Příloha 5.4 Příběh Najáda
Příběh Najáda
Příběh je založený na skutečné události, která se odehrála Německu. Sedmnáctiletý Najád se stane
stoupencem wahabismu a rozhodne se provést sebevražedný útok v jednom z Německých měst.
Předtím vedl normální život, Najád bydlel s rodiči na předměstí, jejich sousedé měli obchod
s potravinami, kam chodil pomáhat. Těsně před tím, než spáchá útok, když už má na sobě připevněnou
vestu s výbušninou je zadržen. Protože je mladistvý je umístěn do ústavu pro mladistvé delikventy.
Tyto ústavy připravují pro mladé delikventy resocializační programy, reálně takové ústavy
specializované na extrémisty, teroristy či radikály existují např. v Dánsku či v Německu. Dotyčný se
narodil a vyrostl v Německu, byl velmi dobrým sportovcem, hrál badminton.



















Důvod proč se chtěl nechat odpálit – kvůli svaté válce, protože to je důležité.
Čeho chce dosáhnout? – Svatá válka vede k vytvoření ráje, jak na zemi, tak v nebi.
Byl k tomu donucený? – Říká, že je hrdina proto, co udělal a je mu líto, že se to nepovedlo.
Důvod proč to udělal? – Udělal to, protože chtěl, aby byl na zemi ráj. Svět je zkažený a chtěl,
aby byl lepší a je třeba potrestat všechny hříšníky.
Věděli o tom jeho blízcí, co chce udělat? – Ne, jeho rodiče jsou také zkažení, také potřebují
napravit, žijí v hříchu.
Je věřící? – Je bojovník.
Co ho donutilo stát se věřícím? – Smyslem života mladého muže je být tím bojovníkem a
přinést ráj na zemi.
Jeho čin byl potrestání hříšníků a varování pro ostatní. Stačí se rozhlédnout kolem sebe lidé
žijí v hříchu – pijí alkohol, vedou špatný život.
Říká, že zkažení lidé kazí další a další lidi.
Od kdy začal věřit? – Před třemi lety potkal někoho a ten mu pomohl najít smysl života.
Je pro něj důležité být součástí božího vojska a nic jiného na světě nemá smysl.
Jediná správná víra je ta jeho. (Lektor záměrně nezmiňuje islám, teroristé jsou většinou
nevěřící)
Neví, co si o jeho činu myslí rodiče.
Lituje toho? - Vnímá, že to, co chtěl udělat, se mu nepovedlo. Cítí, že zklamal.
Co dělá, když není s rodiči? Nic jiného nemá smysl než se věnovat boží cestě.
Jak se cítil před tím, než se chtěl odpálit? – Říkal, že se na to těšil.
Kde přišel k náloži? Pomohli mu jeho spolubojovníci.
Kdo jej přiměl jít na boží cestu? Měl dobré učitele.

