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ACCESS DENIED  
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Av Cathy O’Brien och Mark 

Phillips 

(2004) 

Pia Hellertz – sept. 2017 

 

Den här boken drabbade mig. Det är ofattbart att något sånt här kan få hända i 

modern tid i ett demokratiskt land, USA – om det nu är demokratiskt i 

verkligheten eller ”bara på låtsas”. Cathy O’Briens och Mark Phillips nakna 

berättelser om sin kamp för att få ta hand om Cathys dotter Kelly och statens och 

myndigheters motstånd för att inte släppa barnet i boken Access Denied – For 

Reasons of Natural Security är en helt otrolig läsning. Den officiella orsaken till 

att man vill behålla barnet på institution är för ”nationens säkerhet”.  

  

Bakgrund 

Cathy O’Brien var redan från det hon var nyfödd, offer för sexuella övergrepp 

från pappans sida och för psykiskt övervåld från mammans. Detta har hon berättat 

om i den omskakande boken TRANCE Formation of America - The True Life 

Story of a CIA Mind Control Slave (1995).1 Hon berättar detaljerat om de 

ohyggliga sexuella övergreppen, om tortyr, svält m.m. Syftet var att omskapa 

henne till att bli dels en sexslav och dels en informationsagent, som kunde 

överföra hemlig information från en makthavare till en annan. Tortyren ledde till 

att hon utvecklade flera delpersonligheter som var okända för varandra, s.k. 

dissociativ disorder, personlighetsstörning. En konsekvens av Mind control var 

att offren utvecklade ett fotografiskt minne, vilket innebar att de kunde användas 

som spioner och informationsagenter. Det innebar också att det kritiska tänkandet 

totalt förintades och det fanns inte längre någon möjlighet till fritt tänkande eller 

någon fri vilja. Dessutom utvecklades en extraordinär iakttagelseförmåga. Cathy 

berättar att hennes förmåga blev 44 gånger större än hos gemene man.  

  Detta var en forskning som redan hade startat i Nazityskland under Hitler 

och Himmler. De hade upptäckt att barn som blivit utsatta i flera generationer för 

                                         
1 Min artikel om boken finns på min Boksida, 

http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf  

 

http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
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sexuella övergrepp och pedofili, var extra påverkbara. De hade ett ”särskilt 

genetiskt drag” för Mind control (s. 206), vilket innebar att de blev lättare ledda 

och lydiga offer. Man fann att barn som blev sexuellt traumatiserade före 5 års 

ålder vanligtvis utvecklade dissociativ personlighetsstörning som en 

försvarsmekanism för att överleva. Dessutom kunde konsekvenser bli sexuell 

promiskuitet, alkohol- och drogmissbruk m.m.  

  Egentligen hade Vatikanen och Katolska kyrkan sedan ändå längre tillbaka 

använt traumabaserade metoder för att få kontroll över människors tankar, känslor 

och beteenden. Hitler och Himmler lärde av dem. Efter WWII fördes flera tusen 

nazistiska forskare över till USA och Storbritannien genom Project Paperclip där 

de kunde fortsätta sin forskning om Mind control (s. 375).  

 

I bilden nämns 88 forskare, men andra källor nämner upp till 9,000 nazistiska 

forskare som överfördes. 

  Den 4 februari 1988 befriades Cathy och hennes då 8-åriga dotter Kelly av 

f.d. CIA-agenten och experten på Mind control Mark Phillips. Han är 

medförfattare till TRANCE. Han genomförde en avprogrammeringsprocess på 

Cathy under några år, vilken är mycket intressant att läsa om. Cathy berättar om 

när hon fick en klocka av Mark för att hon skulle få möjlighet att ta tillbaka tiden. 

Känslan av tid hade hon förlorat för länge sedan. Hon trodde exempelvis att hon 

var 24 år när hon befriades, när hon i själva verket var 30 år. När Mind control-

offren blir 30 år så riskerar dom att börja minnas eftersom det händer nya 

processer i hjärnan. Därför offras och mördas offren ofta då, även om det finns 

”överlevare” som kan berätta. Mordet på Cathy var planerat, men Mark hann 

rädda henne. Mark lovade Cathy att hon skulle komma att minnas allting. Att läsa 

om hans arbete med att frigöra Cathy från hennes programmerade mentala 

fängelser är mer spännande än en thriller. Mark slutade sitt arbete på ett college 

för att kunna vara med Cathy 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan, framförallt 

för att kunna skydda henne. Cathy berättar att han var en fantastisk kock också. 
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Äntligen fick hon börja lära sig äta bra och hälsosam mat.2 Mark hade nu också 

insett att han ville avslöja den högsta nivån av kriminalitet i USA och att han 

genom Cathy fick en möjlighet att göra det (s. 32).  

  Att Mark och Cathy blev utsatta för hot och trakasserier är begripligt. De 

hade mycket mäktiga krafter mot sig. Cathy satt ju inne med omfattande 

sekretessbelagda hemligheter som absolut inte skulle få avslöjas. Programme-

rarna trodde att hon inte gick att avprogrammera, men Mark lyckades. Att läsa om 

hans teknik och förhållningssätt för att hjälpa Cathy att minnas är verkligen 

mycket intressant. Cathy uppmanades hela tiden att skriva ner vad som kom upp i 

hennes minne. Hon fick inte berätta för Mark. Hon måste skriva först. Sen  kunde 

hon berätta. Hon hade sitt anteckningsblock med sig jämt och skrev så fort hon 

mindes något. I den lilla boken på 95 sidor PTSD: Time To Heal (2016) berättar 

Cathy mycket ingående om hur hennes avprogrammering gick till och ger råd till 

behandlare, men också till utsatta offer för självbehandling. Många blad i boken 

är tomma, avsedda för anteckningar. 

  Genom den ohyggliga tortyren utvecklade Cathy ett fotografiskt minne, som 

bland annat användes när hon skulle fungera som informationsagent, vilket jag 

berättar om i min artikel om boken TRANCE formation. ”Spioner är skapade, 

inte födda till det”, brukade Cathys pappa ofta säga, efter det att han sålt sin 

dotter till CIA MK-ULTRA. 

   I Access Denied är huvudtemat dels att sprida information till allmänheten 

både i USA och i andra länder om Mind control och om experimentens ohyggliga 

konsekvenser för individer och för samhället, samt dels om kampen för att befria 

Kelly från statens ”behandlingsinstitutioner” och få ta hem henne. Kelly hade 

börjat kalla Mark för ”pappa”. Tusentals barn och vuxna är fortfarande utsatta för 

olika former av Mind control i hemlighet. 

Mind control 

Det finns inget bra heltäckande ord för ”Mind control” på svenska. Det är ett 

begrepp som omfattar många faktorer och dimensioner. Sektforskaren Steven 

Hassan har studerat Mind control inom destruktiva sekter och nämner följande 

innehåll:  tankekontroll, informationskontroll, känslokontroll, fysisk kontroll, 

tidskontroll och relationskontroll.3 Nån artikelförfattare jag läst använde 

begreppet ”sinneskontroll”, men det täcker inte fenomenet.   

  Robert Näslund, ett svenskt offer för Mind control, använder begreppet 

                                         
2 Cathy berättar att de Mind-kontrollerade inte fick äta socker eftersom det höjde energin. 

Istället fick de stora mängder Aspartan, som var en drog som påverkade hälsan, både den 

fysiska och den mentala. Man blev apatisk av den. Barnen fick stora doser Aspartan. Aspartan 

var den enda drog som Cathy fick abstinens av efter avprogrammeringen (s. 251). 
3 Hassan, Steven (1988) Combatting Cult Mind Control – The 1 Best-selling Guide to 

Protection, Rescue, and Recovery from Destructive Cults, Vermont: Park Street Press. 
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”hjärnkontroll”.4 Visserligen är hjärnan centrum för alla sinnesupplevelser, men 

personligen upplever jag begreppet ”hjärnkontroll” lite för avgränsat. Dr. Nick 

Begick, som studerat kontroll av hjärnan och den övriga kroppen hos människor 

med hjälp av elektromagnetisk energi, skriver i sin bok Controlling the Human 

Mind (2006) att det handlar om kontroll av beteenden, tankar, känslor, 

medvetande, världsbild (”idea centers”) hos människor. Begreppet ”Mind” ger en 

mer omfattande bild av vad det handlar om.5 Både Hassans och Begicks 

definitioner är en utmärkta ”innehållsbeskrivningar” på vad Mind control handlar 

om. Jag väljer att använda det engelska begreppet även på svenska, med stort M 

och c, Mind control. 

 

Harmonic Mind control 

Kelly blev utsatt för en annan typ av Mind control än Cathy, som utsattes för s.k. 

traumabaserad Mind control. Cathy beskriver Kellys som Harmonics.6 Jag har 

inte riktigt förstått vad det handlar om, mer än att det handlar om olika typer av 

ljud och Mark Phillips hade inte utbildning och erfarenhet av den typen av 

programmering, så de ville ha professionell behandling av henne, vilket hon inte 

fick. Tvärtom gjorde både psykiatrin och myndigheterna allt för att undvika att 

hon skulle få adekvat behandling. Ett intressant problem var att Kelly kunde 

berätta för behandlarna om saker som de inte visste hur de skulle hantera, 

eftersom det kunde vara topphemligt (s. 51).  

  Kelly verkar vara ett enastående begåvat och medvetet barn. Vid ett tillfälle 

när Cathy får besöka henne – vilket hon inte alltid fick tillåtelse till – så säger 

Kelly: ”Hur många andra mammor skulle ge sig på en hel regering för sitt barns 

skull?” Det är tydligt genom hela boken att det fanns en djup relation mellan 

Cathy och Kelly. De hade också en unik kommunikationsförmåga, de 

kommunicerade via sina ”sjätte sinnen”, en slags tankeöverföring. Kelly hade 

också förmåga att kommunicera med djur, speciellt med hästar. Det verkar som 

om det faktum att det fanns hästar i närheten av de behandlingsinstitutioner hon 

placerades på stärkte hennes livs- och kampvilja.  

 

                                         
4 Robert Näslunds historia - 

http://robnaeslund.blogspot.se/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html 
5 Nick Begick har en omfattande utbildning och bakgrund. Han har också studerat bland annat 

traditionell medicin och avancerad elektromagnetisk teknologi såsom HAARP m.m., 
6 Are Elites Using Nazi Harmonics For Mind Control?- 

http://beforeitsnews.com/alternative/2013/08/are-elites-using-nazi-harmonics-for-mind-control-

2728860.html  
 

http://robnaeslund.blogspot.se/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2013/08/are-elites-using-nazi-harmonics-for-mind-control-2728860.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2013/08/are-elites-using-nazi-harmonics-for-mind-control-2728860.html
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Wayne Cox och Alex Houston 

Cathy fick sin dotter Kelly med en av sina förövare och ”handlers” 

(manipulerare), en man som hon suggererades till att gifta sig med, satanisten 

Wayne Cox.  

 
Kelly och hennes pappa Wayne Cox 

 

Han började tidigt utnyttja även Kelly sexuellt och även hon såldes till andra män 

och till MK-ULTRA för experiment med Mind control. 
  En annan av de personer som torterade Cathy och utsatte henne för både 

sexuella övergrepp och tortyrmetoder, vilket innebar att hon fick arbeta mycket 

hårt, träna enormt omfattande och hårt och fick inte sova, äta, dricka utifrån sina 

naturliga behov, var Alex Houston. Han var en man som officiellt ägnade sig åt 

underhållning. Houston åkte runt i landet och buktalade med en ”docka”, Elmer.  
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Han reste runt med Cathy till olika inflytelserika personer, som exempelvis 

president Reagan, Dick Cheney med många flera, som hon skulle utnyttjas av, 

både som sexslav och för hemliga syften, bland annat som informationsagent om 

hemliga CIA-operationer. Houston tjänade stora pengar på att prostituera både 

Cathy och Kelly. 

  Houston uppträdde över hela USA, vilket var en effektiv täckmantel för hans 

mörka verksamheter. Houston fortsatte programmeringen av Cathy och även av 

Kelly. Jag berättar mer om detta i min artikel om boken TRANCE formation of 

America.  

  I Access Denied berättar Cathy om hur Kellys biologiska pappa Wayne Cox 

hela tiden satte käppar i hjulen för att låta Cathy få träffa och få ansvaret för 

Kelly. Och myndigheterna förbjöd Cathy att träffa Kelly, med vissa undantag och 

då måste det finnas en övervakare med. Däremot var hennes pappa, Wayne Cox, 

satanisten, Mind control-programmeraren, misshandlaren, som utsatt Kelly för 

extrema övergrepp från småbarnsåldern, fri att besöka Kelly utan någon 

övervakare, trots att hans övergrepp på henne var väldokumenterade och väl 

kända av terapeuter och beslutsfattare. Min uppfattning är att det inte kan ha 

berott på inkompetens, så man måste ha haft andra baktankar, sannolikt en önskan 

om att Kelly inte skulle kunna avprogrammeras och berätta om sina mörka 

erfarenheter med makthavare. 

  Dessutom användes ockultism och satanism i både Cathys och Kellys 

programmering. Houston och andra programmerare utsatte både Cathy och Kelly 

för ockulta ritualer som förstärkte den dissociativa störning, den 

personlighetsklyvning som Cathy utvecklat. Dissociativ identitetsstörning innebär 

att en människa flera personligheter som inte kan integreras. Klyvningen är en 

reaktion på trauma eller stark stress. För att personenen ska kunna överleva 

psykologiskt måste händelsen och ångesten som förknippas med den skjutas bort 

(dissocieras). Detta psykologiska fenomen utnyttjas av forskarna som 

experimenterar med Mind control.   

 

 
Kelly från Youtube7 

                                         
7 Kelly O'Brien on Her Fiancée and Assault Clips - 

https://www.youtube.com/watch?v=pzWVM-niiHc  

https://www.youtube.com/watch?v=pzWVM-niiHc
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Sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan 

I TRANCE formation of America berättar Cathy ingående om de sexuella 

övergrepp hon och andra flickor och pojkar utsattes för av de katolska prästerna. 

Mark frågade Cathy om hur utbrett dessa övergrepp var. Cathy berättar att det var 

så pass utbrett att flickor i katolsk uniform var synonymt med pornografi och 

sexuell promiskuitet. Hon menar att: ”Om inte de sexuella övergreppen inom 

Katolska kyrkan är allmänt känt, så måste det bli det” (s. 230). Det blir mer och 

mer avslöjat. Cathy berättar att sångerskan Sinaid O’Connor under sin 

avprogrammering från de omfattande övergreppen av kyrkan inspirerade henne 

till den chockerande sången Saturday Night Live.8  

Behandling 

På den tiden när Cathy och Kelly befriades fanns ingen utvecklad psykoterapi för 

offer som blivit utsatta för incest, övergrepp, kidnappning, sekterism, satanism, 

personlighetsstörning och Mind control. Det ledde till att psykoterapeuter kom att 

kontakta Mark och Cathy för att få hjälp med offer för Mind control. Information 

om dessa problem hade blivit medvetet nertystad av den amerikanska 

psykiatriker- och psykologföreningen på grund av ”nationell säkerhet”.  

  Man fann exempelvis att hypnosbehandling av dissociativ personlighets-

störning ledde till att sex- och drogmissbruk istället fick andra uttrycksformer. 

Hypnotiska regressioner kan vara kontraproduktiva, menar Mark, och kan 

motverka sina syften (s. 295). Han använde aldrig hypnos på Cathy. ”Det hade 

varit som att dränka en fisk”, sa han, ”hon var ju redan i trance och behövde bli 

avhypnotiserad”. Mark betonar att hypnos är ”en seriös verksamhet och bör inte 

få användas som underhållning” (s. 241). Meditation hjälper däremot människor 

att gå in i sig själva och söka svaren. Det är därför kyrkor, som själva vill styra 

människors tankar och känslor, är så kritiska till meditation, berättar Mark. Mark 

tar upp ett intressant tema som jag inte tänkt på tidigare. Han menar att metoder 

som guidad fantasi, rebirthing och liknande terapimetoder riskerar att skapa falska 

minnen istället för att hela och läka (s. 295).  

  Under några år på 80- och 90-talet gick jag själv ett antal olika självförverk-

ligande och personlighetsutvecklande psykoterapimetoder inklusive guidad 

dagdröm, rebirthing, frigörande andning, regressionsterapi m.m. Och jag kan 

hålla med om att upplevelser jag fick då gav starka minnen som lever kvar, som 

om de var lika verkliga som mina riktiga minnen.  

                                         
8Sökte sången på Youtube men hittade den inte. Istället hittade jag Fight the Real Enemy - 

Sinead O'Connor ripping Pope picture -   

https://www.youtube.com/watch?v=2dKdBlKgquw – På videon river hon sönder ett foto på 

påve BENEDICTUS XVI.  

https://www.youtube.com/watch?v=2dKdBlKgquw
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  Flera behandlare som Cathy berättar om var i maskopi med CIA eller också 

verkar flera ha varit exceptionellt inkompetenta. En terapeut som Kelly råkade ut 

för sysslade med ockulta övningar och ritualer, vilket gav Kelly ändå fler 

problem, eftersom detta hade varit en del av Mind control-programmeringen. Jag 

blev inte klar över om terapeuten bara var New Age-inspirerad eller om hon var 

medlem i ockulta sammanhang. Fast det är många gånger samma sak.9  

  Ett tema som ofta kommer upp i boken är hur olika programmerare använder 

sig av triggers för att åstadkomma personlighetsförändring eller locka fram 

önskvärda beteenden. Vid nåt tillfälle försökte en man använda ”subtila Jesuit 

Mind control handsignaler för att trigga” Cathy när hon och Mark besökte en 

federal institution (s. 61). Men han lyckades inte längre. Hon var avprogram-

merad. 

  Cathys TV-tittande blev mycket begränsat av Mark, eftersom många av de 

politiker och makthavare som visade sig i TV-rutan hade Cathy träffat i sin roll 

som sexslav och/eller som informationsagent. Många av dem var också aktiva 

programmerare av Mind control. Även den musik Cathy fick lyssna på 

kontrollerades, eftersom programmerarna hade använt både TV-program, filmer 

och musik i programmeringen. Cathy fick under avprogrammeringen inte lyssna 

på exempelvis Michael Jackson och Donny Osmond, som båda enligt henne 

deltog i samma MK Ultraprojekt som hon och var Mindkontrollerade.  

   

Nästan alla vägrade hjälpa 

Mark ägnade mycket tid åt att kontakta myndigheter, politiker och organisationer. 

Han skrev brev i massor. Ett problem de hade var ju att man hade stulit alla hans 

sparade medel när han fritog Cathy. Han hade varit en mycket välbärgad man. Så 

de hade ibland knappast mat för dagen, ändå mindre till frimärken. Men det löste 

sig hela tiden på olika märkliga sätt.  

  Vid ett tillfälle fick han en gammal motorcykel av en vän. Eftersom Mark 

var händig så reparerade han motorcykeln och sålde den och fick därmed pengar 

till bensin, mat och frimärken. Han skrev och begärde hjälp av Amnesty, av 

kristna organisationer, av American Psychiatric Association, av juridiska och 

sociala kommittéer och många, många fler. Han menade att ju fler som fick 

kännedom om deras berättelse, desto säkrare och tryggare blev de själva. Men det 

var inte mycket hjälp de fick. Hans övertygelse var dock att om 5% av de som 

hade makten fick kännedom om sanningen om Mind control, så skulle det så 

småningom bli ett paradigmskifte.  

                                         
9 Jag rekommenderar min artikel om Daniel Estulins bok TAVISTOCK INSTITUTE - Social 

Engineering the Masses (2015) - http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf.  

http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
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  Ju mer jag läser om Marks outtröttliga, envisa kamp, desto större respekt och 

beundran känner jag för honom.  

   

Ett resultat av de internationella breven var att guvernör McWherter, som 

meddelat att det handlade om ”nationell säkerhet” fick frågan från brevskrivare 

från hela världen: ”Vad har nationell säkerhet att göra med de dokumenterade 

våldtäkterna och trakasserierna mot ett barns kropp och själ?” En synnerligen 

adekvat fråga…  

  När Cathy vände sig exempelvis till kyrkan eller till andra instanser fick hon 

rådet att sluta gräva i det förflutna och istället ”skaffa sig ett jobb”. Ingen ville 

förstå att vägen mot helande var att återvinna sina minnen och hitta sig själv 

bakom alla programmeringar.  

  Det finns några få människor som Mark och Cathy fick kontakt med och 

som verkligen ställde upp. En sån man var Billy som hade en butik där man 

kunde göra kopior på dokument. Han blev under processen en av deras bästa 

vänner och de kunde alltid dels använda hans kopieringsapparat och hans telefon 

vid behov, men också sitta och prata med honom och få stöd och uppmuntran.  

  En pikant uppgift är att Mark skrev brev till Al Gore, som vägrade hjälpa. 

Cathy kommenterar: ”Han verkar ju inte vara en dålig kille!” ”Det är han inte”, 

svarar Mark, ”men han är ingen god kille heller. Han är bara en kille som 

hoppar så många hopp att han inte längre har en egen originell tanke själv!” (s. 

125). Detta blev extra intressant efter mina studier av den s.k. ”globala 

uppvärmningen” som Al Gore driver så hårt, ett påstående som inte har någon 

vetenskaplig täckning utan drivs som en politisk agenda för en New World Order, 

en ny världsordning.10 Cathy O’Brien hörde ofta makthavarnas samtal om NWO-

agendan.   

                                         
10 Vilket jag berättat om i min bok Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny 

världsordning (2016). 
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Sekretessbelagd information 

Både Cathy och Kelly hade erfarenheter som innebar att de bar på en omfattande 

sekretessbelagd information. Vad jag förstår användes inte Kelly som 

informationsagent, men hon var närvarande när maktpersoner samtalade. Cathy 

avslöjar enormt mycket i den första boken TRANCE formation of America, men 

fortsätter berätta i Access Denied. Hon namnger många maktpersoner, senatorer, 

presidenter, med flera och de beskrivs mycket ingående i TRANCE. Bland annat 

berättar hon detaljer om Bill och Hillary Clinton och deras kriminella 

verksamhet. Cathy berättar att hon hade svårt att förstå hur Bill Clinton kunde 

betraktas på något annat sätt än som en ”drogbaron”. Han var välkänd i den rollen 

innan han blev president.   

  I en video på YouTube berättar Cathy att hon blev sexuellt våldtagen av 

Hillary, medan hon däremot inte hade så mycket erfarenhet av Bill. I Access 

Denied berättar hon dock att varken Bill eller Hillary var så mycket för pedofili, 

till skillnad från Bushfamiljen. Bush försökte få möjlighet att filma Bill Clinton 

när han hade sex med ett barn för att få underlag för utpressning (s. 214). Det 

verkar inte ha lyckats.   

  Cathy och Mark intervjuas av ett par agenter från Customs Internal Affairs 

eftersom dessa ville hjälpa till att sprida informationen. De får veta allt som Cathy 

och Mark då har möjlighet att berätta. Cathy berättar exempelvis att CIA 

beväpnade de s.k. frihetskämparna i Afghanistan i deras krig mot Ryssland. Mark 

berättar att Mind control används över hela världen, speciellt i Mellan-östern och 

att den är finansierad av Saudiarabien, Mossad och USA (s. 118). En vidrig 

uppgift som Mark berättar är att det bevisligen kidnappas massor med blonda, 

blåögda barn som transporteras till Saudiarabien och Mindkontrolleras. ”Mind 

control är utom kontroll och 1947 års National Security Act döljer detta osynliga 

hot” (s. 119). 

  När de skildes åt hade Customs Internal Affairs fått veta allt om 

”Thornburgh, Bush, Noriega, Jose Busto, Jimmy Buffet, CIA:s droghandel i 

Karibien, beväpningen av Nicaraguas Contras, samt destabiliseringen av 

Mellanöstern genom beväpnandet av Afghanistan och Irak” (s. 119). Mark och 

Cathy kände att de hade starkt stöd av dessa agenter. 

Siffermagi  

En intressant information var temat om siffror och Mind control. Frimurarna och 

andra hemliga sällskap använder siffermagi och Kabbalistisk numerologi i sin 

agenda. Billy, ägaren av kopieringsbutiken, tog upp frågan med Mark och Cathy. 

Han berättar att FED (Federal Reserve System är USA:s centralbank) ”alltid 

leker sifferspelet” (s. 148) och nämner som exempel sifforna 3, 6 och 9. Mark 

berättar att många på toppen skriver under på den antika mystiska Kabbalans 
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numerologiska spel. Dessutom nämner Cathy frimurarnas grader, exempelvis 33e 

graden som är den högsta graden inom frimureriet.   

Need-to-Know     

Need-to-Know är ett begrepp som används inom CIA, FBI, NSA och DIA 

(Defense Intelligence Agency). Det innebär att man bara får veta det man behöver 

veta för att kunna genomföra sin del av uppgiften. Man har ingen 

helhetsinformation och därför ingen insikt om helheten. Mark berättar att han 

arbetade inom CIA på en ”Need-to-Know”-basis och han trodde att Mind control 

syftade till att hjälpa människor för att förebygga brott och behandla mental 

sjukdom. Ingen berättade för honom att ett syfte var att kontrollera människor (s. 

155). Ingen berättade för honom att ett syfte var att skapa supermänniskor, 

krigsmaskiner, eller för att tortera, skada och döda oskyldiga människor.  

Satanism och ockultism 

Inom Mind control hade satanistiska ritualer och ockultism en stor roll. Cathy 

berättar att omkring Halloween fylls fängelser och mentalsjukhus med människor, 

”överlevare”, som lider av ”kalendertriggade” minnesblixtar som var ett resultat 

av Mind control. Cathy och Mark berättar att om offren inte får möjlighet att 

skriva av sig och därmed avprogrammera sig sina programme-ringar så triggas de 

igång vid olika tillfällen, exempelvis vid vissa datum eller av musik, ord, 

symboler och signaler av olika typer. Ett datum är 19 april då både attacken mot 

Davidssekten i Waco samt Oklahomabomben skedde. Ett annat är 9/11. Cathy 

nämner flera datum som triggar igång ”överlevarna” av Mind control.  

New World Order 

Genomgående i boken berättar Cathy om hur de män hon kom i kontakt med 

pratade om den nya världsordningen, New World Order när hon var närvarande. 

Hon var ju ofarlig eftersom hon var programmerad att glömma. I Bohemian 

Grove där hon deltog år 1986 hörde hon George H Bush samtala med Dick 

Cheney om detta. I dessa planer ingick reducering av världens befolkning, vilket 

hade mycket hög prioritet (s. 168). Det handlade om massfolkmord med hjälp av 

AIDS, vilket låg högt på Bushs agenda. De svarta i södra och östra Afrika samt i 

Haiti skulle förintas. Cathy berättar att när hon hörde dem prata om detta så var 

det bland det värsta hon någonsin hört. Dessutom talade de om genmanipulering, 

mänsklig kloning och att exploatera jordens resurser för sin egen vinning. 

Cheney anmärkte att ingen hade förmåga att stoppa denna plan. ”Jag kommer att 

förstöra planeten först”, lovade Bush.  

  När Cathy blev avprogrammerad insåg hon att George Bush och hans New 

World Order-plan måste stoppas, ”kosta vad det kosta ville”. Mark konstaterar att 

Bushs planer verkar vara på väg att genomföras (s. 169).  
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  Cathy berättar att jesuiterna är inblandade i New World Order. Jesuiterna är 

Vatikanens säkerhetsorganisation. De är en fraktion inom den Katolska kyrkan 

som är engagerade i den politiska agendan för en ny världsordning i tro att det 

också innebär en världsreligion.11  

  Agendan för New World Order påverkar också utbildningssystemet, den 

mentala sjukvården och rättssystemet. Vi måste få kännedom om allt detta innan 

NWO genomförs och vi alla blir slavar under systemet, betonar Mark (s. 278). 

”Om vi blir beväpnade med sanningen kan vi inte förlora”, säger han. Cathy 

menar att vi också måste bli medvetna om kopplingen till frimureriet.12 Mark 

menar att de flesta frimurare inte vet vad det handlar om förrän de kommer en bit 

upp i graderna, kanske inte förrän vid 33.e graden (s. 280). Mark betonar att den 

33.e graden snarare ges till någon som ska hedras än att man behöver förtjäna 

den. ”Det enda hemliga sällskap som jag känner till som kunde mäta sig med 

Mormonerna, Katolikerna, CIA, Jesuiterna och Frimurarna var Rosenorden”, 

berättar Mark. Cathy berättar att hon däremot aldrig hörde talas om Illuminati i 

Washington (s. 281). Mark betonar att det är mycket viktigt att vi alla ökar våra 

kunskaper om dessa ämnen.  

  Cathys och Marks diskussion om dessa ämnen är mycket intressant att 

”lyssna på”. Dialogerna mellan dem är genomgående mycket läsvärda och det 

känns som om jag lyssnar istället för att läsa och att de måste ha haft en 

bandspelare på hela tiden – vilket framgår att de hade ibland. Särskilt när de var 

ute och reste i sin gamla bil för att hålla föredrag eller delta i konferenser 

någonstans i USA, då de fick mycket tid på sig att samtala om olika frågor. De 

var medvetna om att de måste skriva och berätta och det underlättade väl för 

minnet om allt var inspelat.  

  Cathy och Mark berättar att fler och fler börjar komma utanför ”Need-to-

Know-boxen” och börjar inse vad de ingår i för sammanhang och hittar sätt att 

berätta. Bland annat har anonyma visselblåsare börjat avslöja Maktelitens 

korruption när det gäller folkmord med hjälp av AIDS, vaccinationer och 

immunisering och har börjat agera (s. 372).  

                                         
11 Vi kan idag se flera tecken på detta, exempelvis att påven Franciskus är den första 

jesuitpåven. Han använder det böjda korset, som vissa menar är en satanistisk symbol – se 

https://www.apg29.nu/index.php?artid=5996  - och 

https://novusordowatch.org/2013/04/francis-brings-back-bent-cross/ .  
12 I skrivande stund har författaren och filmmakaren Jüri Lina kommit ut med en uppdatering 

av sin mycket avslöjande bok Världsbyggarnas bedrägeri – frimureriets dolda historia (2017) 

tredje upplagen. http://jyrilina.com/svenska/varldsbyggarnas-bedrageri-frimurarnas-dolda-

historia/  

https://www.apg29.nu/index.php?artid=5996
https://novusordowatch.org/2013/04/francis-brings-back-bent-cross/
http://jyrilina.com/svenska/varldsbyggarnas-bedrageri-frimurarnas-dolda-historia/
http://jyrilina.com/svenska/varldsbyggarnas-bedrageri-frimurarnas-dolda-historia/
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  Cathys ”handler”/”ägare” senator Robert C. Byrd13 hade makten över 

finanserna. Hon berättar att han ”sålde ut USA och allt som var mänskligt till de 

som hade den globala kontrollen genom att finansiera krig, folkmord och 

miljöförstörelse” (s. 373).  

  Bokens sista kapitel heter Global Warning. Här berättar Cathy och Mark om 

sina resor runt om i världen, till Bali i Indonesien, Osaka i Japan, British 

Columbia, B.C. i Kanada, Manila på Filipinerna, Rimini i Italien, Fiji, Oz i 

Australien, Bavaria i Tyskland med flera. Detta var fram till år 2004 när boken 

publicerades. Sen dess har det gått många år. De har flera föredrag på Youtube. 

Så de har verkligen kämpat för att nå ut i världen med sitt viktiga budskap, att 

Mind control förekommer, är värre än vi anar och att den behöver avslöjas och 

stoppas. Om och om igen i boken skriver de att vi behöver utveckla ”ögon att se 

med, öron att höra med och en själ som känner verkligheten”. Ju mer vi vet, 

desto mer ser och hör vi. Kunskap är vårt enda försvar mot Mind control och 

handling är vårt enda hopp för förändring, betonar författarna (s. 389).  

 

                                         
13 Det känns märkligt att läsa de positiva beskrivningarna om senator Byrd på Wikipedia efter 

att ha läst Cathy O’Briens vidriga berättelser om honom. Se min artikel om TRANCE formation 

of America - http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf  

http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf

