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W jaki sposób mamy rozumie zjawisko kultowych nadu y satanistycznych z lat dziewi dziesi tych
dwudziestego wieku? W caøym zachodnim wiecie coraz wi cej terapeutów i innych osób, które pomagaj
zawodowo, styka si z pacjentami, w wieku od dwóch lat do schyøku ycia, relacjonuj cymi zatrwa aj ce liczby
doznanych nadu y . Skøada si na nie sadyzm seksualny, pornografia, tortury fizyczne oraz bardzo
wyrafinowane manipulacje psychologiczne, co wszystko razem okre lamy mianem kultowych nadu y
rytualnych.
Gwaøtownie narastaj ce liczby wiadectw wskazuj , e problem kultowych nadu y rytualnych jest
znacz co szeroki i zawsze skrajnie gø boki je li chodzi o konsekwencje w yciu ofiar. Spo ród 2709 czøonków
Ameryka skiego Towarzystwa Psychologicznego 2292 leczyøo w swojej praktyce przypadki nadu y rytualnych
(Bottoms, Shaver, & Goodman, 1993). W samym tylko 1992 roku O rodki Pomocy Dzieciom odnotowaøy w
Stanach Zjednoczonych 1741 takich zgøosze , Monarch Resources z Los Angeles przyjmuje ich, redni, 5000
rocznie, Real Active Survivors blisko 3600, Justus Unlimited z Kolorado prawie 7000, a Looking Around z Maine
okoøo 6000. Nawet je li uwzgl dnimy, e cz
tych zgøosze skøadaøy osoby niewykorzystane, lecz tylko
towarzysz ce ofiarom i e niektóre ofiary mogøy kontaktowa si kilkakrotnie z jednym lub wieloma
o rodkami, to i tak mamy liczb przynajmniej dziesi tków tysi cy ludzi dotkni tych KNR w USA.
Przybywa te stale dowodów, e kultowe nadu ycia rytualne s problemem wykorzystywania dzieci o
znacznym zasi gu. Finkelhor, Williams i Burns przeprowadzili w 1988 roku ogólnokrajowe badania 1639
przypadków bezspornego molestowania seksualnego dzieci w przedszkolach i okazaøo si , e a 13 procent to
ofiary praktyk sekt satanistycznych. Kelly (1988; 1989; 1992a; 1992b; 1993) donosi o dalszych 35 ofiarach KNR
w o rodkach przedszkolnych, Waterman i kol. (1993) o 82 dzieciach traumatyzowanych w przedszkolu i øobku
przez te przest pcze sekty, Faller (1988; 1990) zebraøa 81 dzieci ujawniaj cych bezsporne kultowe nadu ycia
seksualne w jeszcze innym przedszkolu, a Mowbray (1993) z Departamentu Bada Psychiatrycznych stanu
Michigan - 62 dzieci twierdz cych, e byøy rytualnie nadu ywane w ich przedszkolu plus 53 dzieci mówi cych,
e byøy tam wiadkami dokonywania KNR na innych dzieciach. Badania Snow i Sorenson (1990) ujawniøy 39
dzieci - ofiar satanistycznych nadu y w pi ciu s siaduj cych ze sob rejonach stanu Utah, a Jonker i JonkerBakker (1991) o przynajmniej 48 ofiarach KNR z caøej 98 osobowej grupy zbadanych dzieci. Jedynie ostatnie
przytoczone dane stanowi wynik bada przeprowadzonych poza USA.

Statystyki te niestety niewiele mówi nam o rzeczywistej cz stotliwo ci rytualnego
wykorzystywania dzieci przez sekty. Du o wi cej mówi dane opracowane przez tych badaczy na temat
skutków tych nadu y u maøych ofiar. W przegl dzie literatury sporz dzonym przez Faller (1994), sk d
czerpiemy te dane, wi kszo wybranych bada odnosi si do grup porównawczych dzieci z histori
„zwykøego” wykorzystywania seksualnego, bez doniesie o KNR. Wymowne jest, e w ka dym przypadku
porównanie symptomatologii dzieci - ofiar KNR z symptomatologi dzieci molestowanych w nierytualny
sposób, wskazuje, e te pierwsze maj znacznie wi cej potraumatycznych objawów.
Opracowanie Finkelhora i kol. (1988) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ukazuje, e dzieci nadu ywane w sposób rytualny
przejawiaj o wiele wi cej i o wiele gø bszych potraumatycznych objawów, ni inne wykorzystywane
seksualnie dzieci. Tak e Kelly (1988; 1989; 1992a; 1992b; 1993) donosi, e wedøug kwestionariusza dzieci cych
zachowa Achenbacha (Child Behavior Checklist), ofiary KNR maj znacznie ostrzejsz symptomatologi ni
inne molestowane seksualnie dzieci. Podobnie Waterman et al. (1993) odkrywa, e zarówno terapeuci jak i
rodzice stwierdzaj u ofiar KNR wi cej symptomów behawioralnych wedøug testu Achenbacha ni u dzieci
wykorzystanych seksualnie w sposób nierytualny. Inne stosowane instrumenty badawcze mówi , e tak e po
zako czeniu terapii dzieci z KNR funkcjonuj gorzej, ni dzieci ze „zwykøym” wykorzystaniem seksualnym.
Faller (1990) podaje, e te pierwsze bardziej cierpi z powodu zaburze snu, emocji i problemów
behawioralnych, jak te ró nych fobii i seksualnych zachowa odreagowuj cych (sexual acting out).
Du a cz
literatury na temat nadu y skupia si na rozlegøych, ekstremalnych i podcinaj cych siøy
skutkach wykorzystania seksualnego w dzieci stwie, które cz sto utrzymuj si przez caøe ycie. Wystarcz
cztery, równie rzetelne metodologicznie jak te cytowane wy ej, opracowania porównawcze, które s
dowodz , e kultowe nadu ycia rytualne na dzieciach powoduj w nich jeszcze gø bsze spustoszenia, aby da
spoøecze stwu powód do powa nego zatrzymania si nad t patologi . Dane naukowe potwierdzaj ce
grobowe konsekwencje KNR na dzieciach gromadzimy do chwili obecnej (1995 rok) ju ponad pi lat. Jednak
mimo, e jeste my narodem przoduj cym na wiecie pod wzgl dem doniesie o krzywdzeniu dzieci i
komputerowo zestawiaj cym dane o popeønianych na nich nadu yciach seksualnych, fizycznych i
emocjonalnych, wci nie mamy usystematyzowanych narz dzi zbierania danych na temat liczby dzieci - ofiar
KNR! Mogliby my stosunkowo øatwo i przy minimalnych kosztach, otrzyma co roku statystyki liczbowe tych
przypadków na terenie USA, gdyby my po prostu wyodr bnili jedn , dodatkow kategori wykorzystania
seksualnego - KNR - i opracowali odno ny formularz testowy do wypeøniania przez osoby zbieraj ce
doniesienia o nadu yciach na dzieciach.
Chocia mamy coraz wi cej danych mówi cych nie tylko o tym, e dzieci mówi ce o doznaniu
rytualnych nadu y kultowych s ci ko dotkni te tymi do wiadczeniami, ale e ich trauma jest ostrzejsza ni
u dzieci wykorzystywanych seksualnie w nierytualny sposób, to wci trudno nam stworzy przeciwwag dla
pozycji sceptyków twierdz cych, e wspomnienia KNR nie s realne - e s jedynie rzutowanymi obrazami
kazirodztwa, które, jako wyparte ze wiadomo ci najgorsze z do wiadcze , odtwarza si nieraz w formie
nieprawdopodobnie dziwacznych rytuaøów? Tymczasem, gdyby dzieci po KNR byøy jedynie wykorzystane
seksualnie, to ich symptomatologia nie byøaby tak wyra nie powa niejsza od symptomatologii innych
molestowanych dzieci.
W przypadku dzieci - ofiar wykorzystania rytualnego, o tym, co im zostaøo zrobione, wiadczy nie tylko
ich ogólna kondycja psychologiczna i ostro objawów, ale tak e ich specyfika. Nale y powiedzie , e nie tylko
maj one wy sze wyniki testów Achenbacha ni dzieci wykorzystywane seksualnie, ale przejawiaj symptomy
w oczywisty sposób zwi zane bezpo rednio z do wiadczeniami, jakie te dzieci opisuj . Na przykøad, poniewa
KNR zazwyczaj dokonywane s w sytuacji traumatyzuj cego zamkni cia czy uwi zienia, dzieci te cz sto
panicznie boj si wind, zamkni tych pomieszcze i innych ciasnych przestrzeni. Poniewa cz sto te byøy
smarowane ekskrementami i zmuszane do ich zjadania, mog pó niej powtarza te czynno ci na sobie lub
innych dzieciach lub przejawia fobi øazienkow . Poniewa wiele z tych ofiar musiaøo patrze na gwaøcenie,
torturowanie i zabijanie innych i byøo straszone mierci lub zabiciem ich najbli szych, dziecko takie, tak e gdy
jest ju dorosøe, cz sto cierpi na silny l k, e kto zostanie zabity - ono lub kto z jego rodziny. I tak dalej.
(Szczegóøow symptomatologi dzieci po KNR podaje Gould, 1992). Charakter i ostro tych potraumatycznych

objawów jest wymownym dowodem, e rytualne nadu ycia sekt satanistycznych istniej naprawd , jak i caøy
horror, który przynosz one swoim ofiarom.
By mo e nikt z grona sceptyków nie zrobiø wi cej dla zaciemnienia problemu kultowych nadu y
rytualnych ni Kenneth Lanning z FBI, który od lat utrzymuje, e nie ma dla ich istnienia namacalnych
dowodów (Lanning, 1991). Dociekliwa dziennikarka Civia Tamarkin zauwa a, e przez dziesi tki lat FBI w
podobny sposób utrzymywaøo, e mafia w Ameryce nie istnieje (1991). „Nie ma zwøok… Nie ma dorosøych
wiadków” - zwi le i ironicznie podsumowuje Parenting Magazine w marcowym artykule:Satanizm zbiera
swe niwo” z 1994 roku. Tymczasem s , tylko e „eksperci” w rodzaju Lanninga nie zauwa aj ich wiadectw,
jak cho by 37 dorosøych wykorzystanych rytualnie przez sekty w dzieci stwie z opracowania naukowego
Young i kol. (1991), czy 14 wykorzystanych rytualnie rodzin z bada przeprowadzonych przez Kelly (1992a);
wszystkie te osoby mówi o grupowych gwaøtach, skøadaniu ofiar z dzieci, wymuszanym kanibalizmie i tym
podobnych horrorach prze ytych przez siebie i widzianych na wøasne oczy. Dlaczego?
Osobi cie jestem wiadoma liczb dorosøych ofiar ze wspomnieniami KNR. Odwrotnie do twierdze
sceptyków, wi kszo tych wspomnie aktywowaøa si bez hipnozy, bez podawania chemicznych substancji i
poza terapi ; w wielu wypadkach to wøa nie te wspomnienia skøaniaøy tych ludzi do pój cia na terapi . Czynili
oni potem zgodne, lecz najcz ciej daremne wysiøki zainteresowania wøadz tymi przest pstwami. Zazwyczaj
wysiøki te spotykaøy si z absolutn oboj tno ci i brakiem dziaøa lokalnych biur FBI i prokuratur, od których
to placówek nale y oczekiwa czynno ci ledczych cho by w zakresie przerzucania ze stanu do stanu dzieci
u ywanych do produkcji pedofilskiej pornografii, które cz sto te s zarazem ofiarami kultowych nadu y
rytualnych.
Sceptycy w rodzaju Lanninga ignoruj nie tylko naoczne wiadectwa ofiar przest pczej aktywno ci sekt
czcz cych szatana; nie zauwa aj te znacznej liczby przypadków, gdzie schwytani oprawcy przyznawali si do
winy. Wedøug zestawienia Bottoms i kol. (1991; 1993) 2292 przypadków kultowych nadu y rytualnych, gdy
chodziøo o dzieci, oprawcy w 30 procentach przyznawali si do wykorzystania wi cej ni jednej ofiary, a w 15
procentach, gdy chodziøo o osoby dorosøe. W przypadku opracowanym przez Snow i Sorensen (1990), dwóch
nieletnich oprawców przyznaøo si do postawionych im zarzutów. Oba te zestawy danych wymagaj dalszej
analizy dla okre lenia, o jakie konkretnie akty rytualnych nadu y chodzi i o jak liczb ich wykonawców.
Pod uwag powinny by tak e brane te potwierdzenia i naoczne wiadectwa dzieci, w których
terapeuci i przesøuchuj cy mog udowodni , e nie wpøyn li na ujawniane tre ci. W przypadku zbadanym
przez Jonker i Jonker-Bakker (1991c), dzieci z ró nych szkóø i ró nych miejsc zamieszkania podawaøy te same
rysopisy oprawców, tak samo wygl daj ce miejsca i tak samo przebiegaj ce nadu ycia, co potwierdzaøo
prawdomówno zezna . Podobnie zgadzaøy si te podawane przez dzieci opisy tunelów pod przedszkolem
McMartin, w których byøy wykorzystywane rytualnie przez personel, i cho s d nie daø tym zeznaniom wiary,
znalazøy one fizyczne potwierdzenie po odkopaniu zasypanych podziemi przez wynaj t przez rodziców grup
zawodowych archeologów (Summit, 1994).
Nawet, je li nie wystarcza znaczna liczba dobrze prowadzonych bada naukowych dokumentuj cych
dramatyczny wpøyw, jaki kultowe nadu ycia rytualne dzieci wywieraj na caøe ich ycie, je li nie wystarczaj
naoczne wiadectwa zarówno maøych, jak i dorosøych ofiar, i je li nie wystarcza wiele ró nych potwierdze
prawdomówno ci ofiar ani przyznawanie si samych oprawców do popeøniania tych sadystycznych
przest pstw, to przecie liczba procesów ko czonych wyrokami skazuj cymi opartymi na niepodwa alnych
dowodach powinna poøo y kres dywagacjom, czy te nadu ycia istniej . Tymczasem przynajmniej od kilku lat
jest jakby w modzie minimalizowanie przez media, a nawet ukrywanie danych, które niezbicie wskazuj na
istnienie tych kultowych przest pstw. Pow tpiewanie i wyciszanie prawdy ma miejsce nawet wtedy, gdy
zapadaj kryminalne wyroki. Na przykøad, Parenting Magazine (Ruben 1994) stara si przekona opini
publiczn , e „du o wi cej spraw (o kultowe nadu ycia rytualne) ko czy si uniewinnieniem ni skazaniem.”
W rzeczywisto ci 58 procent przypadków (Finkelhor 1988), które trafiaøy do prokuratury,
prowadziøo do skazania przest pców. Natomiast Kelly (1992b) otrzymuje w swym zestawieniu liczb 80
procent wyroków skazuj cych w przypadkach spraw o KNR i wykorzystanie seksualne ø cznie. Poniewa
mi dzy tymi dwoma grupami przest pstw nie zanotowano ró nic je li chodzi o odsetek skazywania oprawców,
mo emy przyj , e owe 80% dotyczy te KNR. Wreszcie mamy - najbardziej znacz ce, gdy oparte na

tysi cach zbadanych wypadków - zestawienie Bottoms i kol (1991; 1993). Wynika z niego, e wyroki skazuj ce
zapadaøy w 11 procentach znanych przypadków KNR na dzieciach. Wszystkie te dane b d wymagaøy dalszych
analiz dla dokøadnego okre lenia, które przypadki KNR same w sobie byøy rozpatrywane przez s dy i w których
oprawcy zostali skazani. Poniewa kultowe nadu ycia rytualne w coraz wi kszej liczbie pukaj w USA do sal
s dowych i coraz cz ciej ko cz si skazaniem, kolejne stany, jeden po drugim, uchwalaj paragrafy prawne
jakby wyø cznie pod k tem KNR. We wrze niu 1995 Kalifornia staøa si szóstym stanem, który przyj ø prawo
przeciwko okre lonym aktom kultowych nadu y rytualnych.
Skoro mamy znaczne liczby sprawców kultowych nadu y rytualnych, którzy zostali s downie skazani i
skoro ro nie liczba stanów, które wprowadziøy paragrafy prawne przeciwko tego rodzaju kryminalnym
przest pstwom, skoro mamy kliniczne dane od tysi cy terapeutów w USA i na wiecie, skoro mamy takie
fizyczne dowody, jak odkopany przez archeologów tunel pod przedszkolem McMartin, w którym dzieci byøy
torturowane i gwaøcone i którego istnienie i wygl d potwierdza ich zeznania, to dlaczego nie mo emy doj do
konsensusu, e istniej kultowe nadu ycia rytualne jak i zorganizowane grupy przest pcze, które ich dokonuj ,
i e stanowi powa ny problem dla nas jako narodu - i dla wiata - i e musimy si t patologi zaj ? Jak to si
dzieje, e doniesienia w mediach na temat kultowych nadu y rytualnych s zazwyczaj naszpikowane tak
dawk pow tpiewania i zaciemniania prawdy, e opinia publiczna generalnie uwa a je za „urbanistyczny mit”
czy „zbiorow histeri ,” a w dodatku sceptycy, którzy rozpowszechniaj te opinie, robi wielkie kariery?
Uwa am, e w tym narodowym “ta cu” zaprzeczania i wprowadzania w bø d dziaøaj dwa gøówne
czynniki: pierwszy natury ekonomicznej, a drugi - socjokulturowej. Ekonomiczny powód zaprzeczania i
minimalizowania kultowych nadu y rytualnych jest w pewnym sensie oczywisty. Ludzie, którzy je przetrwali,
zwøaszcza je li w zdrowieniu przebili si przez przera aj ce wspomnienia grupowych gwaøtów na dzieciach,
tortur i krwawych ofiar, zazwyczaj pod tymi traumatycznymi wspomnieniami odkrywaj jeszcze jedn ,
wcze niej odszczepion , wiedz : e przynosiøy satanistycznej, oprawczej grupie wymierny i oczywisty dochód.
Na przykøad, zwøaszcza kobiety, cz sto u wiadamiaj sobie, e nieraz od najmøodszych lat byøy sprzedawane
jak prostytutki ró nym pedofilom i dewiantom, oczywi cie nie maj c udziaøu w tych dochodach. W ramach
wytworzonej przez sekt osobowo ci wielorakiej (zwanej wedøug najnowszej nomenklatury dysocjacyjnym
zaburzeniem osobowo ci), na jakie cierpi niemal wszystkie ofiary KNR, ich rdzenna osobowo nie wie nic o
tego rodzaju przymusowej pracy na rzecz oprawczej grupy. Innymi søowy, rdzenna osobowo ofiary nie
zastanawia si nad tym, dlaczego nie dostaje pieni dzy za swoj prostytucj , gdy nie ma poj cia, e ona, a
ci lej jedno z jej alter-ego, zmuszane jest do niewolniczej pracy. Jednak jej pracuj ca jako prostytutka
osobowo alternatywna zastanawia si nad tym, gdy do takiego funkcjonowania zostaøa zaprogramowana
jeszcze we wczesnym dzieci stwie, za pomoc ekstremalnych tortur i nie zna innego sposobu ycia.
(Szczegóøowe opisy metod, jakimi te przest pcze organizacje kultowe rozmy lnie wytwarzaj w swoich
ofiarach osobowo wielorak , aby móc czerpa z nich dalsze korzy ci, podaj Neswald, 1991, i Gould &
Cozolino, 1992).
Leczone przeze mnie przypadki kultowych nadu y rytualnych, jak i te, które konsultowaøam, wskazuj ,
e ofiary tych oprawczych grup pracowaøy dla nich tak e w charakterze ksi gowych, pralni brudnych pieni dzy,
kurierów i handlarzy narkotyków, obiektów do zdj i filmów pornograficznych, kultowych programistów
torturuj cych dzieci, programistów komputerowych, specjalistów od inwestowania, doradców prawnych, a
nawet agentów rz dowych - funkcjonuj c w tych okresach jako osobowo ci alternatywne, poza wiadomo ci
swojej osobowo ci rdzennej. Bardzo rzadko trafiaøam na przypadki, gdy kult oprawczy pøaciø søu cym
(nie wiadomie) ofiarom za przyczynianie si do jego pomy lno ci ekonomicznej. Najcz ciej, gdy ofiara
dociera do wspomnie pogrzebanych pod niezliczonymi warstwami traumy tortur, musi ona nie tylko upora
si ze wstrz saj cym odkryciem, e od urodzenia yøa w nieopisanym bólu i horrorze poza swoj wiadomo ci
gøówn , ale e tak e byøa dosøownie niewolnikiem oprawczej grupy, gdy jej zaj cia w yciu dyktowane byøy
przez innych, poza jej wolna wol i bez ekwiwalentu pieni nego lub ze znikomym. W rezultacie ofiara, która
przyniosøa oprawczemu kultowi nieraz miliony dolarów zysku, trafia na terapi bez grosza przy duszy i jest
leczona za symboliczne datki.
Kiedy u wiadomimy sobie, e kultowe nadu ycia rytualne dokonywane s zazwyczaj przez siatki
wysoko zorganizowanej przest pczo ci, ukryte pobudki tych grup staj si jasne. Chocia te zbrodnie

bezsprzecznie s integraln cz ci ró nych odmian satanizmu, najprawdopodobniej gø bszym motywem jest
w wi kszo ci wyprodukowanie osób funkcjonuj cych potem jako darmowa, niewolnicza siøa robocza.
Poniewa rdzenna osobowo ofiar KNR wykazuje peøn amnezj zaj wykonywanych dla sekty, osoby te nie
stanowi licz cego si zagro enia dla swoich kontrolerów. Bez intensywnej pomocy terapeutycznej pozostaj
one nie wiadome swojej pracy na ich rzecz, a wi c niezdolne do rozwa enia decyzji o porzuceniu tych zaj .
Nie s te zdolne zgøosi wøadzom przest pczej dziaøalno ci swoich przeøo onych, gdy nie maj wiadomego
dost pu, lub tylko znikomy, do informacji, czym oni naprawd si paraj .
Grupy te maj wi c znaczne ekonomiczne pobudki do produkowania sobie bezpøatnych niewolników.
Powstaje pytanie, jak wielkie kwoty pieni dzy gromadz w ten sposób i czy wystarczaj one na to, by wpøywa
na nasz kultur i spoøecze stwo na poziomie, powiedzmy, kreowania opinii publicznej przez media? Pytanie
to nale y oczywi cie do kr gu niejasnego sporu ekonomicznego i mo e wyja ni , dlaczego kultowe nadu ycia
rytualne s tak powszechne, jak s , zarówno w rodzinach jak øobkach i przedszkolach, i dlaczego jako
spoøecze stwo jeste my tak opieszali w uznaniu i reakcjach na powag tego problemu. Z definicji trudno jest
ustali , kto nale y do tego rodzaju kultów, gdy konspiracja jest peøna, czøonkostwo ci le tajne, a poza tym
wielu uczestników wykazuje amnezj tej swojej dziaøalno ci. Dlatego trudno jest oceni stopie , w jakim
czøonkowie tych sekt wpøywaj na rodki masowego przekazu je li chodzi i dane na temat KNR, ofiar, leczenia i
terapii oraz terapeutów, wykolejanie bada naukowych nad zjawiskiem wiktymizacji i pami ci ofiar,
stopowanie ledztw przez naciski prawne, odsyøanie dzieci donosz cych o mi dzyrodzinnych nadu yciach
kultowych z powrotem do oprawczych rodziców, czy opøacania urz dników z krajowego wydziaøu prawa i
cigania przest pczo ci, by wygøaszali publiczne stwierdzenia o braku dowodów na istnienie KNR i oprawczych
grup satanistycznych.
Bez w tpienia, trzeba b dzie powa nych, dobrze skoordynowanych wysiøków lokalnych i krajowych
organów cigania, by zebra dane potrzebne do ustalenia, jak gø boko w tkank spoøeczn wrosøy te
kryminalne kultowe grupy. Równocze nie musimy jako spoøecze stwo oceni , jaka jest naprawd gø boko i
skuteczno naszego zaanga owania w ochron dzieci. Mimo energicznych prób zmiany, maj ca siedzib w
Los Angeles organizacja „Matki Przeciw Nadu yciom Seksualnym” (Mothers Against Sexual Abuse - MASA),
wci ujawnia przypadki wskazuj ce, e s dziowie ch tniej przyznaj prawo opieki ojcu nawet wtedy, gdy
dziecko skar y si na nadu ycia z jego strony potwierdzone przez wywiad psychologiczny czy medyczny. Sama
zetkn øam si z dziesi tkami przypadków w caøych Stanach Zjednoczonych, kiedy dzieci ujawniaøy powa ne
krzywdy doznawane w przedszkolu wskutek nadu y kultowych, ale ledztwo byøo wøa ciwie prowadzone,
rodzice innych dzieci z placówki nigdy nie byli pytani, placówki nie zamykano i nikomu z personelu nie
postawiono zarzutów. Takie organizacje jak „Wierz Dzieciom z Chicago” (Believe The Children of Chicago) maj
wiadomo , e takich przypadków s grube setki.
Zarówno w przypadku pozarodzinnych, jak i mi dzyrodzinnych nadu y kultowych zachodzi
prawidøowo , e im powa niejsze i bardziej zrytualizowane jest wykorzystywanie, tym mniejsze
prawdopodobie stwo, e dzieci otrzymaj ochron , a sprawcy zostan poci gni ci do odpowiedzialno ci. Ma
to oczywi cie podøo e wyø cznie w uprzedzeniach kulturowych, a nie w najlepszym interesie dziecka,
poniewa badania nie pozostawiaj zøudze na temat skrajnie wyniszczaj cego wpøywu KNR na ofiary.
Wedøug mnie, my jako Amerykanie zaprzeczamy prawdzie o rozlegøo ci i powa nych skutkach KNR,
zwøaszcza dokonywanych na dzieciach, cz ciowo tak e dlatego, e zara a ona naszemu wizerunkowi na
wiecie. My lenie sceptyka cz sto wygl da tak: „Ukryte, zorganizowane gwaøty i tortury na dzieciach, by
kontrolowa potem ich umysøy nie mog si u nas zdarza . Mo e wyst puj w krajach trzeciego wiata, które
nie maj wolno ci, jak nam gwarantuje demokratyczna forma rz dzenia. Faszystowskie torturuj ce grupy
zøo one z obywateli Stanów Zjednoczonych nie mog istnie , gdy ten rodzaj terroryzmu jest wymierzony w
nasz rz d, a nie przez nasz rz d. A ju szczególnie torturowanie dzieci mijaøoby si z celem. Dzieci nie gøosuj w
wyborach i nie tworz partii politycznych, wi c ekstremistyczne grupy nie maj interesu, by zmusza je do
socjopolitycznej ulegøo ci.”
Takie rozumowanie pomija pewien najistotniejszy fakt. Kontrola umysøu, generowana w dzieciach
poprzez sadystyczne, ci kie gwaøty i tortury - które to programowanie jest esencj satanistycznych praktyk - a
nast pnie wzmacniana i utrwalana z wiekiem a do czasu, gdy ofiary wchodz w okres dojrzewania i

dorosøo , taka kontrola ich umysøu przynosi tym grupom cenne korzy ci. Pomija fakt, e wykorzystanie mo e
mie podøo e polityczne lub nie mie , ale zawsze ma podøo e ekonomiczne. Aby ogarn to w peøni na
poziomie kulturowym, opinia publiczna musi upora si z niezrozumieniem ludzkiej natury, któr ledwo co
ogarnia rodowisko psychiatryczne - to znaczy musi zrozumie , e normaln reakcj na powa n traum jest
dysocjacja od tych do wiadcze i ich amnezja, e tymi reakcjami mog manipulowa ró ni socjopaci i
zaprogramowani satani ci, i e grupy te maj wielki interes w produkowaniu podlegøych sobie jednostek,
niepami taj cych wiadomie ani swojej traumatycznej historii, ani swoich zachowa w wiecie nadu y i
przest pstw, do jakich ich osobowo ci alternatywne zostaøy wdro one.
Dopóki personel biur ledczych, s downictwa, ludzie ksztaøtuj cy opini publiczn , system ochrony
dzieci i osoby zaanga owane w profilaktyk antyprzemocow i ulepszanie spoøecze stwa, nie pojm tego
nowego paradygmatu, dopóty kultowe nadu ycia rytualne nadal b d minimalizowane zarówno pod
wzgl dem ich liczby i ich wpøywu, jak te ich podst pnego rozprzestrzeniania si w tych osøaniaj cych
warunkach. Zmiana paradygmatu jaka musi nast pi , aby powstaø naprawd skuteczny system leczenia ofiar
KNR i aby opanowa te ekstremalne formy sadyzmu i brutalno ci naszej kultury, b dzie bardzo trudna do
przeprowadzenia. (Przegl d wytycznych leczenia dzieci-ofiar KNR podaj Gould i Graham-Costain 1994a;
1994b). Zmiana ta podwa a bowiem nie tylko przekonania wi kszo ci Amerykanów na temat nieistnienia i
niemo liwo ci istnienia zbrodni na wielk skal w USA, ale tak e nasze poczucie, e dziaøamy z wøasnej
niezale nej woli i e wolno my lenia i dziaøania jest czym nienaruszalnym.
Osi gni cie jasnej wiadomo ci tego, jak bardzo wolna wola podatna jest na caøkowite pogwaøcenie i
manipulacj kiedy ró ni socjopaci i czøonkowie sekt zajmuj cych si programowaniem ofiar maj do nich
dost p, wymaga od nas niewyobra alnie wielkich wysiøków na rzecz ochrony dobra dzieci i niewyobra alnie
silnego przekonania o tej konieczno ci. Tak samo wielka b dzie cena przeøo enia tej wiadomo ci na dziaøania
praktyczne, jednak e cena dalszego ignorowania i minimalizowania kultowych nadu y rytualnych na naszych
dzieciach okazuje si absolutnie nie do przyj cia.
Catherine Gould, Ph.D., licencjonowana psycholog i psychoterapeutka, specjalizuje si w diagnozowaniu i osób dorosøych i
dzieci, które prze yøy kultowe nadu ycia rytualne.
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