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Bracia.

David Reimer urodził się (z bratem bliźniakiem) w roku 1965. Podczas zabiegu obrzezania, lekarz popełnił błąd, w
wyniku którego chłopiec... stracił penisa.
Tragedia i koszmar. Co robić? Traf chciał, że rodzice widzieli w telewizji wystąpienie postępowego doktora Johna
Money'a, ojca pojęcia ,,gender role", który przekonywał, że zmiana płci to żaden problem. Pojechali więc do

doktora, podjęli nowatorską terapię, chłopcu usunięto jądra, nafaszerowano hormonami i wychowano jako
dziewczynkę. Uﬀ, sytuacja opanowana. Kapitan Lewica znowu uratował świat.
Do czasu.
Nagle okazało się, że David - wychowywany jako Brenda - podświadomie wyczuwał, że coś tu nie gra. Natura
ludzka upomniała się o swoje prawa. Okazało się, że człowiek to nie plastelina, której można dowolnie dokleić
penisa albo piersi i określać mu płeć według własnego kaprysu, bawiąc się w Boga.
,,Brenda" sikała na stojąco, interesowały ją wyłącznie chłopięce zabawy, a lalki leżały i się kurzyły. Im większymi
dawkami hormonów próbowano chłopca faszerować, tym bardziej chłopięca natura dziecka dawała o sobie znać. W
pewnym momencie rodzice poddali się i wyjawili mu prawdę. Mając 14 lat postanowił, że pora skończyć to
szaleństwo. Stracił penisa, ale to nie uczyniło z niego dziewczyny, wiedział o tym, czuł, że tak się nie da.
Wolał zaakceptować prawdę o sobie jako o mężczyźnie bez męskich narządów płciowych, niż żyć w kłamstwie jako
kobieta, którą nie jest.
Po latach wyszły na jaw szokujące metody, jakimi doktor John Money próbował zmuszać 6-letniego wówczas
chłopca do przyjęcia kobiecej tożsamości. Rozbierał obu bliźniaków, pokazywał im zdjęcia i ﬁlmy pornograﬁczne (!),
a nawet zmuszał ich do... symulowania seksu. Miało to pomóc im zrozumieć różnice płciowe między nimi.
Po tych chorych zabiegach na dziecięcym umyśle, Money występował przeciwko demonizowaniu pedoﬁlii.
Nakazywał rozróżniać pedoﬁlię sadystyczną od emocjonalnej, i przekonywał, że ta emocjonalna opiera się na
miłości a nie pożądaniu.
Jak ludzkie króliki doświadczalne zniosły te pionierskie eksperymenty lewackiego doktora (którymi, bez podawania
szokujących szczegółów, bardzo chętnie dzielił się w swoich publikacjach i za które zyskał światową renomę)?
Brat bliźniak Davida, Brian, cierpiał na schizofrenię i depresję. W 2002 roku znaleziono go martwego,
przedawkował antydepresanty, prawdopodobnie było to samobójstwo.
David? Nigdy nie pozbierał się po postępowych eksperymentach, jakim go poddano, po kuracji hormonalnej,
pedoﬁlskich zabiegach doktora ani tragicznej śmierci bliźniaka.
W 2004 roku podjechał pod warzywniak, zatrzymał auto, wyjął strzelbę i zakończył 39-letni koszmar, zafundowany
mu najpierw przez konowała, który go okaleczył, a potem przez postępowego, genderowego rewolucjonistę, który
potraktował go jak doktor Mengele swoich pacjentów w obozach koncentracyjnych.
A sam doktor Money?
Odebrano mu koncesję, publicznie potępiono, skazano na infamię i zamknięto w więzieniu.
Żartowałem.
W 2002, między samobójczą śmiercią jednego i drugiego bliźniaka, odebrał prestiżowe wyróżnienie imienia
Magnusa Hirschfelda, przyznawane przez Niemieckie Towarzystwo Badań Społeczno-Naukowych dotyczących
Seksualności. Wyróżnienie przyznawane za...
,,nadzwyczajne osiągnięcia w dziedzinie nauki o seksie".
Instytut Kinsey na uniwersytecie w Indianie, do dziś przyznaje studentom nagrody jego imienia.
--Zamiast epilogu, cytat z postępowego doktora Johna Money'a, wypowiedziany w latach 90-tych, a więc wiele lat po
przeprowadzeniu eksperymentów na bliźniakach.
,,Gdybym zobaczył 10-letniego chłopca, którego intensywnie pociąga erotycznie mężczyzn mający ponad 20 lub 30
lat, jeśli ten związek jest wzajemny, to w żadnym razie nie nazwałbym tego sytuacją patologiczną."
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