
باعث تحول و پيشرفت فوق العاده بر روی اعضای نزديک خانواده و " داشتن ارتباط نزديک برای اثر متقابل" استراتژی 
باعث ميشود که آشنايان "  داشتن ارتباط نزديک برای اثر متقابل" درمان استراتژی . نوعی درمان غير اجباری نيز ميباشد

از ساختار فرقه سلوک و روش فرقه ها داشته باشند که همچنين نوعی تعليم و و خانواده های اعضای فرقه آشنائی بيشتری 
ارتباط نزديک خانوادگی همچنين باعث يک ديدگاه واقعی بر روی فرقه ها و ترس .  آموزش مرحله ای نيز خواهد بود

 .شان می شوداجباری شان بر روی اعضايشان به عنوان يک ابزار مناسب برای تحت نفوذ در آوردن بيشتر اعضاي
به گونه ای تنظيم شد که به اعضای فرقه کمک کند تا در يابند که "  داشتن ارتباط نزديک برای اثر متقابل" استراتژی 

.  تحت کنترل شديد فکری هستند و همچنين شديدًا تسليم خواست رهبر گروه بدون داشتن کمترين اختيار برای انتخاب هستند
تن ارتباط نزديک بطور مکرر عضو فرقه نهايتًا به اين پی خواهد برد که چگونه زندگی اش با استمرار اين روش يعنی داش

  .بطور کامل توسط فرقه تحت کنترل است
در اين مرحله روش و شيوه من . هنگاميکه  عضو فرقه هشيار شد و به اين موضوع پی برد و نهايتًا به اين واقعيت رسيد

هر چند که اعضای فرقه طوری تعليم ديدند که از تغيير .  يت و راهش را پيدا کندهو - به او کمک خواهد کرد که قدرت 
تجربه کاری در اين مورد دارم که در مورد بيشتر کسانی که من بر روی آنها کار کردم  به اين . روش بسيار هراس دارند

درست است که توانستند .  ردارندروانی و حتی اعتقادی و روحانی برخو - نتيجه رسيدم که همه  از نوعی هراس احساسی
 ...دست از فرقه بکشند و به خانواده باز گردند ولی با عواقب بسيار ناگوار و در بعضی کيس ها نيز با مرگ روبرو شدند

خواندن اين کتاب به معنی جايگزين يک مشاور حرفه ای نيست و حتی به معنی حل تمام مشکالت خانواده هائی نيست که 
کتاب من فقط برای افراد بسيار هوشمند و هوشياری است که خود را در . انشان در بند فرقه گرفتار هستندعزيزان و دوست

اين کتاب همچنين برای صدها نفری نوشته شد که پس از خواندن .  يک مقطع حساس يافتند و ميدانند که چه بايد بکنند
با من در صدد چاره بودند که راهی پيدا کنند  در مراجعه و تماسشان”Combatting Control Mind Control“کتاب

 .تا بتوانند عزيزانشان را از بند فرقه ای که در آن گرفتارند نجات دهند
مطمئنًا کسانی که جلب اين کتاب ميشوند نهايتا هدفشان کمک به عزيزانی است که گرفتار فرقه ای هستند تا بتوانند راهی 

وانيد عضو يک فرقه باشيد و عالقه مند هستيد تاثير استراتژی درمان ارتباط نزديک و يقينًا ميت. برای کمکشان پيدا کنند
 .برای اثر متقابل را بدانيد

هدف شخصی من از نوشتن اين کتاب بخاطر عالقه شديدم برای کمک به ديگران بود که مرا وادار به نگارش اين کتاب 
هستم که نمی توانم بطور مستقيم با افرادی در تماس باشم و به آنها  بسيار در عذاب. کرد، برای کسانی که مايلند ياد بگيرند

آنها  مرتب با من در تماس هستند و کمک می . آنها که شديدآ مشتاقند کمک بگيرند و در اين زمينه بياموزند . کمک کنم 
ه هست نجات دهند و من خواهند که چگونه می توانند دوست و يا فردی از افراد خانواده را که هم اکنون گرفتار فرق

 .اميدوارم که اين کتابم کمکی به همه اين افراد باشد
مخصوصًا . دليل اطمينانم برای رسيدن به هدفم اين است که رشد و تغيير و تحول يکی از اساسی ترين بخش انسانهاست

تا بر اساس باوری که به هدفشان  آنها تمام تالش خود را به کار ميگيرند. زمانی که انسانها تشويق به رشد کردن می شوند 
 .دارند و آن چيزی که مفيد حالشان است به آن برسند

در مسافرت هايم به اغلب نقاط دنيا ، و در برخوردهايم با افراد مختلف به يک نتيجه مهم رسيدم، اينکه يک ضرورت و 
ا خواهان يک نوع ارتباط مثبت و احتياج مبنايی و همگانی است که ما فوق جسم ظاهری آنهاست، اينکه همه انسانه

و اينکه همه مردم دنيا در جستجوی عشق و . صميمی با ديگر اجتماعات بزرگتر هستند و اين خواست در همه افراد هست
عالقه به ديگران هستند تا تنفر و انتقام و کينه جوئی و ترس و همه انسانها ترجيح ميدهند که زندگی شان مبنای بر اعتماد 

درستی و راستگوئی هستند نه دروغ و ريا همچنين انسانها خواهان آزاده گی -ی اعتمادی همه خواهان راستیباشد نه ب
 .هستند نه برده گی و اسارت

با اين تجربه ام، واال ترين انگيزه ام  پس از شناخت و پی بردن به وجود فرقه های مخرب و فريبنده و کنترل کننده های 
 ... من شديدآ به اين معتقدم که.  هب استکامل فکری افراد، آزادی مذ


