trzech rozdziałach. W pierwszym z nich 

postaram się przybliżyć życiorys i charakter Dawida Brandt Berga – założyciela 

badanego przeze mnie alternatywnego ruchu religijnego. Nakreślę też historię tego 

ruchu, przedstawię okoliczności powstania ruchu hipisów i spróbuję skonfrontować go 

z początkami istnienia ruchu Berga. Drugi rozdział będzie próbą przybliżenia doktryn i 

idei obu badanych przeze mnie ruchów. Poszukam też podobieństw i różnic między 

nimi. W trzecim rozdziale sprawdzę na ile obydwa ruchy korzystały wzajemnie ze 

swoich idei, i co było tego przyczyną. Wskażę jakie skutki wywołało uczestnictwo w 

ruchach: hipisowskim i założonym przez Berga, oraz poszukam odpowiedzi na pytanie, 

czy były to takie skutki, jakich ich uczestnicy oczekiwali. 

 

 

 

 

                                                
1 K. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa 2003, s. 49 
2 T. Müller, Młodzieżowe podkultury, Warszawa 1987, s. 168 
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I. Działalność religijna Dawida Brandt Berga a środowisko „Dzieci Kwiatów” 

 

1. Początki duchowych poszukiwań Dawida Brandt Berga 

Dawid Brandt Berg urodził się 18 lutego 1919 roku w miejscowości Oakland w 

stanie Kalifornia. Był trzecim dzieckiem Hjalmera Emmanuela Berga i Virginii Lee 

Brandt.  

Ojciec Virginii Brandt, a dziadek Dawida Berga - John Lincoln Brandt, początkowo 

był pastorem w kościele Metodystów. Stanowisko to porzucił, by objąć podobną rolę w 

zgromadzeniu zapoczątkowanym przez Thomasa Cambella - Kościoły Chrystusowe.  

Obejmował funkcje kierownicze w około pięćdziesięciu kościołach tego ruchu. 

Zasłynął wieloma publikacjami o religijnej tematyce, które wraz z licznymi, 

dokonanymi przez niego inwestycjami, przyniosły mu sławę i bogactwo3. Dawid Berg – 

jego wnuk, powiedział po latach, iż bardzo podziwiał umiejętności swojego dziadka za: 

siłę, determinacje, zdolności przywódcze i wszelkie osiągnięcia na polu 

ewangelizacyjnym. Stwierdził też, że dziadek był dla niego bohaterem4. Z takich słów 

możemy wywnioskować, że John Lincoln Brandt był wzorem dla Berga. Sądzę, że  

działalność dziadka wywarła wpływ na późniejsze działania Dawida Berga.  

Z kolei matka Dawida, Virginia Brandt nie zawsze popierała działania swojego ojca. 

Żyjąc od najmłodszych lat w luksusie i dobrobycie oddalała się od Boga. Jako młoda 

kobieta została ateistką. Mimo tego, zawsze otaczali ją chrześcijanie. Jej mąż – 

Hjalmer, pod wpływem teścia wstąpił do Akademii Teologicznej i przyjął święcenia. 

Virginia Brandt krótko po urodzeniu swojego pierwszego dziecka miała wypadek. 

Cudem uniknęła śmierci. W wyniku wypadku złamała kręgosłup. Przez kolejne pięć lat 

była przykuta do łóżka. W tym czasie, jej mąż Hjalmer Berg, intensywnie się modlił w 

intencjach o zdrowie żony, natomiast jej ojciec nie szczędził pieniędzy na leczenie. 

Pewnego dnia - źródła podają iż było to pięć lat po wypadku – sama wstała i na 

własnych nogach poszła do kościoła. Uznała, że została cudowne uzdrowiona. Od tej 

chwili porzuciła ateizm5 i wraz ze swoim mężem rozpoczęła aktywną działalność 

ewangelizacyjną. Tak oto Bergowie, zostali wędrownymi kaznodziejami. Dawid Berg 

                                                
3 History of  The  Family International / Children of God,  http://www.exfamily.org/hist/, (15.02.2010) 
4  I admired him greatly, he was a real hero to me. He was a truly great man that really loved the Lord & 
survived many vicissitudes of life. He had a great history & a great record. He built 50 churches, won 
thousands to the Lord & over 400 men volunteered for the ministry under his persuasion, David Berg, 
Old Age – The Final Test, http://pubs.xfamily.org/text.php?t=2479 (15.02.2010) 
5 History, http://www.davidberg.org/mission/history, (15.02.2010) 



 6 

podróżował ze swoimi rodzicami przez pierwsze pięć lat swojego życia, obserwując 

sposób ewangelizacji stosowany przez swoich rodziców. Rodzice Berga wpoili swoim 

dzieciom głęboką wiarę i nauczyli ewangelizacji. Ponadto historia jego rodziny stała się 

niejako dowodem na istnienie Boga.  

Jak twierdzi Berg, jego rodzice często organizowali spotkania pod gołym niebem, 

gdzie wierni byli bliżej natury. Podobnie wyglądały pierwsze spotkania ruchu Dawida 

Berga, które organizował dzięki pomocy swej matki. 

Według niektórych źródeł6 rodzina Bergów, kryła też pewną tajemnicę – Dawid 

Berg podczas swojego dzieciństwa miał być molestowany seksualnie przez dorosłych 

obu płci. W wieku siedmiu lat przeżył seksualny stosunek ze swoją kuzynką. Te same 

źródła podają, że później jako nastolatek miał obsesję na punkcie seksu7 – co kłóciło się 

z jego surowym wychowaniem. Być może próbował pogodzić te dwie sfery życia, 

szukał usprawiedliwienia swych działań. Możliwe, że w końcu uwierzył, iż Bóg 

pochwala jego zachowanie. Wierząc w to przekonywał później swoich zwolenników, że 

Bóg dał im seksualność, by z niej korzystali bez umiaru. 

W 1935 roku Dawid Berg ukończył szkołę średnią i wstąpił do Szkoły Biznesu. 

Wtedy to po raz pierwszy zbuntował się przeciw religii, która dotychczas była 

nieodłącznym elementem jego życia. Zatęsknił do zwyczajnego, laickiego życia z dala 

od czujnego oka matki8. I oto w 1942 roku dostał powołanie do wojska. Była to wielka 

szansa ucieczki od dotychczasowego stylu życia. Jednak wkrótce ciężko zachorował. 

Był w stanie bliskim śmierci. Lekarze dawali mu dwa lata życia9. Wówczas Dawid Berg 

miał obiecać  Bogu, że jeżeli wyzdrowieje już zawsze będzie ewangelizował i głosił 

słowo Boże. 

Wkrótce powtórzył los swojej matki – cudownie wyzdrowiał i zrozumiał, że 

ewangelizacja jest jego życiem. Po wydarzeniach jakich doświadczył, mógł twierdzić, 

że Bóg ma wobec niego plany, że nie powinien uciekać z drogi jaka jest mu 

przeznaczona. Odtąd zajął się ewangelizacją.  

Pierwszym miejscem jego nauczania był kościół baptystów w Valley Farms w 

Arizonie, gdzie pełnił funkcję pastora. Próbował wówczas, wprowadzić tam nowe 

reformy. Oficjalna strona ruchu informuje, iż Dawid Berg zachęcał swoich wiernych do 

                                                
6 History of  The  Family International / Children of God,  http://www.exfamily.org/hist/, (15.02.2010) 
7 Tamże 
8 History, http://www.davidberg.org/mission/history, (18.02.2010) 
9 Tamże 
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integracji z ludźmi innej rasy, między innymi z Meksykanami i rdzennymi 

Amerykanami. Wiernym miało się nie podobać, że sprowadzał do kościoła biednych 

„dzikusów”. Zarzucano mu również błędy doktrynalne. Rzekomo też uczestniczył w 

aferze seksualnej, w którą miał uwikłać się z pracownicą zgromadzenia. Widoczne są 

tutaj pierwsze oznaki jego specyficznej osobowości. Nie bał się głosić swoich, przez 

siebie ukształtowanych prawd ani dopuszczać się budzących kontrowersje czynów. 

Przez swoje postępowanie został usunięty z  kościoła w Valley Farms. 

Kolejnym miejscem jego pracy była szkoła misjonarska prowadzona przez jego 

przyjaciela Freda Jordana. Tutaj z kolei zarzucono mu zbyt agresywną formę 

prozelityzmu. Ten zarzut wskazuje na cechę Berga, która ujawniła się w późniejszym 

czasie – miał zwyczaj ostrego przekonywania do swoich racji.  

Mimo bliskiego związku z chrześcijaństwem Dawid Berg nie był osobą skupioną 

jedynie na kościele i nie znającą świata poza nim. Skończył świecką szkołę, miał 

również okazję pracować w szkole średniej i college’ach . Była to dla  niego szansa 

poznania swoich przyszłych słuchaczy i zwolenników. Pracując z młodymi odkrył, że to 

właśnie do nich – do osób, których poglądy się dopiero kształtują, trafi jego nauka. 

Młodzież była dla Berga szansą i zarazem fundamentem do budowania nowej, własnej 

doktryny. 

  

2. Powstanie i działalność ruchu hipisowskiego 

 Ameryka XX wieku była na szczycie możliwości ekonomicznych. Pracujący 

mieszkańcy tego kraju szybko się bogacili. Taki wszechobecny kapitalizm kształtuje 

człowieka w dwojaki sposób10: staje się on bardziej krytyczny i niezależny ale też 

wyizolowany i przerażony. Sądzę, że ówcześni amerykanie mimo siły jaką zapewniał 

im pieniądz potrzebowali też siły wewnętrznej aby dojść do całkowitego zadowolenia. 

 Niezadowolenie szybko tworzy bunt. Pod Koniec lat 50. w Stanach 

Zjednoczonych pojawili się tzw. beatnicy. Mieszkali oni w niedbałych budynkach, w 

których najczęściej jedyne umeblowanie stanowił dywan. Chodzili w brudnych i 

podartych dżinsach, często boso. Mieli długie włosy, a mężczyźni także długie, 

zaniedbane brody. Zażywali narkotyki i pili alkohol. Nie byli zainteresowani rozwojem, 

karierą czy powiększaniem zasobu portfela. Żyli chwilowymi przyjemnościami nie 

                                                
10 E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1978, s. 110 
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dbając o jutro. Być może taki styl życia miał stłumić poczucie strachu. Natomiast wśród 

przeciętnych Amerykanów wzbudzał niechęć i pogardę.  

Lata 60. i 70. to dla Ameryki czas wojny Wietnamskiej, która pochłonęła życie 

mnóstwa ludzi. Podczas gdy w Azji ginęli ludzie, Ameryka była zupełnie innym 

światem. W Stanach Zjednoczonych poza istniejącymi wieloma grupami 

kontrkulturowymi jak wcześniej wymienieni beatnicy, rozwinęły się dwie znaczące a 

zarazem skrajne grupy społeczne. Do jednej należała biedota z gett, gdzie szerzyła się 

przestępczość i agresja. Grupa ta obejmowała między innymi Afroamerykanów, 

Meksykanów, Portorykańczyków oraz wszelkie inne mniejszości narodowe.  

W gettach szerzyły się: przestępczość i niedostatek. Dzieci tam dorastające, od 

najmłodszych lat chłonęły przestępcze wzorce i szczepiły w sobie nieufność. 

Środowisko takie uczyło też samodzielności i przebiegłości, czego żyjąc w bogatej 

dzielnicy nie można się nauczyć. 

 Drugą grupę stanowili przede wszystkim biali Amerykanie, którzy uważali siebie 

za ludzi sukcesu. W tej warstwie dzieci dorastały w czystych, bogatych domach – z dala 

od przestępczego świata, który istniał poza ich świadomością. Miały wszelkie wygody o 

jakich mogły marzyć. Jedyne czego mogło im brakować to obecności zapracowanych 

rodziców. Brak rodziców jednak zastępowały opłacanymi przez nich opiekunkami lub 

równie bogatymi jak one przyjaciółmi.  Od początku zatem były otwarte i ufne. Nie 

miały też pojęcia, o warunkach w jakich żyje biedota. Nie rozumiały co znaczy walka o 

przetrwanie, głód, strach. Żyły przecież w świecie osób, którym mogły ufać, gdzie 

czuły się bezpiecznie. Nie zastanawiały się nad tym, że ktoś może je skrzywdzić – ich 

biedniejsi rówieśnicy ciągle żyli w takiej obawie.  

Często bogate dzieci dowiadywały się o warunkach życia mieszkańców gett dopiero 

w wieku młodzieńczym, kiedy zaczynały wychodzić spod skrzydeł rodziców. 

Gwałtowne spotkanie się z biedą, jakiej dotychczas nie znali wywoływało w nich 

poczucie niesprawiedliwości. Zaczęli buntować się przeciw swoim rodzicom, którzy 

żyjąc w bogactwie nie próbowali wyciągnąć ręki do biednych. Nagłe poznanie biedy 

spowodowało skrajną i błyskawiczną zmianę poglądów.  

W bogatych domach dominował schematyzm i skrupulatne planowanie. Od 

urodzenia dziecko miało już zaplanowaną przyszłość. Wpajano mu czym ma się 

zajmować i jak postępować. Gdy dziecko łamało przyjęte reguły, popełniło błąd, było 

za to karcone. Nie tolerowano porażek i błędów. Czynności jakie dzieci wykonywały 
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często były zdeterminowane przymusem ze strony rodziców. W ten sposób dzieci mając 

zaspokojone wszelkie potrzeby materialne nie były zadowolone ze swojego życia. 

Szukały sposobu by to zmienić. Zaczęły przeciwstawiać się światu swoich rodziców, 

który im tego nie dał. Hipisi buntowali się przeciw konsumpcjonizmowi w jakim 

dotychczas żyli. Pragnęli akceptacji, jakiej rzadko kiedy doświadczali w domu. Marzyli 

o innym życiu niż to jakie prowadzili ich rodzice. Chcieli szczęścia nie tylko dla siebie, 

ale też dla innych, zwłaszcza dla osób, które dotychczas były postrzegane jako margines 

społeczny. 

W tym czasie zaczął się rozpowszechniać nowy środek halucynogenny – LSD. 

Znany był ze swoich niezwykłych właściwości, zdolnych wywołać przeżycia 

mistyczne. Popularna była też marihuana. Odmienne stany świadomości jakie 

wywoływały te środki zyskały popularność wśród młodzieży. Środki te pełniły rolę 

protezy psychicznej11.  Porzucając dotychczasowe zakazy i nakazy – młodzi, w imię 

wolności zażywali dostępne środki halucynogenne doświadczając tym samym nowych 

doznań.  

Za oficjalną datę powstania ruchu hipisów uznaje się 14 stycznia 1967 roku, 

podczas dnia The World's First Human Be-in (Pierwsze Światowe Połączenie 

Człowieka) w San Francisco. Wtedy to wyrzucony z Harvardu wykładowca Timony 

Leary ogłosił koniec ery pieniądza a początek ery miłości. Dla przypieczętowania 

wydarzenia, wszyscy uczestnicy tego spotkania byli częstowani marihuaną i LSD. 

Młodzi tego dnia i w tym miejscu mieli poczuć się wolnymi. Wydarzenie to silne na 

nich wpłynęło. Era pieniądza, której oddani byli ich rodzice miała się skończyć. Era 

miłości, właśnie nadeszła – miał to być kres podziałów, walk, wyścigów a początek: 

wolności, równości i miłości. 

  Słowo hippie, od, której ruch otrzymał nazwę zostało wyjaśnione przez Lewisa 

Yablonsky’ego. Według niego w latach 30. pojawiło się słowo hep-cat, oznaczające 

wówczas tyle co równy chłopak. W latach 50. termin hep został zastąpiony słowem hip. 

Być hip oznacza posiadać mądrość życiową, żyć inaczej niż przeciętni ludzie, mieć 

swój indywidualny światopogląd i twórczy umysł12. Ówczesna młodzież chciała być hip 

i chciała różnić się od reszty społeczeństwa. Hipisi zaczęli żyć chwilą. Ich styl życia był 

bardzo podobny do życia beatników, których uważa się, obok takich osób jak Timony 

                                                
11 T. Müller, Młodzieżowe podkultury, Warszawa 1987, s. 166 
12 K. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa 2003, s. 42 
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Leary, za ojców hipisów. Hipisi, podobnie jak niegdyś beatnicy, nie dbali o ubiór i 

wygląd. Często chodzili boso. Dziewczęta nosiły wianki z kwiatów. Grali na 

instrumentach, sprzedawali ozdoby. Często byli głodni, przypominali żebraków lub 

wędrujących mędrców. Zdarzało się, że stojąc na ulicach wręczali ludziom kwiaty. Stąd 

nazywano ich „Dziećmi kwiatami”.  

Wielu młodych tego pokolenia, opuściło bogate domy swoich rodziców, 

zamieszkując w komunach hipisowskich. Były to zazwyczaj opuszczone, prymitywne 

budynki, obok których często znajdował się kawałek ziemi uprawnej. Uprawa miała 

służyć przede wszystkim zaspokajaniu głodu. W budynku zazwyczaj były tylko łóżka 

lub materace, często własnoręcznie zrobione ze znalezionych materiałów. Najczęściej 

nie było elektryczności, bo nie płacono za prąd. Komuny posiadały prymitywne 

kuchnie. Naczynia zastępowano puszkami po konserwach. Wewnątrz zazwyczaj 

panował nieporządek.  

Do komun hipisowskich z reguły każdy mógł wstąpić. Często trafiały tam osoby 

mające dosyć dotychczasowego życia. W komunie można było dostać dach nad głową,  

narkotyk i zapomnieć o problemach. Nikt o nic nie pytał, za nic nie karcił. Każdy był 

akceptowany bez względu na swoje porażki i błędy. Komuny były otwarte, na 

wszystkich – często trafiali tam przestępcy. To tutaj przychodziła młodzież, po 

konfliktach z rodzicami, którzy nie akceptowali niedoskonałości swoich dzieci. 

Akceptacja jaką dawali hipisi działała jak magnes.  

W komunach panowała totalna wolność – również seksualna. Hipisi twierdzili, że 

miłością należy się dzielić, z czym wiąże się również miłość fizyczna. Dziewczęta 

współżyły z wieloma mężczyznami co za tym idzie – zachodziły w ciąże. Dlatego w 

krótkim czasie, w komunach pojawiło się wiele małych dzieci, których hipisi nie byli w 

stanie wychować. Na domiar złego często hipiski nie wiedziały, kto jest ojcem ich 

dziecka. 

Biała młodzież pochodząca z bogatych domów, która z dnia na dzień zaczęła 

mieszkać pośród swoich nowych, wywodzących się z różnych środowisk przyjaciół, nie 

była na to przygotowana. Mieszkając w apartamentach swoich rodziców nie zdążyli 

nauczyć się tego, czego nauczyli się ich rówieśnicy z gett. Nie znali walki o 

przetrwanie,  pragnienia dobra materialnego i nie zdawali sobie sprawy z 

niebezpieczeństw jakie im grożą ze strony innych ludzi. Dotychczas nie musieli się 

przed nikim bronić, nie umieli oszukiwać i uciekać. Pod dachem ich komun, każdy 
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mógł znaleźć schronienie, także wcześniej wspomniana przestępcza biedota, która 

rzadko kiedy okazywała im wdzięczność. Byli zbyt naiwni by żyć w świecie z dala od 

zasad swoich rodziców. Wielokrotnie ich naiwność była wykorzystywana, zarówno 

przez „drobnych” przestępców jak i  fałszywych proroków. 

 

3. Kształtowanie się ruchu religijnego Dawida Brandt Berga 

Na przełomie lat 60. i 70. hipisów można było spotkać w wielu publicznych 

miejscach, często pod gołym niebem. Popularnymi miejscami ich spotkań były plaże. 

Na jednej z takich, zajętych przez hipisów plaż w  Huntington Beach w Kalofornii, 

pojawiał się często około 50-letni mężczyzna – Dawid Brandt Berg. Ów mężczyzna 

sam posiadał dzieci w wieku ówczesnych hipisów, ale różnił się od innych rodziców. 

Nosił podobne do hipisów stroje, grał podobną do nich muzykę. Rozdawał kanapki z 

masłem orzechowym13, co niepracującej, często głodnej młodzieży bardzo się przydało. 

Nie krzyczał: „zetnij włosy i jedź na studia” – co niejednokrotnie ci młodzi słyszeli w 

domu. Znał odpowiedzi na ich pytania. Zdawał się akceptować ich świat i rozumieć ich 

poglądy. W ten sposób Dawid Berg znalazł słuchaczy swojej nauki. Zaczął 

ewangelizować wśród długowłosej, narkotyzujące się młodzieży, która jeszcze kilka lat 

wcześniej żyła w „złotej klatce” stworzonej przez rodziców. Młodzież ta, była otwarta 

na nowe poglądy i przede wszystkim naiwna. Nie przyjmowała do wiadomości, że nie 

tylko świat ich rodziców nie jest idealny. 

Pierwsza wspólnota Berga powstała już w 1968 roku i nosiła nazwę Nastolatki dla 

Jezusa. Tam, Berg przekazywał młodym stworzone przez siebie prawdy. Miał taki sam 

negatywny stosunek do pokolenia dorosłych jak jego słuchacze. Młodzi mieli podstawy, 

by mu ufać. W końcu jakiś dojrzały człowiek akceptował ich, i niewiele wymagał. Był 

bardziej otwarty w przeciwieństwie do dorosłych, jakich dotychczas spotykali. 

Wówczas hipisi, byli otwarci na wszystko co nowe. Nowe oznaczało dla nich 

pożegnanie starego – które się nie sprawdziło. Także nowa prawda, głoszona przez 

Berga zdawała się być czymś lepszym od tego co słyszeli dotychczas. Ruch od 

początku istnienia stosował metodę tzw. Bombardowania miłością. Polegała ona na 

otaczaniu nowych członków ruchu, serdecznością, która sprawiała wrażenie 

                                                
13 E. Fornalczyk, Rodzina miłości- podstawowe informacje, 
http://www.psychomanipulacja.pl/art/rodzina-milosci-podstawowe-informacje.htm, (05.05.2010) 
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spontanicznego aktu14. Osoby będące przedmiotem takiego zabiegu czuły się naprawdę 

kochane. 

 Berg szybko zdobył wielu zwolenników, pragnących miłości i ucieczki od świata 

konsumpcji w jaki była uwikłana większa część znanego im społeczeństwa. Berg był 

też pierwszym dorosłym, który nie widział nic złego w seksie z różnymi partnerami – a 

to młodzi wówczas praktykowali na dużą skalę. Dopiero z ust Berga usłyszeli, że Bóg 

ich za to nie potępia. Berg wręcz wychwalał dzielenie się miłością i co za tym idzie – 

seksem. W końcu młodzi znaleźli akceptację, której brakowało im. Znalazł się ktoś kto 

ich rozumiał i jednocześnie, kogo oni chcieli słuchać.  

Ruch się rozrastał a Berg przestał się ograniczać jedynie do plaż. Zaczął mieć 

rzekome objawienia i głosił proroctwa nie mające wiele wspólnego z Biblią. 

Wielokrotnie wypaczał tekst biblijny, interpretował go na swoje własne potrzeby, 

zyskując tym zwolenników. Zaczął przybierać coraz to nowe imiona jak Mojżesz 

Dawid, MO, Ojciec Dawid czy Tata. Wówczas, na początku lat 70. ruch zmienił nazwę 

na Dzieci Boże. 

  Berg zaczął wędrować po wielu miastach USA. Głosił przy tym rychły koniec 

świata. Ponadto twierdził, że zbawienie można uzyskać jedynie będąc członkiem jego 

grupy. Swoim przesłaniem zdobył liczne grono młodych zwolenników. Doszło do tego, 

że grupa rodziców członków jego ruchu założyła FREECOG, wspólnotę mającą na celu 

przeciwdziałanie destrukcyjnemu działaniu ruchu. Odpowiedzią było założenie 

THANKCOG, organizacji rodziców, którzy rzekomo byli zadowoleni z pozytywnych 

zmian jakie ruch wywarł na ich dzieci. Mimo istnienia tej pozytywnie opiniującej Berga 

organizacji, kampania rodziców z FREECOG wywołała spore zamieszanie w wyniku, 

którego Berg został zmuszony do opuszczenia Stanów Zjednoczonych. W 1972 roku 

wyjechał do Wielkiej Brytanii, zostawiając swoich zwolenników w kraju.  

Wyjazd nie zniszczył jednak ruchu Berga. Znalazł on doskonały sposób na 

kontaktowanie się z wiernymi za pomocą listów, rysunków, taśm, filmów i fotografii 

przedstawiających Berga. Napisał około 3000 listów (zwanych MO Letters). Listy 

miały bardzo kontrowersyjne tytuły i treści. Podczas gdy Berg przebywał w Anglii, jego 

listy były czytane przez zwolenników, którzy ponadto sprzedawali je, popularyzując 

tym samym ruch.  

                                                
14 A. Zwoliński, Anatomia sekty, Kraków 1996, s. 167 
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Ruch w miarę rozrastania się przybierał coraz bardziej hierarchiczną strukturę. 

Naczelne miejsce zajmował Berg, jako król z woli Boga. Bergowi bezpośrednio 

podlegała rodzina królewska, która składała się z członków jego rodziny. Następnie 

była rada ministrów. Szybko zaczęto prowadzić działalność na świecie w związku z 

czym ruch podzielił świat na dwanaście rejonów z których każdemu przewodził jeden 

biskup. Biskupom podlegali pasterze regionalni, a tym z kolei - pasterze okręgowi. 

Każdy z okręgów miał kilka kolonii, spośród których każda miała swojego 

przewodnika15. Wszystko jednak co było wykonywane przez tą hierarchiczną grupę 

wychodziło bezpośrednio od Berga. Każdy z uczestników ruchu podlegał ścisłej 

kontroli. Członków zaczęto nakłaniać do zawierania małżeństw z wybranymi przez 

Berga partnerami. Kobiety przy tym traktowano jak towar. Po pewnym czasie Berg 

zaczął zachęcać małżeństwa do wymiany małżonków – tzw. Sharing,  a także do 

uprawiania seksu pozamałżeńskiego.   

Listy Berga zaczęły zawierać coraz bardziej kontrowersyjne treści. Twierdził, że w 

seksie pozamałżeńskim nie ma nic złego, tym samym zachęcając do rozwiązłości. 

Takimi słowami idealnie trafiał w ideologię hipisów, swoim ideami uzasadniał i 

usprawiedliwiał ich czyny.  

W 1973 roku Dawid Brandt Berg odkrył nowy sposób pozyskiwania kolejnych 

członków. Filtry Fishing – jest to rodzaj prostytucji religijnej, polegający na 

pozyskiwaniu nowych wiernych, poprzez uwodzenie. Kobiety miały, za pomocą flirtu, 

następnie seksu, zdobyć nowych zwolenników ruchu. Mężczyźni również mieli dla 

podobnych celów zdobywać kobiety. Działanie takie jest całkowicie sprzeczne z  

Biblią. Berg jednak twierdził, że jest to nowy obowiązek nałożony przez Boga. Naiwna 

młodzież, buntująca się przeciwko starym zasadom uwierzyła mu bez problemów.  

Wiele osób, mimo, iż nie czuły się dobrze uprawiając Filtry Fishing, posłuszne 

przywódcy swojego ruchu, w taki sposób pozyskiwały nowych członków. Berg 

stosował logikę: „dla Boga czasem trzeba się ubrudzić”16. Pozwał podczas miłosnych 

połowów np. pić alkohol, mimo iż zasady ruchu  zabraniały alkoholu, narkotyków i 

papierosów. Miłosne połowy, poza zdobywaniem adeptów, miały też przynosić 

korzyści materialne. Członkowie ruchu bowiem od lat żyją w zamknięciu – z dala od 

wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej.  

                                                
15 M. Burrel, J. Allan, Nie wszyscy są jednego ducha, Warszawa 1988, s. 72 
16 J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 34 
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We wspólnocie szybko zaczęło się pojawiać mnóstwo nowonarodzonych dzieci – 

wynik miłosnych połowów. W ruchu aborcja była zakazana. Dzieci we wspólnocie 

często nie wiedziały, kto jest ich prawdziwym ojcem, ale do wszystkich dorosłych 

członków zwracały się „Mamo” i „Tato”.  Berga zaś, nazywały „Dziadkiem”. Grupa w 

tym czasie była już zamkniętą wspólnotą, zupełnie odizolowaną od świata. Tym samym 

dzieci urodzone w ruchu skazane były na życie w izolacji. Znaczną część członków 

ruchu stanowiły osoby, które niegdyś uciekły od zniewolenia jakie zbudowali im ich 

rodzice. Teraz  sami stwarzali jeszcze gorszy świat swoim dzieciom, które dostały od 

nich jeszcze mniejszą szansę na wolność.  

W 1979 Berg napisał list Moja mała rybka, w którym zachęcał do stosunków 

seksualnych z dziećmi. Sam przyznał się do stosunków kazirodczych ze swoją córką17. 

W tym też czasie, ruch zmienił nazwę z Dzieci Boże na  Rodzina Miłości.  

Berg tworząc swoje kontrowersyjne listy wymagał aby były one czytane dzieciom, 

chcąc jak sądzę, od najmłodszych lat wychować sobie przykładnych zwolenników. 

Propagował związki kazirodcze. Ponadto nakazywał też zawieranie małżeństw między 

12-14 letnimi dziećmi. Twierdził, że skoro Bóg spowodował, że mogą mieć dzieci w 

tym wieku, to jednocześnie Bóg chce ich małżeństwa. Dzieci w takich sytuacjach nie 

miały wyboru18. Ponadto ruch zajmował się też produkcją m.in. filmów zawierających 

treści pornograficzne z udziałem dzieci, które nieświadome robiły co im kazano19. 

W 1987 roku Flirty Fishing zostało oficjalnie zabronione, głównie przez epidemię 

AIDS. Wówczas zmieniono nazwę  ruchu z Rodzina Miłości na Rodzina. Ruch jednak 

nadal praktykuje dzielenie się małżonkami, choć dzisiaj według oficjalnych źródeł, 

praktykę tę mogą wykonywać jedynie dorośli członkowie, którzy są w zgromadzeniu 

dłużej niż pół roku, ponadto wszystkie strony muszą się na taki akt zgodzić.  

1 października 1994 roku w Costa de Caparica  w Portugalii zmarł Dawid Brandt 

Berg. Pozostawiając swoim wiernym swoje listy i pisma. Kierownictwo nad ruchem 

przejęła druga żona Dawida Berga – Karen Zerby. Część członków ruchu opuściło 

zgromadzenie, zarzucając mu wykorzystywanie i manipulację. Wiele osób ma żal za 

molestowanie seksualne jakiego doświadczyli w dzieciństwie, za sprawą ruchu. Między 

innymi córka Dawida Brandt Berga – Linda, która dziś jest znana jako Deborah Davis. 

                                                
17 J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 28 
18 Wiara a seks,  http://www.esperlando.com/wiara%20a%20sex.htm, (03.01.2010) 
19 Z raportu o bezpieczeństwie państwa, http://www.dziecionline.pl/trudne/Sekty/panstwo.htm 
(07.03.2010) 
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Działalność ruchu, przyczyniła się do wielu załamań, zabójstw i samobójstw. Osoby, 

którym przyszło rosnąć i wychowywać się w ruchu mają w psychice rany nie do 

wyleczenia. Przykładem może być sprawa Ricky’ego Rodrigueza, który po latach 

spędzonych ruchu dokonał zabójstwa jednej z byłych przywódczyń grupy w Arizonie, a 

następnie popełnił samobójstwo20. 

Właściwie od początku istnienia zgromadzenia, bo już w latach 70. ruch prowadził 

działalność misyjną na świecie. Dziś posiada swoje zgromadzenia w krajach całego 

świata, i wciąż walczy o nowych członków. W  1995 roku ruch  wydał The Love 

Charter, dokument regulujący prawa, przywileje i obowiązki członków ruchu. Według 

tego dokumentu członkowie mają większą swobodę niż to było wcześniej. Odtąd ruch 

funkcjonuje pod nazwą Wspólnota niezależnych zgromadzeń misyjnych „Rodzina”. 

Mimo swoich kontrowersyjnych zasad ruch założony przez Berga aktywnie 

uczestniczył w misjach humanitarnych, co jest kontynuowane do czasów dzisiejszych. 

Na swoich oficjalnych stronach członkowie podkreślają ten rodzaj swojej działalności. 

Twierdzą też, że dziś pedofilia czy Flirty Fishing to jedynie przeszłość. Nadal jednak 

podstawowym źródłem ich doktryny są pisma pozostawione przez ich założyciela – 

Dawida Brandt Berga.  

Członkowie ruchu podobnie jak niegdyś „Dzieci kwiaty”, chodzą po ulicach 

wręczając ulotki z kolorowymi, komiksowymi rysunkami i zapraszając na spotkania. 

Często oferują różne usługi jak np.: naukę języków obcych. Dzisiaj także stosują, 

zastosowany niegdyś przez Berga zabieg Bombardowania miłością – do którego 

współcześni, nieszczęśliwi ludzie mają słabość, podobnie jak młodzież lat 60. i 70. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 M. Kropidłowski, Sekta Dzieci Boże – kolejne samobójstwo i morderstwo, 
http://www.ekumenizm.pl/article.php?story=20050128092100177, (02.01.2010) 
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II. Doktryna ruchu Dawida Brandt Berga a zasady hipisów 

 

1. Elementy doktryny ruchu Dawida Brandt Berga 

 Młodzi ludzie, których Berg spotykał w Huntington Beach byli w większości 

buntownikami. Koniec lat 60-tych to czas gdy w Stanach przetoczyło się mnóstwo 

ruchów kontestacyjnych. Ich uczestnicy swoim zachowaniem wyrażali niechęć do jego 

zdobyczy i obłudy jaką stworzyła konsumpcyjna kultura Ameryki. Oto jakimi słowami 

trafiał Berg do adeptów : "Dzieciaki są porywane ze swych domów przez prawa o 

obowiązku szkolnym, zaćpane jak wszyscy diabli przez nowoczesne, bezbożne, 

bezużyteczne szkolnictwo publiczne; zahipnotyzowane przez TV, filmy, magazyny i 

nowoczesną muzykę; i uwięzione przez nowoczesny reżim, prawa o pracy nieletnich,  

prawa o władzy rodzicielskiej, prawo o dolnej granicy wieku uprawniającej do 

małżeństwa, prawo o niepełnoletnich i przez przepisy poborowe, i przez przymus służby 

wojskowej”21.   Te  słowa wzbudzały niechęć do świata, tworzyły w umyśle człowieka 

przekonanie, że zginie tkwiąc w nim dalej. Skłania tym samym do podjęcia decyzji o 

odcięciu się od niego. W ten sposób Berg pozyskiwał swoich członków, którzy 

wierzyli, że świat dany przez Berga będzie zupełnie innym - lepszym od świata 

konsumpcji w jakim żyli dotychczas.  

 Berg nie tylko twierdził, że materialny, zastany przez niego świat był zły. Miał też 

wiele do zarzucenia światu reprezentowanym przez kościoły. "Nienawidzimy obłudy, 

faryzeuszostwa, kłamstw i oszustw tych, którzy twierdzą, że są Kościołem, ale oni nie są 

nim, a my nienawidzimy diabelskiego systemu duchowego, jaki im patronuje”22. Tymi 

słowami Berg dawał do zrozumienia, że jeżeli ktoś chciałby żyć w prawdziwym 

Kościele, być prawdziwym chrześcijaninem - powinien dołączyć do jego grupy. 

Według przekonania Berga - tylko będąc w jego ruchu człowiek zazna  zbawienia.  

 Ruch stosuje też metodę tak zwanego: łupienia Egipcjan. Nazwa została 

zainspirowana wyjściem Izraelitów spod niewoli Egipskiej. Łupienie w tym przypadku 

polega na okradaniu własnej rodziny, a następnie przekazywaniu wszystkiego w ręce 

przewodników ruchu. Wspólnota ruchu opiera to stwierdzenie na ewangelii Łukasza, 

mówiącej o tym, że błogosławionym jest ten kto opuści dom dla Królestwa Bożego23. 

                                                
21 M. Burrel , J. Allan, Nie wszyscy są jednego ducha, Warszawa 1988, s. 65 
22 Tamże 
23 J. Zabiełło, Łupienie Egipcjan, http://apologetyka.com/sekty/rodzina/rewizja/egipt, (10.03.2010) 
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Członkowie tej grupy twierdzą, że wstąpienie do ich ruchu jest równoznaczne ze 

wstąpieniem do Królestwa Bożego. Tymczasem łupienie własnej rodziny jest sprzeczne 

z treściami zawartymi w Biblii. Ruch zatem w tej kwestii wyraźnie tworzy swoje, 

całkiem nowe zasady.  

 Najbardziej kontrowersyjnym aspektem ruchu jest podejście do seksu. W 

publikacji wspólnotowej zatytułowanej: The Basic MOP (Podstawy ruchu MO), 

znajdujemy cytaty: „Seks był pierwszym przykazaniem dla człowieka, i mieć seks jest 

pierwszym posłuszeństwem wobec Bożych przykazań; Diabeł nienawidzi seksu! Ale Bóg 

kocha go! On uczynił go i On stworzył ciebie abyś go miał i się nim cieszył; Seks ma 

miejsce także w Niebie! Będziesz mógł mieć seks jaki chcesz bez męczenia się i 

impotencji, i będziesz wiecznie męski! Nie będzie więcej czasu, że nie mógłbyś go 

uprawiać i nigdy czasu kiedy dziewczyny nie chciałyby go! To moja część Niebios!”24; 

Należy  wnioskować ze słów Berga, iż wolą Boga jest to by ludzie uprawiali seks bez 

umiaru. Wedle powyższy zdań, seks to najwyższa wartość i szczęście - czego w Niebie 

nam nie zabraknie. „Wierzę w seksualną wolność i piękno nagości”25 - zdanie to 

sugeruje, iż seks nie powinien być niczym ograniczony i, że - biorąc pod uwagę, że 

słowa były wypowiadane przez duchowego przewodnika, uznającego się za 

chrześcijanina - wstrzemięźliwość na gruncie chrześcijaństwa jest nieuzasadniona. W 

jednym z listów Berg radzi swoim wiernym, by podarowali sobie „bajki przekazywane 

przez niektóre kościoły”26- twierdzi, że nakaz wstrzemięźliwości to brednia wyssana z 

palca.  

 „Jeśli Bóg jest Miłością to jest On i Seksem! Tak więc diabeł nienawidzi wszystkie 

trzy: Boga, Miłość i Seks!” - ten fragment publikacji zgromadzenia, jasno pokazuje, iż 

dla  ruchu miłość i seks są tożsame. „Bez miłości i seksu nie byłoby niczego! - Ani 

Boga, ani miłości, ani seksu, ani kochanków, ani rodzin, ani przyjaciół, ani sztuki, ani 

piękna, ani żadnej w ogóle egzystencji!”27.  „Czy lubisz seks? Czy radujesz się nim? 

Jeśli nie, to coś złego musi być z tobą samym”28, zatem seksualność to normalna rzecz, 

kto tego nie pragnie  musi być nienormalnym.  

                                                
24 Podaję za: J. Zabiełło, Religijna prostytucja, http://apologetyka.com/sekty/rodzina/rewizja/prostytucja, 
(10.03.2010) 
25 Tamże 
26 Podaję za: E.Barker, Nowe ruchy religijne, Kraków 1997, s. 282 
27 Podaję za: J. Zabiełło, Religijna prostytucja, http://apologetyka.com/sekty/rodzina/rewizja/prostytucja, 
(10.03.2010) 
28 Tamże 
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 Berg w swoich listach wychodzi także poza zwyczajną, ludzką seksualność. W 

The Basic MOP  znajdujemy takie fragmenty: „Możemy mieć seksualny związek z 

Panem w Duchu!; Pewnie nie wiesz co to są za wrażenia dopóki nie miałeś duchowego 

orgazmu Ducha, eksplozji Ducha przez bycie posiadanym przez Świętego Ducha 

Boga!”29. 

 Członkowie ruchu uprawiali miłość pozamałżeńską nie tylko w obrębie ruchu. Jak 

już wcześniej wspomniałam zgodnie z instrukcjami Berga stosunki pozamałżeńskie 

utrzymywano także z osobami niezwiązanymi z ruchem. W zbiorze Chleb Powszedni 

autorstwa Berga, czytamy : „Musiało być wszystko albo zupełnie nic, w przeciwnym 

razie nie mogli uwierzyć, że była to prawdziwa miłość. Nie mogli zrozumieć, jak można 

zaofiarować wypełnienie ich serca, ale nie ich ciała, zaspokojenie ich duszy, ale nie ich 

łaknącego ciała. Te dwa były nierozdzielne, jedno nie mogło się obejść bez drugiego i 

musieliśmy nakarmić oba. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje 

im powszedniego chleba (niezbędnej fizycznej potrzeby jak seks), a ktoś z was 

powiedziałby im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie», a nie dalibyście im tego, 

co ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa 

jest!”30- z fragmentu tego wynika, że ciało i dusza stanowią jedno, a więc naszym 

obowiązkiem jako miłujących chrześcijan jest zaspokajanie potrzeb bliźnich - zarówno 

duchowych jak i materialnych. Wedle tych słów powinniśmy zatem zaspokajać 

wszelkie ich potrzeby także seksualne. 

  Członków ruchu pouczano by każdemu kogo spotkają mówili: „Wierzymy w 

Jezusa i naprawdę was kochamy”31. Zatem wzorowy członek ruchu postępował zgodnie 

z tymi instrukcjami. Starał się kochać napotkane osoby. I zgodnie z nauką tego ruchu  

robił wszystko aby zaspokoić potrzeby bliźniego. Członkowie ruchu mieli wielu 

partnerów seksualnych . Niektórzy badacze twierdzą, że takie zachowanie jest metodą 

na pozyskanie nowych członków. Ta, wcześniej już wymieniana metoda, nosząca 

nazwę  Flirty Fishing, znaczy dosłownie łowienie flirtem. Członkowie praktykowali ją 

na dużą skalę. 

 Ruch Berga ma również pozytywne stanowisko wobec astrologii. „Mogę 

udowodnić wam z Pisma świętego, że Bóg przeznaczył gwiazdy i planety do 

                                                
29 Podaję za: J. Zabiełło, Religijna prostytucja, http://apologetyka.com/sekty/rodzina/rewizja/prostytucja, 
(10.03.2010) 
30 Podaję za: Tamże  
31 M. Burrel , J. Allan, Nie wszyscy są jednego ducha, Warszawa 1988, s. 69 
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kontrolowania i wpływania na nasze życia, a przynajmniej nasze osobowości, jeśli nie 

rzeczywiste wydarzenia! Bezwzględnie możesz mniej więcej określić jaka będzie jakaś 

osoba w zależności od miesiąca, w którym się urodziła, uwierz lub nie. Księga Rodzaju 

1:14 mówi nam, że Bóg uczynił gwiazdy i planety głównie «aby były znakami dla 

oddzielania pór (nie tylko lata i zimy)!, dni i lat, jak również światłami.» (Sędziów 5:20. 

Eklezjastes (Kazn.) 3:1-8 wyjaśnia, że Bóg ustanowił czas na wszystko."32 - oto 

fragment z listu Berga pt.: Poza ten świat. Berg utrzymuje zatem wiarę w horoskopy 

czy wpływ gwiazd na osobowości ludzi. Według takiego rozumowania wszystko z góry 

jest ustalone i zapisane w gwiazdach. Zatem wszelkie próby zmiany losu są zbędne. 

Człowiek nie ma się co starać, bo jego los jest przesądzony.  

 Doktryna Berga sięga również religii Wschodu. „Może jesteś tym zszokowany, 

lecz zaczynam być przekonany, że może być trochę prawdy w starej wschodniej wierze 

w reinkarnację, że ludzki duch może wrócić w innej formie. (...) Jeśli więc zrobił z siebie 

psa lub świnię, dlaczego nie może być, że ludzie za karę są faktycznie zmuszeni do 

przybrania form takich bestii w życiu pozagrobowym, przynajmniej na jakiś czas jako 

czyśćcową karę czy zapłatę za złe życia, które prowadzili? «Co człowiek sieje to i żąć 

będzie!» (Galatów 6:7)”33 - Być może zgodnie z religiami wschodnimi Berg i jego 

zwolennicy uważali - podobnie jak wyznawcy wschodnich wierzeń, a także hipisi, iż 

zwierzęta są ich braćmi. Berg dodał do chrześcijańskiej religii elementy Wschodu.  

 Dawid Brandt Berg od początku trwania ruchu a więc przy początkach ruchu 

Nastolatki dla Jezusa, cieszył się poważaniem wśród słuchaczy. Przejawiał autorytarny 

stosunek do swoich zwolenników, którzy darzyli go niemalże fanatyczną lojalnością. 

Zapewne było to spowodowane przekonywaniem Berga o swoim powołaniu jakie miał 

dostać od Boga.  Oto fragment listu Berga ze zbioru pt. Chleb powszedni:  "Słowo Boże 

mówi: «Wzbudzę jednego z twoich braci, takiego, jak ty, który poprowadzi Mój lud.» 

(Deut.18:15). A WIĘC PAN MUSIAŁ MNIE PRZEKONAĆ, ŻE JESTEM JEGO 

PROROKIEM. (...) Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, możecie przeczytać 

Listy o Ezechielu 34 i inne proroctwa o Dawidzie, i różne Listy o nim, tak byście 

wiedzieli, że to ja jestem tym Dawidem, o którym mówił Pan i który miał przyjść w tych 

Ostatnich Dniach, żeby zebrać was, Jego dzieci, byście szły za Panem. (...) Bóg 

powiedział, iż ja będę tym Dawidem, o którym mowa jest w Biblii, Nowym Dawidem 

                                                
32 Podaję za: J. Zabiełło, Okultyzm, astrologia, reinkarnacja i pomocnicze demony, 
http://apologetyka.com/sekty/rodzina/rewizja/demony , (10.03.2010) 
33 Tamże 
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dawno po Mojżeszu, taki jak Mojżesz. To dlatego nazwali mnie MO, Mojżesz, i tak 

otrzymałem imię Mojżesz Dawid! Bo jestem, w pewnym sensie, jak Mojżesz, i jestem 

Dawidem z Ezechiela 34, tym ostatecznym prorokiem Bożym, którego Bóg miał zesłać w 

tych Dniach Ostatecznych, aby to Ostatnie Pokolenie szło za Panem, aż Jezus wkrótce 

powróci"34. Berg popierając się takimi słowami uargumentowanymi przez Biblię, 

przyjął biblijne imię Mojżesz (Mosses) w skrócie MO i tak też był nazywany przez 

swoich zwolenników. Berg w tym liście przywłaszczył sobie proroctwa należące do 

Jezusa Chrystusa. Słuchacze, którzy przyjęli tę naukę zapewne nie byli - jak twierdzi J. 

Zabiełło35 - dobrze zaznajomieni z Biblią. Oba stanowiska bowiem - biblijne i to o 

jakim jest przekonany Berg - wzajemnie się wykluczają. Zatem słuchacze i zwolennicy 

Berga przynajmniej w większości, musieli być prostymi dotychczas niezbyt religijnymi 

osobami, rozpoczynającymi swoją przygodę z Biblią dopiero przy boku Berga, jego 

słów czy wydawanych przez niego broszurek. Berg zatem był traktowany przez swoich 

zwolenników z wielkim szacunkiem z racji posiadania rzekomego, specjalnego 

powołania. Zwolennicy tego ruchu uważali swojego założyciela za Bożego wysłannika i 

specjalnego proroka XX wieku. Takie przekonania powodowały wielkie oddanie 

przywódcy.  

 Ponadto, gdy któryś z członków miewał jakieś wątpliwości ruch cytował słowa z 

Biblii, Mt.18:3 "I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie 

staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego", po zacytowaniu tych słów 

miano nakazywać po prostu zastanowienie się nad nimi. Zastanowienie się nad tym 

fragmentem, doprowadzało do stwierdzeń, że w swoich wątpliwościach powinni być 

jak dzieci.  Dociekanie, szukanie prawdy, powątpiewanie było traktowane jak grzech. 

Ruch wmawiał swoim członkom, że ci powinni wierzyć a nie myśleć, gdyż według 

ruchu myślenie to grzech. Wpajano , że tylko będąc jak dzieci (a więc nie wiedząc zbyt 

wiele) zaznają zbawienia. Adept zatem „wyłączał swój mózg” i zaczynał ślepo słuchać 

przewodników ruchu. Takie zabiegi tworzyły w uczestnikach infantylność i stopniowo 

niszczyły ich indywidualność.  

 Innym sposobem na zniszczenie wątpliwości w członkach ruchu była kolejna, 

specyficzna zasada tej grupy. Ruch Berga, głosił, że grzechem jest to, do czego nie 

                                                
34 Podaję za: J. Zabiełło, Prorok, http://apologetyka.com/sekty/rodzina/rewizja/prorok, (10.03.2010) 
35 J. Zabiełło, Rewizja twierdzeń "Rodziny".Prawda nie boi się rewizji! Biblijna analiza nauk Dawida 
Berga i jego "Rodziny",  http://apologetyka.com/sekty/rodzina/rewizja (09.03.2010) 
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mamy  przekonania. Zatem wszelkie wątpliwości  miały pochodzić od diabła. W 

związku z czym adept dążył do tego by zniszczyć swoje wątpliwości, by zniszczyć 

rodzącego się w jego sercu szatana. Takim oto sposobem ruch ten, pozbawiał w 

pewnym sensie swoich członków rozumnych, zdroworozsądkowych reakcji.  

  Ruch odwoływał się też do Apokalipsy. „Jesteście nowym pokoleniem! 

Nadchodzi koniec czasów o których mówili wszyscy prorocy”36. Berg przewidywał 

koniec świata, który miał nastąpić w 1993 roku. Przewidywano katastrofę po, której 

ziemię mieli zasiedlić na nowo wyznawcy ruchu. 

 

2. Najważniejsze idee ruchu hipisowskiego  

 Młodzi lat 60. i 70. buntując się przeciw pokoleniu rodziców, dążyli do zupełnie 

innego życia. Hipisi dążyli do spokoju w każdej dziedzinie życia. W przeciwieństwie do 

„wyścigu szczurów" jaki obok prowadziło konsumpcyjne społeczeństwo ich życie 

miało być wolniejsze i spokojniejsze. Unikali rozgłosu, wysokich stanowisk, 

wyróżniania się (mimo, że ich styl życia doprowadził do nieco innych skutków). Starali 

się być życzliwi i bezkonfliktowi wobec wszystkich. Chcieli równości i miłości między 

wszystkimi ludźmi. Dążyli do tego, by nie porównywać się z innymi i unikać 

rywalizacji. To co robili, miało być wynikiem prawdziwego oddania. Unikali 

schematycznych czynności. Najczęściej oddawali się: sztuce, muzyce, kontemplacji - 

czynnościom, które wymagały zaangażowania. Wszystko co robili miało wywoływać 

radość. Chcieli życia bogatego wewnętrznie i skromnego zewnętrznie. Mieli kierować 

się uczuciami, bez wchodzenia w utarte schematy. Wierzyli w miłość i w jej 

ponadczasową wartość. 

  Największą wagę przywiązywali do rozwoju duchowego. Praktykowali sposób 

medytacji zaczerpnięty z religii Wschodu. Odwoływali się do takich wierzeń jak 

buddyzm, hinduizm, czy dawne zapomniane wierzenia pogańskie. Pozytywnie odnosili 

się do samej Biblii. Jezusa ogłosili pierwszym hipisem. Ważny był dla nich rozwój 

duchowy, do czego zaliczali też stany wywoływane przez substancje halucynogenne. 

Twierdzili, że należy rozszerzyć swoją świadomość. Przyjmowali narkotyki, które ich 

zdaniem pozwalały zbliżyć się do tajemnic: istoty bytu, pochodzenia wszechrzeczy, 

struktur wewnętrznej, własnego „ja”37. Właściwości narkotyków miały w ich 

                                                
36 T. Doktór, Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik, Warszawa 1999, s. 77 
37 T.Müller, Młodzieżowe podkultury, Warszawa 1987, s. 175 
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przekonaniu zaspokajać potrzeby poznania oraz działalności twórczej. Narkotyk miał 

być bodźcem do działania.  

 Sformalizowane dotychczasowe życie, mieli zastąpić kontemplacją przyrody i 

filozofii. Cieszyli się tym, co przynosi los: spotykaniem ludzi, muzyką, naturą. Nie 

wymagali też wiele od siebie samych. Zgodnie ze znanym wśród hipisów hasłem 

"Zabrania się zabraniać" nie odmawiali sobie żadnych przyjemności. Starali się 

traktować wszelkie stworzenia jak swoich braci. Za swoich braci uznali zwierzęta, stąd 

często byli wegetarianami w myśl zasady: „nie zabijaj brata”.   

 Młodzież tamtych lat dążyła do prostego szczęścia. Dla nich szczęście nie 

oznaczało tego samego co dla pokolenia ich rodziców. Dobra materialne nie zapewniały 

im tego. Szczęściem było dla nich życie w zgodzie ze sobą, wykonywanie tylko takich 

czynności na jakie mieli ochotę, nie szkodzenie nikomu, prostota.  

 Możność robienia tego na co mieli ochotę była dla nich bardzo istotna. Szeroko 

rozumiana wolność dotyczyła praktycznie każdej sfery życia. Porzucili wierność 

małżeńską, na rzecz całkowitej wolności w doborze partnera. Odtąd seks miał być 

uzależniony jedynie od ich woli - bez żadnych odgórnych zakazów i nakazów. Mieli 

uprawiać seks wtedy kiedy tylko chcieli. Ta wolność seksualna byłą nie do 

zaakceptowania przez większość kościołów. Szukali takiej religii, jaka ich zaakceptuje. 

Odwoływali się często do „nowych” nieznanych im dotychczas wierzeń. Szukali 

zjawisk transcendentnych. Negatywnie podchodzili do wszelkich instytucji, także do 

instytucji kościoła. Akceptowali mniej instytucjonalne zgromadzenia religijne. Często 

tworzyli swego rodzaju eklektyzm stając się mieszanką wielu religii a raczej czerpiąc z 

nich takie idee, jakie im odpowiadały, omijając nie pasujące aspekty.  Hipisi stworzyli 

pluralizm wielu wierzeń jakie dotychczas istniały w świecie. Najważniejsze było dla 

nich jednak dążenia do szczęścia i przyjemności.  

 Ideologia hipisowska zakładała, że świat dąży do zagłady spowodowanej 

rozwojem cywilizacji. Według tego ruchu, jedynym ratunkiem jest powrót do natury, 

odrzucenie dotychczasowych norm prawnych i moralnych i uszczęśliwianie ludzi 

poprzez proste, niezobowiązujące do niczego życie w komunie.  Komuna miała 

umożliwić życie bliższe naturze. Gdzie - w pierwotnym założeniu, nie było mowy o 

przymusie czy zasadach. Życie w komunie miało być oparte na życiu regulowanym 

potrzebami ciała, dającym autentyczne kontakty między ludzkie. Prostota, jedność 

psychiczna i bliskość fizyczna miała tworzyć silne poczucie miłości. Miłość, wolna 
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miłość wobec  świata i ludzi miała mieć swój wyraz  w nieskrępowanym współżyciu 

seksualnym.  Dążono do wyzbycia się wszelkich podziałów - zarówno z racji płci, rasy 

jak i pochodzenia. Usiłowano stworzyć świat w którym wszystkie istoty będą żyły obok 

siebie w pokoju i szczęściu. Krytykowali ówczesną rzeczywistość, jej  systemy prawne, 

instytucje, granice. Negowali rodzinę, obowiązki obywatelskie, normy społeczno- 

obyczajowe, higienę czy pracę. Propagowali anarchię i pacyfizm. 

 Hipisi mieli być spontaniczni, chcieli robić to na co przyjdzie im ochota. Pragnęli 

by każdy człowiek był traktowany jako indywidualna jednostka. Mieli dążyć do 

samoakceptacji gwarantującej osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Zgodnie z religiami 

Wschodu dążyli do nirwany.  

 Pokolenie młodzieży lat 60. i 70. za swój główny dekalog uznało tekst  napisany 

w I połowie XX wieku przez Maxa Ehrmanna o tytule Desiderata. Tekst powstał w 

języku angielskim. Tłumaczenie na język polski dokonał Andrzej Jakubowicz: 

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w 
ciszy. 

O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. 

Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i 
nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. 

Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. 

Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, zawsze bowiem 
znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. 

Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie źródłem radości. 

Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w 
zmiennych kolejach losu. 

Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa, niech ci to, jednak nie 
zasłoni prawdziwej cnoty. 

Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. 

Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, 
albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. 

Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. 

Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. 

Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. 

Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. 

Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. 

Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechświat jest bez 
wątpienia na dobrej drodze. 

Tak wiec żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz 
i jakiekolwiek są twoje pragnienia. 

W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. 
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Przy całej złudności i znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. 

Bądź radosny. Dąż do szczęścia38. 

 

 Świat za sprawą hipisów miał się odmienić. Ludzie mieli powrócić do natury, 

prostoty, miłości. Ludzie mieli żyć według powyższych prostych słów Desideraty. 

Szybko jednak ruch hipisowski został skomercjalizowany. Przestał być czymś 

oryginalnym a dostał się do kultury popularnej, do przeciętności - do tego przeciw 

czemu się buntował. Hipisi stali się elementem konsumpcyjnego świata jakiemu byli 

przeciwni. 

 

3. Podobieństwa i różnice między doktryną ruchu Dawida Brandt Berga a 

doktryną ruchu hipisowskiego 

             Ruch Berga stosował i stosuje do dziś technikę Bombardowania Miłością. 

Sądzę, że otwarty, przyjaźnie nastawiony do napotkanych osób hipis również 

bombardował miłością. Spotkanie z hipisem zatem, musiało być bardzo podobne do 

spotkania z członkiem ruchu  założonego przez Berga. 

Hipisi często przesiadywali w publicznych miejscach grając na instrumentach, 

rozdając kwiaty. Berg rozdawał darmowe posiłki, przesiadywał w publicznych 

miejscach i grał na gitarze. „Dzieci kwiaty” czuły potrzebę rozmowy na tematy 

egzystencjalne i często je poruszali, podobnie było w przypadku Berga.  

Hipisi byli zwolennikami wolnej, niczym nieograniczonej miłości objawiającej 

się także w swobodzie seksualnej. Podobne podejście w tej kwestii miał Berg. Seks z 

wieloma partnerami jaki był praktykowany przez członków obu ruchów doprowadził 

tego, iż wiele nowo narodzonych dzieci w obydwu ruchach nie wiedziało kto jest ich 

ojcem.  

Hipisi budowali swoje idee w opozycji do konsumpcyjnego, materialistycznego 

świata. Berg również negatywnie się o nim wypowiadał. Oba ruchy krytykowały 

ówczesną sytuacje polityczną, militarną i społeczną. Zarówno Berg jak i hipisi mieli 

negatywny stosunek do Kościoła ale mimo tego pozytywnie wypowiadali się o samym 

chrześcijaństwie i Biblii. Hipisi szukali też sensu w religiach Wschodu a Berg nie 

negował prawdziwości tych religii. Członkowie obu ruchów byli zafascynowani 

wróżbami i mistyką.  

                                                
38 Desiderata, http://www.hipisi.pl/page.tresc.pl33.html, (10.03.2010) 
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Hipisi mówili o rewolucji, którą Berg bardziej sprecyzował – mówił o Rewolucji 

dla Jezusa. Oba ruchy mówiły też o schyłku ery, gdzie w najbliższym czasie miało 

dojść do zagłady. Ratunkiem przed nią miał być, według hipisów – powrót do natury, 

według Berga - wstąpienie do jego ruchu.  

Berg mimo swojego negatywnego stosunku do konsumpcjonizmu zachęcał do 

łupienia Egipcjan, czyli do okradania własnych rodzin przed wstąpieniem do ruchu. 

Niejako Berg i jego zwolennicy żyli na dorobku tych, których krytykowali. Często, 

również hipisi utrzymywali się dzięki materialistom, których krytykowali.  

Hipisi dążyli do wolności i anarchii. Ruch Berga miał strukturę hierarchii, gdzie 

najważniejsze miejsce w grupie zajmował Berg i wyznaczeni przez niego przywódcy.  

Przywódcom członkowie zobowiązani byli całkowite posłuszeństwo. W takim 

przypadku życie wyznawców ruchu Berga było ściśle kontrolowane. Hipisi mieli 

pozytywny stosunek do środków halucynogennych i używek. Środki te cieszyły się w 

ich środowisku powszechną aprobatą. W ruchu Berga natomiast, wszelkie używki były 

surowo zabronione. Dopuszczano zażywanie tych środków tylko z konieczności jaką 

było pozyskanie nowego członka dla zgromadzenia. W ruchu hipisowskim wszystko co 

miało miejsce, w założeniu było jedynie aktem woli danej osoby. Wśród hipisów była 

dopuszczana antykoncepcja i aborcja. W ruchu Berga zakazana była: aborcja, 

antykoncepcja a nawet naturalna kontrola urodzeń. Ponadto wolna miłość u hipisów 

miała być w założeniu wynikiem ludzkiej woli. Berg z seksu zrobił przymus, 

motywowany zdobyciem nowych zwolenników ruchu.  

Hipisi często po latach buntu wracali do „domu”. Często kończyli studia, szli do 

pracy i zakładali własne rodziny. Niektórzy skończyli jako narkomanii. Ruch 

hipisowski stał się wspomnieniem i historią. Dziś pozostały jedynie elementy dawnego 

buntu młodych. Ruch Berga z kolei mimo, iż nie żyje już sam założyciel, rośnie w siłę. 

Obecnie posiada swoich zwolenników na całym świecie i odkrył mnóstwo metod na 

pozyskiwanie nowych członków. Dziś stanowi on coraz większe zagrożenie dla ludzi 

całego świata, narażonych na popadnięcie we współczesną formę niewolnictwa.  

 Oba ruchy jak widać w wielu aspektach swoich założeń się zgadzały. Sądzę, że 

Berg trafił odpowiednimi argumentami, do odpowiednich ludzi i w odpowiednim 

czasie. Podobieństwa doktryny Berga i idei hipisowskich musiały zachęcać wielu 

młodych ludzi do pozostania członkami obydwu tych ruchów.  
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III. Konsekwencje uczestnictwa w ruchach: założonym przez Dawida Brandt 

Berga i ruchu hipisowskim 

 

1. Dawid Brandt Berg jako duchowy przewodnik młodzieży lat 60. i 70.  
 

Do początków XX wieku każda epoka posiadała swój wzorzec według którego 

należało żyć. Fala licznych ruchów kontestacyjnych jaka nastąpiła w XX wieku 

doprowadziła do innego niż dotychczas postrzegania świata. Wolność zaczęła mieć dla 

ludzi, zwłaszcza młodych, duże znaczenie. W 1963 roku Peter L. Berger opublikował 

studium:  A Market Model for the Analysis of Ecumenicity39. W publikacji tej mówi o 

wprowadzeniu zasad ekonomii na obszar życia religijnego, rozumianego jako swoisty 

rynek dóbr duchowych. Człowiek mając do wyboru mnóstwo religii, zaczyna je 

postrzegać przez pryzmat analizy kosztów i zysków. Następnie wybiera dla siebie ofertę 

najbardziej  korzystną i wymagającą minimum zaangażowania. Takie podejście 

uczyniło ludzi bardzo wygodnymi. Jeżeli kościołowi w jakim się wychowywali coś się 

w nich nie podobało, nie próbowali tego w sobie zmienić tylko odwracali się od niego 

szukając takich idei, które będą bardziej im odpowiadały. Często mając do dyspozycji 

wiele dotychczas nieznanych idei szybko się nimi fascynowali i bezkrytycznie 

przyjmowali. Pluralizm kulturowy przyczynia się do powstawania nowych ruchów, 

niekoniecznie wywierających pozytywny wpływ na ludzi. Skutkiem  takiego 

pluralizmu, jaki oferuje świat, jest zagubienie prawdy. Ludziom w takiej sytuacji 

brakuje punktu odniesienia, który byłby dla nich absolutny40. Brakuje im Boga, który 

nada sens i wartość ich życiu. Hipisi również potrzebowali Absolutu. Często mieli 

negatywny stosunek do kościołów w jakich się wychowali, ale mimo to Boga 

potrzebowali. Niektórzy spośród ówczesnej młodzieży znaleźli tego Boga w słowach 

Dawida Berga. Jednym z powodów powodzenia ruchu Berga, był negatywny stosunek 

do kościołów – co często popierali hipisi. Mimo, że krytykowali instytucjonalne 

kościoły, to szukali transcendencji i znaleźli ją przy boku Berga. Berg swoimi słowami 

trafiał w ich duchowe potrzeby. Dlatego też wielu jego słuchaczy postanowiło podążać 

za nim dalej.  

XX wiek mimo napływu nowych prądów myślowych był też niewątpliwie czasem 

kryzysu ideowego. Mimo chęci ludzi do zmian na lepsze, doszło w tym czasie do 

                                                
39 D. Bruncz, Religious economics- wiara na targu rozmaitości,  
http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20041021174145801.htm, (05.05.2010) 
40 A. Zwoliński, Anatomia sekty, s. 22 
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depersonalizacji koncepcji człowieka41. Rosnący sekularyzm doprowadził do znacznego 

osłabienia życia religijnego. Młodzież amerykańska lat 60. i 70. często nie była 

zaznajomiona z Biblią, przez co szukając Boga łatwo przyjmowała tezy jakie dyktował 

jej napotkany przewodnik. Młodzi, którym przyszło spotkać na swojej drodze Berga 

często reagowali na jego słowa bezkrytycznie. Sądzę, że jedną z przyczyn powodzenia 

ruchu Berga była kiepska edukacja religijna młodzieży. Berg mógł cokolwiek 

wymyślić, a nie znająca cytowanych przez niego tekstów młodzież często podążała za 

nim, jak za wybranym przez Boga prorokiem. Ponadto wielu hipisów było znudzonych 

skostniałym kościołem, czego dowodem jest szukanie sensacji w nieznanych im 

dotychczas religiach. Religia Berga była inna – lekka, przyjemna, ubarwiona muzyką i 

darmowymi posiłkami42. 

Rozwój świata materializmu i techniki doprowadził do dezintegracji ludzkiej 

wolności. Człowiek zaczął gubić się w swoim świecie. Młodzi wówczas chcieli 

przeciwstawić uczucia otaczającemu ich zracjonalizowanemu światu. Uparcie szukali 

transcendencji. Szukali odpowiedzi na egzystencjalne pytania, które rzadko 

odnajdywali w szkole czy w domu. Berg natomiast, w początkowej fazie swojego ruchu 

nie szczędził czasu na dyskusje i odpowiadanie na pytania jakie zadawali młodzi ludzie. 

Znaleźli w jego osobie godnego nauczyciela.  

Choć naturalną potrzebą człowieka jest poczucie tożsamości, większość hipisów 

była kosmopolitami. Akceptowali nowe kultury, a pozostawiali te w których się 

wychowali i w ten sposób zatracali swoje własne poczucie tożsamości. Hipisowska 

moda ideologiczna doprowadziła do tego, iż zanikały ich cele a co za tym idzie 

poczucie jakiejkolwiek przydatności. Przy boku Berga znów mogli do czegoś należeć, 

coś tworzyć. Ponadto brak realnych planów, jakich najczęściej nie posiadali hipisi 

pozwalał im na spontaniczne podążanie nowo poznaną ścieżką. Berg niejako 

wykorzystywał brak planów młodych na siebie, by narzucić im swoją wizję ich losów.  

Inną ludzką potrzebą jest doświadczenie szacunku do samego siebie. Społeczeństwo 

często odnosiło się do hipisów z pogarda lub drwiną. Tymczasem wielu młodych mimo, 

iż oficjalnie nie interesowało się opiniami na swój temat – często odczuwało silną 

potrzebę uznania.  Berg w przeciwieństwie do innych dorosłych, deklarował im swoją 

akceptację i miłość. Wbrew pozorom, hipisom brakowało bliskich psychicznie więzi. 

Wielu z nich tęskniło za prawdziwą, ciepłą rodziną, jaką niekiedy okazywała się być 

                                                
41 Jej głównym skutkiem była utrata poczucia tożsamości 
42 J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 19 
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„rodzina” Berga. Zniewoleni przez narkotyki zyskali pomoc ze strony Berga43. Jego 

miłość w początkowej fazie rozwoju ruchu nie musiała być niczym uwarunkowana. 

Berg nie krytykował, nie karcił, lecz, jak twierdził, kochał ich. Ponadto zapewniał im 

miłość Boga, przez co mogli czuć się wyjątkowymi. Dzięki Bergowi, ich potrzeba 

miłości, bliskości i szacunku do własnej osoby została zaspokojona. 

W tym czasie popularna była wśród hipisów wizja tragicznego końca świata. W 

przypadkach takiego lęku i niepewności stajemy się bardziej podatni na irracjonalność 

zarówno w myśleniu i działaniu. Przez to nie zawsze racjonalne argumenty Berga mimo 

wszystko trafiały do jego zwolenników. Ponadto sam Berg przewidywał rychły koniec 

świata. Wmawiano słuchaczom, że tylko członkowie ruchu Berga zostaną w wyniku 

końca świata uratowani. W momencie paniki i poczucia zagrożenia, ludzie ci podążali 

za Bergiem, który zapewniał im poczucie bezpieczeństwa. 

Wiele osób zwłaszcza młodych potrzebuje swoistego mistrza życia. Osoby słabe, 

zakompleksione, nieszczęśliwe, do jakich często należeli hipisi, potrzebują kogoś, kto 

będzie im charyzmatycznie przewodził. Dowodem na to są wyznania członków komun 

hipisowskich, którzy twierdzą, że potrzebna jest jakaś organizacja, by komuna 

przetrwała44. Jeżeli ma być organizacja musi być też przewodnik. Wielu z nas kogoś 

takiego potrzebuje. Hipisi nie mogli często odnaleźć go w świecie od którego się 

odwrócili. Berg, którego niektórzy z nich napotkali na swojej drodze idealnie nadawał 

się na takiego mistrza. Posiadał charyzmę i zdolność mówienia językiem wzorowanym 

na Biblii. Ponadto, był przekonany o swoim Boskim posłannictwie, tym samym stając 

się idealnym materiałem na mistrza.  

 

2. Destrukcyjny obraz miłości przekazywany przez Dawida Brandt Berga 

Berg i jego ruch od początku istnienia, rezerwował olbrzymią miłość dla swoich 

adeptów. Świat jaki im ofiarowali wydawał im się światem marzeń. „Kiedy spotkałam 

tę grupę, byłam pod wrażeniem. Wydawało mi się, że oni autentycznie żyją Biblią. 

Mieszkali razem jak pierwsi chrześcijanie, i wydawali się tacy szczęśliwi, Chciałam od 

razu rzucić wszystko i zostać z nimi”45. Są to słowa Rebbeccy, wieloletniej członkini 

ruchu Berga. Podobnie jak ona, również inni członkowie byli zafascynowani 

                                                
43 J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 36 
44 K. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa 2003, s. 110 
45 Podaję za: J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 29 
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niesamowitą siłą miłości tego ruchu. Ruch Berga wydawał się być światem, którego 

adepci przez całe swoje życie szukali.  

 Ruch podawał się za organizację chrześcijańską, toteż jego działalność nie budziła 

podejrzeń w społeczeństwie. Rodzice młodych osób zafascynowanych ruchem przez 

długi czas nawet cieszyli się, że ich dziecko podąża drogą chrześcijańską zamiast 

używać  narkotyków czy podlegać innym negatywnym wpływom.  

Często, gdy rodzice adeptów ruchów dowiadywali się  z jaką organizacją ma ich 

dziecko do czynienia – na wyciągnięcie go było już za późno. Ruch bowiem tylko 

początkowo  jedynie zachęcał do przystąpienia nowych członków, później wymagał 

całkowitego oddania. Życie członków było ograniczone wyłącznie do ruchu i jego 

działalności. Bardzo wiele osób zostało wciągniętych do ruchu jako młode osoby, nie 

zdążywszy zdobyć zawodu i jakiegokolwiek większego doświadczenia życiowego. 

Doprowadziło to do błyskawicznego uzależnienia się od ruchu. Osoby te nie potrafiły 

żyć poza nim. Będąc w ruchu żyli  w zamknięciu, pytali przywódców ruchu nawet o 

pozwolenie na spacer. Pieniądze mieli wspólne, zarabiane poprzez propagowanie 

tekstów Berga czy religijną prostytucję. Ich  życie było kontrolowane. Szybko zaczęto 

stosować nagany za niewłaściwe postępowanie. Karą mogło być np. niedopuszczenie 

uczestnika ruchu do wysłuchania najnowszej taśmy z nagraniem Berga. Osoby takie 

szybko traciły poczucie szczęścia jakiego doświadczali, jako początkowi członkowie 

ruchu. Nie potrafiąc usatysfakcjonować przywódców ruchu wykonywali wiele działań 

tylko po to by Berg był z nich zadowolony. Szybko okazało się, że nie wystarczy po 

prostu być, by zasługiwać na miłość Berga. Będąc w ruchu należało walczyli o tę 

miłość każdego dnia.  

W efekcie osoby dłużej należące do ruchu zatracały jakiekolwiek poczucie 

wolności. Pragnąc odzyskać miłość przywódców były zdolne wykonywać każde, 

podyktowane przez nich zadania. To Berg decydował o zawieraniu małżeństw przez 

swoich podopiecznych. To on wybierał kandydatów na małżonków. Członkowie ruchu, 

aby go zadowolić, a także wierząc w jego nieomylność posłusznie wykonywali 

polecenia. Często osoby zawierające małżeństwo nie były na to gotowe. Rzadko kiedy 

małżonkowie znali się przed ślubem, najczęściej nie darzyli się wzajemną miłością. 

Wielu z nich ominął piękny okres narzeczeństwa, dojrzewanie miłości, wspólne 

osiąganie stabilizacji finansowej. Nie pracowali zawodowo a to co mieli było dane 

przez ruch. Ich nie oparte na miłości małżeństwa prowadziły do tego, że zostali 

pozbawieni szansy na prawdziwą, szczęśliwą miłość. Ponadto małżonkowie często 
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pochodzili ze skrajnie różnych środowisk. Toteż w ich małżeństwach dochodziło często 

do konfliktów, aktów przemocy psychicznej i fizycznej. W takiej sytuacji oboje 

małżonkowie wielokrotnie cierpieli. Berg głosząc, że osoby, które narzekają nie są 

godnymi uczniami, blokował w nich tym samym okazywanie negatywnych uczuć, 

takich jak żal. Takie ukrywanie uczuć często negatywnie wpływa na psychikę, prowadzi 

do załamań, depresji i przemocy. 

Poza zawieraniem małżeństw zgodnie z wolą przywódcy, dopuszczano się też za 

jego sprawą innych kontrowersyjnych praktyk. Mężowie mimo ślubu nie mieli dużego 

wpływu na życie swych żon. Berg twierdził, że żony jego podopiecznych są jego 

żołnierzami w związku z czym jego wola jest ważniejsza wobec kobiety niż wola męża. 

Berg nakazywał wymienianie się małżonkami. W związku z czym te szczęśliwe pary, 

którym udało się, mimo wszystko zbudować między sobą uczucie, były skazane na 

rozpad łączących ich relacji.  

Wiele osób praktykowało Flirty Fishing pod przymusem. Często dotychczas 

religijne, skromne osoby spędzały czas w klubach oddając się obcym za pieniądze. W 

większości przypadków był do dla nich ogromny stres. Mimo niechęci a nawet 

obrzydzenia do swoich partnerów seksualnych zapewniali ich, o swojej bezgranicznej 

miłości do nich. Ruch zatem w dużym stopniu funkcjonował na oszustwach. Prowadził 

do częstego traktowania ludzi w kategoriach seksualnych. Prostytucja jaka w tym 

przypadku była obowiązkiem, jest także przyczyną zaburzeń psychicznych. 

Nawet mężowie musieli się godzić na prostytucję swoich żon. Berg twierdził, że 

mężowie powinni być alfonsami swoich żon, ich „rybakami”. W taki sposób 

małżonkowie szybko tracili między sobą poczucie więzi, jeżeli w ogóle kiedykolwiek je 

mieli. 

Berg pisząc bez przerwy o seksie osłabiał naturalny ludzki opór wobec praktyk, 

które zwykle budzą odrazę. Przez co szybko członkowie jego ruchu stali się niejako 

wypaczeni, traktując seks jak zwyczajną praktykę religijną. „Jedyną Biblią jaką ci 

chłopcy zapewne przeczytają, jest łono wspaniałej dziewczyny. Jest to rodzaj miłości, 

który zrozumieją, poczują i zobaczą, nim kiedykolwiek zrozumieją duchową miłość 

Boga”46 - te słowa Berga wskazują na łatwość we wstąpieniu i przynależności do jego 

ruchu. Nie trzeba używać mózgu, wystarczającym sposobem na bycie przykładnym, 

religijnym człowiekiem jest aktywne życie seksualne.  

                                                
46 Podaję za: J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 25 
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Seksualność wykorzystywana w każdej sytuacji doprowadziła do tego, iż w ruchu 

szybko pojawiły się liczne dzieci. Kobiety często rodziły dzieci mimo, iż tego nie 

chciały. Jak Rebecca, która zawsze prosiła Boga by uchronił ją przed ciążą47. Zatem 

wiele z nich zostawało matkami z przymusu, a nie z faktycznej woli macierzyństwa. 

Niechęć do tego była, jak sądzę, spowodowana głęboką samotnością tych kobiet, i tym i 

nie znalazły odpowiedniego kandydata na ojca ich dziecka – narzucał im go Berg.  

Ponadto twierdził on, że kobieta staje się brzemienna z woli Boga, zatem mężczyzna nie 

jest za to odpowiedzialny. Dzieciom żyjącym w zgromadzeniu brakowało prawdziwej, 

ojcowskiej miłości. Dodatkowo często dzieci nie znały swoich prawdziwych ojców. 

Uczono dzieci by do wszystkich dorosłych odnosić się  „Mamo” i „Tato”, Berga z kolei 

miały nazywać Dziadkiem. Mimo takiej pozornej wspólnoty, rzadko kiedy ci „rodzice” 

darzyli je miłością. Taki świat często buduje destrukcyjne postrzeganie rzeczywistości 

przez młodego człowieka. Ponadto sama wyobcowana wspólnota nie była najlepszym 

środowiskiem dla dziecka. 

Ruch nie był też materialnie przygotowany do wychowywania tylu dzieci ile się w 

nim rodziło. Członkowie pieniądze czerpali jedynie z działalności ruchu. Najczęściej 

żywili się najtańszymi posiłkami, często żyjąc na granicy ubóstwa. Wielu członków 

ruchu było wówczas w wieku produkcyjnym i mogłoby z powodzeniem na siebie i 

swoje rodziny zarabiać. Miłość jakiej niegdyś zaufali doprowadziła do trudnych i mało 

komfortowych warunków życia – zarówno ich jak i ich dzieci.  

Jednak to nie koniec problemów dzieci narodzonych w ruchu. Im również Berg 

nakazywał zawieranie małżeństw. Twierdził też, że takie pary tworzone przez dzieci 

powinny razem mieszkać w domu rodziców, którzy nauczą ich małżeństwa.  

Tymczasem małżeństwo, które mieli okazje obserwować trudno było uznać za idealny 

model relacji rodzinnych. W związku z czym, jak sądzę, dzieci te miały w przyszłości 

problem w tworzeniu swoich własnych związków. 

Kazirodztwo cieszyło się aprobatą Berga. Twierdził on, że dzieci powinny być 

zachęcane do uprawiania seksu przez swoich rodziców. Dzieci wychowujące się w 

takim świecie często nie poradziłyby sobie w normalnej kulturze, gdzie sferę 

seksualności traktuje się w odmienny sposób.  

Miłość jaką ofiarował Berg w Huntington Beach, była tak piękna, iż wydawała się 

niemożliwa. Jak się później okazało – rzeczywiście była nie możliwa. Wielka 

                                                
47 J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 33 
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akceptacja jaką dawał na początku ruch, szybko została zastąpiona kolejnymi 

wymaganiami. Zadania te były najczęściej skrupulatnie wykonywane. Członkowie 

pragnęli szacunku i miłości do własnej osoby –  a często za sprawą ruchu zatracili 

całkowicie szacunek dla siebie. Hipisi chcąc, żyć w świecie bez większych wymagań – 

wpadli w świat destrukcyjnych wymagań, które desperacko i bez buntu starali się 

spełniać. To co wypełniali z woli przewodnika często wpływało negatywnie, na nich i 

na ich dzieci, których spragnieni miłości i akceptacji Berga rodzice, nie byli w stanie 

uchronić przed destrukcyjnym działaniem ruchu. 

 

3. Utopijna wizja wolności 

Hipisi marzyli o prostym życiu. Chcieli powrotu do natury, co demonstrowali 

strojem z motywami imitującymi rośliny. Jednak sam strój jest już wytworem kultury. 

Jest wytworem ludzkim a więc wytworem ich przodków: rodziców i dziadków. Hipisi 

niejako korzystali z tego od czego chcieli uciec. Nikt zdrowy psychicznie nie będzie w 

stanie zespolić się z naturą tak jak tego chcieli hipisi. Człowiekowi będącemu 

wytworem kultury, czym niewątpliwie byli hipisi nie uda się od niej uciec. Można co 

nieco w niej zmienić, można kształtować i odbierać  ją po swojemu, jednak zawsze 

zachowają się ludzkie skłonności, jakie zostały zaszczepione przez rodziców i 

wychowawców.   

Ruch ten niewątpliwie przyczynił się do zniesienia w późniejszym czasie wielu 

barier. Dzięki nim część społeczeństwa zobaczyła American Dream w większym 

wymiarze niż tylko sukces materialny48. Konwencjonalne społeczeństwo wiele od nich 

przejęło. Dziś dużo mniejszą wagę przywiązuje się do wyglądu. Akceptowane są 

wszelkie indywidualne style w kwestii wizerunku. Nie prześladuje się ludzi ze względu 

na ich specyficzny wygląd. Inną kwestią jest muzyka, która za sprawą hipisów zyskała 

nowy wymiar. Dzięki nim muzyka stała się wyrażaniem uczuć, poglądów 

filozoficznych i politycznych. Cała współczesna muzyka popularna ma swoje źródło w 

rock and rollowej  muzyce ery hipisowskiej49. Hipisi otworzyli też nowe drzwi dla 

świata mody, udostępniając jej motywy przejęte z kultur Afryki czy Azji. Ponadto 

zaczęło podobać się to, co niegdyś uznane było za brzydkie i niechlujne. Inną barierą 

przezwyciężoną przez hipisów jest zaprzestanie traktowania seksu jako tematu tabu. 

                                                
48 K. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa 2003, s. 235 
49 Tamże s. 238 
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Dzięki hipisom ludzie przestali ukrywać się ze swoją seksualnością. Sądzę, że dzisiejsze 

tolerancyjne społeczeństwo zawdzięczamy w dużej mierze hipisom.  

Między innymi, to za sprawą hipisów dziś seks jest tak popularnym towarem. 

Być może też przez nich prowadzi do coraz częstszego traktowania ludzi w kategoriach 

ich seksualności. Sądzę też, że popularyzująca się w czasach hipisów wolność seksualna 

stała się inspiracją dla Berga w formułowaniu jego doktryny. Możliwe, że to za sprawą 

hipisów i ich rewolucji seks w niektórych przypadkach, jak w ruchu Berga stał się 

przymusem. Ci hipisi, którzy wstąpili do ruchu Berga, utracili swą wolność seksualna 

na rzecz seksualnego przymusu. Często też ich wolność była zniszczona do tego 

stopnia, iż tłumili swoją wolę, na rzecz woli przywódcy. Niektórzy hipisi zatem wstąpili 

w jeszcze w gorszą pułapkę niż ta z jakiej wyszli. Wielu z nich wpadało w narkomanię, 

automatycznie tracąc wolność. Niejednokrotnie hipisi, tworzyli swoim dzieciom gorszy 

świat niż ten jaki sami dostali. Nie potrafili często zapewnić swoim dzieciom 

podstawowych potrzeb. Często zaniedbywali je. Ci, którzy trafili do ruchu Berga 

narażali też swoje dzieci na akty seksualne, na które one nie miały wpływu. To 

prowadziło do zniewolenia dzieci. Wprowadzając dziecko do ruchu Berga ograniczało 

się jego świat. Dzieci niektórych hipisów zatem, miały dużo mniejsze możliwości 

rozwoju. Nauczone były życia w hierarchii, gdzie naczelne miejsce zajmował Berg. 

Sama hierarchia jakiej się poddano świadczy o  utraconej wolności.  

Młodzież lat 60. i 70. potrzebowała wolności od wymagań konsumpcyjnego 

świata. Dążyli do wyzbycia się zasad i zbliżenia do naturalnego, spontanicznego świata. 

Nową zasadą stało się życie bez zasad, którego będąc człowiekiem kultury trzeba się 

nauczyć. Zatem  potrzebowali przewodnika, który nauczy ich życia w tym „nowym” 

świecie. W niektórych przypadkach tym przewodnikiem okazywał się Berg.  Podejście 

ruchu do adeptów było przyjazne i niezobowiązujące w związku z czym przez długi 

czas wierzyli, że są całkowicie wolni. Nie zauważyli kiedy sami zaczęli dążyć do 

wykonywania zadań dla swojej nowej grupy. Sami pozwalali sobą manipulować. 

W latach 60. i 70. większość młodzieży uznawano za hipisów. Było to zjawisko 

masowe, co wskazuje, iż hipisi podobnie jak ich rodzice poddali się konformizmowi 

społecznemu. Ulegli niejako temu od czego chcieli uciec. Poddali się idei, będącej 

kolejnym wytworem kultury. Uciekając z jednej formy zniewolenia szybko wpadli w 

drugą, wywierającą często jeszcze gorsze skutki niż ta z której wyszli. Do negatywnej 

formy zniewolenia zaliczam narkomanię, która często ciągnęła za sobą prostytucję. Inną 

formą zniewolenia było popadnięcie w sidła nowych ruchów, takich jak ruch Berga. To 
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wywoływało brak poczucia bezpieczeństwa, pozwolenie na manipulację sobą i swoją 

rodziną. Prowadziło to, do tego, iż pozwalali ingerować w swoje najintymniejsze sfery 

życia. Zostali tak zniewoleni, że większość nie miała nawet sił na bunt. Zostali 

pozbawieni prawa do ingerencji w swoje życie a także w życie swoich dzieci. Wielu z 

nich, pozbawiono możliwości życia w świecie cywilizacji, w taki sposób, by przynosił 

on im radość. Utracili szansę na karierę zawodową czy dobrobyt materialny. Nie 

poznali piękna miłości i wierności małżeńskiej. Zostali pozbawieni prawa do osiągania 

wyznaczonych przez siebie celów, gdyż to do czego dążyli było wynikiem woli 

przywódcy. Przestali akceptować siebie, wciąż zarzucając sobie, iż nie potrafią 

wystarczająco zaspokoić woli przywódcy. Hipisi, którzy trafili do ruchu Berga utracili 

wiele praw jakie zapewniało im wówczas amerykańskie społeczeństwo, a zyskali nowe 

obowiązki. W ten sposób utracili swą wolność 

Inni hipisi, ci którzy mieli więcej szczęścia, powrócili do konwencjonalnego 

społeczeństwa. Skończyli studia, poszli do pracy i założyli rodziny. Wielu z nich w 

późniejszym czasie przeżyło kolejny konflikt pokoleń, tym razem w roli rodziców. Tak 

samo jak niegdyś ich rodzice chcieli, by ich dzieci zdobyły wykształcenie i założyły 

rodziny. Wielu z nich, jako dorośli ludzie, skutecznie poradziło sobie w 

konsumpcyjnym społeczeństwie. Sądzę, że ci którym udało się powrócić do 

społeczeństwa z jakiego niegdyś uciekli, skończyli najlepiej. Świat ludzki, ma swoje 

zasady, które nie zawsze są właściwe i których przestrzeganie nie zawsze jest 

przyjemne. Nie trzeba jednak zostawać hipisem by podejmować kroki ku lepszemu 

światu. Ludziom wychowanym w kulturze nie uda się całkowicie od niej uciec. Życie 

ludzkie toczy się wokół ludzkich wytworów. Porzucenie z dnia na dzień zasad jakie 

były zaszczepiane w człowieku przez lata jest wizją utopijną.  
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Zakończenie 

 

 Amerykańskie społeczeństwo lat 60. i 70. nie potrafiło zaspokoić potrzeb 

młodych ludzi. Młodzież zaczęła więc szukać szczęścia gdzie indziej. Niektórzy z nich 

znaleźli chwilowe zaspokojenie w ruchu Berga.  

 Ruch hipisowski powstał w okresie kryzysu ideologicznego. Berg i jego ruch 

powstał również w takiej atmosferze. Należy przy tym podkreślić, że ten ruch powstał 

już na fundamentach hipisowskich. Młodzi marzyli wówczas o wolności i miłości. Berg 

nie zmuszał początkowo do wstąpienia do swego ruchu. Jego adepci byli przekonani, że 

podejmują własną, dobrowolną decyzję. Brakowało im miłości drugiej osoby, którą 

odnaleźli w miłości ofiarowanej przez Berga. Ponadto będąc hipisami narzucali czasem 

na siebie typowo hipisowskie zwyczaje. Przyjęli określony ubiór czy sposób 

zachowania. Potrzebowali kogoś, kto poprze ich zachowanie. Znaleźli taką osobę w 

Bergu. Wszystko co Berg ofiarował im w początkowej fazie swojego ruchu było 

odpowiedzią na ich potrzeby. Szybko jednak ruch stawał się coraz bardziej 

destrukcyjnie wymagający. Większość uczestników ruchu Berga doznała trwałych ran 

w psychice. Natomiast tylko część hipisów, która nie spotkała Berga na swojej drodze 

skończyła jako narkomani, osoby bez osiągnięć w żadnej dziedzinie. Inni powrócili do 

społeczeństwa i jego zasad. Niektórym udało się zachować przyjazny stosunek do 

świata, jaki był w założeniach hipisowskich. Nikomu jednak nie udało się w całości 

porzucić konsumpcyjnego społeczeństwa tak, jak tego chcieli hipisi. 

 W pracy pokazałam, że proponowana przez hipisów wizja świata nie była 

realna. Oba ruchy powstały w atmosferze dobrobytu materialnego i jednoczesnego 

ubóstwa duchowego. Hipisi potrzebowali akceptacji, miłości i transcendencji – 

wszystko to znaleźli będąc początkowymi adeptami ruchu Berga. Działalność 

hipisowska na pewno doprowadziła do zniesienia wielu barier społecznych. Niektóre 

zniesione bariery przyniosły pozytywne skutki inne, przeciwnie. Działalność ruchu 

Berga z kolei doprowadziła do tego, iż coraz więcej osób na całym świecie jest 

narażonych na jego destrukcyjne działanie. Zaś członkowie jego ruchu w większości już 

nigdy nie zaznają psychicznej wolności. 

 Niektórzy hipisi trafili w sidła innych alternatywnych ruchów religijnych. Wiele 

z nich podobnie jak ruch Berga prowadzi do destrukcyjnych skutków. Toteż warto 

byłoby podjąć badania innych alternatywnych ruchów religijnych powstałych na 

fundamentach ruchu hipisowskiego. Przedmiotem badań można by uczynić, między 
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innymi ruch Hare Kryszna lub Rodzinę Charlesa. Mansona. Badania takie podjęła bym 

w celu uświadomienia ludziom, iż ruch hipisowski to nie tylko okres radości, ale też 

czas początków cierpienia wielu ludzi. Chciałabym także w podobny sposób, jaki 

zastosowałam w mojej pracy, porównać te ruchy z ruchem hipisów. Jeżeli zaś chodzi o 

ruch Berga należałoby zbadać dzisiejszy stan psychiczny jego uczestników i sprawdzić 

czy The Love Charter  rzeczywiście wszedł w życie. 
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