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Mgr Irena Barcz od 1985 roku prowadzi zajęcia terapeutyczne i 
obronne dla ofiar księży pedofilów i zakonnic pedofilek, terapie dla 
ofiar przemocy domowej, ofiar terroru policyjnego, dla osób 
molestowanych, gwałconych, nękanych i  represjonowanych. W 
prowadzonych terapiach wykorzystuje nowoczesne metody, procesy i 
techniki terapii pozwalające zmniejszyć bądź też nawet całkowicie 
zneutralizować traumę gwałtu, molestowania i przemocy. 

Mgr Irena Barcz jest wybitną terapeutką z międzynarodowym 
doświadczeniem, ukończyła studia z zakresu resocjalizacji 
przestępców, autorką kilkudziesięciu książek i artykułów na temat 
terapii ofiar pedofilii i przemocy domowej, prowadzi zajęcia w wielu 
krajach Europy, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka od kilku 
lat. Jest także specjalistą z zakresu relaksacji, antystresu, kidterapii, 
psychosyntezy, praw człowieka, treningów przetrwania, zdrowej 
kuchni i zdrowego odżywiania, jogi. Prowadzone terapie i treningi są 
na najwyższym światowym poziomie, a ofiary molestowane i 
gwałcone przez księży pedofilów i podobnych zboczeńców 
seksualnych nabierają siły i odwagi aby każdego zboczeńca nagłośnić 
i likwidować jego pedofilską działalność w zarodku! 

Mgr Irena Barcz jest od 1996 roku w miarę wzrostu faszyzmu i klerykalizmu katolickiego w Polsce regularnie 
nękana najściami i pomówieniami przez pedofilskie mafie i gangi zboczeńców seksualnych, w tym księży 
pedofilów, zakonnice pedofilki, także prokuratorów pedofilów, policjantów oraz gangsterów  pedofilów i 
pedofilki innych profesji. Mgr Irena Barcz jest bezprawnie zatrzymana i  przetrzymywana w areszcie 
tymczasowym w Bydgoszczy przez gangi pedofilskie, w tym przez zboczonych producentów dziecięcej 
pornografii i właścicieli burdeli pedofilskich z Bydgoszczy, Inowrocławia, Grudziądza i Warszawy. 

Mgr Irena Barcz prowadzi szczególnie cenne programy treningowe, będące w znacznej mierze także terapiami 
duchowymi dla ofiar molestowanych lub gwałconych przez księży, mnichów, zakonnice i aktywistów 
katolickich w wielu państwach świata, nie tylko w Bydgoszczy. Terapie duchowe pozwalają ofiarom uwolnić 
się od pedofilskiej części ideologii katolickiej, uwolnić od opętania przez ideologię pedofilizmu i wyjść z 
nałogu uczęszczania na katolickie msze i obrzędy u księży zboczeńców. Terapie duchowe pomagają uwolnić się 
licznym ofiarom od zniewolenia i terroru dokonywanego na ludzkości przez pedofilską część katolicyzmu. 
Mgr Irena Barcz jest znienawidzona przez pedofilskich aktywistów katolickiej mafii klero-papistowskiej z 
Watykanu znanej na całym świecie jedynie z molestowania i gwałcenia dzieci oraz niemowląt. Praktycznie 
każdy ksiądz i każda zakonnica to potencjalni zboczeńcy seksualni uwikłani w kościelną tajemnicę wiary jaką 
jest seksualne wykorzystywanie ministrantów i innych dzieci o czym się bluźnierczo milczy, a co jest 
podstawą utrzymywania aktywu katolickiego w całkowitym posłuszeństwie. Uwikłanie w zboczenia seksualne 
wszelkiego typu jest podstawową metodą trzymania ludzi w niewoli pedofilskiego katolictwa. 

Mgr Irena Barcz jest bohaterką narodową Polski, jako że jako jedna z pierwszych zaczęła w Polsce 
prowadzić terapie dla ofiar księży pedofilów i zakonnic pedofilek, wykształciła kilkunastu terapeutów, 
zachęciła ponad 5 tysięcy swoich własnych klientów do ujawnienia licznych w Polsce zboczeńców seksualnych 
zwanych księżmi katolickimi, zakonnicami, także zboczonych funkcjonariuszy państwa i aparatu władzy. 
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