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”Kunskap är vårt enda försvar mot Mind control”. Det säger Cathy O’Brien
om och om igen i sina föredrag på Youtube, och det skriver hon också i sin och
Mark Phillips bok Trance Formation of America - The True Life Story of a
CIA Mind Control Slave, en av de mest omskakande och upprörande böcker jag
läst. Cathy O’Brien utsattes för grov incest av sin far, Earl O’Brien direkt efter
sin födelse. Hon tvingades använda hans penis som om hon ammade moderns
bröst. Modern, som själv varit utsatt för liknande övergrepp från barndomen,
protesterade inte. Dessutom var mammans psykiska tortyr av Cathy minst lika
traumatiserande som pappans övergrepp. Enligt Cathy hade mamman fullt upp
med att föda barn som kunde användas inom projektet med Mind control (s. 93).
Mamman hade utvecklat Multiple Personality Disorder, MPD. Jag hämtar en
definition från Karolinska Institutets hemsida: ”En dissociativ störning som
innebär att individen antar två eller flera distinkta personligheter. Varje
personlighet är en fullt sammansatt och komplex enhet, med sina minnen,
beteendemönster och sociala liv. Övergång från en personlighet till en annan
inträffar plötsligt”. 1 I Cathys fall triggades dock dessa övergångar till olika
personligheter med hjälp av medvetna Mind controltekniker och hypnotiska
suggestioner.
Cathy upptäckte senare att även pappan och alla hans syskon hade varit
extremt utsatta sexuellt som barn. Pappan fortsatte utsätta henne för sexuella
övergrepp under hela småbarnstiden och bjöd dessutom ut henne som barnprostituerad till lokala politiker, till frimurare och satanister och till polisen och
han ökade på det sättet sina inkomster (s. 83). Han var bara en ”maskletare” och
hade bara gått i skola till sjätte klass. Han ägnade sig åt att ta och sälja barnMultiple Personality Disorder – Personlighetsklyvning https://mesh.kib.ki.se/term/D009105/multiple-personality-disorder
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pornografiska bilder och även handel med droger.
En dag blev pappan erbjuden att sälja Cathy till CIA:s MK-ULTRAprogram, så att de skulle kunna använda henne för sina experiment med
traumabaserad Mind control. Pappan blev nu förmögen och betydelsefull på
grund av handeln med barn för sex och droger. Han fick utbildning av MKULTRA i hur man använder hypnotiska suggestioner och NLP-tekniker
(Neurolingvistisk programmering) för att programmera Cathy för att hon skulle
bli bland annat en sexslav, men MK-ULTRA hade även andra planer med
henne.
Cathy tvingades också delta i barnpornografiska filmer där även sex med
hundar filmades, ”bestiality film” (s. 82). MK-ULTRA sökte barn som haft en
liknande traumatisk barndom, eftersom de, när de utvecklat MPD lätt kunde bli
programmerade. Det undermedvetna blir vidöppet och mottagligt. När vi är
rädda är vi också lätta att manipulera.
Cathy föddes den 4 december 1957, vilket betyder att hon fyller 60 år i år.
När hon skulle fylla 30 år var hon inte längre användbar för de uppgifter hon
hade att utföra, eftersom det då verkar hända något med neuronerna i hjärnan
som gör att hon riskerade att börja minnas och därmed avslöja. Därför fick hon
veta att hon snart skulle dö. Hon hade fått veta att hon skulle dö genom att
brännas levande och filmas i en s.k. snuffilm, d.v.s. när man filmar ett mord (s.
218). Men hon hade turen och blev en ”MK-ULTRA-överlevare”.
I boken berättar hon både vad hon varit med om och hur hon blev befriad
och ”avprogrammerad”. Hon och Mark Phillips har nu skrivit ännu en bok som
heter PTSD: Time To Heal (2016) där de berättar om hur människor som blivit
utsatta för traumatiska upplevelser kan hela sig själva, vare sig det gäller
krigsupplevelser eller traumabaserad Mind control.
Cathy fick en dotter, Kelly, med en av sina förövare och ”handler”
(manipulerare), en man som hon suggererades till att gifta sig med, satanisten
Wayne Cox.

Kelly och hennes pappa Wayne Cox2
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Bilden hämtad från Pinterest https://www.pinterest.se/pin/486670303462557044/
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Han började tidigt utnyttja även Kelly sexuellt och även hon såldes till andra
män och till MK-ULTRA för experiment med Mind control. Cox gjorde Cathy
rituellt gravid och gjorde abort sex gånger. Sen konsumerade han flera av sina
egna foster och bevarade de övriga instoppade i keramik för försäljning i hans
internationella ockulta verksamhet med kroppsdelar. Cox matade också
alligatorerna i träsket bakom sitt hus med kroppsdelar från mördade barn (s.
104).

Maktens perversa män
Bland det mest upprörande i boken är alla mäktiga personer som är så extremt
perversa. När jag studerade det fenomen som kallades Pizzagate vintern 2016–
2017, om pedofilringar omkring USA:s regering, Hillary Clinton och hennes
medarbetare, öppnades ögonen för detta ohyggliga.3 Men läsningen av Cathys
och Marks bok blev en ändå värre ögonöppnare. En man som skadade Cathy och
Kelly svårt med sina perversa sexuella övergrepp var George Bush d.ä.

Georg H.W. Bush – 92 år - 2017

Cathy berättar att Kelly var sjuk i flera dagar efter mötena med honom. Hon fick
hög feber, kräktes och fick svår huvudvärk. Kellys blödande ändtarm avslöjade
Bushs perversa handlingar. Och Cathy kunde inte hjälpa henne på grund av sin
egen programmering.
Cathy blev senare tvingad att gifta sig med ännu en extrem galning, Alex
Houston. Det blev Houston som reste runt med henne till olika inflytelserika
personer som hon skulle utnyttjas av, både som sexslav och för hemliga
politiska syften, bland annat CIA-operationer. Houston åkte runt i landet och
buktalade med en ”docka”, Elmer, och uppträdde över hela USA, vilket var en
Jag skrev en artikel som bland annat publicerades i DSM nr 2/2017, Pizzagate – Sanning
eller falsk nyhet? – Den finns också på min Boksida - http://www.piahellertz.com/PizzagateSanning_eller_falsk_nyhet.pdf
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effektiv täckmantel för hans mörka verksamheter. Houston fortsatte
programmeringen av Cathy och även av Kelly.

Alex Houston och hans docka Elmer

Houston tvingade Cathy till slavarbete på hans gård samt att hon måste
träna fysiskt två timmar varje dag (s. 121). Samtidigt fick hon nästan ingen mat
och max två timmars sömn per natt, vilket var ett led i nedbrytningen av henne
för att göra henne ändå mer mottaglig för programmering. Hon fick också äta
stora doser Aspartan som hon menar sänker förmågan till kritiskt tänkande.
Hennes diet kontrollerades hela tiden. Hon beskriver själv att hon blev som en
robot.
Bland annat reste Houston till Boys Town i Nebraska där pojkar som
omhändertagits av samhället traumatiserades och utsattes för sexuella
övergrepp.4 Boys Town grundades av en irländsk katolsk präst, Father Edward
Flanagan, år 1917.

Överlevare från Boys Town Alisha Owen, Paul Bonacci, Troy Boner

En överlevare bland pojkarna, Paul Bonacci, berättar att Alex Houston var en
av hans förövare när han befann sig i Boys Town (s. 148). Pojkarna flögs runt
om i landet till sexpartys med mäktiga pedofiler, bland annat till Vita Huset där
president Ronald Reagan och George H.W. Bush hade fester och utnyttjade
4

Jag har även berättat om detta i min artikel om Daniel Estulins bok Tavistock Institute Social Engineering the Masses (2015) - http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
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pojkarna sexuellt.5 John DeCamp avslöjade detta i boken The Franklin Coverup: Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska som publicerades första
gången år 1992 men har getts ut i nya upplagor. 6

Ronald Reagan

Bilden hämtad från internet7. Artikeln publicerades 29 juni år 1989.

Mark Phillips träffar Cathy
Alex Houston behövde en affärspartner och i slutet av 1987 fick han kontakt
med Mark Phillips. Houston förbjöd Cathy att träffa Mark innan han var
kontrollerad. Houston blev nöjd med vad han fann.
Mark var anställd på Department of Defense, DOD, USA:s
5

The Franklin Child abuse scandal - http://altereddimensions.net/2016/the-franklin-childabuse-scandal-potential-boys-town-pedophile-cover-up-child-prostitution-ring
6
THE FRANKLIN COVER-UP - Child Abuse, Satanism & Murder in Nebraska – video https://www.youtube.com/watch?v=m1O6LJ4tyoI
7
AMERICA’S GREATEST CHILD SEX SCANDAL: BOYS TOWN IN LINCOLN, NEBRASKA
- http://thoughtcrimeradio.net/2015/05/americas-greatest-child-sex-scandal-boys-town-inlincoln-nebraska/
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Försvarsdepartement och fick där insyn i och lära sig hur Mind control fungerar.
Han fick lära sig beteendemodifikation som är grunden för Mind control. Där
fick han också skriva under tystnadsplikt. Han fick rykte om sig att vara pålitlig
och att kunna hålla tyst, vilket passade Houston.
År 1988 mötte Mark Cathy och han lyckades befria henne och Kelly och
dessutom deras husdjur. Cathy såg hans sätt att vara mot sina djur, att de älskade
honom och litade på honom. Det stärkte hennes tillit till honom. Att han tog med
sig djuren stärkte Cathys förtroende för honom. Han var den första ”goda
människa” hon mött. De flydde till Alaska. Under några år hjälpte han Cathy att
bli ”avprogrammerad” och återfå sina minnen och sin makt över sig själv, sina
egna tankar, sin förmåga till kritisk analys och sin förmåga att känna sina egna
äkta känslor. Berättelsen om detta är mycket fascinerande.

Mark och Cathy ca 25 år efter befrielsen

De har försökt få rättslig upprättelse för Cathy och Kelly men får ständigt
svaret att ”Rättvisa är inte möjligt att få av nationella säkerhetsskäl” (”Justice
is not obtainable, For Reasons Of National Security”) (s. 1). Cathy och Mark
undrar: ”Vems säkerhet?”
Under avprogrammeringen fick Cathy inte läsa något, inte lyssna på
nyheter på radio eller se på TV. Och hon fick instruktioner att hela tiden skriva
ner allt som dök upp i hennes minne. Det är dessa anteckningar som sen blev
underlag för boken. Att skriva är en mycket effektiv metod när man vill bearbeta
minnen.8
Dessutom berättar Cathy att hon och Mark bestämde sig för att använda
förövarnas eget vapen genom att ”beväpna de 95% med sanningen om det som
förövarna inte vill att de ska känna till” (s. 120). Förövarna trodde inte att Cathy
skulle gå att avprogrammera – ”men de hade fel... De visste inte vad som kunde
8

Detta berättar psykologen och psykoterapeuten Patricia Thudor-Sandahl om i sin bok
Ordet är ditt (1997)
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hända när en god man som Mark Phillips bestämmer sig för att hjälpa…”,
skriver hon. Mark förklarade för Cathy att genom att förövarnas hemligheter
avslöjas så förlorar de sin makt. De kriminella måste avslöjas. Och de har
verkligen avslöjat, både genom att skriva böcker och genom att hålla föredrag
över hela världen av vilka flera finns på Youtube för alla att lyssna på. Boken är
översatt till många språk, bland annat till italienska där Vatikanen finns (mera
om Vatikanen nedan). De har också varit i Italien och hållit föredrag.

Avslöjar namn och hemligheter
Jag hisnar när jag läser Cathys berättelser. Hon avslöjar verkligen hemligheter,
hemligheter av ett sådant format och på en sådan nivå att jag tycker att det är
märkligt att hon fortfarande lever. Det har hon naturligtvis Mark att tacka för,
med de professionella kunskaper och erfarenheter han hade med sig som
anställd inom CIA m.m.
Under sin tid som Mindkontrollerad MK-ULTRA-slav fick hon bära
hemliga meddelanden mellan exempelvis USA:s dåvarande president Ronald
Reagan och ledaren för något annat land som USA ville driva affärer med eller
påverka på något sätt. Cathy skriver att många amerikanska och utländska
regeringars hemligheter och rykte satsades på att hon inte kunde avprogrammeras och minnas de kriminella aktiviteter hon fick inblick i under ReaganBushregeringen.
Cathy hade utvecklat ett fotografiskt minne. Cathy berättar att synskärpan
är 44 gånger starkare än hos vanliga människor. Hon fick ”ögon i nacken”.
Enligt Cathy är det en av konsekvenserna av MPD/DID (Multiple Personality
Disorder/Dissociative Identity Disorder9). MK-ULTRA Projekt Monarch (se
nedan) kände till att fotografiskt minne och andra ”superförmågor” utvecklades
hos Mind control-offer och deras intention var att använda dessa förmågor.
Cathy lärde sig läsa mycket tidigt och fick läsa sagor, de sagor som sedan
användes för att trigga hennes olika delpersonligheter. Hon kunde bland annat
återge ordagrant verbala budskap som hon förmedlade mellan makthavare.
Det handlade om att inga skrivna eller inspelade budskap kunde avslöjas
och Cathy fick suggestioner om amnesi, om glömska, eftersom hon inte fick
minnas. Så efter det att budskapet förmedlades fick hon triggers som aktiverade
amnesin. Man kan säga att hon fick fungera som en levande inspelningsapparat
som lätt kunde raderas.
Budskapen handlade ofta om vapenhandel, om planer på attacker, om den
omfattande droghandel som pågick m.m. I boken redovisar Cathy budskapen.
Båda begreppen handlar om ”personlighetsklyvning”. Dissociativ identitetsstörning - DID
är en traumabaserad överlevnadsstrategi och den allvarligaste och mest extrema diagnosen av
de dissociativa diagnoserna. - http://traumadidit.se/
9
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Hon berättar bland annat att CIA:s ”krig mot droger” handlade om att få bort
konkurrenter till sin egen droghandel, vilken var oerhört omfattande och som
utgjorde en grund för CIA:s egen ”svarta budget”.10
Hon var en ”’President Model’ mindkontrollerad slav” som hade anpassats
till presidenter (s. 78).11 En försvarsmekanism som hon (och andra MK-ULTRA
Mindkontrollerade offer) utvecklar och som hon ofta nämner i boken är
kompartmentalisering, vilket innebär ett sätt att härbärgera motstridiga
handlingar/attityder osv, trots att de egentligen står i strid med varandra, utan att
det väcker skam, skuld eller ångest.12 Man placerar minnen, upplevelser och
känslor i olika ”boxar” så de inte stör varandra. Cathy berättar att denna
programmering blir användbar för ”perversa politiker som trodde att de skulle
kunna gömma sina perversa handlingar djupt inne i mitt kompartmentaliserade
minne” (s. 83).
Cathy berättar att all information som hon förmedlar i boken har blivit
bekräftad och validerad av ”modiga och tappra ’rena’ medlemmar av
brottsbekämpande myndigheter, forskare och säkerhetsagenter som blivit
bekanta med ärendet” (s. 78). Hon berättar att några av dessa modiga människor
är anställda inom systemet som kontrollerade henne och de lever i skräck för att
de ska förlora sina familjer, sina arbeten och till och med sitt liv.

Prostituerades för de Mäktiga
En av de första toppolitikerna och den första presidenten som Cathy
”presenterades” för var Gerald Ford som var USA:s vicepresident 1973–1974
under Lyndon B Johnson och president åren 1974–1977.

Gerald Ford (33e gradens frimurare)

10

Det finns många artiklar på Internet om CIA:s drog- och människohandel som ett sätt att
finansiera andra aktiviteter.
11
Cathy berättar att Marilyn Monroe var den första Presidential Model, som mördades öppet
inför ögonen på folk, men som inte verkade förstå vad som hände (s. 118).
12
Försvarsmekanismer - https://quizlet.com/12419560/forsvarsmekanismer-flash-cards/.
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Hon berättar att hennes ”handler” hämtade henne från skolan och tog med henne
till Fords kontor där handlern satte Cathy på Fords arbetsbord, drog upp hennes
klänning och drog ner hennes trosor för att båda sen hade sex med henne. De
placerade en liten amerikansk flagga i hennes ändtarm och uppmanade henne att
vifta med den. ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra
för ditt land”, sa dom (s. 85).

Pierre Trudeau

En annan toppolitiker som utnyttjade Cathy var Pierre Trudeau som också
verkade ha djupa kunskaper och färdigheter när det gällde att trigga det
Mindkontrollerade barnet. Han var Kanadas premiärminister från 1968 till 1979
och från 1980 till 1984.
Ännu ett känt namn är Dick Cheney, som hade framträdande roller i Vita
Huset. Han är en amerikansk republikansk politiker och var USA:s 46:e
vicepresident 2001–2009 under president George W. Bush. Dick Cheney var
”uppenbart beroende” av en pervers ”lek” som kallades A Most Dangerous
Game, vilket handlade om att människor med hundar jagade nakna barn och
unga ute i naturen.

Dick Cheney har mer än de övriga blivit utsatt för satiriska bilder på Internet.

Cathy fick vara utan vatten när hon skulle fysiskt förberedas för ”jakten”. Hon
berättar att hon senare förstått att ”spelet” användes när man tränade soldater i
överlevnad och för att strida (s. 99). Det verkade som om Dick Cheney blev

9

sexuellt tillfredsställd av dessa extrema jakter, skriver hon. 13
Året innan Cathy skulle fylla 30 år trodde hon att hon fortfarande var 24 år
och att Houston hade fel som påstod att hon snart måste dö. Hon skulle dock
utnyttjas en sista gång och transporterades till Mount Shasta i Kalifornien. Där
skulle Most Dangerous Game gå av stapeln. Dick Cheney och Georg Bush d.ä.
var där. Men denna gång var även George Bush, Jr. närvarande. Cathy fick
känslan att Bush Jr. täckte upp för och gav stöd till Bush d.ä. när han blivit
oförmögen att klara sig själv på grund av drogerna eller när det krävdes att
kriminella aktiviteter doldes (s. 194). Cathy fick veta att hon nu måste springa
och om hon fångades in skulle Bush d.ä. ”ta hand om” Kelly. Det var ett ständigt
hot som hängde över Cathy, hotet om att något skulle hända Kelly.
Bill och Hillary Clinton finns också med bland de namn som Cathy
berättar om (s. 107, 155). Hon hade ”inte så omfattande” sexuella kontakter
med Bill Clinton, medan hon däremot berättar att Hillary våldtog henne, något
hon berättar om i en av sina avslöjande videor på Youtube. 14 Hillary var mycket
positivt inställd till Mind control. Däremot avslöjar hon Bill Clintons omfattande
kokain- och drogaffärer samt hans eget kokainmissbruk.
Cathy och de andra Mindkontrollerade offren var strängt förbjudna att
använda marijuana (s. 186). I övrigt var de tränade att ta emot alla droger som
de erbjöds. Marijuana verkade påverka neuronerna i hjärnan och därmed
programmeringen på ett sätt som kunde innebära ”uppvaknande”.
Cathy berättar att de sexuella övergreppen av politiker och andra kända
personer ofta filmades och användes sen som hot, påtryckning och utpressning
(s. 169). Bland annat filmades de sexuella perversionerna som pågick under
Bohemian Grove i olika rum. Cathy var där och tvingades besöka olika rum som
hade olika typer av aktiviteter för olika preferenser och perversiteter, exempelvis
opiumrum, rum med ett ”sexaltare”, ett kapell, ett rum för grupporgier, med
mera. Hon berättar att de som befann sig på Bohemian Grove var topparna inom
regeringen och maffian (s. 169). Sexslavar som blivit för gamla eller som hade
bristfällig programmering blev mördade i skogen omkring Bohemian Grove.
Offerritualer hölls vid den jättelika ugglan som Alex Jones lyckades
smygfilma.15
13

Det finns källor som menar att även europeiska kungligheter och höga politiker deltar i
jaktparties och mord på nakna barn. Här är en video - European royals kill[i]ng n[a]ked
children for fun at human hunting parties - https://www.youtube.com/watch?v=d26hLypgFh8
och en artikel European royals killing naked children for fun at human hunting parties?
http://childabuserecovery.com/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-humanhunting-parties/
14
Hillary Clinton Child Rape Victim Cathy O'Brien Speaks Out https://www.youtube.com/watch?v=gNQO6Xsm6BI
15
Bohemian Grove - Alex Jones – video - https://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE
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Efter Cathys besök skulle Alex Houston förstöra hennes minnen därifrån
och tvingade henne att ligga i iskallt vatten i badkaret och stoppade isbitar i
hennes vagina samt bar henne sen till sängen och hade sex med henne vilket
imiterade nekrofili, d.v.s. sex med en död, vilket var en av hans perversiteter.

Ugglan vid Boston Grove enligt Alex Jones film

Jag ville berätta några av dessa vidriga detaljer bara för att du som läsare
ska förstå den horribla nivån på den utsatthet som Cathy, hennes dotter och barn
i deras situation försattes i och fortfarande försätts i och den horribla nivån på de
perversiteter som många av de mäktiga ägnade sig åt.16 Och då har jag inte
berättat de värsta. Boken är full av detaljerade berättelser om extrem utsatthet,
extremt våld, extrem tortyr… Det kunde handla om att inte få mat, inte dricka
vatten, inte få sova, elektriska chocker, misshandel, förutom ständiga våldtäkter,
både vaginalt, analt och oralt m.m. Högteknologisk utrustning användes på
henne. Till slut visste hon inte längre vem hon var, vad hon hette eller hur
gammal hon var. Hon förlorade tidsuppfattningen. Hon förlorade sin fria vilja,
sin förmåga att förstå och analysera. Hon kunde inte ifrågasätta någonting som
hände med henne längre. Hon kunde bara göra som hon blev tillsagd (s. 98).
Hon blev en robot. Ännu ett exempel jag vill ta upp är Katolska kyrkan.

Katolska kyrkan
Genom sin programmering och kompartmentalisering kunde Cathy fungera i
skolan, men hon behövde en fristad och började gå till Katolska kyrkan. Hon
hade ju ingen som hon kunde söka skydd hos och hoppades att kyrkan skulle
kunna hjälpa henne. Hon fick veta att man som vanlig människa inte kunde tala
med Gud direkt utan man måste gå via en präst i bikten. Det är därför man biktar
sig fick hon veta. Hon fick lära sig att berätta om sina synder för att sen kunna få
16

Precis när jag skriver detta får vi nyheterna om f.d. finansministern Anders Borgs mycket
osmakliga agerande på en fest – och jag undrar, vad som kan dölja sig i skuggorna i Sverige?
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syndernas förlåtelse. Så hon berättade att hon haft sex med sin pappa och sin
bror. Prästen sa att hon skulle be Heliga Maria17 tre gånger och Fader vår en
gång och då skulle hon bli förlåten. Cathy berättar att prästen verkade ha talat
med hennes pappa efter hennes bikt, för pappan sa att nästa gång hon biktade sig
skulle hon bara säga att hon varit olydig mot föräldrarna. Nu insåg Cathy att
antingen var bikten en stor bluff eller också översåg Gud med övergreppen.
Nästa gång hon gick till bikten gjorde hon som hon blivit instruerad. Då drogs
gardinen undan och en penis stacks in till henne och prästen på andra sidan sa:
”Gud säger att din botgöring är att behandla mig så som du behandlar din far.
Och kom ihåg ’Vad du gör mot den minste av dina bröder, skall du göra mot
mig!” (s. 84). Hon hade tänkt bli nunna för att rädda sig, men nu övergav hon
den planen.
Cathy berättar att Vatikanen och jesuiterna är djupt involverade i Mind
control och i agendan för att utveckla en ny världsordning, New World Order.
Cathy fick veta att hennes ”handler” arbetade för Vatikanen ”och det gör du
också nu”, sa han till henne (s. 88). Relationen mellan Vatikanen, Katolska
kyrkan och USA:s regering var stark. Senator Robert C. Byrd, som kom att bli
Cathys ägare (se nedan), bytte skola för Cathy så hon fick gå i en katolsk
församlingsskola. I och med det kunde hon inte längre använda sin
”skolpersonlighet”, som tidigare varit ett andningshål. Nu blev hon helt
kontrollerad av den katolska kyrkan, vilket hon senare upptäckte också innebar
en koppling till CIA (s. 94).
Barnen blev ritualiserat traumatiserade och ständigt programmerade under
hela skoldagen (s. 94). När Cathy vägrade gå till bikten kallades hon för satanist
inför klassen av nunnan. Det fanns inget sätt att fly från ockultismen som spred
sig i den nya skolan. Nu kunde Cathy inte längre skilja mellan katolicism och
satanism (s. 95).
Att tvingas se andra utsättas för ohyggliga traumatiska upplevelser
samtidigt som hennes egen kropp blev våldtagen, torterad och ödelagd av män
gjorde Cathy galen. Samtidigt ökade hennes uthållighet drastiskt, vilket var
planerat av projektet. Hon tvingades bland annat springa långa sträckor varenda
dag. Samtidigt var hon tidigt programmerad att det inte fanns någonstans att
rymma till eller gömma sig, ”nowhere to run, nowhere to hide” var
suggestionen som ledde till total hjälplöshet.

Project Monarch
Ett MK-ULTRA-projekt som ofta nämns i samband med barn och Mind control
är Project Monarch. Projektet rekryterade barn som varit utsatta för incest
17

Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu, och i vår dödsstund, Amen. http://www.marysrosaries.com/Svenska_Swedish_prayers.html
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eftersom de ofta utvecklade MPD som försvarsmekanism för att skydda sig.
Cathy var en perfekt kandidat, ”en utvald”, ”a chosen one” (s. 82).
Cathy berättar att satanismen ofta användes inom Project Monarch för att
ge barnen extrem smärta och utsätta dem för extremt våld. Hon berättar att
mycket av det som gjordes inom projektet var en fortsättning på det arbete som
den tyske nazisten Heinrich Himmler påbörjat i Tyskland. Vid andra
världskrigets slut överfördes omkring 5,000 nazistiska forskare till USA via
Projekt Paperclip, och kunde där fortsätta sin ofta omänskliga forskning.
I skrivande stund lyssnar jag på en intervju med ett annat MK-ULTRA
offer för Project Monarch, Christine J. Hart. Hennes berättelse påminner till
vissa delar om Cathys, men hennes historia är en annan. Hon arbetade som
journalist på den skandalomsusade tidskriften The News of the World som var en
del av Rupert Murdochs medieimperium, och som avslöjades med att ha
hackat in sig på kändisars telefonsvarare. Christine Hart hade enligt intervjun på
YouTube tidigt utvecklat en stark psykisk, telepatisk, intuitiv förmåga på grund
av sina egna traumatiska erfarenheter av övergrepp i barndomen. 18 Därför kunde
hon med hjälp av sin telepatiska förmåga ge tidningen tips om nyheter. Det
inspirerade tidskriften till att börja hacka telefonsvarare för att få mer nyheter
utan att vara beroende av Christines förmågor. Hon berättar också i intervjun att
hon på grund av sina erfarenheter kom att intressera sig för män som begått
grova våldsbrott, bland annat seriemördare och IRA-krigare, vilka hon
intervjuade och skrev artiklar om.

Sagor, symboler och suggestioner
Återkommande i programmeringen av Cathy berättar hon att man använder
triggers och suggestioner från barnsagor, Alice i Underlandet, Trollkarlen från
Oz, Askungen, Musse Pigg, Peter Pan med flera. Hon fick som nämns läsa dessa
utvalda sagor.
Kort kan man säga att en trigger kan vara ett ord, ett tecken, en gest, en
bild, som triggar igång en känsla, ett minne, en handling. Den används ofta av
exempelvis idrottsmän för att aktivera ”peak performance”, den ultimata
prestationen. Vi upplever det ständigt, exempelvis när vi hör en melodi och
minns vad vi gjorde när vi hörde den tidigare.
Att triggers och meningar från sagor användes vid manipuleringen av
Cathy ledde till att hennes förmåga att skilja saga från verklighet blev totalt
förvirrad. Hon hade genom den terror hon utsattes för, som nämnts, tvingats
utveckla olika personligheter och hon räknar upp en personlighet för pornografi,
18
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en för bestialitet (sex med djur), en för incest, en personlighet som kunde klara
av moderns ohyggliga psykologiska misshandel av henne, en personlighet för
prostitution, en personlighet för möten med presidenter, ”och resten av mig
fungerade någorlunda ’normalt’ i skolan. Min normala personlighet fungerade
som en täckmantel för övergreppen”, skriver hon (s. 84).
Cathy ”ägdes” av senator Robert C. Byrd (1917–2010). ”Jag blev
tillfälligt lättad när jag upptäckte att hans penis var abnormt liten – så liten att
den inte ens gjorde ont! Och jag kunde andas när jag hade den i min mun”,
skriver hon (s. 91). Men lättnaden var verkligen tillfällig. Cathy berättar om
senatorns perversa behov av att tortera. Andra mäns perversiteter med slag och
handklovar var ”barnlek” jämfört med Byrds ”nära-döden-tortyr”, skriver hon
(s. 91).

Robert C Byrd (han var aktiv inom Ku Klux Klan)19

Väldigt många av Cathys berättelser förstår jag inte, eftersom det handlar
om symbolspråk och en del är kulturbetingat utifrån amerikansk kultur.
Dessutom är det många namn jag inte känner igen.
Många uttryck lyckas jag inte hitta förklaringar till på Google. Det kan
finnas en risk att jag missförstod och då har jag avstått från att berätta.
Exempelvis när Cathy kommer in på den enormt utvecklade teknologin som
exempelvis resor mellan dimensioner, extraterrestrials, HAARP och liknande, så
hänger jag inte alls med, trots att det är ämnen jag läst om tidigare. Boken kräver
vissa bakgrundskunskaper för att man som läsare ska förstå till fullo.
Eftersom jag för omkring 40 år sedan gick en utbildning i hypnos och en
psykoterapiutbildning som baserade sig på psykoterapeutiska metoder som
Hillary Clinton Praises ‘Friend and Mentor’ Robert Byrd (a KKK Recruiter) http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/25/hillary-clinton-friend-mentorrobert-byrd-kkk/
19
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arbetade med medvetandeförändrande tekniker,20 så kunde jag ändå hänga med i
en hel del som kanske kan verka obegripligt och till och med otroligt för många
läsare. Helt klart är dock att alla de som var inblandade och umgicks med de
Mindkontrollerade barnen och ungdomarna själva hade utbildning i hypnos och
medvetandeförändrande metoder, som exempelvis NLP, Neurolingvistisk
programmering. På ett föredrag på Youtube berättar Cathy O’Brien att många
av dem som hade kontakter med barnen fick utbildning av NLP-gurun Anthony
Robbins, som bland annat skrev den mycket uppmärksammade och mycket
lästa boken Din gränslösa styrka (2000). Jag undrar om Robbins visste vilka han
utbildade och vilka syften de hade?

Mind control – Social Engineering
Mind control sker ju inte bara på individnivå. Även grupper, samhällen och
nationer utsätts för Mind control eller Social ingenjörskonst. Det sker via radio
och TV, via tidningar och kurser, via politiska partier och föreningar, och
naturligtvis via skola och högre utbildning med mera.

”Jag förväntar mig att ni ska bli självständiga, skapande, kritiska tänkare
som kommer att göra precis som jag säger.”

De två viktigaste områdena för de som genomför Mind control är skolan
20

Hypnosexperten fil. dr. i psykologi Lars-Eric Uneståhl ansvarade för och ledde
utbildningarna. Han utvecklade Mental träning som ett hjälpmedel för personlig utveckling
och förändring för både idrottspersoner och personer som ville förbättra sina prestationer och
få hjälp med sina begränsningar och blockeringar. Han fortsätter detta arbete inom
Skandinaviska Ledarhögskolan, som han startade år 1989 efter att ha undervisat och forskat
dels på Uppsala universitet och på dåvarande Högskolan i Örebro, fr.o.m. år 1999 Örebro
universitet. Jag har haft förmånen att samarbeta med honom i snart 25 år omkring
distanskurserna i Mental träning - https://www.slh.nu/.
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och massmedia, men också genom underhållning. Cathy nämner nationella
läroplaner för skolan där det statueras vad barnen ska lära sig. I USA har man
fått igenom den mycket kritiserade Common Core, som väl är ungefär detsamma
som vår nationella läroplan. Istället för att lära barnen studera och kritisk
granska olika sätt att beskriva exempelvis historiska skeenden, så får de lära sig
den historieskrivning som makthavarna anser vara den rätta och sanna. Cathy
säger ”Ta skolan tillbaka! Lär barnen att tänka självständigt och kritiskt!” Och
det håller jag verkligen med om.

Avprogrammeringen
Som en del av avprogrammeringen gav Mark Phillips Cathy en klocka så att hon
kunde återfå känslan för tid, vilken hon hade förlorat som barn. Förutom att
skriva ner allt som började dyka upp i hennes minne när hon inte längre var
utsatt för programmering, så skulle hon träna sig att tänka fritt, träna hjärnan,
analysera, ifrågasätta.
Cathy berättar att Kelly tyvärr inte hade lika stor tur som Cathy när det
gäller avprogrammering. Kelly är idag 39 år. Hon var 17 år när boken skrevs
och 8 år när hon befriades. Cathy berättar att Kelly vid tiden för skrivandet av
boken var en ”politisk fånge” som hade omhändertagits av the State of
Tennessee, där hon inte fick någon behandling för sina problem. Vad det innebär
och vad som hänt sen dess vet jag inte. Den enda information jag hittat är att
Kelly blev förlovad med en man som hon skulle ha gift sig med, men han blev
skjuten i ett massmord. Hon berättar på ett par korta videosnuttar om mordet,
sina reaktioner och sina åsikter omkring mordet.21 I övrigt har jag inte hittat
någon information om henne. Cathy och Mark fortsätter hålla föredrag och
informera om och varna för Mind control.
De menar att vi bör vara uppmärksamma på vad som händer i samhället
och i landet inom politiken, kyrkan, skolan, grannskapet m.m. Vad pågår? Just
nu genomför den mäktiga Eliten sitt arbete för New World Order, en ny
världsordning med en världsregering, en världsreligion m.m. och som Cathy,
Mark och många flera kallar ”NWO:s slavsamhälle” och som många källor
jämför med George Orwells 198422, Ray Bradburys Fahrenheit 451, Aldous
Huxleys Du sköna nya värld och liknande. Jag har passat på att se dem alla tre
nu när jag läser om Mind control och kontrollsamhället. Tänkvärt och
skrämmande!
21

Kelly O'Brien on Her Fiancée and Assault Clips https://www.youtube.com/watch?v=pzWVM-niiHc&t=1s
22
Dina Pengar i Expressen skriver att George Orwells 1984 säljer som aldrig förr efter valet
av Trump - http://www.expressen.se/dinapengar/efter-trump-1984-lases-som-aldrig-forr/
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Makteliten använder infiltration, en metod som Antonio Gramsci (1891–
1937) utvecklade. ”Den kan sammanfattas med listighet och går ut på att via
infiltration ta över och om inte det går att skicka in mullvadar som kan härska
genom att söndra eller läcka ut information”, skriver Vetapedia.23 Det är en de
”små stegens metod”, så vi inte ska märka förrän det är försent.
En av dessa metoder är Agenda 2030, som på ytan är förförisk och lätt att
tycka att den är viktig att genomföra, men som vid en djupare analys avslöjar
den mörka och hemliga agenda som Makteliten strävat efter i över 100 år. Jag
har skrivit ett par artiklar om Agenda 2030 som ligger på min Boksida. 24

Bilden hämtad från artikeln i Expressen (fotnot 19)

Cathys och Marks bok heter TRANCE formation, en förändring med hjälp
av trance, d.v.s. förändrade medvetandetillstånd. Det finns många tekniker för
att skapa trance hos oss människor, i synnerhet om vi inte är medvetna och
vaksamma.
Makia Freeman är redaktör för alternativ media och en oberoende
nyhetssajt, The Freedom Articles. Hon skriver om många aspekter omkring
sanning och frihet. I en artikel i augusti 2017 med rubriken “They” Can’t Read
Your Thoughts … Right? berättar hon följande:
Mind Control Technology är långt mer avancerad än vad vi anar. Och, tack vare
vissa whistleblowers och forskare, är det vi redan vet verkligen läskigt. Den
globala konspirationen handlar om kontroll, och kontroll av ditt sinne (mind) är
ett av de yttersta målen. Det betyder inte bara att kontrollera informationsflödet i
ditt sinne (via censur och propaganda). Det betyder bokstavligen att kontrollera
vad du tycker och känner, dina tankar och drömmar i ditt sinne subliminalt (så att
du aldrig vet att det händer) och till och med raderar dina minnen eller
23

Om Antonio Gramski - http://vetapedia.se/entrism/
Del 1 - http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf och del 2 http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf
24
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implanterar falska. … För dem som är intresserade av sanning och frihet, måste
det här ämnet verkligen vara av största vikt med vårt forskningsfokus. Det är
svårt att underskatta den extrema faran som denna teknik innebär för vår frihet.25

Rosario är död
När jag berättar för vänner vad jag läser och skriver frågar de ibland: ”Hur
orkar du?” Då ringer några kloka ord i mina öron. För många år sedan läste jag
Majgull Axelssons bok Rosario är död, om barnen i slummen i Filipinerna som
tvingades sälja sina kroppar till sexturister för att få mat för dagen, om de svåra
skador barnen fick och om de pedofiler som reste dit för att få sina perversa
lustar tillgodosedda. Jag minns att jag mådde illa av det jag läste. Majgull
Axelsson kom till Örebro universitet när jag arbetade där och föreläste om
boken och sina upplevelser. I frågestunden efter föreläsningen frågade jag
henne: ”Hur orkade du skriva boken?” Hon svarade: ”Jag skulle inte ha orkat
att inte skriva boken. Om jag inte gjort det hade jag övergett barnen och det
skulle jag ha ångrat resten av mitt liv!” Dessa ord ringer i mina öron när jag
våndas och plågas över vad jag läser och hör om Cathy O’Briens upplevelser.
För att få en känslomässig förståelse för den utsatthet som Cathy och andra
offer för Mind control och sexuell utsatthet läste jag åter Rosario är död. Det var
också ett sätt att med hjälp av mitt eget språk, svenskan, få en djupare förståelse.
Det är lättare att distansera sig om man läser på engelska. Den sextrafik som
Majgull Axelsson berättar om pågår fortfarande, i detta nu. Trots ECPAT:s26 och
andra organisationers insatser. Tusentals och åter tusentals barn försvinner varje
vecka, både i USA och i världen i övrigt, även här i Sverige.
Att övergreppen fortsätter bevisas av de omfattande avslöjanden som
nyligen gjorts av Pizzagate, Pedogate, övergreppen inom Katolska kyrkan, de
omfattande arresteringar som nu pågår av pedofilringar m.m. De utsatta barnen
blir dessutom ”tickande bomber” genom sitt hat. De blir också en belastning för
vård och omsorg på grund av sina psykiska trauman.
I slutet av Rosario är död berättar Majgull Axelsson om sina samtal med
pedofiler och sexköpare och det visar att ”arvet” går vidare om inte den onda
cirkeln bryts, vilket Cathy O’Briens berättelser verkligen visar.
Avslutningsvis vill jag konstatera att Gud verkligen använder sig av
“They” Can’t Read Your Thoughts … Right?- http://www.riseearth.com/2017/08/they-cantread-your-thoughtsright.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+riseeart
h%2FKZKa+%28RiseEarth%29
26 ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel. http://www.ecpat.se/
25
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fantastiska ”lärare” och informatörer för att väcka oss, göra oss medvetna och
verkligen börja förstå. Cathy O’Brien och Mark Phillips har gjort och gör ett
fantastiskt informationsarbete trots att de sannolikt har hot över sig. De har en
hemsida med massor med information, Trance Formation of America.27
Jag skulle önska att boken översattes även till svenska.

27

http://trance-formation.com/
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