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 ”Endast de små hemligheterna behöver skyddas. 

De stora hålls hemliga på grund av människornas  

skepticism och klentrogenhet.” 

Marshall McCluhan 

 

Mind Control World Control 
- The Encyclopedia of Mind Control 

Av Jim Keith 
(1997, ny utgåva 2012) 

Pia Hellertz – augusti 2017 

 

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.1 Nån författare använde begreppet 

”sinneskontroll”, men det täcker inte fenomenet. Hassans definition är en 

utmärkt ”innehållsbeskrivning” på Mind control. För att underlätta använder jag 

begreppet även på svenska, med stort M. 

  I september 1950 skrev Edward Hunter, en anställd journalist inom CIA, 

en artikel om att kineserna använde ”hjärntvättstekniker” på amerikanska 

krigsfångar i Korea, för att tvinga dem att erkänna brottet att USA använde 

bakterier i sin krigsföring. Amerikanarna använde faktiskt bakterier. Kort 

därefter grundades MK-ULTRA som startade 149 projekt för att utveckla Mind 

control med hjälp av droger, strålning och elektrochocker. 

   Jim Keith beskriver i sin bok Mind Control World Control – The 

Encyclopedia of Mind Control mycket konkret och detaljerat hur Mind control 

används och varför. Han berättar om de experiment som görs, om den forskning 

som publicerats och om de hemliga projekt som använder Mind control för sina 

syften. Han kommer också in på den tekniska utveckling som gjorts inom dessa 

hemliga projekt, exempelvis inplantat, dödsstrålar och HAARP. Han berättar 

                                         
1 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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också om Mindkontrollerade offer som utfört mord och andra aktioner. Det är en 

skrämmande läsning, men nödvändigt om vi ska förstå vad som händer i 

världen. 

Vem är Jim Keith? 

Jim Keith (1949–1999) var en undersökande, grävande journalist som hann 

skriva många böcker om kontroversiella ämnen, exempelvis Black Helicopters 

Over America (1994)2, Saucers of the Illuminati (1995), Casebook on the Men 

In Black (1997) och Mass Control: Engineering Human Consciosness (2003). 

Han var 50 år när han ramlade ner från en stege och skadade sitt ena knä. Det 

krävdes operation. Han dog efter operationen. Enligt rättsläkarens utlåtande dog 

han av en blodpropp. Före sin död sa Keith: ”Jag har en känsla av att om de 

lägger in mig kommer jag inte tillbaka" (“I have this feeling that if they put me 

under I’m not coming back”).3   

  Innan Jim Keith blev en kontroversiell författare om samhällskritiska och 

avslöjande teman skrev han science fiction och till och med erotiska noveller. 

Han blev en tid fascinerad av scientologin men kom sen i kontakt med Harry 

Palmers Avatarrörelse och hoppade av scientologin. Jim Keith ägnade sig 

också en hel del åt frågan om Extraterrestrials och UFO-frågan.  

Kontroll över människor 

Jim Keith inleder sin bok med att konstatera att människan alltid har velat ha 

kontroll och makt över sina medmänniskor. Man har använt religion, 

propaganda och våld för att uppnå detta. Författarens syfte med boken är att 

beskriva det historiska perspektivet när det gäller Mind control, dess utveckling 

och de politiska händelser som styrt utvecklingen. Han har använt sig av en 

mängd källor för att försöka tränga in i de hemliga program och influenser som 

påverkat vårt tänkande, vårt beteende och vårt välbefinnande. Han vill inspirera 

till handling genom att förmedla kunskaper och liknar amerikanarna vid 

Gulliver, som Lilleputtarna band fast med tunna trådar, vilket gjorde att 

Gulliver trodde sig sitta fast. ”Det är dags för jätten att vakna och slita av sig 

sina band!” skriver han och hoppas att hans bok ska hjälpa till med detta 

uppvaknande. Jag tror faktiskt att boken kan hjälpa till med det – om man bara 

tar sig tid att läsa den. 

                                         
2 Jim Keith - Black Helicopters II, The Endgame Strategy 

 https://www.youtube.com/watch?v=LSVf5a_RlvM  - Publicerades den 25 apr. 2014 
3 Silenced People, Author and Investigative Journalist Jim Keith (Murdered) -  

http://www.auricmedia.net/silenced-people-author-and-investigative-journalist-jim-keith-

murdered/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LSVf5a_RlvM
http://www.auricmedia.net/silenced-people-author-and-investigative-journalist-jim-keith-murdered/
http://www.auricmedia.net/silenced-people-author-and-investigative-journalist-jim-keith-murdered/
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New World Order 

Jim Keith beskriver hur Mind control är en metod som används för att driva 

fram den nya världsordningen, New World Order, NWO. Det är en plan för att ta 

bort nationella gränser och regeringar och att utveckla total kontroll över världen 

med hjälp av en världsregering (FN?), en världsbank (Internationella 

valutafonden?), en världsvaluta (Phoenix?), en världsmilitär (NATO?), en 

världsreligion (vissa källor menar att det kan vara Satanismen och dyrkan av 

Lucifer) samt en världsdomstol (HAAG?)4.  

  Planen för NWO har planerats länge. Jim Keith berättar om Herbert 

George Wells och hans böcker där han drog upp riktlinjer för en världsregering, 

exempelvis The New World Order (1940). Wells trodde inte att ”vanligt folk” 

kunde styra världsstaten. De som styrde borde vara ”upplysta”, ”illuminerade”. 

Det är bevisat att Wells var medlem i en grupp med nära koppling till den 

rörelse som Adam Weishaupt grundade den 1 maj 1776, Illuminati. Illuminati, 

Frimurarna och Skull & Bones är grupper som nämns bakom utvecklingen av 

NWO. Planen har senare fått stöd av grupper som Council on Foreign Relations, 

Trilaterala kommissionen, Romklubben, Tavistock Institute och 

Bilderberggruppen, enligt författaren (s. 18). The Scottish Rite of Freemasonry 

var också en viktig aktör, framförallt när det gällde eugenik, d.v.s. rashygien och 

befolkningskontroll, samt Mind control (s. 24).  

  Författaren nämner i förbigående att eugenik aldrig upphörde efter WWII 

och han berättar att tusentals kvinnor steriliserades i Sverige och i andra 

europeiska länder ända fram till 1970-talet (s. 55). I USA ska enligt författaren 

omkring 15 miljoner amerikanare ha steriliserats fram till 1980 med syfte att 

skapa den ”perfekta människan” (s. 67). 

  Jim Keith menar att ett av NWO:s tidigare projekt var skapandet av 

nazismen och Tredje Riket. Nazismen och NWO:s ideologi är mycket lika 

                                         
4 Orden inom parentes är hypoteser jag hämtat från olika källor och kommer inte från Jim 

Keiths bok. 
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varandra, med undantag för den tyska nationalismen, skriver författaren (s. 23). 

Josef Mengele och många andra nazistiska forskare överfördes via Operation 

Paperclip till USA där de fortsatte sin forskning om bland annat Mind control. 

Enligt författaren var det omkring 5,000 tyska forskare som överfördes till USA. 

Mengele anställdes vid en Rockefellerfinansierad organisation som ägnade sig åt 

eugenik (s. 24). Författaren berättar att nazisterna hade en ökänd psykiatrisk 

enhet, T4, som ägnade sig åt forskning och som mördade över 300,000 mentalt 

”defekta” (s. 69).  

  CIA:s forskare använde samma målgrupper som försökspersoner som 

nazisterna gjorde: etniska minoriteter, flyktingar, mentalpatienter, fångar, 

sexuella avvikare, missbrukare och dödssjuka (s. 70).  

Materialistisk psykologiforskning 

År 1875 startade professorn i psykologi Wilhelm Maximilian Wundt världens 

första psykologiska laboratorium vid universitetet i Leipzig, där han stannade till 

sin död år 1920. Före Wundt ägnade sig psykologiska forskare åt att studera 

själen och psyket. Detta förändrades radikalt med Wundt. 

  Jim Keith berättar att Wundts strategi hade sina rötter i Hegels dialektiska 

teori, vilken också formade Marx’ dialektiska materialism och lade grunden för 

den fascistiska Staten. Enligt Hegel var individen underordnad staten och kunde 

bara få sina behov tillgodosedda genom att vara lydig mot staten.  

  Den Hegelianska dialektiken grundar sig på idén att konflikter skapar 

historien genom processen tes (problem), antites (reaktion) och syntes (lösning). 

Förespråkarna för NWO insåg tidigt att modellen var användbar för att driva 

fram den nya världsordningen, så man skapar problem som människorna 

reagerar på och erbjuder sen lösningen, en ny världsordning med en 

världsregering på sikt. Man manipulerar händelser, exempelvis False flags, som 

gör människor skrämda. Lösningen kan vara ökad kontroll och övervakning, 

exempelvis fler kameror,5 indragna mänskliga rättigheter, såsom yttrande- och 

mötesfrihet med mera. 

  Wundts materialistiska psykologiforskning struntade i psyket och 

fokuserade på kroppsliga reaktioner. Jim Keith skriver att det var en välkommen 

rationalisering eftersom man nu kunde göra vad som helst med och mot 

människor utan att behöva riskera någon slutgiltig andlig vedergällning. ”Gud 

dog!” för att travestera Nietzsches påstådda uttalande. Man behövde inte längre 

                                         
5 Man brukar säga att mordet på Anna Lindh gav svenska regeringen möjligheter att öka 

kameraövervakning radikalt. Innan dess var svenska folket negativa till den typen av 

övervakning, men den påstådde mördaren hittades ”tack vare kameror”. Rekommenderar 

läsning av Tomas Nilssons bok Dampistol och morakniv - Om attentatet mot utrikesminister 

Anna Lindh (2009) – Min artikel om boken finns på 

http://www.piahellertz.com/Dampistol%20och%20morakniv.pdf  

http://www.piahellertz.com/Dampistol%20och%20morakniv.pdf
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vara rädd för Guds straff. Dessa forskare lade grunden till forskningen om Mind 

control. 

  Ett par forskare som bidrog till den materialistiska psykologiforskningen är 

Ivan P Pavlov, som forskade på hundars salivavsöndring efter att ha opererat in 

teknik i hundarna ”kinder” så att avsöndringen gick att mäta.  

 
En av Pavlovs hundar 

”Kort efter det att Pavlov drev hundar till galenskap i Ryssland”, skriver Jim 

Keith, så gjort John B. Watson liknande experiment med människor i USA. Det 

mest kända experimentet som Watson genomförde var när han skapade skräck 

hos ”Lille Albert” för vita kaniner och andra små pälsdjur. Watson konstaterade 

att vi är resultat av vår miljö. Hans välkända påstående är: ”Ge mig en baby och 

jag kan göra en tjuv, en knarkare…” Han menade att miljöpåverkan var allt. 

Detta lade grunden till den sen dess ständigt återkommande frågan: ”Arv eller 

miljö!” Vad är det som skapar oss? 

  Jag som sen 40 år tillbaka studerat den danske vishetsläraren Martinus och 

hans världsbild menar att det både är arv, genom oändliga inkarnationers 

upplevelser och erfarenheter, och miljö, eftersom vi lär oss nytt i våra nya liv. 

Martinus världsbild bygger på ett antal andliga naturlagar, lika ofrånkomliga 

som de fysiska naturlagarna. Till de andliga hör bland annat 

reinkarnationsprincipen och karmalagen, som i Bibeln beskrivs som ”lagen om 

sådd och skörd”. Karmalagen är ”Guds pedagogik”. Vi får genom de 

återvändande karmaenergierna uppleva konsekvenserna av våra tidigare 

handlingar, från detta eller tidigare liv, inte som ”straff” utan som undervisning 

om vad som är rätt och fel. Martinus skriver att ”Universums grundton är 

kärlek”. Gud straffar inte, Gud undervisar. Detta kommer de nämnda forskarna 

att upptäcka, så småningom. Under tiden skaffar de sig andra erfarenheter. 

  Ytterligare en forskare som Jim Keith beskriver är B.F. Skinner som 

utvecklade begreppet ”operant betingning” och blev en ”guru” för en 



6 

 

generation ”mind shapers”. Det handlade om positiva och negativa stimuli, 

belöning eller straff, vilket blev grunden för beteendepsykologin, behaviorismen. 

 

Skinners mest omtalade uppfinning var Skinnerboxen, som skulle utgöra den 

ultimata miljökontrollen. Dit stoppade han barn, inklusive sitt eget och studerade 

dem. Undrar om och när barnet fick komma ut ur buren och bli kramat?                        

Kontroll av viljan 

Dr José Delgado (1915–2011) var en spansk professor och chef för 

neuropsykiatrin vid Yale University Medical School. Han var berömd för sin 

forskning om direkt Mind control genom elektrisk stimulering av regioner i 

hjärnan. Hans mest uppmärksammande experiment var när han opererade in ett 

implantat i hjärnan på en tjur, som han stoppade med en fjärrkontroll. Detta 

visas på YouTube.6 Han använde också apor för sina experiment. År 1969 

vädjade Dr Delgado till USA:s regering om ökad forskning när det gällde ESB, 

elektronisk stimulering av hjärnan. Han fick regeringens stöd.  

Skolan 

Jim Keith skriver att ett av de viktigaste områdena för den Hegelianska filosofin 

och den materialistiska anti-psykologin var i skolan. Pavlov, Skinner och 

Watson ansåg att människan skulle kontrolleras. Den nya ”världsmedborgaren” 

skulle skapas. Man skulle i första hand gå via skolorna. 

   Den första obligatoriska skolan grundades i Preussen år 1819. Här delades 

barnen in i dem som skulle bli ingenjörer, arkitekter, advokater och läkare å ena 

sidan och alla andra, massan, å den andra. Sedan utformades tre former av skola 

för de olika grupperna. Skolan för de förstnämnda, de som ”skulle lära sig 

tänka”, de som omfattade ungefär 1 ½ procent, kallades ”akademi”, ytterligare 5 

½ procent, de som delvis skulle lära sig tänka, fick gå i ”realskolan”, och de 

                                         
6 Mind Control Science - Jose Delgado's Bull Experiment - 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa2FvH7ojBM  

https://www.youtube.com/watch?v=Aa2FvH7ojBM


7 

 

övriga 93 procenten fick gå i ”folkskola”.  

  Författaren berättar att det hemliga sällskapet Skull & Bones vid Yale 

University, följde den preussiska traditionen när de genomförde den 

amerikanska skolrevolutionen i mitten av 1800-talet. Det utvecklades 

pedagogiska metoder som medvetet försämrade möjligheterna för barn i nedre 

samhällsklasserna att lära sig läsa. ”Om man kunde hålla barn från att läsa bra 

de första sex-sju åren, så spelade det ingen roll senare. Man hade brutit länken 

till den skrivna informationen”, enligt John Taylor Gatto (s. 39).7 

Tavistock Institute 

Jim Keith ägnar ett kapitel åt Tavistock Institute for Human Relations som har 

fungerat som ett huvudkvarter för den världsomspännande manipulation av 

individer, grupper och ”massorna” och som pågått minst 70 år. Det skapades 

direkt efter andra världskriget som ett led i den brittiska militära säkerhets-

tjänstens verksamhet. Författaren berättar att den brittiska säkerhetstjänsten har 

styrts av den fabianistiska socialismen. Jag behövde läsa på om fabianismen. Så 

jag Googlade. 

  En källa blev Peter Krabbe som i en artikelserie berättar att fabianismens 

mål var att bilda en socialistisk världsregering och menar att likheterna med 

dagens NWO är påtagliga. Fabianismen förespråkade ”en diskret och 

svårupptäckt indoktrinering för att nå detta mål”, berättar Krabbe.8 Rörelsen 

inspirerade bland andra Lord Rothschild med sin bankirverksamhet. Kampen 

var riktad mot småföretagarna som var svårkontrollerade. Man ville hellre ha 

stora industrier som man ville ge en monopolsituation, och som därmed kunde 

inordnas under finanskartellens kontroll, berättar Peter Krabbe.  

  Inte undra på att det är svårt att förstå vad som är socialism och vad som är 

kapitalism. 

  Tavistock som föddes ur samarbetet mellan den finansstarka eliten, den 

militära säkerhetstjänsten och den materialistiska psykiatriska forskningen kallar 

en del av sin verksamhet för Operation Phoenix. Verksamheten handlade om att 

skapa nya typer av terapeutiska samhällen. Man inventerade den s.k. 

kulturpsykiatrin. Och mycket mera…  

  Rockefellerklanen har varit mycket aktiv när det gäller styrningen av 

Tavistocks verksamhet. Man använde sig ofta av en ockult terminologi, vilket 

avslöjar dess nära koppling till Frimurarna. I grunden handlar det om att 

                                         
7 Gatto, John Taylor, Origins & History of American Compulsory Schooling, an interview 

conducted by Jim Martin, Flatland magazine numer 11. (Keith, fotnot 1 sid. 41) 
8 Fabianismen, del 1. Under sköldpaddans skal gömmer sig Labour, ovanpå rider Rothschild - 

https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-

gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/ . 

https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/
https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/
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utveckla former för psykologisk krigsföring. Det handlar om Mind control både 

av individer och grupper samt masspåverkan.  

  En av deltagarna på Tavistock var Kurt Lewin, den kände socialpsykolo-

gen som menade att grupper kunde användas för ”self-brainwashing”, för att 

indoktrinera sig själva mer effektivt än en fascistisk diktator skulle kunna 

åstadkomma. Han kom till USA år 1933 efter att ha flytt från Nazisternas 

Tyskland eftersom han var jude. En av hans främsta idéer var begreppet 

”fascism med ett demokratiskt ansikte”, ”demokratisk fascism”. 

  Daniel Estulin har publicerat en avslöjande bok med titeln Tavistock 

Institute - Social Engineering the Masses (2015).9 Han skriver att allt från ”den 

nya vänstern”, Watergate, Vietnamkriget, Pentagonpapperen, hippierörelsen, 

antikrigsrörelsen och drog- och rock’n roll-kulturen var planerade sociala 

ingenjörsprojekt från Tavistock Institute för ”oligarkernas” räkning. Bland de 

personligheter som låg bakom skapandet av ”den nya vänstern” var Noam 

Chomsky, menar Estulin. 

  Jim Keith berättar att det år 1967 genomfördes en konferens i Frankrike där 

syftet vara att diskutera de senaste projekten på Tavistock. Där deltog personer 

som Willis Harman10, Dr Zbigniew Brzezinski11, Dr Aurelio Peccei som 

senare kom att leda Romklubben, Henry Kissinger med flera.    

 

MK-ULTRA 

CIA:s ökända MK-ULTRA-program är en viktig aktör när det gäller utveck-

lingen av Mind control. Det var en mycket hemlig, olaglig verksamhet som 

använde sig av barn och vuxna för sina experiment med påverkan av tankar, 

känslor och beteenden. Vissa källor, exempelvis Wikipedia, menar att MK-

ULTRA upphört, medan andra källor menar att enheten fortsätter sitt hemliga 

arbete. Det var psykiatriker, neuropsykologer, kemister med flera som deltog i 

forskningen och utvecklingsarbetet.  

  Under 1940-talet utvecklade CIA experiment med hypnostekniker och 

droger för Mind control. Jim Keith redogör detaljerat för de olika drogerna och 

experimenten. Ett syfte var att skapa ”hänsynslösa krigare” (s. 73). Man 

experimenterande med personlighetsförändring hos säkerhetsagenter, 

krigsfångar, flyktingar och avhoppare. Anställda inom CIA fick resa jorden runt 

                                         
9 Min artikel om boken finns på min boksida - 

http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf  
10 Willis Harman har skrivit en av de böcker som kom att betyda en hel del för mig, 

Inspirationens ögonblick - om hur idéer uppstår och hur man kan utveckla sina dolda 

resurser (1987). 
11 Författare av bland annat The Great Chessboard (1997). Boken finns som pdf på Internet, 

http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf.   

http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
https://www.bokborsen.se/?f=1&qt=Inspirationens%20%C3%B6gonblick%20:%20om%20hur%20id%C3%A9er%20uppst%C3%A5r%20och%20hur%20man%20kan%20utveckla%20sina%20dolda%20resurser
https://www.bokborsen.se/?f=1&qt=Inspirationens%20%C3%B6gonblick%20:%20om%20hur%20id%C3%A9er%20uppst%C3%A5r%20och%20hur%20man%20kan%20utveckla%20sina%20dolda%20resurser
http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf
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för att söka efter örter, växter och droger som kunde vara användbara (s. 74).  

  Projekt BLUEBIRD var enligt Jim Keith ett hemligt projekt som i huvudsak 

ägnade sig åt forskning omkring personlighetsförändrande metoder. Författaren 

berättar att minst tusen soldater fick upp till 20 doser LSD under beskydd av 

BLUEBIRD. Droger tillsammans med hypnos användes för att skapa djup 

hypnotisk trance. Tillståndet kunde få fortgå upp till ett par timmar och sedan 

fick försökspersonerna suggestioner om amnesi, d.v.s. glömska. Man 

experimenterade också med hypnotisk regression till tidigare minnen i livet. 

Författaren berättar detaljerat om experimenten. Fabiansocialisten Havelock 

Ellis experimenterade också med peyote och meskalin. Jim Keith beskriver helt 

galna experiment, som exempelvis försöket att sprida LSD i New Yorks 

tunnelbanesystem.  

  Jim Keith berättar bland annat att författaren Aldous Huxley, som bland 

annat skrev boken Du sköna nya värld (1932), populariserade LSD. LSD kom 

till USA år 1949. Psykiatrin hade då haft en storhetsperiod sen 1940 och hade 

utvecklat metoder både för psykologisk krigsföring men också för att användas 

för individer vid behov.  

  En plan med LSD var massberusning av USA:s befolkning (s. 95). Man 

ville locka fram euforiska känslor hos människorna i situationer där de annars 

skulle känna sig olyckliga och kanske opponera sig. Den mest kände 

förespråkaren för LSD var motkulturens hjälte Timothy Leary som genomförde 

psykedelisk forskning på Harvard University, vilken finanseriades av 

regeringen. Leary blev en guru för hippierörelsen. 

  Aldous Huxley blev själv missbrukare. Det gick rykten om att han 

initierades till opium av satanisten Aleister Crowley i Berlin på 1920-talet. 

Huxley blev medlem i sekten the Children of the Sun, en brittisk drog- och 

homosexkult. Även George Orwell, författaren av 1984, samt prinsen av 

Wales som kom att bli Edward den VIII var medlemmar i sekten. Jim Keith 

berättar att trots att 1984 var en kritik av den totalitära socialismen, så var 

Orwell socialist och han menade att det som hände i Sovjetunionen var 

”överdrifter” (s. 96).  

  Forskarna använde också lobotomi på personer som bara led av depression 

eller paranoia i sina experiment (s. 87). Man använde prostituerade för att locka 

personer till forskningen. Jim Keith nämner många namn på forskare och deras 

verksamheter som får mig att tänka på Dr Frankenstein eller Dr Strangelove. 

Några etiska gränser för forskningen verkar inte ha funnits. Det måste ha varit 

ett paradis för galna forskare. Man skapade till och med medvetet nära-döden-

upplevelser (s. 120).  
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Att skapa lönnmördare 

Ett av syftena bakom forskningen om Mind control var att skapa människor som 

kunde mörda på order. I ett kapitel berättar Jim Keith om ett antal personer som 

mördat, sannolikt under Mind control. CIA satte upp tre mål: 1) att snabbt kunna 

inducera hypnos i ovetande personer, 2) att skapa långvarig minnesförlust samt 

3) att inplantera användbara suggestioner som räckte länge.12 Dr George 

Estabrooks skröt med att han kunde hypnotisera en person utan dennes vetskap 

eller medgivande så att denne kunde genomföra förräderi mot USA (s. 117). Att 

det var möjligt bekräftades av en annan forskare, J.G. Watkins, som menade att 

det gick att hypnotisera personer att begå handlingar som gick i strid mot deras 

egna moraliska koder och därmed naturligtvis också militära koder.  

  En metod var att desensibilisera männen genom att binda fast dem vid en 

stol så att huvudet inte gick att röra och med ögonlocken fastklämda så de inte 

kunde blunda. Sen tvingades de att titta på filmscener som visade ohyggliga 

blodbad, exempelvis afrikanska omskärelser och en man som fick sina fingrar 

avhuggna. Ett annat sätt var att visa negativa bilder och propaganda om en 

kultur och ett folk för att visa att den var omänsklig.13 Forskaren menade att 

hans framgångsrika programmering av lönnmördare bara tog några få veckor (s. 

119).  

  Jim Keith menar att syftet med mordet på president J.F. Kennedy, vilket 

han menar var ett Tavistockprojekt, var att chockera det amerikanska 

medvetandet till ett ”nästan medvetslöst” tillstånd för att lägga grunden för 

medveten omprogrammering av amerikanarna. Det är inte omöjligt, menar 

författaren, att Lee Harvey Oswald var offer för Mind control (s. 143).   

Destruktiva sekter 

Ett ämnesområde som intresserat mig mycket under några decennier är 

forskningen om destruktiva sekter och de yttringar som sektberoende innebär.14 

                                         
12 Jag har just avslutat Cathy O’Briens och Mark Phillips bok Trance Formation of America 

(1995) och har förundrats över att de personer som var involverade i den traumabaserade 

Mind control som Cathy O’Brien utsattes för under 30 års tid var så enormt skickliga i att ge 

effektiva suggestioner. Det berättas i en video på Youtube att förövarna bland annat 

undervisades i NLP, Neurolingvistisk programmering av Anthony Robbins, som bland annat 

skrivit boken Din gränslösa styrka (1986) 
13 Detta var en metod som användes i Storbritannien före andra världskriget för att motivera 

britterna att gå med i WWII. Man berättade ohyggliga historier om hur omänskliga tyskarna 

(inte nazisterna) var, om hur de skadade barn m.m. Författaren Thomas Goodricht berättar i 

HELLSTORM – The Death of Nazi Germany, 1044–1947 (2010), om propagandan mot det 

tyska folket. 
14 Anledningen var att jag själv blev indragen i en destruktiv sekt sommaren 1991, något jag 

skrivit en rapport om som ligger på min hemsida, Mitt första möte med en manipulativ sekt 

(1991, uppdaterad 2012) - http://www.piahellertz.com/Gaialand.pdf. 

http://www.piahellertz.com/Gaialand.pdf
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Jim Keith diskuterar i ett kapitel om hur sekter skapas. Han tar upp Charles 

Manson och hans ”familj” som mördade den kände regissören Roman 

Polanskis gravida hustru Sharon Tate och hennes vänner. Jim Keith menar att 

Manson sannolikt var offer för Mind control. Författaren menar att både Charles 

Manson och Robert Kennedys påstådde mördare Sirhan Sirhan hade deltagit i 

drogorgier på Polanskis och Tates herrgård.  

  Författaren nämner också Jim Jones och hans sekt People’s Temple som 

genomförde ett kollektivt självmord där nästan 1,000 personer dog genom att 

dricka cyanid på order av Jones. Jim Keith menar att Jonestown ”utan tvivel” 

var ett MK-ULTRA-projekt (s. 179). Författaren berättar att den kropp som man 

identifierat som Jim Jones inte hade Jones tatueringar på bröstet (s. 183). Ett par 

som överlevde planerade att skriva en bok om Jonestown, men blev mördade, 

liksom flera andra av överlevarna (s. 184). 

  Ännu en sekt som Jim Keith tar upp till diskussion är Moon-rörelsen, the 

Unification Church, Enhetskyrkan och dess ledare Sun Myung Moon. 

Scientologikyrkan är ännu ett exempel. Ytterligare ett par exempel som 

författaren nämner är Soltemplarorden och Heavens Gate. Den forskning som 

bedrivits omkring destruktiva sekter har många beröringspunkter med den 

forskning som gjorts och görs om Mind control.  

Dödsstrålar 

Under 1900-talet utvecklades tekniken med elektromagnetisk strålning. Nikola 

Tesla hade lagt grunden för den elektromagnetiska teknologin, som i sin tur blev 

grunden till ett nytt vapen som utvecklades i Sovjet (s. 201). Omkring 1960 

upptäcktes höga nivåer av elektromagnetisk strålning vid den amerikanska 

ambassaden i Moskva. En hypotes var att syftet var att aktivera elektronisk 

teknik som var gömd inne på ambassaden. En annan hypotes var att strålningen 

skulle störa de anställda på ambassaden. Många av de anställda blev sjuka i 

olika former av cancer under den här tiden. En författare, Alex Constantine, 

avslöjade senare att CIA, istället för att varna personalen om vad som var på 

gång, valde att studera effekterna av bestrålningen (s. 202). Det avslöjades 

senare att strålningen kom från ett skjul mitt emot ambassaden. 

  År 1985 började kvinnorna på Women´s Peace Camp i Storbritannien, som 

var ett globalt protestläger mot militariseringen, uppleva huvudvärk, depres-

sioner, förvirring, minnesförluster, yrsel och förändringar i sin menstruations-

cykel. Enligt Rosalie Bertell (1929–2012), respekterad forskare, miljöaktivist 

och epidemiolog, som undersökte det som hände, berodde symtomen på att de 

mänskliga vakterna hade bytts ut mot elektronisk övervakning. Nivåerna på 

strålningen var 100 gånger starkare än i omgivningen i övrigt (s. 206).  

  Den elektromagnetiska strålningen har sen dess blivit ett gigantiskt 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Roman_Pola%C5%84ski
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roman_Pola%C5%84ski
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hälsoproblem något som Mona Nilsson, en svensk miljöekonom, journalist och 

författare som har specialiserat sig som vetenskapsjournalist inom området icke-

joniserande strålning. Hon kritiserar bland annat utbyggnaden av mobilnätet i 

Sverige och presenterar forskning på Strålskyddsstiftelsens hemsida.15 Kalle 

Hellberg, vd på Maxicom AB, har engagerat sig i hälsoriskerna omkring den 

elektromagnetiska strålningen sedan år 1994. Han presenterar också forskning 

och fakta på sin hemsida.16 Båda skriver och varnar för att mobiler, Ipads och 

trådlösa datorer används i så stor utsträckning i skolorna och menar att många 

barn får stora hälsoproblem av strålningen. Och inte bara barn…!    

  Elöverkänsligas Riksförbund har omkring 3,000 betalande medlemmar 

fördelade på 25 läns-/lokalföreningar runt om i Sverige. Många har enormt stora 

problem med det trådlösa nätet, master, mobiler med mera och tvingas leva 

mycket begränsade liv.17 

  Jim Keith berättar att denna elektromagnetiska teknik numera används som 

vapen av militären vid olika attacker (s. 208). Han menar exempelvis att elektro-

magnetiska Mind control-vapen användes vid attacken mot David Koresh och 

hans sekt i Waco i Texas år 1993. 76 personer dog i branden, varav mer än 20 

barn, två gravida kvinnor.  

  Författaren berättar att Sovjet redan år 1953 började undersöka effekterna 

av mikrovågor. Flera laboratorier sattes upp. I början publicerades de veten-

skapliga rönen öppet. Han berättar också att amerikanska forskare i början 

trodde att detta var desinformation. ”Men det var det inte!” skriver han (s. 211).  

  Snart började amerikanska forskare undersöka om det gick att tränga in i 

människors hjärnor med hjälp av tekniken för att kunna kontrollera deras hjärnor 

på avstånd, d.v.s. fjärrstyrning av människor (s. 211). Offer för forskningen 

började höra ljud inuti sitt huvud (s. 213). Det var under den här forskningen 

som ett offer upptäckte att när han lindade sitt huvud med aluminiumfolie så 

upphörde ljuden. Begreppet ”foliehatt” började nu användas som hån om 

personer som var kritiska. Ett gigantiskt problem för offren var ju att ingen 

trodde på dem när de berättade om sina upplevelser. Man ansåg dem vara 

”mentalt störda”. 

Offren 

Massor med människor har påstått att de blivit offer för Mind control med hjälp 

av elektromagnetisk strålning, implantat eller andra tekniker. Jim Keith menar 

att offren både kan vara faktiska offer för experiment men också att vissa kan 

vara mentalt störda. I ett kapitel berättar han om ett antal kända Mind control-

                                         
15 http://www.stralskyddsstiftelsen.se/  
16 http://www.maxicom.se/Stralningsrisker.php  
17 Här är länken till Elöverkänsligas Riksförbund - https://eloverkanslig.org/  

https://eloverkanslig.org/foreningar/
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/
http://www.maxicom.se/Stralningsrisker.php
https://eloverkanslig.org/
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offer, några med kopplingar till Sverige.  

  Edward Kelly, en grävande journalist som arbetade för en alternativ 

nyhetsbyrå under mitten av 1980-talet, undersökte påståendet att patienter blivit 

utsatta för medicinsk forskning på svenska sjukhus. Enligt Jim Keith verkar 

Kelly ha kommit i konflikt med den svenska regeringen när han kontaktade 

Socialstyrelsen och andra myndigheter för att försöka få ut information och få ta 

del av uppgifter om patienterna (s. 225). Författaren berättar att Kelly blev sjuk 

kort därefter. Han fick svårigheter att gå. Även gäster som besökte honom blev 

sjuka. Hans katt, som alltid brukade vilja sova i hans säng, gick inte längre in i 

hans sovrum. På sjukhuset fick han diagnosen cancer och dog senare på 

Karolinska sjukhuset. 

  En indikation på att svenska hemliga polisen använde medborgare för sina 

Mind control-experiment är de många klagomålen över SÄPOS hemliga bas 

utanför Sundsvall, Tjädergården. Jim Keith har till och med en bild på 

fastigheten i boken (se nedan).   

 
 Bildtext ”The secret SAPO base ”Tjadergården.” 

Bilden är inskannad från Jim Keiths bok (s. 282) 

En person som bodde i närheten av Tjädergården skrev till och med brev till 

Regeringen om alla de problem som de närboende upplevde. Jim Keith citerar 

brevet. 

 Ännu ett svenskt offer som författaren tar upp heter Robert Näslund  
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som menar sig ha blivit utsatt för Mind control (s. 131). Han hade fått ett 

implantat under en operation på Södersjukhuset år 1967. Näslund hade besökt 

den person som bodde nära Tjädergården och bekräftar dennes upplevelser. 

Robert Näslund har fått bekräftelse från läkare att han faktiskt hade ett implantat 

i sin hjärna och Jim Keith har publicerat röntgenfoton samt två brev, där läkare 

bekräftar Näslunds berättelse. Näslund lyckades få kontakt med utländska läkare 

som kunde operera bort transmittern ”som hade körts upp genom en 

näskanal”.18 Många offer hör röster inne i huvudet. Ett offer berättar att det var 

som om det fanns en person i rummet bredvid som pratade (s. 235). 

  Ett offer som Jim Keith inte tar upp men vars berättelse jag läser en artikel 

av på Internet heter Magnus Olsson.19 I artikeln, som är ett öppet brev till 

statsminister Fredrik Reinfeldt berättar han ingående om sin historia med terror 

på grund av ljud i huvudet, svaghet och störningar på olika sätt. Han skriver att 

han var intagen på S:t Görans sjukhus år 2005. Hans hypotes är att han då måste 

ha fått ett implantat. Tack och lov var hans mamma vårdutbildad och blev hans 

stora stöd. De började studera artiklar på Internet och fann massor med liknande 

berättelser, forskningsrapporter och debattartiklar. De hittade Robert Näslund 

som nu hade skapat ett nätverk för att informera om Mind control, övergrepp 

och maktmissbruk. Nätverket menar att övergreppen pågått under 60 år ”utan 

att något avslöjats”. 

  Utsatta människor försöker skydda sig på olika sätt, ofta extrema. Man 

sätter upp Faradayburar20 som man vistas i, man sover på badrumsgolvet, man 

lindar in sig själv i aluminium med mera.  

  Det otäcka är att det är svårt att tro på allt detta. Dessa människor känner 

sig sannolikt totalt utlämnade när de berättar och ingen tror på dem, utan man 

intalar sig att de är psykiskt sjuka, mentalt störda, och att det de berättar om inte 

är värt att lyssna på. Vilken mardröm! Att först vara utsatt för den terror som 

Jim Keith berättar om i boken – och dessutom sen inte bli trodd.  

  I ett kapitel berättar Jim Keith om Cathy O’Brien som i en egen bok, 

Trance Formation of America (1995) berättar om hur hon blev utnyttjad sexuellt 

av sin pappa, såld som barn till andra män och som på grund av sin tidiga 

                                         
18 Skrivelse till statsminister Fredrik Reinfeldt - Bakom hjärngaller – den 7 augusti 2008 - 

http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/Regeringsbreven_2[1].pdf. Brevet är en lång och 

mycket informationsrik skrivelse på 12 sidor. Jag rekommenderar verkligen brevet/artikeln, 

som också ställdes till dåvarande justitieministern Beatrice Ask och dåvarande 

socialministern Göran Hägglund. Det är skrämmande läsning. 

Se också Magnus Olssons berättelse på http://www.mindcontrol.se/?page_id=38.  
19 Se fotnot nr 17.  
20 Faradays bur är ett utrymme som är avskärmat från elektriska fält (EMC) 

och elektromagnetisk strålning genom ett elektriskt ledande hölje. Namnet kommer 

av Michael Faraday, den elektriska induktionens upptäckare. (Wikipedia)  

http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/Regeringsbreven_2%5b1%5d.pdf
http://www.mindcontrol.se/?page_id=38
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriskt_f%C3%A4lt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisk_kompatibilitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisk_str%C3%A5lning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_ledare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion_(fysik)
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utsatthet blev ”utvald” för att programmeras som bland annat sexslav. Till min 

stora både förvåning och besvikelse ifrågasätter Jim Keiths hennes berättelse. 

Jag har just läst hennes bok och med allt övrigt jag läst om Mind control, 

pedofili, sataniska övergrepp på barn m.m. så finner jag boken högst trovärdig 

och ett viktigt vittnesmål för att medvetandegöra om vad som pågår.21 Hon blev 

år 1988, efter 30 års utsatthet, räddad av Mark Phillips tillsammans med sin 

dotter, Kelly, som vid räddningen var 8 år och som också blivit sexuellt utsatt 

och mindkontrollerad från spädbarnsstadiet. Han hjälpte Cathy O’Brien med 

avprogrammering. Han har också skrivit ett intressant kapitel i boken. Det är en 

mycket intressant och en ohyggligt skrämmande historia.   

  Cathy O’Brien och Mark Phillips har sedan dess rest runt och berättat för 

att informera och sprida kunskaper. Cathy O’Brien säger om och om igen att 

”Kunskap är vårt enda försvar mot Mind control!”22 

Befolkningsproblemet 

En viktig ingrediens i NWO-planerarnas verksamhet var den s.k. överbefolk-

ningen. Man ville hitta sätt att minska antalet människor på Jorden. Ett sätt som 

nazisterna utvecklade var ”vattenmedicinering” med fluor, vilket skulle skapa 

sterilitet hos kvinnor. Fluor minskade också individernas önskan att stå emot 

maktens kontroll. Man blev passiv. Jim Keith citerar Charles E Perkins: ”… 

vem som än dricker konstlat fluoriderat vatten under en period av ett år eller 

mer kommer aldrig mer att bli samma människa, mentalt eller fysiskt” (s. 71). I 

Sverige har man aldrig tillåtit fluorering av vatten, men däremot fluortabletter 

för våra barn samt fluor i tandkräm för både barn och vuxna.23 

  Jim Keith går inte djupare in på temat, som i sig är ett gigantiskt ämne som 

får bli föremål för specialstudier och en annan artikel.  

Bortföranden av utomjordingar 

Jim Keith skriver att de ofta förekommande påståenden som publiceras i böcker 

och i massmedia om att människor påstått sig blivit bortförda av utomjordingar 

                                         
21 Jag har nyligen studerat och skrivit om fenomenet Pizzagate, om det pedofilnätverk som 

avslöjades i samband med presidentvalet i USA hösten 2016. Nätverket hade nära kopplingar 

till Hillary Clintons medarbetare. Min artikel publicerades i DSM nr 2/2017, men finns också 

på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf.  

Jag kan nämna här att Cathy O’Brien menar sig i en video ha blivit våldtagen av Hillary 

Clinton - Cathy Obrien: Hillary Clinton Raped Me – Läsare och lyssnare får själva bedöma 

sannolikheten. https://www.youtube.com/watch?v=-SSa9tTa0-k  
22  Flera av parets föredrag finns på Youtube.  
23 När mina barn gick i skolan upptäckte jag riskerna med fluor och förde en kamp mot det. 

Mina barn fick aldrig skölja med fluortabletter eller använda fluortandkräm. När det blev 

vuxna fick de välja själva. 

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-SSa9tTa0-k
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och att dessa experimenterat på dem, med stor sannolikhet är människors 

gärningar. Han menar att dessa ”bortföranden” har fått fungera som täckmantel 

för utvecklingen av och tester med elektroniska vapen samt att man fått 

människor att experimentera på (s. 271).   

  Författaren nämner bland andra paret som blev de först kända som blivit 

bortförda, Betty och Barney Hill år 1961 (s. 275). Under hypnos berättar paret 

hur ”utomjordingarna” såg ut. ”Han såg ut som en nazist…!... Den andre hade 

svart rock med cape.” Jim Keith reflekterar över varför regeringen kunde vara 

intresserade av att undersöka just dem, och konstaterar att de hade ett s.k. 

blandäktenskap och att de var aktiva i medborgarrättsrörelser (s. 276).   

 

                                   
                                                         Betty och Barney Hill  

Jim Keith berättar att man under senare år har lyckats operera bort dessa 

implantat som ”utomjordingar” satt in och han konstaterar att det märkliga är att 

denna teknik påminner om den teknologi som Dr Delgado utvecklade på 1950-

talet (s. 279). Han konstaterar också att militären och säkerhetstjänsten använder 

sig av ”utomjordiska bortföranden” som en täckmantel som möjliggör 

användning av högteknologi som exempelvis hologram och avancerade ”tefat” 

för att bland annat fortsätta sitt arbete med att plantera Mind control-teknik på 

människor (s. 280).24  

  Ett kapitel har rubriken ”Oidentifierade Flygande Agenter” (s. 283). Där 

går författaren in på berättelser som vi läst om i olika sammanhang, exempelvis 

Philadelphiaprojektet, Roswellkraschen och andra märkliga och fascinerande 

historier.  

                                         
24 Jag hittade en intressant och innehållsrik artikel på nätet – Brain Transmitters – What They 

Are and How They Are Used – Mediaeko Investigative Reporting Group (1996) 

https://sites.google.com/site/mcrais/brain6. Den berättar att man redan omkring 1960 

experimenterade med inplantat i Sverige och hur FOA, Försvarets Forskningsanstalt 

undervisade läkare. Något skakande eftersom jag arbetade en kort tid på FOA, men på en 

annan avdelning.   

https://sites.google.com/site/mcrais/brain6
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Vädervapen och HAARP 

I slutkapitlen kommer Jim Keith in på områden som jag har svårt att göra 

rättvisa genom det högteknologiska innehållet och begreppsapparaten. Så jag 

överlåter det till läsaren av boken. HAARP, High-frequency Active Auroral 

Research Program drivs av Försvarsdepartementet. Det är en elektromagnetisk 

sändare. Författaren menar att Försvarsdepartementet vill att vi ska tro att det 

handlar om forskning om jonosfären och om väderkontroll, men kritiker menar 

att HAARP kan användas till avsevärt mycket mer, bland till strategiska 

försvarsvapen, ”Star Wars” (s. 251). Ytterligare en möjlighet är att HAARP kan 

användas för Mind control, skriver författaren. 

  Avslutningsvis konstaterar Jim Keith att det inte finns några gränser för den 

kontroll över människorna som den teknik som utvecklats kan innebära. Han 

skriver: ”Ge det tio år – då har kriget för kontrollen över sinnet vunnits – eller 

förlorats!” (s. 309). Det skrev han för 20 år sedan. Det är viktigt att komma ihåg 

att detta krig förs på fronter där vi inte heller tänker oss att det förs, ”via 

televisionen, reklamen, skola och utbildning, religionen … politisk 

korrekthet…” (s. 310). Det är väl bara att konstatera att det är en skrämmande 

framtidsvision Jim Keith målar upp och att det är enormt viktigt för oss att hålla 

oss informerade.  

 

 

 


