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Coraz częściej zgłaszane są w środowisku terapeutycznym przypadki zaburzenia 
osobowości wielorakiej (Multiple Personality Disorder – MPD, obecnie DID) wynikłe z 
satanistycznych nadużyć kultowych (Satanic Ritualistic Abuse - SRA). Mimo wciąż 
istniejących kontrowersji na temat autentyczności, przypadki te powoli są coraz 
powszechniej przyjmowane jako prawdziwe, społeczne i psychopatologiczne 
zjawisko. Równolegle jak nigdy dotąd znajduje rozwiązanie i zrozumienie 
etiologiczna podbudowa i specyfika wymogów leczenia tych ofiar. W rezultacie coraz 
bardziej jasne się staje to, że być może najbardziej wymagające aspekty leczenia 
tych przypadków dotyczą problemów określanych mianem „kultowego 
programowania.” 

Tak zwane „programy” tych sekt nie są niczym innym, niż sekwencjami 
warunkowania bodziec-reakcja, jakie znajdujemy w podstawach teorii uczenia się. 
Warunkowanie to jest osiągane przez dużą różnorodność wyfarinowanych i 
sadystycznych strategii kontroli umysłu, łączonych z zadawaniem fizycznego bólu, 
przymusu podwójnego wiązania, terroru psychologicznego i stymulacji 
rozszczepiających mózg. Wszystkie programy są uruchamiane przez mechnizm 
bodziec-odczucie. Dlatego mogą być włączane przez „kanały” słuchowe, wizualne, 



dotykowe, węchowe i/lub smakowe. Wszystkie rodzaje klasycznych, operacyjnych i 
obserwacyjnych paradygmatów modelujących są stosowane przez satanistyczne 
sekty i ich „programistów.” Ważne jest wreszcie to, że zasadniczo wszystkie 
programy tych kultów są zaopatrzone w wiele wtórnych i trzeciorzędnych kopii 
zapasowych, z których każda zapewne okaże się wielowarstwowa. 

Poniżej przedstawiamy wstępną i ewoluującą listę różnych typów programowania 
kultowego, z jakimi miałem do czynienia zarówno u moich pacjentów, jak i pacjentów 
moich kolegów i konsultantów. Wszystkie te heroiczne osoby są ofiarami 
satanistycznych nadużyć kultowych z rozpoznaniem zaburzenia osobowości 
wielorakiej (MPD). 1

Celem tej listy jest edukacja terapeutów leczących ofiary SRA z diagnozą MPD w 
zakresie często spotykanych programów u podobnego typu pacjentów. Mamy 
nadzieję, że poniższe zestawienie przyczyni się do lepszego poznania metod kontroli 
umysłu stosowanych przez różne oprawcze kulty a także tajne eksperymenty, jakiej 
podlegają ich ofiary, jak też do ogólnego rozpowszechnienia ważnych informacji, 
jakie są znane dotąd jedynie nielicznym specjalistom od SRA. Im więcej wiemy na 
temat technik i metod stosowanych przez te przestępcze ugrupowania, tym 
łatwiejsze się staje efektywne leczenie ich pełnych odwagi ofiar. 

PROGRAMY SAMOOKALECZEŃ 

1. Programy cięcia się 

Jako dzieci, pacjenci ci uczeni byli przez prześladowców, kiedy i jak się ciąć. 
Programy te uruchamiają się jako przejaw kary, ale też aby wzmocnić wcześniej 
wdrukowany nakaz „uległości” czy „trzymania gęby na kłódkę” (np. „nie zdradzaj 
naszego konwentu).” 

Zalecam, abyśmy jako terapeuci zwracali szczególną uwagę na konkretny wzorzec, 
miejsce cięcia się i używane narzędzia - każdy z tych szczegółów może służyć jako 
„sygnatura” pierwotnego programu, uwikłanego weń alter (alternatywnej 
osobowości), i/lub satanistycznego programisty. Co więcej, dla późniejszych 



porównań, zalecam fotografowanie i sporządzanie diagramów ran z każego epizodu 
cięcia się. 

Narzędzia do cięcia się mogą być same w sobie specjalnymi „darami” programisty 
(używanymi podczas pierwotnej sesji programującej), które pacejnt może trzymać 
latami ukryte w tajemnicy i sięgnąć po nie dopiero w momencie, gdy przymus cięcia 
się zostanie wzbudzony przez specjany sygnał wyzwalający. Wreszcie, wiele 
kultowych programów cięcia się zostaje uwarunkowane „progresywnie” - tak, aby w 
razie „potrzeby” mogły przeobrazić się w program samobójczy. 

2. Programy przypalania się 

Tak jak w przypadku programu cięcia się, znaczenie ma lokalizacja i modalność 
wypalanych ran. Terapeuta może tak samo sporządzać ich mapę. Popularne 
sposoby - tryby - przypalania się obejmują: papierosy, zapalniczki, rozgrzane 
metalowe narzędzia (np. noże, pręty, żelazka), parzące bądź palne ciecze lub 
chemiczne związki kaustyczne. 

3. Inne programy samookaleczeń 

Rodzaje specyficznych programów samookaleczeń są tak liczne, jak sposoby 
zadawania sobie ran. Poza uwarunkowaniem na cięcie się i przypalanie, spotykamy 
także na porządku dziennym programy obliczone na wytworzenie w danej ofierze: (1) 
podatności na uleganie wypadkom, (2) przymusu nie jedzenia, (3) przymusu 
połykania ostrych przemiotów i trucizn, (4) niezdolności do snu, (5) niezdolności do 
przyjmowania koniecznych leków, (6) przymusu łamania sobie kości – zwłaszcza 
dłoni, palców, rąk i nóg. 

PROGRAMY ŚMIERTELNE 

1. Programy samobójcze 

Ofiary satanistycznych nadużyć kultowych są rutynowo programowane na próby 
odbierania sobie życia, w razie gdyby (same i/lub z terapeutą) zanadto się zbliżyły do 
pamięci nadużyć lub do informacji zagrażających sekcie – bądź gdy czuje ona, że 
straciła już wszelkie inne sposoby kontrolowania danego pacjenta. 



Spodziewajcie się tych uwarunkowań u zasadniczo wszystkich leczonych ofiar 
satanistycznych nadużyć kultowych (SRA). Ostatnie doświadczenia kliniczne zrodziły 
wiele pytań dotyczących niegdyś szeroko używanej koncepcji „jednego naprawdę 
samobójczego skryptu.” W rzeczywistości, choć wielu pacjentów może mieć 
wszczepiony tylko jeden lub dwa takie programy, istnieje ich dużo więcej. W dodatku 
może być tak, że na każdą osobowość alternatywną (alter) przypada więcej niż jeden 
program samobójczy i więcej niż jeden sygnał wyzwalający każdy z nich. 
Pamiętajcie, że pracujecie zazwyczaj na istnych polach minowych. 

Moje doświadczenie kliniczne przekonuje mnie, że prowadzone przez sekty sesje 
zakładania pierwotnych programów samobójczych NIE są wspomagane lekami 
wzmacniającymi dysocjację - oczywiście po to, by utrzymac świadomość ofiary tak 
niezmąconą i obecną, jak to tylko możliwe. 

2. Programy zabójcze 

Kiedy satanistyczny konwent podejrzewa, że ktoś z otoczenia ofiary zaczyna mu 
zbytnio zagrażać, pacjent może w niektórych przypadkach odebrać sygnał 
„wzywający” do usiłowania zabójstwa tej osoby. Najprawdopodobniej tego rodzaju 
programowanie wymierzone jest przeciw ważnym osobom wspierającym ofiarę w 
życiu (jak mąż, chłopak, itd.), lub w leczeniu – jak jej terapeuta. 

Podobnie jak w przypadku programów samookaleczeń, pacjent otrzymuje na użytek 
programu zabójstwa - jako „dar” od kultu - specjalne środki/narzędzia (np. pistolety, 
noże, trucizny, itp.). 

Pierwotną intencją sekty jest tu nie tyle sama śmierć wspierającej osoby, ile 
zdyskredytowanie ofiary jako „mordercy” lub „potencjalnego mordercy.” 

PROGRAMY KONTROLOWANIA PRZEZ SEKTĘ 

1. Programy donosicielskie 

Pacjenci tacy są zaprogramowani na rutynowe kontakty z sektą i przekazywanie jej 
informacji o sobie. Programy te mogą być uruchamiane przez upływ czasu (np. co 
miesiąc, o każdej pełni księżyca, etc.), przez kalendarz (np. daty „świąt” danego 



konwentu), lub bodźce sytuacyjne ( np. gdy osobowość wiodąca - tzw. gospodarz - 
rozpoczyna terapię, gdy zaczyna ujawniać tajemnice sekty, itp.). Programy 
donosicielskie służą informowaniu na bieżąco oprawczego kultu o codziennym życiu 
pacjenta, jak też o przebiegu terapii. Co więcej, pozwala to sekcie zbierać informacje 
wywiadowcze o danym terapeucie, ośrodku, sposobach leczenia, itd. 

W tego rodzaju uwarunkowaniach szczególnie często napotykamy po kilka, 
nałożonych warstwowo, kopii zapasowych. Oczywiście z kopiami zapasowymi 
związany jest cały zbiór donoszących osobowości alternatywnych. Nigdy nie 
zakładaj, że wykryłeś już w sysyemie pacjenta wszystkie jego donoszące alter. 

2. Programy dostępu 

Chodzi w nich o zapewnienie kultowi dostępu do systemu osobowości ofiary. Dostęp 
do systemu osobowości ofiary programy te otwierają poprzez specyficzne (zazwyczaj 
wytworzone przez sektę) osobowości alternatywne. Działa tu wielka różnorodność 
sygnałów wywoławczych, lącznie z gwizdkami, dźwiękami elektronicznymi, 
mówionymi frazami, dotykiem, itp. Z chwilą otworzenia dostępu może włączać się lub 
wzmagać mnóstwo innych programów wszczepionych przez kult. 

3. Programy powracania 

Programy te są obliczone na takie manipulowanie pacjentem, by powracał do 
oprawczego kultu czy głównego opresora, czuł przymus uczestniczenia w rytuałach 
sekty i/lub mógł otrzymywać dalsze programowanie. Bądź też aby tylko „uciekł” z 
terapii. Może on być reaktywnie uwarunkowany na sygnały dźwiękowe, na podążanie 
za członkiem sekty, który znajdzie się w zasięgu wzroku i/lub na spotykanie się we 
wcześniej ustalontym miejscu z osobą kontaktową z konwentu. 

4. Programy napominająco-wzmacniające 

Mogą być stosowane jako „przypomnienie” pacjentowi o jego „ślubowaniach” wobec 
sekty lub wzmocnienie jego subordynacji wobec prześladowców. Programy te są 
często uaktywniane przez bodźce dźwiękowe lub dotykowe (np. trzy serie po trzy 
klepnięcia w ramię lub kolano, szybką serię sześciu elektonicznych tonów, frazy 



mówione, itd.). Program taki często zawiera też „dary” sekty - przedmioty otrzymane 
od niej przez pacjenta jeszcze w dzieciństwie (np. wypchane zwierzaki, pozytywki, 
itp.). Temu samemu celowi mogą służyć, w kanale wizualnym, pewne kolory 
związane z satanistycznym kultem (zwłaszcza czerwień, purpura i czerń), które 
często są pokazywane pacjentom za pośrednictwem np. stroju osoby kontaktowej, 
kolotu listu lub koperty, itd. Programy te zdają się być pierwotnie obliczone na 
ponowne zainstalowanie lub odświeżenie w ofierze lęku i uległości. 

Często też w ofiarach może być uaktywniany zaprogramowany przymus wchodzenia 
w degradujące je lub raniące zachowania, np. w promiskuityzm, co sprzyja 
wzmacnianiu w niej innych reakcji automatycznych uwarunkowanych przez sektę. 

PROGRAMOWANIE ZAKŁÓCAJĄCE TERAPIĘ 

1. Programy szargające 

Są one obliczone na to, by mącić, dezorganizować i/lub blokować: (a) system 
osobowości alternatywnych pacjenta, (b) pojawające się wspomnienia, (c) procesy 
myślowe i/lub napływające informacje. Często zawiadują tym specjalne, 
zaprojektowane w tym celu przez programistę alternetywne osobowości (np. 
„Mąciciel”). Potencjalne zyski z uruchomienia programu szargającego to: 
zredukowanie zdolności ofiary do tzw. przełączania się, do wysławiania się, 
opisywania, rysowania, czytania i/lub pamiętania przebiegu pracy z ostatnich sesji 
terapeutycznych. 

Programy szargające mogą być wymierzone specjalnie w terapeutę. Mogą na 
przykład sprawiać, że wypaczeniu lub zmąceniu w umyśle pacjenta ulegają 
wypowiadane przez terapeutę słowa bądź jego wizerunek, fizyczny i/lub mentalny. W 
efekcie ofiara nadużyć kultowych odbiera terapeutę jako postać o zagrażającym 
wyglądzie wrogim brzmieniu werbalnym, lub osobę porzucającą, zdradzającą czy 
niekompetentną. 

2. Programy zalewające 

Programy te są generowane przez sektę w celu ingerencji w proces/progres 
terapeutyczny i tamowania go. Dążą do tego poprzez zalewanie czy zasypywanie 



pacjenta przykrymi doznaniami, wyzwalając w nim gwałtowny i jednoczesny napływ 
do świadomości bolesnych, przerażających wspomnień - poznawczych, 
emocjonalnych i somatycznych (tzw. retrospekcji). Znacznie zwiększając tym poziom 
symptomów PTSD (potraumatycznych zaburzeń stresowych), zatapiają w pacjencie 
zdolność jego funkcjonowania w życiu. Programy te operują szerokim spektrum 
bodźców uruchamiających. 

3. Programy recyklingu 

Sprawiają one, że wspomnienia, jakie pacjent przeprocesował w odreagowujący 
sposób z terapeutą i włączył w swój mentalny obszar (zasocjował) ulegają szybkiemu 
ponownemu odłączeniu (zdysocjowaniu). Następnego dnia możesz wrócić i odkryć, 
że musisz na nowo wydobywać i przepracowywać z klientem materiał z poprzedniej 
sesji. Zanim ów ponownie odłączony (zredysocjowany) materiał będzie mógł być 
skutecznie włączony (zasocjowany), programy recyklingu muszą zostać 
zneutralizowane. 

4. Programy zakrywające 

Podobne do „wspomnień ekranujących,” programy zakrywajęce operują założonymi 
w pacjencie przez sektę wspomnieniami, które odrywają go od pamiętania 
rzeczywiście doznanych nadużyć lub zniekształcają ich obraz. Wtórym celem tak 
programującego uwarunkowania jest zdyskredytowanie wspomnień ofiary za pomocą 
„niewiarygodnego” materiału i podkopanie jej zaufania do siebie. Na przykład 
opresyjny, sadystyczny rytuał posługujący się bólem i „medycznymi” przyborami 
może zostać zakryty wszczepionymi za pomocą manipulacyjnych technik, 
wspomnieniami o porwaniu przez UFO i torturowaniu przez „obcych”. 

5. Programy werbalnej reakcji 

Mają one dostarczać „akceptowalnych” odpowiedzi na pytania o sprawy związane z 
danym kultem, sektą, systemem oprawczym lub osobowościami altrnetywnymi, jakie 
może stawiać pacjentowi terapeuta lub inne wspierające  osoby, nie związane z 
przestępczym konwentem. Tego rodzaju odpowiedzi okazują się być głęboko (i 
bolesnymi metodami) „wytrenowane” w ofierze przez satanistycznego programistę. 



6. Programy uciszające/kneblujące 

Uruchomione, programy te będą powodowały, że pacejnt „przestaje nagle mówić,” 
żeby nie zdradzić terapeucie lub wspierającym osobom informacji demaskujących 
oprawczy kult. Programy te mogą być włączane przez całe pasmo modalności 
(trybów), zwłaszcza via bodźce autodotykowe, które są w tym wypadku najczęściej 
stosowanym sygnałem wywoławczym. Pewne progamy uciszające/kneblujące będą 
wymierzone w określone osobowości alternatywne, gdy inne będą godziły w 
całościowy system różnych alter-ego ofiary. 

7. Programy lęków i koszmarów nocnych 

Podobnie jak w przypadku programów zalewających, pacjenci okazują się 
uwarunkowani na pogrążenie się w przerażających wyobrażeniach/wspomnieniach w 
sytuacji zasypiania. Programy lęków i koszmarów nocnych są głeboko zakorzenione i 
zdają się być stosowane w pierwszym rzędzie w celu ukarania ofiary lub odwetu na 
niej. Próbują utrzymywać ją w stanie zastraszenia i wyczerpania. Często są włączane 
- lub włączają się automatycznie - w okresach procesowania w terapii „zakazanego” 
materiału. 

8. Programy izolujące 

Programy izolujące mogą mieć zastosowanie wewnątrz lub na zewnątrz systemu 
osobowościowego ofiary. Wewnętrz systemu, osobowości alternatywne mogą być 
izolowane za „murem” wzniesionym z barier amnezyjnych - pacjent staje się 
odgrodzony od alter współpracującycyh przez różne alter lojalne wobec kultu. Poza 
systemem, pacjenci mogą mieć uwarunkowany przymus odsuwania się od ludzi, co 
izoluje ich od wsparcia, terapii i źródeł pomocy. 

9. Programy przywoływania bólu 

Jak wskazuje nazwa, pacjenci mogli zostać uwarunkowani na ponowne 
doświadczanie dawek fizycznego bólu ze wspomnień dawnego wykorzystania. 
Generalnie używane zasadniczo do karania, programy te mogą być też uruchamiane 
w celu „motywowania” ofiary do znoszenia przez nią innych wtrętów programujących. 



Uwarunkowanie to może być wzniecane w intencjonalny i specyficzny sposób przez 
sektę, ale może też włączać się automatycznie „z okazji” terapeutycznego 
procesowania „zakazanego” materiału. Aby uzyskać to szczególny paradygmat 
uwarunkowania, satanistyczni programiści najchętniej stosują wielokrotne porażanie 
ofiar prądem. 

10. Programy gwałtownego przełączania się 

Z uruchomionym programem tego typu pacjent nie będzie w stanie skończyć zdania 
bez kilkakrotnego przełączenia się z jednego alter na drugie lub kolejne. Problemy 
jakie to rodzi w jego optymalnym funkcjonowaniu są oczywiste. Ten typ 
oprogramowania wydaje się być uzyskiwany przez gwałtowne, szybko zmieniające 
się prezentowanie ofierze wcześniej uwarunkowanych w niej bodźców, włączających 
jej różne alter w czasie kolejnych sesji programujących. Następnie całe to pierwotne 
doświadczenie programujące łączone jest z żądanym neutralnym sygnałem 
wywoławczym. 

11. Inne programy zakłócające terapię 

Inne rodzaje automatycznych uwarunkowań obserwowane u ofiar satanistycznych 
kultów i obliczone na zakłócenie procesu terapeutycznego polegają na 
zaprogramowaniu ich na: (1) nie dostrzeganie i nie rozumienie, (2) nie myślenie za 
siebie i/lub o sobie, (3) trwanie w oderwaniu od siebie, (4) uciekanie w uzależnienia, 
(5) sabotowanie siebie i własnych sukcesów, (6) indentyfikowanie się z 
oprawcą/diabłem (7) bycie opornym, nieufnym i przykrym wobec osób wspierających 
bądź terapeuty. 

1 Obecnie zaburzenie osobowości wielorakiej występuje pod nową nazwą, dysocjacyjnego 
zaburzenia osobowości (Dissociative Identity Disorder - DID), DSM IV. ↑ aby wrócić ↑

Powyższy artykuł jest udostępniony na stronach Instytutu Psychohistorycznego 
(Lloyda DeMause) za zgodą autorów. Można go kopiować i rozpowszechniać, dopóki 
nie zostanie zdjęty. 




