
مجددآ برای تحصيل به کالج بازگشتم و موفق به اخذ ليسانس مشاوره روانشناسی " برنامه نويسی زدائی ام"بعد از اتمام 
با پی بردن به موقعيت خودم به عنوان مشاور و عضو پيشين فرقه خودم را وقف کمک به افرادی کردم که گرفتار .  شدم

تصميم گرفتم که به اين افراد کمک کنم که از دام فرقه نجات يافته و به زندگی فرقه بودند و بايد از فرقه رها می شدند و 
 .طبيعی و معمولی بازگردند و از حالت مخرب کنترل فکری آزاد شوند

من راههای مختلفی را رفتم تا به مردم راجع به خطرناک بودن گروه هائی که بر فکر و انديشه کنترل  1979از سال   
غنا دست به عمل خودکشی " جونز تاون"در " جيم جون"و آگاهی دهم و درست در ساليکه پيروان  کامل دارند، آموزش

 . را بنياد نهادم" اعضای پيشين مون"جعی زدند من نهادی به نام 
کار مان انتشار .  يک نهاد غير انتفاعی و آوزشی که تشکيل شده از اعضای پيشين فرقه بود" اعضای پيشين مون"نهاد 

ه و برگزاری کنفرانس و بر قراری يک مجتمع برای دادن اطالعات و روشنگری افراد راجع به ماهيت و افکار خبر نام
 .بود" مون"سازمان 

به " فوکس. "انجام وظيفه ميکردم" فوکس"پس از مدتها بعد از اين فعاليتم من به عنوان مسئول هماهنگ کننده قومی  
و در اين مرحله نيز مستقآل . مام افراد از فرقه های مخرب مختلف کار ميکندعنوان شبکه اطالع رسانی، و با همکاری ت

 :با شبکه اينترنتی " مرکز و انستيتيوی رهائی افکار و انديشه"مرکزی را بنام 
http://www.freedomofmind.com   که مصمم است افکار عمومی را راجع به کنترل افکار توسط فرقه ها آشنا

 . دمکند، راه اندازی کر
”Combatting Cult Mind Control “ کتاب را نوشتم که به عنوان بهترين و پر فروش ترين کتاب  1988در سال

انتشار اين کتاب به من اين موقعيت را داد که تجربه ام را به عنوان مشاوره فرقه به تمام مردم دنيا انتقال . سال شناخته شد
در اين کتاب بيشتر اساس . لهستانی و چک ترجمه شد- ايتاليائی- ژاپنی- آلمانی- نسویفرا-اين کتاب به زبانهای اسپانيائی.  دهم

بود، به اين معنی که دنبال يک راه نجات که مبنايش قانونی و يک جايگزين بدون اجبار " خروجی-مشاوره"کارم در زمينه 
 .و زور و غالبآ بر اساس برنامه زدائی غير قانونی بودم

ث پيشرفت در هدفی که داشتم و صيقل دادن تکنيکها يم برای مبارزه با کنترل افکار فرقه های تحوالت دوازده ساله باع
بود که من متوجه اين جريان شدم که راهبران اکثر فرقه ها ی بزرگ دنيا کتاب  1990در سالهای اوليه . مخرب شد

Comatting … مشاوره"خود را در مقابل روش مرا خريداری نموده تا خود آموزی کنند که چگونه بتوانند اعضای -
چندين بار " کليسای بين الملل مسيح"کيپ مک کين بنيانگذار . مقاوم کنند و مانع از خروج افراد از فرقه شوند"خروجی

نفره اش نشان داد و به پيروانش يادآوری کرد که هر کس اين کتاب را بخواند و يا با من  1500کتاب مرا در نشستهای 
با اين روش رهبران فرقه موفق شدند .  کند مرتکب بدترين گناه شده که هرگز قابل بخشايش نمی باشد ارتباطی بر قرار

من هم اکنون به اين نتيجه .  روابط عاطفی و خانوادگی را قطع و مانع روابط افراد فرقه با افراد خارح از فرقه شوند
به چگونگی تغيير ماهيت و تغيير چهره دادن فرقه ها  رسيدم که اين قطع ارتباطات و موانع خود نعمتی  برای پی بردن

اين کار فرقه مرا بر اين داشت که مصمم تر و آگاه تر از قبل با انتخابی موثر راهی را پيدا کنم برای آموزش دادن و . بود
.  بر قرار کنند آگاه کردن خانواده ها و دوستان اعضای اسير در فرقه که چگونه با استراتژی موثر با عزيزانشان ارتباط

من به اين نتيجه پی بردم که تمامی دوستان و خانواده های اسيران در فرقه دچار نوعی عذاب روح و روانی هستند بخاطر 
.  وضعيتی که نزديکانشان در آن گرفتارند و در بعضی از مشکالت ارجاع داده شده به من  اين موضوع بسيار عميق بود

وردنشان برای يک روش مبتکرانه برای نجات عزيزانشان من بايد راهی را پيدا می کردم من فهميدم برای به حرکت در آ
که به آنها قوت اختيار ميدادم به صورت فردی و همچنين گروهی با مسئوليت مخصوصآ نشان دادن محبت بزرگساالن به 

اده ميکنم چيزی که من از آن به افشاگری فرقه ها بهترين هدف و راهی است که من هم اکنون از آن استف.  عزيزانشان
 .ياد ميکنم" اثر متقابل برای نزديک شدن به هدف"عنوان استراتژی 

اين کتاب نتيجه بيست و پنج سال تجربه در کمک به هزاران نفر  از تمام نقاط دنيا می باشد و تمرينی است با عمل و دست 
و جمعآ راه . تاثير شديد روش کنترل فکری شدند ميباشد داشتن مستقيم برای نزديک شدن و کمک کردن به افرادی که تحت

اندازی سايت اينترنتی وسيله ای که باعث دستيابی دستيابی سريع و ارزانتر افراد به اطالعات راجع به فرقه های 
 .  مخصوص شد باعث تاثير فراوانی برای رسيدن سريعتر من به هدف هايم برای روشن سازی عموم راجع به فرقه شد


