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Dit is een boek dat gaat over de plannen van de Nieuwe Wereld Orde. 
 
Het gaat in het bijzonder over de enorme invloed van de Amerikaanse CIA hierin, en daardoor 
automatisch het Witte Huis in Washington DC.  
Maar ook de Amerikaanse regering is hier slechts een onderdeel van het enorme radarwerk met 
wereldwijde vertakkingen.  
Dit boek laat u zien hoe het werk van de Nieuwe Wereld Orde er echt uit ziet. 
 

  
 
Voor dat ik u straks meeneem naar het verhaal van een mevrouw die slachtoffer werd van de gruwelijke 
modus operandi van de Nieuwe Wereld Orde, begin ik graag met wat inleidende informatie. Ik vond dat 
ik dat doen moest om u als lezer een volledig beeld te kunnen presenteren. Haakt u dus niet al te vroeg 
af, het is gewoon nodig voor de volledigheid. 
 
Januari  2015 
CIA mind-control programma: niet voorbij, en zeker nog niet vergeten.  
 
Ik nodig u uit om mij te volgen op mijn weg naar het hol van de leeuw. 
Dit wordt een opeenstapeling van bevindingen, die uiteindelijk hebben geleid tot het schrijven van dit 
boek. Tijdens de tot standkoming van dit verslag, kwam er vrijwel dagelijks meer informatie binnen, die 
interessant genoeg was, om hier of daar ( waar het toepasselijk was, of betrekking had op een bepaald 
hoofdstuk ) toe te voegen, hetgeen dan ook gebeurde om er een zo volledig mogelijke bewerking van het 
thema van mind-control van te kunnen maken. Ik verhuis daardoor zo nu en dan van het ene naar het 
andere onderwerp, maar u zult zien dat alles met elkaar verband houdt. Ik wil niets weglaten. 
 
Ik begin met een document dat lag opgeslagen in de archieven van de George Washington Universiteit  
in Washington DC, dat de aandacht trok van een onderzoeksjournalist die ook zijn tanden in deze 
materie heeft gezet. Dit document was in opdracht van de regering geschreven door een advies comité 
van de CIA, en het was bedoeld voor het presidentieel comité ten behoeve van een openbare hoorzitting 
over Menselijke Radiatie Experimenten in 1994. 
Een gedeelte van de tekst uit dat document dat de aandacht trok, was dit:” In de 50er en 60er jaren was 
de CIA nauw betrokken bij een uitgebreid project van experimenten op mensen, levende proefpersonen 
weltevestaan!. Dit project stond bekend bij insiders, als project MK ULTRA. Hierbij werden medicijnen, 
drugs, martelingen, elektroshocktherapie, psychologische druk en andere methoden ter beïnvloeding 
van het menselijk brein gebruikt, in een onderzoek naar technieken om het menselijk gedrag te 
bedwingen, controleren en aansturen, in richtingen die aangewend konden worden voor geheime 
missies en spionage doeleinden.” 
De meeste van deze MK ULTRA dossiers werden opzettelijk in 1973 vernietigd in opdracht van Richard 
Helms, die destijds directeur van de inlichtingendienst was. Op de vraag waarom dit gebeurd was, gaf 
Helms als verklaring:” Ik ben er destijds mee accoord gegaan al deze documenten te vernietigen, omdat 
er verbindingen waren tussen buitenstaanders die in opdracht van de regering gewerkt hadden, en de 
regering zelf. Omdat deze verbindingen nogal gevoelig lagen, leek het mij na het beëindigen van het 
mind-control programma zinvol, om alle mensen, die daarbij betrokken waren geweest, te beschermen, 
zo dat zij niet achtervolgd zouden kunnen worden met lastige vragen, waardoor zij in verlegenheid 
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zouden kunnen worden gebracht.” 
Helms gaf hiermee niet alleen toe de dossiers vernietigd te hebben, maar liet tevens duidelijk blijken dat 
er dus wel degelijk sprake was geweest van een mind-control programma, waarbij er veelvuldig gebruik 
gemaakt was van mensen van “buitenaf”, om deze mind-control experimenten op uit te voeren. Hij was 
vastbesloten de “buitenstaanders” te beschermen, en hun werk en identiteit geheim te houden. Hij was 
hierbij wel wat overdreven toegewijd in zijn taak om deze mensen ervan te weerhouden, zelf met hun 
ervaringen over het karakter van het mind-control werk naar buiten te treden, dus kun je jezelf hierbij 
afvragen, wie er nu eigenlijk wie in bescherming nam. Er zijn uiteindelijk toch nog enkele van deze 
“buitenstaanders” bekend geworden, maar niemand wist te vertellen, of wilde vertellen, of leed aan 
spontaan geheugenverlies over de betrokkenheid van de CIA bij het opzetten van academische, en 
andere onderzoeksfaciliteiten, om het MK ULTRA project doorgang te laten vinden. Helms beweerde ook 
dat het mind-control programma in 1973 beëindigd werd. Er bestaat geen enkele reden om deze 
bewering als waarheid te accepteren. Het is juist diezelfde bewering, de geheimhouding  en de verklaring 
dat er zoveel documentatie over dit geheime project vernield zou zijn, die dit allemaal erg absurd doen 
klinken. 
John Marks een Amerikaanse schrijver die onderzoek deed naar deze affaire om zijn boek “Search for the 
Manchurian Candidate” te kunnen staven op feiten, vroeg onder de Freedom of Information Act  inzage 
in de stukken van de CIA, maar kreeg helemaal niets op zijn verzoek. Blijkbaar is zijn verzoek, al was het 
via een lange omweg, vroeg of laat toch bij iemand op het bureau beland, die er wel iets mee deed, want 
een hele tijd later kreeg hij plotseling anoniem hele dozen vol met dossiers anoniem aangeleverd over 
deze kwestie. Aanvankelijk waren het vele erg taaie en vooral saaie verslagen, met veel cijfers waar hij 
niets mee kon, maar na langdurig zoeken kon hij er toch het MK ULTRA project mee achterhalen en 
daardoor het bestaan ervan bewijzen. Dit resulteerde uiteindelijk in het boek. “Search for the 
Manchurian Candidate” van John Marks. 
Nadat Marks zijn bevindingen meedeelde aan de CIA, en heel veel vragen stelde over dit project, bleek er 
uiteindelijk iemand bereid hem te vertellen dat het project inderdaad nooit is stopgezet, maar in plaats 
daarvan is overgeheveld naar een andere afdeling binnen de CIA. Naar het ORD –Office of Research and 
Development, om precies te zijn. Maar ondanks dat het ORD toegaf dat er honderden dozen met 
aantekeningen en dossiers waren van het MK ULTRA project, kon Marks het van daar af aan volledig 
vergeten. Die deur ging potdicht en geen enkele aanvraag via de FOIA kon daar nog verandering in 
aanbrengen. Het mysterie rond de werkelijke agenda van de CIA werd hierdoor alleen maar groter. Geen 
enkele informatie zou er ooit naar buiten lekken. De Cia zelf houdt sindsdien die deur hermetisch 
gesloten, dus……………….. houdt het verhaal hier dan meteen weer op? 
 

 

Nee, in tegendeel, hier begint het echte verhaal pas. 

Ik zou u nu heel graag “Veel Leesplezier” toewensen. 

Dat kan ik helaas niet. 

Dit boek wordt geen plezier om te lezen. 

Ik noem mijzelf: Quasimodo -  Klokkenluider van beroep 

Dit boek is als paperback te koop bij: http:www.boekenbestellen.nl/boek/mindcontrol 
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INLEIDING. 

 

Bij mind-control, ( iemands geest volledig in bedwang houden door hersenspoeling ) wordt vaak in eerste 
instantie gedacht aan hypnose. Maar gaat het hierbij wel om hypnose? Het antwoord hierop is zowel 
“ja”als “nee”. Hypnose is vaak slechts een onderdeel van het geheel, met hypnose alleen, ben je er 
daarom nog lang niet. Het idee achter mind-control is gebaseerd op volledige onderdanige slaafse 
onderwerping. Geestelijk zowel als lichamelijk. Totale onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, en niet voor 
slechts een tijdje, maar permanent, dag en nacht. Een leven lang. SLAVERNIJ 

 Voordat ik dieper in ga op het mind-control programma zelf, wil ik het eerst hebben over de mensen die 
achter dit mind-control programma zitten, en deze inleiding naar het echte verhaal over mind-control 
beginnen, met de verzamelde informatie van Dr. John Coleman, die sinds de 60er jaren onderzoek doet, 
naar een groep van puisant rijke mensen in onze huidige samenleving, mensen die u en mij blijkbaar 
kunnen en ook willen missen als kiespijn, en als het ons al wordt toegestaan om te blijven leven, dan 
toch alleen als hun slaven, in hun dienst, en voor hun genoegen en geneugtes. Deze mensen vormen in 
onze huidige samenleving een belangengroepering die vele namen kent, maar die in wezen ( welke naam 
u ook kiest ) steeds één en dezelfde besloten club vormen, hoe u ze ook noemt. 

Diverse benamingen voor deze lieden zijn o.a. :  

X. De Schaduw Regering 

X. De Illuminati 

X. De Nieuwe Wereld Regering 

X. De Poppenspelers 

X. De Bilderbergers 

X. De Nieuwe Wereldorde 

X. De Raad………….zoals ze verder gedurende de rest van het verhaal genoemd worden. 

X Het Comitée van 300 ………zoals ze door Dr. John Coleman in zijn boek genoemd worden. 

 Dr. John Coleman publiceerde in 1991, na ruim 20 jaar diepgaand onderzoek naar dit onderwerp gedaan 
te hebben, zijn bevindingen over de werkwijze van de wérkelijke regering achter de ogenschijnlijke 
nepregering van onze wereld, die hij in zijn boek: “The Story Of The Comittee Of 300” over “The New 
World Government” ofwel “De Nieuwe Wereldregering”  Het Comité van 300 noemt. 

( Inzet: voor iedereen die graag dit boek zelf wil gaan lezen in de originele Engelse taal, vermeld ik hier 
graag de link:  ) https://archive.org/details/TheStoryOfTheCommitteeOf300 )   

Dr. John Coleman beschrijft daarin uitgebreid ( al in 1991!! ) het draaiboek dat deze lieden hanteren, en 
geeft iedereen ( die de moeite wil nemen om het boek zelf te gaan lezen) een onmogelijk verkeerd te 
begrijpen inzicht in onze nabije toekomst. Ja, zelfs over de dingen van alledag, die zich op dit moment 
direct onder onze neus afspelen, en die we zelf kunnen zien, als we ten minste bereid zijn om onze, door 
deze zelfde schaduwregering voorgeprogrammeerde roze bril af te willen, of durven te zetten. 

Als ik nu in 2014 lees wat deze man al in 1991 aan het papier toevertrouwde, kan ik niet anders als 
stomverbaasd zijn over de juistheid van zijn bevindingen, en dat is alleen nog maar tot dusver! Als dit 
inhoudt dat de overige zaken die hij aan het licht bracht, allemaal nog daadwerkelijk te gebeuren staan, ( 
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en daar heeft het helaas alle schijn van! ) dan kan ik slechts concluderen dat ons nog een erg hobbelige 
rit te wachten staat, en dat de toekomst van onze kinderen en hun nageslacht, en alles wat daarna nog 
moge komen, er heel erg triest uitziet. ( Als deze criminelen niet op de een of andere manier een luid en 
duidelijk “Halt!” toegeroepen wordt.) Ik spreek hierbij de hoop uit, dat dit boek daar toe niet slechts een 
steentje bijdraagt, maar een heel rotsblok. 

Na eerst, het totaal verbluffende verslag van Dr. John Coleman op mezelf te hebben laten inwerken, nam 
ik de beslissing, om deze schokkende informatie, samen met nog veel meer informatie die hiermee direct 
en indirect verband houdt, en waarover ik in de loop der tijd gestruikeld ben, in het Nederlands te 
vertalen. Ik wil het toegankelijk maken voor alle Nederlandstalige mensen die geen Engels kunnen lezen. 
En voor iedereen die zich hiervoor interesseert, maar zelf de juiste informatie niet weet te vinden. 

We zijn volledig verkeerd geïnformeerd, en we worden nog steeds volledig verkeerd geïnformeerd, 
bedrogen en ronduit belogen door onze eigen regeringen, de media en het systeem achter de schermen. 
We zijn als goedgelovig volkje enorm naïef, en volledig onwetend van het spel achter de schermen. Niets 
in onze huidige samenleving is wat het lijkt, maar dan ook echt helemaal niets. Houdt het geheel voor de 
spiegel en je komt ( in het spiegelbeeld ) aardig in de buurt van het geheel dat ze ons niet willen laten 
zien. 

Het zal u als lezer, gaandeweg, tijdens het lezen, duidelijk worden dat de gehele mensheid al jarenlang 
wereldwijd voor de gek gehouden wordt. 

Het proces dat zich in onze samenleving afspeelt, bijvoorbeeld - alleen al op het allerhoogste niveau 
binnen justitie - is wellicht het eenvoudigst samen te vatten in deze drie afbeeldingen: 

 

Vrouwe Justitia                                   geblinddoekt                       en  volledig monddood gemaakt 

Gerechtigheid is misschien iets uit het verleden, ( als het überhaupt ooit bestaan heeft) maar is beslist 
heel ver zoek in onze huidige samenleving. 

Het hier volgende schokkende verslag dat wellicht nooit in het 20.00 uur journaal zal komen, en dat 
nooit één minuut zendtijd zal krijgen, dat nooit ergens ter wereld één voorpagina van een krant zal 
vullen, om de zowel simpele, als trieste en hevig verontrustende reden; dat de kranten en de tv zenders 
al heel lang in handen zijn van: juist deze groep individuen die de hele wereld in hun greep hebben. 

Dr. John Coleman ontdekte de volledige agenda van dit duivelsgebroed die daadwerkelijk letterlijk Satan 
aanbidden en zelfs voor u en voor mij al een nieuw VERPLICHT geloof hebben bedacht dat men The New 
Wold Government Church noemt. ( de nieuwe wereld regering kerk.)  
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Één verplicht geloof voor iedereen op de hele wereld, dat wil zeggen, wie er überhaupt nog overblijft als 
deze zichzelf hoog boven het “gewone volk” verheven voelende, zieke geesten, hun zinnen kunnen 
doordrijven. 

Hun streven is het, om in het jaar 2050 het hierna volgende scenario volledig uitgevoerd te hebben! 

Vergeet hierbij niet dat Dr. John Coleman dit schreef in 1991!! 

( Inzet: verderop in dit boek kunt u lezen dat die plannen eerder al op het jaartal 2000 gefixeerd waren, 
er is dus blijkbaar ( en gelukkig maar!!) toch nog het e.e.a. niet helemaal volgens hun plannen verlopen. ) 

U zult zien dat meerdere van de hierna genoemde duivelse plannen volop onder constructie zijn, of zelfs 
al ten uitvoer zijn gebracht, en op dit moment al volop actief zijn. ( ik schrijf dit in 2014! ). 

Het staat u uiteraard vrij, om via de eerder geplaatste link, het boek: “The Comittee of 300  van Dr. John 
Coleman” zelf te gaan lezen in de originele Engelse versie, want ik heb slechts enkele voor mijn boek van 
belang zijnde zaken er uit gelicht, vertaald, bewerkt, en in mijn boek opgenomen. Ik zeg hier dus, voor 
alle duidelijkheid, dat ik geen volledige vertaling van het hele boek  van Dr. John Coleman weergeef. 

Het verslag komt heel in het kort hier op neer, dat het Britse koningshuis een absolute toppositie 
bekleedt op het wereldtoneel met aan het hoofd de koningin. De queen mum is de Koningin in de 
bijenkolonie en wij ( het gewone volk ) zijn de “werkbijen” ( dit was tot voor kort de situatie ) want prins 
William is volgens aangetroffen informatie al “gekozen en aangenomen” om die rol voort te zetten en is 
nu de hogepriester van de satanisten, m.a.w. gekozen en verworden tot opperduivel in 
mensengedaante. De koningin is nog steeds de koningin van Engeland ( voorlopig althans, ook daar zijn 
veranderingen bespeurbaar, maar prins William heeft de hoogste plaats binnen de 
vrijmetselaarsgemeenschap overgenomen van “The Queen Mum” en is nu dus de nieuwe machtige 
leider van het roedel die de hele wereld in hun greep houden. ) 

Het Britse koningshuis wordt nog uitgebreid belicht in een later hoofdstuk. 

Direct onder de leiding van het Britse koningshuis valt  het Commité van 300, die op hun beurt weer 
bestaan uit de allerrijksten uit onze samenleving, schatrijke families die zich via opiumhandel uit het 
verre oosten verrijkt hebben door de toenmalige Oost Indië Compagnie, door geen thee ( waar volgens 
Dr. John Coleman nooit winst op gemaakt is ) te vervoeren, maar hele scheepsladingen opium die 
verstopt waren………………. onder de thee! . 

Het persoonlijk vermogen van elk van deze families die al ruim 200 jaar de absolute macht hebben, 
maakt van de Rockefellers arme sloebers. 

Dit Comité van 300 bepaalt, wat er gebeurt, waar het gebeurt, en wanneer het gebeurt, deze mensen 
vormen steeds het brein achter alle oorlogen wereldwijd! ( die altijd aan beide zijden gefinancierd 
worden door dit zelfde comité) staatsgrepen, politieke en financiële beslissingen in de hele wereld. 
Olieprijzen, beurskoersen, het is allemaal een lachwekkende farce die komisch zou zijn als het niet zo 
griezelig angstwekkend was, en die in stand gehouden worden om de mensheid te manipuleren en op 
zeker moment ( dit moment wordt dus ook door het comité van 300 bepaald) tegen de hele mensheid 
ingezet te worden. 

Als je de rest leest zul je dat gaan begrijpen. 

Iedereen in een machtspositie die niet gewillig de opdrachten van het Comité van 300 uitvoert, wordt in 
het gunstigste geval uit zijn ambt ontheven, maar meestal in opdracht vermoord. Zo was ook het geval 
met J.F. Kennedy zoals u verderop nog zult lezen. 
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Dit gebeurt altijd in opdracht van, maar nooit zelf door, een van de leden van het Comité van 300, die 
blijven anoniem, buiten schot, en maken zelf hun handen niet vuil.  

Zij bepalen slechts de regels, en zij hebben op hun beurt weer, iedereen in hun macht, van het leger tot 
regeringsleiders, van het bankwezen tot de oliekartels, van het elektriciteitsnet tot het gas en het water 
uit de kraan, de media, en ja…zelfs het weer! Ze wikken en beschikken, en zijn wereldwijd de onzichtbare 
duistere machten achter vrijwel alle organisaties zoals de Mossad, de KGB, de CIA en de FBI. Ze hebben 
hun eigen uitgesproken mening over hoe deze wereld geregeerd zou moeten worden, en werken achter 
de schermen al jaren keihard aan het volvoeren van hun planning. 

Die planning voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 

1 Een wereld, met slechts één regering. 
Éen betaalmiddel ( betaalpas ) geen munten of papiergeld meer. 
Één kerk, één geloof. ( Hun geloof wel te verstaan! ) 
Weinig mensen zullen zich voor kunnen stellen dat dit geloof al sinds 1920/30 in de maak is. 
 
2. De volledige uitbanning/ destructie van elke persoonlijke nationale identiteit en nationale trots. 
 
3. Het volledig uitbannen van elk geloof, en het christendom in het bijzonder, met uitzondering van hun 
eigen nieuwe geloof zoals vermeld bij punt 1. 
 
4. Het tot stand brengen van volledige controle over alle mensen d.m.v. dwangneuroses, schrikbewind, 
schoktherapie, marteling, mind-control, hersenspoeling, hypnose etc. 
Kortom, men wil ons tot onnozele schaapjes omtoveren zonder eigen wil. ( m.a.w. slavernij!) 
 
5. Het beëindigen van alle kernenergieprogramma’s plus het ontmantelen van alle kernbommen. 
Dit is waarschijnlijk bedacht omdat ze ( zo lijkt mij althans) bang zijn dat deze op enig moment wel eens 
tegen hen zelf gebruikt zouden kunnen gaan worden. 
 
6. Een halt toeroepen aan alle industrialisatie met uitzondering van computers en service verlenende 
instanties. Alle industrie uit Amerika wordt verplaatst naar Mexico waar voldoende slaafjes te vinden zijn 
voor het vuile werk. 
Degenen die niet meer plaatsbaar zijn in het arbeidsproces, door de, door henzelf georkestreerde de-
industrialisatie, zullen door vrij toegankelijke en gratis opium- of heroïneverstrekking tot een bepaald 
moment, hun einde naderen, of cijfers op de statistieken worden in het eliminatieproces dat men 
“Globaal 2000” heeft genoemd. ( ja, ook hier is dus al een naam voor bedacht, alleen zal die naam 
wellicht intussen bijgesteld zijn naar globaal 2050.) 
Pornografie en drugs worden gelegaliseerd en gepromoot. (zoals we op tv steeds meer zien) 
 
7. Ontvolking van grote steden zoals in het verleden uitgevoerd in Cambodja door Pol Pot in opdracht 
van… je raadt het al : het comité van 300, wordt opnieuw overwogen door het comité van 300 
voor..…………………….. opnieuw Cambodja, en nog een heleboel andere landen! 
 
8. Het onderdrukken van elke wetenschappelijke vooruitgang met uitzondering van eventuele 
uitvindingen die het Comité van 300 nuttig acht voor eigen gebruik. 
De ontwikkelingen van atoomenergie aangewend voor vreedzame doeleinden is een nagel in hun 
doodskist en de laatste ontwikkelingen van de zogenaamde fusie “fakkels”  die een complete stad van 
vrijwel gratis energie kunnen voorzien is helemaal een doorn in het oog van deze manipulators. 
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9. Het veroorzaken van massa sterfte van circa 3 miljard!! mensen tegen het jaar 2000 door meerdere 
georganiseerde oorlogen, op van te voren aangewezen gebieden in ontwikkelde landen en door middel 
van uithongering en besmettelijke ziektes.  
 
( Inzet: Bedenk hierbij dat dit in 1991 geschreven werd.     AIDS werkte blijkbaar niet zo goed als dat ze 
gehoopt hadden, want bovenstaand scenario was in het jaar 2000 niet aan de orde en nu nog steeds niet 
in 2014, maar in 2014 trekken ze dan ineens EBOLA uit de doos van Pandora!!!.) 
 
De hierboven genoemde aantallen mensen( 3 miljard) worden door het Comité van 300 overigens 
“Nutteloze  mee eters” genoemd. Wij snoepen kennelijk van hun privè voorraad. 
Volgens ditzelfde plan zal de bevolking van de Verenigde Staten ( die in dit geval beslist geen 
voorkeursbehandeling mag verwachten, het tegenovergestelde is eerder het geval!) met 100 miljoen 
bewoners dienen te zijn ingekrompen tegen het jaar 2050! 
 
10. Het moreel van het volk ( de arbeidersklasse ) moet gebroken worden, door het kunstmatig en 
opzettelijk creëren van massale werkloosheid, waardoor mensen die geen uitkomst meer zien massaal 
aan de drank en drugs raken( die volop voorradig zal zijn), de jeugd zal in opstand komen, en slaags raken 
met de gevestigde orde, die met scherp schieten. 
Schulden zullen de pan uitrijzen en velen zullen hun hypotheek niet meer kunnen betalen met als 
automatisch gevolg, beslaglegging van goederen en eigendommen door de banken.  
Denk hierbij in eerste instantie aan woningen, auto’s, boten of kampeerwagens 
Huisuitzettingen zijn daarvan het onvermijdelijke gevolg, die op hun beurt weer voor zwervers en 
daklozen zorgen, met daarbij de uit de nood geboren criminaliteit als gevolg van dit scenario, wat door 
het Comité van 300 is bedacht en inmiddels ( in het bijzonder in Amerika ) al jarenlang aan de gang is. 
 
Het Tavistock Instituut ( waar vrijwel alle ideeën vandaan komen en waar men deze massapsychologie 
ontwikkelt en leert toepassen ) heeft al een compleet draaiboek ontwikkeld van hoe men dit gewenste 
resultaat wil bewerkstelligen, om vervolgens de druk op te voeren om de situatie volledig uit de hand te 
laten lopen ( gecontroleerd welteverstaan!!) en daarna volledig te laten exploderen!!. 
Ook over dit programma kun je op internet uitgebreide informatie terugvinden onder de codenaam: 
Project Aquarius. 
O ja,ze hebben overal een codenaam voor. 

http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml 

Het Tavistock Instituut ( zie voor uitgebreide aanvullende informatie hierover bovenstaande link ) met al 
zijn zijtakken, die allemaal geworteld zijn binnen het Tavistock Instituut maar vertakkingen hebben over 
de hele wereld in ziekenhuizen, universiteiten, legerbasissen, zoals ook de opleiding van bekende 
regeringsleiders die stuk voor stuk ( vóórdat ze aantraden als regeringsleider! ) verplicht werden door 
het Comité van 300, om een opleiding af te maken ( Mind Control – een grondige hersenspoeling te 
ondergaan ) bij het Tavistock Instituut! Onder deze regelgeving vielen en vallen nog steeds ook ónze 
minister presidenten! 
 
Ayatollah Khomeini  ( ook afkomstig uit de schoolbanken van het Tavistock Instituut en opgeleid door de 
CIA in Amerika! ) die aan de macht geplaatst werd door het Comité van 300, nadat datzelfde Comité van 
300 het vertrek van de Sjah van Perzië ( nu Iran ) had bewerkstelligd, omdat deze de voor het Comité van 
300 zo winstgevende opiumhandel aan banden trachtte te leggen, is hier een sprekend voorbeeld van.  
Vijf nutteloze, en compleet niet goed te praten oorlogen, uitgevoerd vanuit Amerika, op onschuldige 
Arabische landen, zijn nog een ander voorbeeld van de macht van het Comité van 300 die hier steeds de 
opdracht voor gaven. 
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( Inzet: Een Amerikaanse president is slechts een pop in de handen van de “buiksprekende” 
poppenspelers.) 
Barack Obama die zogenaamd getrouwd is, en twee kinderen heeft, woont samen met een travestiet die 
Michael heet en niet Michelle. De kinderen zijn mind-controlled poppen in het poppenspel. Dit schijnt 
binnen de wereld van beroemdheden en ook bij de legertop een algemeen bekend gegeven te zijn. Op 
internet zijn voldoende bewijzen hiervoor te vinden, maar horen wij daar ooit iets over in het nieuws? 
Dat de echte naam van Barack Obama eigenlijk Barry Sotoro is, heeft u dat al eens in het nieuws 
gehoord? Dat hij homoseksueel is, en dat hij in zijn studententijd zijn lichaam verkocht aan 
homoseksuele mannen om zijn studie te kunnen betalen, heeft u dat al eens gehoord? ( ik heb niets 
tegen homoseksuelen, maar je moet er op een positie als die van Barack Obama niet geheimzinnig over 
gaan doen.) 
Verder in dit boek komen er nog veel meer presidenten en regeringsleiders en artiesten aan bod, die ook 
allemaal hun eigen verhaal hebben, en dat u ook nooit in het nieuws zag.) 
 
11. Houdt alle mensen zo ver mogelijk verwijderd van de mogelijkheid om hun lot in hun eigen handen te 
nemen, door chaos op chaos te creëren waardoor de bevolking aangewezen zal zijn op hulpverleners ( 
die uiteraard ook weer door het Comité van 300 zelf gestuurd worden en de bal steeds alleen in hun 
eigen corner spelen, maar dat vertellen ze er niet bij ) Voor deze situatie is al een Crisis Team in het leven 
geroepen met de mooie welluidende en zeer misleidende naam: Federaal Noodgevallen Coördinatie 
Agentschap. 
In Amerika noemen ze dat The Federal Emergency Managment Agency ofwel kortweg FEMA. 
FEMA staat huizenhoog boven de wet, en is een onderdeel van De nieuwe Wereld Orde. De president 
van Amerika heeft NIETS over FEMA te zeggen.! 
Over FEMA en de vele, al jaren bestaande gigantische concentratiekampen, bevolkt door Russisch 
sprekende militairen! ( in Amerika!! ) met duizenden, gloednieuwe, uit China geïmporteerde guillotines 
en miljoenen, al jarenlang gereed staande doodskisten, schreef Paul Peters een interessant boek in de 
Nederlandse taal getiteld: ”Opnieuw Holocaust aan de Horizon” 
De link naar dit boek vindt u hier, als u geïnteresseerd bent. www.pumbo.nl/boek/holocaust  
 
Helaas draag ik alleen het probleem aan, en biedt geen enkele oplossing, ik ben mij daar terdege van 
bewust, ik zou willen dat ik de oplossing binnen handbereik had, geloof me, ik zou hem met u delen. 
Maar net zoals de man, die, alsof de duivel in hoogsteigen persoon hem achterna zat,  door de straten 
van Zeeland racete op zijn fietsje in 1953, en zijn boodschap door de straten uitbrulde: ”DE DIJK IS 
DOOR!!!”,  kan ik slechts hopen, dat ik hier met al dit werk dat ik doe, tenminste iets in de mensen 
wakker maak. 
U mag mij de strekking van dit verhaal niet kwalijk nemen, ik veroorzaak dit niet, ik ben slechts de 
boodschapper, niet de boosdoener. 
 
12. Introduceer Satanische muziek zoals: Hardrock, Underground, heavy metal, hiphop, house, funk en 
rapmuziek ( als je dat al muziek mag noemen) en zorg voor veel, heel veel ondersteunende 
reclameboodschappen om deze drogerende muziek verder onder de jeugd te promoten. 
Zorg voor de verspreiding van partydrugs, XTC, LSD etc. en ze verliezen vanzelf hun verstand. 
 
13. Vestig steeds meer de aandacht op religieuze kult-groepen in het nieuws. Bijvoorbeeld het Moslim 
Broederschap, Moslim Fundamentalisten ( in 1991 had nog niemand van ISIS gehoord!) de Sikhs, 
Soennieten etc. 
Toon executies op TV!!  
Choqueer de wereld! 
 
14. Onderdruk het idee van geloofsvrijheid en laat er daarbij geen misverstand over bestaan dat er geen 
plaats meer is voor die “Christenhonden” ( dit werd geschreven in 1991!!) 
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( in de tweede wereldoorlog waren het de Joden die het moesten ontgelden, nu lijken de Christenen aan 
de beurt te zijn.) 
 
15. Veroorzaak een totale instorting van de wereldeconomie en ontketen een volledige politieke chaos. 
Ontneem mensen hun werk, hun industrie, hun auto`s, hun levenslust. Demoraliseer! 
 
16. Neem het volledig buitenlands en binnenlands beleid van Amerika over en zet het naar onze hand.  
 
17. Breng alle macht onder bij de Verenigde Naties en het Internationale Monetaire Fonds, het geld bij 
de Centrale Bank, de rechtspraak bij het Internationaal Gerechtshof en alle instanties van ondergeschikt 
belang worden opgeheven. 
( alle hier genoemde organen zijn al vele jaren onder controle van het Comité van 300. Er verandert dus 
eigenlijk niets! Alleen blijkt pas vanaf dat moment wie er werkelijk de baas is.) 
  
18. Infiltreer in elke regering, en breek de bestaande regering af van binnenuit. Elke regering wereldwijd 
wordt overgenomen door een geprogrammeerde leider die enkel en alleen orders van het comité van 
300 opvolgt.  
(Inzet: Hierover volgt verderop in dit boek nog een hele uitgebreide uitleg, en als de schijn niet bedriegt, 
wordt de wereld nu ook geregeerd door menselijke robotten aangestuurd door De nieuwe Wereld Orde.  
Denk daarbij eens aan de eeuwig aanwezige, kunstmatige, absoluut duidelijk onechte, plastische 
glimlach van een zekere minister president die we hier in Nederland regelmatig te zien krijgen op t.v.!) 
Daarover straks meer! 
 
19. Organiseer een of meerdere wereldwijde terreur organisaties en ga met deze terroristen in 
onderhandeling bij terroristische activiteiten of terreuraanslagen. Zorg dat zij allen onderdeel worden 
van het geheel en slechts luisteren naar één meester. 
 
20. Neem het onderwijs in Amerika over met als enige en uiteindelijke bedoeling het volledig te 
vernietigen. Het onderwijs moet niet langer dienen om iemand slimmer te maken, maar juist dommer. 
 
21.Alle medische faciliteiten ( wereldwijd ), ziekenhuizen en hun personeel , verzorgingstehuizen en 
personeel,  van specialisten tot verpleegsters, van doktoren tot tandartsen en van therapeuten tot 
thuiszorg, ambulancepersoneel tot psychiaters, van alle verbandmaterialen en injectienaalden tot 
medicijnen, van ziekenhuisinventarissen tot ambulances worden in centrale computers geregistreerd, en 
er zal géén medische zorg verleend worden, of medicijnen voorgeschreven worden, zonder toestemming 
van de “toezicht raad” die door het Comité van 300 wordt aangesteld voor elke regio, stad of aan te 
wijzen zone. 
 
Waar hebben we hier nu eigenlijk mee te maken? 
Zijn dit nu een stelletje idioten met krankzinnige ideeën die we totaal niet serieus kunnen nemen? 
 
Beslist niet! We kunnen deze mensen beter maar juist HEEL serieus nemen!! 
In het Comité van 300 dat qua wortels minstens 200 jaar teruggaat in onze geschiedenis zitten enkele 
van de briljantste intellectuelen op deze aardbol die hun briljante intellect aanwenden om een compleet 
maar dan ook op alle fronten totaal gecontroleerde nieuwe samenleving te creëren. 
Het idee is eigenlijk niet nieuw, want dit is wat de “duivelscultus “ al in de oudheid probeerde te 
bewerkstelligen. Je mag het zieke geesten noemen als je wilt, dat doet niets af aan het feit dat dit comité 
van 300 de dienst uitmaakt. Wereldwijd en in elke aangelegenheid!! 
Het is een openlijke samenzwering en de plannen zijn gemaakt voor een wereldwijde revolutie. 
 
Wat ze willen is: 
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ÉÉN regering die regeert over de hele wereld! 
Binnen deze “nieuwe wereld” zal de bevolking speciaal “geselecteerd” zijn en op grote schaal ingeperkt 
worden. 
Het aantal “toegestane” kinderen zal in strenge regels vastgelegd worden. 
Hierop kom ik zo dadelijk nog terug. 
 
De wereldbevolkingsgroei wordt tot stilstand gebracht, en drastisch teruggebracht door het verspreiden 
van besmettelijke ziektes, oorlogen en hongersnood, totdat er nog maar 1 miljard mensen over zijn die 
“nuttig” zijn voor de “heersende klasse”. 
Deze “nuttige” mensen zullen worden ondergebracht, in van tevoren geselecteerde strategisch gunstige 
leefgebieden, waarbij mensen zich strikt aan strenge regels zullen dienen te houden, en zeer beperkt 
zullen zijn in hun bewegingsvrijheid. 
 
Er zal geen middenklasse meer zijn. 
Alleen nog maar “meesters” en “knechten.” 
Alle rechten en wetten en regels zullen voor alle “knechten” hetzelfde zijn en vallen onder een wettelijk 
rechtssysteem van wereldrechtbanken die zich waar ook ter wereld van dezelfde strafmaat zullen 
bedienen. 
Deze wetten en rechten en regels zullen worden opgelegd en medegedeeld, en de nieuwe wereldpolitie 
en het nieuwe wereldleger zullen streng toezien op naleving van deze wetten, “rechten” en regels. 
Zij die gehoorzaam zijn, en onderdanig aan de nieuwe wereld regering, zullen “beloond” worden met 
alles wat ze nodig hebben om te “leven”. 
Zij die in opstand komen zullen simpelweg worden geëxecuteerd, of uitgehongerd worden totdat de 
dood erop volgt, of zullen vogelvrij verklaard worden, en dus een weerloze prooi vormen voor iedereen 
die er jacht op wil maken. Zij mogen zonder enige vorm van proces door iedereen die er zin in heeft 
gedood worden. 
Het hebben van vuurwapens of welke wapens dan ook is streng verboden en heeft ernstige gevolgen bij 
overtreding.  
 
Er is nog maar één geloof toegestaan en dat is het geloof in de nieuwe wereld regering kerk. 
Satanisme, Luciferisme en hekserij zullen als legitiem erkend worden en privé scholen of kerkelijke 
scholen zullen verboden zijn. 
Alle katholieke kerken zullen verboden zijn en het Christen geloof wordt net als andere geloven volledig 
afgeschaft. 
 
Om een bewind te installeren waar geen enkele persoonlijke vrijheid getolereerd wordt, zullen 
onderwerpen als: afkomst, religie, verleden, en familie niet besproken mogen worden onderling. 
Het overtreden van deze wet zal ernstige gevolgen hebben. 
Ieder individu zal gehersenspoeld worden tot het stadium dat hij of zij nog maar één ding zeker weet ( of 
denkt te weten ) dat hij of zij eigendom is van de nieuwe wereld regering, en te allen tijde dient te 
gehoorzamen aan welke oproep of opdracht dan ook. 
Elk “eigendom” van de nieuwe wereldregering, zal een merkteken dragen onder de huid ( een chip) en 
geregistreerd worden in de NATO computer databases in Brussel. 
Dit merkteken kan gebruikt worden voor opsporing van de persoon in kwestie, als strafmaatregel bij 
overtreding van een van de talloze wetten, en zelfs voor executie op afstand van de persoon in kwestie. 
 
Trouwen wordt onwettelijk en er zal geen familieleven meer bestaan zoals wij dat nu kennen. 
 
Kinderen zullen op zeer jonge leeftijd bij hun ouders worden weggehaald en “opgevoed worden” door 
verzorgers en behandeld worden als staatseigendom. ( later in dit boek volgt het levensverhaal van 
Susan Ford, die dit scenario direct vanaf haar geboorte heeft mee moeten maken, en zij niet alleen, vóór 
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haar waren dat haar ouders en na haar was de beurt aan haar kinderen! Dit is al van generatie op 
generatie volop aan de gang!) 
 
Vrije onbeschermde seksualiteit ( onveilig vrijen ) is verplicht. 
Als je op je 20e levensjaar nog geen seks gehad hebt, riskeer je ernstige maatregelen. 
Zelf abortus uitvoeren zal aangeleerd worden, en is verplicht bij zwangerschap vanaf de derde baby. 
Deze gegevens worden geregistreerd in de centrale computer, en als een vrouw voor een derde keer 
zwanger wordt en weigert een abortus uit te voeren op zichzelf, zal ze onder dwang geaborteerd worden 
in een kliniek en vervolgens onmiddellijk gesteriliseerd. 
 
Pornografie wordt verplichte kost in elke bioscoop, inclusief homoseksuele porno en lesbische porno. 
Deze laatste twee speciaal om zo veel mogelijk seks te promoten waarbij in ieder geval geen kans 
bestaat op ongewenste zwangerschap. ( dus ook geen bevolkingsgroei) 
Het gebruik van “recreatieve” drugs zal verplicht gesteld worden en drugs zullen verkocht worden in elke 
nieuwe wereld regeringswinkel overal ter wereld. 
Mind control drugs zullen voorgeschreven en verplicht worden om in te nemen. 
Deze mind control drugs zullen ook door middel van voedsel en drinkwater toegediend worden aan de 
“onwetenden”. 
Koffieshops zullen opengaan om de “ slaaf-klasse” hun vrije tijd door te laten brengen. Op deze manier 
zullen zij die niet bij de “elite” horen zich verlagen tot het niveau van dieren en zich dien overeenkomstig 
gedragen. 
Kompleet ontdaan van een eigen wil en gemakkelijk te sturen in elke gewenste richting. 
 
Het economische bestel zal er op gericht zijn, om precies genoeg voedsel en diensten te produceren, om 
de massa dwangarbeiders in leven te houden. 
Alle overvloed en rijkdom zal in de handen van de leden van het comité van 300 vloeien. 
Ieder individu zal gehersenspoeld worden, tot het niveau waarop het iedereen duidelijk is, dat ze om te 
overleven compleet afhankelijk zijn van de staat. 
De wereld zal geregeerd worden door nieuwe wetten die opgelegd worden door het comité van 300 en 
die onmiddellijk van kracht zullen zijn. 
RECHTbanken veranderen in STRAFbanken. 
 
Industrie moet compleet verwoest worden net als energiesystemen die draaien op kernenergie. 
Alleen het comité van 300 heeft recht op, en toegang tot, de “bronnen” die de aarde te bieden heeft. 
 
Landbouw zal enkel en alleen bedreven mogen worden door het comité van 300, hetgeen inhoud:   
Natuurlijk niet door hen zelf, maar door de daarvoor door hen speciaal hiervoor aangewezen personen, 
waarbij de voedselproductie aan zeer strenge controle zal blootstaan. 
Zodra deze maatregelen van kracht worden, zal iedereen in druk bevolkte steden en gebieden onder 
dwang weggevoerd worden naar afgelegen gebieden. ( Of concentratiekampen?) 
Zij die weigeren worden ter plaatse massaal uitgeroeid. 
 
Euthanasie voor terminale zieken en ouderen zal verplicht worden. 
Geen enkele leefgemeenschap zal groter zijn dan een van te voren vastgestelde hoeveelheid personen. 
Bruikbare werkkrachten zullen verplaatst worden naar nieuwe leefgroepen als de plaats waar ze leven 
“overbevolkt” dreigt te raken. 
Andere overbodige werkkrachten (slaven) zullen overgeplaatst worden naar andere leefgebieden die 
onderbevolkt dreigen te raken om de aantallen in elk gebied “kloppend” te houden. 
 
Van minstens 4 miljard “nutteloze eters” zal tegen het jaar 2050 “afscheid genomen zijn” d.m.v. een 
eliminatieproces dat bestaat uit: oorlogen, georganiseerde epidemieën van fatale snel werkende 
virussen en uithongering. 
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Energie, voedsel en watervoorraden zullen op peil gebracht en gehouden worden voor “de 
uitverkorenen” die geselecteerd werden om te overleven ( lees: dwangarbeiders ). 
Dit zal beginnen met: de blanke bevolking van West- Europa en Noord Amerika en van daar uit 
uitvloeiend naar andere rassen. ( Inzet: Het rapport van Dr. John Coleman vermeldt helaas niet om welke 
rassen het hier gaat, maar dat we kennelijk in West Europa als een van de eersten aan de beurt zijn lijkt 
me wel iets om over na te denken.) 
 
De bevolking van Canada, West Europa en Amerika zullen in een sneller tempo worden “uitgedund” als 
andere continenten totdat er op de hele wereld een controleerbare bevolking van niet meer dan 1 
miljard bewoners over zullen zijn, waarvan 500 miljoen mensen uit Chinezen en Japanners zullen 
bestaan.  
Deze laatste twee rassen zijn speciaal geselecteerd, omdat dit mensen zijn die al enkele eeuwen 
onderdrukt worden en daardoor makkelijker opgelegde autoriteit accepteren zonder vragen te stellen. 
Met regelmaat zal er een compleet verzonnen voedsel- en watertekort worden voorgewend, om 
iedereen eraan te herinneren hoe zeer men afhankelijk is van de “goedheid” van de regering. 
Na het vernietigen van woningen, auto`s, staalindustrie en overige zware industrie, zal er “woningnood” 
ontstaan, terwijl industrieën die nodig zijn voor de “wederopbouw” overgeleverd zullen zijn aan de 
wispelturige willekeur van regels, vergunningen, etc. die allemaal slechts door het comité van 300 
afgegeven, goedgekeurd of verstrekt kunnen worden. 
Al het wapentuig en raketten uit de ruimtevaartperiode zal vernietigd worden. 
 
Geen enkele bank ( die niet onder de nieuwe regelgeving valt) zal het nog toegestaan zijn bankzaken te 
doen. 
Iedereen is dus op dat moment zijn spaargeld, zijn levensverzekering, uitvaartverzekering, 
brandverzekering, pensioenfonds en ga zo maar door, gewoon kwijt! 
Privé banken worden opgeheven. 
Lonen worden niet meer uitbetaald, pinnen kan niet meer, contant geld mag niet meer aangenomen 
worden, want contant geld is dan met ingang van onmiddellijk geen wettig betaalmiddel meer. 
Het betalingsverkeer is tot stilstand gekomen en daarmee ook de vrije mogelijkheid om boodschappen te 
doen. 
Bedenk daarbij: vrijwel niemand houdt het op de normale voorraad in huis langer dan hooguit één à 
twee weken vol! De Hongersnood slaat dus vrijwel meteen toe! 
Plunderingen en diefstal zullen onvermijdelijk het gevolg zijn, en met de mind-controlpolitie en het leger 
van de nieuwe wereld regering in volle bepakking op straat, schietend met scherp, zullen de aantallen 
van de bewoners op aarde hard teruglopen. 
 
Een nieuw betalingssysteem wordt in omloop gebracht, of eigenlijk betreft het hier een sigaar uit eigen 
doos, want iedereen krijgt een ANDER betaalpasje, een NIEUW pasje.  
Een Nieuwe Wereld Regeringspasje!! 
Ieder pasje bevat een ID chip die correspondeert met het identificatienummer dat in de chip in je 
lichaam zit; op die manier kan niemand anders ooit gebruik maken van een pasje dat niet van hem of 
haar is. 
Als beide nummers niet met elkaar overeenstemmen wordt je meteen opgepakt, en je eigen pasje wordt 
je afgenomen, je lichaam chip wordt ook gedeactiveerd en vanaf die dag ben je vogelvrij en ga je vrijwel 
zeker de hongerdood tegemoet. 
Zonder pasje en zonder huidchip kun je nergens meer terecht. 
 
Muntenverzamelingen moeten ook ingeleverd worden, het is alleen het comité van 300 nog toegestaan 
om gouden of zilveren munten onderling te verhandelen. 
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Het bezitten van een muntencollectie is net als het niet inleveren van een vuurwapen, explosieven, een 
auto of motor/ scooter, bromfiets etc. binnen de gestelde termijn, reden genoeg om meteen 
geëxecuteerd te worden. 
 
Het hebben van vuurwapens, goud, zilver, het dragen van sierraden, het rijden in een auto of ander 
gemotoriseerd voertuig is enkel en alleen nog toegestaan aan leden van het comité van 300 of door hoge 
functionarissen die door ditzelfde comité zijn aangesteld. 
Overschrijding of negeren van deze regels moet men ter plaatse bekopen met executie. 
 
Bij sommige “overtredingen” wordt de chip gedeactiveerd waardoor je niets kunt kopen, vanaf dat 
moment heb je dus ook geen voedsel, water of onderdak, geen medische zorg etc. 
Je komt dan op de lijst van criminelen terecht die t.z.t. door de nieuwe wereld regeringrechtbank worden 
opgeroepen om een tijdje in de gevangenis door te brengen, geef je aan deze oproep geen gehoor, dan 
wordt één van je familieleden opgepikt om in jouw plaats de straf uit te zitten. 
 
Jouw status veranderd dan in: Gezocht, Dood of levend, en er komt een beloning op je hoofd te staan. Er 
wordt nu serieus jacht op je gemaakt door leger en politie en die schieten met scherp, maar ook je mede 
vogelvrijen zijn niet te vertrouwen, want als je iemand aangeeft krijg je zelf een mildere straf. Een 
lotgenoot die jou onderdak biedt wordt bij ontdekking zonder vorm van proces acuut zelf ook 
geëxecuteerd. Net als jij. 
 
Rivaliserende groeperingen zoals Arabieren en Joden, Afrikaanse stammen e.d. worden aangemoedigd 
om hun meningsverschillen in bloederige gevechten uit te vechten en de haat met tienvoud te 
vergroten, waardoor er oorlogen ontstaan waarbij ze elkaar uitroeien zonder dat de Nieuwe 
Wereldregering daar veel aan hoeft te doen. Beide zijden worden uiteraard door de Nieuwe Wereld 
Orde volop van voldoende wapens en munitie voorzien om elkaar uit te moorden. 
( klinkt dit in 2014 enigszins bekend?) 
 
Dezelfde tactiek wordt aangewend in Zuid- en Centraal Amerika. 
Deze uitputtingsoorlogen moeten plaatsvinden nog vóórdat de Nieuwe Wereld Regering de leiding zelf 
overneemt, en deze intriges zijn gepland op elk continent dat meerdere religies en etnische 
groeperingen op een redelijk klein gebied bij elkaar heeft wonen. 
Zoals b.v. de Sikhs, de Moslim  Pakistani, de Hindoes in India. 
Etnische en religieuze verschillen worden vergroot en overdreven, en gewapende conflicten tussen grote 
groepen worden aan beide zijden aangemoedigd om nu eens en voor altijd hun “gelijk” te halen. 
Elkaar vijandig gezind zijnde groeperingen, worden hierbij in het geniep allebei door het comité van 300 
van wapens voorzien om elkaar uit te moorden. 
 
Alle persvrijheid gaat samen met het internet op de schroothoop en we spreken er nooit meer over. 
Het internet zal alleen nog toegankelijk zijn voor de “elite”. 
Drukpersen en kranten worden alleen nog gebruikt voor propaganda voor de Nieuwe Wereld Regering. 
Televisie zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de verplicht bij te wonen uitzendingen van 
Massa Mind Control. ( Vandaar mijn keuze voor de foto op de kaft van dit boek.) 
Kinderen die brutaal zijn tegen hun ouders, zullen bijzondere bijscholing krijgen, om niet alleen brutaal, 
maar ook gewelddadig te worden. 
Bij een naar tevredenheid beëindigde opleiding komen zowel deze “brutale” meisjes als jongens tot 18 
jaar, die door manipulatie in monsters veranderd worden, in aanmerking voor een baantje als 
gevangenbewaarder op de werkterreinen waar de dwangarbeid uitgevoerd wordt. 
 
Dit lijkt de wereld op z`n kop. 
En dat is het ook! 
Dit krijg je als je van gekkigheid niet meer weet waar je met al je geld naartoe moet. 
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Als je alles al hebt, dan verzin je bovenstaand scenario voor de mensheid. 
Hoe ziek kun je zijn?? 
 
Uit bovenstaande blijkt echter ook dat er nog veel werk verzet moet worden voordat de Nieuwe Wereld 
Regering van kracht kan worden.  
Andere zaken herkennen we echter helaas maar al te goed nu al in 2014. 
 
Heel veel leden van het comité van 300 zijn nu al op een ver gevorderde leeftijd zodat ze zelf de uitkomst 
van hun plannenmakerij zeer waarschijnlijk niet meer met eigen ogen zullen kunnen aanschouwen. 
Ongelukkigerwijs krijgt dit ondierengebroed ook nakomelingen. 
 
Het moet helaas gezegd zijn, dat bovenstaande informatie helaas de WERKELIJKE plannen zijn van de 
allerrijkste en daardoor ook de allermachtigste mensen op deze aardbol. 
Aangezien het hier om families gaat, die generatie op generatie de familietraditie voortzetten, ben ik er 
van overtuigd dat we hiervan nog lang niet verlost zijn en misschien ook wel nooit los van zullen komen. 
Of deze groepering hun plannen kan verwezenlijken zal alleen de toekomst ons kunnen leren. 
 
Om je echter een dieper inzicht te geven in Mind Control, en tot wat ze daadwerkelijk in staat zijn, ga ik  
alles, voor zover het mij bekend is, aan de grote klok hangen, over deze manipulatieve geesten die 
anoniem de wereld in hun greep houden, door gehersenspoelde robotten te posteren op vrijwel  alle 
regeringsfuncties wereldwijd. Marionetten, die alleen na een “cursus” op het Tavistock Instituut op een 
leidinggevende positie  terecht kunnen komen. Het Tavistock Instituut en zijn vele onder- afdelingen en 
vertakkingen die samen ten grondslag liggen aan alle kwaad op deze aardbol!! 
 
Daarom geef ik hier als aanvulling op bovenstaande informatie, het waargebeurde verhaal van Brice 
Taylor; een huiveringwekkend verhaal over een heel leven lang misbruik onder Mind Control, door haar 
zelf meegemaakt en door haar zelf verteld, en van het begin tot het einde vrijwel woord voor woord 
door ondergetekende in het Nederlands bewerkt. Ik vind dat deze informatie toegankelijk moet zijn voor 
elke papa en mama, ouder en grootouder, maar ook voor iedereen die zelf geen kinderen heeft in 
Nederland en ver daar buiten. Dit gaat iedereen aan! 
Let altijd en overal heel goed op je kinderen, want het kan ook jouw kind overkomen!!  
In slechts één oogwenk!!!. 
 
Om te begrijpen WAT er gebeurt in de wereld, WAAROM ze het doen, en WIE het doen, kan ik alleen 
maar iedereen aanmoedigen om vanaf hier beslist verder te lezen, ook daar, waar het zo nu en dan ook 
mij te machtig werd om verder te gaan met deze ( wie het weet mag het zeggen?? door hogere machten 
opgedragen?? ) monnikkentaak. 
 
Ik neem de Nederlandse vertaling voor mijn rekening, ik hoop vurig dat iemand anders mijn voorbeeld 
volgt in een andere taal. U mag dit boek van mij vrij gebruiken als voorbeeld daarvoor. 
Aan het einde van haar verhaal, zult u zien dat een doodmoe gestreden Brice Taylor, het estafette stokje 
probeert door te geven, ik heb mijn hand uitgestoken en het aangepakt. Iedereen zou dit verhaal 
moeten kunnen lezen, in elke taal. 
Of als u liever vanaf het origineel in de Engelse taal leest of werkt is hier de link: 
http://www.e-reading.me/book.php?book=89504  
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Met alle hierboven voorafgaande informatie over de Nieuwe Wereld Regering in het achterhoofd valt 
het volgende verhaal iets makkelijker te begrijpen, en is het tevens een oproep om wakker te worden en 
de ogen te openen voor alles wat ons zelf wellicht nog allemaal te wachten staat.  

Ik moet nu, hier op dit punt aanbeland, een serieuze waarschuwing vooraf laten gaan. 

WAARSCHUWING! 

Wat er nu volgt is geen verhaal voor de weekhartigen onder ons, of voor iemand met een zwakke maag, 
en net als  dat het mij overkwam bij het lezen van dit boek, neem ik het niemand kwalijk als de emoties 
af en toe hoog opspelen bij het doorlezen van dit beslist  ijzingwekkend, nauwkeurig vertelde, gruwelijke, 
en zeker niet alledaagse verslag van een vrouw die vrijwel haar hele leven lang in de klauwen geweest is 
van MK ULTRA, een Mind Control programma van de Amerikaanse regering, in opdracht en onder 
supervisie van het Comité van 300, meer algemeen bekend als De Nieuwe Wereld Orde. 

Ik vraag U op voorhand excuses voor het grove taalgebruik dat zo nu en dan de revue passeert in dit 
boek, dat ik omwille van de volledigheid van het verhaal zoveel mogelijk in de originele context zal 
trachten te vertalen zonder daarmee iemand willens en wetens te willen beschadigen, choqueren of 
verdriet te doen. Ik probeer het zo netjes mogelijk te houden, maar op sommige momenten vraagt de 
situatie om het werkelijke taalgebruik, om de grofheid en de gruwelijkheden niet te “verfraaien.” 

De woordkeuze is niet altijd mijn keuze, het is dan slechts de letterlijke vertaling van de originele tekst. 

Daar, waar Engelstalige begrippen soms erg lastig letterlijk te vertalen waren in het Nederlands, heb ik 
de vrijheid genomen om soms complete zinnen door Nederlands te vervangen die de bedoeling van de 
originele tekst vele malen duidelijker maken. Er is door mij echter ook dan op geen enkel moment van de 
originele tekst of de essentie van het verhaal afgeweken. 

Ik vraag begrip voor deze “noodoplossingen” waartoe ik mij soms helaas genoodzaakt zag. 

En dan nog even dit: In een interview dat ik op internet zag van Brice Taylor ( u kunt zelf meerdere 
interviews van haar vinden op Youtube door haar naam Brice Taylor in te voeren als zoekterm ) 
verklaarde zij, hoe haar herinneringen ooit waren begonnen terug te komen, want dit gebeurt bij mind 
control slachtoffers eigenlijk niet!! Zij vertelde in dat interview dat ze in een auto ongeluk verwikkeld 
was geraakt, waarbij ze op de voorbank zat zonder gordel, en dat ze met haar hoofd tegen de voorruit 
klapte, waardoor haar linkerhelft van haar hersenen “contact” legde met de rechterhelft. Vanaf dat 
moment begon er heel langzaam van alles in stukjes en beetjes naar buiten te “lekken” en als 
herinnering naar boven te komen. Herinneringen van een leven dat ze niet kende, herrineringen aan 
personen in haar eigen lichaam, die ze totaal niet kende. Situaties, die ze niet plaatsen kon, en tot slot 
het gruwelijke besef, dat dit haar eigen geheime leven was. Haar verleden. 

 

Alle toevoegingen en opmerkingen mijnerzijds, en bewerkingen tussen de originele teksten van Brice 
Taylor door, beginnen steeds met: ( Inzet: … 

 

De originele titel van het boek dat ik hier vertaal is: 

THANKS FOR THE MEMORIES  

DOOR: BRICE TAYLOR.   
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Bewerkt  door: Quasimodo. Zoals u wellicht weet: Klokkenluider van beroep. 

 

BEDANKT VOOR DE HERINNERINGEN. 

 

VERKLARING AAN AL MIJN KINDEREN 

Een overvloed aan liefde houd ik nog steeds voor jullie vast, terwijl ik deze noodzakelijke stap in mijn en 
jullie leven onderneem, in aanloop naar jullie ultieme vrijheid. Vergeef me alsjeblieft het openbaar 
maken van de personen en de gebeurtenissen die eigenlijk privé zouden moeten blijven in jullie levens. 

Het is echter de ernst van de zaak die mij laat doen wat God mij ingeeft. Ik weet, dat we in een normale 
gezonde familie dit samen zouden moeten bespreken en dat we samen zouden moeten overleggen hoe 
we met deze situatie om zullen gaan, en hoe we dit samen kunnen oplossen. Maar dat was in ons geval 
helaas niet mogelijk. Vergeef me alsjeblieft als ik mezelf nu vrijheden veroorloof die jullie leven wellicht 
zullen beïnvloeden op een manier die ik mezelf niet kan of wil voorstellen. Ik heb mijn beslissingen in de 
handen van de Heer gelegd, en ik vertrouw op Zijn oneindige wijsheid om ons te leiden naar zoete vrede 
en vrijheid. De moeder-kind band die wij samen deelden is daarbij voor mij steeds een enorm krachtige 
nimmer aflatende wind geweest onder mijn vleugels. 

KEVIN - Mijn kind die ook mijn vriend was. Dank je dat je altijd zo behulpzaam was, bekwaam, 
meevoelend met anderen, vriendelijk en vrolijk. Ik ben trots op je, en ik bid voor jouw vrijlating, zodat je 
de vele talenten en gaven die je hebt, kunt aanwenden op de manier die alleen jij zelf kiest. 

Ik hou van je Kev. 

Kelly - Belofte maakt schuld! Ik kom mijn belofte aan jou na. Ik laat dit niet meer los, en ik zal nooit 
stoppen met dit aan de kaak te stellen, en hulp te zoeken, wat er ook gebeurt. Dank je wel, omdat je 
altijd zo aardig en liefdevol was. Jouw zachte aard en de immense liefde die je in je hebt, straal je zelfs uit 
terwijl je onder mind control bent, op een manier die iedereen voelen kan. Ik bid voor je vrijlating uit 
jouw geprogrammeerde staat, die je wegsluit van je eigen persoonlijke ik, en de rest van de wereld. Ik 
mis je, en ik weet dat God heel hard werkt aan jou en door jou en met jou werkt aan de genezing van jou 
en de anderen. 
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Ik hou van je! 

Danny - Mijn kindje dat maar niet in de maat wil lopen. Ik wacht heel ongeduldig op het moment dat ik 
zie wat je gaat doen met alle individuele gaven en talenten die je hebt, maar nog niet de baas bent. Ik 
treur vanwege de noodzakelijke scheiding die er de oorzaak van was dat jij moest opgroeien zonder 
moeder, op een wel heel erg jonge leeftijd. Ik bid voor je dat God je die jaren zal vergoeden op een 
hemelse manier. Ik hou zovéél van je, méér dan je ooit zal kunnen weten. 

AAN MIJN PASGEBOREN ZOON, GESTOLEN UIT MIJN ARMEN DIRECT NA DE GEBOORTE- Mijn ziel 
verlangd naar jou! Ik rouw nog steeds om het immense verlies van je fysieke aanwezigheid. Ik heb je 
door de jaren heen steeds gemist, en ik bid voor onze hereniging als dat Gods wil mag zijn. God heeft mij 
beloofd dat de familie herenigd zal worden en ik kijk ernaar uit jou weer te mogen ontmoeten, maar nu 
als een grote sterke man! 

MIJN OUDERS – Dank jullie wel dat jullie mij doorgang verleenden naar de genetische en spirituele 
spelonken op aarde, die er een garantie voor waren, dat mijn missie hier op aarde geslaagd zou zijn. Ik 
hou van jullie omdat jullie mij het leven gegeven hebben en dat jullie mij toestonden de nodige ervaring 
op te doen die mijn ziel nodig had, om mijn bijdrage te kunnen leveren. Papa, jouw gave om je tijd ver 
vooruit te zijn, en Mama, jouw onvoorwaardelijke liefde ( zelfs onder Mind Control ) heeft mij uiteindelijk 
geholpen mijn eigen weg te vinden. Ik weet nu dat jullie beiden ook gevangen zaten in het zelfde 
donkere web waar ook ik in zat. Ik hou van jullie en vergeef jullie allebei alles. 

CRAIG – We hebben nooit echt een kans gehad, maar we hebben ons er doorheen geworsteld met 
liefde. Dank je voor je lieve aard en voor de manier waarop je me steunde tijdens mijn weg naar herstel. 
Ik vergeef je. Kun je mij vergeven? 

AAN MIJN BROERS –  Zoals “Papa” ons steeds zei:” Laat de waarheid bevrijdend werken”. 

CATHERINE GOULD PHILADELPHIA – Wat had ik zonder jou moeten beginnen? Dank je wel voor zoveel 
dingen. Het eerste daarvan redde mijn leven……… De sluwe “veiligheidsbrief” aan mijn 
herinneringspakketten waarvan ik denk dat die het mogelijk maakten dat ik dit overleefde. Jouw nimmer 
aflatende hulp en je altijd luisterende oor, die nét dat steuntje in de rug waren dat ik nodig had om met 
dit manuscript door te gaan. 

MARGIE PAUL PHD – Dank je dat je me geholpen hebt om mijn innerste spiritualiteit weer met mijn 
innerste kind- zijn in contact te brengen, en dat je de kleintjes in me vastgehouden hebt terwijl ik met 
mijn heling bezig was. Dank je voor jouw bereidheid om samen met mij de enge duisternis te 
bewandelen en dank je voor jouw inzet, die je beroepsmatige grenzen ver overstegen. Ik hou van je. 

TED GUNDERSON – Dank je, dat jij een begin gemaakt hebt te werken aan mijn veiligheid door 
beveiligingsmaatregelen te nemen, en door het inschakelen van mijn persoonlijke lijfwachten, en dat je 
diep boog voor de Heer, terwijl de Heilige Geest zijn werk binnen in ons deed, zodat we samen konden 
werken aan het blootleggen van de gruwelijkheden die deel uitmaakten van het dagelijkse leven van 
zovele slachtoffers, zodat de plannen van de nieuwe wereld regering zouden falen. Dank je dat je er 
steeds was op momenten dat ik het niet meer zag zitten en je steeds weer zei: ”vergeet niet, wie er  
straks de winnaars zijn!!”. Ik bid dat het Gods groter plan mag zijn dat de gevangenen van dit systeem  
eindelijk vrij komen!.  

WALTER BOWART- Moge God jou overvloedig zegenen voor de ruimte die je steeds gegeven hebt aan 
alle slachtoffers in alle leeftijden, al sinds 1978 toen de eerste editie van jouw boek Operatie MIND 
CONTROL in de etalages kwam van de boekwinkels. Je bent in de strijd gebleven voor de waarheid en 
gerechtigheid, en ik dank je voor je vasthoudendheid waarmee je jezelf vastbeet in de werkelijkheid, die 
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velen niet meer konden zien, of die het gewoon niet langer meer aan konden en het af lieten weten. 
Dank je voor jouw aanwezigheid. 

JOE- dank je voor jouw aanmoedigingen om vooral dóór te gaan en sommige dingen die ik van je leerde 
die het leven makkelijker maakten. 

LAUREN STRATFORD- Dank je dat je dapper genoeg was om aandacht te schenken aan de roep van de 
Heer, toen je voorop liep voor iedereen die nog volgen zou, op het moeilijke pad van heling voor al 
diegenen die geheeld wilden worden. Dank je voor je aanmoedigingen in moeilijke tijden, moge God jou 
zegenen voor jouw nimmer aflatende ondersteuning van alle overlevenden verdeeld over de hele 
wereld. Ik hou van je. 

LYNN MOSS-SHARMON- Wie de geestelijke kracht had, de vastberadenheid en het 
doorzettingsvermogen om de “Stenen Engeltjes” te stichten om de slachtoffers van Mind Control in 
Canada ter steunen. Evenals het  oprichten van het ACHES-MC  OF  IN HET NEDERLANDS: HET ADVOCATEN 
COLLECTIEF VOOR DE OVERLEVENDEN VAN MENSELIJKE EXPERIMENTEN ONDER MIND CONTROL. Jouw werk is 
cruciaal omdat je de realiteit gedocumenteerd hebt uit vele getuigenissen van slachtoffers van Mind 
Control. Moge de Grote Geest jou rijkelijk belonen voor jouw prachtige spirituele reinheid en geloof, en 
voor al je werk dat je hier gedaan hebt. 

BOBBI GAGNE- Moge de liefde en genegenheid die jij hebt laten zien aan ontelbare overlevenden vele 
malen vermenigvuldigd bij je terugkeren. Dank je hartelijk voor het wegwijs maken van velen die op het 
wettelijke vlak vast zaten, zodat ze nu de slachtoffers, die nog steeds zwaar gebukt gaan onder hun 
ervaringen, beter kunnen bijstaan. Dank je dat je dat gedaan hebt wat Christus zelf gedaan zou hebben. 
Ik hou van je. 

ALICE MILLER- Het voorbeeld dat jij voor me was door middel van jouw boeken was onbetaalbaar. Door 
jouw boeken heb ik geleerd, dat door op mijn eigen ervaringen te vertrouwen, in het bijzonder de 
ervaringen die ik als kind had, dat ik nu wijze lessen kan uitdragen aan juist in het bijzonder: kinderen! 

STUART PERLMAN PHD- Dank je dat je me de hele waarheid hebt laten zien, op momenten dat anderen 
me zeiden het verleden los te laten en door te gaan met mijn leven. Jij zag het goed! Dank je voor het 
urenlang luisteren naar het horror verhaal uit mijn verleden. Ik weet dat het bij tijden beslist niet mee 
viel om alles aan te moeten horen. Moge God jou zegenen. 

CLAIRE REEVES- Voorzitster van Moeders Tegen Seksueel Misbruik ( MASA ) ik dank je omdat jij het 
beschermende schild voor kinderen hoog op gehouden hebt en omdat je er was vóór en mét mij zelfs 
tijdens de rechtszaak toen ik begon met het onthullen van mijn overvloed aan misbruikers in 1992! Ik 
weet dat het zwaar was, en dat je veel tegenstand en verwijten over je heen kreeg, maar weet dan dat 
velen zijn geholpen juist door het werk dat jij hebt gedaan. Ik vraag aan God dat hij jou moge zegenen. 

MARGARET- Dank je dat dat je mijn vertrouwde secretaresse wilde zijn, en beste vriendin en rots in de 
branding in de zwaarste tijden. Ik dank Jezus dat hij jou in mijn leven geloodst heeft zodat we samen ZIJN 
plan konden uitvoeren om ZIJN kinderen te bevrijden. Groot en klein! Moge God je zegenen en een 
wakend oog op je houden voor de rest van jouw leven. Je bent me zo dierbaar! 

MARY LEWIS- Omdat je steeds deed wat JEZUS zelf gedaan zou hebben. Zonder middelen, met veel 
tegenwind, en moederziel alleen heb je wonderen verricht door eindeloos slachtoffers van Mind Control 
uit hun geestelijke gevangenschap te helpen ontsnappen en hun te helen. Moge GOD jou zegenen en je 
veiligheid blijven bieden terwijl je ZIJN werk voortzet. 
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LOWELL LEWIS- Voor de humor en de liefde die je in je werk legde terwijl je MARY steunde en de vele 
slachtoffers waar jullie beiden mee gewerkt hebben en die jullie door de jaren heen liefhadden. Dank je 
dat ik je Bijbel met je mocht delen. 

STUART MERLOT- Dank je voor jouw nimmer aflatende ondersteuning ( in het bijzonder bij de uitgave 
van dit boek ) en jouw geweldige toewijding met betrekking tot het blootleggen en aan de kaak stellen 
van de werkwijze van de nieuwe wereldorde en van de Mind Control waarop dit hele apparaat drijft. 
Moge jouw onbaatzuchtigheid en toewijding rijkelijk beloond worden door GOD. 

JUDITH- Dank je voor je lieve ondersteuning bij het aanvankelijke typewerk. 

DORIS- Mijn liefdevolle partner in gebeden. Dank je voor jouw aanhoudende gebeden voor de vrijlating 
van mijn familie. Ik hou van je. 

TERRY- Dank je voor jouw liefdevolle ondersteuning bij de ontzettend zware “bevalling” van dit boek. 

LAURENCE- Dank je wel omdat je me geleerd hebt hoe te rusten en gewoon omdat je m’n vriend bent. 

ELIZABETH- Dank je dat het lichtje in de duisternis was en voor al jouw tranen, toen ik jou de eerste keer 
vertelde over mijn leven. Dank je wel, dat je Kelly opgevangen hebt tijdens mijn studie naar 
hersengolven technologie wat mij in staat stelde om Kelly thuis te helpen met haar Mind Control 
ontwenning. Dank je dat je me steeds hebt aangespoord om toch vooral dóór te blijven leren op 
momenten dat ik het écht niet meer zag zitten. Jouw constante gebeden waren een ongelooflijke steun 
voor me. Moge Gods zegen altijd op jouw weg komen! 

CHIP TATUM- Dank je voor het heldhaftig delen van jouw ooggetuigenis uit eigen ondervinding van Mind 
Control binnen de CIA. Het spijt me, dat je naar de gevangenis moest omdat je zo heldhaftig was om de 
waarheid te vertellen. Ik ben echter zo dankbaar dat je nu weer vrij bent. Moge God jou en jouw vrouw 
zegenen in jullie nieuwe leven. 

ALLEN DIE MIJ VOOR ZIJN GEGAAN - Ik wil graag een bijzonder woord van dank en waardering uitspreken 
voor alle moedige zielen die hun leven gegeven hebben in hun pogingen om dit misbruik een halt toe te 
roepen. 

JEZUS- Liefde van mijn leven, mijn Heer en Redder, dank U voor Uw leiding, dank U dat U de Heilige 
Geest in mijn leven bracht, die mij in m`n donkere dagen tussen alle gevaren door geloodst heeft om 
deze bijdrage aan de samenleving te kunnen doen. Het is door Uw tussenkomst dat ik dit leven overleefd 
heb en dat ik compleet genezen ben om de waarheid aan het licht te brengen. Blijf alsjeblieft in mij 
werken om mijn geest meer te laten werken als die van U. 

 

TENSLOTTE EEN KORT ADVIES AAN MISBRUIK OVERLEVENDEN EN / OF ZIJ DIE ZICH ( NOG ) ONDER MIND 
CONTROL BEVINDEN, HETZIJ BEWUST EN HERSTELLENDE, OF ONBEWUST EN NOG TOTAAL ONWETEND. 

Het hier beschikbare materiaal op deze en op alle volgende pagina’s geeft een duidelijk inzicht in de 
praktijken van Mind Control. Niets in dit boek zou enige problemen op mogen leveren voor iedereen 
tijdens het lezen, ook niet voor mensen die zelf last hebben van MPD of DID ( Meerdere 
Persoonlijkheidsstoring of Wisselende Persoonlijkheidsstoring ) of zelfs voor hen die zich momenteel 
onder Mind Control bevinden. Het is echter gebleken dat meerdere overlevenden enorme emotionele 
moeite ondervinden met hun (her)beleving van de slachtofferrol. Daarom worden lezers die vermoeden 
of weten dat zij incest slachtoffers zijn of Mind Control overlevenden zijn, en zij die zich daarvoor nog in 
therapie bevinden aangeraden, om eerst met God te overleggen voordat zij dit boek gaan lezen. 
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Vermeldingen van bureaus, kantoren, instanties en hulpverleners in dit boek houden geen aanmoediging 
in of aanbeveling door de auteur, en er kan ook niet op vertrouwd worden als zodanig maar zijn slechts 
voor de volledigheid van de verhaallijn vermeld. 

BRICE TAYLOR. 

 

( Inzet: uit het bovenstaande blijkt dus dat men spreekt van overlevenden, waaruit men de gruwelijke 
doch duidelijke conclusie moet trekken dat het hier ( wanneer men spreekt over overlevenden )  blijkbaar 
om de uitzonderingen gaat. 

Dat is helaas juist!. 

Uit een vraaggesprek met Stewart Swerdlow die in de 60er jaren als “arts” verbonden was aan het MK 
ULTRA PROJECT werd duidelijk dat destijds slechts 3% van de geteste proefpersonen geestelijk sterk 
genoeg waren om het gehele traject te doorlopen. De overige 97% stierven!! In zijn tijd waren er circa 
30.000 proefpersonen zijn “laboratorium” gepasseerd! Er waren volgens Swerdlow in die tijd  echter 
meerdere van deze “proeflocaties”!! Er zullen sinds de 60er jaren op dit gebied echter veel nieuwe 
ontdekkingen hebben plaatsgevonden, en tegenwoordig traint men hele kazernes soldaten op het 
ontbreken/ het niet kennen van angst, om zonder nadenken een gewisse dood tegemoet te gaan) 

 

BRICE TAYLOR overleefde de horror van een leven lang Mind Control, en vertelt hier haar hele gruwelijke 
verhaal tot in details. 

 

TIJDLIJN 

Het zal niemand ontgaan, bij het lezen van haar levensverhaal dat de tijdlijn waarin e.e.a. zich afspeelt 
regelmatig door elkaar gehaald wordt. 

Het ene moment ziet Brice Taylor, eigenlijk Susan Ford ( ze heeft nog vele andere namen zoals u 
verderop zult zien, ik houd me echter voor de duidelijkheid vast aan één naam, haar auteursnaam: BRICE 
TAYLOR ) herinneringen uit haar kindertijd, dan ziet ze weer herinneringen uit haar volwassen periode, 
om vervolgens weer terug te vallen in haar pubertijd enz.enz.enz. 

De Herinneringen staan opgetekend zoals ze bij haar binnenkwamen, zeg maar terug kwamen in haar 
geheugen, en dat is soms qua tijdlijn wat lastig te volgen en niet altijd even logisch. Ik heb aan het 
originele boek zo weinig mogelijk trachten te veranderen en deze ietwat chaotische tijdlijn; het 
zogenaamde: “Van de hak op de tak” hier bewust in stand gehouden, omdat dit juist een zeer indringend 
beeld geeft van de chaotische toestand in haar geest, die er gedurende haar hele leven was. 
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Uit het boek van BRICE TAYLOR 

EEN KORTE INLEIDING OVER CONTROLE- MACHT- IN BEDWANG HEBBEN. 

Hetgeen precies dat is wat men “mind control” noemt 

De mysterieuze religies van het oude Egypte, Griekenland, India en Babylon legden als het ware de 
fundamenten voor het hedendaagse occultisme ( hetgeen: “verborgen boodschap” betekend ) Een van 
de oudste geschriften dat al verwijst naar occultisme is het Egyptische: Boek van de Doden. Een 
verzameling van rituelen die expliciet diverse martelmethodes en manieren van intimidatie beschrijven 
om een ziekelijke, afhankelijke, gemakkelijk beïnvloedbare, labiele geestelijke gesteldheid te creëren, 
waarbij diverse geest verruimende drugs werden toegepast, en vervloekingen werden uitgesproken, z.g. 
“toverspreuken” en hypnose, maar ook fysieke marteling, die uiteindelijk altijd resulteerden in totale 
overgave en onderwerping van de arme weerloze slachtoffers waarop dit werd toegepast. Dit was het 
basis recept voor de keuken van Satan en zijn aanhangers. Deze “stroming” wordt ook wel Satanisme 
genoemd en gaat al zo ver terug in de geschiedenis als de Egyptenaren. 

Men kan dus simpel stellen: Satanisme is zo oud als de wereld zelf. 

Gedurende de 13e eeuw heeft de Romaans Katholieke Kerk een ware “Heksenjacht” geopend om al het 
occulte uit te bannen gedurende de bekende Inquisitie. Iedereen die ook maar in de verste verte in 
verband gebracht kon worden met het aanbidden van Satan, hekserij, waarzeggerij, helderziendheid of 
enige andere bijzondere gave, liep het risico op de brandstapel te eindigen. 

Het Satanisme overleefde deze periode van vervolging door zichzelf gedurende langere tijd onopvallend 
onder andere groeperingen te scharen waarop absoluut geen enkele verdenking viel. 

Het was al in 1776 dat een zekere Adam Weishaupt in opdracht van de Rothschilds de missie kreeg om 
de krachten van deze mysterieuze religieuze groepering “de Satanisten” te bundelen tot wat nu wel “De 
Illuminati” genoemd worden. “DE VERLICHTE GEESTEN”.  

Hier werden dus al, in zekere zin,  de krachten gebundeld van de machtigste, rijkste en meest 
verderfelijke mensen op aarde met de duidelijke wens. Complete wereldcontrole. Één Wereld Regering! 
Occulte bloedlijnen, Geheime elitaire genootschappen en invloedrijke vrijmetselaars broederschappen 
werden samengevoegd en de Nieuwe Wereld Regering was geboren! De boodschap naar de 
buitenwereld, die er van dit illustere gezelschap uitging was er een van vreugde, geluk, voorspoed en 
vrede op aarde. 

Eindeloos geluk en eeuwige vrede. 

Hun ware intenties en onderliggende gedachte was echter een hele andere! Het idee werd geboren om 
langzaam maar zeker de controle over te nemen op alle fronten, in alle zaken en over alle mensen op 
aarde. 

Dus heersers op aarde. Totale controle over alles en iedereen! 

Deze zogenaamde Nieuwe Wereld Regering heeft dus op elk mens die nog nooit van hen gehoord heeft 
een voorsprong van bijna 250 jaar ervaring. 
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DE ENGELSE CONNECTIE. 

Toen de negentiende eeuw aanbrak waren Engeland en Duitsland de eerste landen die al onder 
controle leken te zijn van de Illuminati. Het Engelse Koningshuis staat aan de leiding van alles op aarde. 
Het mag dan ook niemand meer verbazen, wanneer blijkt dat het allereerste “onderzoek naar het 
gedrag van de mens” al in het jaar 1882 gedaan werd in Engeland. Men noemde het zelfs: 
Gedragswetenschap! 

De voorvaderen van de psychiatrie hadden hun wieg in Duitsland staan, want daar kwamen destijds de 
eerste “testresultaten” vandaan, aangaande wat men toen noemde: “medische en psychiatrische 
technieken” m.b.t. ……………………Mind Control!!!  

In Londen werd in 1921 het Tavistock Instituut opgezet waar men onderzoek ging doen naar het 
“breekpunt” van mensen.  

Het breekpunt?  

Ja, hoeveel kan een mens verdragen, voordat hij zich totaal onvoorwaardelijk overgeeft? 

 

Nu in het jaar 2014, zijn we bijna 100 jaar verder!!!! 

100 jaar waarin deze zieke “specialisten” hun proefkonijnen onwetend naar de slachtbanken geleid 
hebben. 

100 jaar waarin ze hun zieke plannen verder en verder geperfectioneerd hebben. 

Hoe werkt dat? Hoe doen ze dat? 
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METHODES EN ONDERDELEN 
In het beginstadium, begint men met verwarring te creëren bij het slachtoffer. Gewoonlijk meteen 
vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Dit wordt in eerste instantie voornamelijk bereikt 
door het toedienen van elektroshocks en dit gebeurt soms zelfs al wanneer de ongeboren baby zich nog 
in de baarmoeder van de moeder bevindt. 

Door deze traumatische ervaringen, die niet zelden al vanaf de geboorte gepaard gaan met seksueel 
misbruik, splitsen de hersencellen zich al in de ongeboren of pasgeboren baby af, in meerdere 
persoonlijkheden. Het verder “conditioneren” van de geest van het slachtoffer wordt versterkt door 
gebruik te maken van hypnose, dwingen, pijn-plezier wisseling, voedsel-water-slaap en genegenheid 
onthouding in combinatie met medicijnen die een zekere mate van gelukzaligheid oproepen. 

De volgende stap is om gedetailleerde opdrachten of boodschappen te verankeren in de diverse op 
deze wijze gecreëerde persoonlijkheden. Dit wordt bereikt door bijzondere hightech koptelefoons die 
een signaal ( of meerdere signalen tegelijk, vaak links en rechts totaal verschillend van elkaar ) laten 
horen waarbij afwisselend je bewustzijn, en onderbewustzijn wordt geactiveerd. Hierbij worden dan 
snelle licht pulsen in de meest uiteenlopende kleuren op het netvlies geprojecteerd met nauwelijks 
zichtbare – of totaal niet waarneembare beelden ertussendoor. Dan wordt er plotseling elektroshock 
gebruikt om de herinnering aan wat je zag te wissen. 

Dit programma wordt met grote regelmaat herhaald en nog versterkt door visuele, gesproken en 
geschreven informatie. Sommige van de allereerste programmeringsthema`s die vaak gebruikt worden 
zijn The Wizard of OZ en Alice in Wonderland. Beide zijn doordrenkt van occult symbolisme.  

Veel van de Walt Disneyfilms zijn op vrijwel allemaal dezelfde manier volgestouwd met geheime 
boodschappen. 

Muziek speelt door het variëren van tonen, ritmes en woorden ook een belangrijke rol bij het 
programmeren. 

Diverse Mind Control gerelateerde Hollywood producties zijn o.a. 

Total Recall; Brainstorm; Long Kiss Goodnight; Johnny Mnemonic; Conspiracy Theory; Mindfield; 12 
Monkeys; Barbwire; Fortress; Trancers III; Jacob's Ladder; Videodrome; Circuitry Man; Lawnmower Man; 
Color of Night; Blade; Enemy of the State; Adventures of Baron Von Munchhausen;  Ninth Configuration. 
Al wat oudere films zijn: Altered States; Slepford Wives; en de klassieker Manchurian Candidate. 
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WIE EN WAAR? 

 

Het zal niet mee vallen erachter te komen wie de originele initiatiefnemer voor dit Satanische project 
was. Dit komt grotendeels omdat vrijwel alle informatie die u nu leest jarenlang strikt geheim gehouden 
is en daarnaast is er juist door dat zelfde Comité van 300 een hele ploeg mensen aan het werk gezet om 
het internet in elke geschreven taal op aarde te larderen met desinformatie. 

Hoe dan ook, er zijn toch wat namen naar buiten gelekt. Daar was een zekere dokter Green ( groen ) en 
een Joodse dokter Greenbaum ( Groene Boom ) die zouden hebben samengewerkt met de Nazi`s in de 
tweede wereldoorlog en dan was er nog dokter Josef Mengele wiens handelsmerk bestond uit extreem 
koudbloedig- berekenend en gewelddadig, 

Deze ex nasi kampdokter, Joseph Mengele, liet niet alleen diepe littekens achter op de overlevenden van 
concentratiekamp in Auswitz, maar ook op nog vele ontelbare slachtoffers over de hele wereld. 

Mengele`s directe betrokkenheid bij het beruchte Auswitz concentratiekamp werd wel erg verdacht 
“afgezwakt” tijdens het Neurenbergproces met als gevolg dat er geen échte moeite gedaan werd door 
het geallieerde leger van de Verenigde Staten, om deze zware oorlogsmisdadiger achter de tralies te 
krijgen. Om echte onderzoekers zoals Simon Wiesenthal op het verkeerde been te zetten, werd Mengele 
door de Amerikaanse autoriteiten als onbelangrijk en geen enkele bedreiging voor de samenleving 
omschreven. Hij zou zijn toevlucht gezocht hebben in Paraguay of Brazilie, maar het kon ook zijn dat hij 
“dood” was. Mengele, ook wel “de engel des doods” genoemd, moet volgens de berichten minstens vijf 
keer uit de dood herrezen zijn, want zijn naam bleef gedurende vele jaren steeds opnieuw opduiken 
i.v.m. mind control projecten. Zijn onconventionele “onderzoek” ten koste van duizenden onschuldige 
slachtoffers was voor de Amerikanen juist erg interessant. Naast het gebruik van zijn pseudoniem dokter 
Green, kenden overlevenden hem ook nog als”Väterchen“ (Vadertje), en als Schöhner Josef ( Mooie 
Josef). 

Een charmante verschijning, goed uitziend, met goed figuur, waren de wapens die Mengele in de strijd 
gooide om mensen voor zich in te palmen. Maar hij kende ook zijn licht ontbrandbare karakter dat hem 
met vrij grote regelmaat tot explosieve woedeuitbarstingen bracht. 

Andere karaktertrekjes van Mengele die zijn slachtoffers zich tot aan hun dood hebben herinnerd, waren 
de cadans van zijn zwarte altijd gepoetste laarzen als hij over de houten vloeren ijsbeerde. 

Dan was er nog het misselijkmakende spelletje :”ich lieb dich, ich lieb dich nicht” ( ik hou van je, ik hou 
niet van je ) met de bloemblaadjes van een margrietje, en als hij het laatste blaadje van het margrietje 
trok dan martelde hij op gruwelijke wijze langdurig een klein kind in het bijzijn van een ander kind dat 
geprogrammeerd werd onder mind Control, voordat hij het eerste kind dan toch vermoordde voor de 
ogen van het geprogrammeerde kind.  

Verwarde overlevenden kunnen zich nog herinneren dat ze naakt in kooien gegooid werden bij erg 
agressieve apen die hen vreselijk mishandelden en vreselijke diepe wonden veroorzaakten. Het heeft er 
alle schijn van dat Mengele zijn “proefdieren“ niet meer uit elkaar hield. Zo waren: huilen, schreeuwen of 
het tonen van enige emotie absoluut verboden, voor zijn slachtoffers. 

Dit ligt ten grondslag aan Mind Control, dat Josef Mengele daar ooit deel van uitgemaakt heeft blijkt uit 
de verklaringen van overlevenden onomstotelijk, of dit ook later na de oorlog met zijn medewerking 
gebeurde, en of dat hij zelfs de mentor was van alle zieke geesten die zich hier vandaag de dag mee bezig 
houden, zullen we wel nooit weten. Die mogelijkheid wordt echter zeer reëel genoemd. 
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In het boek van BRICE TAYLOR staan nog vele van deze voorbeschouwingen die ik niet allemaal 
opgenomen heb hier in dit boek, en die stukken die ik opgenomen heb, zijn daar waar ik dat nodig vond 
door mij ingekort, omdat het ene verhaal niets meer toevoegt aan het andere. 

Mocht u dus ooit zelf het héle boek willen lezen, dan weet u bij dezen: dit is alleen de vertaling van het 
verhaal van BRICE TAYLOR, niet de complete vertaling van alle artikelen van de mensen die een 
voorwoord schreven, en dat waren er veel, heel veel. 

Zo velen zijn met haar lot begaan, zo ook ondergetekende. 

En vanaf hier laat ik het woord graag aan BRICE TAYLOR. 

 

 

 

(Inzet: als u als lezer op enig moment denkt:”Ik zou dit boek zelf wel in mijn boekenkast willen hebben 
om nog eens te lezen, of om uit te lenen, of om aan iemand cadeau te doen,” of omdat u het eigenlijk 
prettiger lezen vindt vanuit een boek, als vanaf een computerscherm, dan wil ik u zeggen dat deze 
mogelijkheid bestaat. In dat geval kunt u dit komplete verhaal in boekvorm kopen als paperback via 
onderstaande link: www.boekenbestellen.nl/boek/mindcontrol. de levertijd bedraagt in Nederland circa 
een week.) 
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DE SCHEPPING VAN EEN MENSELIJKE ROBOT. 

Mijn naam is Susan Lynne Eckhart Ford, ik ben 48 jaar oud en geboren in Californië Amerika. Tot 1995 
verbleef ik in een conditie die persoonlijkheidsstoornis heet. In 1985 ben ik aan de lange, soms erg saaie 
en vooral pijnlijke weg van herstel begonnen. Door jaren van therapie en ontwenning van mijn 
geprogrammeerde innerlijk, wist ik uiteindelijk mijn vele persoonlijkheden terug te leiden naar mijn 
innere zelf. Het is te danken aan de genade van God dat ik vandaag nog in leven ben om met u mijn 
waargebeurde levensverhaal en ervaringen te delen. 

Deze opsomming van herinneringen zal zo schokkend zijn, en ongelooflijk, dat u het gevoel zal 
overkomen in een horror film verzeild geraakt te zijn. Velen ontwaken tegenwoordig en noemen dit 
proces een ommekeer maken in de werkelijkheid. Ik noem het: Weten wat de waarheid is. Maar houdt 
uw geloof in God en in de samenleving, want zoals mijn vader mij elke dag opnieuw weer vertelde: 

“De waarheid zal je bevrijden!” 

Mijn diverse persoonlijkheden in mij schreef ik aanvankelijk enkel en alleen toe aan seksueel en ritueel 
misbruik, maar naarmate ik langzaam heelde en mezelf meer en meer uit mijn diep verborgen verleden 
begon te herinneren, realiseerde ik mij dat seksueel misbruik slechts de traumatische basis was die mijn 
ritueel misbruikte, geprogrammeerde, pedofiele vader Calvin Charles Eckhart en anderen gebruikten om 
mij klaar te stomen voor deelname in het nog steeds actieve streng geheime Project Monarch, het CIA `s 
witte slaven project dat verband houdt met MK ULTRA en ontelbare sub-projecten. 

Ik ben opgegroeid in de rijke buurt van Woodland Hills Californië, maar gedurende mijn gehele leven 
misbruikt op vele verschillende locaties zowel in als buiten Californië, zowel in ziekenhuizen, 
universiteiten als op Amerikaanse leger- en NASA basissen, waar ik werd onderworpen aan 
programmering op het allerhoogste niveau. Het resultaat van vele jaren mishandeling, opzettelijk 
uitgevoerd tegen mij, door mijn vader en anderen, om in mij meerdere persoonlijkheden te creëren, was 
dat ik werd getransformeerd in een geprogrammeerde slaafse robot die zich niets meer kon herinneren, 
of kon vertellen over wat er met mij gebeurd was, dit alles ten gevolge van het zeer intensieve en zeer 
geraffineerde Mind Control programma waar ik me onder bevond. 

Ik werd regelmatig gebruikt in kinderpornografische producties en voor hele jonge meisjes prostitutie. 
Toen ik mijn jonge meisjes jaren bereikte, had ik inmiddels diverse persoonlijkheden in mijzelf 
ontwikkeld om de perfecte seksslavin te zijn. Het “Presidentsmodel” ( zoals men dat in ingewijde kringen 
noemde) met regeringsarchieven en een fotografisch geheugen uitgerust om de gevraagde informatie 
feilloos op te dreunen  ( vrijwel altijd tijdens seksuele ontmoetingen ) sommige boodschappen waren 
cryptisch van aard en vrijwel zonder uitzondering voor de top van de regeringsleiders, functionarissen, 
artiesten en andere wereldfiguren bestemd. 

Van 1987 tot 1991 onderging ik een intensieve dagelijkse therapie in Californië, ik herinnerde me een 
ingewikkelde jeugd. Die intussen bevestigd is, gedeeltelijk door inlichtingendiensten, en CIA, en FBI 
contacten actief en gepensioneerd – alsook door onderzoeksjournalisten, vooraanstaande geestelijke 
gezondheidsprofessionals en familieleden. In mijn gevecht om begrip en zelfkennis bezocht ik de 
Universiteit om mijn doctoraal te behalen in psychologie, maar in april 1991 werd ik gedwongen mijn 
huis en familie in Californië te verlaten, ten gevolge van een geraffineerd plan en een dreigement om mij 
van het leven te beroven, als ik zou blijven zoeken naar herinneringen uit het verleden door middel van 
therapie, en als ik verder pogingen zou ondernemen om te trachten volledig te herstellen van mijn mind 
control. Een van mijn therapeuten, Margaret Paul in Philadelphia wie ook een populaire schrijfster is, 
stelde voor mijn veiligheid voor dat ik althans voor een tijdje zou vertrekken uit Los Angeles. Op haar 
aanraden ben ik gevlucht naar het eiland Kauai – Hawaï waar ik volledig onwetend nog steeds deel 
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uitmaakte van het mind control project en nog steeds niet vrij was. Nadat ik uit Californië gevlucht was 
en niet langer leefde te midden van mijn ingeroeste geprogrammeerde misbruik, en ook niet langer 
meer in relmatige therapie was, begon ik zeer levendige, gedetailleerde herinneringen te krijgen van 
zowel te zijn gebruikt als een seksslavin, en als menselijke archief computer voor sommige van onze 
hoogste bazen in regeringskringen hier in Amerika en in het Witte Huis. Daaronder waren o.a. John 
F.Kennedy ( seks en boodschappen overbrengen) Lyndon Baines Johnson ( seks en boodschappen 
overbrengen) Henri Kissinger ( beheerde mijn volledige interne geheugen met het Amerikaanse- en 
Internationale regeringsarchief, Nelson Rockefeller ( coördineerde mijn geheugen archief in 
samenwerking met Henri Kissinger ) Gerald Ford ( seks en boodschappen overbrengen) 

Jimmy Carter ( boodschappen overbrengen ) Ronald Reagan ( seks en boodschappen overbrengen) 
George Bush ( gebruik van mijn geheugen archief, hij is pedofiel en had seks met mijn geprogrammeerde 
dochter Kelly ) en filmsterren en entertainers zoals mijn “eigenaar” Bob Hope bij wie ik ook 
boodschappen afleverde en met wie ik ook seks had. 

De media aandacht rondom de onthullingen omtrent Bob Hope`s geheime leven en de boeken die er 
geschreven zijn door Arthur Marx  ( de zoon van Groucho Marx ) “Het geheime leven van Bob Hope” en 
het boek van Lawrence J. Quirk “Bob Hope ….De wegen goed bewandeld “ beginnen aardig wat smet te 
werpen op het typisch Amerikaanse, patriottische familie minnende mannetjes imago. Mijn “meesters” 
en misbruikers waren beslist geen laag bij de grondse criminelen, maar waren juist integendeel de 
zogenaamde “beminde” leiders en entertainers van het land. Ik voelde me alleen en doodsbang terwijl ik 
begon los te raken van de constante controle waaronder ik gezeten had. Catherine Gould in Philadelphia 
( een internationaal zeer gerespecteerde therapeute met jarenlange ervaring bij de behandeling van 
misbruik slachtoffers) legde me uit dat ze niet mijn therapeute kon zijn uit angst dat ze haar vergunning 
zou kwijtraken of gedagvaard zou worden omdat ze meteen doorhad dat ik een “overlevende” was van 
het “hoogste” niveau. 

Destijds, hoewel ik mezelf begon te herinneren bij Ronald Reagan te zijn geweest, gedurende de tijd dat 
hij gouverneur was van Californië, en ook bij andere leden van de regering, was het volledig te wijten aan 
de mind control waar ik mezelf nog steeds onder bevond, dat ik geen idee had van wat het “hoogste” 
niveau inhield. Het was in die tijd heel normaal onder meerdere therapeuten ( ook voor mijn eigen 
therapeute Margie Paul ) dat er zich een nieuwe trend voordeed, waarbij plotseling iedere therapeut die 
zich met slachtoffers van Mind Control bezighielden, hun vergunningen verloren. Al helemaal bij het 
behandelen van die slachtoffers die van het “hoogste” niveau waren! 

Toen ik in april 1991 naar KAUAI vluchtte kwam ik met Catherine overeen om per telefoon de consulten 
en de therapie voort te zetten, ze adviseerde mij mijn ervaringen en herinneringen op te gaan schrijven 
in boekvorm, wat resulteerde in het boek : STARSHINE : De dappere ontsnapping van een vrouw uit Mind 
Control. Zij adviseerde me verder ook om de namen, datums en plaatsen op te schrijven waar mijn 
misbruik had plaatsgevonden en door wie, in een poging om wellicht ooit hiermee naar buiten te komen, 
en om mijn man, mijn kinderen en mij zelf te bevrijden. 

Gedurende het volgende jaar op het eiland vond ik steeds meer van mijn geheugen terug, maar ik was 
volledig kapot doordat ik gescheiden was van mijn kinderen, en van het trachten me aan te passen aan 
een radicale verandering in mijn levensstijl. Los van het feit dat ik nu gescheiden van mijn familie, 
vrienden en geliefden leefde, had ik ook vrijwel geen geld. Ik was kapot van verdriet en droeg een last 
met mee waar vrijwel niemand in geïnteresseerd leek om er zelfs maar naar te luisteren. Toch waren er 
gelukkig enkele mensen die naar voren kwamen om me te helpen op alle manieren die ze maar konden, 
en boden me emotionele steun en vriendschap, sommige zelfs financiële steun als ik zonder geld zat. 
Niemand kon me echter veiligheid bieden zolang ik van binnen nog niet vrij was en daarom was ik erg 
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moeilijk te benaderen. Ik herhaal het nog maar eens, zolang ik niet vrij van binnen was, vormde ik een 
gevaar voor mezelf, ik was niet veilig. In 1991 begreep niemand waar ik het over had, en er was niemand 
die me écht kon helpen. Ik zou de heling van binnen uit in mezelf moeten zien te vinden en dat lukte! 
Gedurende mijn helingsproces begeleiden Engelen mij als ik zelf te bang was om contact te zoeken met 
Christus vanwege mijn Satanische rituele misbruik dat ik had ondergaan in de kerk toen ik nog een kind 
was. De Engelen wezen mij constant de weg naar boeken en ongelooflijke mensen, daarmee Gods plan 
in vervulling brengend voor mijn uiteindelijke vrijheid. 

Omdat er, bij door Mind Control misbruikte en mishandelde slachtoffers, vaak gebruik gemaakt wordt 
van meerdere generaties, werden mijn drie kinderen Kevin, Kelly en Danny automatisch getraind om in 
mijn voetsporen te treden als pionnen voor mijn bazen. Met uitzondering van mijn dochter Kelly zitten ze 
nog volledig vast in hun mind control status ondanks al mijn pogingen om hulp voor hen te vinden. Hun 
even zeer zwaar gecontroleerde en onder mind Control verkerende vader heeft nog steeds geen notie 
van alles, en mij is de volledige voogdij voor mijn kinderen ontnomen door de staat Californië. Met het 
doel voor ogen om mijn kinderen weer vrij te krijgen, heb ik jarenlang doorgebracht met het archiveren 
van mijn herinneringen, een bezigheid waarvan vele hoog geplaatste regeringsfunctionarissen en 
entertainers graag hadden gezien dat me dat niet zou lukken. Mijn misbruikers ( toen ik nog een kind 
was) verzekerden zich ervan dat ik “uitgerust” was met een zeer complex programma, dat me zeker de 
dood in zou drijven als ik mezelf ook maar iets begon te herinneren, of zou gaan verder vertellen. 
Ondanks het feit dat ik ben geprogrammeerd om mezelf te doden in een “ongeluk” of door zelfmoord 
indien ik mij iets begin te herinneren, kan ik alleen maar zeggen: ”Ik ben gezond, ik heb controle over 
mijn eigen geest en ik heb geen enkele intentie om mezelf iets aan te doen”. 

Ik neem de meest extreme voorzorgsmaatregelen door o.a. dit autobiografisch materiaal te publiceren, 
om deze machtswellustelingen te belemmeren in hún pogingen om mij te belemmeren in  mijn pogingen 
om hulp te krijgen voor mijn kinderen. 

Het is slechts in de hoop, dat ik mijn kinderen, en ook andere slachtoffers van misbruik kan bevrijden, 
van het juk dat slachtoffers van Mind Control met zich mee dragen, dat ik dit boek schrijf en mijn 
ervaringen met u deel.  

Het opzettelijk toegebrachte en meestal extreme kindermisbruik dat ik te verduren heb gekregen, was 
de “noodzakelijke” voorbereiding door middel van ernstige mishandelingen wat mijn misbruikers 
beschouwden als allereerste vereiste ( zeg maar de vooropleiding ) voor mijn creatie als seks/ spionage 
agente die dienst moest doen voor de regering en daarbuiten voor een handvol lieden van een 
overkoepelend orgaan dat ik hen ook wel de “Raad” hoorde noemen. Jarenlang ben ik getuige geweest 
van de pogingen en daden om niet alleen onze eigen regering naar hun hand te zetten maar ook 
regeringen in het buitenland. Het inwijdingsritueel, het geweld en misbruik, de gruwelijke 
mishandelingen in mijn kindertijd was noodzakelijk om in mijn brein meerdere persoonlijkheden te 
creëren voor later gebruik door hen, en om hun succes te verzekeren van mijn onvoorwaardelijke 
toewijding en deelname in hun plan om een Nieuwe Wereld Regering te vormen, waar u en ik zullen 
moeten werken op verschillende niveaus, als gecontroleerde slaven, of zoals zij het noemen als 
“werkbijen”. 
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VOORBEREIDINGEN TIJDENS MIJN VROEGE KINDERJAREN. 

 

” Liefde verdraagt alles, gelooft alles, vertrouwt alles en hoopt op alles” 

Zodat mijn geboorte precies op de dag van de beëdiging van de president zou plaatsvinden ( op 20 
januari 1951 ) werd de bevalling kunstmatig in gang gezet in het St. John`s ziekenhuis in Santa Monica 
Californië. Mijn ouders noemden mij Susan Lynne Eckhart. Dat de keuze juist op deze dag gevallen was 
voor mijn geboorte, was van bijzondere betekenis gezien de “functie” die ik ooit geacht werd te zullen 
gaan vervullen. Mijn ouders hebben me jarenlang verteld dat mijn eerste woordjes waren: ”I LIKE IKE “ ( 
Ik vind IKE leuk ) Al op één jarige leeftijd werd ik getraind om politiek geïnteresseerd te zijn en ze lieten 
me leuzen schreeuwen in een verkiezingscampagne voor het presidentschap. Toen mijn moeder en ik 
eenmaal uit het ziekenhuis ontslagen waren, begon mijn vader onmiddellijk met de rigoureuze “training” 
en opzettelijke marteling die vereist waren om mijn aangeboren persoonlijkheid volledig te verwoesten, 
met als doel vele aparte en strikt van elkaar gescheiden persoonlijkheden te creëren voor verdere 
training, en om gebruikt te worden  door anderen terwijl ik ouder werd. Toen mijn moeder mij bij m`n 
vader achterliet om voor mij te zorgen, onthield hij mij alle voeding totdat ik bijna stierf van de honger, 
dan hield hij het flesje voor m’n neus en in plaats van dat hij mij het flesje gaf schoof hij zijn penis in mijn 
mond om aan te zuigen. Ik voelde dat ik bijna stikte omdat mijn luchtwegen afgesloten werden en ik 
snakte naar adem. Er volgden vele van dit soort mishandelingen, ik kan eigenlijk wel zeggen: op 
dagelijkse basis. 

Zodat u begrijpt, hoe ik geleerd heb om de dingen die ik me begon te herinneren over mijn eerste 
kinderjaren, toen ik op een leeftijd was van 35 jaar, ook werkelijk kon geloven, wil ik met u de volgende 
ervaring delen. In trance begon ik mij kleine dingen te herinneren, in het begin slechts 
onsamenhangende dingen, zoals de keer dat mijn moeder mij liet verzorgen door mijn vader toen ik 4 
maanden oud was. Hij legde mij boven op de eetkamer tafel en keek toe terwijl ik er af viel!! Ik herinner 
me duidelijk het gevoel van paniek terwijl ik viel en ik kan me zelfs nog de enorme stekende pijn 
herinneren van toen mijn lichaam de vloer raakte. Ik kan me zelfs nog de kleur van het tapijt, het patroon 
van het behang en andere details van de kamer herinneren. We zijn uit dat huis in Santa Monica 
weggegaan toen ik 6 maanden oud was, en ik heb het sindsdien nooit meer teruggezien. Niet in staat te 
doorgronden wat deze herinneringen aan mijn jongste kinderjaren konden betekenen, begon ik te lezen 
over de ervaringen van Vietnam veteranen en hoe zij soms volslagen onverklaarbaar de gruwelijkste 
belevenissen tijdens de Vietnam oorlog in een flits opnieuw beleefden. Ik dacht dat dit een zelfde soort 
van geheugen fenomeen was. Om mijn herinnering aan het eerste incident op de proef te stellen, deelde 
ik deze herinnering met mijn moeder. Haar reactie was er een van stomme verbazing en ofschoon ze erg 
verward was over de dingen die mijn vader met mij deed, zei ze dat ik ons eerste huis beschreven had en 
ze was stomverbaasd dat ik mezelf zo precies wist te herinneren, tot in detail, wat zich in dat huis had 
afgespeeld terwijl ik toen nog maar een zuigeling was. Ik was het derde kind van een moeder met een 
erg druk bezet leven, er waren nooit enige foto`s gemaakt in dat huis die ik gezien zou kunnen hebben. 
De bevestiging die ik van haar kreeg, gaf me meer vertrouwen in de andere herinneringen die kort 
daarna begonnen terug te stromen in mijn bewustzijn. 
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MISHANDELING OM MEERDERE PERSOONLIJKHEDEN TE CREËREN 

Mishandelingen, te gruwelijk om te verdragen als kind, ontvouwden zich voor mij om mee om te gaan als 
volwassene. Stukje bij beetje begon ik mij te herinneren en te begrijpen wat er werkelijk met mij 
gebeurd was als kind, maar de herinneringen kwamen beslist niet leuk verpakt of in chronologische 
volgorde. De tijd zou het leren terwijl de ene na de andere herinnering op zijn plaats begon te vallen en 
net als met een puzzel waarbij de stukjes allemaal zijn uitgelegd begon ik een meer compleet maar 
ontzettend afgrijselijk beeld te zien. 

Gewapend met die eerste bevestiging van mijn moeder en de steun van twee therapeuten begon ik 
dagelijkse therapiesessies met herinneringen van afschuwelijke martelingen, afgrijselijk misbruik en 
vreemde details die erg pijnlijk voor me waren, maar erg netjes gerangschikt in de beleefwereld van 
diverse zowel kinderlijke als volwassen persoonlijkheden die in mijn hersens geprogrammeerd waren. 
Velen hadden zelfs andere namen. Dit was in 1987, twee jaar nadat mijn eigenlijke “bewustwording” was 
begonnen en het was pas nu dat ik werkelijk accuraat mijn zuigelingen tijd kon herinneren. Ik werd 
verwezen naar Stuart Perlman in Philadelphia, een psychotherapeut verbonden aan het Westwood 
ziekenhuis en begon hem regelmatig te bezoeken. Enige keren per week tot aan de zelfverminking- en 
zelfmoordcrisis waar ik mezelf doorheen moest worstelen, die werd aangestuurd doordat ik me dingen 
begon te herinneren ( dingen waarvoor ik geprogrammeerd was, deze te vergeten ) totdat dit me noopte 
om deze sessies op te voeren tot zeven of meer keren per week. Daarnaast had ik ook nog wekelijkse 
sessies met Margaret Paul in Philadelphia. 

Toen ik begon met therapie, was er geen enkele van mijn therapeuten vertrouwd met het verschijnsel 
van meerdere persoonlijkheden in één geest of de materie van ritueel misbruik. De werkelijk gruwelijk 
pijnlijke en vaak afschuwwekkende flitsen en het afreageren op de ondraaglijk pijnlijke herinneringen die 
mij overkwamen terwijl ik in sessie was, maar ook daarbuiten, waren voor alle betrokkene een zeer 
pijnlijke situatie, iedereen probeerde mij te begrijpen en vroeg zich verbaasd af wat er toch met mij 
gebeurde. 

Dokter Perlman schreef een artikel over Multiple Personal Disorder  ( identiteitsstoornis of zo u wilt 
persoonlijkheidsstoring.) voor een psychoanalytisch tijdschrift waar hij vertelde dat hij langzamerhand 
geleerd had dat MPD lang niet zo zeldzaam was als dat men hem op school had verteld. Ondanks dat zijn 
gelaten houding en zijn psychoanalytisch standpunt  mij vaak wat ongemakkelijk deden voelen 
gedurende de therapie sessies met hem, ben ik toch blij dat hij niet de kans gezien heeft om zijn idee dat 
ik “waanvoorstellingen” had, in mijn geheugen te verankeren. Mijn eerste sessie met dokter Perlman 
was werkelijk ontroerend toen tranen van zijn wangen biggelden terwijl ik hem het ene na het andere 
verhaal vertelde over mijn periode van seksueel kindermisbruik. 

De wijze woorden die hij mij meegaf waren:” Alles wat jij moet helen zit van binnen, jij hebt alle 
antwoorden in jezelf zitten” 

Mijn andere therapeut dokter Paul en ik waren constant perplex over de vraag wat al die herinneringen 
te betekenen hadden, en we hadden geen antwoord daarop totdat ik een jaar later zelf alleen een 
bijeenkomst in New Jersey bijwoonde van VOICES Victems Of Incest Emerge as Survivors ( slachtoffers 
van incest komen tevoorschijn ( staan op ) als overlevenden) toen ik een vrouwelijke minister hoorde 
spreken over satanisch ritueel misbruik. Aan het einde van haar lezing voelde ik mij als verdoofd doordat 
de spreekster zovele martelingen had genoemd die hetzelfde waren als wat ik me herinnerde uit mijn 
kindertijd. Het prachtige sprookjesleven dat ik ooit gedacht had te leven begon aan alle kanten af te 
brokkelen. Herinnering op herinnering. 

Het volgende stuk is een nauwkeurig samengesteld verslag van mijn verleden. 
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Toen ik zes maanden oud was, besloten mijn ouders om naar het platteland te verhuizen om hun jonge 
gezinnetje op te voeden. Mijn broer Jim was toen acht jaar oud en mijn broertje Rick was vier. Ik zelf was 
zes maanden oud. Mijn vader leende geld van mijn moeder`s moeder om een drie slaapkamer 
boerenhuis te kopen in het midden van een walnoot bos in Woodland Hills in Californië. Dit “ thuis” zou 
de geheime basis worden voor extreme foltering en mishandeling van mij gedurende de volgende 19 
jaren. Deze jaren van mishandeling zouden genoeg geweest zijn om minstens tien kinderen te 
vermoorden, maar op de een of andere manier heeft het mij niet gedood. Mijn vader vertelde me iedere 
keer als hij mij pijn deed, dat hij dat deed om mij harder te maken en mij sterker te maken voor de 
toekomst. Als resultaat hiervan splitste ik mezelf op in diverse persoonlijkheden om de overweldigende 
fysieke en psychologische pijn en verraad te kunnen verdragen. 

Mijn vader werkte als lasser voor opdrachtgevers tot 1957 toen hij besloot om eigen baas te worden met 
als vooruitzicht zijn eigen lasbedrijf en werkplaats te beginnen 

Dit bedrijf : Eckhart`s Welding Shop ( Eckhart`s Laswinkel ) zat aan de Pico Boulevard in West Los Angeles 
en was aanvankelijk de enigste bron van inkomsten voor ons, sinds dat mijn moeder besloot volledig 
thuis te blijven om het huishouden te doen en voor ons te zorgen. We leefden eenvoudig van het geld 
dat mijn vader verdiende met zijn werk. Als door een vlijmscherp mes gesneden, waren de twee 
werelden van elkaar gescheiden, het ( voor het oog van de wereld ) gewone gezinnetje, en de hele 
duistere, geheimzinnige en pijnlijke werkelijkheid die in ons onderbewustzijn altijd aanwezig was, net 
zoals de helse pijnen. Ik zal vele van deze “sneetjes” duisternis met u delen zodat u als lezer kunt 
begrijpen hoe een en ander in z`n werk ging. 

Toen ik een jaar oud was legde mijn vader mij in een dekentje dat aan een touw bevestigd was aan het 
hoge plafond en draaide me rond, rond, rond, rond en rond totdat ik compleet duizelig was en volledig 
verward. Dan bracht hij mij helse pijn toe door iets scherps in mijn vagina te steken en mijn jonge geest 
knalde uit elkaar, splitste zich in een compleet nieuwe andere persoonlijkheid om de pijn te kunnen 
weerstaan. Hij begon zijn seksueel misbruik al op mij in mijn eerste maanden door dingen in mijn vagina 
te stoppen en geleidelijk aan werd de grootte opgevoerd zodat ik op de leeftijd van twee jaar in staat zou 
zijn een volwassen penis te “ontvangen”. Ik werd als een “bruidje” voorbereid op kinderprostitutie, 
pornografie en een belangrijke plaats bij de “ingewijden” binnen de kerk. Mijn moeder kon zich nog 
herinneren dat ze me gillend over moest dragen in de armen van haar broer John, die me voor een week 
mee zou nemen naar Santa Barbara. Als ze me vertelde over dit incident liet ze het altijd op mij 
overkomen alsof ze geen keus had, geen enkele vrije wil van waaruit zij zelf kon beslissen dat niemand 
haar pas geboren baby van haar weg kon nemen. De herinnering van wat er gebeurd is in Santa Barbara 
bij oom John is tot op dit moment nog steeds niet toegankelijk, maar ik weet dat het veelbetekenend 
moet zijn geweest. Ongelukkigerwijs, zoals u al zult begrijpen, had mijn arme, hersen gespoelde, toch al 
niet te snuggere moeder nooit enige kans en was zelf ook totaal gemanipuleerd door mijn vader van wie 
ik denk dat ook hij zelf leed aan MPD en dat hijzelf ook ritueel misbruikt was en hoogstwaarschijnlijk zelf 
ook onder Mind Control was. Maar toch heel veel van de tijd samen, was mijn moeder een lieve, 
zorgzame en vriendelijke vrouw, maar ook zij werd “gestuurd”. Overdag was ze als bezeten bezig met 
poetsen, het strijken van alles dat brandschoon gewassen werd, vloeren schrobben, ramen lappen, 
koken en zorgen dat wij niets te kort kwamen. Na het eten deed mijn moeder de afwas en zat mijn vader 
televisie te kijken of de krant te lezen. Terwijl hij zich ontspande boog mijn moeder zich over de 
boekhouding van mijn vader`s bedrijf. Ze was altijd bezig en nam nooit eens even pauze totdat ze 
meestal rond elf uur s`avonds “instortte” en naar bed ging.  

Toen ik er bovenop begon te krabbelen in de 80er jaren, vroeg ik mijn moeder hoe het toch kwam dat 
alles wat ze destijds deed, alleen maar poetsen was en schrobben en dat ze nooit eens tijd had om haar 
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aandacht te geven aan mij als kind, was haar antwoord:” Sue, denk eens terug, ik had altijd het gevoel 
dat er iets heel erg smerigs was met ons huis.” 

Mijn moeder kon juist dát heel goed voelen, wat haar niet was toegestaan om over na te denken en ze 
had gelijk! Er was iets heel erg smerigs met dat huis! Het onderbewustzijn loste het probleem op, op de 
enige manier die het kende, door het weg te poetsen. Ze sliep er ofwel doorheen, was ofwel verdoofd, 
onder drugs, of onder mind control als ik werd misbruikt, of wanneer ze zelf werd mishandeld door mijn 
vader of misbruikt door anderen, Ze was er zelf nooit écht met haar gedachten bij. 

Ze luisterde als bezeten naar muziek die haar op de een of andere manier hielp om “uit” te schakelen en 
waar ze min of meer beneveld van raakte. Met de wetenschap die ik nu heb, denk ik dat ze 
geprogrammeerd was om naar bepaalde muziek te luisteren die men haar had in-geprogrammeerd om 
haar herinneringen heel diep naar een plekje in haar onderbewustzijn weg te voeren en ver weg van het 
werkelijke leven, muziek die haar programmeerde om het “perfecte” familieleven “werkelijk” te houden 
door melodieën en/of songteksten in de muziek, die een betekenis hadden voor haar. 

Mijn vader mixte medicijnen voor mijn moeder en mijn moeder slikte alles, volgde zijn raad, advies en 
commando`s slaafs op. Plichtsgetrouw aan haar programmering leverde ze mij af op adressen, haalde mij 
op van adressen, waar ik werd voorbereid, getraind, misbruikt, geprogrammeerd en mishandeld, zonder 
dat ze het geringste besef had van waar ze mee bezig was. Tot op de dag van vandaag huilt mijn moeder 
hierover als ik ernaar vraag, maar blijft volhouden dat ze, hoewel ze het gevoel heeft dat de 
beschuldigingen op grond van waarheid berusten, zij zich er totaal niets van kan herinneren. 

(Inzet: Al eerder in dit boek is bebleken dat slachtoffers van mind-control geprogrammeerd werden 
vanaf het allereerste begin om  zelfmoord te plegen als ze zichzelf ooits iets zouden herinneren, bij de 
een werkte dat programma blijkbaar doeltreffender dan bij de ander.  

Nu we toch uit bovenstaand verhaal begrijpen dat ook muziek een belangrijke rol speelde in het hele 
programmeringsproces, wil ik u vragen eens opnieuw te luisteren naar: The Sound of Silence Van Art 
Garfunckel en Paul Simon. Iedereen in Nederland heeft dat nummer honderden keren gehoord, het was 
jarenlang een hit en behoort intussen tot de klassiekers. Maar heeft ook iemand écht geluisterd? 

Ik dank een goede vriendin voor dit materiaal en de gouden tip. 

Muziek zal hierna nooit meer zomaar muziek zijn. 

Zoek het op op Youtube als u wilt:          Simon and Garfunckel The Sound of Silence. 

Ik geef eerst de originele tekst in het Engels en daarna volgt de vertaling in het Nederlands. 

 

The Sound of Silence. 

Hello darkness my old friend, i`ve come to talk with you again 

Because a vision softly creeping, left it`s seed while i was sleeping 

And the vision that was planted in my brain, still remains within the sound of silence. 

In restless dreams i walked alone, narrow streets of cobblestones 

Beneath the halo of a streetlamp, i turned my collar to the cold and damp 

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, that split the night 
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And touched the sound of silence. 

And in the naked light i saw, then thousand people, maybe more. 

People talking without speaking, people hearing without listening 

People writing songs that voices never share 

And no one deared disturb the sound of silence 

Fools said i and you we do not know,  Silence like a cancer grows 

Hear my words that i might teach you, take my arms that might reach you 

But my words like silent raindropps fell, and echoed in the wells  of silence. 

And the people bowed and prayed, to the neon God they made 

And the sign flashed out it`s warning, in the words that it was forming 

And the signs said, the words of the prophet are written on the subwaywalls 

And entertainmenthalls and whisperd in the sound of silence. 

 
 
 
 
Het geluid van de stilte ( vrij vertaald) 

Hallo duisternis mijn oude vriend, ik kom weer eens met je  praten 

Een visioen houdt me steeds bezig, plant zijn zaad terwijl ik slaap 

Het visioen geplant in mijn hersens, blijft achter in de stilte 

In angstige dromen loop ik alleen in smalle straatjes van steen 

Onder een straatlantaarn doe ik tegen de kou mijn kraag omhoog 

Steken in mijn ogen van de flits van een neonlicht dat de nacht in tweeën splitst 

En dan weer het geluid van de stilte 

Dan in het volle licht zie ik 10.000 mensen of wel meer 

Mensen praten zonder te spreken, horen zonder te luisteren 

Mensen schrijven liedjes die nooit door stemmen gezongen worden 

En niemand durft de stilte te doorbreken 

Idioten zeggen: jij en ik weten niet dat de stilte groeit als een gezwel 

Hoor mijn woorden, ik kan je misschien iets leren 

Pak mijn handen, ik kan je misschien bereiken 

Maar mijn woorden vallen als zachte regendruppels en gaan verloren in de stilte. 

En de mensen knielden en bogen voor de Neon God voor hun ogen 
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En een teken van de profeet flitste nog: pas op!! Maar niemand let er op 

Het staat geschreven op de muur, het is te lezen op elke schuur 

 En te horen in het geluid van de stilte. 

De boodschap hierin is:  

Als iedereen alleen maar blijft zwijgen………………en in stilte zijn Neon God  (Computer en TV) aanbidt. 

Dan geven we het comité van 300 precies wat ze willen. 

Ons hele leven verloopt tegenwoordig via computers. Als je geen computer hebt tel je niet mee, kun je 
niet bankieren, niet online shoppen, vrijwel elke communicatie loopt tegenwoordig via e mail, als dat 
plotseling wegvalt, dan heb je geen chat ”vrienden” meer, en kun je niet skypen met familie aan de 
andere kant van de wereld. Dus…….. je kan niet meer zonder. Maar wat te doen, als plotseling het 
internet wegvalt? Dat zelfde internet dat ons door de rijksten der aarde is opgedrongen zonder dat we 
daar weet van hadden. ( ik kom hier straks nog op terug in een verslag van een vergadering van de 
Bilderbergers - het Comité van 300 - de Illuminatie – de schaduwregering – de vrijmetselaars – of hoe u 
ze verder nog noemen wilt. Voor alle duidelijkheid dient gezegd te worden: Het is één en dezelfde 
groepering. ) 

Dan nog dit: Niet elke vrijmetselaars is bankier, maar alle ( grote ) bankiers zijn wel vrijmetselaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



RITUEEL MISBRUIK BINNEN DE KERK. 

Mijn moeder sloot zich aan bij de Eerste Baptistische Kerk van Woodland Hills en begon mij mee te 
nemen naar de kerk. Later tijdens therapie herinnerde ik mij tunnels, die onder die kerk doorliepen en ik 
maakte er tekeningen van. Deze tunnels stonden in verbinding met naburige huizen, waar mijn 
misbruikers uit godsdienstelijke kringen woonden. Op zondagochtend liet mijn moeder mij vaak achter in 
de kinderopvang van de kerk, terwijl zij zelf naar de kerkdienst ging. Leidinggevende 
hoogwaardigheidsbekleders binnen die kerk, samen met nog enkele buurvrouwen, en de priester 
misbruikten mij regelmatig gezamenlijk in die kerk in een satanisch ritueel. De ouderling van die kerk die 
mij misbruikte, was Rey Grant B. Yeatman. 

Op tweejarige leeftijd, zat ik niet meer in die kerkelijke kinderopvang maar ging naar een klein 
zondagsschooltje, samen met andere kinderen. Op zekere zondag toen ik al een klein beetje ouder was 
kwam Rey Yeatman mijn klas van die zondagsschool binnen gewandeld, en keek toe terwijl wij speelden 
en tekeningen maakten. Hij wees naar mij en zei dat ik “door God gekozen” was, en droeg me op hem te 
volgen. Eenmaal buiten op een afgelegen plek dwong hij mijn hoofd naar beneden en onder zijn toga om 
hem oraal te bevredigen zoals mijn vader mij vanaf mijn geboorte had geleerd te doen. Nadat ik klaar 
was, veegde hij mijn mond af met een papieren zakdoekje en vertelde me dat ik naar de hel zou gaan 
voor wat ik net gedaan had, maar dat me vergeven zou worden als ik er nooit met iemand over zou 
spreken. Dan bood hij aan om te bidden voor mijn ziel en stuurde me vervolgens weer terug naar mijn 
zondagsschoolklas. 

Op een andere zondag nadat ik anaal verkracht was in een achterkamer door Rey Yeatman, nam hij me 
bij mijn hand en terug naar de zondagsschoolklas, boog zich naar mij voorover en wees op een tekening 
van Jezus te midden van kleine kinderen en zei: ”Jezus zal nooit en te nimmer kunnen houden van een 
klein meisje dat zo slecht en verdorven is als jij”  Vanaf die dag groeide ik op met het idee dat er iets 
verschrikkelijk verkeerd was aan mij, en dat ik nooit bij andere mensen zou kunnen horen. Ik meende dat 
Jezus nooit van mij zou kunnen houden omdat ik zo`n slecht meisje was. Er was iets in mijn binnenste dat 
stierf, maar toch was er ook ergens van binnen dat beschermde gevoel door engelachtige wezens die mij 
steeds herinnerden aan Gods eindeloze liefde en hun steun aan mij. Toen ik tijdens martelingen vaak 
buiten-lichamelijke ervaringen ondervond door de onverdraagbare onmenselijke pijn, spraken de 
engelen van Jezus liefdevol tegen mij en legden mij uit dat ik terug moest in mijn lichaam en dat ik het 
ooit, als ik ouder zou zijn, zou gaan begrijpen. In mijn onder- bewustzijn, in mijn beperkte “kind zijn” 
dacht ik dat ik in de ogen van God een afschuwelijk kind was van wie God onmogelijk kon houden. 

Op zondagen werden ook wel andere kinderen “gekozen door God” en moesten de klas uit, samen met 
de priester. Veel van de mensen die voor de kerk werkten, zoals de secretaresse en de leraren van de 
zondagsschool, waren buren van ons en zoals ik nu begin te begrijpen, waren hoogst waarschijnlijk al in 
hun kindertijd misbruikt, en voerden hun gewelddadige acties alleen uit via hun eigen onbewuste 
kindertijdprogrammering. 

Mevrouw Winkler, de parochie secretaresse, woonde aan de andere kant van de straat. In aanvulling op 
haar “christelijkheid” deed ze ook aan toverij en hekserij in haar geheel verduisterde huis, dat goed 
afgelegen lag, en dat door dikke gordijnen nieuwsgierige blikken buiten hield. Toen ik nog een peuter 
was maakte mijn vader mij s`zaterdags of s`zondags s`morgens vroeg wakker en nam mij mee de straat 
over met een winterpeen om “de paardjes te voeren.” We gingen de paarden wel voeren, maar de 
eigenlijke bedoeling hiervan was om mij het huis uit te krijgen om naar Mevrouw Winkler te gaan voor, 
wat zij noemden ”mijn training en voorbereiding.” Mevrouw Winkler ontstak kaarsen en legde mijn 
tengere lichaampje op haar tafel en zong psalmen terwijl ze scherpe naalden in mijn voetjes stak, me 
verbrandde met de kaarsen of me de stuipen op het lijf joeg met grote spinnen, en dan zei ze heel lieflijk 
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:”Lig stil Susie, zodat dit drankje kan inwerken. Jij zult ooit heel machtig en heel speciaal zijn. Jouw vader 
betaald mij voor deze behandeling om jou speciaal te maken, want jouw vader houdt van jou. Jij zult 
aanzien genieten.” Andere keren vertelde ze me weer dat ik door God zelf gekozen was om een bepaalde 
missie uit te voeren. In plaats van georganiseerd Satanisme, paste zij haar eigen perverse vorm van 
Christelijkheid op mij toe, met de bedoeling om mij te “reinigen.” Om mij te verlossen van alle kwaad. Ze 
had het nooit over de duivel of satan, maar sprak wel steeds van hel en verdoemenis. Het was een soort 
haat-liefde relatie die bestond uit een soort mengsel van Christelijkheid en hekserij. Mevrouw Winkler 
knipte stukjes van mijn haar en bewaarde die voor rituelen die met o.a mijn vader  en nog vele andere 
“geïnformeerden” binnen de kerkelijke gemeente gehouden werden op afgelegen plaatsen in de open 
lucht, in het holst, en de anonimiteit van de donkere nacht. 
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TRAUMATISCHE PROGRAMMERING 

Jarenlang, werd ik door mijn vader geprogrammeerd door middel van een hele variëteit aan 
gewelddadige, rituele, fysieke en psychologische mishandelingen, martelingen en seksueel misbruik die 
onder andere bestonden uit: opsluiting in kasten, in kooien, en een doodskist waarbij me steeds verteld 
werd dat ik daar werd achtergelaten om dood te gaan, ook bijna-verdrinkingen, isolatie, naalden 
gestoken in zeer gevoelige lichaamsdelen, eten en slaap onthouding, electroshock door middel van 
electrische kabels, las apparatuur etc. verdovingen, geraffineerde hypnose technieken en elektronische 
programmeringsmethoden. Ook werd ik regelmatig ondersteboven vastgebonden aan een walnootboom 
in het geïsoleerde walnootbos en ook op andere plaatsen, waarbij ik gedwongen was letterlijk het lijdend 
voorwerp te zijn van martelrituelen en orgies waarbij ik veelvuldig seksueel misbruikt werd op steeds 
opnieuw weer nóg perversere manieren. Destijds stond Woodland Hills nog in z`n kinderschoenen. In het 
begin waren er maar een paar andere huizen gebouwd in onze straat, die mijn vader en anderen 
verzekerden van volop vrije ruimte om hun misdaden te begaan. In 1952 was de snelweg die nu bekend 
staat als Snelweg 101 er nog niet. Het hele gebied was destijds nog grotendeels onbewerkt en 
onbebouwd en erg landelijk, hetgeen deze misdaden fantastisch camoufleerde, waardoor er nooit 
iemand iets in de gaten had van wat zich daar werkelijk afspeelde. Toen ik nog erg klein was, had mijn 
vader een verhouding met een andere “kerkelijke secretaresse” die naar de naam Selma McGrew 
luisterde, en in het huis achter ons woonde. Zij nam deel aan mijn “voorbereidingen” door mijn vader 
toestemming te geven om mij te laten deelnemen in de seks die zij samen hadden. Nog zo jong en zo 
klein had ik vaak het gevoel dat ik vermoord werd bij deze samenkomsten en daardoor splitste ik mij als 
automatisch in nog meer persoonlijkheden om dit te kunnen verdragen. 

De nacht was bij ons thuis nooit bedoeld om te slapen, maar voor “training”. Mijn moeder was de enige 
die het was toegestaan of zelfs werd gecommandeerd om te gaan slapen. Mijn twee oudere broers, Jim 
en Rick, kwamen samen met mijn vader s`nachts naar mijn slaapkamer en vormden een eindeloze 
polonaise van allerlei manieren van seksueel misbruik die altijd plaats vonden onder de regie van mijn 
vader. Mijn broer Rick, die vier jaar ouder is als ik, werd het vaakste gekozen om deel te nemen aan mijn 
“opleiding,” en mijn vader gebruikte hem heel vaak om mij voor te bereiden voor kinderprostitutie en 
voor mijn steeds sneller naderende “debuut” in kinder pornografie. 

Wij twee werden gelijktijdig seksueel misbruikt en kregen beide electroshocks met kale koperdraden 
tegen onze genitaliën. Ik kan mezelf nog pijnlijk nauwkeurig herinneren hoe mijn broertje als een zombie 
voor zich uitstaarde, terwijl mijn vader de electrische draden aan zijn penis vastmaakte en vervolgens de 
stekker in het stopcontact stopte, waardoor zijn lichaam schokte en kronkelde in oncontroleerbare 
stuipen. Tranen stroomden van mijn broertjes wangen toen hij gedwongen werd toe te kijken terwijl de 
beurt voor dezelfde behandeling naar mij ging. Jarenlang vertelde mijn moeder het verhaal dat ze steeds 
mijn broertje achter de divan vond, waar hij zich verstopte, terwijl hij kale koperdraden aan zichzelf had 
bevestigd en de stekker in het stopcontact had zitten. Ze lachtte enigszins verward, een vragende idiote 
lach als ze hierover sprak. Ze kon zich waarschijnlijk niet voorstellen waar de kale koperen kabels 
vandaan kwamen of waarom haar zoon zichzelf steeds probeerde te elektrocuteren. Ik zelf stak zo vaak 
een keukenmes in het stopcontact, dat er een versleten keukenmes bij ons in de lade lag met inkepingen 
erin van het steeds weer opnieuw gebruiken tijdens electroshocks die we ons kennelijk “vrijwillig” zelf 
toebrachten. Deze onbewuste handelingen versterkte onze programmering. 

Ik werd vaak in het holst van de nacht wakker gemaakt door mijn ouders en gedrogeerd om rituelen bij 
te wonen die werden opgevoerd in een leegstaand perceel achter de kerk en andere lokaties in de buurt 
van Woodland Hills. Veel van de greppels en buitenlokaties die gebruikt werden voor rituelen toen ik 
jong was, zijn sindsdien veranderd in bouwgrond en huizen of dichtgestort met cement. In de 50er jaren 
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boden deze lokaties beschutting, afzondering en privacy voor deze groep. Het was niet de hele gemeente 
die deelnam aan deze nachtelijke horror. Slechts een klein groepje van zogenaamde “ingewijden” 
mochten hieraan deelnemen. 

Op de leeftijd van twee jaar werd ik ingewijd in de club van ingewijden tijdens een “viering” die ter ere 
van mij ( als de bruid van Christus ) werd opgedragen. Ik werd gedrogeerd, en aangekleed in een lange 
witte zijden jurk werd ik doorgegeven in een kring van gedrogeerde leden, terwijl zij rond een 
vreugdevuur zaten in een leegstaand perceel in het holst van de nacht. Ieder lid betastte me seksueel en 
daarna werd ik op een altaar neergelegd en werd er door iedereen een “feestelijke”verkrachting op mij 
uitgevoerd die werd opgedragen aan Christus en de groep. 

De ingewijden droegen zwarte toga`s en namen deel aan seksuele orgies en het doden en tot zich nemen 
van zowel dierlijke als menselijke slachtoffertjes. Zij geloofden blijkbaar dat deze vorm van cannibalisme 
en seksuele handelingen de levenskracht van het slachtoffertje op hen over zou dragen waardoor ze zelf 
steeds “machtiger”werden. 

Ik was onderdeel van vele rituelen, die bestonden uit: het gebrand worden door kaarsen, Crusifixen die 
in mijn genitaliën geramd werden terwijl ik op een altaar lag of ondersteboven was vastgebonden aan 
een kruisbeeld, pinnen die werkelijk in elk lichaamsdeel gedreven werden, ook in mijn vagina en in mijn 
verhemelte, er werden dieren en baby`s direkt voor m`n neus vermoord en ik werd gedwongen hun 
rauw vlees te eten, het bloed en de urine te drinken. Er waren meerdere kinderen betrokken bij deze 
rituelen en toen we eenmaal een bepaalde leeftijd bereikt hadden werden we gedwongen om zelf actief 
deel te nemen in deze rituelen en moesten we zelf dieren en baby`s doden. Om deze horror te overleven 
ontwikkelden zich steeds meer nieuwe persoonlijkheden in mij. Niets heeft me ooit méér pijn gedaan en 
verdriet, dan het gedwongen worden anderen pijn te moeten doen of om verplicht te moeten toekijken 
terwijl anderen gemarteld werden of vermoord. 
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MIJN POPPENVERZAMELING 

Ik had een poppenhuis dat mijn vader speciaal voor mij had laten maken. Het zat tjokvol met poppen van 
over de hele wereld die mij gegeven waren om van te houden. Mijn vader gebruikte die poppen om 
verschillende persoonlijkheden in mij te programmeren, terwijl hij mij dag in - dag uit misbruikte. Het 
gebeurde vaak, wanneer mijn vader mij martelde, dat hij mij steeds een andere pop gaf met de 
bedoeling om verschillende personages van me te maken met verschillende identiteiten die ik in mijn 
jonge hersentjes kon vasthouden in relatie tot de pop die ik op dat moment vasthield. Hij leerde mij dat 
de pop onderdeel van mij was, maar toch ook weer los van elkaar gescheiden; en dan noemde hij de pop 
bij haar naam. 

Zo waren er: het kleine popje met rood haar en sproetjes, de babypop, Cindy de bruidspop, Rebecca, 
Sally, Thumbelina ( duimelotje) Barbie en Madame Alexander, om er maar een paar te noemen. Ik was 
omgeven door poppen, in het bijzonder door de glazen vitrinekast die m`n vader voor me had gemaakt, 
waarin alle poppen achter glas stonden. Ik werd geleerd dat de poppen allemaal waren “uitgespeeld” en 
dat ze niet meer konden spelen totdat hij zou zeggen dat het tijd werd om uit de kast te komen. 
S`nachts, wanneer hij me wekte voor misbruik, koos hij dan een pop wiens persoonlijkheid naar buiten 
moest komen ( en alléén maar die persoonlijkheid! ) op die manier de diverse verschillende 
persoonlijkheden in mijn hersenen controlerend, programmerend, testend, en voedend met steeds meer 
details om te onthouden, door deze ene persoonlijkheid en alléén door haar. Soms pakte hij een pop uit 
de kast en zei dan:”Ze staat nu niet meer op het schap, ze kan nu gewoon naar buiten komen en spelen”, 
en op die gevoelige leeftijd zette ik mezelf ( zoals mijn vader het noemde ) in de “uit”stand.  

Dan zei hij:” Susie, jij stapt volledig aan de kant, als de pop volledig in jouw lichaam kruipt, Als ik drie keer 
met m`n vingers knip kruipt Pop in jouw lichaam en Susie gaat aan de kant staan, zoals nu”. En dan 
knipte hij driemaal tussen z`n vingers en ik volgde als in trance elk commando van mijn vader tot in de 
puntjes op. Wat het commando ook was. 

 

(Inzet: dit thema werd zelfs overgenomen door mensen die het goed betalen konden, en sommigen van 
hen, schaamden zich er helemaal niet voor, om zich ook in het openbaar ( al was het dan op dat moment 
voor de buitenwereld helemaal niet duidelijk wat ze eigenlijk zagen) te omgeven met hun 
poppenverzameling. 

 

De “poppenverzameling” van Ghaddafi ( 5 van zijn seksrobots en één echte lijfwacht.) 
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FEESTDAGEN 

De feestdagen waren altijd tijden met een dubbele lading of dubbele bodem zo u wilt. Het was een keer 
met Kerstmis, dat ik opgewonden wakker werd en nieuwsgierig wilde gaan kijken wat de Kerstman voor 
me had meegebracht. Mijn twee werelden met daarin vele verschillende persoonlijkheden waren steeds 
blootgesteld aan twee heel verschillende realiteiten, en deze dag zou daarop geen uitzondering vormen. 
Susie, in haar rood fluwelen jurkje kreeg een speciale behandeling, terwijl andere persoonlijkheden er 
met “X mis” minder bedeelt vanaf kwamen. 

Terwijl Susie een hele grote Kerstsok van de kerstman kreeg die tot aan de rand toe gevuld was met 
speeltjes en lekkers, kreeg Sharon scheermesjes, kolengruis en bloederige lichaamsdelen van dode 
dieren.  

“Sharon” was een van mijn vele innerlijke persoonlijkheden die mijn vader gecreëerd had als mijn 
“tweelingzusje”. Het “tweelingzusje” van Susie mijn dagelijkse normale persoonlijkheid 

Één kerstmis die me nog( letterlijk ) in m`n geheugen gebrand staat, is de keer dat er een rituele 
marteling plaatsvond terwijl mijn vader me op mijn rug op het kleed voor de openhaard neerlegde en 
mijn vagina vingerde met z,n vingers terwijl hij  met zijn andere hand een kachelpook voorbereide in het 
open haardvuur. Terwijl hij me hypnotiseerde tot in een trance begon hij me voor te bereiden met de 
woorden: “ Je zal hier niets van voelen, je zal steeds alleen het plezier voelen, zoals ik je nu streel, is het 
lekker? “ 

“Ja Papa,” antwoordde ik als een robot. 

“Mooi, wat ik nu ga doen, zal het plezier alleen nog maar verhogen,” hij trok zijn vingers uit mijn vagina 
en plaatste de gloeiende kachelpook in mijn vagina, en zoals mij onder hypnose bevolen was voelde ik 
alleen de plezierige warmte in me. Hij zei toen:”Goed zo schatje, je doet het prima, haal nu heel erg diep 
adem, en tel langzaam tot drie, en doe maar net alsof je moet plassen, en als ik dit er weer uit haal, zul je 
zelfs nog meer plezier voelen, ok?”. 

“Ja Pappie” zei ik terwijl ik een klein handje voor m`n gezicht hield en terwijl ik aftelde “Een” stak ik één 
vingertje in de lucht, en bij “Twee” liet ik twee kleine vingertjes omhoog wijzen en bij “Drie” trok hij de 
kachelpook eruit en ik voelde me echt geweldig. Het deed niet eens pijn. Ik kon de pijn van dat 
roodgloeiende ding niet voelen. In de daarop volgende maanden was ik op zekere dag in de werkplaats 
van mijn vader en zag een roodgloeiend stuk metaal dat mijn vader aan het lassen was en dat ik zonder 
erbij na te denken oppakte waarbij ik een hele lelijke derdegraads verbranding opliep. Ik was verbaasd 
en geschrokken tegelijk, ik had geen besef dat dit mij kon raken. 

Mijn vader was een absolute expert in dit soort dingen. 

Bij andere gelegenheden hield hij iets erg griezeligs dicht bij mijn gezicht,  voordat hij mij pijnigde, of hij 
zei me dat ik stil moest zitten terwijl hij een zilverkleurige metalen band om mijn polsen deed en om mijn 
voorhoofd en hij liet dan elektriciteit door mijn lichaam gaan uit een kleine zwarte doos die verbonden 
was aan de draden, die op hun beurt weer verbonden waren met mijn polsen en voorhoofd. Hij zei dan 
vaak:”Je doet het erg goed”, terwijl hij me iets gaf uit de zwarte doos wat hij een “stoot” noemde. 

Te pas en te onpas, ook wanneer er andere mensen bij aanwezig waren, kon mijn vader zomaar ineens 
zeggen:”Moet je soms een stoot?” Ik giechelde dan maar “Nee papa,”alsof het een spelletje tussen ons 
tweeën betrof, maar dat was het om de donder niet. Het vrat de energie uit je lichaam. Vaak was ik na 
zo,n stroomstootbehandeling zo moe, dat ik omviel van de slaap en m`n onnozele moeder vroeg dan 
steeds:” Wat is er met jou aan de hand? Ben je ziek?”. 
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”Kweenie”, zei ik dan maar, want ik wist nergens iets van. Weten, betekende bewust zijn, en bewust zijn 
was levensgevaarlijk, dan onderging je heel veel pijn om jou weer terug onbewust te krijgen, dus Susie 
had geen idee en wist nergens iets van. 

Er waren nachten dat mijn vader mij uit bed haalde en me nog slaperig in een apparaat legde dat aan de 
zolder bevestigd was dat hij kon laten ronddraaien, korte tollingen, heel snel, en hij liet me dan draaien 
totdat ik volledig gedesoriënteerd was en hield me voor de spiegel en noemde me bij een andere naam 
dan mijn eigen, “Sandy, kijk, dat ben jij daar in de spiegel, en Sandy is mijn vriendinnetje, Sandy gaat ons 
helpen, Sandy is een vriendin van Susie, maar Susie weet niet dat Sandy bestaat, Susie mag niet eens aan 
jou denken Sandy”. Dit was een van de vele tactieken die gebruikt werden op erg jonge leeftijd om een 
geheel stel hersenen op te delen in apart en los van elkaar functionerende onderdelen, en op die manier 
meerdere persoonlijkheden te creëren in een en dezelfde persoon. 

Onder hypnose was ik verteld:” Ballonnen nemen je mee, naar de kamers met de vele persoonlijkheden, 
maar als je naar ieder apart kijkt weet je dat ze allemaal jou zijn. Ze zijn allemaal jou, maar steeds slechts 
één per keer. Één kamer en één persoon per keer.” 

Dan werd ik s`nachts weer uit bed gehaald en seksueel misbruikt om de grens tussen verschillende 
individuen te versterken en om bepaalde gedragingen en vaardigheden te leren. 

Zo werd mij verteld:”Kijk in de eerste kamer, daar is Darla, kijk eens, is ze niet leuk en knap. En ze is altijd 
blij en gelukkig, Darla heeft zich helemaal toegewijd aan de “sterren.” Zij weet precies wat te zeggen en 
te doen om anderen zich goed te laten voelen. 

Kijk nu eens in de tweede kamer, daar is Sandy, zij is danseres, zij danst heel erg mooi en kan zich op vele 
lenige manieren bewegen tot ieders grote verbazing. Sandy is helemaal niet te verlegen om in het bijzijn 
van veel mensen haar kleren uit te doen. Ze doet dat graag! Het geeft haar een fijn gevoel! 

Maar ze kan dat alleen doen als het moment daarvoor juist is.” Mijn vader plaatste ook sterren tegen het 
plafond op mijn slaapkamer. Die sterren fluoriseerden en gloeiden s`nachts op om mij te herinneren aan 
mijn programmering. 

Door de jaren heen werd ik op de meest vreemde manieren geprogrammeerd en voor elke gelegenheid 
die ze maar konden bedenken. Ze kwamen zelfs in engelen kostuums en wilden me doen geloven dat zij ( 
de engelen ) mijn pijn overnamen op momenten dat ik het niet meer zelf verdragen kon, maar hun 
kortzichtige schijnheiligheid liet ze in de steek, toen ik de door hun zelf gecreëerde nepengelen overnam, 
en ze verving door echte Engelen met wie ik meeging terwijl ik mijn gefolterde lichaam verliet. Ik dank 
mijn leven aan God, en aan deze wonderschone liefhebbende Wezens, die mijn ziel en mijn liefde intact 
gehouden hebben, doordat zij herhaaldelijk tussenbeide kwamen, op juist die momenten, dat het kleine 
meisjes dat bijna dood gemarteld werd het zelf niet meer kon verdragen. 
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PROGRAMMERING OP MILITAIRE BASISSEN 

Dick Hof was een reservist bij de marine. Hij en zijn familie kwamen naast ons wonen toen ik ongeveer 
drie jaar oud was. Hij vertelde me dat hij niet echt precies wist, hoe hij met kleine meisjes om moest 
gaan omdat hij alleen jongens had. In het weekend droeg hij zijn uniform en soms nam hij me mee naar 
de militaire basis waar alle mannen geel-bruine uniformen droegen. Ze salueerden voor hem als hij in de 
buurt was en hij gedroeg zich heel normaal totdat we uit het zicht van de andere mannen verdwenen 
waren. 

Dan nam hij mij mee naar binnen op geheime afgesloten plaatsen waar hij een pas nodig had om binnen 
te komen. Als we eenmaal binnen waren, nam hij me mee naar een koude betonnen kamer en bond me 
op een metalen onderzoekstafel. Er waren felle lampen boven me en de mannen die zich bij hem 
voegden bevestigden banden om mijn enkels, mijn polsen en mijn voorhoofd, toen gingen ze weg, deden 
het licht uit en gaven me heel zware electroshocks. Ze hadden een beeldscherm waar ik naar moest 
kijken en boodschappen waar ik naar moest luisteren meteen nadat ze me zo ontzettend intens geshockt 
hadden. Soms nam Dick een aktentas met zich mee waar enkele van mijn lievelingspoppen en favoriete 
speeltjes in zaten, zoals mijn poppetje met de rode haren en de sproetjes en mijn handpop aapje. 
Wanneer ze  mij mishandelden, deden ze net alsof ze mijn poppen en speeltjes ook mishandelden en ze 
zeiden dat mijn “vriendjes” me elke dag eraan zouden herinneren wat er zou gebeuren als ik me niet aan 
de regels hield, of niet gehoorzaam was, dan zou ik een schok krijgen, en dan volgde er onmiddellijk 
weer zo`n enorme stroomstoot. Dick dreigde me ook met z`n vuurwapen, en zei dat “alle mannen er een 
hadden” en als ik “niet meewerkte” zou het afgelopen zijn voor me, dus ik kon maar beter “gehoorzaam 
zijn” en me “aan de regels houden”. De “doktoren” probeerden me ook voor de gek te houden terwijl ik 
onder invloed van geïnjecteerde medicijnen was. Ze speelden een spelletje met dagen en tijden om te 
proberen me in de war te brengen en zeiden steeds opnieuw dat iemand anders mij daar gebracht had 
op een andere dag en tijd, dan de persoon van wie ik dacht, dat hij mij daar gebracht had op het tijdstip 
en de dag dat ik me kon herinneren. Meestal wist ik gewoon dat het Dick Hof was. Zij vertelden me 
steeds dat een astronaut mij daar gebracht had en dan wandelde iemand in een astronautenpak binnen 
en zei:” Ik ben de persoon die je hier gebracht heeft”. Ik zei dan:” Nee dat ben je niet, mijn buurman 
heeft me hier gebracht”, met als gevolg dat ik nog meer medicjnen kreeg geïnjecteerd en zij verbaal 
opnieuw en opnieuw en opnieuw op me in bleven hameren totdat ik “brak” en ze volmondig gelijk gaf. 
Maar van binnen moest ik de waarheid ergens opslaan in een verborgen “kamertje” zodat ik niet het 
contact met de werkelijkheid kompleet verloor en hun leugens écht geloofde. Soms had ik het gevoel uit 
elkaar te spatten, en ging dan geestelijk over een afgrond en kon met geen mogelijkheid beschrijven wat 
er gebeurde. Op die momenten bad ik tot God dat er een ander deel van mij zich nog zou herinneren wat 
er werkelijk gebeurd was, want ik kon mezelf niet langer meer tegen houden, ik kon het niet meer 
volhouden. Nadat ze klaar waren voor die keer, was ik zo ontzettend zwak dat ik niet meer op eigen 
kracht van de tafel kon komen, ze moesten me van de tafel af helpen en ondersteunen tijdens de 
wandeling terug naar de auto. Ik zat er volledig doorheen! De week die daarop volgde bleef ik thuis van 
school want ik gaf alsmaar over en was echt enorm ziek. Mijn moeder deed het af met:”Ze zal de griep 
wel hebben.” 

Feit is dat al deze martelingen mijn innerlijke en uiterlijke wereld steeds verder uit elkaar dreven. 

Er zat een klein wit kastje hoog tegen de muur ergens bij ons in de keuken en Dick Hof vertelde mij dat ik 
als een aapje daarbij kon klimmen om de lekkere witte snoepjes te pakken die me mezelf een stuk beter 
zouden doen voelen, maar ik mocht dat niet aan mijn mammie vertellen, want hij zei dat mijn mammie 
niet echt mijn mama was, Dat ze van lage afkomst was, en dat ik iets bijzonders van grote klasse was, net 
zoals mijn vader. Hij zei:”jouw moeder is niet slim genoeg om jou te helpen, maar als je pijn hebt, of ziek 
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bent, kun je zelf naar boven klimmen en de snoepjes pakken en lekker snoepen en je zal je meteen een 
heel stuk beter voelen”. 

Er was nog een andere militaire bases waar ik regelmatig naartoe genomen werd toen ik een jaar of vijf 
was. Een dokter in een witte laborantenschort onderzocht me daar. Hij vroeg heel erg veel met de 
bedoeling om mijn “systeem” te controleren.  

Zoals u lezen kunt, was dit misbruik bewust en wel overwogen, met plannen op lange termijn en een 
zeker doel voor ogen. 
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HET NETWERK VAN MISBRUIK BREIDT ZICH UIT 

Het misbruik was alom vertegenwoordigd en iedereen die me na stond was er bij betrokken, maar ook 
vele vreemden. 

Bedreigingen met huiveringwekkende gevolgen die me boven het hoofd hingen, als ik hier ooit met 
iemand over zou spreken, of wanneer ik mezelf ook maar “iets” begon te herinneren, die mij gedurende 
extreme martelingen werden ingeprogrammeerd, lagen heel erg diep begraven in mijn onderbewustzijn 
en lieten dagelijks van zich “horen”. Veel van mijn onderbewuste energie verbruikte ik om mijn diverse 
persoonlijkheden onder controle te houden en om de activiteiten waar ik in verzeild geraakt was geheim 
te houden. 

Rond mijn vierde jaar werd ik naar een vriend van mijn vader gebracht; Andy, de politieman, waar ik de 
opdracht kreeg om Andy oraal te bevredigen in ruil voor een soort van vrijkaartje voor alle eventuele 
toekomstige bekeuringen, dat mijn vader erg trots met zich mee droeg voor het geval hij ooit door een 
agent aangehouden zou worden. Al op vrij jonge leeftijd begreep ik onbewust toch al dat iedereen 
meedeed aan deze activiteiten en dat ik zeker niet op hulp of bescherming van de politie hoefde te 
rekenen, maar die kennis was gescheiden van mijn bewustzijn want in werkelijkheid dacht ik ( zoals mijn 
programma mij liet denken ) dat ik een prima leven had. 

Ik was nog geen vijf jaar oud, toen mijn vader me meenam naar Long Beach voor, zoals mijn moeder was 
verteld, een uitstapje naar tante Maude. We gingen wel op bezoek bij tante Maude, maar in 
werkelijkheid kwamen we daar om op bezoek te gaan bij oom Charlie. Oom Charlie was een erg goed 
verzorgde, keurig net geklede man met nogal formele kleding terwijl dit eigenlijk een gewoon familie 
uitje betrof. Op deze jonge leeftijd kon ik onmogelijk weten, ( al had ik wel het gevoel dat dit op de een 
of andere manier belangrijk was ) welke cruciale rol deze dag zou gaan spelen in de vormgeving van mijn 
toekomstige leven. 

Als in een verschrikkelijke nachtmerrie keek ik toe, terwijl mijn volwassen vader zich conformeerde tot 
een achterlijk kind en zich erg kinderlijk gedroeg terwijl dit familielid, Charles Lilley Horn tegen hem 
sprak. Toen het gesprek op onderwerpen kwam die ik niet begrijpen kon, en oom Charlie een papier voor 
mijn vader op tafel legde en hem opdroeg te tekenen, pakte ik als automatisch mijn vaders hand en 
smeekte hem :”Je moet nu een grote jongen zijn papa, dit is belangrijk, alsjeblieft papa!?”. 

Door het misbruik van mijn vader in zijn eigen kindertijd, kon hij zijn mentale volwassenheid niet 
volhouden, want ook hij had verschillende persoonlijkheden in zichzelf opgesloten zitten, met vele diep 
verwondde, gefragmenteerde, gekwetste kinderen wiens bewustzijn ook was geprogrammeerd om te 
gebruiken op anderen. En dus toen oom Charlie hem nog eens zei het papier te tekenen, nam hij het als 
een robot aan en ondertekende hij het zonder verder enige emotie. 

Ergens diep van binnen had ik begrepen dat dit een heel erg belangrijk moment was, toen ik zelf mijn 
vader tot de orde moest roepen om mij te beschermen. Hij was er door zijn eigen verstoorde 
hoedanigheid gewoon niet zelf toe in staat. 

Daarna was het oom Charlie die mijn vader nog verdere instructies gaf over waar hij mij naar toe moest 
brengen voor een erg vroege “programmeringssessie” waarbij machines betrokken zouden zijn, en hij 
vertelde ook over een afspraak met  een zekere meneer Bob Hope en zijn verbindingen met de regering. 
Mijn vader bleef oom Charlie aankijken alsof hij water zag branden en ondertussen kon hij alleen maar 
als een robot zijn hoofd knikken, alsof hij overal mee akkoord ging terwijl oom Charlie hem vertelde wat 
er van hem verwacht werd. 
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SLAVENVEILING 

De elite op de markt voor Mind Control slaven, gaan naar veilingen, die op het eerste oog erg veel lijken 
op kindermodeshows, die echter altijd uitdraaien op striptease acts. Ik deed “voorstellingen” in vele van 
zulke shows totdat ik een sponsor vond of werd verkocht. 

(Inzet: tegenwoordig zelfs, in een ietwat afgezwakte vorm voor het grote publiek, op televisie te zien, en 
op youtube te vinden onder : Toddlers and Tiaras ) 

Mijn vader bracht mij naar die slaaf ( zogenaamde modellen) veiling waar ik een chique witte tiara droeg 
en een zwarte fluwelen jurkje dat ze in die tijd een Polka-dot  noemden. Mijn moeder had een heel 
chique bijpassend handtasje gekocht bij de heel erg exclusieve en dure Stardusters kleding winkel. 

( Inzet: U kunt zo dadelijk lezen dat Susan tijdens deze show verkocht wordt aan Bob Hope, voor de 
jongere generatie onder mijn lezers, wil ik graag even toelichten wie Bob Hope was. 

BOB HOPE 

 
En voor wie het weten wil, de man naast Bob Hope is Aleister Crowley ( ook wel het grote beest 
genoemd, zijn naam wordt altijd in een adem genoemd met Satanische sekten en ritueel kindermisbruik, 
hij schreef zelfs: het Handboek voor de Satanisten.) 

Bob Hope uit Etham – London in Engeland, is een van de meest machtige en clandistiene Nieuwe Wereld 
Regering persoonlijkheden op het westelijk halfrond. Onder zijn vele internationale titels zijn titels zoals: 
Koninklijk onderscheiden Commandeur van het Britse rijk-  – geridderd in de Ridderorde van de Ridders 
van Malta. De orde van St. Sylvester van het Vaticaan, Erelid van de Orde van Kentucky Colonels en 
geridderd Commandeur in de orde van St Gregory de Grote door Paus John Paul II. 

Gedurende de tweede wereldoorlog werden duizenden entertainers ingehuurd door United Service 
Organisation ( USO ) om de overzeese troepen te vermaken, wat op hun beurt weer viel onder de Special 
Service Division van het Amerikaanse leger ( SSD ) 

Bob Hope werkte eigenlijk voor MI-6 de Britse inlichtingendienst. Bob Hope was echter ook de 
topatractie voor USO tijdens de wereldwijde optredens waarbij hij gebruikt werd om geheime 
boodschappen over te brengen aan geprogrammeerde mind control robots die werkten voor zowel de 
Britse als de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het was pas na de oorlog dat hij zich ging bezighouden 
als programmeur en onderhandelaar voor sexslavinnen voor de Illuminati.  

Dit is echter een stuk informatie waarvan ik denk, dat Susie daar weinig vanaf geweten heeft toen het 
verhaal hier onder verder ging. Dit stuk werd door mij als aanvullende informatie toegevoegd en staat 
niet in het boek van Brice Taylor.)   
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Op deze bijzondere show werd ik gekocht door Bob Hope. Er was veel competitie van veel kleine meisjes 
en jongens. Men zei dan dat deze kinderen “gesponsord” zouden worden, als ze werden uitgekozen. 
Men zei ook dat het beter was om jong “gekozen”te worden, “want dan kunnen de sponsors ( eigenaars 
) je nog helemaal naar hun eigen hand zetten.” 

Er was een verhoogd podium waar wij als kinderen werden tentoongesteld. Eerst droeg ik gewone 
kleding, dan hele chique avondkleding, dan sensuele, seksueel getinte kleding en daarna helemaal niets 
meer. Ik danste het Zwanenmeer Ballet met roze veren voor mijn verplichte gewone dans, en zwart 
fluweel voor mijn formele show en voor de strip- tease act, die de “tijgerdans “ werd genoemd. Ik won 
de eerste plaats in deze show en werd verkocht aan Bob Hope tijdens de open biedingen. Ze sloegen een 
witte cape om mijn naakte lichaam en Bob kwam erbij staan terwijl het hele publiek uit z`n dak ging en 
luidkeels schreeuwde. Op de een of andere manier was het voor deze lieden gewoon een sport, of een 
avondje uit om naar deze veilingen toe te gaan. Toen werd ik weer naast mijn vader neergezet totdat de 
hele show achter de rug was, en er een oudere man naar mij toe kwam in een smoking en hij 
escorteerde mij naar Bob Hope. 

“Hé, hallo liefje, weet jij wie ik ben?” 

“Ja Meneer Hope”, antwoordde ik, zoals me voorgezegd was. 

“Ik ga jouw man worden, maar hier praten we nog wel over……………… als je wat ouder bent”, hij lachte. 

Ik lachte naar hem en zei:”Dank u meneer Hope, wat zal mijn vader trots op me zijn.” Mijn vader kwam 
nooit in de buurt van Bob. Hij bleef in z`n stoel totdat de man in de smoking me terug leide naar hem. 

Gedurende mijn vormende jaren, was ik gegoten in een keurslijf(je) om extreem sexy te zijn door het 
seksueel misbruik met mijn vader en anderen. De persoonlijkheden die waren gecreëerd door dat 
misbruik ervaarden de ontmoetingen niet direct als storend, omdat ze simpelweg niet anders meer 
wisten. Bob vertelde mijn vader later door een gedoseerde boodschap, die door mijzelf afgeleverd werd 
tijdens een incestueuse ontmoeting met mijn vader:”Papa, Bob zegt dat hij graag wil dat ik echt van seks 
geniet en dat ik het erg vaak moet doen. Okay? “ 

“Natuurlijk schatje, wat jij wilt, jij bent baas over jouw lichaam” antwoordde mijn vader vanuit zijn eigen 
gespleten bewustzijn. 

Bob was Katholiek en dat was het gedeelte van mij ook, dat de rol speelde. Ze was mijn “innerlijke 
tweelingzus” voor programmeer doeleinden, om dat deel van mijn leven gescheiden te houden van mijn 
“werkelijke “realiteit en haar naam was Sharon. Bob zei dat hij Katholieke meisjes graag had, omdat ze zo 
gemakkelijk waren en, zei hij:”En zo zie ik dat graag”. 

Bob Hope was altijd en eeuwig geil, totdat hij ouderdomsverschijnselen begon te vertonen omstreeks 
1987. Ik had een leven meegemaakt met de potsierlijke bokkesprongen van Bob Hope, maar met de 
jaren verloor hij zijn komische en aardige uitstraling, en werd hij alleen nog maar een gemene oude man. 
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OOM CHARLIE 

 

Bewust en zonder medeweten van mijn ouders had ik, wanneer vereist, contact met oom Charlie. Hij 
begeleide me naar vele ontmoetingen toen ik een kind was, zelfs in Europa. Vaak waren het 
bijeenkomsten van de mind-control elite om hun laatste “creaties” met elkaar te delen. Bij deze 
bijeenkomsten werd ik ten toon gesteld aan oom Charlie`s arm. Ik was het “laatste snufje in menselijke 
technologie”, en al de “ooms” daar, waren daar om ook hun “waren” te tonen. 

Het was een modeshow voor een groep welke zichzelf “kinderverzorgers” noemden. De mannen in het 
publiek hadden een soort van kleine speelkaarten en ze hielden ook nummers omhoog voor 
verschillende dingen. Ik denk dat het een soort jury was. Ik denk niet dat ze mij wilden kopen, want dat 
had al iemand anders gedaan.Misschien was het een wedstrijd met punten. Terwijl ik werd 
gepresenteerd deelde een man mee dat ik al verkocht was aan:”Een hele grappige man, heb ik van horen 
zeggen, die Bob Hope heet. Kennen jullie hem soms?”en iedereen in het publiek had de grootste lol. 

Toen ik aan oom Charlie vroeg wie die mensen waren en wat wij daar deden zei hij:”Dit is een show voor 
Cadillacs, en jij mij lieverd,” hij pakte me bij m`n kin, “bent mijn Cadillac”. 

“Oh ja, ben ik dat heus, wat betekend dat?” vroeg ik heel enthousiast terwijl ik mijn blauwe satijnen jurk 
rechttrok en aan mijn shirt trok dat steeds tussen de jurk uitkwam door de hoepel aan de onderkant. 
“Een auto” antwoorde hij. Toen ik verder door bleef vragen zei hij iets tegen iemand en die zei weer:” 
Maar jij bent mooi zeg, kom, het is nu tijd voor je om te gaan,” waarop een andere man in een pak me bij 
de hand nam en wegvoerde. 

Later die dag toen ik alleen was met oom Charlie, vertelde hij mij heel geheimzinnig en erg gewichtig dat 
hij mijn echte vader was, en dat mijn papa niet mijn vader was, maar dat hij mij geadopteerd had met 
heel bijzondere bedoelingen. Hij zei dat het mijn lotbestemming was, maar ik snapte niet eens wat dat 
woord betekende, en ik vroeg er ook niet naar, want ik was nogal overstuur over de mededeling dat mijn 
papa niet mijn echte vader was. 

Oom Charlie zei dat hij geld had om voor mij te kunnen zorgen op de manier die ik verdiende, en dat 
mijn vader nooit het geld zou hebben om te doen voor mij wat oom Charlie voor mij kon doen. Ik 
begreep totaal niet wat dat allemaal inhield, maar hij zei het op een manier dat het goed leek te klinken. 
( zo,n veertig jaar later, kwam ik door mijn zoektocht naar de puzzelstukjes die mijn leven aan elkaar 
moesten zien te leggen tot de ontdekking dat oom Charlie ook wel bekend als Charles L.Horn, de 
eigenaar was van de Federale Munitie Fabriek, die later de Olin Stichting oprichte waar hij zelf voorzitter/ 
directeur van was.)  

Toen ik oom Charlie naar mijn moeder vroeg om uit te vinden wie zij was, zei hij wat ongemakkelijk:”Dat 
is niet belangrijk, je hebt er geen”. Hij leek ineens druk te zijn alsof ik zijn overpeinzingen stoorde of 
zoiets. Ik denk dat hij de behoefte van een meisje op mijn leeftijd niet begreep. Dus deed ik wat ik goed 
kon, ik verzon zelf mijn eigen denkbeeldige moeder. Ik maakte haar een beetje mollig en vrolijk en ze 
bakte fantastische appeltaarten en koekjes en allerlij lekkernijen die we net zo vaak aten als dat we zin 
hadden. Ze was “de perfecte moeder” voor “Sharon”. 

Zo begreep ik dat dus vanuit de andere kant van mijn opgebouwde persoonlijkheids structuur. Charles L. 
Horn was Sharon`s vader ( mijn innerlijke tweeling zusje ).  Oom Charlie zei dat hij wilde dat ik hem oom 
Charlie zou noemen in plaats van pa, want hij had:” enkele erg belangrijke klanten en die zouden het niet 
begrijpen als ik plotseling vader tegen hem zou zeggen”. 
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Hij stelde me vaak voor aan mensen als zijn nichtje, Sharon Weatherby. Sharon, de wilde persoonlijkheid, 
die Bob Hope kocht van Oom Charlie, en het was Sharon die erop getraind was verbazingwekkend te zijn, 
intelligent, sensueel en seksueel erg actief, goed in omgang met rijkdom en met elite familieleden. Oom 
Charlie, die in de zomer in Minneapolis woonde en in de winter in Scottsdale, zei dat hij van me hield, 
maar dat hij niet veel tijd met mij door kon brengen vanwege zakenreizen, maar hij zou nog een heel 
nadrukkelijke rol in mijn leven gaan spelen. 

Oom Charlie stelde mij zelf op zekere dag voor aan Henry Kissinger in een open park met veel gras, toen 
ik nog erg klein was. Ik gaf Henry een handje en oom Charlie legde uit dat Henry mijn “oom” Henry was. 
Dus, ik als Sharon Weatherby, kreeg een hele nieuwe familie en die bleef maar groeien en groeien, er 
werden steeds weer nieuwe “ooms” aan toegevoegd, hier en daar en overal. 
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HENRY KISSINGER 

 

Toen ik klein was, met een kort geknipt kapseltje, belde Henry Kissinger mij thuis op. Destijds vonden de 
persoonlijkheden, die speciaal voor hem en door hem zelf gecreëerd waren, hem grappig. Hij maakte 
afspraken met mij op een bepaalde tijd door van te voren bijvoorbeeld te zeggen:” Ontmoet me op de 
hoek om 07.00 uur.” En dat betekende dan dat ik om klokslag 07.00 uur precies op de hoek van de 
keukenkast thuis moest staan bij de telefoon om die meteen op te nemen. Dus stond ik braaf om 07.00 
uur bij de telefoon en als hij dan belde, nam ik snel de telefoon aan, zoals hij me geïnstrueerd had. Henry 
die mij meer aansprak als” Susan”, dan als “ Sharon”, zei dan:”Hallo Susan, hoe gaat het vanavond, dit is 
alleen een test”. 

“Oh, hoi,” zei ik dan en frunnikte zenuwachtig wat aan m,n haar. “Je mag nu wel ophangen hoor. Dit was 
alleen om je te testen”. Dan hing ik op en ging verder met spelen in mijn kamer. Henry was vaak met mij 
in contact. Ik denk dat hij behoorlijk wat psychologie gestudeerd had, want hij wist precies hoe hij mij 
het beste naar zijn hand kon zetten. 

Hij gebruikte positieve psychologische impulsen, want zo zei hij:”Dat werkt veel beter”. 

Mijn moeder vroeg:”Wie had jij aan de telefoon?” ze had haar rode kerstjurk aan en slippers, haar haar 
was nog steeds bruin. 

Ik schrok enigszins en zei:”Niemand”. Door de programmering waar ik onder was, nam mijn alledaagse 
thuisbeleving het telefoongesprek met Henry Kissinger niet waar. Ik loog er niet over. Het 
telefoongesprek was bij een andere persoonlijkheid binnen gekomen, dan de persoon die met mijn 
moeder sprak. Henry kon zo vaak bellen als hij wilde en kreeg mij altijd te pakken. Als ik hem persoonlijk 
zag dan zei hij altijd simpel met een ietwat plagend stemmetje, terwijl hij z`n hand uitstak en me 
kietelde:”Ik zal je pakken!”. Dat was een teken dat mij onbewust deed veranderen in de persoon die hij 
wilde “pakken”en dus had hij me al ( zonder dat ik daar iets van merkte ) te “pakken”. 

Henry ontwikkelde een groep van persoonlijkheden die mijn denkbeeldige buren zouden zijn. “Joe`s en 
Mary`s Kind “. Hij vertelde mensen dat het om een experiment ging dat hij hield om te zien of het 
mogelijk zou zijn of een persoon opgevoed zou kunnen worden op twee manieren, vanuit twee 
verschillende perspectieven, om te zien hoe de psychische/ genetische invloeden echt zouden werken nu 
dat beide gescheiden hersenhelften het zelfde fysieke lichaam deelden en dezelfde genetische structuur. 
Het was een gecontroleerd experiment over hoe de beide rollen zich zouden verhouden met betrekking 
tot zichtbaar gedrag en gedrag ingegeven van uit de hersenen. Ze wilden zien hoe sterk de geest kon zijn. 
Doel van dit experiment was om na te gaan of een kind ( in persoonlijkheid alleen ) dat opgroeide in de 
elite kringen een hoger IQ zou ontwikkelen als datzelfde kind ( maar nu in de hoedanigheid van gewoon 
burgermeisje )  Hierbij kreeg Sharon de rol van de elitedochter toebedeeld, en Susie was het alledaagse 
kind. Deze techniek noemde men ook wel  het zogenaamde “tweeling programmeren.” Meer hierover in 
het volgende hoofdstuk. 

Henry droeg mij op sommige dagen op, om in plaats van een boterham, alfabet granen te eten voor mijn 
ontbijt en hersengymnastiek te doen. Ik moest bijvoorbeeld het hele alfabet sorteren uit de doos en 
uitlijnen op de aanrecht. Dan moest ik de letter A op mijn tong leggen en in de spiegel kijken en mijn 
tong uitsteken. 

Ik moest er twintig van het alfabet voorwaarts doen, twintig achterwaarts, terwijl ik in de spiegel keek. 
Het waren er meestal twintig om de simpele reden dat het hele alfabet nooit kompleet in de doos zat, 
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dus Henry zei:”Doe er dan maar twintig”. Ik weet niet waarom ik ze op mijn tong moest leggen en dan 
mijn tong moest uitsteken voor de spiegel, maar ik deed zoals mij verteld werd te doen. Mijn moeder 
werd dan soms boos op me, omdat ze zei dat ik mijn eten moest opeten en er niet mee moest spelen, 
maar ze had geen idee hoe hard ik moest trainen. Henry zei dat ze “ongeletterd” was en onverschillig en 
dat hij mij zou veranderen in een genie. Ik wist niet eens wat dat betekende. 

Op andere momenten moest ik me concentreren op een naald die was gestoken in een gum boven op 
een potlood en ik moest die naald blijven volgen met mijn ogen. Naar voren, naar achteren, naar boven, 
naar beneden. Ik leerde ook een oog weg te draaien terwijl mijn linkeroog recht vooruit bleef kijken. 

Dit alles werd gedaan als voorbereiding op mijn latere gebruik als Henry`s gedachten-archief. Zoiets als 
een wandelende pratende computer. 
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VERDERE CONDITIONERING 

Instructies opvolgend, bracht mijn moeder mij naar een bijeenkomst van een van de “dames van de 
kerk” die achter onze kerk woonde. Het doel van deze “bijeenkomsten” was om mijn moeder aan te 
leren hoe ze mij moest “trainen”. Ze kreeg strikte instructies m.b.t. diverse vormen van “straf” en 
misbruik die ze mij thuis moest toedienen als ik niet deed zoals was “voorgeschreven”. Die 
strafmaatregelen hielden o.a. in: het gedurende een langere tijd in een donkere kast opgesloten worden, 
waarbij mij voedsel ontzegd werd voor soms wel drie of vier dagen, in mijn gezicht geslagen worden en 
gebrand met sigarettenpeuken als ik ook maar aan één van de regels weerstand bieden zou. Vaak werd 
ik toch al misbruikt op deze voorgeprogrammeerde manieren, omdat mijn moeder haar eigen 
geprogrammeerde programma volgde “ondanks mijn goede gedrag.” 

Op vierjarige leeftijd werd mij geleerd achterstevoren te schrijven omdat mijn programmeurs van 
mening waren dat ik veel inteligenter zou worden, wanneer ik gedwongen werd om beide helften van 
mijn hersenen te gebruiken. Bovendien kreeg ik speciale oefeningen voor mijn ogen die ik enkele malen 
per dag moest doen. 

Ik kreeg vanaf mijn vijfde jaar balletles en onderging vele jaren training van een perverse ballet lerares 
die Madame Olga heette. Onderdelen van seksrituelen en martelingen werden in de danslessen 
verwerkt. Er deden zich gelegenheden voor waarbij de komplete balletklas werd misbruikt buiten achter 
haar kleine balletschool op Topanga Boulevard in Woodland Hills. 

Mijn tandartsen, de gebroeders Philips, hadden een tandartsenpraktijk die ook aan de Toupanga 
Boulevard gevestigd was, net om de hoek van mijn balletschool. Geheel onafhankelijk opererend van de 
kerk, maar tevens vrienden van mijn vader, namen ook zij deel in mijn “voorbereidingen” door mij te 
martelen met scherpe tandarts gereedschappen door in mijn tanden te boren en in mijn openliggende 
zenuwen te peuteren zonder verdoving. Wie had toen kunnen vermoeden dat, toen ik opgroeide en 
trouwde, mijn “gekozen“ echtgenoot de “allereerste” zou zijn, die deze succesvolle tandarts 
programmerings behandelings technieken verwerven zou, wat exact is, wat er gebeurde. 

Nadat ik naar de kinderopvang ging, liet mijn moeder me weten dat een groepje van de Baptistenkerk 
die kerk de rug toe keerden en zich zouden aansluiten bij een nieuw te vormen kerk. De Presbyteriaanse 
kerk van Woodland Hills. In die begindagen kwam de kerkgemeenschap bij elkaar in mijn basisschool, 
terwijl we in afwachting waren van de nieuwe kerk die gebouwd werd op Platt Avenue. Onze nieuwe 
voorganger was “eerwaarde” Alden McKelvey en verder veranderde er eigenlijk niets, behalve dat de 
voorzitter een andere naam had, wij een groter gebouw kregen en dat er nu meer mensen dan ooit 
tevoren bij betrokken waren. 

School leek soms iets te hebben van “uitstel”, maar zelfs daar was ik lang niet altijd veilig voor misbruik. 
Het begon al in de eerste klas, dat ik uit het leslokaal gehaald werd op de Woodlake Avenue Basis school 
( die slechts op 1,5 km afstand lag van de kerk ) voor deelname in het “kerkkoor” in het huis van de 
zanglerares voor het kerkkoor. Haar naam was Mejuffrouw Rebecca Muir. Bij haar thuis, werd er behalve 
werkelijk geoefend voor gezangen tijdens de zondagsmis, ook training gegeven om mee te doen en op te 
treden in rituelen en gedwongen deelname aan kinderpornografie filmopnames die door een aantal 
mannen gemaakt werden, die binnenkwamen en de zangles volledig overnamen. 

Ook de zogenaamde Snuff movies, waarin kinderen “ritueel” geofferd worden of al dan niet tijdens seks 
of zomaar uit wellust vermoord worden, werden ook in haar huis opgenomen. Net zoals de andere 
vrouwen die betrokken waren, was mejuffrouw Muir naar de buitenwereld toe een zachtmoedige en 
aardige vrouw, die plichtsgetrouw gehoor gaf aan de aanwijzingen van deze mannen. Zoals van haar 
verwacht werd. 
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Op een zekere dag na weer zo`n kerkkoor “oefening” moest ik terug naar school en bij binnenkomst ging 
ik meteen rechtdoor naar de directrice van die school, en ik vertelde haar alles wat ik had meegemaakt 
en gezien. Haar naam was Stella Greer. Op de een of andere manier, waren de doods bedreigingen als ik 
mezelf iets zou herinneren of verder vertellen even niet bewust toegankelijk, om mij uit de 
persoonlijkheid “los te koppelen” die zojuist alles gezien had. Dus ik vertelde haar alles, de pornografie, 
het filmen, de moorden, alles!  

Ik had al vaker meegemaakt dat mevrouw Greer erg streng en voorkomend kon spreken tegen ons 
kinderen en er ging een bepaalde authoriteit van haar uit, die er geen misverstand over liet bestaan dat 
er met haar niet te spotten viel. Zij was duidelijk de aangewezen persoon die mij kon helpen deze slechte 
mensen tegen te houden om ons kinderen nog meer kwaad te doen. 

Maar haar reactie was meer dan voldoende om alles nog eens extra te benadrukken waarmee mijn 
misbruikers mij al vanaf mijn geboorte hadden bedreigd. Ik zal haar gezicht nooit meer vergeten, ze werd 
vuurrood en leek bijna te ontploffen van kwaadheid, en alsof ze hel en verdoemenis over me uitstrooide 
bewoog ze haar vingers voor mijn gezicht, en gaf me in niet mis te verstane bewoordingen de 
waarschuwing:”Jonge dame, zulke vuiligheid wil ik nooit of te nimmer meer uit jouw mond horen. Je 
houdt nu onmiddellijk op met het verzinnen van zulke horrorverhalen en gaat terug naar je klaslokaal 
waar je thuis hoort”. Op dat moment begreep ik dat al wat mijn misbruikers steeds zeiden waar was. 
“Niemand zal je helpen”. 

Mensen zouden denken dat ik gek was als ik erover vertelde, en er was geen plaats waar ik heen kon en 
geen plek waar ik mij verstoppen kon. Ze zouden me overal vinden. Zonder hen kon ik niet overleven, en 
er was niemand die mij kon helpen en net zoals ze zeiden:”Je zit in de val”. Zo was het ook. Exact! 

Waarom deze volwassen vrouw, mijn school directrice, niet in staat was logische vragen te stellen bij het 
gegeven dat een kind van mijn leeftijd met zo`n verhaal aan kwam zetten, en daarbij volwassen 
pornografische bewoordingen gebruikte die niet in een kerkboek of schoolboek te lezen waren, is mij 
nog steeds een raadsel. Het kwam gewoon blijkbaar niet eens in haar op. 

Onze kinderarts, dokter Cusack had aan de Ventura Boulevard in Woodland Hills zijn praktijk, hij werd 
regelmatig betrokken bij het hechten van mijn vagina als die door misbruik was uitgescheurd en ook op 
andere manieren “lapte hij me op” als het fysiek geweld te duidelijk werd aan de oppervlakte. Enige 
jaren geleden bleek bij navraag naar mijn medische gegevens uit mijn kindertijd, dat Dokter Cusack 
inmiddels “de staat verlaten had” en dat zijn administratie was vernietigd. 

In de avonduren thuis, terwijl mijn moeder weg was om grootmoeder op te halen van haar werk bij 
Lockheed in Santa Monica, en in het holst van de nacht, continueerde mijn vader zijn eigen 
martelmethoden, mij verkrachtend en sodomerend en door me te filmen in pornografische handelingen 
met mijn broer, onderdompelend in de badkuip of het zwembad totdat ik bijna dood was, en 
buitensporige marteling in zijn laswerkplaats met electroshocks van zijn lasapparaat, door de elektrische 
kabels van het lasapparaat in mijn vagina te stoppen en extreme stroomstoten toe te dienen, of door me 
de hele nacht buiten te sluiten in de stromende regen. Hij bewaarde ook dode lichaampjes onder ons 
huis voor zijn zieke perversiteiten. Hij martelde en “trainde”me vele avonden voor het avondmaal, in de 
ruimte onder ons huis, en sloot me ook op in kisten en liet me dan alleen achter voor een erg lange 
periode, vaak samen met lichaamsdelen die hij bewaarde. Op zekere nacht nam hij me mee naar een 
kerkhof en dwong me toe te kijken hoe hij een doodskist opgroef, deze opende, mij vervolgens dwong 
erin plaats te nemen om hem vervolgens weer opnieuw te begraven. Ik splitste in meerdere 
persoonlijkheden, één persoonlijkheidssplitsing was niet meer voldoende om deze foltering te 
verdragen. 
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Op zaterdag nam mijn vader mij en een van mijn poppen mee naar de oude diepvrieskist die in de hoek 
stond van onze garage. Razendsnel werkte mijn vader me de diepvrieskist in, en terwijl ik me met één 
hand aan m`n pop vastgreep, smeekte ik bijna krankzinnig:” Nee papa, alsjeblieft, doe dit niet” terwijl ik 
mezelf met mijn andere handje krampachtig aan mijn vaders shirt vasthield. Mijn hand wegslaand, gaf hij 
mij een uitbrander, “Nu laat papa maar eens zien wat een grote meid jij kan zijn. Als je probeert eruit te 
komen,”en hij knielde naast me neer zodat z`n gezicht bij het mijne kwam, “Zal papa jou slaag moeten 
geven”. Hij klapte de deksel dicht en ik kon van binnenuit horen hoe hij een rol tape afrolde en de deur 
afplakte. Toen ik binnenin de vrieskou van de diepvries luidkeels begon te huilen, bonsde mijn vader 
meerdere keren enorm hard op de deur en schreeuwde tegen me dat ik stil moest zijn. Verlamt van 
angst in deze donkere enge ruimte, luisterde ik aandachtig naar elk geluid dat er op kon wijzen dat mijn 
vader de deur kwam openmaken om mij vrij te laten. Oorverdovende stilte kreeg de overhand. Ik voelde 
me ondragelijk koud en niet in staat om nog een teug lucht binnen te halen. Na een tijd die een 
eeuwigheid leek te duren, ervaarde ik de tussenkomst van drie etherische wezens, doorzichtig maar 
glinsterend mistig blauw gekleurde Engelen die plotseling materialiseerden buiten de diepvries en mij 
van buitenaf dwars door het isolerende metaal leken te infuseren met levenskracht. In een transcedente 
staat leek het alsof mijn leven verlengd werd, terwijl deze Engelen hun levensenergie aan mij uitleenden. 

Enige tijd later, toen mijn vader kwam om mij vrij te laten, waarschijnlijk denkend, net als bij alle  andere 
keren dat hij me bijna dood ervaringen liet beleven, dat ik totaal gebroken maar dankbaar voor mijn 
redding weer opnieuw zou “verrijzen”, voelde hij in mijn nek naar mijn hartslag, maar toen hij die niet 
vond, raakte hij in paniek. Hij droeg mijn stijve lichaam door de hele garage en legde mij op de tafel.”Nu 
heb ik verdomme voor elkaar,” hoorde ik mijn vader tegen zichzelf zeggen van uit mijn buiten-
lichamelijke waarneming. “Deze keer ben ik te ver gegaan en heb ik haar vermoord, verdomme, wat 
moet ik nu beginnen?” Snel schoof hij mijn levensloze lichaam in een plastic vuilniszak, bond deze dicht, 
droeg mij via de zijdeur naar buiten en duwde me in de kruipruimte onder het huis. 

Mijn beschermengelen verschenen opnieuw en één van hen communiceerde telepatisch met mij en 
vertelde dat het nog geen tijd was om de familie te verlaten, dat ik weer terug moest in mijn lichaam en 
dat ik naar boven moest gaan voor het avondeten. Helemaal tegen de verwachting van mijn 
nietsvermoedende vader in, had ik nog een piepklein vonkje leven in me zitten, en God die wist dat. Zijn 
plannen voor mijn leven waren nog niet volledig ingevuld, hij verwarmde dat ene piepkleine vonkje zodat 
ik weer tot leven kwam. Toen ik weer terugkwam in mijn lichaam, jeukte het en ik voelde me 
hondsberoerd maar kroop uit de vuilniszak, waggelde uit de kruipruimte, en in een soort staat van 
verdoving ging ik ons huis binnen, waar mijn familie juist aan het avondeten zat. Mijn vader keek me aan 
alsof hij spoken zag en mijn moeder, kompleet onbewust van wat er zich had afgespeeld, glimlachte naar 
me en zei me te gaan zitten om te eten. 

De mishandelingen en martelingen vonden geen einde en kwamen vrijwel elke dag en nacht voor in mijn 
kinderjaren. De martelingen waren zo veelvuldig, dat er een apart boek voor nodig zou zijn, om alle 
martelingen die ik mezelf tot dusver herinneren kan, samen te vatten. Ik bespaar u dat. 

Buiten-lichamelijke ervaringen om “los te koppelen” van de onverdragelijke pijn, en het constant 
ontwikkelen van nieuwe persoonlijkheden, nog naast die persoonlijkheden, die mijn beulen opzettelijk in 
mij creëerden voor hun eigen gebruik, was de manier waarop mijn hersenen omgingen met de situatie 
om mij in leven te houden. Ik had twee werelden, een daarvan was een geheime wereld die ik enkel en 
alleen kon binnengaan als ik daartoe werd geïnstrueerd door middel van signalen, gebaren of bijzondere 
aanrakingen, die alleen aan échte ingewijden bekend waren. 

Ik had een tweede “normaal” alledaags leven waar ik me wel volledig bewust van was, en in dit leven 
had ik geen enkele weet van dat andere leven.Echt helemaal Niet! 
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Die twee werelden werden ver uit elkaar gehouden door gebruik te maken van onmenselijke 
martelingen en programmering. Ik was mijn vader`s, en anderman`s “project” voor de toekomst. Een 
investering die hem toegang gaf tot de meest hoogstgevoelige hightech hypnotische technieken, hem 
financiële zekerheid bood, en hoogst waarschijnlijk immuniteit voor strafvervolging wegens pedofilie, 
kinder prostitutie en kinderpornografie. 
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VEEL GEBRUIKTE MIND CONTROL THEMA`S EN GEBAREN 

 
Een heel sterk traumatiserend gebaar dat veelvuldig gebruikt wordt door iedereen die van het mind-
control programma op de hoogte is, en er gebruik van maakt. 

 
En dat “andere gebaar” dat Brice Taylor op een wonderlijke manier in leven hield. 

Handsignalen komen het vaakste voor als vorm van dwangmatige volledige controle over het slachtoffer 
bij ritueel misbruik en Mind Control. Er was zelfs een apart handsignalenprogramma dat mij geleerd 
werd toen ik nog heel erg klein was. Dat was o.a. met een liedje dat werd gezongen op de maat van 
Vader Jacob, maar met een andere tekst en bijpassende handsignalen. 

( Inzet: voor een goed begrip hiervan dient erbij verteld te worden dat de tekst, die in Amerika op deze 
melodie gezongen wordt, in niets lijkt op de tekst van “Vader Jacob” zoals wij dat kennen in het 
Nederlands. Dit even om verwarring te voorkomen.  )  

Het liedje in het Amerikaans gaat zo: 

Waar is de wijsvinger?  

Het algemeen bekende liedje, werd gespeeld met kinderen door te zingen: 

”Waar is de wijsvinger? Waar is de wijsvinger?” en dan stak je de wijsvinger in de lucht en zong:”Hier ben 
ik, hier ben ik, hoe maakt u het vandaag meneer? Heel goed, dank je, ren weg, ren weg…….”. En dan 
deed je je handen achter je rug………… Mij werd een andere versie geleerd. 

“Waar is de wijsvinger, de vinger die tot zwijgen brengt?” met de wijsvinger op de lippen “zwijgen” tot 
uitdrukking brengend en onder mind-control betekende dit volledig stilzwijgen. 

“Waar is de middelvinger?” Met een dikke naald in mijn middelvinger, waar ik net mee gestoken was, 
net voordat ik moest zingen:”weggelopen, weg gehold”.  

“Waar is de kleine pink?” Daarbij de pink tonend en zingend: ” Het kleine ding kan niet weglopen”. 

“Waar is het kleine duimpje?” En terwijl ik daarbij hard op mijn hoofd gebeukt werd, moest ik zingen:”Jij 
kunt niet weg lopen”. 
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DE TOVENAAR VAN OZ 

In aanvulling op de vele traumatische martelingen binnen de kerk en in school, versterkte mijn vader 
mijn programmering nog door gebruik te maken van sprookjes, zoals Disney thema`s en het verhaal van 
de Tovenaar van Oz.  

De Tovenaar van Oz was jaarlijks terugkerende verplichte kost, en bij andere gelegenheden vlochten mijn 
programmeurs andere programma`s en hypnotische opdrachten in mijn geest op bijzonder creatieve 
wijze die de getoonde filmthema`s in staat stelden om op afstand te laten werken, dit alles enkel en 
alleen om komplete controle over mij te houden. 

Het was zelfs zo, dat ik bij mijn volle bewustzijn geen enkel idee had, van wat mijn onderbewustzijn 
geprogrammeerd was te vergeten. Het gebruik van mijn fantasie, gebruikt om vergetelheid te creëren en 
om alles waar ik aan deel had genomen door de versnipperaar te halen, was extreem effectief, vrijwel 
onmogelijk te doorbreken. 

Soms, als ik in het midden van de nacht naar de Tovenaar van Oz gekeken had, mishandelde mijn vader 
me om mij volledig in verwarring te brengen, zodoende een geestestoestand creërend die perfect was 
voor programmering. In deze staat van ontreddering vertelde hij mij dat er “achter de regenboog” een 
brug was naar “de andere wereld” en dat ik over de “regenboogbrug” zomaar die andere wereld in kon 
wandelen, en dat het een wereld was, volledig gescheiden van mijn alledaagse leven. Hij leerde me dat 
alles wat er “achter de regenboog” gebeurde aan zou voelen alsof het niet echt was, als in een droom. 
Na “dingen” te hebben ondergaan, waarvan ik geacht werd deze weer  te vergeten, werd ik getraind op 
het woord:”THUIS”. 

Het begon met het liedje:”Er is geen beter plekje dan THUIS”, dat in verband gebracht werd met thuis 
lekker onder de warme dekentjes in mijn eigen bedje, heerlijk in dromenland, na een nacht van kinder- 
pornografie en/of prostitutie.  

In latere jaren zouden mijn vader, moeder of anderen deze woorden gebruiken nadat ik gebruikt was in 
Washington D.C in het Witte Huis of andere lokaties waar ik naartoe gebracht werd onder 
programmering. Jarenlang werkten deze woorden, om mij terug te brengen in de wereld van alledag en 
volledig te vergeten wat er gebeurd was, waar ik geweest was, met wie en wat er was voorgevallen. 

Mijn instructies waren duidelijk:” Slaap! En wordt THUIS wakker in je eigen bedje, met het land Van Oz 
zooooooooooooooooooo ver weg. Die plaats voelde als een sprookje,  dat heb je slechts verzonnen, dat 
was alleen een droom…………………….en is nu heeeeeeeel ver weg”. Ik was nu “aan de andere kant van de 
regenboog” en was geconditioneerd te geloven dat die ervaringen nooit waren voorgevallen, dat het 
slechts een droom was. Al weer vele jaren later toen ik al in mijn tienerjaren was, hoefden mijn vader of 
moeder alleen nog maar te zeggen: ”Je mag de hele terugweg slapen, tot we THUIS zijn”. En dan kreeg ik 
meteen een “accute aanval” van geheugenverlies. 

Als mijn onderbewustzijn soms dreigde geheimen “los te laten”, was ik geprogrammeerd door mijn vader 
om “wakker te worden” en chocoladekoekjes te eten. En zo kon het gebeuren, dat ik gedurende circa 40 
jaar lang ( zoals dit enorm krachtige programma me voorschreef ) dat ik zomaar wakker werd uit een 
diepe slaap waarin herinnereringen uit deze geheime wereld naar buiten druppelden terwijl ik eerst het 
Theta en daarna het Delta golflengten slaappatroon binnenging in mijn onderbewustzijn. Mijn 
programmering volgende, kwam ik overeind en ging de keuken in om chocoladekoekjes te eten, om 
mezelf te “herinneren” te vergeten. 

Een ander liedje uit de Tovenaar van Oz, dat werd gebruikt tijdens programmeringen, was het liedje van 
de nikkelen man die zong:”Als ik toch eens hersenen had”. Tijdens zo`n programmeringssessie werd me 
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door een man ingefluisterd:” Het is stukken veiliger om geen hersenen te hebben, het is makkelijker 
geen hersenen te hebben; je hoeft alleen maar op de pad te blijven en de weg met de gele stenen te 
volgen. Dan zul je niet bang zijn zoals de laffe leeuw en mag je jouw hart houden, dat je nodig hebt om 
op de gele stenen weg te komen die je naar het land brengt van goud en glitter, goud en glitter,goud en 
glitter. 

Volg de weg met de gele stenen naar een plaats achter de regenboog, heel erg hoog in de wolken”, in 
mijn trance drong dit liedje diep door in mijn onderbewustzijn en zou daar post vatten als een hele 
trouwe, maar ook even zo valse waakhond, die mij er op elk moment van weerhield om onderdrukte 
herinneringen te laten “ontsnappen”. 

Alice in Wonderland werd gebruikt om tijdsbesef in te programmeren. Mijn programmeurs zeiden dan:” 
Kijk naar het konijn dat zegt:” kijk de klok, kijk de klok, kijk de klok, en voel hoe je ogen slaperig worden 
en zo moe dat je het niet langer volhoudt om te kijken naar de klok, kijk de klok, kijk de klok, maar je 
weet dat de klok altijd daar is, hij tikt steeds verder en houdt de tijd precies bij. Hij weet hoe laat het is 
zodat jij je nooit zorgen over de tijd hoeft te maken, want de klok houdt precies de tijd bij, en nu bij het 
getal drie wil ik dat je wakker wordt ………een, twee…..drie”. Hij knipte met z`n vingers, “en wakker 
worden……………goed zooooooooo, grote meid.” 

Er waren nog vele andere programma`s die sprookjes en Disney thema`s als uitgangspunt hadden. 
Meerdere overlevenden van soortgelijke programma`s van over de hele wereld hebben verslag gedaan 
van deze steeds weer terug kerende thema`s. 

 

( Inzet:Elton John schreef een nummer over the Yellow Brick Road ( De weg van gele stenen ) 

Vele beroemdheden zeggen zelf “de weg van de gele stenen” gegaan te zijn. Zij zeggen zelfs in 
interviews dat de weg naar succes altijd loopt via The Yellow Brick Road. 

Het lijkt er heel erg veel op, dat er niemand zonder Mind Control ( de weg van de gele stenen te volgen ) 
op een “begeerde” plek in onze samenleving terecht komt. 

Dit lijkt ook te gelden voor: Halle Berry, Janet Jackson, Michael Jackson, Elvis Presley, Britney Spears, 
Silvester Stallone, Justin Timberlake, Johny Depp, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Tom Cruise, en ga zo 
maar door. Dit waren slechts een handjevol voorbeelden van een werkelijk EINDeloze lijst van 
filmsterren en artiesten, ( er is vrijwel geen enkele bekende naam van de laatste 20 jaar, en ver daarvoor 
, denk bijvoorbeeld aan The Beatles, die op die lijst ontbreekt ) maar zo,n lijst is er ook van lieden die 
onze aardbol in bedwang houden en dat “regeren” noemen. Alle presidenten ( ook de Nederlandse! ) 
worden eerst naar “een Tavistock opleiding “ gestuurd voordat ze überhaupt aan verkiezingen MOGEN 
deelnemen. En het gaat maar door, ook op tv, wereldberoemde presentatoren zoals Dr Phil en Oprah 
Winfrey zijn twee van de mensen die de opleiding met glans hebben afgesloten. Dit kanker gezwel zit in 
onze hele samenleving. Overal en wereldwijd! 
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DISNEYLAND 

 

 

Toen ik vijf jaar oud was, namen mijn vader en moeder mij mee naar het pas geopende Disneyland in 
Anaheim - California. Terwijl we door de hoofdstraat wandelden, liepen we tegen Walt Disney in 
hoogsteigen persoon aan, en mijn vader deed eerbiedig een stapje terug, terwijl die enorme reus , Walt 
Disney zelf was nogal groot, en voor kinderogen helemaal, voorover boog en mij een hand gaf. Hij zei dat 
als ik hem zou schrijven, dat hij me dan terug zou schrijven. Daarna kan ik me in mijn bewustzijn niet 
meer herinneren, wat er daarna gebeurde. Ergens in mijn achterhoofd, kon ik me later herinneren, dat 
Walt Disney mijn vader met veelzeggende ogen aankeek en dingen zei waar ik niets van begreep. Mijn 
vader leidde mijn moeder weg van ons en ik werd alleen gelaten met Walt Disney. Mijn ouders zeiden 
zelfs geen gedag of zoiets, ze lieten me gewoon achter en gingen weg. Ik was doodsbang en verward 
omdat mijn ouders zojuist plotseling verdwenen waren. Walt Disney nam me mee naar een of ander 
kantoorgebouw, beurde me op een glastafel en vertelde me dat hij mijn echte vader was. Hij zei dat de 
Mickey Mouse Club mijn echte familie was, waar ik werkelijk thuishoorde. 

Iedereen bleef me maar vertellen dat ik tot een andere familie behoorde en niet bij mijn ouders en ik 
begreep er helemaal niets meer van. Het was allemaal erg verwarrend. Walt Disney leek wel aardig, 
maar ik bleef niet erg lang bij hem, hij riep een andere man binnen en die nam me bij de hand en voerde 
me weg. Dit was een heel erg slechte man en hij maakte me echt bang. Hij bracht me in een kamer, waar 
ik een vieuwmaster kreeg om in te kijken. Hij liet me foto`s zien van dingen die zo eng waren, dat ik er 
andere persoonlijkheden uit mijn innerste bij moest gaan halen om ernaar te komen kijken. Het was veel 
te gruwelijk voor een klein meisje om te zien. Dode dingen, open gescheurde lichamen, gevilde dode 
katten met hun oogbollen eruit hangend en hun staart afgeknipt, verminkte mensen enz. We hadden 
thuis diezelfde kijkdoos, maar in die van mij zaten afbeeldingen uit tekenfilmpjes. Bij deze gelegenheid 
kwamen verschillende van mijn persoonlijkheden even een kijkje nemen. 

Toen werd ik meegenomen in allerlei heel enge attracties en terwijl de man naast mij me stak met 
naalden in mijn zij en benen in de Alice in Wonderland rit, zei hij:” Dit is niet echt, Ik steek de naald niet 
echt in je been. Jij bent net als Alice. Jij hebt ook van de toverpaddestoel gegeten en voelt je nu een 
beetje raar, dit is niet echt”. Hij bleef maar lachen en deed net alsof dit allemaal fantastisch was en voor 
de lol, maar het was huiveringwekkend angstaanjagend en bracht me volledig van de kaart, en ik snapte 
maar niet waarom hij mij zoveel pijn deed. Hersendelen splitsten zich op, terwijl zij het misbruik 
verduurden en ik duwde deze ervaring ver weg in mijn onderbewustzijn, zoals mijn programmering mij 
ingaf. 

Daarna nam die man me mee in Mr. Toad`s Wild Ride en misbruikte mij seksueel door mijn broekje uit te 
doen en mij op en neer te duwen op zijn penis terwijl we in een karretje door de donkerheid raceten in 
deze afgeschermde omgeving. Gedurende vele jaren die volgden werd ik gemarteld op Mr. Toad`s Ride. 
Ik werd geïnstrueerd om me extra sexy te gedragen en wild en helemaal gek, met de bedoeling 
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“meegaand” te zijn en dan niet gepijnigd te worden. Als ik het goed deed en op commando deed wat er 
verwacht werd, dan werd ik na afloop niet mishandeld. Als we dan buiten kwamen, terug in het volle 
licht na de verduisterde rit, was het afgelopen en mocht ik terug naar mama. Als ik het niet goed gedaan 
had, moest alles nog een keer opnieuw, net zo lang totdat het wel goed was. Ze mishandelden me altijd 
verschrikkelijk als ik een “foutje” maakte, maar ik deed echt mijn uiterste best om alles goed te doen.  

Zo leek het alsof er geen einde kwam aan de bezoekjes aan Disneyworld, maar aan het einde van elke 
lange dag, kreeg ik een mooie grote luchtballon waar ik de hele terugreis naar huis naar keek terwijl ik 
languit op mijn rug op de achterbank van de auto lag. Ik was doodop, kapot, en helemaal buiten mezelf, 
gedurende die ritten terug naar huis in Woodland Hills, maar ik keek alleen  maar eindeloos in trance 
naar mijn Mickey Mouse ballon tot mijn ogen uiteindelijk vanzelf dicht vielen. 

We gingen elk jaar naar Disneyworld, vaak als verjaardagsuitje.  

Bij een zo`n uitstapje naar Disneyworld was er een man in een net pak die me escorteerde naar het begin 
van de wachtende rij mensen bij De Sneeuwwitje tocht. Terwijl hij me aan boord van de boot bracht liet 
hij even snel een soort van legitimatie zien aan het personeel en legde uit dat hij speciale toestemming 
had om zijn bijzondere gaste voorrang te verlenen op deze tocht. We zaten in de boot en voeren door de 
vaargeulen terwijl hij me op de verschillende sprookjesthema`s wees, en er de bijbehorende sprookjes 
bij vertelde. Als we langs een sprookje kwamen, stak hij soms naalden in mijn dijen na het beëindigen 
van een zin uit zijn verhaal. Alle klassieke sprookjes kwamen voorbij, van de Drie Biggetjes en de Boze 
Wolf wist hij te vertellen dat de Grote Boze Wolf me altijd wist te vinden en me zou pakken, en dat de 
wolf mijn huis zomaar omver zou blazen ook al was het van de stevigste stenen en het beste cement. Hij 
vertelde me dat mijn ouders mij ook niet voor de wolf konden beschermen, omdat de wolf, groot, sterk 
en erg vals was. Ik kan het liedje van de Boze wolf nog horen in gedachte. De man bleef me maar steken 
met de naald en het deed pijn. Ik bleef naar zijn hand kijken met de naald om te proberen de pijn op te 
vangen en hij vertelde ondertussen enge verhalen. Ik wist niet wat ik moest doen, want ik kon nergens 
heen, ik zat letterlijk en figuurlijk in de boot en ik kon er niet vanaf. Toen wurgde hij me plotseling, bijna 
tot stikken toe, voor in de boot, terwijl hij maar bleef praten en mij sprookjes vertelde, alsof er helemaal 
niets aan de hand was, en ik ging ondertussen bijna dood van angst en zuurstofgebrek. 

Weer later, in het donker van de nacht, nam een man in een net pak mij mee naar de Matterhorn en 
zette de achtbaan stil bij de waterval waar hij me vertelde dat alles wat er gebeurd was door het water 
weggespoeld werd en voor altijd wegdreef met de stroming. Hij zette me uit het karretje, en ik moest 
hoog boven op een rots gaan staan, binnen in de Matterhorn, hij liet me daar helemaal  alleen in het 
donker staan. Ik was doodsbang, en ik was hondsmoe, en toen zei hij dat hij mij daar alleen achter liet, 
omdat ik het niet goed gedaan had en omdat ik niet goed genoeg naar hem luisterde. Ik was zo bang in 
het donker van die omgeving van natte vochtige lucht, natte gladde rotsen, waar ook nog een geluid 
klonk als van hele harde stormwind en toen zette hij de achtbaan in beweging en zag ik de lege karretjes 
aan mij voorbij flitsen. Maar het werd nog veel enger, toen de hele boel enige tijd later plotseling tot 
stilstand kwam, en er over dit hele scenario plotseling een doodse stil viel. Koud en moe, doodsbang in 
het pikkedonker werd ik moederziel alleen gelaten voor een periode die, in mijn kindse begrippen, 
eeuwig duurde. Toen de man mij later weer kwam halen vroeg hij of ik er nu klaar voor was om deze 
keer wel alles goed te doen. Toen zei hij allerlei dingen die ik me niet kan herinneren, terwijl hij me 
kreupel en drijfnat aan mijn moeder gaf. Mijn moeder huilde, mijn vader glimlachte, en de man in het 
pak zei:” Het is achter de rug, ze is nu klaar voor het volgende niveau”. 

Mijn vader droeg me uit Disneyland, maar stopte nog even om voor mij een Mickey Mouse ballon te 
kopen om naar te kijken, en zoals hij zei:” Om je aan de leuke tijd die je gehad hebt te herinneren”. 
Disneyland was nooit echt leuk; het was altijd horror, pijn en marteling. 
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Op weer een andere avond in Disneyland klom ik de trappen op naar het Swiss Family Robinson 
Boomhuis. Eenmaal binnen in een van de kamers, greep een man me, sloeg me ontzettend hard in m`n 
gezicht en zei:”Jouw moeder is niet jouw echte moeder, jouw vader is niet jouw echte vader, Jij bent uit 
beter hout gesneden, jij bent zelfs zo bijzonder dat Walt Disney jou wel voor zichzelf zou willen houden. 
Onthoudt dus wat ik je verteld heb, wie je echte ouders zijn”. Toen hij klaar was met me, klom ik weer 
naar beneden uit het boomhuis en ik jankte hysterisch bij elke stap naar beneden. Mijn moeder stond 
beneden op me te wachten en nam me mee naar de snackstand en probeerde me te kalmeren. 

De attractie It's A Small World ( het is een kleine wereld ) werd met opzet gebruikt, om een 
droomwerkelijkheid te creëren in mijn onderbewustzijn, waardoor ik dacht, dat ik in werkelijkheid in een 
attractie zat in Disneyland, als ik later naar vreemde landen werd vervoerd, om gebruikt te worden. De 
herinnering aan die verre reizen was ( door mijn programmering ) van dien aard dat ik alleen een 
blijvende herinnering aan een bezoek aan Disneyland had. 

Op zekere dag namen mijn ouders me mee naar een Internationale telefoon tentoonstelling. Ik pakte 
veel van de verschillend gekleurde telefoons op en luisterde naar de verschillende talen, en mijn moeder 
bleef dicht bij mij, terwijl mijn vader even weg ging. 

Maar in werkelijkheid verstopte mijn vader zich achter de wand met al die telefoons en sprak door de 
wand alsof hij een boodschap verstuurde via de telefoon. Aanvankelijk dacht ik echt dat het iemand 
anders was die met mij sprak door de telefoon, die vreemd genoeg mijn naam scheen te weten. Toen ik 
in de gaten kreeg dat het mijn vader was, wist ik wel beter als iets te laten merken, en speelde ik het spel 
mee. Al spoedig kwam er een man in een Disney uniform en leidde me aan de arm mee zoals de figuren 
ook doen in de Tovenaar van Oz. Hij bracht me naar de hoofdgebouwen in de buurt van de 
hondenkennel. 

Het was weer op een ander “uitstapje” naar Disneyland, dat ik s `avonds werd meegenomen in een 
attractie die de Jungle Rit genoemd werd. Het was er erg donker, en het viel me op dat er geen rij 
mensen stonden, toen mijn vader me door het gedeelte loodste waar normaal altijd mensen in de rij 
stonden om aan de beurt te komen om met de rit mee te mogen. We waren alleen, en ik was 
doodsbang, terwijl ik me trachtte voor te stellen wat er nu weer komen zou. Ik had al erg vroeg begrepen 
in mijn diepe onderbewustzijn, dat mijn ouders mij absoluut geen bescherming boden, dat zij juist in 
tegendeel de mensen waren die mij naar de meest afschrikwekkende mensen, martelingen en plekken 
brachten. Deze avond vormde daarop geen uitzondering. Ik werd naar het achterste deel van de boot 
gebracht waar uit de duisternis een man opdook in een zwart pak, die zei:”Ik neem het hier vandaan wel 
over.” Mijn vader nam mijn moeder bij de arm en escorteerde haar als een wandelende robot naar de 
uitgang. Ik was bang. 

“Laura,” riep de man plots luid. Laura was mijn “school”persoonlijkheid die was geprogrammeerd om 
mee te werken en behulpzaam te zijn. Hij zei:” Laura, ik heb jouw hulp nodig, zodat vanavond alles 
gladjes verloopt”. 

“Ja Meneer”, antwoordde ik, nu in de Laura “modus” geschakeld. 

“Ik wil dat je zeven keer rond draait, en ik zal dan een touw heel strak om je middel draaien, zo dat we 
jou vanavond niet kwijt kunnen raken”. 

Niet begrijpend, hoe ik in hemelsnaam verloren zou kunnen raken in deze grote boot, voldeed ik aan zijn 
verzoek terwijl hij het touw strak om mijn middel draaide. Ik begon te draaien terwijl hij telde:”Een, 
Twee, drie, vier, vijf, zes, en zeven, dat zal wel genoeg zijn voor ons truukje”.Ik had nog geen flauw idee 
wat dat “truukje” inhield, maar dat liet niet lang op zich wachten. “Kom hier maar even zitten”. Zei hij, 
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terwijl hij me aan het touw meetrok als een hond aan zijn lijn. Voordat ik kon begrijpen wat er gebeurde, 
beurde hij me op en gooide me overboord in het donkere, ijskoude water. 

Toen ik het water raakte, wist ik heel zeker dat de krokodillen, die ik eerder gezien had die dag tijdens de 
Jungle Tocht, me te pakken zouden krijgen en me levend zouden opeten in het donker. De boot voer weg 
en ik werd er achteraan gesleurd. Ik hield het touw vast, zodat ik met mijn gezicht naar voren kon kijken 
of ik ze zien kon. Mij herinnerend aan het thema Van de Tovenaar van Oz, riep de man:”Leeuwen en 
tijgers en beren, o jeeeee”. Toen begon hij nog een scène uit Peter Pan luidkeels te brullen en ik dacht 
dood te gaan van angst:” Volgens mij zie ik een krokodil daar links van je, nee ik bedoel rechts, achter je, 
nu is hij achter je, hij zwemt nu recht naar je toe vanachter je, aan de andere linkerkant”. Doodsbang en 
in een poging om het allemaal te laten verdwijnen kneep ik mijn ogen zo stevig dicht als ik maar kon, en 
hield het touw vast om in leven te blijven. 

“Je bent een dapper klein meisje,” schreeuwde hij, “Net zoals je vader me zei dat je zou zijn. Jij weet wat 
het is om te overleven!” Toen begon hij me binnen te halen, en tilde me op aan het touw, terwijl ik over 
de reling aan boord klauterde om zo snel mogelijk terug in de boot te komen. “Voor deze test ben je met 
vlag en wimpel geslaagd! Je vader zei al dat deze test voor jou niet veel voor zou stellen”. 

Ik voelde me verdoofd en m`n tanden klapperden van de kou. Mijn jurk was drijfnat en m`n schoenen en 
m`n sokken en m`n onderbroek ook. Ik had het steenkoud. Mijn vader had het vaak over “overleven” en 
dat ik daar goed in was. 

“Je zou kunnen vliegen zoals een feetje dat doet, door de lucht, midden in de nacht vastgemaakt aan dit 
touw zoals nu. Zal ik het maar laten zitten, zodat je vannacht met het feetje mee kunt vliegen, heel hoog 
in de lucht?”  

“Nee Meneer,” zei ik bedeesd, terwijl ik langs het touw naar de grond keek. Ik huiverde. 

Hij lachte onbedaarlijk hard, en zei toen:” Weet je dat je met haar mee vliegt, elke keer als je haar ziet 
vliegen, dan vlieg je hoog, hoog, weg van alle dingen die je denkt hier te herinneren, maar niets van al 
die dingen is werkelijk gebeurd, het zijn slechts schimmen in je hoofd, weet je wat schimmen zijn?” 

Ik schudde met mijn hoofd van: nee.  

“Schimmen zijn gedachten die je eet. Je hebt hier vanavond van al die fijne attracties mogen genieten en 
je hebt een hele boel plezier gehad, en nu is het bijna tijd voor je om naar huis te gaan. Weet je, zoals 
Mickey zelf zingt in het liedje:”NU is het tijd om afscheid te nemen van al onze vriendjes 
M.I.C.K.E.Y.M.O.U.S.E., je kent het liedje toch wel van de televisie, het liedje dat je hoort als je naar de 
Mickey Mouse Club kijkt?” 

“Ja”, zei ik nu volledig in een “robot” staat van programmering. 

“Als je het Feetje ziet, en al het prachtige vuurwerk hier vanavond, dan zul je jezelf de goede dingen en 
alleen de goede dingen herinneren die hier vanavond gebeurd zijn. Al het goede zal in je bewustzijn 
vloeien net zoals het Feetje dat hoog in de lucht vliegt, zo zullen alle goede dingen ( die gebeurd zijn ) 
hoog bovenaan vliegen in je bewustzijn. Je hebt de fijnste dag gehad hier in Disneyland en je wilt zo snel 
mogelijk weer terugkomen voor nog veel meer plezier.” 

Kompleet in paniek kwam mijn moeder aangerend en sloeg haar armen beschermend om me heen alsof 
ze me kwam redden. Ze sloeg iets donkers om me heen en zij en vader namen me mee van de boot af. 
Ze nam me mee naar een douchecabine vlakbij de Jungleboot tocht. Ze loodste me daar naar binnen en 
nam niet de moeite om de deur dicht te doen, terwijl ze me afdroogde en droge kleren aantrok. Ik 

70 



schaamde me dood, toen een mevrouw de deur opende om te kijken wat wij daar moesten en mijn 
moeder als smoesje vertelde:"Mijn dochter is in het water gevallen, en ik verschoon haar hier even.” 

Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat ik soms mezelf niet vertrouw. Zelfs nu nog als volwassene. 

Op zekere avond hadden mijn programmeurs besloten om het elfje / feetje dat rondvloog boven het 
park daadwerkelijk door mij te vervangen. De mannen in parkuniformen liepen achter het echte “elfje” 
aan, dat in werkelijkheid een oudere dame was, en die geheel in elfjeskostuum gestoken klaar was om te 
gaan “vliegen”. De mannen zeiden haar dat ze aan de kant moest gaan staan, omdat ik die avond zou 
vliegen als Elfje. Ik wist niet waar mijn vader en moeder gebleven waren, en ik was bang en ik had het 
koud. De oude dame was behoorlijk boos dat ze haar Elfjesrol moest afstaan aan mij. Ze zei dat ze haar 
werk wilde doen, en de mannen zeiden dat ze het wat rustig aan moest doen en dat ze toch betaald zou 
worden, en toen leek het, ondanks dat ze toch nog steeds boos wegging, allemaal weer goed te zijn. De 
mannen kleedden mij in een wit Feetjes kostuum en gespten me vast in een soort van harnas. Toen alles 
goed vast zat, vroeg de man of ik er klaar voor was. Hij liet me nog zien waar ik m`n handen moest 
houden, zodat mijn handen of armen er niet afgerukt zouden worden, terwijl ik hoog boven het 
magische koninkrijk zou vliegen. 

De hele ervaring was huiveringwekkend, echt angstaanjagend eng. 

Ze moeten me een of andere drug hebben toegediend, want ik had het idee dat ik niet dubbel, maar wel 
vijfdubbel zag, alsof ik door een caleidoscooplens keek. Toen ik vloog had ik angst dat ik eruit zou vallen 
en bovenop de mensen onder mij terecht zou komen, maar na een tijdje werd ik als verdoofd. Ik kon niet 
langer denken of voelen. Ik moet flauwgevallen zijn, want toen ik aan het andere einde van mijn 
“droomvlucht” was gekomen, waren daar mannen die mij opvingen en probeerden om mij weer bij mijn 
positieven te brengen. Een man sloeg me in het gezicht, maar daar werd ik niet wakker van en toen hield 
er iemand reukzout onder mijn neus en dat hielp. Voor de rest kan ik me hiervan weinig herinneren, 
alleen dat ik het park uitgedragen werd, omdat ik zelf niet meer kon lopen. Die avond waren er geen 
winkels meer open aan de Hoofdstraat om een ballon of iets lekkers te kopen. Ik voelde me misselijk en 
lag de hele weg op de achterbank van onze oude Buick totdat we thuis waren. Mijn broers gingen niet 
met ons mee. Het waren steeds alleen mijn vader, mijn moeder en ik. Mijn vader vertelde mijn broers 
over mijn “droomvlucht” boven het park en dat ik de “ster” van de familie was. Ik wilde helemaal geen 
ster zijn, als dat was wat het betekende om een ster te zijn. Mijn vader leek er meer over in de wolken te 
zijn dan ik. 
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TWEELING ZUSJES PROGRAMMERING 

(Inzet: In het hieronder vertaalde deel, is er sprake van een film “The Parent Trap“die bezocht werd door 
Brice Taylor. Om te weten waar die film over gaat, heb ik de moeite genomen, daarnaar te zoeken en ik 
heb hem gevonden en helemaal gekeken. Het is een luchtige film met een luchtig thema van het genre : 
Komedie met een happy end. Voor mij persoonlijk was dit even een meer dan welkome onderbreking 
van dit bijzonder zware verhaal, dat ook mijn menselijke emoties regelmatig in de war brengt. 

Het verhaal ( in de film ) gaat over twee schoolmeisjes die bevriend raken op school. De ene woont bij 
een gescheiden moeder, de ander bij een alleenstaande vader. De vriendinnen willen voor altijd bij 
elkaar blijven en om dat “toeval” een helpende hand toe te steken worden beide ouders door de 
kinderen opzettelijk bij elkaar gebracht en zodoende “in de val” gelokt. De gescheiden moeder voelt 
echter nog niets voor een relatie terwijl de alleenstaande vader er wel voor open lijkt te staan. Nu de 
gescheiden moeder geen blijk van interesse toont, wordt de tweelingzus van de moeder er bij 
ingeschakeld om wat baanbrekend werk te verrichten. Het is een film met een happy end. Ze trouwen en 
de kinderen hebben nu én een vader én een moeder én elkaar. Voor wie deze film zelf wil gaan kijken is 
hier de link: 

http://www.youtube.com/watch?v=IPWQpwtBlBE 

Verder met het verhaal. 

Mijn buren, mijn “tweede moeder” Mary en haar dochter Peggy namen mij mee naar de bioscoop om de 
film “The Parent Trap “ ( een Val voor onze Ouders , zie inzet hier boven ) te gaan zien. Een oude Disney 
productie uit 1961 met Hayley Mills in de hoofdrol. Het thema in deze film moest helpen om de realiteit 
van mijn innerlijke “tweelingzus” Sharon te versterken. Ik was Susan, en mijn “tweelingzus”heette 
Sharon. De persoonlijkheid van Sharon was gecreëerd in een poging om mijn geest verder te splitsen en 
zat verankerd in mijn persoonlijke samenstelling om in de toekomst een enorme hoeveelheid ervaringen 
met de elite in op te slaan. Sharon moest zich vereenzelvigen met High Society ( de betere kringen ). 

En natuurlijk moest ook Sharon, net zoals Laura en alle andere persoonlijkheden, de programmering in 
Disneyland ondergaan. Om dat te bewerkstelligen nam mijn buurvrouw Mary me mee naar Disneyland, 
samen met haar dochter Peggy, die ook van mijn leeftijd was. We liepen het prachtige betoverde Kasteel 
in, dat zich midden in het magische koninkrijk bevindt. Terwijl ik door het kasteel liep en de omgeving in 
me op nam, kwam ik een hoek om en liep zo recht in een verduisterde ruimte waar vanuit het donker 
een man kwam in een lange zwarte cape, die me beetgreep en zijn hand over mijn mond snoerde zodat 
ik niet kon schreeuwen en me verder het donker in sleepte, me vervolgens een enorme elleboog in mijn 
maag gaf en me daarna verkrachtte. Toen sleurde hij me in de richting van de hondenkennel vlak voor 
Disneyland, waar nog meer erg slechte dingen met me gedaan werden. 

(Inzet: de hondenkennel wordt wel genoemd maar vermeden, het kan zijn dat het diepliggende trauma 
deze herinneringen te diep heeft weggewerkt, het valt mij op dat bij de hondenkennel het verhaal elke 
keer min of meer stil valt. Het lijkt alsof hier erg traumatische gebeurtenissen verborgen liggen die er 
wellicht juist door gebruikmaking van dreiging met valse honden ingebracht zijn) 

“Sharon,” moest elk jaar verplicht kijken naar de “President show met Lincoln” die speelde in een theater 
aan de Hoofdstraat, en om haar geheime ervaringen verborgen te houden in haar bewustzijn als 
“Sharon,”moest ook zij dezelfde “training” ondergaan als alle andere persoonlijkheden. Echter nu in haar 
rol als “Sharon”. 
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Sharon werd Katholiek opgevoed en Mary en Peggy namen mij regelmatig mee naar de Katholieke mis.( 
ze wisten natuurlijk helemaal niets van mijn connecties met Henry Kissinger ) Mij werd alles geleerd over 
wijwater, knielen, de kruisweg, biechten, weesgegroetjes en de rozenkrans bidden. Van Peggy mocht ik 
af en toe haar kerkboekje lenen dat een mooi blauw plaatje van de Heilige Maagd Maria op het kaft had. 
Ik leerde te zeggen:” Heilige Maria, vol van genade, de Heer is met U”, steeds weer opnieuw bij elk 
gebed door de priester vanaf de kansel. We moesten altijd een hoed hebben of een sjaal om ons zondige 
hoofd mee te bedekken. Ze hadden best veel regels waar je jezelf aan moest houden. Je moest wijwater 
nemen op je vingertoppen en dat tegen je voorhoofd doen, dan op je hart en vervolgens op beide 
schouders tikken in een speciale volgorde, en dan moest je ook nog knielen voordat je de kerkbanken in 
mocht gaan. Dan knielden we neer op een plankje en baden een hele tijd lang de rozenkrans. Ik vond het 
maar een domme bezigheid en als ik vroeg waarom we dat allemaal moesten doen, en wat er dan zou 
gebeuren, kreeg ik steevast te horen:”Doe het nou maar, en stel niet zoveel vragen”. 

Tijdens de vele bezoeken aan de Heilige mis met Mary en Peggy bad ik in stilte in mijn onderbewustzijn 
naar het standbeeld van de Heilige Maria en vroeg haar steeds om mij te helpen, al had mijn bewustzijn 
niet echt een idee waarmee ze me dan moest helpen, of hoe ze kon helpen. 

Sharon was een “kind van de elite” en later bediende ze de elite op hun wenken zoals de Rockefellers. Zij 
was vaak de seksueel georiënteerde persoonlijkheid wanneer ik gebruikt werd voor seks en 
hersenarchief werk. “Sharon” was mijn oversekste tegenhanger, terwijl “Sue” de koerier was van 
boodschappen en een enorme opslag van archieven met zich meezeulde in haar onderbewustzijn. 

Om het proces van het splitsen van persoonlijkheden verder te perfectioneren werd ik regelmatig op het 
kerkhof in een koude, vochtige, betonnen en pikdonkere graftombe opgesloten voor de hele nacht. Ze 
namen me mijn kleren af, duwden me in de donkere ruimte en sloten de deur af. Het was koud op de 
betonnen vloer en ik kon spinnenwebben voelen in de hoeken. Het was eng, en ik hurkte op mijn voeten 
met mijn rug tegen de muur en sloot mijn ogen.  

Na een tijd verscheen er een Engel. Ze zei dat haar naam Maria was en dat ik werd voorbereid voor de 
toekomst. Ze zei dat zij en andere Engelen mij zouden helpen en dat ik “bewaard” zou blijven. Ik wist niet 
wat dat woord betekende, maar het klonk erg goed en het voelde okè, want er straalde zoveel liefde uit 
haar aanwezigheid. Terwijl mijn geestelijke lichaam naast haar zat op een bank, zat mijn fysieke lichaam 
nog steeds in die betonnen tombe. Zij zei dat ze me altijd erg na zou zijn, later als ik ouder zou zijn zou ik 
dat beter gaan begrijpen. Ze legde me uit dat dit hele slechte mensen waren omdat ze onwetend waren, 
maar dat haar vrienden ook allemaal van mij hielden en dat ze er altijd voor me zouden zijn, wanneer ik 
ze nodig had. Toen plotseling, nog voordat ik kans zag gedag te zeggen, was ik weer terug in de koude 
betonnen ruimte, nog steeds gehurkt en zij was weg. Ik had het gevoel dat ik even ergens anders naartoe 
geweest was, en ik wilde daar weer terug naar toe, want ik voelde daar geen pijn en het was er niet 
koud, maar het voelde zalig en ik kon niet snappen hoe ik daar naartoe moest komen. Ik moest gewoon 
afwachten totdat de Engel me zelf daarheen zou brengen. Iedereen bracht me altijd ergens heen zowel 
op aarde als in de hemel. Toen de mannen kwamen om mij eruit te halen, was het nog steeds donker, en 
ze zetten me thuis af. Ik liep achterom en nam de achterdeur om binnen te komen, ik ging meteen naar 
mijn slaapkamer en viel in slaap. 
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GOUDEN BOGEN. 

 
Om er zeker van te zijn dat het geheugen van Sharon gescheiden werd gehouden van mijn bewustzijn, 
werd ik getraumatiseerd om het los gekoppelde deel van de hersenen te versterken. Naast andere 
gruwelijkheden werd ik nu naar de St. Mels Katholieke kerk in Woodland Hills gebracht en werd 
mishandeld door een kleine dikke pater achter in de kerk in een achterkamertje. Deze “priester”die sprak 
met een Iers accent en naar alcohol stonk, trok aan mijn haren terwijl hij zichzelf seksueel bevredigde in 
mijn mond. Toen hij met mij klaar was, stonden er twee mannen op mij te wachten, die me mee namen 
naar een klaarstaande limousine. Het was bij deze grote Katholieke kerk helemaal niet ongewoon om 
rijen limousines te zien bij bruiloften of begrafenissen, dus deze viel ook niet uit de toon. Het was bijna 
donker en eenmaal aan het oog van het publiek onttrokken behandelden deze mannen me extreem ruw. 
Ze gooiden me op de achterbank, waar ik verkrampt in een foetushouding bleef liggen, ik wiegde mezelf 
terwijl de angst door elke ader gierde. Ik was gek van angst!  

We kwamen aan bij de nieuwe McDonald’s en een man zei:”Kijk naar de Gouden Bogen, zij zijn jouw 
Snelweg naar de Hemel. Als je ooit zelfs maar begint na te denken over deze Gouden Bogen, zul je je 
nooit herinneren hier ooit geweest te zijn” Ik ging naar binnen als Sue, maar kwam gedrogeerd als 
Sharon weer naar buiten. Ik had geen enkel besef dat ik zelf Sharon was. In mijn innerlijke, 
onderbewuste gecreëerde realiteit, dacht ik werkelijk dat Sharon iemand anders was, dat zij mijn fysieke 
zelfstandige tweeling zus was, maar vol bij bewustzijn had ik geen enkele wetenschap van het bestaan 
van enig andere gedaante van mezelf dan Sue. Het enige wat ik me kan herinneren is, dat het vaak 
voorgekomen is dat mij verteld werd dat ik toestemming zou krijgen om mijn tweelingzusje te 
ontmoeten, mijn geheime tweelingzusje. Ik was hier verdrietig om, ik miste haar heel erg en ik had het 
gevoel dat zij altijd in gevaar verkeerde en dat ze mijn hulp nodig had. 

De man die aanwezig was om dit deel van mijn programmering voor zijn rekening te nemen, was een 
zeer welgestelde en lokaal zeer bekende en gerespecteerde Katholieke vrouwenarts wiens naam Dr Mc 
Ginnis was. Hij zei dat ik mijn tweelingzusje kon vinden in de badkamer, dus ik holde daarheen om 
Sharon te zoeken. De dokter en een andere man volgden mij toen ik naar de kleine eenpersoons 
badkamer rende, die ik opende vanaf de buitenkant van McDonald’s, geheel in tranen uit wanhoop om 
mijn zusje te vinden. Eenmaal binnen, zoals ik gestuurd was, keek ik rond en kwam weer naar buiten en 
zei tegen de dokter dat hij kon komen kijken, dat er niemand anders binnen was. Het voelde allemaal 
alsof een robot het overgenomen had van mijn lichaam. De dokter kwam de kleine badkamer binnen en 
sloot de deur achter ons. Hij zei dat ik in de hoek op de grond moest gaan zitten. Ik deed zoals mij 
bevolen werd, toen nam hij een van mijn armen en legde die op de deksel van de toiletpot, schoof er een 
rubberen ring omheen, en haalde een grote injectienaald tevoorschijn. Terwijl hij de drugs in mijn arm 
injecteerde commandeerde hij:”Tel nu terug uit vanaf drie”. 

“Een,” begon ik.  

“Nee”, schreeuwde de dokter tegen me, “ik heb gezegd achterstevoren, te beginnen met drie”.  

“Drie, twee…………ik leunde voorover en ging van m`n stokje. 
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Hij sloeg me meteen in mijn gezicht, maar ik kon niet wakker worden, en hij herhaalde steeds zijn roep:” 
Sharon, Sharon, Sharon”. Uiteindelijk na een heleboel meppen met de vlakke hand zei Sharon:”Ja?”. 

“Sta op en loop naar de auto,” commandeerde de dokter en Sharon gehoorzaamde. Hij pakte zijn zwarte 
dokterstas en zodra hij in de limo zat, reden we weg. Ik hoorde hem tegen de chauffeur zeggen dat in 
geval ze ooit betrapt zouden worden, hij met zijn zwarte dokterstas zou zwaaien en zeggen:”We hebben 
hier nu geen tijd voor, we zijn onderweg met een noodgeval”. Op die manier zou er nooit iemand lastige 
vragen kunnen stellen. We reden naar Ventura Boulevard naar een juwelier. De dokter en ik gingen naar 
binnen, terwijl ik mezelf nog steeds in de “Sharon Modus” bevond. Hij zei tegen de eigenaar van de 
winkel dat ik een cadeau zocht voor mijn moeder, wat natuurlijk onzin was. Deze mensen vertelden altijd 
leugens. Hij deed een diamanten kettinkje om mijn arm en zei:”Je bent gewend aan mooie sieraden, 
onthoudt dat.” “Ja,” zei ik lachend, het was waar dat Sharon gewend was aan luxe. “Dat is alles wat je 
hoeft te onthouden, dat je gewend bent aan juwelen”. Toen we de winkel uitgingen riep hij naar de 
eigenaar die zich afzijdig hield achterin de winkel:” We zijn klaar met winkelen”. 

Toen werd ik ergens afgezet bij een enorm huis en werd naar beneden geleid via lange trappen om 
gefilmd te worden in kinderpornofilms. Er waren mannen in lederen kleding met kettingen en geweren. 
Een man rukte m`n kleren af en nam me anaal en een andere man keek toe, terwijl dit gefilmd werd. 
Toen werd ik aan kettingen opgehangen, met een zweep geslagen en weer gefilmd. Het beviel hen 
duidelijk als ik luidkeels gilde. Ze zeiden dat ik dat moest doen om de film “goed” te krijgen, maar ik wilde 
eigenlijk proberen stil te zijn en alles in me te houden om hun film te verpesten.  

Ze legden een baby op een houten tafel naast mij en ze vermoordden de zuigeling terwijl ik werd 
verkracht en ze zeiden dat het bloed van de baby nieuwe levenskracht was die in mij zou vloeien en dat 
ik dat jonge leven in me op wilde nemen. Dat wilde ik echt helemaal niet, ik wilde niet dat ze de baby iets 
aandeden, dat heb ik NOOIT gewild! Maar ik moest glimlachen en hardop lachen terwijl ik werd gefilmd, 
of ze zouden mij ook vermoorden, zeiden ze. 

Ze maakten vaak van deze “Snuff” films met baby`s of kleine meisjes.  

“Des te jonger, des te puurder,”zeiden de mannen. Ze dachten dat foetussen het allerbeste waren om 
het puurste nog onaangeroerde levensbloed vandaan te halen. Ze aten ook vaak het vlees naderhand, en 
soms het hartje terwijl het nog klopte. Het was huiveringwekkend, verdorven en walgelijk. Ze voerden 
het mij ook vóór het filmen. Ik werd altijd gedwongen te glimlachen hierbij. Nadat alles achter de rug 
was, werd ik per limo teruggebracht naar McDonald’s, terug in dezelfde badkamer, waar een man vlak 
voor mijn gezicht zijn vingers knipte en zei:”Susie, je bent flauwgevallen,” wat door die naam te 
gebruiken, mij weer terugbracht naar mijn eigen ik. Weer opgeknapt, werd ik naar de straat waar ik 
woonde gereden door deze mannen, en werd mij verteld dat ik mezelf langs de snelweg naar de hemel 
in slaap moest wandelen. Nog volledig in trance, wandelde ik het korte blokje om naar huis, en ging 
achterom binnen en meteen naar bed. Het was donker buiten, maar het licht in het portiek wierp net 
genoeg licht naar binnen om te kunnen zien, en ik kende de weg door dat huis trouwens ook met mijn 
ogen dicht. 

Die avond, alleen in bed, zei ik het gebed dat ik gewoonlijk met mijn moeder samen deed, of met mijn 
grootmoeder. Elke avond, zonder uitzondering. “Engel van God, mijn beschermengel, aan wiens liefde ik 
mij verbind, altijd bij mijn zijde, om mij bij te lichten en te beschermen, te heersen en te loodsen, waak 
over mij”, 

Ik vraag van u, lieve lezer, om open te staan voor de werkelijkheid dat dit soort gruwelijkheden werkelijk 
plaatsvonden en dat zij vandaag de dag nog steeds gebeuren met anderen kinderen, zelfs nu, op dit 
moment dat u dit leest.  
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Open uw ogen en uw hart en laat de gruwelijke werkelijkheid toe in uw geest, accepteer dat dit de 
huiveringwekkende afschuwelijke dagelijkse werkelijkheid is van vele kinderen over de hele wereld. We 
kunnen samen misschien een vuist vormen die krachtig genoeg is om dit onmenselijke leed een halt toe 
te roepen, dit misbruik dat onze kinderen bedreigt, vernietigt en ze verminkt voor de rest van hun leven. 
…………………. 

Brice Taylor. 

 

McDonald’s was vaak onderdeel van mijn misbruik. Of ik nu in Californie was, maar ook later in andere 
staten en zelfs in het buitenland, namen ze me mee naar de “Gouden Bogen”. 

Je zag ze meestal al van verre.  

Pas op de terugweg, na afloop gaven ze me een colaatje en frietjes, om een leuke herinnering aan 
McDonald’s over te houden. 

McDonald’s was een erg vaak gebruikt, en erg machtig ontmoetingscentrum voor nationale en ook 
internationale “bijeenkomsten.” 
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DE FUNDERING IS KLAAR. 

Op de prille jeugdige leeftijd van 5 jaar, was ik getraind door middel van marteling, hightech hypnose 
methoden en elektroshock om mezelf ontzettend pijn te doen op verschillende manieren, mocht ik 
mezelf ooit iets beginnen te herinneren van wat er met mij gebeurd was, en/of van de geheime 
activiteiten waar ik deel van uitmaakte. Alsof een robot het van me over zou nemen, was ik 
geprogrammeerd om mezelf in mijn grote teen te steken met een scherp voorwerp, of mezelf opzettelijk 
te branden aan de kolenkachel, daarbij en daardoor de gedachten af te leiden van de “verboden “ 
gedachte of herinneringen. Ik had geleerd wáár precies ik mijn pols moest doorsnijden om mezelf van 
mijn leven te beroven, als ik ooit iets uit mijn “verboden geheugen” zou beginnen te herinneren of te 
vertellen. Ik was voorzien van geïntegreerde programma`s die er voor de rest van m`n leven zouden 
zitten, om een “ongeluk” te krijgen op welke manier dan ook, als het maar met dodelijke afloop was, als 
mijn herinnering ooit de overhand zou krijgen. Eindeloze programma`s waren er geïnstalleerd in mijn 
brein, voor meteen, maar ook voor later gebruik. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Inzet:  Velen van u zullen zich nog kunnen herinneren, dat tijdens de malaise in het bankwezen, ineens 
meerdere “belangrijke” mensen uit het bankwereldje van hoge gebouwen sprongen, een zekere dood 
tegemoet. Het heeft er alle schijn van, na het lezen van dit verhaal dat ook hier het Tavistock Instituut z`n 
werk erg goed gedaan heeft. Vergeet daarbij niet, dat Brice Taylor hier nog vertelt over de oude 
methoden die over gewaaid waren uit Nazi Duitsland. Ook deze technieken hebben de afgelopen 60/70 
jaar uiteraard een hele vernieuwing ondergaan. Te meer omdat hier dus voor de belanghebbende echt 
gewin te behalen is. Slaven die gratis werken en geen vragen stellen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gedurende de vele lange jaren van mijn misbruik, foltering en programmering werd ik dagelijks 
geconfronteerd met waarschuwingen als:” Als je jezelf dit ooit herinnerd zul je zelfmoord plegen, als je 
het aan iemand verteld, zullen de mensen denken dat je helemaal gek geworden bent en ze zullen je 
opsluiten in een gekkenhuis waar je nooit meer uitkomt, als je ons niet gehoorzaamt zullen we jouw 
familie vermoorden of jouw hond of jouw kat, als je hierover ooit praat, vermoorden we je!!!!”. Ik was 
jarenlang getuige geweest van vele moorden en wist dat dit niet zomaar wat loze kreten waren. Ze 
dachten werkelijk aan alles. Als de ene persoonlijkheid zich iets begon te herinneren, was het een andere 
persoonlijkheid in je eigen geest die jezelf verklikte. Dat verklikken werkte bij alles wat je “volgens hen” 
niet geacht werd te doen. 
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MIJN INNERLIJKE TWEELINGZUSJE, SHARON WHEATHERBY 

Ik werd als kind op vele verschillende locaties, en in net zo vele kringen “ten toon gesteld” als Sharon 
Wheatherby; ergens afzijdig, was altijd oom Charlie die een oogje in het zeil hield. Hij zei dat hij dat er 
altijd zou zijn, goed of slecht. 

Oom Charlie was altijd bij tante Maud van vaders kant als wij ( alleen mijn vader en ik ) daar naar toe 
gingen om haar te bezoeken. Hij zat daar altijd op ons te wachten op de divan met de kanten sprei met 
achter hem het doorschijnende gordijn waar een groene hagedis op zat, waarvan ik altijd had gedacht 
dat die echt was, totdat ik ouder werd. Oom Charlie was altijd uitgedost in een bruingeel pak, dure 
merkschoenen en een anjer in z`n knoopsgat. Oom Charlie glimlachte, gaf me een hand en wenkte me 
dan met een handgebaar om bij hem te komen zitten. Als hij zijn bril droeg, zette hij deze altijd eerst af 
voordat hij me aankeek en knipoogde. Dat was “het teken” voor ons geheim. Hij had me al eens eerder 
verteld dat het m`n vaders gevoelens zou kwetsen als hij er achter zou komen dat hij niet mijn echte 
vader was, dus sprak ik daar nooit over. “Anders,” zo zei oom Charlie, “Zou dat wel eens zijn hart kunnen 
breken.” Ik wilde mijn vader beslist niet nog meer pijn doen, dan dat hij al had, met zijn nekblessure, zijn 
hernia en zijn ouders die hem hadden misbruikt en niet van hem hielden. En hij hield zo ontzettend veel 
van mij, behalve als hij mij pijn moest doen. Oom Charlie zei daarover steeds:”Ongelukkigerwijs moet hij 
dat doen om jou ooit heel machtig te laten worden”. Dus toen ik met mijn vader oom Charlie voor de 
eerste keer ontmoette na dat gesprek, deed ik net of ik hem nog nooit gezien had en na afloop zei oom 
Charlie:” Jonge dame, dat was het beste acteerwerk dat ik ooit gezien heb. Je bent aangenomen!” 

Het mag dan zo zijn dat ik al op heel jonge leeftijd werd “aangenomen” maar ik heb nooit één cent 
betaald gekregen voor mijn werk en “diensten”. Oom Charlie was mijn vertegenwoordiger die mij eerst 
aan Bob Hope en kort daarna al aan Henry Kissinger voorstelde. Shanon was geprogrammeerd als 
vroegrijp en gevat. Op zekere dag vertelde ik in mijn “Sharon modus” aan Henry en later ook aan strikt 
besloten gezelschappen waar ik door Henry of Bob heen gestuurd werd, het volgende 
ingeprogrammeerde “grappige repertoire”: 

” Ik zei tegen mijn eigenaars dat het al erg genoeg was dat jullie stelletje clowns van mij verwachten dat 
ik gratis werk. Weet je, het was al erg genoeg dat jullie alle regels en wetgevingen aan jullie laars lapten 
waar het kinderarbeid betreft, en toen ik ze daarover vertelde, toen ik dat eindelijk op school leerde, 
lachte iedereen me uit. Maar daarboven op kwam nog SLAVERNIJ, en ik probeerde hierop de wet toe te 
passen en ik kwam in botsing met de wetgeving in mijn legale archief systeem. Het wilde maar niet in 
mijn archief blijven zitten, en werd er steeds uitgegooid en ik vertelde Henry hierover en hij zei alleen 
maar:”Net zo vaak terugstoppen tot het blijft zitten”. Ik werd weggestuurd om nog meer gegevens in me 
op te nemen en ik dacht dat ze nooit zouden stoppen en ik had gelijk. Zoef, zoef, zoef.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( inzet: wat we hier zien is de ultieme vorm van zelfspot, maar tevens een demonstratie van hoe het 
werkt. “Sharon” werd dus geïnstrueerd als komediante om een sketch te doen over haar eigen leven, 
waarbij die boeren wel krom gelegen zullen hebben, van het lachen, maar Susie geen idee had van het 
leven dat ze leed of dat ze zelf daar op het podium stond te vertellen over haar eigen realiteit en er op 
erg sarcastische manier de draak mee stak. 

 

Dit waren de soort van grappen die Bob Hope in mijn brein programmeerde als ik weer eens werd 
gedemonstreerd aan anderen die dezelfde interesse hadden in Mind Control. De eerste keer dat ik het 
voordroeg aan Henry voor zijn laatste goedkeuring voordat ik het toneel op mocht, noem het maar 
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generale repetitie, keek Henry over zijn bril heen met heel hoog opgetrokken wenkbrauwen; hij leek 
meestal verbaasd maar beslist ook geamuseerd over de grappen die Bob Hope in mijn hoofd plantte. 

Ik zelf was nog veel te jong en te onwetend om met dit soort materiaal voor de dag te komen. In latere 
jaren wanneer Bob vaak de vraag gesteld kreeg waar hij mij toch vandaan had, was steevast zijn 
antwoord:”Ik heb haar bij het grof huisvuil gevonden”. Hij plaagde me altijd met waar ik vandaan kwam. 
Bob vertelde me ooit dat hij mij gekozen had, omdat er iets bijzonders met mijn ogen was. Henry was de 
man die mijn persoonlijke systeem beheerde en Bob was de instructeur voor de gesprekken, grappen, 
liedjes, dansjes en het vermaak, en hij voorzag Henry van volop beroemde vrienden en connecties van 
over de hele wereld, inclusief Hollywood sterren en zakenlui en politieke connecties. Henry zei altijd dat 
het hele leven alleen maar bestond uit de juiste contacten, en dat hij en Bob, ondanks wat 
meningsverschillen, erg goed samenwerkten en samen hun invloed en hun effectiviteit meer dan 
verdubbeld hadden. Zij samen zwaaiden de scepter over een hele grote groep mensen. Henry had de 
hersenen en Bob de middelen en de connecties. 
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EEN INNERLIJK UNIVERSUM KRIJGT GESTALTE 

Henry werkte in het begin met mij aan het opzetten van een systeem in mijn hersenen. Hij tekende zelfs 
allemaal kleine X-en op mijn voorhoofd dat hij mijn sterrenstelsel noemde. Toen moest ik in de spiegel 
kijken en wat ik toen zag behalve mijn vijf jaar oude gezichtje, omlijst door mijn korte kapsel, waren 
zwarte X-en over mijn hele voorhoofd. Hij zei dat het allemaal planeten waren in mijn eigen universum 
van kennis en dat ze daar allemaal op hun eigen plaats waren in afwachting van de dag dat ze bezet 
zouden worden. Later bracht hij e.e.a. weer in verbinding met verschillende landen en gebruikte het 
gezegde “het is een kleine wereld” voor de verschillende planeten. Dit hield de informatie volledig 
gescheiden van elkaar, want er was werkelijk geen mogelijkheid dat de planeten ooit met elkaar in 
botsing zouden kunnen komen. Dus alle informatie bleef in haar eigen omgeving, maar wel goed 
bewaard in de uitgestrektheid van het oneindige universum met z`n ontelbare sterren. Elke afzonderlijke 
ster werd gebruikt voor informatie opslag van verschillende film “sterren” of politici waarbij er van mijn 
inzet gebruik gemaakt werd. De grotere sterren hielden meer persoonlijke inside informatie vast van de 
vaste klanten die gebruik maakten van mijn diensten, en de kleinere sterren werden gebruikt voor opslag 
van informatie over de klanten die ik op minder regelmatige basis bezocht, of slechts eenmaal. 

De grootste sterren waren gereserveerd voor Presidenten, Koningen, Koninginnen etc. 
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DE RAAD  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( inzet: zo noemt Brice Taylor de schaduwregering  of ook wel het comité van 300 ) 

Dit zijn dus de mensen die de hele wereld in hun greep houden!! 

De Nieuwe Wereld Orde 

De Raad.  

Die almachtige groep van mensen die in het diepste geheim dit hele drama aansturen, hadden erg 
gespecialiseerde, erg geavanceerde satellietsystemen die enorme afstanden aflegden in mijn hoofd, die 
steeds mijn interne wereld aanstuurden.  

Zij konden altijd toegang krijgen tot sterren en satellieten en alle daarop aanwezige informatie die zij 
zochten over een bepaald gebied, land of persoon.  

Leden van De Raad waren de enigen die geen decoderingsmoeilijkheden hadden om tot mijn 
verschillende persoonlijkheden en informatiebronnen door te dringen. Zijn hadden volledige en totale 
toegang tot al mijn mogelijkheden. Net als Henry.  

Bobs mogelijkheden waren beperkter, want hij had aanvankelijk alleen maar toegang tot hetgeen hijzelf 
geprogrammeerd had, en de mogelijkheden die vanaf mijn geboorte geprogrammeerd waren.  

Henry vertelde hem niets over de planeten en de sterren als hij dat niet per se hoefde te weten.  

Zo had iedereen toegang tot zijn eigen privé computer.  

Met voor allen een ander wachtwoord om binnen te komen in het systeem. 

Henry vertelde mij dat hij en Bob altijd op piepkleine ruimtevaartuigen in mijn hersens rondvlogen om te 
kijken of alles wel op z`n plaats lag en of ik wel goed op mijn informatie paste en niets naar buiten liet 
ontsnappen.  

Er mocht geen ster of planeet op de verkeerde plek in het archief verdwijnen of onvindbaar in het 
universum verdwijnen.  

Henry vertelde me ook dat de informatiemappen eindeloos konden doorgaan omdat het universum 
oneindig was, er zou dus nooit een ster of planeet helemaal vol raken.  

Er was immers ruimte genoeg. 
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KISSINGER EN NOG STEEDS GERAFFINEERDER METHODES 

Kissinger was het brein achter de opbouw van mijn persoonlijke structuur, en gebruikte anderen om zijn 
creatie verder te vervolmaken. Hij was gewoonlijk ergens in een topgeheime locatie waar vaak mijn 
vader, maar ook anderen, mij dan naar toe brachten. Daar deden ze al het “voorbereidende werk” zoals 
zij dat noemden, voordat het aan Henry werd voorgelegd voor expertise en zijn doorslaggevende 
goedkeuring. “Voorbereiding” betekende voor mij: martelingen in machines, of elektrtische stoelen, 
allerlei horrorscenario`s en dan, als ik helemaal niet meer kon functioneren, mijn eigen naam nog niet 
meer wist, en of ik eigenlijk wel “echt” was, dan…… namen ze me naar Henry. Henry had een soort van 
aantekenblok met diagrammen waar hij mee werkte. Een druppelvormig diagram betekende dat het 
originele idee en de bedoeling ervan waren erkend en uitgevoerd, en de volgende diagrammen waren 
een verdere aanbeveling voor verfijning totdat het gewenste resultaat werd bereikt. Op die manier 
creëerde Henry Kissinger mijn persoonlijke structuur.  

Mind Control was, en is nog steeds, een topgeheim wapen dat gedurende de jaren steeds verder is 
geperfectioneerd. 

Henry had andere “robots” zoals hij ze noemde, maar ik was degene met wie hij de meeste tijd 
doorbracht om mij te perfectioneren. Hij zei dat ik zo,n dankbaar “voorwerp” was om mee te werken en 
dat mijn vader mij aan zulk een fantastische en baanbrekende vooropleiding had onderworpen, dat ik 
toch wel gegarandeerd een succes moest worden. Waar andere “robots” het af lieten weten omdat ze 
uit de school klapten en er dus niet blindelings op vertrouwd kon worden, kon hij op mij volledig 
vertrouwen. Ik wist wel dat Henry nog meer “robots” had omdat hij er vaak genoeg over vertelde; hij zei 
dan dat die voor allerlei “bijzaken“ waren, maar dat ik de crème de la crème was.  

Henry zei dat we een zwervend hoofdkantoor hadden, en dat dat zijn zwarte aktetas was. Ik was 
geprogrammeerd om mezelf vertrouwd te voelen zodra ik die zwarte aktetas maar zag, en mijn 
omgeving deed er dan niet meer toe. Nu kon ik ontspannen mijn werk doen, wetende dat alles in orde 
was. 

Althans, dat was wat mij ingeprogrammeerd was, wat ik moest denken en voelen. 

Toen ik langzaamaan opgroeide, werd ik vaak naar militaire basissen gebracht, voor nog meer en nog 
verder geavanceerde programmering, waarbij ik hulpeloos werd aangesloten op hightech apparatuur die 
dingen met mijn hersenen deed, ik had geen flauw idee wat die mensen aan het doen waren, waarom ze 
het deden en waarom juist met mij.  

Zo werd ik ook geplaatst in een aparte stoel in een groot metalen vertrek en daar alleen achter gelaten. 
Soms werd ik in de rondte getold, met veel kleureffecten van gekleurde lichten met steeds maar één 
enkele kleur per keer. Zo werd ik ook in een bijzonder geavanceerde stoel vastgebonden met elektrodes 
verbonden met mijn hoofd, dan volgde elektroshocks op verschillende manieren. Daarbij werd ook 
bijzondere geluidsapparatuur gebruikt met soms erg felle doordringende geluiden die via koptelefoons 
mijn oren binnen gedwongen werden. Meestal met twee verschillende geluiden, voor elk oor een ander 
geluid. Ik weet niet wat de bedoeling hiervan was, maar ik voelde me hierdoor als gemarteld door die 
apparatuur. 

 

 

 

82 



MENSELIJKE HERSENEN ALS GEHEUGEN ARCHIEF  

Ik werd voortdurend meegenomen naar Disneyland voor mijn “basis programmering” voor mijn 
toekomstige “regerings geheugen archief systeem.” Rond mijn achtste levensjaar bedacht Henry enkele 
hele slimme programma`s om een blijvende plek en organisatie in mijn hersenen te “planten” voor mijn 
internationaal geheugen archief. Hij creëerde in mijn persoonlijke systeem één of twee kinderen die een 
speciale nationaliteit vertegenwoordigden zoals je ook ziet in de Disneyland attractie Its a Small world ( 
Het is een kleine wereld ) 

( Inzet: deze attractie vindt je overigens ook terug in het Nederlandse pretpark: De Efteling ) 

Henry zei dat de verschillende internationale thema`s verankerd moesten worden in verschillende 
geheugenarchieven waarvan hij zei dat ze “cultureel georiënteerd” waren. “Rond de wereld in 80 dagen” 
was een liedje dat ik steeds weer opnieuw zong. Of het nu was terwijl mijn moeder of mijn broer het op 
het orgel speelden, of dat het was wanneer mijn broer het op zijn accordeon speelde. De woorden 
waarop ik getraind werd, om op te reageren waren:”Rond de wereld in 80 dagen.” Ik reisde al veel terwijl 
Hope steeds onderweg was om mijn RENDEZ-VOUS te arrangeren. Henry Kissinger en Bob Hope bleven 
door de jaren heen in nauw contact met elkaar en speelden over de hele wereld met regeringen en 
mensen, zoals de muziek van “Rond de wereld in 80 dagen” door mijn hoofd speelde.  

Henry koppelde een hele reeks programma`s aan het “Rond de wereld in 80 dagen Thema.” Hij zei 
daarbij steeds: ”Als je naar de klok loopt, hoor je tik – tak, tik – tak. Houdt alle informatie gescheiden. 
Houdt alle informatie netjes en correct opgeslagen, elk in zijn eigen ruimte met kleine muurtjes 
ertussen.” Ik liep dan naar de attractie en zag de grote klokkentoren die ging tik – tak, tik – tak. Dan werd 
mij verteld te archiveren totdat ik door het draaihek van de attractie ging. Henry plantte hiermee een 
geheugen dat mij zelf deed denken dat elke buitenlandse reis in werkelijkheid niets anders was geweest 
als een ritje in deze attractie. Het kwam mede door dit programma dat ik moeite had om werkelijkheid 
van fantasie te onderscheiden. Deze Disney fantasie was in werkelijkheid bedoeld om mijn internationale 
ervaringen te verbergen voor mijn bewuste verstand.  

Elke keer als ik aan het einde van de rit kwam, zei Henry iets tegen me wat me hypnotiseerde en dat 
“vergrendelde” de informatie die in mijn programma was toegevoegd gedurende de rit. Hij bracht het 
grootste deel van de dag door met mij in Disneyland. Hij kon er best grappig uitzien en kon ook grappig 
zijn, in de diverse rollen die hij speelde. Ik moest in het begin zelfs lachen toen ik hem zag. Ik wist wel dat 
dat niet mocht, maar hij zag er best grappig uit in zijn vermomming. Hij droeg een lange baard, een pruik 
en een hoed. Hij kon er mee door, maar ik wist dat het in werkelijkheid gewoon Henry was, en snapte 
niet waarom hij net deed alsof hij iemand anders was. “Henry, waarom draag je die rare spullen?” De 
verwijtende blik uit zijn priemende ogen deden mij verder zwijgen. In zijn dik- aangezette accent met een 
diepe monotone stem zei hij:” Jij, mijn kind, bent veel te nieuwsgierig”. 

Henry nam me van de ene naar de andere attractie, en elke keer als ik uitstapte, duizelig, misselijk, licht 
in mijn hoofd, bang, of wat het dan ook was, zei hij mij:” Luister aandachtig.” Terwijl hij elke keer 
opnieuw allerlei dingen in mijn geheugen archief programmeerde. 
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MIJN NAAM IS HENRY SIMS 

Henry kocht popcorn en een ballon voor mij om, net zoals mijn ouders steeds deden, het programma in 
te laten zinken en te verankeren.  

Als mensen geweten hadden dat Henry Kissinger daar in Disneyland was die dag, zouden ze wel erg 
verbaasd geweest zijn, en als ik er de oorzaak van zou zijn geweest, dat hij in zijn uitstekende 
vermomming toch herkend was, had men zeker afstand van het “bewijsmateriaal” gedaan, en was mijn 
“dienstverband” beslist vroegtijdig beëindigd.  

Ik mocht zelfs nooit zinspelen op ook maar iets, wat in de verste verte in de richting van Henry Kissinger 
kon wijzen. Henry gaf mij een hele hoop verwarrende informatie dien aangaande, door me boeken te 
laten lezen die: “Henry boeken en tekeningen” heetten, om mij te verwarren en zijn identiteit anoniem 
te houden voor mijn bewustzijn.  

Hij trachtte mijn verbinding tot hem volledig te versnipperen door me verschillende boeken te laten 
lezen zoals: “Henry en de donutmachine.”  

Hij fluisterde steeds in mijn oor:”Mijn naam is Henry Sims.” Zodat niemand anders het kon horen. Hij liet 
me ook “Oh Henry” chocolade repen eten en “Oh Henry” boekjes lezen nadat hij me onder hypnose een 
commando had gegeven om alle herinneringen aan hem uit te wissen terwijl ik zat te snoepen en te 
lezen. 

Af en toe reed Henry me naar een afgelegen parkeerplaats waar we dan uitstapten, en samen 
wandelden, op enige afstand van een winkelcentrum of langs een kanaal.  

Steeds, als we met z`n tweeën waren, droeg hij een andere hoed, en een plaksnorretje en soms ook een 
baard. Hij had zo`n rechtgeknipt snorretje met een bijpassend rechthoekig sikje dat hij erg vaak 
gebruikte.  

Henry was een ware meester in vermommingen en kon goed in zijn rol blijven. Hij leek mij ( als kind ) erg 
slim. 

In die begintijd kon Henry wel eens tegen mensen zeggen:”Het is een slim ding, is het niet?” 

Ik was toen een jaar of tien, kort voordat mijn echte politieke en seksuele “werk” bij het Witte huis een 
aanvang zou nemen.  

Maar nu loop ik op de zaken vooruit. 
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DRAAIMOLEN PROGRAMMA 

Henry programmeerde me ook vaak voor een draaiende draaimolen.  

Hij liet me dan vóór de draaimolen staan, maar liet me niet op een paardje of bankje zitten in de 
draaimolen. Ik was toen een jaar of 8 of zo en ik wilde in de draaimolen en plezier hebben, maar Henry 
zei dat ik rechtop moest staan buiten de draaimolen.  

Die dag werd de draaimolen in mijn archief systeem geplaatst en die molen moest geolied draaien. 
Zonder haperen. Dan kwam de draaimolen tot stilstand, zoals bij een rad van fortuin, precies bij het land 
in mijn archief waar Henry naar vroeg. Hij zei tegen me:”Er is een “hele” andere wereld in jouw 
gedachten archief, De HELE wereld”. En dan vertelde hij me weer:” De draaimolen in jouw hoofd zorgt 
ervoor dat de archieven heel gemakkelijk en zonder moeite ronddraaien.” 

In vroegere en andere programmeersessies werd ik vaak rondgetold totdat ik kotsmisselijk, duizelig en 
volledig gedesoriënteerd was. Ook deze programma`s waren bedoeld om de informatie die ik meedroeg 
in het belang van de binnenlandse veiligheid volledig veilig af te grendelen van mijn bewustzijn. 

Tijdens mijn periode van herstel, therapiesessies en deprogrammering kwam ik vaak geestelijk in botsing 
met mezelf. Slapeloosheid, zelfmoordneigingen, dan weer aanvallen van eindeloze slaap, migraine, 
afbouwen van een opgedwongen drugverslaving en afkicken van medicijnen, zijn de meest voorkomende 
bijwerkingen van mijn herstel waar ik mezelf doorheen moest worstelen om in mijn geheugen weer bij 
de echte beleefde ervaringen te kunnen komen.  

Ik was vaak lichamelijk erg ziek, zoals mijn programmering mij opdroeg, en leed onbeschrijflijke pijn 
gedurende migraine aanvallen en had ook pijn in diverse lichaamsdelen terwijl ik de informatie terug 
boven water haalde, de informatie die ik nu met u deel. 

Henry vertelde me:”Jij bent een computer en zoals magneten elkaar afstoten, zal jouw geheugen jou 
afstoten, als je zelf probeert aan jouw computer te werken. Het zal weggaan en jij zult niet weten hoe je 
bij jouw archief kunt komen. Behalve natuurlijk als het “Appelbloesemtijd” is, hetgeen een cryptische 
verwijzing was naar New York.  

Later programmeerde hij “Kersenbloesemtijd”in, als een code voor J.F.Kennedy.  

In 1991, dat was intussen al zo`n 30 jaar later, toen ik op het eiland Kauai probeerde om mijn gedachten 
en herinneringen op de computer vast te leggen, raakte ik steeds behoorlijk gefrustreerd als ik begon 
met mijn herinneringen op te schrijven.  

Vaak, had ik urenlang in gedachten aan het strand gezeten, en kwamen allerlei herinneringen terug in 
mijn bewustzijn, maar eenmaal op mijn kamer achter mijn computer nam een andere persoonlijkheid 
het roer weer over, die me deed vergeten, en ik kon geen letter op papier krijgen. Om gek van te 
worden! Het ene moment lachte ik, omdat ik me een overwinnaar voelde, het volgende moment werd ik 
onmiddellijk kompleet gedesoriënteerd en was weer op zoek naar de dingen die ik gedurende een 
zoektocht van vele uren ontdekt had, om dan tijdens die zoektocht tegen iemand aan te lopen die de 
boel had verstopt, opgesloten, uitgewist, ontoegankelijk had gemaakt. Het was echt enorm frustrerend, 
maar ik was koppig en verdomde het om op te geven nu ik er zo dichtbij was. 
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HET INTERNE KLOK PROGRAMMA 

Henry programmeerde mij in “verslaggevende persoonlijkheden” zodat hij deze kon gebruiken om te 
overhoren, waardoor hij de gegevens die hij nodig had van bepaalde informatiebronnen of individuen, 
altijd binnen handbereik had.  

Hierdoor werd ik een menselijke wandelende bandrecorder met geheugen.  Hij creëerde een zeer 
geavanceerd systeem, dat mij voorzag van een inwendige klok die ik voortaan met me mee zou dragen, 
die niet alleen precies de tijd aangaf, maar indien gevraagd, ook de juiste tijd en met geluid “af kon 
spelen.” 

Op deze manier kon hij na een uitzending van mij, (tijdens een opdracht in het buitenland, waar hij lang 
niet altijd zelf meeging) bij terugkomst “de band terugspoelen” naar een bepaalde situatie en/of tijd, en 
mij woord voor woord als een robot laten vertellen wie er wat gezegd had op welk tijdstip en waar. 

“Wat deed je tussen 08.00 uur en 17.00 uur op 5 juni?” was zo`n vraag tijdens de training, en uiteraard 
had Henry alles op papier staan, en wist precies wat ik gedaan had, maar op het moment dat hij het mij 
vroeg, ging in mijn hersenen de “bandrecorder” modus aan, en schoof automatisch naar het juiste 
tijdstip, datum en geheugen, en vertelde als een robot nauwkeurig, zonder hiaten, in de juiste 
chronologische volgorde hoe die dag eruit gezien had, wie ik gesproken had, waarover, hoe lang, welke 
tv programma`s ik gezien had en waar het over ging, inhoud van documentaires, films en zelfs de 
reclames. Wat ik gegeten had, hoe lang ik gegeten had enz. enz. 

Hij maakte daarvoor weer drie afdelingen in mijn hoofd die luisterden naar codewoorden waar in ieder 
geval het woord “hoe”, “waar”, of “wat” in zat. 

Mijn meest belangrijke werk bestond uit het tussen neus en lippen door informatie “onbewust” 
doorspelen aan mensen die hij naar me toe stuurde of met me in contact bracht, en te registreren hoe 
de ander daar op reageerde. Hij zei dat daarbij timing van het grootste belang was. Dus leerde hij mij 
om boodschappen over te brengen en daarbij recht in de ogen van de persoon in kwestie te kijken. Te 
zien of er lichaamstaal waarneembaar was, en te letten op hoe dat hij of zij ademde. Hij zei:”Dat ga je 
beheersen en perfectioneren als een Perfect Uurwerk.”  

Dat werd zelfs de feitelijke naam voor een geheugen archief categorie, om alle verschillende tijden in 
verschillende landen op de wereldbol uit elkaar te houden en op te slaan en indien nodig op te dreunen.  

Dit werd weer gelinkt aan het programma: Het is een kleine wereld en het klokkentoren programma. 

Henry kon zich archiefnummers en toegangsnummers beter herinneren dan wie ook. Hij had de 
belangrijkste codes altijd gewoon in zijn hoofd zitten. Hij had ook een klein notitieboekje waar hij de 
overige codes en nummers in bijhield, lange lijsten van ingewikkelde overzichten, geheime documenten, 
en gedetailleerde lijsten onder subhoofdstukken. Het archief systeem dat hij zo ontwikkelde, bestond uit 
meerdere verbindingen op vele niveaus, als een bruidstaart.  

Henry vertelde mijn respectievelijke persoonlijkheden hoe het totaalbeeld er uitzag en creëerde een 
overzicht in ons hoofd, zo dat we “zagen” hoe het van binnen werkte. We hadden ook een “leraar” in ons 
hoofd zitten die we van binnenuit konden horen om ons te leren, herinneren, commanderen en 
organiseren. Deze leraar was belangrijk en werkte van binnen in ons onderbewustzijn en apart van 
Henry, tot ik een jaar of 36 was of zoiets, toen een chiropractor volledig onbewust van wat zijn 
behandeling zou doen bij mij, mijn onderbewustzijn in contact bracht met mijn innerlijke “leraar”, die mij 
uiteindelijk hielp naar mijn “bevrijding” te leiden. 
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Het resultaat daarvan was dat Henry`s innerlijke lesprogramma bewust gemaakt werd en mijn 
bewustzijn zich bewust werd van wat tot dusver allemaal in mijn onderbewustzijn verborgen lag. Op die 
manier werden mijn bewustzijn en mijn onderbewustzijn met elkaar in contact gebracht en dat vormde 
een hele sterke ingang om verborgen informatie naar boven te halen. 

Ik werd mij er dus in mijn bewustzijn van bewust dat mijn innerlijke lesprogramma slechts codenamen 
waren voor projecten of afdelingen waar ik in betrokken was geraakt.  

Toen begon ik langzaamaan de codes bewust te koppelen aan de opgeslagen gegevens en activeerde 
steeds meer mijn onderbewuste persoonlijkheden of materiaal dat in mijn archieven opgeslagen zat. 

Maar, zoals ik al eerder zei:”Ik loop op de zaken vooruit.” 
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IEMAND EEN POTJE SCHAKEN? 

 

Henry speelde spelletjes met mij; schaken, dammen, allerhande bordspellen en concentratiespellen. 
Allemaal hersengymnastiek, om nog meer “hoekjes en gaatjes” te creëren waar hij zijn archieven in op 
kon slaan, zoals Henry dat zelf noemde.  

Hij zette een systeem op met een schaakspel waarin hij cryptische boodschappen kon overbrengen 
tussen zichzelf en anderen. DE RAAD nam contact op met Henry, en bouwde een hele hechte 
samenwerking op met hem middels eindeloze gesprekken en informatie die ze hem gecodeerd stuurden 
via mijn geheugen archief. Na verloop van tijd liet hij ze versteld staan door een zeer geavanceerde ( 
doch erg simpel voor iemand met enige intelligentie) wijze van communiceren te demonstreren door 
gebruik te maken van het gecodeerde schaakspel waar elk stuk zijn eigen specifieke betekenis had, 
hetgeen hij mij leerde te onthouden, zodat ik het met een genoemde code kon verbinden.  

Na verloop van tijd kenden de geheime spelers de codes uit hun hoofd.  

Ze waren ook tijdgevoelig. “Je moet het schaakbord zien als een klok en alle stukken worden in de 
draairichting van de klok gezien” instrueerde Henry mij onder hypnotische dwang. Als het schaakbord 
opgezet was, was het enige wat Henry ( of iemand van de Raad) hoefde te doen, een schaakstuk op het 
bord te verzetten. Ik herinnerde me dan de “zet” die gedaan was, en bracht deze zet met daarin de 
cryptische boodschap over, en er werd begrepen wat er met deze communicatie bedoeld werd.  

Eenzijdige oorlogen werden zo aangestuurd en de spelers in dit oorlogsspel waren duidelijk afgebakend. 
Er waren geen vergissingen, want alles werd geprogrammeerd en dubbel gecheckt zoals een computer 
werkt. Mijn hersenen waren gecatalogiseerd en geprogrammeerd als een computer, dus de uitkomst kon 
er slechts een zijn van absolute precisie. 

Het schaakbord was een brug naar de “andere wereld” waar mijn regulateurs allemaal werkelijk 
bestonden., “zoals Dorothy die naar het land van Oz gaat” zo werd mij verteld.  

Henry en Bob en Gouverneur ( later President ) Reagan moesten beschouwd worden als de vrienden van 
Dorothy en als echte familie, want zij leefden allemaal over de regenboogbrug, terwijl mijn echte vader 
en moeder en vrienden allemaal daar waren waar tante Em leefde, in de echte wereld. “Dus, net als 
wanneer je in de spiegel kijkt is alles precies andersom als dat wat je ziet. Zoals de slapende schoonheid 
die in het water kijkt en de reflectie van haar schoonheid ziet weerspiegeld, zo zul jij over de 
regenboogbrug gaan en versmelten in die wereld.”  

“Over de regenboogbrug” was altijd als de wereld van Oz ingaan, die denkbeeldige wereld van Henry 
Sims en Bob.  

Iedereen was al aan de andere kant, ik hoefde slechts door de vloeibare spiegel heen te stappen om aan 
de andere kant te komen en dat zou me onmiddellijk in een andere persoon veranderen, en alles door 
andere ogen doen zien, een nieuwe situatie, rustig, verfrist en bezield. “Elke stap daar verloopt vlot en 
efficiënt,” instrueerde Henry mij. 
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EEN OUDERE UITSTRALING 

 

Henry creëerde binnen in mij vele persoonlijkheden voor gebruik met anderen, die geprogrammeerd 
waren om ouder en wijzer te zijn dan mijn werkelijke jonge leeftijd. Deze persoonlijkheden werden 
gevormd en gecreëerd door o.a. films te kijken zoals: My Fair Lady. Dit had tot doel , zoals ik op zekere 
dag toevallig opving toen Henry dit tegen iemand aan de telefoon zei,:” Als we haar op 10 jarige leeftijd 
willen verkopen als 16 jaar, zullen we het verstand aan moeten passen en de uitstraling”.  

Fysiek was ik een gewoon ontwikkeld meisje van 10 jaar, maar ze speelden dit klaar door verschillende 
erg volwassen persoonlijkheden in mij te ontwikkelen voor erg belangrijke cliënten.  

Op die leeftijd werd mijn haar al elke week professioneel onder handen genomen. Ik droeg mijn haren 
kort, wat Henry als chique bestempelde.  

Hij moest mij er ouder uit laten zien, en in feite moest alles ineens “ouder”, ik moest er ouder uit zien, 
mezelf ouder gedragen, alles moest ouder. Mijn haren speelden een belangrijke rol in het creëren van dit 
zogenaamde “meer volwassen” imago. Ze werden elke week gestileerd, om meer nadruk te leggen op de 
erg volwassen, opgepoetste persoonlijkheden die hij en anderen bedachten voor mijn uitzending naar 
klanten. 

Een belangrijk obstakel werd gevormd door het feit, dat ik toen nog een beugel droeg om mijn gebit in 
de juiste vorm te dwingen. Het kwam wel voor, dat ik naar de orthodontist gebracht werd s`avonds laat. 
Dat was destijds James Mulick, een afgestudeerde UCLA specialist met een bul op zak, die dan mijn 
beugel verwijderde, om deze twee dagen later weer terug te zetten als ik terug kwam van een 
uitzending. Net zoals iedereen, waar ik toen mee te maken had, was hij waarschijnlijk ook onder een of 
ander programma dat hem dingen liet doen, waarvan hij zich wellicht later niet bewust was.  

In die tijd haalde Henry informatie uit mijn archief door naalden te gebruiken die hij tussen mijn knokkels 
stak, maar dat gebeurde nooit in het bijzijn van anderen. Als we onder mensen waren, raakte hij slechts 
mijn hand aan, om mij in mijn archief modus te krijgen. Dan activeerde hij mij door mij codenummers of 
woorden in te fluisteren om bij de gegevens te komen die hij op dat moment nodig had. Nog later 
gebruikte hij een “Tijdklok thema” en God zij dank was dat het einde van het gebruik van de naalden. 

Door de jaren heen, werden diverse specifieke persoonlijkheden gecreëerd voor toekomstig gebruik bij 
Presidenten, entertainers en buitenlandse regeringsleiders.  

Zo waren er “president archieven” die enkel en alleen waren gecreëerd voor gebruik door de President 
zelf, op de manier die hem goed dunkt en wanneer het hem uit kwam. Zo was er de instructie dat ik 
alleen parels mocht dragen wanneer ik uitsluitend als “archief” dienst moest doen, en ik moest 
diamanten dragen, als ik op een missie gestuurd werd waarbij seks de boventoon voerde bij presidenten, 
staatshoofden en wereldleiders. 

Ik hoor in gedachten nog de stem van Henry, die me met zijn zware overdreven accent de commando`s 
dicteerde en programmeerde, wanneer hij zei:” Jouw ogen worden zo slaperig dat een trein jou nog niet 
nerveus kan maken. Nu, terwijl je in diepe slaap bent, ben je in staat om enorme hoeveelheden 
informatie in je op te nemen, en veilig te bewaren totdat ik ze kom afhalen. Deze gegevens geef je aan 
mij en alleen aan mij. Deze informatie zal kompleet veilig zijn bij jou, want de enige die toegang heeft tot 
deze gegevens ben ik. Je zult ze iemand anders nooit kunnen geven, want alleen ik kan er gebruik van 
maken. Begrijp je mij? Knik als je mij begrijpt.” Ik knikte mijn hoofd. “Mooi,”zei hij, “dan kunnen we nu 
beginnen met het opnemen van de boodschap; “Meneer de President, ik was stom verbaasd over uw 
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standpunt betreffende Iran. Verander van koers en ga naar het oosten. Het succes van deze operatie 
hangt er vanaf”. 

Andere herinneringscompartimenten creëerde hij, die ook door mijzelf inwendig bezocht konden 
worden, als stukken in een kluis die gegevens bevatten.  

Elk dossier had een eigen toegangscode of cijfercombinatie waarvan alleen Henry de codes kende. Velen 
hadden letter en cijfercodes zoals 16R, 17L, en 12 recht omhoog.  

Met de juiste combinatie zwaaide de deur van mijn geheugenbank wijd open en kon ik naar binnen, en 
de informatie die Henry nodig had, feilloos hardop afrafelen.  

Hij vertelde mij in welk dossier ik moest kijken, en dan ging ik inwendig door het alfabetische 
geheugensysteem om het onderwerp dat hij wilde op te zoeken. Dan gaf ik hem de gegevens of speelde 
de informatie door die anderen voor Henry in dat dossier geplaatst hadden.  

Toen ik later ouder werd, kwam er ook nog een numeriek systeem bij dat enkel en alleen diende om geld 
wit te wassen naar en van plaatsen waar ik heen gestuurd werd. 
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UCLA 

Henry bracht ook soms tijd door in het UCLA Neuropsychiatrisch Instituut in Westwood, Californië, in een 
afdeling waar ik getest werd en waar er aan mijn hersenen gewerkt werd met al hun hightech 
apparatuur; felle lampen, speciale brillen, verdovende middelen, elektroshocks, Cat scan tunnels etc. 

Henry liep samen met een enorme blanke dokter in een witte laboratoriumjas door de gangen en ik 
volgde hen, totdat we bij dubbele draaiende deuren kwamen, die de dokter voor ons open hield zodat 
we naar binnen konden.  

We gingen samen naar binnen en Henry zei me dat ik op de tafel moest klauteren. De dokter onderzocht 
mijn reflexen en keek met verschillende lampen en rare lichten in mijn ogen, toen moest ik allerlei 
smaakjes proeven en geurtjes ruiken die volgens hun zeggen mijn brein erg sterk zouden beïnvloeden.  

Henry zei dat de dokter een denkbeeldige vriend was, dat hij niet echt was, “nou ja” zei hij, dat was wat 
hij wilde dat ik dacht.  

In een poging mij nog verder te verwarren, kruiste de dokter zijn armen voor zijn borst met zijn 
vingertoppen van beide wijsvingers naar links en rechts wijzend en hij zei: ”Ik weet het niet, is het oost of 
is het west, ik ben er nog niet helemaal uit”. 
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NASA 

 

Er was ook die keer dat doktoren in witte jassen een soort van waarnemingsspelletje met mijn brein 
speelden in de NASA installaties.  

Eerst stuurden ze mij door een “traject”, zoals zij dat noemden, waarbij ik afwisselend in diverse stoelen 
moest plaatsnemen die allemaal andere dingen deden.  

Zo was er een stoel die ronddraaide, en een andere in een isolatietank. Ze zetten een of andere enorme 
machine voor mijn ogen en ik moest dan eerst één oog sluiten, en daarna het andere met als doel de 
beide hersenhelften afzonderlijk te trainen. Sommige dingen deed men dan nog eens over, maar nu 
precies andersom.  

Ze noemden dit “kruislings programmeren”. Voor weer andere functies moesten beide hersenhelften 
dan juist weer synchroon werken. Informatie voor archivering in mijn hersenen werd opgeslagen in 
slechts een hersenhelft. Daarna mocht ik even uitrusten en vervolgens kreeg ik dan een of andere 
verdoving toegediend, waarna ze me nog een keer door dezelfde test lieten gaan. Dit deden twee 
mensen afwisselend, eerst een vrouw, later nog een keer door een man. Ze brachten me aan hun hand 
naar elk afzonderlijk toestel, want tegen die tijd was ik al als een complete zombie. Toen ik de derde 
ronde afgelegd had van apparaat naar apparaat werd ik in een absoluut geluiddichte isolatietank 
geplaatst. Ik weet niet hoe lang ik daar was in isolatie, totdat ik door doktoren in witte jassen werd 
opgehaald, die me een hele boel vragen stelden. Ik was nog steeds erg draaierig; ik had het gevoel dat ik 
zelfs mijn ogen en mijn hoofd niet kon stilhouden, ze leken allebei nog steeds te draaien, terwijl ik 
probeerde hun vragen te beantwoorden. Mijn ogen focussen was erg moeilijk. Ik kan het nu nog voelen 
en ervaren, hoe afschuwelijk en desoriënterend dit gevoel was. De doktoren gedroegen zich altijd erg uit 
de hoogte, alsof ze me te slim af waren, maar zelfs als een klein kind en onder mind control, vroeg ik me 
toch op de een of andere manier af:” Wie zou er nou geen hersengymnastiek spelletjes kunnen winnen 
onder deze omstandigheden.” Ik was slechts een kind dat gemarteld en gedrogeerd was, en nu stelden 
ze me vragen alsof ze zelf iets beters waren als ik. Alsof ze zoveel slimmer waren.  

Nadat de ene dokter klaar was met mij te ondervragen, ging hij weg, en de volgende kwam dan weer 
binnen en begon me weer opnieuw te ondervragen en te testen. 

Op dat moment kon ik me met de beste wil van de wereld niet realiseren dat dit hier nooit enig normaal 
leven voor mij kon zijn.  

Ik “acteerde” alleen maar “normaal” naar de buitenwereld en naar mensen om mij heen.  

“Normaal” was dat, wat de meeste mensen omschrijven als acceptabel gedrag, en ik was steeds verteld 
“normale” mensen ver voorbij te streven. Dus kopieerde ik het geprogrammeerde gedrag en mij werd 
ook alleen maar toegestaan om met een heel beperkt aantal mensen contact te hebben.  

Alle andere normale vormen van omgang met mensen ( die niet bij de ingewijden hoorden) waren niet 
toegestaan. Zowel mijn vader als mijn moeder waakte over mij als een “havik”.  

Het was mij nooit toegestaan om deel te nemen aan sociale bezigheden die geen deel uitmaakten van 
mijn geprogrammeerde realiteit. 
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HENRY SMOKKELDE ME VAAK HET PENTAGON BINNEN 

 

Om mij op deze opdracht voor te bereiden, speelde Henry “een bingo spelletje” met me in mijn hoofd en 
hij stuurde me naar de opgeslagen archieven in het Pentagon door middel van een plattegrond die ook in 
mijn hoofd zat.  

In de Pentagon archiefruimte was elk afzonderlijk archief in de ruimte gecodeerd door middel van letters 
voor de rijen van kasten en cijfers voor het nummer van de kast. Het begon simpelweg met 1 en eindigde 
met 12. Er stonden 12 rijen van ieder 12 kasten in dit archief. De vloer was van een glad cement of iets 
wat op marmer leek. De archieven in de kasten waren voorzien van labels met codenummers. Je moest 
eerst de desbetreffende map vinden die je wilde uit een bepaalde rij, om het codenummer te krijgen dat 
je nodig had om het juiste document te vinden.  

Deze werden dan weer bewaard aan de overkant van het gebouw uit veiligheidsoverwegingen. Je moest 
dus twee veiligheid systemen omzeilen om bij het gewenste document te komen. Deze waren weer niet 
op alfabet geordend, maar hadden uit veiligheidsoverwegingen weer een heel ander systeem.  

De ramen in het gebouw waren voorzien van een soort golvende elektrische draden in het glas, maar de 
archiefruimte zelf had helemaal geen ramen. Er waren verschillende types veiligheidssystemen. 
Sommige systemen openden en sloten met een soort pas als een creditcard, anderen met een speciale 
sleutel, en nog weer anderen waren hittegevoelig, lichtgevoelig en door het gebruik van stemgeluid 
geactiveerd. Op weer andere afdelingen straalden rode laserstralen door de gangen met archiefkasten. 

Er waren vele malen, dat Henry me van een zware vermomming voorzag om me binnen te krijgen. De 
ene keer als man verkleed met baard en snor en stevig in het pak, dan weer als een volle dame met een 
kompleet kostuum van allemaal schuimrubber om me heen om me dikker te laten lijken. Deze 
vermommingen waren ook erg succesvol om me er uit te laten zien als iemand van zeer uiteenlopende 
leeftijden. Hij had ook vaak hoeden die de vermomming voor een opdracht kompleet af maakten.  

Henry vermomde me op zekere avond en nam me mee. Hij deed dit avondlijke bezoek slechts één keer, 
en dat was ook nog in een absoluut noodgeval dat het risico wel waard was om mij achter te laten in 
geval ik betrapt zou worden.  

De instructie om mezelf uit de weg te ruimen, met de daarvoor benodigde suïcidepil op zak, als ik gepakt 
werd, zat zo vast in mijn programma dat er geen moment aan getwijfeld werd dat ik die instructie 
prompt zou opvolgen. Hetgeen waarschijnlijk nog klopte ook. 

Henry instrueerde een bewaker om mij een “rondleiding” te geven door de lange gangen en rijen van 
hoogst geheime documenten die daar in kasten zaten. Henry moest iets opzoeken dat “wel wat tijd gaat 
duren”, dus nam de bewaker mij mee op een rondleiding door het gebouw en opende het ene na het 
andere beveiligingssysteem met al zijn pasjes, sleutels en verdere hightech. Hij bracht me precies waar ik 
wezen moest en net zoals in het spelletje dat ik speelde met Henry, liep ik regelrecht naar de kast die ik 
hebben moest, zocht naar het codenummer in mijn hoofd en pakte uit de juiste rij, het juiste nummer 
met de juiste map. Ik wist wat er van me verwacht werd en met een kleine zaklamp die Henry me 
gegeven had, lichtte ik mezelf bij en bladerde door de documenten, mezelf per open lade 2 minuten 
gunnend. Dat was de tijd waarop ik getraind was met mijn fotografisch geheugen om elk document vast 
te leggen in mijn databestand. Men had steeds gezegd tijdens de training dat dit menselijkerwijs 
onmogelijk zou blijken, maar Henry had ze tijdens meerdere demonstratie al meerdere malen van het 
tegendeel weten te overtuigen, wat hem speciale toestemmingen opleverde van hogerhand, om 
plaatsen te bezoeken die normalerwijze totaal ontoegankelijk waren voor buitenstaanders.  
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Henry had iedereen in zijn zak.  

Henry palmde ook bewakers in, en kreeg deuren open die voor anderen hermetisch gesloten waren. 
Bewakers moesten ook een logboek bijhouden waarin ze hun tijd verantwoorden, Henry was vaak hun 
alibi voor de verloren tijd, want hij zei dan simpel:”Deze fijne man heeft mij even helpen zoeken, en was 
dus de hele tijd bij mij.” 

Gedurende kantooruren liet Henry mij met grote regelmaat seksuele gunsten verlenen aan 
hooggeplaatste functionarissen bij het Pentagon, maar ook aan de bewakers, en wie er verder nog nodig 
waren om aan de gewenste informatie te komen.  

Er waren zekere Pentagon medewerkers die heel wat gemakkelijker medewerking verleenden dan 
anderen. 

 Jaren later bracht Henry mij in vergaderingen in het Pentagon om mij te debriefen in hun bijzijn, zodat 
ze met hun eigen geheimen geconfronteerd werden.  

Er was daar bij het Pentagon ook een soort bioscoopzaal waar men top secret filmbeelden bekeek, en 
ook hier kreeg ik een plaats in de voorste rij om al dit filmmateriaal in mijn geheugen op te slaan. 
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HENRY EN DE CIA 

Henry stuurde mannen in een limousine naar het vliegveld om mij op te halen. Eenmaal in zijn kantoor 
aan gekomen, zette hij mij in een draaistoel, en tolde me net zo lang rond totdat ik misselijk werd en 
volledig gedesoriënteerd was, en dan droeg hij me op, om mezelf mijn ontvangen boodschap te 
herinneren, en aan hem over te brengen, terwijl hij me maar bleef ronddraaien.  

Later reed ik met hem mee achter in een limousine terwijl hij door mijn archief “zocht”, naar 
boodschappen van mensen luisterde, en nieuwe informatie inbracht aangaande nieuwe projecten, en 
dat ging eindeloos door tot we in Washington DC aankwamen. Dan stuurde hij mij gebouwen in en ik gaf 
de boodschappen door aan wie mij verteld was dat te doen, en op de manier zoals Henry de 
boodschappen gedicteerd had.  

Meestal ging dat gepaard met seks.  

Of dat een extraatje was bij de boodschap, of een betaling voor een bewezen dienst voor een bewaker 
die even de andere kant op had gekeken zodat ik op de afdeling geheime documenten kon rondstruinen, 
weet ik niet.  

Ik deed gewoon wat me gezegd werd.  

Henry had zich een weg weten te banen tot in de hoogste kringen en dus ook de ingewijden van de CIA 
en FBI. Hij en zijn seksuele inbreng met alle sappige details daarvan in mijn archief bij de juiste persoon 
opgeslagen, zorgde ervoor dat zij ( De Raad ) volledige controle hadden over deze organisaties. De 
directeur was er altijd “eentje van hen”, en Henry had niet weinig informatie te bieden aan deze 
organisaties zodat de zaken gesmeerd liepen als goed geoliede tandwielen. Dat ging bijvoorbeeld door 
mij naar binnen te sturen en “Dan geef je een boodschap aan de man op de tweede verdieping, met een 
rode zakdoek uit zijn linker broekzak, die tegen je aan botst en naar je toe zal buigen met de woorden: 
“Sorry kleine meid,” en dan geef je hem deze boodschap”. 

Henry deed heel veel zaken met de CIA en FBI en dat gebeurde allemaal in het grootste geheim.  

Hij stuurde mij al naar binnen toen ik nog maar een jaar of zeven - acht oud was om de meest gevoelige 
informatie over te brengen aan de mensen op de hoogste niveaus.  

Het begon steeds daarmee dat hij mij in de houten stoel zette en me ronddraaide terwijl hij de 
boodschap inprogrammeerde.  

Dan was er iemand die me naar het aangewezen adres bracht, waar ik dan mijn boodschap afleverde, 
vaak aan oudere zeer gedistingeerde en welgesteld uitziende heren. Soms “liep ik dan tegen”een 
grappige oude mannetjes aan met wit haar die me op m,n schouder klopte en iets op de vloer liet vallen, 
iets als een roos of een zakdoek of een sleutelbos, en als we dan beiden bogen om het op te rapen gaf ik 
snel de boodschap door. Vaak bestaande uit slechts één enkel woord zoals:”Ajax”, of  “Coma,” of iets  
langer als:”vannacht, drie uur, federaal gebouw, werk.”  
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WIE IS DE BAAS? 

In volgorde van belangrijkheid kwam Henry beslist bovenaan en Bob op een tweede plaats.  

Henry creëerde Sue en Bob creëerde Sharon en aanvankelijk was het de bedoeling dat deze twee beslist 
gescheiden van elkaar zouden werken.  

Boodschappen konden verstuurd worden door het innerlijk gevormde karakter met het daarbij 
behorende archief systeem. Bob mocht nooit met Sue in contact komen en Henry op zijn beurt mocht 
niets met Sharon van doen hebben. Henry leerde meerdere persoonlijkheden in mij, om boodschappen 
over te brengen en op te halen, door gebruik te maken van een systeem waarbij hij via een achterdeurtje 
bij de gegevens van Sharon kon komen, zonder dat Sharon daar weet van had, en ook Bob geen idee had 
dat de strikte afspraken hierover regelmatig door Henry geschonden werden.  

Er ontging Henry helemaal niets. Henry had inwendige kanalen met elkaar verbonden waardoor Sue 
inwendig in haar hoofd in contact kon treden met Sharon en haar rechtstreekse vragen kon stellen en 
daar de antwoorden op vond, zonder dat Sharon daar ooit bewust bij aanwezig hoefde te zijn. Dat 
werkte perfect, maar Bob kon niet in contact treden met Sue, omdat hij deze persoonlijkheid niet zelf 
gecreëerd had, en het ontbrak hem simpelweg aan de geavanceerde kennis die daarvoor nodig was. 
Daarnaast was Bob ook ( en niet ten onrechte) erg voorzichtig, want hij wist dat ik geprogrammeerd was 
om elke afwijking in de manier van mijn benadering meteen te melden bij Henry.  

Henry had mij geprogrammeerd om altijd de waarheid te zeggen. Ik kon helemaal niet anders en ik zou 
Bob onmiddellijk verraden hebben omdat de opdracht van Henry duidelijk was:”Hou hem goed in de 
gaten, en vertel me alles tot in detail wat hij uitspookt.” 

Na heel veel contacten met Henry zei hij eens:”Zoals in een goed huwelijk, is er na enige tijd sprake van 
een onbewuste communicatie die eigenlijk steeds aanwezig is”. Hij bedoelde daarmee, dat we elkaar zo 
goed kenden dat we elkaars gedachten konden lezen, en daar trainde hij me op, zodat ik steeds mijn 
ontvanger afgestemd had staan op zijn zender. 

In de beginjaren kwamen nog veel instructies via de telefoon binnen. Mijn meesters hoefden maar een 
bepaalde naam te noemen en ik schakelde onmiddellijk naar die persoon, luisterde naar de instructies en 
als ze dan zeiden:”Dag Sue,” legde ik de hoorn neer en was weer gewoon mezelf met geen enkele 
herinnering aan het telefoongesprek.  

Bob nam me mee naar veel verschillende plaatsen toen ik nog een kind was, om ervaringen op te doen, 
maar Henry zat juist meestal op kantoor waar hij mij in een stoel plaatste ronddraaide en eindeloos 
instructies in mijn archief plaatste, of hij stak een pin in mijn dijbeen of hand, en dan gaf hij me allerlei 
dingen, documenten, tekeningen, plattegronden etc., om naar te kijken en te onthouden.  

Ik moest dan van Henry: Een foto maken met mijn innerlijke “fototoestel.” 
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WIE VERDENKT ER NOU EEN KIND? 

 

Henry liet  ons vaak naar verschillende parken in New York rijden, en dan lieten ze me uitstappen.  

Ik zal een jaar of acht-negen geweest zijn toen Henry me op zekere dag opdroeg:” Loop naar die meneer 
in dat blauwe pak”, en als hij dan zijn zakdoek liet vallen, moest ik hem de boodschap over brengen.  

Toen ik weer terug naar de auto liep, zei Henry:” Jij bent mijn postduifje.” Hij noemde mij erg vaak zo 
toen ik nog klein was en “boodschapjes” voor hem deed. Hij wilde dat ik mijn haar kort geknipt droeg, 
want daar kon hij twee kanten mee op, zo kon hij mij in vermommingen op een meisje, maar ook op een 
jongetje laten lijken, al naar gelang, wat er op dat moment voor de opdracht het beste paste. Hij liet mij 
van alles zijn, zelfs “onzichtbaar.”  Wat inhield, dat hij mij in een grote doos of kist ergens liet afleveren in 
een of andere loods of pakhuis, met de nadrukkelijke instructie om mezelf stil te houden voor de 
komende paar uren, totdat ik niets of niemand meer hoorde en dan moest ik uit de kist komen en van 
binnenuit de loods, of wat dan ook, openmaken zodat Henry binnen kon komen. Ik werd vaak zelfs 
voorzien van de cijfercodes die ik moest intoetsen om de automatische deuren van binnenuit te 
bedienen.  

Henry zei steeds:” Wie verdenkt er nou een kind?” 
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INWIJDING IN DE POLITIEKE ARENA ALS SEKS-SLAVIN 

Mijn vader verkocht mij als prostituee aan buren en zakenrelaties. Hij programmeerde mij, om op mijn 
fietsje te stappen en naar het tankstation te rijden, op de hoek van Ventura Boulevard en Fallbrook 
Avenue in Woodland Hills. Meneer Teesdale en meneer Roberts waren de eigenaars van het 
pompstation. Frank, de automonteur en tevens pompbediende, die daar werkte, ruilde met mijn vader 
gratis brandstof en gratis onderhoud en reparaties aan zijn auto, in ruil voor seks met mij in de sanitaire 
ruimte achter het tankstation. Dat ging zo jarenlang door. Dat tankstation is inmiddels afgebroken en er 
staat nu een groot kantoorgebouw voor in de plaats, maar de herinneringen aan wat me daar 
overkomen is zijn er nog steeds. Hij nam me ook mee naar onze directe buurman meneer Faciano, om 
hem mijn seksuele diensten te verschaffen, altijd in ruil voor briefjes van 20 Dollar. 

Mijn vader verkocht mij ook aan groepjes mannen die hem opzochten in zijn laswerkplaats. Deze 
mannen namen me bij de hand mee naar achter Smitty`s Houtopslag, en misbruikten mij een voor een 
seksueel. 

Ik moest ze voorzien van oraal genot en werd ook verkracht, in ruil voor geld dat mijn vader van een man  
aannam, terwijl de andere mannen nog volop met mij bezig waren. Mijn vader en mijn broer Rick,  die 
later de laswinkel zou overnemen, verkochten kinderpornografie onder de toonbank in de laswinkel. 
Deze pornografische materialen werden bewaard achter een metalen golfplaten wand, en werden 
verkocht aan geïnteresseerden die in de winkel kwamen. ( Het kan best zijn dat mijn moeder zich niet, of 
niet volledig bewust was van de criminele activiteiten van mijn vader.)  

Ik was zelf, door de jaren heen, door mijn vader getraind, door middel van marteling, misbruik en 
hypnose, en daarbij dan nog regelmatig de diverse hightech snufjes waartoe mijn vader toegang had, en 
anderen die mij, zonder mijn vaders aanwezigheid, volledige programma`s lieten doorlopen, en het had 
volgens hen allemaal iets met een “bijzondere toekomst” te maken. 

Op zekere avond toen we net met z`n allen aan het avondeten zaten, vertelde mijn vader dat de 
beroemde acteur Robert Taylor, ( inzet: dit was een bekend acteur in de 50er jaren! ) weer langs geweest 
was om hem te bezoeken. Ik snapte nooit wat zo`n beroemdheid als Robert Taylor te zoeken had in de 
laswinkel van mijn vader, maar was toen nog veel te klein om een en ander met elkaar in verbinding te 
kunnen brengen. Ik was niettemin erg onder de indruk dat hij blijkbaar opnieuw mijn vader wilde 
bezoeken in zijn laswinkel. Ik zal toen ongeveer 9 jaar oud geweest zijn, en mijn vader vertelde mij, dat 
Robert Taylor een voorstelling gezien had waarin ik het Zwanenmeer ballet danste op spitzen. Ik droeg 
een roze kostuum met roze veren rondom mijn gezichtje, net als een echte zwaan. Later zou blijken, dat 
Robert Taylor zich meer interesseerde voor kinderpornografie dan voor het ballet. Mijn vader verkocht 
kinderpornografie aan hem vanuit zijn winkel, en hij genoot ook van de seks met 7 tot 10 jaar oude 
meisjes. 

Dit was een belangrijke periode waarin werd besloten hoever ik zou “gaan.” Vader wilde dat ik tot aan de 
top doorging. Hij zei dat hij zo trots op me was, en dat wij samen, zijn vader een hele trotse grootvader 
zouden maken.  

Mijn vader had een hele schare pedofiele vrienden om zich heen, die allemaal dochters hadden van mijn 
leeftijd, we werden dan ook regelmatig geruild onder elkaar. Ieder afzonderlijk nam ook nog gedwongen 
deel aan kinderpornografische filmproducties, soms zelfs inclusief bestialiteiten. Ik had meerdere 
persoonlijkheden die zowel in pornografie als in prostitutie getraind werden. 
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CORBIN BOWL 

Op zeven jarige leeftijd werd ik verder getraind door oudere prostituees in een achterkamer van een 
etablissement dat Corbin Bowl genoemd werd, en dat zich bevond aan de Ventura Boulevard in Tarzana, 
Californië. Mij werden “de kneepjes van het vak” bijgebracht, waarvan ik eigenlijk het meeste wel kende 
van jarenlang seksueel misbruik. De prostitutie en de pornografie, waar ik deel van uitmaakte, was een 
enorm machtig apparaat en een op hoog niveau georganiseerde activiteit. Er waren momenten dat een 
persoonlijkheid in mij werd geprogrammeerd en gebruikt als “lokaas” om andere kinderen van de straat 
te lokken en te kidnappen meestal met grote zwarte auto`s. Deze kinderen werden over het algemeen 
aanvankelijk ergens vastgehouden in stalen kooien, daarna gebruikt in pornografische of Snuff films, 
maar in beide gevallen werden ze vrijwel altijd gedood. We werden dan eerst allemaal met een 
elektrische kuddedrijver geschokt ( inzet: tegenwoordig gebruikt de politie die ook wel onder de naam 
Taser, een kuddedrijver verlamde echter niet volledig, maar gaf “slechts” een enorme stroomstoot) en 
met nog andere elektrische prikkels bewerkt. 

De pornografie werd veelal gefilmd in de Corbin Bowl met andere kinderen, vrouwen, mannen en dieren.  

Wellicht dat dit een van de plaatsen is, waar veel van de vermiste kinderen voor altijd verloren gaan, die 
(in Amerika) heel vaak gezien worden op een melkpak, waar ze met foto op staan afgebeeld, of op 
postkaarten, reclameborden etc. en die hoogstzelden of nooit worden teruggevonden.(slechts 30%!) 

Op deze jonge leeftijd werd ik ook al opgesloten in een kleine geblindeerde kamer met alleen een bed en 
verkocht aan grote aantallen mannen per dag, elke dag weer opnieuw. De mensen die de controle 
hadden over dit gebeuren lieten touwen, zwepen en seks speeltjes op de kamer achter voor gebruik naar 
believen, door de grote stroom klanten, die allemaal betaalden voor seks met mij. 

Een van de pedofiele vrienden en partners in de kinderporno en kinderprostitutieindustrie, was Dean 
Hartshorn. Ondanks dat Dean bijna 20 jaar jonger was dan mijn vader, maakte hun seksuele 
perversiteiten hen dikke vrienden. Dean en zijn vrienden woonden in Encino Hills en zij handelden in 
pesticiden. Dean had een hele mooie dochter, die Donna heette. Ze had de blondste haren en blauwste 
ogen die ik ooit zag. Ze werd geruild met mij voor seks met mijn vader, terwijl ik in ruil daarvoor mee 
mocht met Dean en zijn perverse vrienden. De familie Hartshorn ging meerdere keren per jaar samen 
met ons “op vakantie”, en Donna en ik werden dan gefilmd terwijl we seks moesten hebben met een 
enorm aantal wisselende mensen. 
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STEEDS MEER PLEKKEN 

Door de jaren heen, werd ik meegenomen naar steeds meer, en steeds weer andere lokaties voor 
programmering maar ook voor het filmen van pornografie. Enkele daarvan zijn: Turlock Lake, Mount 
Shasta, Clear Lake, Lake Arrowhead, Bass Lake, Lake Cachuma, Lake Isabella, Millerton Lake, Pine Flats, 
Lake Elsinore, Big Bear Lake, La Jolla, Mission Bay, Salton Sea, Coronado, San Juan Capistrano, the 
Colorado River, Lake Mead, Lake Mohave, Lake Havasu, Death Valley, Las Vegas, en andere plaatsen 
waar we heen gingen voor zogenaamde “waterskivacanties.” 

Cliff Spear was een pedofiele vriend van mijn vader. Zijn dochter Debbie (ook wel DeeDee genoemd) was 
ook van mijn leeftijd, en zat zelfs bij mij op school. Ik werd vaak met haar geruild, aan Cliff door mijn 
vader, en werd steeds gruwelijk mishandeld door hem, elke keer dat ik de nacht in Debbies huis moest 
doorbrengen. Vaak werden Debbie en haar jongere zusje Jana en ik, midden in de nacht uit ons bed 
gehaald en vervolgens naar de tapijthandel van Cliff gebracht, om gefilmd te worden tijdens 
pornografische handelingen met de ouderen, maar soms ook zonder hen, dan moesten wij kinderen het 
zelf doen. 

Guy Cooper was een man die pornofilms van mij maakte in Hidden Hills in zijn eigen woning. Ik “werkte” 
daar samen met zijn jongste dochter Buffy. Hier werd ik ook gedwongen om seks te hebben met dieren. 
Sommige daarvan waren echte grote boerderijdieren. Je kunt jezelf wel een voorstelling maken hoe 
schaamtevol en vernederend dit soort voorvallen waren voor een kind. 

Zat mijn vader bij een of andere groep? 

Voor zover ik het weet, niet.  

Mijn vaders toewijding was niet slechts beperkt tot een aparte groep, noch weet ik van enige aanmelding 
of inschrijving ergens voor een bepaalde periode. In plaats daarvan was alles juist slechts “tijdelijk.” Hij 
verhuisde van groep naar groep, en voldeed gewoon aan wat hem opgedragen werd door zijn 
opdrachtgevers. De groeperingen waarvan ik mij op enig moment bewust was dat hij daar deel van 
uitmaakte, hen in ieder geval zo af en toe bezocht, maar toch ook niet echt regelmatig, waren de Lions 
club, De Ku Klux Klan en de Neo Nazi`s.  

Openlijk en zichzelf bewust van zijn omgeving, had mijn vader geen enkel vooroordeel tegen wie dan 
ook, ook niet wat betreft religie en huidskleur, en hij leerde mij zelfs géén racist te zijn.  

Hetgeen niet wegnam, dat hij tijdens geheime bijeenkomsten met gelijkgestemden, niet alleen getuige 
was van, maar zelf actief deel aan, ceremonies waarbij negers en Joden werden vernederd, gemarteld, 
ontleed en zelfs vermoord. Dit weet ik, omdat ik als kind diverse malen aanwezig was bij deze 
“bijeenkomsten.” 

Ik werd vaak meegenomen naar rituelen die meestal s`avonds laat plaatsvonden.  

Een van die avonden die in mijn geheugen gegrift staan, is een avond vlak voor mijn 10e verjaardag, toen 
een aantal mannen een zwarte man “offerden” als huldebetoon aan mij, om mij meer macht te geven.  

Terwijl ik hulpeloos gedwongen werd om toe te kijken, in volledige paniek, in ongelovige toestand en 
complete verontwaardiging met de doodsangst door mijn hele lichaam gierend, zag ik hoe de man eerst 
gruwelijk gemarteld werd en vervolgens, nog steeds in leven, in de vuurkuil werd gegooid. 

Het “vreugdevuur” zoals zij dat noemden. 
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Om dit traumatische gebeuren te kunnen verwerken splitste mijn geest zich alweer in een nieuwe 
persoonlijkheid.  

Bij weer een andere gelegenheid, dit  was op de 4e Juli.  

(inzet: Deze dag, is in de Verenigde Staten van Amerika een nationale feestdag ter herinnering aan, en de 
viering en aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 jui 1976. In deze verklaring 
werd de onafhankelijkheid van de VS tegenover het Koninkrijk Groot-Brittannië bevestigd. Independence 
Day wordt veelal geassocieerd met parades, barbecues, picknicks, honkbalspelletjes, vuurwerk en 
verschillende andere publiekelijke- en privége feestelijkheden ter viering van de historie en tradities van 
de VS. Nu we zien, hoezeer Amerika gestuurd en bestuurd wordt door het Britse Koninkrijk en consorten, 
zien we ook meteen wat er van die onafhankelijkheid werkelijk over is.)  

Op deze 4e Juli werd er bij mijn vader aan het eind van de straat een klein jongetje afgezet door een 
zwarte sedan.  

Hij werd in feite in de goot gedumpt.  

Ik keek vol afgrijzen toe terwijl mijn vader een zelfgemaakte bom aan het lichaampje van het kind 
bevestigde en me vertelde dat hij zo machtig was, dat hij het kind kon laten leven of dood laten gaan. 
Voordat ik deze mededeling goed in me op kon nemen, explodeerde de bom en was er van het kind niets 
meer terug te vinden. De tactieken om mij te beïnvloeden en mijn hersens te laten splitsen in alle 
denkbare richtingen, waren eindeloos. 
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DE VRIJMETSELAARS 

 

Ik kan me nog herinneren dat mijn vader en onze buurman een vrijmetselaar, Jack Rice, mij meenamen 
naar een vergadering, waar een groep mannen bij elkaar kwamen die allemaal rode vrijmetselaars 
hoeden droegen, en rondom een tafel zaten. Mijn vader werd ook zo`n hoed overhandigd en ik weet nog 
dat hij zich erg ongemakkelijk voelde omdat er van hem verwacht werd dat hij ook zo`n hoed droeg. Ik 
droeg als een jonge patriot een marine blauwe jurk met een V-hals en een grote brede matrozenkraag op 
mijn schouders. Meneer Rice zat aan de ene kant van me en mijn vader zat aan de andere kant. Zij aten 
samen, maar ik zat slechts op mijn plek als verdoofd en ik at helemaal niets. Een van de aanwezige 
mannen stond op en tikte tegen zijn glas en kondigde aan:” We hebben vanavond een heel jong lid in 
ons gezelschap om u te entertainen en te verblijden. Heet haar van harte welkom met een warm 
applaus”. 

Als in trance kwam ik in beweging, klom op een podium en deed een dansje. De woorden van de muziek 
klonken ver weg door in mijn onderbewustzijn en langzaam begon ik mijn jurkje los te knopen. Ik deed 
mijn jurkje uit en toen mijn schoenen, mijn lange broek onder mijn jurkje, mijn nylons, bh-tje en nog een 
onderbroekje. Op het laatst stond ik in alleen nog een piepklein wit g-stringetje, en weet eigenlijk niet 
goed waarom ik niet totaal naakt was. Alle mannen juichten van plezier, en nadat ik klaar was, stond 
Meneer Rice onder aan de trappen van het podium mij op te wachten, om mij naar achter het toneel te 
brengen om me weer aan te kleden. Hij strekte zijn arm uit en ik nam zijn hand. Ik voelde me alsof ik 
blind was en niets kon zien en hij herhaalde steeds hetzelfde versje dat hij me geleerd had te 
onthouden:” Er was een man zonder ogen, en hij ging naar buiten om naar de blauwe lucht te kijken, hij 
zag een boom vol met appels, hij plukte geen appels van de boom, maar liet er niet één zitten.” 

Dit noemde men een “Blind”programma en ik werd verteld dat ik gedurende de tijd samen met hen niet 
kon zien. Meneer Rice leidde me naar een achterkamer, het was niets zoals een kleedruimte, meer 
gewoon een leeg kamertje. Hij gaf me een soort van rode toga om aan te doen. “Ze brengen jouw kleren 
zo dadelijk hier naartoe, we moeten gewoon even wachten.” 

Op andere avonden tijdens andere bijeenkomsten op verschillende locaties van vrijmetselaars, werden 
er satanische rituelen uitgevoerd, waar ik keer op keer werd verkracht op een altaar door meerdere 
mannen en in het bijzijn van alle mannen in toga. Er waren vele van deze vrijmetselaars ontmoetingen, 
vaak “onder het grote dak” wat een circustent was die als vermomming diende voor de werkelijke 
bijeenkomst. 

Die circussen waren folterzalen, zoals ik door de jaren heen zou leren, en meestal draaide het erop uit 
dat de slachtoffertjes huiveringwekkende gruwelijkheden moesten doorstaan; daardoor kwam ook ik, er 
vrijwel altijd zwaar mishandeld vandaan. 

Mijn buurmeisje Peggy en ik droegen een toneelstukje op van Alice in Wonderland hetgeen een vrij 
onschuldige vertoning leek te zijn voor onze oudere buren, meneer en mevrouw Rice, die beiden nipten 
van hun middagcocktail terwijl ze buiten op de patio zaten. Ergens gedurende de voordracht riep meneer 
Rice me dan bij zich en zei dan:”Kom hier Susie, ik wil je een geheimpje vertellen.” Ik stond naast deze 
oudere man in de patio en boog licht voorover, zoals hij mij gebaarde te doen, om beter te kunnen horen 
wat hij in mijn oor wilde fluisteren. Zijn doordringende alcohol damp sneed mij bijna de adem af terwijl 
hij zei:” Ik heb een kleine verrassing voor je die je helpen zal het toneelstukje nog beter voor te dragen,” 
en hij stopte me een rol snoepjes in mijn hand en zei:”Open je mond voor de volgende verrassing.” Naïef 
en met het volste vertrouwen opende ik mijn mond toen hij zei:”Doe nu je ogen dicht voor de geheime 
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verrassing, en onthoud de echte verrassing in je hand.”en dan als herinnering:”Doe nu je mond open 
voor de geheime verrassing.” 

In kinderlijke onschuld sloot ik mijn ogen en wachtte ongeduldig op de verrassing. Meneer Rice legde iets 
in mijn mond dat rond aanvoelde en zei:”Dit is een hemelse wafel, mijn schatje, een geheime verborgen 
hemelse wafel, waarin jij tevoorschijn zult komen.” Ik had geen idee waar hij het over had, maar begon 
me tegelijkertijd erg zwak en raar te voelen van binnen, net zoals Alice in Wonderland deed. Toen zei 
hij:”Ga nu je toneelstukje afmaken en speel jouw rol. Jouw rol is aan de beurt, gaat nu beginnen, wees 
dus niet te laat voor een hele belangrijke afspraak, of je zult steeds opnieuw in de problemen komen, 
elke keer opnieuw, opnieuw, opnieuw. Gehoorzaam steeds het witte konijn, volg hem naar binnen, want 
hij weet hoe laat jij moet beginnen. Ga nu, en speel jouw spel, speel jouw rol, wat is het? Is het een spel 
of is het een rol?” 

In een staat van volledige verdoving liep ik terug naar mijn vriendinnetje Peggy en begon weer te acteren 
en zei mijn tekst:”Ik moet gaan, want ik ben al te laat voor een belangrijke afspraak”. 

Meneer Rice was mijn “afspraakje”op andere avonden waarop de vrijmetselaars bij elkaar kwamen, bij 
sommige gelegenheden was ik zelf het “altaar meisje”maar dit had niets met de Katholieke Kerk te 
maken. Ik werd het middelpunt van ritueel misbruik, waarbij ik erg laat s`avonds midden op het altaar 
werd verkracht ten overstaan van alle vrijmetselaars op donkere achteraf gelegen plaatsen, waar ik 
gepijnigd en gemarteld werd in de naam van ( wat zij noemden ): “De Heilige”. 

Wij moesten ( Peggy en ik ) ook vaak scènes uit de Parent Trap naspelen voor de familie Rice. Dit was een 
manier om de Sharon en Susie tweelingzusjes programmering erin te rammen. Ik moest dan Sharon 
spelen in de achtertuin, terwijl Peggy Susie speelde. We kleedden ons zelfs zoals in de film. 

Toen ik mij tot in detail begon te herinneren wat er allemaal gebeurd was, kon ik in plaats van slechts 
enkele kleinigheden hiervan te herinneren, zelfs de geur ruiken van het huis van de familie Rice, meneer 
Rice zijn zware alcoholadem, en de parfum van zijn dochter Joanie, die erg sterk was en waar ook een 
luchtje van alcohol aanzat. Verborgen achter de schijnbaar sprookjesachtige wereld lagen veel pijnlijke 
herinneringen verscholen aan de plaatsen waar ik naar toe genomen was voor mijn programmering. 
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HET BEGIN VAN DE PUBERTEIT 

Rond deze tijd begon ik te puberen, en mijn vader sloop mijn kamer binnen zoals hij elke nacht deed. Hij 
legde me uit, terwijl ik slaapdronken was, dat ik van een superieur ras was, dat ik van Arische afkomst 
was en dat hij zo trots was op mijn blonde haren, groene ogen, en gladde huid. Destijds had ik geen 
flauw idee waar hij het over had, en ik negeerde het maar, net alsof ik hem niet hoorde. 

Mijn menstruatie begon toen ik tien jaar oud was. Dit was de voorbode voor ritueel misbruik welk ook 
verkrachting en inseminatie inhield. Soms wel twee keer per jaar. Wanneer de foetussen twee tot drie 
maanden oud waren, werden ze geaborteerd tijdens rituelen, en opgegeten door leden van de 
vrijmetselarij om het geloof van de groep kracht bij te zetten; namelijk dat het degene die deze rituelen 
uitvoerde “nog krachtiger” zou maken.  

Dit waren ten hemel schreiende taferelen, traumatiserend zonder beschrijving, en zulke afschuwelijk 
pijnlijke ervaringen, die blijvend hun sporen tot diep in mijn ziel achter lieten. De herinnering hieraan 
werd heel lang onbewust onderdrukt, net zoals zovele andere traumatische ervaringen, die alle dienden 
als versterkingen voor de mind-control programmering, om er verzekerd van te zijn dat ik aan een 
volledig geheugenverlies leed, ten aanzien van mijn gebruik in prostitutie, pornografie en latere plannen 
die men nog voor mij had. 

In de vijfde klas toen ik al bijna elf jaar oud was, was ik door de pubertijd heen, was volledig ontwikkeld 
en had al een jaar lang mijn maandelijkse menstruatie. Ondanks het misbruik, was ik geprogrammeerd 
om een gemiddelde studente te zijn, met vele “school”aanpassingen die me lieten functioneren als een 
doorsnee meisje. Ik had vaak gedragsstoornissen op school, en gedroeg me soms wat vreemd, door alles 
wat er stiekem thuis allemaal aan de hand was, en op andere verborgen geheime plaatsen. Mijn leraren 
staken de draak met mijn typische onderbrekingen van de les en betitelden het als grappig doen en ik 
won een prijsje als “ Grootste clown van de klas.” Ik had ook persoonlijkheden die totaal aan 
geheugenverlies leden, en die wel normaal functioneerden op school. Toen ik naar de middelbare school 
ging, deed ik de dingen die kinderen normaal doen. Zo was ik cheerleader, zong mee in het koortje, zong 
solo`s tijdens schoolvoorstellingen, kreeg prijzen voor de allermooiste glimlach en omdat ik de “Grootste 
clown van de klas was”. Daarnaast was ik erg behulpzaam en kreeg daarvoor ook enige eervolle 
vermeldingen.  

Ondertussen had mijn moeder het allerschoonste huis in de verre omtrek. 

Voor de buitenwereld waren al deze families hier door mij genoemd, normale plichtsgetrouwe burgers in 
onze samenleving. NIEMAND zou ooit verwacht hebben, of zelfs maar vermoed, dat achter de keurig 
geschilderde tuinhekjes dit misbruik in alle anonimiteit plaatsvond. De moeders hadden schone, goed 
verzorgde kinderen met schone kleren en woonden in nette verzorgde huizen. Ze glimlachten en waren 
beleefd en meevoelend in het openbaar, en de vaders gedroegen zich aardig en werden voor 
gewetensvolle zakenlui aangezien binnen de gemeenschap. Wat er achter gesloten deuren plaatsvond 
en wat niemand wilde geloven, of zelfs maar een woord over horen wilde, zelfs mijn schooldirectrice 
niet, was de spirituele, psychische en emotionele totale vernietiging van vele, oh zo vele kinderen. In 
mijn wanhoop hulp te vinden of zelfs maar begrip, vroeg ik mezelf al heel vroeg af wat er mis was. Ik 
bleef maar opbotsen tegen mind control programma`s die mijn gedachten steeds via een omleiding van 
de plek wegvoerden waar ik eigenlijk heen wilde. Geërgerd over mijn gedachten en vragen antwoordde 
mijn moeder steeds vanuit haar eigen mind control:”Je moet niet zo veel nadenken.” 

Toen ik elf jaar oud werd, zei mijn vader dat hij me mee zou nemen op een vliegreisje naar zijn kleine 
geboorteplaats Correctionville in Iowa om mijn opa en oma te ontmoeten. Ik was op z`n minst erg 
verrast door deze uitnodiging, omdat familieruzies, jaren geleden, mijn vader volledig van zijn ouders 
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had doen vervreemden, zelfs nog van voor mijn geboorte. Mijn vader wist nooit eens iets aardigs te 
zeggen over zijn ouders. Maar ik was erg opgewonden dat ik met een heus vliegtuig zou gaan vliegen ( 
waarvan ik echt dacht, dat dit de allereerste keer zou worden in mijn leven. Wat vergiste ik me. ) en ik 
was toch ook wel nieuwsgierig naar mijn opa en oma die ik nog nooit gezien had. 

Het hardnekkige verhaal dat mijn vader hun haatte, en dat hij op vijftienjarige leeftijd van huis was 
weggegaan in een auto die hij van hen gestolen had, kwam nooit in mij op. Noch vroeg ik mij af, waarom 
mijn moeder en broers niet ook uitgenodigd waren om mee te gaan. Helaas, was ik door de mind control 
waaronder ik mij bevond, helemaal niet in staat om mezelf ook maar iets af te vragen, of om ergens 
verwonderd over te zijn. Ik deed gewoon wat mij verteld werd te doen. Ik werd “geïnsemineerd” enige 
maanden voordat we naar Iowa zouden gaan. Mijn moeder nam mij mee uit winkelen in een zaak die 
Stardusters heette. Het leek daar wel op Hollywood!! De verkoopster koos jurken voor mij uit en nam me 
mee naar een kleedkamer, waar ik tot mijn niet geringe schaamte werd voorzien van dure jurken en alle 
accessoires. Mijn moeder kocht voor mij diverse hele dure en chique jurken, kompleet met hoed, 
ceintuur, handtasjes en frivole ondeugende onderkleding, terwijl ze zelf oude todden aan haar lichaam 
had, en er onder elkaar thuis gemompeld werd dat we failliet waren. Op weg naar huis viel mijn moeder 
ineens mijn enigszins builende buikje op, en gedurende de komende maanden schreeuwde ze constant 
tegen me:”Houdt je buik in!” Er was niemand van ons die zich bewust-bewust was van het feit dat ik echt 
zwanger was, en ik deed echt mijn best om mijn buikje in te houden. Gedurende mijn tienerjaren was ik 
anorexia, superdun, en at niet veel, dus een zwangerschap van twee maanden viel nog niet meteen zo 
op, en zeker niet bij diegenen die het echt niet verwachten zouden. 

Mijn grootvader, van vaders kant, Ivan Charles Eckhart, was een consumptie-ijs fabrikant uit Jersey. Een 
multimiljonair en burgemeester van Correctionville-Iowa, waar hij woonde met mijn grootmoeder. Later 
won hij, met overgrote meerderheid de verkiezingen om hoofd toezicht derde district te worden, en hij 
was jarenlang zowel in de lokale politiek van Correctionville als in de staatspolitiek van de staat Iowa 
verwikkeld. 

Mijn grootmoeder van vaders kant, Leah Eckhart, was een kleine maar kwaadaardige vrouw. Ik begrijp 
nu ook waarom. In plaats van dat zij bij mijn grootvader sliep op de bovenverdieping in zijn plushe 
slaapkamer, sliep zij in de kale kelder met ruwe betonnen vloer op een smalle brits. Destijds kon ik hier 
helemaal niets over denken of mezelf hier zelfs maar iets bij afvragen. Mijn grootouders zijn nu beiden 
overleden, heengegaan, zonder ooit de mogelijkheid gehad te hebben te genezen van dit proces, of zelfs 
maar de beginselen te begrijpen van dit intergenerationeel misbruik dat ten grondslag lag aan dit 
probleem. 

( Inzet: Een robot lijkt mij zo langzamerhand zowel een infectie als een creatie, gecreëerd, maar ook 
geïnfecteerd, zoals blijkt uit bovenstaand stukje. Overigens blijkt daaruit ook nog eens te meer, dat geld 
alleen, niet gelukkig maakt. Multimiljonair, en kijk toch eens wat een doffe ellende.) 

Ik had vele traumatische ervaringen tijdens mijn bezoek aan Iowa. Ik dacht destijds dat, mijn vaders 
terugkeer naar zijn ouders slechts een gezellige reünie was. Niets had verder van de waarheid kunnen 
zijn. Terwijl ik in Iowa was, had ik meerdere van de steeds gedwongen abortussen ondergaan, die meer 
op een slachtbank leken, uitgevoerd door een plaatselijke dokter. Hoewel ik feitelijk was verkracht en 
bezwangerd tijdens een ritueel, werd ik vernederd en geminacht omdat ik zwanger was geworden. Zoals 
alles onder mind control had ook dit een dubbele bodem. Ik werd verguisd en bescholden voor alles wat 
er gebeurde, waarbij er niets gebeurd was, waar ik zelf ook maar enige zeggenschap in had gehad, of 
controle over had kunnen uitoefenen. 

Mijn baby, die nog niet oud genoeg was om levend geboren te worden, was niettemin een perfect 
gevormde foetus.  

105 



Mijn grootouders en mijn vader hielden een ritueel achter het huis, waarbij ze mij ervan overtuigden dat 
ik mijn eigen kind gedood had. ( het was duidelijk dood geboren)  

Ze aten het meteen op, en dwongen mij daarbij zelf aan dit ritueel deel te nemen. Omdat ik zo vele 
verschillende persoonlijkheden had, werd ook dit traumatisch gebeuren, samen met vele andere 
traumatische gebeurtenissen in mijn leven, keurig netjes heel diep weggestopt in mijn onderbewustzijn; 
verzegeld en afgegrendeld van mijn bewustzijn. De waarheid over mijn leven zat achter slot en grendel. 

Op een avond, nadat we terugkeerden naar mijn grootvaders huis, waren op de een of andere manier 
alle ervaringen die me de stuipen op het lijf joegen, toch niet zo netjes achter slot en grendel 
weggesloten.  

In een wanhoopsdaad belde ik mijn moeder op, en vroeg haar mij te helpen. Mijn grootvader, die mijn 
gesprek opving, griste de telefoon uit mijn hand, trok de volledige telefoonleiding uit de muur en als 
represaille bond hij mij twee volle dagen vast aan de metalen spijlen van zijn bed, terwijl de “familie” de 
stad uit ging.  

Mijn grootvader was erg gewelddadig, maar mijn vader was zo trots op de menselijke technologie die ik 
bezat, dat hij de ene na de andere demonstratie gaf. Hij was toch zo blij dat hij mijn grootvader al mijn 
diverse “mogelijkheden” kon laten “uitproberen”. 

Gedurende de rest van ons verblijf in Iowa, was ik gedwongen om alle zakenrelaties en politieke 
vrienden van mijn grootvader te “vermaken”. Ik danste naakt op de tafel bij vergaderingen en verrichte 
vele seksuele pleziertjes voor veel van mijn grootvaders medewerkers.  

Om mijn “kunnen” te demonstreren, nodigde mijn grootvader de mannen uit om hun sigaren en 
sigaretten uit te drukken in mijn vagina, terwijl ik voor hen knielde.  “Daar voelt ze niets van.” Mijn vader 
wilde steeds laten zien dat ik zou glimlachen en geen pijn zou voelen, ten gevolge van de mind control. 

Na deze meetings, werd ik geïntroduceerd aan een “hoger niveau” van politici.  

Van die tijd af aan, werd ik steeds meer en meer  aan politici gekoppeld tijdens die zogenaamde jaarlijkse 
“ uitstapjes” naar Iowa. In de tussentijd gebruikte mijn vader me steeds vaker om aan contanten te 
komen, of ook wel als diensten voor wederdiensten. We kwamen er plotseling financieel zo goed bij te 
zitten dat we zelfs buiten de deur konden gaan eten, wat beslist een extraatje was dat we ons vroeger 
niet konden veroorloven.  

Het lijkt me het meest waarschijnlijke dat er een tussentijdse uitbetaling/ afrekening heeft 
plaatsgevonden voor mijn gebruik in de prostitutie en de pornofilms. 
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TRAININGS BOERDERIJEN 

 
Er waren kinder- en tienerkampen om ons te trainen, die men “boerderijen” noemde, waarvan ik denk 
dat ze in Montreal gelegen waren. Een stad in de Franstalige Canadese Provincie Quebec. Ik werd naar 
zo`n kamp gestuurd voor training in gracieus gedrag en om mijn etiquette en formele verbale 
vaardigheden op te schroeven, voor mijn “gebruik” tijdens uitzendingen op het hoogste niveau. Er waren 
daar veel meer teenagers in training. Het voelde als een gevangenis. Ik denk dat ik er ongeveer een week 
was, ( je had er niet echt besef van tijd ) Het moest wel winter zijn, want het was frisjes en de bomen 
waren kaal, er lagen overal bladeren op de grond. Deze plek was ver van de bewoonde wereld en lag niet 
op de weg ergens naartoe, dus eventuele pottenkijkers konden gemakkelijk onmiddellijk worden 
herkend als indringers. Voor het oog van de buitenwereld waren wij ongehuwde moeders. We moesten 
zelfs kussens tussen onze broek proppen, en zo nu en dan het dorp ingaan, om die schijn hoog te 
houden. Ik sliep met andere meisjes in een wit gebouw met betonnen vloeren en britsen met matrassen 
die in een rechte lijn in de ruimte stonden. We namen allemaal braaf de medicijnen die ze ons elke 
morgen gaven. De mensen die met ons werkten wisselden dagelijks, zowel de mannen als de vrouwen. 
Niemand werkte ooit twee dagen op rij met ons. 

We aten de avondmaaltijd en daarna moesten we allemaal naar bed. Dan kwam er iemand ons een 
verhaal vertellen. Ze behandelden ons als een kudde koeien en wij volgden allemaal klakkeloos hun 
instructies op. Er was geen ergernis of ontevredenheid, alleen maar complete gehoorzaamheid. 

Mij werd geleerd hoe ik elegant moest lopen, met een boek op mijn hoofd, en ik moest kunnen hurken 
zonder het boek te laten vallen, en dan weer overeind komen. Ik werd ingedeeld om te werken met 
bandopnames van vreemde talen in een kleine geluidskamer die uitgerust was met koptelefoons. Er 
werd een spiegel voor me geplaatst om in te oefenen, om bepaalde klanken te produceren. Alle 
instructies werden steeds via geluidsapparatuur aan mij doorgegeven. Zelfs de aanwijzingen voor hoe je 
een klank moest produceren. Toen ik eenmaal door had, hoe je de klanken produceert, kon men daar 
heel eenvoudig talenkennis aan koppelen. Ik weet niet hoe dit allemaal werkt, maar op een gegeven 
moment moest ik gaan liggen met een koptelefoon op en dan speelden ze een geluidsband af op een 
veel te hoge snelheid, zodat ik dus echt geen woord kon verstaan, en dan nog wat later kwamen ze langs 
om te zeggen dat het had “gewerkt” en dat ik nu voldoende Frans kon. De juffrouw in kwestie legde uit 
dat het in de meeste vreemde landen heel normaal was om  een tolk te vragen, maar het was een 
algemeen gangbaar gebruik in de high society om toch minstens vloeiend Frans en Italiaans te spreken 
en de voorkeur ging uit naar Duits en Russisch als “bij” talen. Omdat ik gebruikt zou gaan worden in het 
buitenland, moest ik hun talen en gewoontes leren en kennen en ermee vertrouwd raken. 

Er werden mij films getoond via een projector op een scherm. Ik zag veel verschillende films over weer 
even zoveel vreemde landen met de bedoeling de noodzakelijke bijpassende cultuur op te pakken. Ze 
instrueerden me:”Stop dit in je China archief.”en dan keek ik een film, terwijl ik alles in mijn archief 
vastlegde en ordende; de plaatsen, de namen, aantekeningen, historische feiten, alles. Toen ik later op 
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mijn reizen met Henry aankwam in deze exotische landen, was ik vertrouwd met hun culturele 
achtergrond, zodat ik mezelf niet kon blameren. 

Alles wat we deden op de “boerderij” was; heel weinig eten, slapen en leren. Informatie werd in grote 
hoeveelheden ingebracht in ons systeem voor gebruik op een latere datum. Henry bezocht me daar niet. 
Hij zei dat hij misschien even langs zou komen om te kijken hoe het met me ging, maar dat deed hij 
nooit. Al lang op voorhand, koppelde Henry de “Tovenaar van Oz programmering” aan dit gebeuren toen 
hij mij deed geloven: “Ik stond op uit mijn bed in Kansas en vloog op de vleugels van een tornado naar de 
boerderij,” toen ik terugkwam in Kansas werd ik wakker in mijn eigen bed in Californië en ik was ziek, 
hondsziek. Mijn moeder verzorgde mij en zei dat ik de griep had. Ik had hoge koorts en was behoorlijk de 
weg kwijt. Ik kon zelfs mijn ogen niet focussen. Ik voelde me uitgeput en zo ziek dat ik niet eens kon 
slapen, en dus lag ik doodziek in mijn bed, en bad dat ik mocht doodgaan. 

Het was ook tijdens een zomervakantie dat Meneer Rice, onze vrijmetselaars buurman, mij opnieuw 
voorstelde aan zijn dochter Joanie Rice, die voor de vakantie overgekomen was vanuit haar 
tegenwoordige woonplaats White Plains, New York. Ze was een stuk ouder als ik, en een zeer attractieve 
jonge vrouw. Ze droeg erg veel make-up en sierraden en een erg zwaar luchtje dat Royal  Secret heette. 
Het was ook in die dagen dat mijn grootmoeder van moeders kant in een rusthuis opgenomen moest 
worden, en mijn moeder bezocht haar elke dag, en dus bleef Joanie bij mij om op mij te passen en met 
me te spelen bij het zwembad in de afwezigheid van mijn moeder. Het leek aan de buitenkant allemaal 
als een prettige regeling, maar haar aanwezigheid was ook weer afgesproken werk, en diende slechts 
voor mijn verdere programmering. Zij leerde mij om “deftig” te zijn. Ik hoorde dat woord steeds weer 
opnieuw en opnieuw. Zij leerde mij sociale etiquette en om gedistingeerd te spreken, goede manieren, 
en ze was er ook altijd om mijn stemprogrammering te begeleiden als de mannen arriveerden met hun 
apparatuur. Bij die gelegenheden hield zij mij samen met die mannen tegen de bank gedrukt, terwijl ik 
gedrogeerd werd. Dan werd er een soort band om mijn hoofd gespannen, die ze uit een zwarte koffer 
haalden, die vol zat met allerlei apparaatjes, waaronder heldere lampen en machines die verschillende 
geluiden en instructies bevatten. Er werden namen van politici in mijn hoofd geplant en natuurlijk met 
de bijbehorende instructies ingeprogrammeerd om spontaan aan geheugenverlies te gaan lijden als ik 
deze namen op de radio of tv hoorde of de gezichten op tv zag, zodat ik bij vol bewustzijn nooit zou 
weten waar ik in verzeild geraakt was, of dat die mensen zelfs deel uitmaakten van mijn leven. Er werden 
ook nog lijsten met namen en “toegangscodes”aan mijn archief toegevoegd. Zo had elke politicus een 
“eigen sleutel” om mij te bedienen. Enige jaren later, werd ik naar haar luxe glamoureuze woning 
gevlogen in New York. Ze escorteerde me in het begin nog van daar uit naar Washington DC, zodat ik niet 
bang zou zijn, of me alleen zou voelen en op volle capaciteit kon draaien terwijl ik mijn “werk” deed. Mijn 
moeder en ik begonnen ook Royal Secret te gebruiken, net zoals Joanie. 
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29 PALMEN 

Mijn vader kocht een eigendom in Twenty-nine Palms ( 29 Palmen ) en bouwde een klein huisje op het 
woestijnachtige achterliggende land. Ergens gedurende een weekend zei mijn vader ineens dat mijn 
moeder wat tijd voor zichzelf nodig had, omdat haar moeder nog maar pas gestorven was. Ik zelf was 
ook verdrietig omdat oma gestorven was. Mijn meesters vertelden mij dat ze regelrecht naar de hel ging, 
hetgeen zou blijken uit het feit dat ze zelf gezien hadden dat het bloed uit haar gezicht kwam. Ze stierf 
aan hoge bloeddruk, die de bloeding veroorzaakt had. Ze zeiden dat ze naar de hel was, maar ik hoopte 
nog dat ze terugkwam zodat we haar weer konden opknappen. Na een tijdje trok ik me daar niets meer 
van aan, want ik wist heel zeker dat “grootje” niet naar de hel gegaan was. Hoewel het gezegd mag 
worden, dat ook mijn grootmoeder zo nu en dan deelnam aan mijn misbruik, wist ik toch wel, dat oma 
eigenlijk een hele lieve rustige, vriendelijke vrouw was, die mijn moeder erg graag mocht, en die nooit 
iemand opzettelijk bij haar volle bewustzijn zou hebben kwaadgedaan. Ik werd door mijn vader, mijn 
broers en nog wat mensen meegenomen naar het huisje in Twenty-nine Palms dat wat verder weg lag in 
de woestijn. Eerst voerden ze me dronken en toen trokken ze de kleren van mijn lichaam. Vervolgens 
werd ik naakt aan enkels en polsen vastgebonden en de touwen werden weer met pennen in de grond 
vastgezet zodat ik in het zand lag, met mijn gezicht omhoog. Armen en benen gespreid lag ik in de 
bakkende woestijnzon. Ze leken hiervan ontzettend opgewonden te raken, mijn vader schilderde een 
satanisch pentagram en een groene swastika op mijn lichaam. Later op de dag, toen het al donker begon 
te worden, goot mijn vader gasolie in een wijde cirkel om mij heen en toen het eenmaal echt donker was 
geworden, stak hij een lucifer aan en een vuur rondom mij begon te branden. Ik dacht nog dat ze mij 
wilden braden. Toe stopten ze een meer dood dan levende zanderige pad in mijn mond en zeiden dat ik 
die daar moest laten. Mijn broer Rik rende rond het vuur in een vlaag van uitzinnige vrolijkheid en mijn 
broer Jim was ook van de partij. In dit ritueel, in aansluiting op de traumatische ervaring, leerden zij, hoe 
ze de “baas” moesten zijn. Toen werd ik verkracht door hen en al hun vrienden. 
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MIJN TOEKOMSTIGE HUWELIJK STOND AL VAST TOEN IK 13 WAS 

 

Ik ging nu naar de Hale middelbare school, die zich tegenover onze kerk bevond, de Eerste 
Presbyteriaanse Kerk van Woodland Hills. Het was daar op Hale ( we waren dertien jaar toen) dat ik Graig 
Ford leerde kennen ( Robert Graig Ford). Op zekere dag dat mijn moeder mij van school ophaalde, stelde 
ik haar aan Graig voor. Toen Graig weg was, en ik bij haar in de auto zat, kondigde mijn moeder aan:”Dat 
is de jongen die je zult trouwen.” Ik moest lachen en vroeg haar hoe zij dat nou kon weten. Ze zei dat ze 
dat gewoon wist. Ik heb er verder nooit meer naar gevraagd. Graig stelde vrij snel daarna voor om 
“verkering” te hebben. 

In de daar op volgende jaren werden Graig en ik met elkaar “verbonden” door middel van 
kruisprogrammering en gezamenlijke marteling om er zeker van te kunnen zijn dat Craig ver genoeg 
onder hun controle was, als hij later mijn “begeleider” moest zijn. Een ritueel, uitgevoerd in de  Eerste 
Presbyteriaanse Kerk bezegelde ons lot. Al snel werden we samen aan vele zeer geavanceerde 
programmeringmethodes onderworpen. 
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WITTE BESTELBUSSEN OM TE PROGRAMMEREN 

Grote witte bestelbussen met mannen in keurige kostuums pikten ons op, op verschillende locaties in 
Ventura en Oxnard-Californië, en stuurden ons naar achteren in de bus. Gespecialiseerd materiaal in 
aktekoffers en andere grotere apparatuur stonden daar op ons te wachten. Ze sloegen Graig gewoonlijk 
direct voor mijn neus in elkaar, om mij te laten zien wat een slappeling hij werkelijk was, en hoe machtig 
zij waren en om duidelijk te maken dat zij de baas waren, en dat wij NIETS te zeggen hadden. Ze 
ranselden mij ook de hele bus door voor zijn ogen, om hem duidelijk te maken dat hij machteloos was en 
dat zij “het” voor het zeggen hadden. Elektroshock werd op ons beiden gebruikt. Eerst door een 
elektrische stoot in mijn vagina en daarna dezelfde behandeling aan Graig`s penis. We werden beiden 
om beurten gedwongen machteloos toe te zien in een soort van verdoofde toestand, terwijl de ander 
werd gemarteld in voorbereiding op onze programmering. De onderlinge band die gevormd werd door 
gezamenlijk martelingen te moeten ondergaan en dit alles van elkaar te moeten gadeslaan was er een 
met een heel bijzondere diepgang. Het ontwikkelde onbewust gevoelens van saamhorigheid. We 
ondergingen deze hel samen, en dat versterkte alleen maar het gevoel, dat we hier nooit meer 
uitkwamen. Nadat ze ons voldoende uitgeput hadden, bonden ze ons vast in supermoderne stoelen en 
sloten ons aan op elektrodes. Geluidssignalen werden afgewisseld met elektroshock om toegangscodes 
te creëren die hen later weer makkelijker “toegang” tot onze geest zouden geven. Hypnotische 
fantasieën werden in ons hoofd geplant, samen met romantische muziekjes om te voorzien in het proces 
dat we “smoorverliefd op elkaar werden”. In feite werd er een hele lijst van liedjes in ons hoofd geplant 
die allemaal op zich voorgeprogrammeerde gevoelens moesten opwekken. Deze lijst werd door de jaren 
heen geregeld bijgewerkt en gecultiveerd, afhankelijk van de emoties of welk gedrag er van mij verwacht 
werd. Deze liedjes waren een van de sterkste maatregelen van totale controle, en creëerden letterlijk de 
gevoelens voor Craig, die ik lang voor mijn eigen gevoelens gehouden heb, maar in werkelijkheid slechts 
gecreëerde gevoelens waren die slechts een doel dienden: Totale controle. 

Het bovenstaande schijnleven werd nog eens extra brutaal verstoord door voorvallen als dit: Mijn broers 
en zijn stevig gespierde vrienden onderschepten ons als we na een afspraakje ergens parkeerden om te 
zoenen. Ze sleurden Craig dan uit de auto en sloegen hem helemaal verrot, terwijl ze hem duidelijk 
maakten dat hij geen seksuele avances mocht maken bij mij. Dan pakte een van die mannen mij vast en 
verkrachtte mij in het bijzijn van Craig, terwijl ze hem vlakbij vasthielden, en hem daarmee alweer in een 
machteloze positie manipuleerden, waarbij hem nog maar eens te meer duidelijk werd gemaakt dat hij 
mij niet kon helpen. Al deze ervaringen in de “vooropleiding” dienden slechts een doel. Craig moest mij 
als een robot afleveren op een van te voren opgegeven adres, mij overdragen aan andere mannen, en 
vervolgens een stap opzij doen, terwijl ik mijn boodschappen afleverde of hen seksuele bevrediging 
schonk. Het was zijn taak er voor te zorgen dat ik op de juiste tijd op het juiste adres en bij de juiste 
persoon werd afgeleverd. En gedurende vele jaren, was dat ook echt exact het enige wat hij deed. 

Ik had geen seks met Bob Hope in het begin. Bob zei dat het wachten hem goed zou doen. Het was 
gewoon “een lekker vooruitzicht,” en dan knuffelde hij mij, zoals hij wel vaker deed. 

Hij zei altijd:”Ik hou van rijp fruit, dat moet je niet te vroeg plukken.” Maar bij andere gelegenheden kon 
hij dan weer zeggen:”Zie je wel?, ik weet, welk fruit ik plukken moet” en dan zei hij:”Hé meisje, geef me 
eens wat druiven.”en ik ging dan om druiven voor hem te halen, en hij schepte dan op over wat een 
lekker ding ik was en hoe efficiënt ik was. Hij liet me ook steeds mijn nieuwste acts showen. Hij zei dan 
bijvoorbeeld:”Doe je Coca Roca dansje eens,”en ik deed dan een dansje, “Nee, de andere Coca Roca 
dans,”en ik deed het nog een keer terwijl ik volledig naakt stripte. Hij liet me ook vaak zingen “Ik hou 
ervan een meisje te zijn” hetgeen eigenlijk een liedje was dat we op school zongen, maar later zong ik 
het dus ook voor hem en anderen.  
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Het Ronde Theater was gebouwd en geopend in Woodland Hills en trok grote massa`s publiek om naar 
de live shows te komen kijken die werden getoond in het Ronde Theater. Ik kwam er ook vaak in 
gezelschap van Bob, en het was daar dat ik werd geprostitueerd aan een vriend van Bob.  

Sammy Davis Jr.  

Het was een zeer gewelddadig gebeuren, dat ik “vergeten”had, op het moment dat hij klaar was met me. 
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JOHN F. KENNEDY 

Gedurende een demonstratie van het hoogstaande niveau van de technologie die toegankelijk was voor 
iedereen die de rangen wilde vullen, toonde Henry een meesterlijke diapresentatie van de mind control 
technologie. Ik zat in de verduisterde kamer in mijn “parkeerstand” met mijn bewustzijn blijkbaar 
volledig geblokkeerd van alle besproken informatie, terwijl ik ondertussen ( zoals me opgedragen was ) 
tot op de letter nauwkeurig, de opdracht van Henry uitvoerde om alles wat er om me heen gebeurde in 
me op te nemen.  

Eerst liet Henry een dia zien van mij terwijl ik gewoon in mijn alledaagse leven was in Californië. Hij zei:” 
Wie, bij zijn volle verstand, zou op het idee komen dat dit kind seksuele relaties heeft met de president 
van Amerika?” De mannen waren het unaniem met elkaar eens. En daarna liet hij een serie dia’s zien van 
mij, terwijl ik kunstig opgemaakt was, in avondkledij, in formele kledij en in diverse vermommingen.  

De mannen waren duidelijk diep onder de indruk van het getoonde materiaal. 

Vele van deze mannen werden er min of meer bijgehaald, simpelweg omdat ze een “stuk van de taart” 
wilden. Anderen hadden stiekeme gedachten aan een eigen sexrobot, die hun karweitjes en pleziertjes 
gemakkelijker en aangenamer konden maken. Aanvankelijk kreeg iedereen slechts een piepklein tipje 
van de sluier te zien, om eerst eens vast te kunnen stellen wie er eigenlijk wel serieus geïnteresseerd 
was. Dan werd er langzaamaan steeds meer informatie vrij gegeven als een test om te zien of iedereen 
bereid was zich volledig “over te geven”en enkel en alleen volgens de geldende - zeer strenge - 
spelregels te spelen. 

Gewoonlijk gingen er tientallen vergaderingen op oppervlakkig niveau aan vooraf, voordat er überhaupt 
enige echte ter zake doende informatie werd vrijgegeven. Die informatie werd alleen gegeven aan de 
mensen die hun hoofd zo diep in de strop staken, dat ze onmogelijk nog terug konden trekken. 

In het begin dat Henry mijn “samenwerking” met JFK aan het voorbereiden was en hem van mijn 
absolute vertrouwen en stilzwijgen wist te overtuigen, kreeg ik van Henry niet veel advies mee voor mijn 
eerste ontmoeting behalve:” Dat je hem de Koninklijke behandeling moet geven,”en dat betekende net 
zoveel als Bob Hope`s: Smorgasbord ( zijn uitdrukking ) voor alle denkbare seksuele standjes en 
pleziertjes. Henry droeg me op om nauwkeurig alles wat JFK zei en deed te onthouden zodat ik dat 
nadien kon terugvertellen aan Henry. Henry had zijn handen vol aan JFK, want zoals hij zelf zei:”Hij is zo 
verdomd zelfverzekerd en ondernemend,” dus Henry kon mij niet het initiatief laten nemen, waarbij ik 
opmerkingen had kunnen maken of vragen had kunnen stellen die een reactie van JFK uit zouden kunnen 
lokken, die Henry weer te pas en te onpas kon gebruiken vóór of tegen de persoon. Het leek Henry in het 
begin daarom het beste om gewoon maar wat tijd met de president door te brengen, zodat hij aan mij 
gewend raakte. 

Henry zei:” En dan opent er zich vanzelf een mogelijkheid.” 

Kissinger bracht niet zo heel veel tijd door met JFK. Ze spraken wel, maar het waren duidelijk elkaars 
tegenpolen en hadden eigenlijk altijd meningsverschillen en gingen vaak behoorlijk tegen elkaar te keer. 
Maar Henry, en in het bijzonder Bob als degene die de weg baande, kwamen bij JFK toch zover dat hij mij 
accepteerde. Toen we eenmaal binnen waren, begon Henry op hoog niveau strategische plannen te 
smeden. Dat wil zeggen, pas nadat ik seks gehad had met JFK. Henry zei:” Je zit vol met informatie om 
het de jonge president volledig naar de zin te kunnen maken, maak er gebruik van”, en precies waar 
Kissinger op telde, gebeurde. JFK was een romanticus en leek aardig verstrengeld te raken in al de 
boodschappen die ik hem overbracht. De boodschappen gaven hem een goed gevoel en Henry wilde dat 
hij zich goed voelde bij mij en machtig. Ik bracht boodschappen van de Raad over op het allerhoogste 
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niveau, boodschappen die waren verzonnen door Bob en Henry, die Henry mij zelf inprogrammeerde en 
omdat hij alle toegangscodes voor de Raad zelf bedacht had, was dat voor hem een koud kunstje. Ik 
bracht elke boodschap zoals mijn inwendige programma me dat voorschreef braaf naar John-Fee, zoal ik 
hem noemde. Ze waren een oorlog aan het voorbereiden via JFK, zonder diens wetenschap. Een grote 
oorlog, die niet alleen Amerika zou raken maar de hele internationale gemeenschap. 

Het was voor buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatshoofden, senatoren, congresleden, 
gouverneurs en andere leidinggevenden aan de top, net zo`n gewoonte geworden om de Lincoln 
Memorial Tour ( rondrit in limousine met orale seks) te nemen, zoals het normaal was om de schoenen 
te laten poetsen meteen bij aankomst in een Hotel. Feitelijk was dat één van de “grappige”opdrachten 
die ik steeds had, om de heren in een goede stemming te brengen. Ik was geprogrammeerd om te 
vragen:”Wilt u uw schoenen gepoetst?” Dan deed ik zijn rits los en begon. Er waren veel van deze 
mannen die nog veel meer gebruik wensten te maken van mijn services, maar ik was getraind om hen 
door te verwijzen naar mijn baas. 

Ik bediende in die jaren heel wat mannen op deze zogenaamde “rondrit,” jaren die eigenlijk gevuld 
hadden moeten zijn met middelbare school, voortgezet onderwijs en universiteit en activiteiten waar ik 
zelf voor koos. De Elite waar ik voor werkte hadden de beschikking over een eindeloze lange rij slavinnen 
en slaven die de “rondritten” druk bezet hielden. In feite was er helemaal geen sprake van een “rondrit” 
het was gewoon simpel seks. Niet meer, niet minder. De mannen voelden zich veilig op de achterbank 
van de geblindeerde limos en beschermd tegen publiekelijke blootstelling. Ze hadden ook altijd privacy 
wanneer ze weer uitstapten, zodat niemand ook maar iets “verdachts” bemerkte. Er waren altijd 
veiligheidsmensen aanwezig bij terugkeer van de limos en die keken goed rond en pikten de momenten 
er uit dat “de kust veilig” was, om de gasten uit te laten stappen. Dan werden ze onmiddellijk 
overgeheveld in hun eigen persoonlijke limo, dus niemand wist ook maar iets. 

Op sommige dagen, liet Henry ons door een chauffeur van Washington DC rijden naar zijn kantoor in 
New York. Hij werkte dan onderweg de hele weg met mij achter in de limo, nadat hij de chauffeur te 
verstaan had te geven:”We willen niet gestoord worden, we zijn aan het werk.” Dan sloot de chauffeur 
de ramen tussen zijn afdeling en de achterkant en Henry overhoorde dan wat hij wilde. Hij maakte soms 
ook aantekeningen om dingen verder uit te werken of te onthouden. Hij tekende diagrammen en 
plattegronden, terwijl ik vertelde, of hij raakte mijn voorhoofd aan met het topje van zijn vinger en 
begon me te instrueren voor toekomstige opdrachten. Veel van mijn werk gebeurde op deze manier, 
gedurende ritten van A naar B, meestal net voor of net na dat ik gebruikt was op het Witte Huis of op 
andere plaatsen. Het was gemakkelijk en tevens een veiligheidsmaatregel, en hij kon zijn tijd 
verantwoorden door te zeggen ik was onderweg van A naar B. Dit was voor beiden een goede oplossing. 
Voor Henry was efficiënt gebruik van tijd erg belangrijk. Hij zei me eens:” Als mensen het gebruik van 
hun tijd onder controle kunnen krijgen, dan hebben ze het geheim naar succes gevonden.” Henry praatte 
vaak onafgebroken tegen mij over zijn ideeën, gebeurtenissen, mensen; hij gebruikte me meer als een 
klankbord. Volledig verzekerd van het feit dat ik niets zou doorvertellen omdat ik nooit door de 
beveiliging van de programmering heen kon komen, die nodig was om deze gesprekken te kunnen 
herinneren. Henry zei dat ik veel meer was dan zijn efficiënte secretaresse, ik was een “ buitengewoon 
diplomaat” ja, zo noemde hij mij. 

Ik droeg een bruingele lange jas die door mijn moeder gemaakt was, toen ik onderweg was voor mijn 
eerste ontmoeting in de Sovjet Unie. Henry leerde mij dat de Sovjet Unie, USSR en Rusland eigenlijk één 
pot nat waren. Hij vertelde me ook  dat mijn moeder steeds vlak bij me was, en dat ze me kracht en 
volwassenheid gaf, en dat ik me verbonden met haar kon voelen doordat ik de jas droeg, die zij voor me 
gemaakt had. Ik denk dat Henry probeerde mijn emotionele leeftijd wat op te vijzelen, die op dat 
moment tien jaar was. Hij monterde me mentaal op door me emotioneel aan mijn moeder te verbinden.  
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Raar was, dat alles wat van wol was altijd zo jeukte op mijn lichaam, en ofschoon Henry mij onder 
hypnose trachtte van mijn jeuk te genezen, niets mocht baten. Het enige wat hielp was voering 
aanbrengen. Dus mijn wollen jas moest gevoerd worden voordat ik naar Rusland vertrok. 

JFK reed regelmatig de Lincoln Memorial ( seks ) Tour, en terwijl ik op mijn knieën zat, klopte hij me op 
m`n rug en zei:” Jij beweegt echt iets in hogere sferen.” Of :”Als je later groot bent klim je nog veel hoger 
op”. Hij hield echt van orale seks gedurende de lunchtijd, en dan reden de mannen van de geheime 
dienst voorin mee met de bestuurder en zeiden hem recht in z`n gezicht:”Dit alles is enorm in strijd met 
de Nationale veiligheid Sir, als u zo uit de pas loopt,” om de ontevreden agenten van de geheime dienst 
te kalmeren, legde Jack lachend uit:” Rustig nou maar, ik heb recht op een ontspannen lunchpauze, en 
meer niet.” Ik kan nog steeds duidelijk zijn accent voor de geest halen. 

JFK was echt een hete bliksem, hij smokkelde me zelfs het Witte Huis binnen voor “middagdutjes.” Zo af 
en toe was er zelfs een andere seks slavin bij me en als we dan bij de slaapkamer aankwamen zei hij:” 
We breiden alleen je trainig wat uit, zodat je de allerbeste word, als je later groot bent.” Hij beleerde 
mij:” Een man houdt van een vrouw die actief agressief is, mijn vrouw bevredigt me niet, zij ligt alleen op 
haar rug in een afwachtende houding en laat het gebeuren, Maar een man houdt van een vrouw die van 
aanpakken weet.” Dan ging hij zelf achterover liggen in afwachting van ons tweeën om hem te 
stimuleren, waarna hij in een onverzadigbaar dier veranderde. Jack zei dat hij me trainde voor de 
toekomst. Ik had geen idee wat dat inhield. Hij zei dat ik mijn land een grote dienst bewees door me te 
ontfermen over de behoeften van zijn leider. Hij zei:”Door mij van mijn stress te bevrijden, help je mij 
betere beslissingen te nemen.” En terwijl hij mijn neus aantikte zei hij:” Dus, jongedame, jij bent erg 
belangrijk voor onze natie.”  

Ik was net mijn beugel definitief kwijt. 

JFK had een slank gespierd lichaam met een stevig behaarde borst. Hij deed aan fitness op een 
roeimachine. Toen we eens samen in bed lagen zei hij opeens:”Je hebt dezelfde tanden als ik.” Ik stak 
mijn hand uit en voelde aan zijn tanden, en hij had gelijk, we hadden allebei vrij grote tanden, alleen die 
van hem waren meer afgevlakt. JFK hield van anale seks, net zoals zijn broer Ted. Nadat hij ontdekte dat 
ik het ook met zijn broer Ted deed, vroeg hij mij hoe zijn broer nu eigenlijk werkelijk was. Toen ik hem 
vertelde dat Ted me altijd erg veel pijn deed, zei hij:”Ik heb nooit goed begrepen wat er met mijn broer 
aan de hand is, We hadden allebei dezelfde ouders, maar we gingen toch allebei naar hele verschillende 
scholen, en hadden ook heel andere vrienden.” Hij vertelde ook nog dat zij hun ouders erg zelden zagen. 
Zijn ouders hadden zoveel geld, dat ze hen naar scholen stuurden die hen het beste leken, en er was 
weinig onderling contact. Hij vertelde dat hij zich vaak eenzaam gevoeld had toen hij opgroeide en dat hij 
meer contact had met en meer sympathie voelde voor de dienstmeisjes en de kindermeisjes die hem 
min of meer opgevoed hadden. Hij zei:”De Kennedy Clan lijkt publiekelijk een hechte familie, maar ik zag 
mijn ouders alleen maar tijdens vakanties als ze bij elkaar kwamen in Hyannisport, en wij als kinderen 
werden dan ingevlogen van onze respectievelijke scholen, om hen te ontmoeten. Het was meer als een 
hernieuwde kennismaking met vreemden, dan dat ik het gevoel had familie te ontmoeten”. Het was voor 
iedereen pijnlijk, want we hadden werkelijk niets gemeenschappelijks om over te praten. Ik nam dan 
vaak de boot, die we daar hadden liggen en bracht urenlang spelend in m`n eentje door. Ik was ook 
vervreemd van mijn broers, want wij woonden niet samen, dus als we bij elkaar kwamen, waren we 
eigenlijk als vreemden voor elkaar. Meestal tegen het einde van de vakantie waren we weer dikke 
maatjes, zoals echte broers, maar dan was het weer tijd voor iedereen om zijn eigen leventje weer op te 
pakken en alles begon weer van voren af aan.”Dan voegde hij eraan toe:”Ik weet eigenlijk niet waarom ik 
jou dit vertel, je bent zelf eigenlijk nog maar een kind, en zou dit toch niet begrijpen.” Hij zag er verlegen 
en kwetsbaar uit toen hij zei:’Het spijt me dat ik je dit allemaal verteld heb.” Ik glimlachte en zei:”Dat zit 
wel goed.” Het leek zo te zijn, dat alles wat ik kon doen was luisteren, ik kon niet denken om te praten, 
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en dat juist dit luisteren de meeste mannen goed deed. Ze hadden gewoon iemand nodig die luisterde. 
En daar was ik in geprogrammeerde staat heel erg goed in. JFK heeft me nooit fisiek pijn gedaan of 
verwond. Hij was niet gewelddadig, alleen erg wild seksueel, maar nooit op een misdadige manier zoals 
zijn broer Ted. JFK vond alle seks fijn. Hij hield van afwisseling, geen vaste routine, iets verveelde bij hem 
snel en hij bleef steeds naar nieuwe uitdagingen zoeken, we hadden seks op veel verschillende plekken. 
Hij werd opgewonden van risico`s nemen. Hoe riskanter, hoe beter. We hadden zelfs eens seks in een 
openbare wasruimte in DC, dat nam de geheime dienst hem niet in dank af. Ze waren woedend. Ze 
zeiden:”Die idiote verdwijntruuk van jou kan ons onze baan kosten.” Ze waren ongelooflijk pissig, ze 
waren ontzettend nerveus en transpireerden als renpaarden omdat ze halve stad hadden rondgerend 
om uit te vinden waar hij hen geloosd had. Jack zei hen rustig te blijven en te bedaren, en dat hij niets 
mankeerde en dat iedereen zijn baan nog had. Ik ging ook met JFK s`avonds wandelen in DC. Als dan de 
kersenbomen in volle bloesem stonden, dan rook het zo lekker zoet. De agenten van de geheime dienst 
liepen dan vlak achter ons. Het leek er veel op dat ze niet graag dienst draaiden met JFK, want hij was 
nogal onvoorspelbaar en speelde het spel niet altijd volgens hun regels. We liepen langs een kanaal en 
hij zei dat hij het heerlijk vond om s`avonds buiten te zijn. De buitenlucht en de beweging deden hem 
goed, zei hij. De agenten van de geheime dienst klaagden over vermoeidheid en hadden er de grootste 
hekel aan om 01.00 uur of om 02.00 uur s`nachts nog naar buiten te gaan met hem. Maar als de 
president het gebouw verliet, moesten ze hem overal volgen. Ik weet niet waar Jackie was, maar ze was 
lang niet altijd op het Witte Huis s`nachts als ik werd binnengesmokkeld. Jack smokkelde me dan naar 
zijn kamer en waarschijnlijk had vaak niemand zelfs maar een idee dat ik daar was. Zoals ik al zei, hij hield 
ervan om de spanning er in te houden. Soms kon ik amper verstaan wat Jack zei, vanwege zijn accent en 
op andere momenten kon ik de eerste tijd helemaal geen stom woord verstaan vanwege het 
oorverdovende lawaai van de helikopter waar ik mee gebracht werd. Mijn gehoor was dan enigszins 
verdoofd, alsof ik oormoffen droeg. Ik voelde me zo ontzettend veel ouder dan mijn werkelijke leeftijd, 
maar ik was fysiek volledig ontwikkeld toen ik in de vijfde klas zat. ( ik was toen 10 jaar )  De karakters die 
waren ontwikkeld om bij JFK te zijn, waren gecreëerd om veel ouder over te komen dan mijn werkelijke 
leeftijd. 

Gedurende mijn jaren op Hale middelbare school, kwam het voor dat Henry mij voorprogrammeerde en 
mij naar JFK stuurde om een boodschap over te brengen, terwijl ik geprostitueerd werd aan JFK. Ik was 
cheerleader en werd zijdelings ook aan de jongenscoach geprostitueerd. Ik had enige vriendinnen die 
samen met mij bij de meidenpadvinderij zaten en een daarvan was Beth. Ik mocht nooit naar gewone 
feestjes waar jongens en meisjes samen kwamen. Ik mocht wel af en toe bij Beth blijven slapen, maar 
zelfs dan kwam het nog vaak voor dat ik midden in de nacht werd opgehaald en naar het Witte Huis 
werd vervoerd of naar Massachusetts, of waar men vond van hogerhand dat het nodig was om een 
“bliksembezoekje” te brengen aan JFK. 

Ik noemde hem John Feeeee ( uitgesproken “John F.E.)   

Beth`s moeder was een kleine attractieve blonde vrouw, die eigenlijk vrijwel nooit thuis was. Ik denk dat 
Beth`s vader piloot was en dat haar moeder stewardess was, en ze was er bijna nooit. Beth had echter al 
oudere zussen, en die telden in de ogen van mijn beschermende moeder als volwassenen, dus mocht ik 
zo nu en dan bij Beth blijven slapen als haar moeder niet thuis was. Op zekere dag liep ik met Beth naar 
huis na school, zij woonde vlak bij die school, en we gingen spelen, luisterden naar grammofoonplaatjes 
tot ik plotseling overstuur raakte en zei dat ik naar huis moest. Beth zei dat haar moeder er niet was om 
mij naar huis te brengen met de auto, en ze wilde niet dat ik alleen ging, maar ik belde met de telefoon 
in de keuken een nummer en een gele taxi met zwart-witte blokken als op eens schaakbord kwam naar 
het huis en nam me mee. Beth volgde me naar buiten en riep nog:”Wil je dat ik je moeder bel?” 
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“Nee, ik ben toch zo thuis.” Toen gaf ik de chauffeur een briefje dat in mijn overnachtingtas zat en van 
dat moment, nam de chauffeur de volledige controle over. Ik werd naar het LAX vliegveld gebracht. Dat 
vliegveld was destijds een flink stuk kleiner dan nu, maar werkte toen ook al volop op vrijdagen en 
weekenden met veel inkomende en uitgaande vluchten. De chauffeur zette me af bij de TWA en vroeg of 
ik verder nog hulp nodig had, en ik zei:”Nee, ik red me wel.” Ik liep naar de incheckbalie en vertelde de 
vrouw mijn naam:”Sharon Weatherby” en ze had een ticket klaarliggen voor me. Ze vroeg me nog of ik 
wist waar ik naartoe moest en wees me in de richting van de juiste uitgang. Ik vloog meestal TWA. 
United, of Continental op nationale vluchten - niet internationaal- Ik had zelfs een klein speldje met 
vleugels gekregen van een piloot die me kende, omdat ik een zeer gewaardeerde “stewardesse“ was. Hij 
had seks met mij op de terugweg van mijn opdracht, maar niemand had ooit seks met mij vóór JFK . Het 
waren veelal dezelfde piloten op deze vluchten en die kenden mij, en zij waren van hogerhand 
geïnstrueerd om een oogje in het zeil te houden, zodat ik altijd veilig aankwam. Soms mocht ik in de 
cockpit “helpen” maar meestal sliep ik in de eerste klas. Ik denk dat een van deze piloten zelfs de vader 
kon zijn van mijn vriend, en hij was degene die een oogje in het zeil moest houden, of zoals hij het 
noemde “onder zijn vleugels nemen”. Ik rolde mezelf meestal op in de eerste klas tot een balletje en 
sliep de hele lange vlucht. Toen ik in DC aankwam op het vliegveld, werd ik ontvangen door verschillende 
mensen. Nu was het een blonde dame in een uniform die me begeleide naar een klaar staande 
limousine, waar ze de achterste deur opende om me in te laten stappen. Ik ging zitten en zij zette mijn 
tas vlak naast me. Dit was nog voordat ik Craig ontmoette, ik was elf of twaalf jaar oud, en nog onderweg 
naar de vijfentwintig. Ik werd niet regelrecht naar JFK gebracht, maar naar het gebied waar de Lincoln 
Memorial Tours ( sexritten ) plaatsvonden. Een Limo dook op en ik werd door een hand naar binnen 
gewenkt. Eenmaal binnen zag ik dat John Feeeeee daar zat. Hij zei “hallo” en kietelde en knuffelde me 
heel even, toen zei hij dat het tijd werd voor het serieuze werk. Hij begon me te kussen en zijn hand 
gleed in mijn hemd waar hij mijn borstjes omsloot en streelde. Toen maakte hij mijn b-htje los, en duwde 
mijn hemd omhoog en begon op mijn tepels te sabbelen. Hij zei dat hij echt enorm geil werd van stevige 
jonge borstjes en hij omcirkelde mijn borstjes met zijn vingertoppen. Ik vond het niet leuk als ik zijn 
trouwring aan zijn vinger zag terwijl hij dat deed, want zelfs onder mind control wist ik wie zijn vrouw 
was en Henry had mij opgedragen haar voorbij te streven en daar voelde ik me slecht bij. ………..daar was 
die onschuldige, mooie vrouw, en ik had seks met haar echtgenoot en dat leverde bij mij een 
schuldgevoel op, zelfs onder mind control. Die dag nam JFK het initiatief. Nog net voordat de chauffeur 
het geblindeerde raam tussen zijn afdeling en de onze sloot zei hij:”Jack, denk je niet dat we iets aan 
jouw veiligheid moeten doen?” daarmee doelend op de geheime dienst die er niet waren. JFK zei:”Om 
de donder niet! Ik verdien het ook om een eigen leven te hebben.” We tourden wat rond in de stad, 
terwijl John Feeeee zichzelf opwarmde door mij overal te kussen en te likken en ik gaf hem vast een 
voorproefje van wat hem nog te wachten stond door hem oraal bijna te laten klaar komen, en net op het 
juiste moment te stoppen. Hij genoot ervan met zijn tong over mijn buikje te gaan, want zo zei hij:”Ik hou 
van jonge strakke buikjes.” Die van mij vond hij wel heel bijzonder omdat ik zo`n lekker 
zonnebankkleurtje had. Hij noemde het goudbrons. Na enige tijd klopte JFK op het tussenraam en zei 
tegen de chauffeur :”Stop hier maar.” JFK pakte me bij de arm en nam me mee een klein motel in. Hij 
had de sleutel van de kamer al op zak en ging meteen naar binnen. Het was niet de allermooiste plek, 
maar hij zei:”Hier komt niemand naar ons zoeken, niemand zoekt naar de president van de verenigde 
staten in een oord als dit.” En daar moest hij zelfs om lachen. Hij ging zitten en stak een sigaret op en zei 
dat hij van het uitzicht wilde genieten, daarmee instruerend dat ik mezelf voor hem moest uitkleden. 
Langzaam kleedde ik mij uit, eerst mijn bloes en dan mijn rokje. B-htje en daarna mijn nylons die aan een 
kanten jarretelgordeltje bevestigd waren en als laatste mijn broekje. Ik droeg wit ondergoed want dat 
vond JFK sexy en dus moest ik dat voortaan dragen van Henry, elke keer als ik naar JFK gezonden werd. 
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JFK stopte mijn vingers in mijn vagina, terwijl ik een been languit op het bed had gespreid, terwijl het 
andere been ervoor zorgde dat ik overeind bleef. Dan stopte ik mijn vingers in mijn mond en hij sprong 
op, kwam naar me toe, omhelsde me en zei:”Jij bent een grote plaaggeest.”Ik lachte verleidelijk en 
begon zijn hemd los te knopen. Het voelde stijf aan alsof het te zwaar gesteven was, dan streelde ik zijn 
harige borst en zijn buik en vertelde hem dat zijn harige borst me opwond. Daarbij stopte ik weer een 
vinger in mijn mond als een verlegen schoolmeisje. Hij zei:”Ik wil daarnaartoe waar die vandaan komt.” Ik 
kan me zijn accent nog zo goed herinneren. Hij legde me achterover op bed nadat hij de lakens had 
teruggeslagen en begon mij te likken. Ik vertelde hem hoe heet ik daar van werd en kronkelde van 
wellust over het bed, terwijl ik kreunde. Hij zei dat ik hem duizelig maakte en kwam naar mijn mond en 
kuste me hardstochtelijk, bijna ruw. Dan kwam hij in me en bevredigde zichzelf. Meteen nadat hij 
klaargekomen was, trok hij zichzelf terug en verontschuldigde zich min of meer door te zeggen:”Het spijt 
me, dat had best wat langer kunnen duren, maar ik moet weer terug.” Hij kleedde zich aan en ging 
fluitend de deur uit. De chauffeur parkeerde de limo pal voor de deur. Hij stapte uit en opende de deur 
voor ons,  we stapten in en vertrokken. De chauffeur zette hem af bij een andere limousine die 
geparkeerd stond bij een hele verzameling geheim agenten die zich allemaal afvroegen wáár in 
Hemelsnaam de President gebleven was. Hij sloot de deur achter zich en liep midden tussen de 
wachtende mannen zonder nog op of om te kijken. 

Deze agenten waren echt behoorlijk kwaad op hem. Ik zag dat hij met veel handbewegingen sprak om ze 
te kalmeren. JFK ontsnapte heel vaak aan zijn Geheime Dienst Agenten. Ik hoorde een van hen eens 
zeggen:”Ik snap niet hoe hij het elke keer weer flikt.” 

De chauffeur deed het raam weer omhoog, en bracht mij rechtstreeks terug naar het vliegveld. “Is er 
verder nog iets van uw dienst juffrouw?”  Ik glimlachte en zei:”Nee, dank u, ik heb alles wat ik nodig 
heb.” Ik ging naar de counter in de ontvangsthal en zei:” Heeft u een gereserveerde ticket voor Sharon 
Weatherby?” Terwijl hij mij het ticket overhandigde zei de man:” Uw uitgang is in die richting.” 

Henry liet mij nadenken over de verschillende nummers van de uitgangen, als bij nummers op 
billiardballen. Ik hoefde slechts alle nummers te volgen en één nummer er tussen uit te pikken, namelijk 
het nummer dat op mijn ticket stond. Dat nummer moest ik blijven volgen totdat ik niet meer verder 
kon, dan rolt de billiardbal vanzelf in het zakje. Het kwam toch wel voor dat ik de weg kwijt raakte, maar 
er was altijd wel iemand die te hulp kwam. Het leek wel alsof er altijd iemand in de buurt was die over 
me waakte. Eenmaal aan boord van het vliegtuig zocht ik mijn slaapplekje op en sliep de hele weg terug. 
Tijdens die slaap werd ik weer teruggebracht in mijn eigen wereld, zodat ik afgehaald kon worden door 
mijn moeder. Er was meestal eerst een taxi, en die chauffeur nam me dan mee een blokje om, en 
vertelde me dat mijn moeder elk moment hier kon zijn om mij op te halen. Naderhand weer 
teruggekomen op de plek van vertrek, stond dan mijn moeder op mij te wachten. De chauffeur reed pas 
weg als ik met mijn moeder in de auto wegreed. Iedereen waakte er steeds goed over dat ik op de juiste 
plaats werd afgeleverd en aan de juiste persoon. 

JFK was mijn eerste presidentiele opdracht. Nadat ik al met Bob Hope had moeten sexen die al een eind 
in de vijftig was, was een jonge president helemaal zo slecht nog niet. Sharon was het type dat gecreëerd 
was om met JFK samen te zijn en vanwege de realiteit die speciaal voor haar gecreëerd was, had ze zelfs 
veel gemeen met hem. Zoals het feit dat we beiden Katholiek waren, en afkomstig van een rijke 
achtergrond.  Bob organiseerde eens een uitstapje  voor JFK naar Key Biscane om een tijdje met mij 
alleen te kunnen zijn. Bob nam me mee, om voor hem te zorgen, om hem gelukkig en tevreden te maken 
en aan zijn seksuele wensen te voldoen. De agenten van de geheime dienst stonden buiten, terwijl JFK 
zich eerst ging scheren. Ik zat op de rand van de tafel en keek naar hem. Ik giechelde en omhelsde hem, 
terwijl hij voor de spiegel stond met een belachelijk klein wit handdoekje om zijn middel. Ik likte de 
scheercrème van zijn gezicht en hij legde mij vriendelijk uit dat je niet verondersteld wordt scheercrème 

118 



op te eten. Ik dacht dat het slagroom was, wat ik vaker had gegeten tijdens film opnamen van 
pornografie; onbewust had mijn programmering het overgenomen en was mijn programma beginnen te 
werken waarin ik alleen maar wist:”Lik het op, slik het door, ga door tot alles weg is, jammie, jammie, dat 
is lekker.” Dit was een zogenaamd “bedrijfsongevalletje” een verspreking, want ik werd niet 
verondersteld deze ervaringen buiten de filmlokaties ooit met iemand te bespreken. Misschien dat JFK 
geleerd had hoe om te gaan met rare situaties, omdat hij een zus had die naar het leek geestelijk 
gehandicapt was. Ze lieten haar niet veel buiten komen, en later was ik zelfs blij dat ze haar steeds 
buiten reunies hielden, want ik wist niet wat er met haar was en hoe daar mee om te gaan.  

Om mijn strakke lijntje te bewaren werd mij niet langer toegestaan om veel suiker te eten of te snoepen. 

Er was een periode geweest dat ik de hele dag door betrapt werd met mijn hand in de koektrommel en 
nu werd me geleerd dat ik er misselijk van zou worden, dat de zoetigheid niets met mij te maken wilde 
hebben en weg zou lopen als ik het wilde pakken. Zoetigheid kan veel harder rennen dan jij, dus staak je 
pogingen maar, je krijgt het toch nooit meer te pakken. Voor dat men met deze programmering begon 
had ik me ziek gegeten aan zoetigheid, dus dat was een hele omschakeling. Mijn moeder was vroeger 
ook altijd kwaad op mij omdat ik de hele dag snoepte en vrijwel geen gezonde maaltijd naar binnen 
kreeg. “Je eet nog minder dan een huismus,” zei ze vaak. Maar als ik probeerde te eten, voelde ik me 
daarna altijd meteen ziek. 

Katholieke meisjes werden geacht zich netjes te gedragen en Jack had nooit klachten over mijn gedrag. 
Hij was ondeugend, hardhandig en hij kietelde me nogal vaak, niet zelden net zo lang, tot de tranen van 
het lachen over mijn wangen rolden. Dan legde hij mij op het bed, kuste mijn traantjes weg en begon 
met me te vrijen. Hij vond mijn korte haar zo leuk, hij zei dat het klasse had, en dan speelde hij ermee 
werkte hij mijn kapsel volledig door elkaar en dan liet ik het maar weer opnieuw doen. Toendertijd had ik 
nog geen idee hoe ik zelf mijn haar moest verzorgen. Dat hoefde ik ook nooit, ik had mijn privè kapster, 
een vriendin van de familie kwam bij ons thuis om het te wassen, knippen, krullen of stylen. 

Na het vrijen renden JFK en ik in onze blote kont rond, spelend als schoolkinderen, en als het later op de 
avond donker werd, liepen we het strand op met de agenten van de Geheime Dienst altijd enige passen 
achter ons. Tjonge, wat hadden die een uitzicht !! Ze zwaaiden soms naar me, als ik omkeek om te zien 
of ze er nog waren, terwijl ik me voorbereidde om JFK onder handen te gaan nemen. 

Op zekere avond zette Henry me af bij het Witte Huis om JFK op zijn wenken te bedienen. Ik ging niet 
naar zijn slaapkamer, maar in plaats daarvan hadden we seks in een kamer naast de keuken met twee 
bedden erin. Ik droeg een kort wit topje en laag vallende witte heupjeans, waardoor mijn buiknavel bloot 
was en hij zei dat dat hem opwond. Hij knielde neer en likte mijn “blote plekje” zoals hij het noemde. Zijn 
uitspraak klonk enigszins vreemd, grappig, vanwege zijn accent, maar zo totaal niet passend bij de man in 
zijn functie. Ik was slank en gebruind en hij zei dat hij het erg mooi vond dat mijn buikje zo mooi plat was. 
Hij zei dat hij zo`n mooi plat buikje al lang niet meer gehad had en dat hij er opgewonden van raakte. 
Nadat we een vluggertje gemaakt hadden, moest ik me weer haasten om mijn kleren weer aan te krijgen 
en als de bliksem te maken dat ik weer weg kwam. Hij opende dan de deur en keek in de hal of de kust 
veilig was, en zei dan:”Nu vlug!”  Ik rende dan zo snel ik kon, de gang door, de deur uit, de trap af en 
regelrecht in de openslaande deur van de limousine waar Henry op me zat te wachten, terwijl hij rustig 
zijn sigaar rookte. Hij maakte dan meestal een kwetsende, neerbuigende opmerking over JFK en zei dat 
ik mijn kleding beter moest fatsoeneren. Ik knoopte in de haast mijn bloesje wel eens scheef dicht, Henry 
fronste dan enigszins geërgerd zijn wenkbrouwen en instrueerde me de boel goed in orde te brengen. Ik 
deed vlug wat me gezegd werd. Ik kon het toch niet helpen dat JFK me zo gehaast had. Ik verdenk hem 
ervan dat hij van dat gedeelte net zo genieten kon als van de seks. Hij hield gewoon van de 
adrealineshock door zijn lichaam. 
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Het liep één keer écht bijna verkeerd af, toen Jackie op zoek was naar JFK en hem riep op de gang 
:”Jack…….?? Jack…………??”  Verbaasd opkijkend, greep hij mij vast, duwde me in een kast, trok de 
beddenlakens recht en antwoordde haar nog net voordat zij de deur opende. Ik kon het geluid van haar 
schoenen over horen gaan van het zachte tapijt op de houten vloer in de slaapkamer. Ik zat in de kast 
toen zij binnenkwam en vroeg:” Jack, wat doe je hier?” 

Ik hoorde hem lachen en hij zei dat hij het tweede schoentje zocht van John John. Hij zei dat hij er eentje 
kwijt was. Jackie vroeg hem naar boven te komen en hij zei:”Ik kom er zo aan, ik wil hier nog even 
rondkijken of ik zijn schoentje hier nog ergens kan vinden. Hij moet toch ergens zijn.” Deze vent kreeg 
het toch werkelijk voor elkaar om zijn vrouw uit de kamer te laten, mij uit de kast te halen en meteen 
weer met me te vrijen, terwijl we haar voetstappen nog hoorden wegsterven. Deze keer was hij nog 
passioneler dan ervoor. Hij leek te gedijen op adrealinestoten. Als ik wegging werd ik veelal door mannen 
van de Geheime Dienst begeleid tot een plaats uit het zicht waar een limo stond te wachten, behalve 
wanneer Henry buiten op me stond te wachten. 

Henry had smaak. Er waren kleine blauwe vaasjes met bloemetjes achterin zijn glimmende zwarte auto. 
Er zat een klein lampje naast en je kon de bloemen zelfs in het donker zien. Als ik na een van deze 
ontmoetingen onzin uitkraamde of seksueel getinte opmerkingen maakte, gebaarde Henry met een 
ritssluitbeweging langs zijn mond dat ik stil moest zijn, en dan wist ik dat ik stil en gehoorzaam moest 
zijn. Ik kon niet “uit” of “aan” gezet worden, Volume hoog of laag; ik liep vrijwel automatisch als een 
Rolls Royce. Henry hield niet van herrie en kinderen, en om die reden had hij mij geleerd stil te zijn en 
welgemanierd. JFK was echter luidruchtig en erg speels en als ik daar net van terugkwam, was het soms 
wat lastig om over te schakelen, totdat Henry me weer onder controle had. 
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WAAROM JFK EN ZIJN BROER ECHT VERMOORD WERDEN 

JFK had banden met Frank Sinatra en zijn groep.  

Ik werd “rond gedeeld” onder al deze groeperingen vanwege Bob`s connecties en Henry`s invloed. De 
Kennedy`s hadden heel hechte banden met de Maffia, in het bijzonder Bobby, hoe verrassend dat ook 
moge zijn voor zo`n “familieman” als  die hij naar de buitenwereld projecteerde te zijn. JFK nam een 
meningsverschil tussen hem en de Maffia mee naar het Witte Huis en probeerde zijn politieke macht als 
President aan te wenden om zijn vijanden ten val te brengen. Hij ging publiekelijk achter de hele Maffia 
aan, maar in feite ging het hem slechts om een bijzondere tak van de Maffia waar hij een appeltje mee te 
schillen had. Publiekelijk moest hij natuurlijk zeggen dat hij achter de hele Maffia aanzat en achter alle 
onderwereldfiguren, om hem wettelijk in staat te stellen te doen wat hij eigenlijk van plan was. Dat was 
niets anders dan de Maffia die de Kennedy Clan dwarszat onderuit te halen. Ik hoorde Joe Kennedy sr. 
schreeuwen tegen JFK tijdens een familie reunie, dat hij de Maffia met rust moest laten, omdat hij geen 
idee had met wie hij van doen had. Niet lang daarna overleed Joe Kennedy sr. aan een beroerte of 
hersentumor, en Rose nam het Jack ernstig kwalijk, omdat zij van mening was dat hij dit veroorzaakt had. 

Joe Kennedy was erg gecharmeerd met het huwelijk van Jackie met Jack, want Jackie bracht een 
partijgeest van de Maffia met zich mee die Jack ten goede zou komen en daarmee de Kennedy dinastie. 
Dat is in ieder geval wat ik hem hoorde zeggen. Joe Kennedy had veel op met connecties bij de Maffia, 
zoals zijn vriend J.P.Morgan, die een belangrijke Maffia maat was en tevens supporter. Ze 
ondersteunden in feite elkaar. Terwijl Joe Kennedy op z`n oude dag af begon te zwakken, begonnen de 
strakke teugels die zijn nauwe contacten met de Maffia onderhielden aan kracht in te boeten. Zijn 
zoons waren slordig en onverschillig, en namen de regels van de Maffia niet al te serieus. Het was zoals 
oom Frank ( Sinatra) zei:” Je haalt het niet in je hoofd om ooit tegen de Maffia in te gaan, want dan 
beland je in het mortuarium of nog erger, dan mag je gaan slapen bij de vissen.” Vanaf mijn geboorte 
had Oom Charlie met zijn Maffia contacten in de wapenhandel, en met zijn drugsconnecties en 
munitiehandel over de hele wereld, mijn hele leven zwaar beïnvloed, bepaald en aangestuurd. Dit 
waren enkele hele zware jongens die door leden van De Raad als “gezocht”geregistreerd stonden. Het 
was vroeger nog zo, dat de Maffia degenen waren die het grote geld binnenhaalden en de connecties 
hadden. Diverse onderwerelden steunden elkaar zoals bondgenoten dat bij vreemde landen doen. Zij 
waren de macht achter De Raad en aanvankelijk eigenlijk zelf juist degenen die De Raad zoveel macht 
verschaften omdat de Maffia als een kliek met en tegen elkaar werkten. De Maffia was in die 
beginjaren het orgaan dat zorgde voor de belangrijkste inkomsten, maar later werden ze door De Raad 
min of meer langzaamaan buiten spel gezet, omdat De Raad meer en meer over geavanceerde 
technologieën begon te beschikken en een uitgebreid netwerk van informanten die uiteindelijk over de 
Maffia heenwalste. De Maffia had daar geen antwoord op.  De Raad wist de verschillende partijen van 
de Maffia voor hun eigen karretje te spannen om er zelf rijker en machtiger van te worden. Toen De 
Raad eenmaal over de macht beschikte om de grote sprong naar het grote geld te wagen, waren ze de 
Maffia vele malen te slim af door geavanceerd gebruik te maken van Mind Control technologie en 
kregen daarmee de Maffia onder controle. Het was een wedstrijd tussen de sterkste en de slimste, en 
De Raad won. Schaakmat.  Joe Kennedy, William Randolph Hearst, J.P. Morgan en anderen waren allen 
lid van een machtige ondergrondse groepering. Ze creëerden hun eigen inkomsten en hun eigen 
wetten en ze wisten precies waar ze zich aan te houden hadden om in leven te blijven en om de bal in 
eigen corner te houden. Maar de spelregels werden plotseling totaal veranderd door de onstuitbare 
macht die door De Raad handig werd bestuurd doordat ze het succes van de Maffia voor hun eigen 
gewin aanwendden. Mensen zoals Jack ( JFK)  die niets voor deze nieuwe spelregels  voelden en gingen 
dwarsliggen, werden opgeruimd. Meestal als ik naar JFK werd gestuurd in een opdracht, dan werd ik 
van tevoren helemaal volgestopt met informatie van de diverse Maffiabazen zoals Ome Frank ( Sinatra 
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) Ik kreeg instructies voor JFK zoals:” Je doet wat diensten voor de Maffia, of al je kleine zoete 
geneugtes zullen droog komen te staan” JFK joeg me schrik aan door zijn lacherige reacties, want hij 
leek nooit een van die dreigementen serieus te nemen, en ik - wetende waar ze vandaan kwamen – 
voelde zelfs onbewust aan dat dat niet slim was. Ik had “oom Frankie” aan het werk gezien, en hij had 
vrienden, heel erg veel vrienden, die mensen vermoorden voor eigenlijk zo goed als niets. Ik was bang, 
heel erg bang, dat als JFK niet naar hem zou luisteren, dat ze dan ook hem zouden vermoorden. Maar 
hij leek deze dreigementen of deze mensen nooit serieus te nemen, wanneer dan ook. Ik nam hen nog 
veel serieuzer nádat JFK was vermoord. Het was op slag duidelijk dat ze geen gevoel voor humor 
hadden en dat als de Maffia zei dat je iets moest doen of je zou vermoord worden, dan kon je dat beter 
maar doen, of je werd inderdaad vermoord. Ik hoorde oom Frank vaak praten over de rangen binnen 
de Maffia. Hij sprak eigenlijk altijd met Maffia leden in mijn bijzijn ( ik hoor mezelf dit dus eigenlijk 
allemaal niet te herinneren!) Ik werd vaak gebruikt als tussenpersoon bij gevaarlijke contacten en voor 
zover het Frank en Dean Martin betrof, wist ik al veel te veel, en zou ik moeten “slapen met de vissen.” 
Henry wilde geen woord hierover horen, want hij kon zijn “persoonlijk computer” niet missen, en 
dreigde met ernstige consequenties als ze mij wat aandeden. Henry had een nieuw soort machtsmiddel 
waar de Maffia aanvankelijk niets van snapte, totdat ze een paar keer goed de vingers gebrand hadden. 
Toen was de boodschap duidelijk. Maar er moest wel wat serieus werk verzet worden om deze macht 
te bewijzen, zoals ik tegen wil en dank hoorde: ”De moordaanslag van de President en zijn broer met 
die grote mond, die gewoon niet wil luisteren,” zodat de Maffia - of in ieder geval een sterke politieke 
afdeling ervan - zou zien waar de werkelijke nieuwe macht ligt. Zodat ze zouden weten dat ze “halt” op 
de plaats moesten maken. 

Toen waren de banken en de kranten al overgenomen en gereorganiseerd door De Raad en door hen die 
door De Raad op die nieuwe directieplaatsen waren geplaatst. Dat was tevens de tijd dat er nieuwe 
technologiën uit de hoge hoed getoverd werden zonder einde, iets waar de Maffia absoluut geen kaas 
van gegeten had. Het nam ze de wind uit de zeilen. Dit alles speelde zich af gedurende de 60er-70er 
jaren, toen ik nog een teenager was en langzaamaan volwassen begon te worden. Ik luisterde naar, en 
sloeg alles op, wat mijn baas Henry Kissinger, mij instrueerde. Op zekere dag op kantoor zei Henry:”Je 
zult hem ( JFK ) niet langer meer bedienen. De allermachtigsten hebben andere plannen met hem.” Op 
dat moment wist ik dat hij De Dood bedoelde. Henry zei:” Dit zal je voor de rest van je leven blijven 
herinneren.” Later werd de dood van JFK nog vaak heel zwaar op me gebruikt als dreigement. 

Toen JFK werd vermoord zeiden mijn meesters tegen mij:”Als wij de President van de Verenigde Staten 
uit kunnen schakelen, zonder dat er iemand een idee heeft, wie zou zo iemand als jij dan missen?” Ze 
zeiden dat ik gemist kon worden, dat ik gemakkelijk door iemand anders te vervangen was, en dat 
niemand me ooit zou missen als ik er niet meer was. Om mij een duidelijk voorbeeld te geven vroeg de 
man in pak:” Heeft jouw moeder op dit moment ook maar enig idee waar jij nu bent?”NEE! Dus wie zou 
jou missen? Niet eens je eigen moeder.”Om er voor te zorgen dat ik onder mind control bleef moest ik 
regelmatig op “herhaling”, en daar ging het misbruik, de rituele marteling en de traumatische 
gebeurtenissen onverminderd verder. Dan werden de meest gruwelijke horrorscènes er uitgepikt, en die 
werden dan door gebruikmaking van liedjes min of meer in mijn geheugen gestanst met de woorden:”Als 
je probeert herinneringen hieraan naar je bewustzijn te halen, als je jezelf hiervan ook maar iets 
herinnert, zul je onmiddellijk terug zijn in deze situatie en opnieuw gefolterd worden.”en om deze 
dreiging kracht bij te zetten begonnen ze weer van voren af aan met folteren om mij geprogrammeerd 
doodsbang te houden en onder hun controle. De meeste mensen zijn nu wel bekend met Marilyn 
Monroe`s connectie met de Kennedy`s. Wat niet iedereen weet is dat Marilyn net als ik een sexslavin 
was van de President. Zij was er al voor mijn tijd. Het verhaal ging dat Marilyn Monroe een van de eerste 
geprogrammeerde Presidentiële modellen was, die gecreëerd was onder mind control om als seks slavin 
voor de President en in Hollywood dienst te doen. Terwijl ik niet de fysieke schoonheid bezat die Marilyn 

122 



Monroe had, had ik wel de hersen archieven en alle verdere noodzakelijke connecties om de belangen 
van mijn bazen te behartigen. Voor mijn opdrachten vertrok ik, als ik niet vanaf het LAX vliegveld 
opsteeg, vanaf het Van Nuys vliegveld, het John Wayne vliegveld of vanaf lokale helikopterterminals die 
op diverse daken van hoge gebouwen in Los Angeles waren gestationeerd. Mijn moeder bracht me weg, 
en haalde me ook weer op en bracht me weer tot leven als ik na een opdracht totaal in de war was, en 
zowel mentaal als emotioneel weer op krachten moest komen. Ze probeerde mij iets te laten eten, als ik 
dat niet kon, of ze stopte me in bed. Ik zat er gewoonlijk zo ontzettend doorheen van 
voedselonthouding, slaaponthouding en elektroshocks, die me allemaal waren toegediend en ontzegd 
voor “landsbelang en nationale veiligheid” om herinneringen aan gebeurtenissen veilig ver weg te 
houden van mijn bewustzijn, dat het me vaak aan de normale zin om in bad te gaan, te eten, of zelfs te 
slapen ontbrak. Dan nam mijn moeder de leiding van me over en ik was altijd blij weer thuis in mijn eigen 
schone bed te liggen. In mijn poging een gevoel van veiligheid in te bouwen, sliep ik altijd met mijn rug 
naar de muur, dat gaf me een veilig gevoel. Dat wil zeggen, totdat mijn vader s`nachts mijn kamer 
binnenkwam en de hele nachtmerrie weer opnieuw begon. Er was NIETS dat ik liever wilde voor mij dan 
dat deze nachtmerrie over zou zijn, dat mijn moeder of iemand mij kon beschermen tegen deze 
gruwelijke ervaringen, maar noch mijn moeder, noch iemand anders slaagde daar ooit in.Ik zal alles wat 
binnen mijn macht ligt doen om deze gruwelijkheden tot stoppen te brengen, zodat mijn dochter, mijn 
zonen en andere kinderen die in de toekomst nog geboren worden binnen onze familie dit niet langer 
hoeven mee te maken. Ik weet zeker dat zelfs de Maffia met hun uitgesproken onvoorwaardelijke 
toewijding ten aanzien van hun eigen familie dit zal begrijpen en mij zal vergeven.Aan Dr. Kissinger, Bob 
Hope, UCLA, CIA, NASA, en het Amerikaanse ministerie van defensie, die ook deelnamen in de high tech 
programmering van mij familie, vraag ik:” Keur mijn aanvraag goed om mijn familie te laten gaan, laat ze 
vrij.  

Ik bid tot God, dat hij jullie de gevolgen van jullie daden duidelijk maakt.” 
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LYNDON B. JOHNSON 

Lyndon B. Johnson was een lange stevige man. Hij had een zakhorloge aan een ketting, dat hij ergens 
hoog in z`n vest- of jaszak had zitten, niet in de broekzak. Hij had een leesbril. Ik kan me hem nog 
herinneren zittend achter zijn bureau en lezend tot diep in de nacht. De rest van de kamer was donker 
met uitzondering van de leeslamp waarbij hij zat te lezen. Hij droeg altijd een hoed, zelfs binnen. Hij had 
“iets” met die hoed. Hij legde mij uit dat zijn hoed een Statson was, en dat dat, waar hij vandaan kwam, 
het neusje van de zalm was. “Zoiets als een Cadillac” legde hij mij uit. Zijn kleren roken naar Eau de 
Cologne, zijn pakken waren veelal grijs of bruin en hij droeg graag laarzen. Hij droeg grote witte zakkerige 
boxershorts en die zagen er nooit fris uit, wat je van een persoon in zijn positie toch eigenlijk wel zou 
mogen verwachten. Hij droeg een brug met een paar valse tanden in zijn mond, rookte meestal sigaren 
en heel af en toe een pijp. 

Bij deze gelegenheid, lag ik al in bed in de verduisterde hotelkamer terwijl hij aan een bureau zijn krant 
ten einde zat te lezen. Toen maakte hij het licht uit en kwam naar het bed, waar ik in een dikke pyama 
gerold lag, omdat het koud was in de kamer. Alles wat Lyndon aanhad waren zijn bruine sokken en zijn 
boxershort. Hij had zijn kleren op tafel en op een stoel gelegd, en terwijl hij naar het bed toeliep haalde 
hij zijn penis door de gulp in zijn boxershort naar buiten, trok mijn hoofd naar zich toe en 
commandeerde:”Zuigen!,” terwijl hij me aan mijn haar trok om me nog dichterbij te brengen. Hij stond 
daar hijgend van plezier en hij klaagde dat hij te ver voorover moest buigen, dus kwam ik overeind en 
ging voor hem zitten op mijn knieën en liet hem klaarkomen. Hij kwam in mijn mond en genoot ervan mij 
alles te zien doorslikken. Daarna pakte hij mij tegen zich aan als een teddybeertje en hij genoot ervan als 
ik zijn rug streelde. Eens moest ik het bed uit om voor hem een sigaar aan te steken, maar aangezien ik 
nog maar een kind was, kon ik daar helemaal niets van. Ik hoestte de longen uit mijn lichaam en stikte 
bijna, maar ik bracht hem zijn sigaar, brandend en wel. Ik gaf hem de sigaar en hij zei:”Dank je kleine 
lady,”dat was hoe hij me meestal noemde. Hij wilde nog niet gaan slapen en vroeg me de tv aan te 
zetten om nog wat tv te kijken. Hij trok nooit zijn sokken uit, ook in bed niet. Op een keer dat ik bij LBJ 
was vroeg hij me dingen over school, en het leek me dat hij genoot als ik daarover vertelde. Lyndon hield 
van jonge meisjes. Ik was vrij vaak bij hem. 

Er was een keer dat mijn vader me meenam naar Texas, op de terugweg van Iowa. Bij die gelegenheid 
liet LBJ zijn Cadillac met open dak zien. Hij had die geparkeerd staan in een schuur een stuk achter het 
huis, om hem vrij van stof te houden. Want zo schold hij:” Hier op die ranch wordt verdomme altijd alles 
smerig.” Hij had iets als cowboy lookkleding aan en zei dat “Lady B” weg was naar een of andere 
conventie en nam me mee voor een “ritje”. Hij dronk bier onder het rijden en terwijl hij reed moest ik 
hem pijpen en hij zei nog:”Denk eraan dat je geen druppel op de bekleding morst. Zoal mij geleerd was, 
lachte ik en zei:” Dat weet ik toch? Ik ben een expert hierin, weet je nog wel?” “Ik moet je nageven dat je 
niet op je mondje gevallen bent,”zei hij daarop. LBJ rook niet prettig, hij had altijd een zware 
mannengeur. Hij zwaaide zijn arm over de rugleuning van de stoel en we reden precies net zo lang rond 
als dat er nodig was om hem aan zijn gerief te helpen. Dan reden we terug, en onderweg moest ik 
onderin de auto bukken zodat niemand me zien kon. Ik kwam niet eens binnen op de ranch, voor de deur 
zwaaide hij de deur open en zei:”Zo, verder gaan we niet,”en terwijl ik uit de auto kroop en de deur 
achter me dicht gooide, zei hij nog:” Je had ook even kunnen wachten op mijn hulp.” Ik lachte maar en 
zei, dat ik dat zelf heel goed kon. Een man in een net pak dook dan meestal uit het niets op en 
escorteerde me naar een klaarstaande auto die me weer weg voerde van de ranch. 

Ik was weer bij LBJ, en die avond droeg ik zwarte kanten onderkleding. B-h, slip, jarretelgordeltje en 
bijpassende zwarte nijlons met rode schoenen met hoge hakken en LBJ zei:”Er komt rook uit mijn oren, 
en het is beslist niet van mijn sigaar, dat komt allemaal door jou.” Ik moest voor hem ronddraaien en 
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blijven ronddraaien terwijl hij naar me keek. “Sjonge, jonge,jonge,” zei hij, terwijl hij zijn lippen likte en 
terwijl hij zijn hand als een trechter aan zijn mond zette zei hij:” Mijn God, wat hebben we hier dan 
toch?” De zware lucht van zijn eau de cologne vermengd met de van sigarenrook doordrenkte kleding 
volgde hem overal terwijl hij mij naderde, en me zei mezelf voorover te buigen over het bed. Hij stak zijn 
penis in mijn anus en daarna in mijn vagina, maar daar tussen in moest ik hem pijpen “Om de boel 
schoon te likken” legde hij uit. Het was walgelijk en vernederend, zelfs onder mind control. Daarna 
hadden we seks en hij hield ervan als ik geluidjes erbij maakte alsof ik genoot. Hij had zo,n koeiendrijver  
( soort taser ) bij het bed liggen, maar gebruikte die gelukkig niet zo vaak. Als hij op de knop drukte 
kwamen er van die geel-blauwe vonkjes vanaf, die kleine brandvlekjes achterlieten. Hij zei dat hij dat 
ding bij mij niet nodig had, omdat ik zo “goed”was. Hij vroeg mij of ik het graag deed, dat wat ik deed. En 
ik haalde maar een beetje onnozel mijn schouders op en zei schaapachtig:”Ja”, want onder mind control 
dacht ik niet echt na, dus mijn hersenen konden ook niet echt reageren op een gevoelsvraag. Hij zei dat 
hij gek was “op de jonkies,” en noemde me mooie kleine Lady. Hij hield van tongzoenen, maar hij had  
een nare vieze smaak in zijn mond, hij smaakte altijd naar sigaren. Zijn geslachtsdelen stonken ook, maar 
daar was weer de bekende eau de cologne om de stank te camoufleren. Hij leek vanuit mijn visie nogal 
behoorlijk dik, maar dat werd enigszins gecompenseerd door dat hij nogal lang en breed was. Hij was 
niet echt behaard en de haren op zijn hoofd waren al aardig aan het uitdunnen. Hij gebruikte een of 
andere crème op z,`n haren ( of beter; wat er nog van over was ) als hij het kamde. Misschien had hij wel 
een complex met betrekking tot zijn sluimerende kaalheid, en was dat de reden dat hij zijn hoed nooit 
afzette, zelfs in bed niet. Ik bleef gewoonlijk de hele nacht bij hem slapen, omdat hij dat wilde. Hij sliep 
echt dicht tegen me aan en hield zich aan me vast. Ik bleef gewoonlijk de hele nacht en werd s`morgens 
dan weer naar huis gebracht. Toen ik al in het vierde jaar zat van de middelbare school, bracht ik steeds 
vaker de nacht bij hem door, zelfs soms op doordeweekse schooldagen. Ik ging toch al niet eerder dan 
11.30 uur naar school en dus was er schijnbaar niemand die in de gaten had, dat ik de hele nacht weg 
was geweest. Soms miste ik wel een hele schooldag, maar vreemd genoeg, zei niemand op school daar 
ooit iets over. Een nieuwe traumatische ervaring werd aan de lange lijst toegevoegd, toen ik op zekere 
dag gedwongen werd toe te kijken terwijl, onze schooldirecteur door enkele van de mannen in pak, 
ongelooflijk werd afgetuigd. 

Ik werd naar het Witte Huis gebracht om bij LBJ te zijn. Op zekere nacht vertelde hij mij over een zekere 
Agnes, een jeugdliefde waar hij blijkbaar nog steeds, en ook meer van hield, dan van zijn eigen vrouw. Hij 
zei dat hij Agnes nooit uit zijn gedachten had kunnen zetten. Hij kon haar maar niet vergeten. Zijn vrouw, 
die hij kortweg Lady B noemde , hetgeen stond voor Lady Bird, paste volgens hem beter in zijn 
toekomstplannen en die verkering was ook beter gelukt als met Agnes, maar hij was simpelweg nog 
steeds verliefd op Agnes. Hij keek altijd wat wazig en afwezig in de verte als hij over haar sprak. Hij zei 
dat zijn vrouw al vroeg geen zin meer had in seks, en dat hij het daarom ergens anders vandaan haalde. 
Hij vertelde mij zoveel over zijn persoonlijke leven, dat hij waarschijnlijk nooit echt stil stond bij mijn 
werkelijke leeftijd. Veel van wat hij mij vertelde begreep ik niet eens. Ik luisterde, en dat was blijkbaar 
genoeg, want op zekere dag complimenteerde hij me zelfs door te zeggen:”Jij kunt goed luisteren Jonge 
dame.” LBJ vond het ook fijn als ik bij hem op schoot ging zitten terwijl hij tv keek, dan bedekte hij mij 
meestal met een deken. Hij zei dat dat het allemaal net iets spannender maakte en deed net of er meer 
mensen in de kamer waren en dat die door de deken niet konden zien wat we deden en dan vroeg hij of 
ik dat fijn vond. Ik glimlachte dan en was geprogrammeerd om dingen te zeggen als:” Natuurlijk, ga door, 
je bent zo groot geschapen” en hij genoot van elk woord. Hij had het liefste seks met mij als ik 
menstrueerde - daar werd hij supergeil van. Hij hield ervan allerlei perverse dingen met me te doen, 
enkele daarvan wil ik hier niet eens herhalen. Hij stelde ook voor dat ik moest doen wat ik gewoonlijk 
voor de camera`s deed tijdens opnames van pornografische films en dat ik de leiding moest nemen bij 
het hebben van seks. “Jij hebt de teugels, jij bent de hoer, jongedame,” zei hij dan terwijl hij met een 
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hand aan zijn hoed salueerde. Die hoed was wel erg belangrijk voor hem. Hij vertelde me allerhande 
dingen over zijn periode als president en hij gaf er de voorkeur aan dat ik hem “Pres” noemde ( een 
afkorting voor President), want hij voelde schijnbaar iets van ontrouw jegens zijn eigen vrouw als ik hem 
met Lyndon aansprak. En natuurlijk deed ik zoals me opgedragen werd. Hij droeg soms van die domme 
rubber dingen om zijn benen om zijn sokken op te houden, net als Bob Hope deed. Dan zag hij er ronduit 
belachelijk uit, met die sokophouders, in zijn gore boxershort met zijn hoed op, terwijl hij daar zat en zijn 
sigaar rookte. Het moet hem werkelijk helemaal niets hebben kunnen schelen hoe hij er uit zag of hoe hij 
rook. De kamer werd altijd behoorlijk donker gehouden. Hij zei dat hij daarvan hield, maar mijn ogen 
wenden snel aan het donker en ik kon toch wel zien hoe belachelijk hij er uit zag. Het teenage type 
waarop ik geprogrammeerd was, om voor hem te zijn, gedroeg zich zoals het programma dicteerde, 
maar mijn ogen zagen gewoon een vieze oude man. Ik deed dingen waar hij om moest lachen. Eigenlijk 
onnozele dingen, maar hij scheen ze leuk te vinden. Zoals wanneer ik mijn haar tussen mijn neus en 
bovenlip knelde om een snor te maken. Dat soort flauwekul maakte hem aan het lachen. Hij wilde 
zichzelf ervan overtuigen of dat wat hij gehoord had over mij echt waar was. Hij wilde mij met zijn sigaar 
branden en zien hoe ik reageerde. Ik kleedde mezelf uit ging met gespreide benen voor hem zitten en 
zei:”Ga je gang,”en toen stak hij zijn sigaar met brandende vuurkegel in mijn vagina. De pijn werd niet 
geregistreerd. “Het deed niet eens pijn”zei ik tegen hem en daar werd hij geil van. “ Jongedame hier krijg 
ik zo,n ontzettend harde lul van”en dan vertelde hij mij dat er hele rijen hunkerende vrouwen waren, die 
allemaal naar zijn harde lul smachtten, maar dat hij vanavond voor mij was. Hij hield van muziek, 
hamburgers en hotdogs. En verder van dashonden. Ik voelde me vaak als een hond bij hem, omdat hij 
me voortdurend op mijn hoofd klopte. Ik maakte er eens een grapje over en begon te blaffen toen hij me 
op mijn hoofd klopte. Hij moest zo hard lachen dat ik dacht dat hij zich erin verslikken zou. Net als bij 
Nixon en Reagan was het niet moeilijk om deze man te amuseren. Deze mannen lachten om alles. Ik heb 
geen idee of ook maar een van hen eigenlijk wist dat mijn grappen stuk voor stuk ingeprogrammeerd 
waren. De mannen in de nette pakken brachten mij gewoonlijk naar het hotel. Zij brachten mij naar de 
hotelkamer om daar op hem te wachten. Ik denk dat deze nette pakken de Maffia waren, maar dat het 
agenten van de Geheime Dienst waren, die buiten de wacht hielden als de “Pres” eenmaal gearriveerd 
was. Eenmaal alleen op de hotelkamer was ik geprogrammeerd om te vragen:”Hé Pres, heb je een 
lekkere harde lul voor mijn kleine kutje?” Dat wond hem ontzettend op en dan begon hij me te likken en 
te kussen waar hij me maar raken kon. Oh ja, Dat was echt grof, maar het was het startsignaal dat hem 
elke keer opnieuw weer over de streep trok. Hij hield ervan als ik mijn gewone schoolkleding droeg, dus 
deed ik dat. Ik was ergens uit de buurt van Woodland Hills hierheen gebracht met een helikopter. Ik 
vloog ook vrijwel nooit met grote lijnvliegtuigen als ik naar LBJ moest, ik heb geen idee waarom, maar 
meestal waren het kleine privetoestellen. Dan sliep ik de hele nacht bij hem en werd de volgende 
ochtend teruggevlogen naar Californië. Het kwam wel voor, dat ik door de mannen in de nette pakken in 
de buurt van mijn school werd afgezet. Ik had de schoolkleren nog aan van de voorafgaande avond en ik 
liep zo de school binnen, niemand die iets ongewoons aan me merken kon of zien. Op zekere dag dat ik 
naar LBJ moest, droeg ik mijn St Christoffel medaille om mijn nek die ik van Craig gekregen had om onze 
verkering te bezegelen. De mannen in de nette pakken zouden deze normaal gesproken altijd 
verwijderen voor een opdracht, maar om de een of andere reden misten ze het die dag, dus droeg ik het 
nog toen ik bij LBJ kwam. Hij zag het en vroeg wat het was. Niet geprogrammeerd om te ,liegen en zelf 
niet in staat na te denken, vertelde ik hem dat ik het van mijn vriendje gekregen had. Hij was terstond 
helemaal depri. Als automatisch teruggeschakeld in mijn modus , klom ik op zijn schoot en zei hem dat 
hij zich geen zorgen hoefde te maken, dat mijn vriend niet bij hem in de schaduw kon staan, dat men mij 
dwong voor het oog van de wereld een vriendje te hebben en dat ik veel liever bij LBJ was dan bij mijn 
schoolvriendje. Hij glimlachte, trok zijn hoed voor zijn gezicht en bestelde “een pijpbeurt al la carte”. Hij 
zei dat de meeste vrouwen er niet van hielden om net zoals ik alles (maar) te slikken. LBJ was er van 
overtuigd dat Texanen het meest machtige type mannen waren. Ik werd naar Texas gebracht om door de 
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Pres. seksueel te worden gebruikt in een hut op een ranch in de middle of nowhere. Er stonden hekken 
en paarden en een houten schuurachtig type huis, maar er waren nauwelijks bomen of struiken zoals in 
Californië. De hut was helemaal hout van binnen en hij had een lamp die gemaakt was van een drankfles. 
Op een tafel stond een foto van Lady B die ergens op de ranch gemaakt was. We hadden daar soms seks, 
want dit was een plek zei hij, waar we ongestoord en ongezien onze gang konden gaan. De geheime 
dienst had het daar gemakkelijk, het terrein was overzichtelijk en niemand had daar iets te zoeken als ze 
geen afspraak hadden met LBJ. Ondanks de veiligheid daar, en de veiligheidsdienst, droeg LBJ vaak een 
klein pistool in een holster, dat met een touw aan zijn been zat bevestigd vlak boven zijn laars.Hij zei dat 
hij zich prettiger voelde met een wapen op zak. Hij nam me mee naar de slaapkamer die hij ook met zijn 
vrouw deelde, en zei:”Neem maar van mij aan, dat als ik Lady B hier neuk, dat ik dan alleen maar aan jou 
denk.” Johnson maakte graag gebruik van witte limos die hem blijkbaar een vals gevoel van schoonheid 
gaven. Hij had graag orale seks als we achterin zaten en werden rondgereden. De geheime dienst moest 
altijd voorin bij de chauffeur, want hij wenste natuurlijk niet gestoord te worden, wanneer hij met zijn 
kleine lady “even gezellig ging klessebessen,” wat altijd op seks uitdraaide. Vaak gebeurde dat terwijl hij 
onderweg was ergens naartoe of op de terugweg van een bespreking. Als hij op de plaats van 
bestemming aankwam, stapte hij alleen uit, liet mij helemaal achterin zitten om ergens anders af gezet 
te worden, of ik moest gewoon blijven wachten voor nog een keertje seks wanneer hij terugkwam. Hij 
had er geen problemen mee zich driemaal daags oraal te laten bevredigen. Hij keek dan wel vaak op z`n 
zakhorloge om te zien hoeveel tijd we hadden. Meestal was dat niet zo heel lang, dus kwam het vaak op 
haastwerk neer. Eens wilde hij dat ik samen met hem een line-dance deed, op de cowboy- manier, maar 
ik kon er niet zo veel van. Hij zei toen:” Maak je daar maar geen zorgen om, jij weet wat belangrijk is en 
daar ben je goed in, en dat is wat telt.” Op zekere dag haalde hij ergens uit een bloemstuk op tafel een 
iris, en gaf die aan mij, en deed een soort hoffelijkheidsdansje voor me, dat zo helemáál niet bij zijn 
karakter paste. Toen deze “Pres” z`n diensttijd erop zat, werd ik met nog steeds meer archief opslag 
volgestopt tijdens mind control sessies. Hiervoor werd ik meegenomen naar DC om door een vrouw 
volgestopt te worden met top geheim materiaal en geclassificeerde data. LBJ had me verteld dat het 
Witte Huis een erg eenzame plek was om te wonen en dat hij daar niet gelukkig was. Hij voelde zich nog 
het meeste thuis in Texas op zijn ranch. Het was gedurende zijn ambsperiode wel voorgekomen dat hij 
daar ook vergaderingen hield en dan kwamen er allerlei politiek belangrijke figuren naar de ranch. Dat 
waren drukke dagen voor mij, want ik moest vrijwel iedereen daar oraal aan zijn gerief laten komen. 
Over het algemeen was ik er voor één nacht per keer, en werd dan de volgende dag per limo naar het 
vliegveld gereden en terug naar huis gevlogen. Voordat ik op het vliegtuig gezet werd, namen de mannen 
in de nette pakken me altijd mee naar McDonalds voor een colaatje en een portie frietjes. Dit was een 
onderdeel van mijn programmering om mij te doen geloven dat ik bij McDonalds zat in Californië, zodat 
ik me niet meer zou herinneren waar ik in werkelijkheid was. De frietjes en het colaatje waren altijd een 
echte tractatie, want tijdens uitzending op een opdracht mocht ik nooit iets eten. Mij werd voedsel 
onthouden vóór en tijdens mijn missies. Dan werd ik op het vliegtuig gezet met de mededeling: ”Je mag 
de hele weg naar huis slapen.” Doordat we zo sterk onder mind control waren, merkte mijn moeder 
nooit dat ik weg was, en ik wist niet dat ik weg geweest was, niet eerder als in 1991 …………………meer 
dan vijfentwintig jaar later. 

Ook LBJ is een stuk werkelijkheid uit mijn leven. 
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BETHESDA-MARYLAND 

In mijn jonge tienerjaren werd ik door de nette pakken o.a. naar een ziekenhuis gebracht in Bethesda-
Maryland. De pakken haalden me op van het vliegveld, brachten me daar en wachtten netjes terwijl een 
verpleegster me uit de auto hielp en mee nam naar de Eerste Hulp. Ik liep krom van de pijn en kon 
amper op m`n benen staan want een van de pakken had me zojuist een enorme stomp in mijn maag 
gegeven. De pakken vertelden de oude grijze verpleegster dat ik een accute blindedarmaanval had en 
dat ik onmiddellijk geopereerd moest worden. Ik droeg op dat moment een blonde pruik, ik had geen 
idee waar dat voor was. Ik droeg een spijkerbroek, gymschoenen en een T- shirt. Ik kreeg bijna geen 
lucht en ik was doodsbang, en wist niet wat te doen. De verpleegster nam me mee naar binnen en 
omzeilde wonderlijk genoeg en heel vakkundig de benodigde papierwinkel, maar bracht me meteen bij 
twee mannen in witte jassen die mij van haar overnamen. Ze legden me meteen op een operatietafel en 
plaatsten een masker over mijn gezicht. Ik voelde een naald in mijn arm, dat was niets nieuws, want ik 
was gewend gestoken te worden met naalden, maar deze deed pijn, en dat was nieuw. Ze zeiden dat ze 
niet waren wat ze leken te zijn en brachten me onder narcose, maar delen van mij keken van binnenuit 
toe en wisten precies wat er gebeurde. Er was de grote angst dat ze me werkelijk open zouden snijden, 
en mijn blinde darm eruit zouden halen, terwijl daar niet mis mee was. Maar in plaats daarvan werden er 
electroden op mijn voorhoofd aangesloten, op mijn slapen en achterhoofd, en koptelefoons over mijn 
oren, die het ene geluid leverde aan de ene kant, en een geheel ander geluid aan de andere kant. Toen 
varieerden ze het volume in geluidssterkte tot plotseling op een niveau dat het pijn aan mijn oren deed. 
Ik had het gevoel gek te zullen worden. Ze bleven steeds electroshocks naar mijn hoofd sturen en daarna 
stopten ze iets in mijn vagina en werden ook daar electroshocks doorheen gestuurd. Dan weer door mijn 
hoofd en weer terug enz. Deze behandeling ging door voor een periode waar geen einde aan leek te 
komen. Ik rook alcohol en kon voelen dat men met iets kouds als misschien een schaar mijn neus binnen 
ging. Ik voelde een raar gevoel, alsof het kriebelde of jeukte, toen hoorde ik een van de doktoren 
zeggen:”Het zit op z`n plaats.” 

( inzet: De merkwaardige overeenkomst, met een heel ander verhaal hierbij is, dat inmiddels vele 
duizenden mensen die “er 100% van overtuigd zijn” door “buitenaardse wezens” ontvoerd te zijn, 
eensluidende ervaringen vertellen, allemaal vertellen ze exact het zelfde verhaal over de behandeling op 
de “operatie” tafel, dit “buitenaards thema”zien we zo nu en dan nog vaker terug )  

 De drogering die men mij toediende werkte geestverruimend, met allerlei lichteffecten en kleuren die 
door mijn hoofd gingen, die een heel onwerkelijk beeld vormden. Ik weet niet hoe lang ik daar lag. Er 
werd om een verpleegster gevraagd die me mee mocht nemen, ze bracht me terug en mij werd verteld 
dat ik iets slechts gegeten had maar dat ik verder okay was en terug naar de auto mocht die buiten stond 
te wachten, maar ik werd door de pakken opgevangen en meegenomen naar een andere ruimte, waar 
het donker was en waar ik een tijdje alleen gelaten werd. Toen werd ik weer aan andere apparaten 
gekoppeld die zij bedienden en waarmee ik weer electroshocks kreeg en geluiden via een koptelefoon 
waar ik niets van maken kon. Het waren gesproken teksten, maar zo snel afgespeeld dat ik er niets van 
verstaan kon. Ik werd bijna gek van mijn verwoede poging toch te proberen te begrijpen wat er gezegd 
werd.  Op zeker moment koppelden ze mij weer af en zeiden dat het tijd was om naar huis te gaan. Ik 
werd in een militaire helikopter geholpen met twee propellers; een voor, en een achter. Deze bracht me 
naar een vliegtuig waar geen stoelen in stonden zoals in een lijnvliegtuig. Er waren alleen maar een paar 
zitplaatsen voor de piloten, en er was veel apparatuur aan boord dat met veel spanbanden vastgesjord 
was. Ik lag de hele vlucht languit op de bodem van het toestel. 
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Mijn moeder haalde mij op van het vliegveld en ik sliep de hele weg naar huis op de achterbank van onze 
Cadillac. Ik kon nauwelijks bewegen, en thuisgekomen hielp ze me in bed. Ik sliep “mijn roes”uit in een 
soort van aangeschoten, verdoofde slaap. Mama dacht dat ik weer de griep had. 

Er waren vele keren dat ik ergens naartoe genomen werd voor programmering. Ze hadden allerhande 
sluwe listen om me naar de programmeerplekken te krijgen. Ze lieten me zelfs mijn auto aan de kant 
zetten bij een zogenaamde routinecontrole van de politie, toen ik eenmaal zelf mocht rijden. Ik kan me 
nog herinneren dat een oudere man mij sommeerde om uit de auto te stappen, terwijl een andere man 
de kap van mijn open sportwagen dichtmaakte en mijn auto afsloot voordat ze me in een ambulance 
weg brachten naar het Westlake Ziekenhuis. Daar vandaan werd ik dan gevlogen naar waar ze me 
hebben wilden. 

Ik kan me ook nog een incident herinneren waarbij ik op een operatietafel lag en ik een hele kamer vol 
vrouwen zag, liggend op bedden met witte lakens over zich heen, die allemaal via één enkele centrale 
kabel aan elkaar verbonden waren. Rondom de kamer waren overal spiegels en het was pas later tijdens 
mijn deprogrammeringsproces dat ik begreep dat al die andere vrouwen delen van mezelf waren; ze 
zagen er allemaal uit als ik, maar hadden andere levens en andere banen. Dat was wat mijn 
programmeurs mij verteld hadden om mijn verschillende persoonlijkheden te ontwikkelen en 
versterken. 

Soms zaten er groepjes van doktoren of wetenschappers toe te kijken vanaf een soort ronde tribune. In 
deze opstelling deden de doktoren presentaties en gaven demonstraties van hun bevindingen om hun 
onderzoek diepgang te geven en zo meer toestemming en geld te verwerven voor verder onderzoek of 
aanvullende testen.  

Zoals ik daar lag, werden soms mijn ogen met tape vastgeplakt zodat ik ze niet kon sluiten tegen het felle 
licht waar ze proeven mee deden. Ze verblindden me met een fel licht gedurende langere tijd, 
bijvoorbeeld wit licht, en voegden er dan een andere kleur aan toe zoals rood of groen. Het was erg 
pijnlijk, dus ontsnapte ik aan de foltering zoals ik van mijn geboorte af aan geleerd had te doen, door 
mijn lichaam los te maken van mijn geest, zodat ik de pijn niet voelde. Vaak werden er aan de felle 
lichten nog electroshocks toegevoegd en muziek of gesproken teksten. Dan, te pas en te onpas werd me 
een foto van Craig voor mijn ogen in een fotolijst geplaatst en vervolgens werd ik heel snel in de rondte 
gedraaid totdat ik kompleet duizelig was. Dan kwam ik tot stilstand op de plek waar de foto van Craig 
was en dat moest de illusie versterken dat ik bij hem veilig was. Mij werd verteld dat Craig mijn levenslijn 
was, en dat het verbreken van ons contact de dood ten gevolge zou hebben. Later in mijn leven deden ze 
dit soort programmering met de foto`s van mijn kinderen. 
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NEURO-PSYCHIATRISCH INSTITUUT UCLA 1967 

Het was in de zomer, gedurende mijn 16de levensjaar, dat mijn vader door onze familiedokter, Dokter 
Stoddard werd verwezen naar het UCLA neuro psychiatrisch instituut voor een hersenoperatie. Dr. 
Robert Rand was de specialist die de operatie uit zou voeren. Mijn vader heeft nooit een schijn van kans 
gehad. De pakken kwamen op cruciale momenten langs om ons te controleren. Ze waren er altijd en 
hielden alles in de gaten. Ze gaven mijn vader injecties in zijn dijen en ondervroegen hem dan lang en 
hardhandig, waarbij ze steeds dezelfde vragen herhaalden en steeds herhaalden wat hij met mij moest 
doen. Heel erg enge dingen hebben zich daar afgespeeld om mij onder controle te houden. Ik kan me 
niet eens proberen voor te stellen wat ze met mijn vaders hersenen gedaan hebben. De dag voor zijn 
geplande ingreep, kwam er een verpleger in zijn kamer terwijl de hele familie nog even daar was voordat 
de operatie zou plaatsvinden. Hij had een houten kistje in zijn hand en liet zien dat daarin een grote pluk 
haar van mijn vader zat, die ze weggeschoren hadden voor de operatie. Hij legde aan iedereen heel 
duidelijk uit dat deze pluk haar bewaard werd, voor het geval mijn vader de operatie niet zou overleven, 
dan werd deze pluk haar weer terug over de wond geplakt, zodat hij er netjes bij zou liggen in de kist. 
Deze insinuaties, gekoppeld aan ritueel misbruik dat ik in het verleden had ondergaan, waren genoeg om 
mij nog verder te verwarren. Maar er waren nog meer huiveringwekkende gebeurtenissen gepland om 
mij onder controle te houden, en zelfs nog méér controle te krijgen. 

Mijn moeder en ik werd gezegd te wachten in de ziekenhuisgang, totdat ze ons zouden komen zeggen als 
de operatie achter de rug was. Er werd een codenaam voor mij afgeroepen via de luidsprekerinstallatie 
en reagerend op de code, stond ik op en liep naar de operatiekamer waar mijn vader lag. Een dokter in 
een witte jas ving me op bij de deur en liet me binnen. Hij zei dat ik moest toekijken. Toen ik binnen 
kwam zag ik mijn vader met zijn hoofd opengesneden, met slangetjes die overal naar toe leken te gaan. 
Ze zaten in zijn hoofd, in zijn neus, in zijn arm en de doktoren zeiden dat mijn vader verder geen 
zeggenschap meer over mij had. Nu was hij volledig onder hun controle en vanaf nu zouden zij volledige 
controlle over mij hebben. Toen werd ik in een bed naast het zijne vastgebonden en er werd me een of 
ander gas toegediend via een masker dat over mijn neus en mond werd gehouden. Ze zeiden dat ik mijn 
hoofd zo moest draaien dat ik alles goed zou kunnen zien wat ze hem die dag aandeden; ze namen me 
die dag mijn eigen vader af en ze zeiden dat van die dag af aan zij degenen waren die beslisten wat er 
met mij en al mijn voorvaderen gebeurde. Ik had geen idee wat men daarmee bedoelde, maar ik voelde 
wel dat het iets vreselijks betekende. Er werden op mij ook enkele ingrepen verricht. Er werd iets onder 
mijn nagel ingeplant en later zeiden ze dat het daar niet meer was, dat ze het ergens anders neergezet 
hadden, en ik vond plaatsen op mijn lichaam met inkepingen en hechtingen waarvan ik vermoedde dat 
ze “het “ daar dan neer gezet hadden. Ze experimenteerden met het ene implantaat na het andere op 
me. Sommige implantaten waren bedoeld om te testen of ze me ook totaal onder controle hadden op 
een afstand. Toen mijn moeder later kwam om naar ons te kijken, zat ik in elkaar gekropen op de grond 
tegen de muur en een verpleger zei tegen haar:” Ze is flauwgevallen, dat is alles, het komt wel weer goed 
met haar.” Mijn vader overleefde zijn “operatie” en werd naar de intensive care verplaatst. Kort daarna 
vertelden mijn controllers mij dat mijn vader tijdens de operatie overleden was en dat alles wat ik moest 
doen was, hem te herinneren met zijn ogen gesloten, zodat ik wist dat hij dood was. Ze vertelden me dat 
mijn “echte” familie voortaan voor me zou zorgen en dat ik moest begrijpen dat het zo maar beter was. 
Hoewel alles aan de buitenkant er hetzelfde uit bleef zien, was nooit meer alles bij het oude. Het 
wezenlijke van mijn vader was kompleet weg; hij had geen kontrole meer over zichzelf. Mijn broer Rik 
nam de familiezaak over en ik begon steeds meer te reizen. Internationaal. 

Maanden nadat mijn vader uit het ziekenhuis ontslagen werd, kwam hij mijn kamer binnen en ging naast 
mijn bed zitten terwijl ik aan het studeren was. Overstuur en erg emotioneel ( hetgeen erg ongebruikelijk 
was voor mijn vader ) zei hij:” Lieverd, er gaan grote dingen gebeuren en ik ben de controle kwijt over 
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jou.” Tranen stroomden langs het gezicht van mijn anders zo sterke vader. Ik wist niet hoe hierop te 
reageren. Mijn macho-vader huilde nooit. Ik kon niets bedenken om hem te vragen en ik kon me zelfs 
niet afvragen wat hij mij nu eigenlijk probeerde duidelijk te maken. Dus liet ik het moment voorbijgaan, 
net zoals honderdduizend vragen die elke normale ongeprogrammeerde dochter wel gehad zou hebben.  
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INSTITUUT VOOR HOGERE OPLEIDING 

Weer een tijd later werd ik naar een ziekenhuis in Montreal gebracht. Mijn controllers noemden het een 
instituut voor hogere opleiding, maar in plaats dat er überhaupt sprake was van enige opleiding, werd ik 
een ziekenhuis vastgehouden en gedrogeerd. Een erg belangrijke Franstalige persoonlijkheid werd daar 
aan mijn persoonlijkheden toegevoegd en geperfectioneerd. Als ik inwendig tegenstribbelde of niet 
voldoende snel genoeg vooruitgang boekte, werd ik opgesloten in een gewatteerde geluiddichte ruimte 
in het stikkedonker totdat ik “bij mijn verstand kwam” en me beter zou gedragen. Ik had door de jaren 
heen gezien wat ze mijn vader hadden aangedaan en er knapte iets in mij, ik kon er niet meer tegen. Ik 
had ook niets te verliezen door niet mee te werken. Van een van de persoonlijkheden in mijn vader`s 
geest, die “ervan wist” en nog uit de tijd stamde van voordat zijn hersenoperatie zijn vrije wil volledig 
wegnam, kwam eens de opmerking:” Je hoeft helemaal niets te doen wat ze zeggen lieverd, ze willen je 
jouw geest afnemen.”  

Jaren later, toen ik stukje bij beetje de puzzelstukjes uit het verleden bij elkaar aan het zoeken was om 
het geheel te kunnen begrijpen, kon ik me meerdere gelegenheden herinneren waarbij mijn vader hier 
en daar ezelsbrugjes inbouwde in een onbeholpen poging om mij te helpen ontsnappen aan mijn 
misbruik. Hij deed me zelfs suggesties aan de hand om beter te worden en mijn diverse persoonlijkheden 
met elkaar in contact te brengen. Ik heb me vaak afgevraagd, of dit wellicht een veel grotere bijdrage 
geleverd heeft aan mijn heling, dan dat ik me ooit kon voorstellen. 

Al wat ik weet komt op zekere dag aan het licht 

(inzet: ik hoop door het vertalen van dit ongelooflijke verhaal, daar een bijdrage aan te leveren.) 
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ZESTIEN…………………………………. SWEET SIXTEEN 
 
Bob Hope was een van de eerste hooggeplaatste mannen aan wie Craig mij “afleverde.” Dit was 
natuurlijk bij lange niet de eerste keer dat ik Bob ontmoette, maar het was een test voor Craig en de 
allereerste keer dat mijn jonge “begeleider” zijn aangeleerde handigheden in de praktijk moest brengen 
om mij naar mijn opdracht te brengen. Op mijn 16e verjaardag verraste Craig me met een uitstapje 
overdag, met de trein, naar de dierentuin in San Diego. Wij waren getraind, en gedwongen in een 
situatie, om bij ons volle bewustzijn geen seksuele relatie met elkaar aan te gaan. Wij moesten wachten 
tot na ons huwelijk en geduld oefenen. Althans, dat was ons verteld en dat was ook waarom we 
dachten dat we alleen de dag en niet de nacht samen zouden doorbrengen. Door middel van onze 
programmering had geen van beiden enig  idee ( bij vol bewustzijn) dat er iets heel anders aan de hand 
was. We stapten in de trein en na een tijdje “begeleide” Craig mij naar een privé compartiment waar 
Bob Hope, Senator Alan Cranston, en nog enige andere mannen zaten te wachten. Craig liet me bij hen 
achter en verliet als een robot het compartiment. Ik had seks met ieder van hen terwijl de anderen 
toekeken. Het waren allemaal oude mannetjes. Zelfs toen in die dagen al. 
 
Bob zei dat hij een bijzondere opdracht voor me had, en voor ik het goed en wel begreep stond ik in een 
groot kantoor met houten vloeren en een bureau met de Amerikaanse vlag ernaast. Toen Bob me 
voorstelde, schudde ik de hand van de man achter het bureau. Hij imponeerde mij toen als een 
belangrijk man, zoals de President, maar hij was dat niet. Bob liet me met hem alleen. De man stelde mij 
allerlei vragen, en ik zei dat ik mezelf tot stilzwijgen aan de verzekering verplicht had, door mijn baantje 
als Kerstman in een Juwelierszaak. Dat leek hem wel te bevallen. Hij wilde ook mijn lichaam 
“inspecteren”. Zijn instructies opvolgend, deed ik mijn kleren uit en hij “inspecteerde”mijn lichaam door 
overal te voelen en te knijpen. Hij legde zijn hand achter mijn nek, trok me naar zich toe en begon me te 
kussen. Deze donkerharige topambtenaar was een stuk jonger dan Bob. Hij draaide me om, mijn gezicht 
van hem af, en ik hoorde de ritssluiting van zijn broek toen hij deze naar beneden trok. Hij duwde me 
voorover en had seks met me van achteren langs. Hij zei dat hij even wilde zien of de pasvorm wel goed 
was. Ik had geen idee waar hij het over had, maar was toch wel beschaamd, want ik bloosde met rode 
wangen. Hij gaf daarop te verstaan dat hij erg gecharmeerd was van iemand die nog blozen kon. Hij zei 
dat het betekende dat ik nog naïef was en onschuldig en dat hij wel van dat type hield. Toen hij klaar 
was met zijn “vragenuurtje” opende hij de deur, ging weg en kwam even later terug met Bob. Hij zei 
tegen Bob dat ik wel voldeed en dat hij genoten had. Hij liep naar de lade in zijn bureau en pakte daaruit 
een chequeboek, hij schreef een cheque uit en overhandigde die aan Bob met de woorden:” Hier is een 
bijdrage voor de goede zaak” Wat dat betekende wist ik ook al niet, maar ze schudden elkaar de handen 
en ze leken beiden tevreden. Toen we in de limo wegreden kon ik niet zien waar we heen gingen, want 
Bob duwde mijn hoofd naar beneden in het kruis van een andere man om die oraal te bevredigen. De 
rest van de dag was een grote waas. Ik wist niet waar mijn vriendje Craig gebleven was, en of ik hem 
nog wel ooit zou terugzien. Ik was uitgeput toen we eindelijk “thuis” kwamen en die nacht sliep ik alle 
emoties van die dag weg, zoals ik geprogrammeerd was te doen. 
Ik kan me uit mijn tienertijd nog goed herinneren, dat Craig en ik vaak urenlang rond het zwembad 
rondhingen, luierend, zwemmend, pratend en plezier makend. Toendertijd was dat alles wat ik me bij 
bewustzijn kon herinneren.Toen de realiteit  zich aan me begon op te dringen, pas vele jaren later, 
besefte ik dat ik ook slechte herinneringen had aan dat zwembad waar Craig een klein bruin flesje had 
met een druppelaar. Hij druppelde dan een druppeltje van dat spul op een stukje bleekselderij dat hij in 
de pindakaas gedoopt had en gaf mij dat te eten. Nadat ik dat op had, begon alles te draaien, 
onduidelijke beelden door elkaar als in een beschadigde film. Ik kon bijna niet meer op m`n benen 
staan, had krampen in mijn maag en alles tolde rond. Ik werd niet verondersteld hier iets van te merken, 
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laat staan me dit te herinneren, maar ik had gezien dat hij iets uit dat flesje op die bleekselderij 
druppelde. Later kwamen daar nog meer herinneringen bij. 
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SCHONE SCHIJN 
 
Tegen de tijd dat ik de William Taft voortgezette opleiding in Woodland Hills ging volgen, veranderde 
mijn leven nog dramatischer. Door de mind control waar ik mij onder bevond, zat er voortdurend een 
glimlach op mijn gezicht gebeiteld, of ik nu vrolijk was of juist helemaal niet.  
Het rituele misbruik was naar een laag pitje verhuisd, en gebeurde alleen nog af en toe bij 
gelegenheden waarbij men er zeker van wilde zijn dat alles nog bij het “oude" was. Als een soort van 
herhalingsoefening.  
Door de kompleet nieuwe en uitgebreide technische mogelijkheden op het gebied van menselijke 
programmerings technologie, die er door de jaren heen ontwikkeld waren, was ik hard op weg om een 
totaal, volledig meegaande, efficiente en van vele taken voorziene robot te worden. 
Als ik er nu op terug kijk, lijkt die periode in het voortgezette onderwijs als een wazig geheel. Ik herinner 
me dat ik steeds elke keer slechts één goede vriendin had. Ik wist dat ik “populair” was, maar ik voelde 
me nooit zo. Integendeel, voelde ik mij juist lelijk, stom, vervelend, verlegen en afgezonderd van de 
andere kinderen op school die van mijn zelfde leeftijd waren. Ik werd lid gemaakt van de studentenraad, 
zodat ik een “schoolgezicht” kreeg voor de buitenwereld. Vaak werd mijn foto opgehangen op het grote 
mededelingenbord in de hal, met betrekking tot aanstaande schoolevenementen, of bij aankondigingen 
van wedstrijden waarvoor men mij had aangemeld. Doordat ik bij allerlei school aangelegenheden door 
mijn “achterban” naar voren geschoven werd, kende iedereen mijn gezicht, wist iedereen wie ik was; 
toch waren er maar heel weinig leerlingen die me na waren of die me iets beter leerden kennen. Een 
komplete strategie werd er ontwikkeld om mij bekend en gerespecteerd te houden in de ogen van de 
overige leerlingen, en het overgrote deel van de leden van de faculteit, door mijn foto vrijwel constant 
overal aan te verbinden en op te hangen, terwijl ik best wel vaak afwezig was. Henry zei dat ze dit deden 
voor mijn bescherming, zodat anderen zich “minder”zouden voelen, en niet op het idee kwamen om mij 
te benaderen. Zoiets als een filmster, en ik werd ook opgedragen me als zodanig te gedragen. Ik was 
“bekend” in school, zonder eigenlijk iemand werkelijk te kennen door het publiekelijke imago dat om 
mij heen gecreëerd werd. Ik voelde me geïsoleerd en alleen, mijn hele leven was schijn, alsof ik niet echt 
bestond. 
Ik was geprogrammeerd om snobbig over te komen alsof ik me te goed voelde voor andere mensen, dit 
alles om afstand te creëren. Helaas was ik erg diep in mijn innerlijke zelf opgesloten en daar draaide ik 
overuren om alle data op te slaan en te ordenen, in de juiste volgorde en de juiste afdelingen die Henry 
in mij gecreëerd had. Ik was zo ontzettend inwaards gefocust dat ik het heel moeilijk had met de echte 
wereld daarbuiten, hetgeen een extra impuls was voor mijn moeder om te proberen het mij thuis naar 
de zin te maken. Henry zei dat ik al mijn tijd moest spenderen aan het verzorgen van mijn data, en 
terwijl mijn moeder zich met huishoudelijke zaken bezighield, dreef ik urenlang op een luchtbed in het 
zwembad, verkerend in een soort van trance, terwijl ik in gedachten druk bezig was om mijn archief te 
ordenen. Ik kreeg veel hersengymnastiek oefeningen van Henry mee als huiswerk. 
Het systeem dat hij in mij gecreëerd had en gebruikte gedurende de periode tussen mijn 16e en mijn 22e 
levensjaar was zeer uitgebreid en vergde wel wat “onderhoud” om het allemaal georganiseerd te 
houden, correct en netjes. Henry zei steeds dat er sterke geestelijke spierballen voor nodig waren om 
de boel daarbinnen geordend te houden. 
Ik werd eerst tot mede-voorzitter en later tot voorzitter gekozen van de Meisjes Bond op school, en 
maakte deel uit van het schoolbestuur. Ik werd tot “prinses” gekozen op het jaarlijkse schoolbal, werd 
rondgereden in een open sportwagen tijdens een rugbywedstrijd en had mijn foto op posters voor 
modeshows en wedstrijden prijken waar ik aan deel moest nemen. Ik had echter nooit het gevoel dat ik 
erbij hoorde. Ik voelde me als een robot, ik leefde niet, ik werd geleefd, en achteraf terugkijkend, is dat 
precies wat er met mij aan de hand was. 
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Als voorzitter van de Meisjes Bond kreeg ik de leiding over een modeshow die “Tivoli Tuinen” heette en 
eigenlijk een programmering was, die verband hield met het invlechten van allerlei informatie die ik 
binnen kreeg gedurende mijn uitgebreide internationele werk dat ik samen met Henry deed. Ze lieten 
me soms bloemen kopen bij een bloemenstand in Los Angeles om gegevens te verstrengelen in mijn 
geheugen. Mijn moeder vergezelde mij met tegenzin op het podium tijdens de modeshow om de 
modellen aan te kondigen. Ze was zo verlegen en beschaamd, maar ze deed het voor mij, omdat ik het 
haar gevraagd had. Henry had mij geleerd om een groot publiek te zien als één persoon waar je 
gemakkelijk mee kon praten, en mijn voordracht te beginnen met net te doen alsof wij twee alleen 
waren. Daarnaast werd ik ook opgedragen om mijn “praatjurk” aan te doen, die straalde zelfvertrouwen 
uit, “mijn zelfvertrouwen” zodat ik goed uit mijn woorden kon komen. Steunend op deze onzichtbare 
krukken, kon ik spreken in het openbaar zonder terughoudendheid, haperingen of hiaten, kortom 
foutloos. Ik had ook publiekelijke voordrachten voor Heny bij andere gelegenheden waar de hele 
voordracht als een band in een bandrecorder van tevoren werd opgenomen in mijn hoofd. Hij kocht dan 
een soort van spreektijd en ik deed mijn zegje. Het kwam zelfs wel voor dat er komplete debatten 
plaatsvonden tussen mede robotten onderling, die op hun beurt ook volledig geprogrammeerd waren 
met teksten, maar ik was niet getraind zoals zij waren. Ik was slechts getraind om de boodschap af te 
leveren. Vele robotten waren handig in debatteren, maar ik was dat niet. Ik ging gewoon het toneel op, 
deed mijn voorgeprogrammeerde voordracht, waarop de hele zaal luid applaudiseerde en Henry 
vertelde me achter de schermen dat ik het er goed vanaf gebracht had.  
 
( Inzet: Als dit werkelijk de waarheid is, dan worden wij mensen nog veel erger voor de gek gehouden 
als dat we zelfs in onze stoutste dromen zouden kunnen vermoeden) 
 
Ik moest hiervoor wel mijn “praatjurk” aan hebben en onafhankelijk van wat ik aanhad, het werd 
gewoon mijn “praatjurk.” Henry gaf me altijd een bemoedigend klopje op mijn schouder net voordat ik 
op moest en zei dan:”Je ziet er stralend uit in je “praatjurk.” Dat was de stroom die mijn inwendige 
bandrecorder aanzette en ik deed wat ik doen moest. Ik heb op deze manier erg veel zogenaamde “ 
Laatste snufjes op robotgebied shows” gedaan. Nadat ik daarvoor “geslaagd” was, mocht ik een stapje 
hoger naar meer politieke zaken. 
Henry gebruikte mij erg veel om kiesdistricten op te warmen voor de verkiezingen, door mij in allerlei 
vermommingen mijn opwarmingsspeech te laten doen op vele verschillende plaatsen en de mensen 
hebben nooit in de gaten gehad dat het steeds “IK, “ een en dezelfde persoon was, die door middel van 
vele vernuftige vermommingen er elke keer weer anders uitzag. Henry was de poppenspeler die in het 
donker achter de gordijnen de touwtjes bediende en ik was de speelpop die deed wat me opgedragen 
werd. Hij gebruikte pruiken, gezichtsuitdrukkingen, wisselende kleding en kleding opvullingen, brillen, 
valse gebitten en hoeden, baseballcaps en hij liet me er elke keer opnieuw weer anders uitzien. Alleen al 
mijn vele diverse gezichtsuitdrukkingen die geprogrammeerd waren konden mijn gezicht een volledig 
andere uitstraling geven en met een pruik was ik al niet meer herkenbaar. Het was altijd effectief als ik 
mijn rol speelde door gezichtstrekken te veranderen en zo een kompleet “andere personen” kon laten 
verschijnen. Niet veel mensen zijn op de hoogte van deze techniek en Henry zei altijd dat we een flinke 
voorsprong hadden op de “onwetenden.” Hij zei dat het van levensbelang was, altijd ernaar te streven 
meer en meer kennis en bewustzijn te vergaren, en altijd de rest heel ver achter je te laten door overal 
en altijd het eerste van op de hoogte te zijn. Dat kon volgens Henry alleen door overal de beste in te zijn 
en de slimste. Hij experimenteerde eindeloos met mij en bleef zaken als archieven en geheime 
informatie toevoegen, zodat hij altijd de allernieuwste nieuwtjes en allerlaatste snufjes zo “uit de la kon 
trekken.” 
Henry zei:”Jij bent de leider van het roedel in deze politieke missie en als zodanig zullen we ermee door 
blijven gaan om jouw systeem up to date te houden, zodat je ook de leider van het roedel blijft.” 
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Hij leerde mij tijdens een hypnotische sessie om diverse zaken goed gescheiden te houden, zoals de hit 
destijds “Leader of the pack” ( leider van het roedel) hetgeen een nummer was dat ging over een groep 
motorrijders en hun leider. “Elke keer dat je dit nummer op de radio hoort, zul je alleen aan de 
motorrijders denken en aan niets anders dan aan hen, en er zal geen enkele verbinding zijn tussen de 
teksten in dat lied, en jouw eigen herinneringen, je zult volledig in het “donker” tasten.” Het woord 
“donker” zat inwendig vastgeklonken aan allerhande soorten, rituelen, weerzinwekkende ervaringen en 
vreslijke pijnen en gooide daardoor deze opdracht nog dieper in mijn onderbewustzijn. Ik kon het bij 
bewustzijn niet terug volgen, maar het stuurde wel volledig mijn gedrag aan. Op deze manier werden de 
rituele martelingen, die ik als kind en als jonge puber zo vaak moest meemaken, gekoppeld aan andere 
herinneringen. De rituele martelingen werden aan deze herinneringen gekoppeld door te zeggen:” Als je 
jezelf “dit” of “dat” begint te herinneren, zul je onmiddellijk jezelf de martelingen herinneren die 
gebeurd zijn tijdens die rituelen, en daarbij herhaalde men ( met woorden ) dan tot in de kleinste details 
nog eens wat er allemaal gebeurde tijdens die rituele martelingen. Ze gebruikten die tactiek zo nu en 
dan om mij onder controle te houden, en om mijn diverse persoonlijkheden intact te houden of ( indien 
nodig voor een bepaalde opdracht ) een oude persoonlijkheid weer tijdelijk volledig naar voren te 
schuiven, of om weer een nieuwe persoonlijkheid toe te voegen. Die martelingen tijdens de rituelen 
waren zo intensief en zo enorm diep in het onderbewustzijn gegrift, dat zelfs onder hypnose de 
herinnering eraan voldoende was om volledige “medewerking” te verlenen in het creëren van alweer 
een nieuwe persoonlijkheid. Henry sprak hier vaak over met collega`s, die hij adviseerde waar en 
wanneer er marteling of traumatische ervaringen anderszins gebruikt dienden te worden. Hij had een 
groep mannen in opleiding die zich bezighielden met deze materie en die konden nog wel wat hulp 
gebruiken om te leren hoe ze een robot moesten “maken” en welk “onderhoud”daarbij om de hoek 
kwam kijken. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Bob Hope. 
Bob had een komplete groep van wel acht persoonlijkheden- types- karakters in mij, maar Henry 
adviseerde hem om dat aantal terug te brengen naar vier, omdat hij simpelweg het “onderhoud” niet bij 
kon houden van al die diverse persoonlijkheden. Dat was toen zo, maar slechts totdat het niveau van de 
technologie op dat gebied in een stroomversnelling kwam, en het niet langer een tijdrovende kwestie 
was waarbij veel “handwerk en persoonlijke aandacht” vereist waren, maar het proces voortaan vrijwel 
volledig door machines werd overgnomen. Henry sprak vaak over mij ( in mijn bijzijn) als over een 
apparaat. Hij vertelde dan bijvoorbeeld:”Dit prototype is niet meer nieuw, erg uitgebreid en heel 
technisch, maar ik werk nu eigenlijk aan een ouder model sex-robot en tevens ook met een hersenen 
computer prototype, als ik deze inwendig aan elkaar kan koppelen, dan hoop ik dat ik de technologie 
nog verder kan uitbreiden en uiteindelijk een model overhoudt dat nog veelzijdiger is en makkelijker 
hanteerbaar.” Hij zag me simpelweg als een machine. 
 
Dr. Olmstead, onze directeur, gaf mij opdrachten in zijn kantoor. Als hij dat deed ging ik in een robot 
modus die totaal openstond voor alle informatie die mijn geheugen moest opslaan. Ik zette wat nodig 
was op mijn innerlijke blauwe kalender, en de rest sloeg ik op in mijn geheugen in het juiste vakje, 
laatje, kastje, afdeling of onder codenaam, voor later gebruik. De mij door De Raad toegewezen 
persoonlijk leraar, Saul Rowen, reed me vaak naar het vliegveld. Soms stond daar een vliegtuig te 
wachten, maar het gebeurde vaker dat ik per helicopter vervoerd werd naar Washington DC of naar 
New York. Meestal werd ik naar Nixon gebracht voor uitgebreide seks, omdat hij niet te hanteren was, 
en het was mijn taak om hem dan weer tot rust te laten komen. Daarna moest ik dan vaak weer naar 
Henry  en het onderzoeksteam voor verdere instructies. In mijn woonplaats kreeg ik van dokter 
Stoddard een nimmer aflatende voorraad medicijnen en een daarvan was een antibioticum dat 
Tetracycline heette. Hij zei dat ik dat moest nemen om geen jeugdpuistjes te krijgen. Ik heb mezelf dat 
destijds nooit afgevraagd, kon er gewoon mijn aandacht niet op vestigen, maar later realiseerde ik 
mezelf, toen ik begon te helen en revalideren en de waarheid met stukjes en beetjes als ontsnapt 
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moerasgas naar boven kwam met diezelfde gore bedorven lucht eraan, dat ik als kind nooit enig 
exceem, puistjes of andere huiduitslag gehad heb, en dat ik deze medicijnen kreeg voorgeschreven om 
de diverse Presidenten niet met een “sociale ziekte” te kunnen besmetten. Hij schreef me ook 
medicijnen voor die me hielpen “de moed erin te houden” in tijden dat ik als kind erg “depressief” was. 
Die medicijnen hielpen om mezelf “Happy” te voelen. Gedurende mijn kindermisbruik kreeg ik 
persoonlijkheden aangemeten die altijd vrolijk waren, dus we hebben wat “afgelachen.” Mijn vader, op 
zijn beurt, kreeg van dokter Stoddard testosterone injecties om zijn seksuele lust op te wekken. 
Terug kijkend, zit er een raar gevoel aan die hele tijd in het voortgezet onderwijs. 
Ik at bijna niets ( zoals mijn programmering mij voorschreef ) en was erg mager, zoals het destijds 
bekende fotomodel Twiggy. Ik was geprogrammeerd er zelf op toe te zien dat mijn lichaam een perfect 
maatje 6 ( Amerikaanse maat ) bleef houden. Als ik eens veel at, werd ik meteen erg misselijk, dat kwam 
doordat ik tijdens een opdracht nooit iets mocht eten, waardoor mijn maag kromp. Als ik dan eens wat 
meer at, kwam onmiddellijk mijn maag als een scheidsrechter tussenbeide. Als ik een electroshock 
“therapie” had gehad, was ik vaak ook helemaal gebroken en kreeg gedurende enkele dagen geen hap 
naar binnen. Ik trilde vaak nog lang na, van de hoge voltages waar mijn lichaam aan was blootgesteld, 
en mijn moeder kroop dan tegen me aan in bed, en wreef me over mijn rug om te proberen me te 
kalmeren. Ze zei dan steeds:”Je bent thuis schatje, je bent thuis.” Mijn lichaam schokte dan krampachtig 
na en ik moest overgeven zonder dat er iets naar buiten kwam, maar na een goede slaap ging het dan 
gewoonlijk wel weer een stuk beter. 
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ROCKETDYNE/ROCKWELL INTERNTIONAAL 
 
Ken Golliher was een kern-fysicus en een vrijmetselaar die erg gerespecteerd werd als “het brein” 
achter een hele hoop plannen en uitvindingen, die hij hoofdzakelijk deed in zijn periode dat hij 
werkzaam was bij Rocketdyne in de nabijheid van Woodland Hills. Hij werkte samen met een zekere 
Ellsworth Ford, Craig`s vader, die daar als installatie monteur werkte, en Mary, de vrouw die ik al eerder 
vermeldde, onze buurvrouw en jarenlang mijn “tweede moeder.” 
Ken`s dochter Shelly, was lid van de jonge vrouwenafdeling van de vrijmetselaars, “Job`s Dochters,” en 
ging naar dezelfde school als Craig. Door hun vriendschap kwam ik in contact met haar.  
Maar het duurde toch nog zo`n vijfentwintig jaar voordat ik me deze Ken Golliher pas weer herinnerde. 
Gekleed in een witte overal, met een witte veiligheidshelm op zijn hoofd, veiligheidsbril op de neus, 
stond hij bovenaan een klein trapje, bij een ingang, vanwaar hij mij op afstand door de beveiliging heen 
wuifde bij de hoofdingang van Rocketdyne. Er hing een soort ID kaart aan zijn overal met zijn foto erop 
en wat cijfers en letters. Ik heb geen idee wat hij hen verteld heeft om mij binnen te krijgen, misschien 
wel dat ik zijn dochter was of zo. Hoe dan ook, ze lieten me door de poort rijden in mijn oude Chevrolet 
uit 1957. Ik moet dus zo rond 16 jaar oud geweest zijn. Eenmaal binnen in het gebouw, liet Ken mij een 
aantal aapjes zien die in kooien zaten. Op een stoel zat een aapje vastgebonden met electroden aan zijn 
kopje vastgemaakt. Ken zei dat het aapje geen pijn voelde en dat hij voor zijn eigen veiligheid was 
vastgebonden.  
Voordat ik me goed en wel realiseerde wat er gebeurde zat ik naast de aap in een andere stoel 
vastgebonden en werden er ook electroden op mijn hoofd geplakt met zuignappen… en een band die 
om mijn hoofd gesnoerd werd, waar ook elektrische draden aan vast gemaakt werden. Ook mij werd 
verteld dat ik vastgebonden was voor mijn eigen “bestwil” want dan kon ik mezelf niet bezeren. Ken 
was een uitstekend fotograaf. Hij liet me in een apparaat kijken, waar ik aanvankelijk alleen maar foto`s 
voorbij zag komen van natuurschoon, de bloemetjes en daarop de bijtjes en toen ging het tempo 
plotseling omhoog en werden er in een moordend tempo dias getoond van de maanlanding, 
beschrijvingen van diverse apparaten en de werking ervan, overzichten, satelliet diagrammen, 
ontwerpen van vliegende objecten, wiskundige vergelijkingen en allerlei technische informatie. Er 
waren dias gevuld met kolommen cijfers. De ene dia na de andere, Formules, diagrammen, 
bouwtekeningen van diverse projecten. Één foto die ik zag, betrof een soort van mechanische vliegende 
stoel waar een robot..ik bedoel astronaut …. in kon plaatsnemen en ermee om de maan vliegen. Het 
lijkt mij helemaal niet onmogelijk dat astronauten in wezen ook allemaal robots waren. Ik heb de 
formules gezien om hen te programmeren, zodat ze vanaf de aarde gecontroleerd konden worden, en 
de wetenschappers nooit geconfronteerd zouden worden met menselijke emoties zoals. angst, 
heimwee, menselijk falen door denkfouten en eventueel het op eigen initiatief handelen en daarmee de 
orders vanaf het controlecentrum te negeren. Ik heb een hele lijst van plannen gezien die allemaal voor 
de training en conditionering van astronauten bedoeld waren. 
De Verenigde Staten hebben heel wat meer dieren en mensen naar de maan en naar andere planeten 
gestuurd, alsdat ze naar de buitenwereld bekend maken. Ze waren aan het experimenteren met allerlei 
levensvormen op de maan, en lieten daarvan vrijwel niets naar buiten lekken aan het grote publiek. 
Alles wat er bekend gemaakt werd, was slechts afleiding om het volk iets te geven om over na te 
denken. Hetgeen nooit echte informatie was, of ook maar in de verte enige informatieve waarde 
bevatte. Gewetenloze wetenschappers hebben vele “arme behoeftigen” ( zoals ze door hen genoemd 
werden) mensen naar de maan en andere planeten gestuurd, en die kwamen gewoonlijk niet terug, of 
als dat al het geval was, dan werden ze aan diepgaande onderzoeken onderworpen om uit te vinden 
waaraan ze gestorven waren. Het verlangen om andere planeten te ontdekken en te onderzoeken, plus 
dat de Amerikaanse regering in een “wedstrijd” verwikkeld was met de Russen, nam alle scrupules en 
menselijke waarden weg bij hun onderzoeken en bemande vluchten. De ziekelijke nieuwsgierigheid van 
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sommige wetenschappers, die niet maalden om een mensenleven, heeft vele mensenlevens gekost, 
alleen maar om hun  nieuwsgierigheid te bevredigen. Ze deden baanbrekend onderzoek en gebruikten 
daarvoor weerloze slaven onder mind control, om uit te vinden of mensen in de ruimte zouden kunnen 
leven, in ruimtestations en permanent op andere planeten. Dit werd allemaal gedaan als voorbereiding 
voor het stichten van een kolonie buiten de aarde voor de elite, zodat ze konden vluchten, mocht de 
noodzaak zich in de toekomst ooit voor gaan doen. Zelfs in het eind van de zestiger jaren had men al top 
geheime zeer geavanceerde apparatuur op de maan die ongelooflijk ver ontwikkeld was en zijn tijd ver 
vooruit. Het werd gebruikt om dingen te meten. Nee, nee, geen meters of centimeters, ze waren op de 
een of andere manier in staat om gevoelens bij mensen op aarde te meten ( vanaf de maan 
welteverstaan!) De aarde werd daarbij veel meer gemeten dan andere planeten. Deze apparatuur werd 
in stelling gebracht om de gevoelens  en gedachten van mensen te manipuleren en onder controle te 
krijgen. Men rationaliseerde deze techniek met de verklaring dat we hierdoor een samenleving zouden 
kunnen creëren zonder geweld of criminaliteit, maar dat komt dan alleen doordat mensen niet langer 
meer in staat zullen zijn om zelf nog hun eigen gedachten te vormen. De Raad-sSchaduwregering-
Bilderbergers- Alluminatie of hoe je ze verder noemen wilt, plannen een samenleving van mind control 
robots. Ik heb de eerste onderzoeken mogen zien, waar ze destijds nog bezig waren met hamsters en 
ratten, die ze volledig onder controle hadden op deze manier. Nu kunnen ze het al met mensen en ze 
creëren voor zichzelf elke gewenste situatie; of dit nu oorlog is of vrede, chaos of geweld. Ze creëren het 
beeld dat ze nodig vinden om hun plannen te volvoeren. Dan komen ze met hun onzichtbare geluidloze 
frequentie wapens( EMP) en hun oh zo zichtbare leger en politiemacht, en nemen de macht over. Dit 
proces is al in volle gang. Zonder dat mensen het beseffen leveren ze elke dag een stukje meer van hun 
vrijheden in, je wordt beknot in alles, maar men zal ook je gedachten en emoties volledig gaan 
controleren. Ongemerkt werken die stralen al in onze samenleving, onhoorbaar en onzichtbaar. Op een 
manier die je jezelf nooit zal kunnen voorstellen, sterker nog, de bedenkers hiervan hadden zelf in hun 
stoutste dromen nooit geloofd dat zoiets zou kunnen werken op grote schaal, of dat ze de technologie 
zouden kunnen ontwikkelen om hun droommachine te verwezenlijken, om nog maar te zwijgen van de 
mogelijkheid dat ze deze technologie ooit werkelijk tot hun beschikking zouden krijgen. Het is een ziek, 
misselijk makend en sinister, vies en doortrapt spel wat er met de mensheid gespeeld word.  
Globale mind control. Dat is het einddoel. 
Destijds had Rocketdyne al een proefstation in de Santa Suzanna Bergketen, een complete raket 
lanceerbasis, waar de geleerden het privilege hadden om hun uitvindingen meteen te testen, zonder dat 
ze eerst naar andere lanceerbassissen moesten, waar te veel vragen gesteld werden. De geleerden 
smulden van deze mogelijkheid, want hier konden ze meteen zien hoe dat hun schema`s in de praktijk 
werkten. Ze hadden dus een komplete productiestraat vanaf de tekentafel, onmiddellijk naar de 
constructiewerkplaats en vervolgens de lancering. Ze stuurden heel wat meer dan slechts wat 
proefraketjes de lucht in. 
Ken bracht mij steeds opnieuw weer naar deze faciliteit toen ik nog in mijn tienerjaren was, om mij op 
apparaten aan te sluiten die mijn bewustzijn omzeilden en rechtstreeks op mijn inwendige computer 
aan te koppelen en die vol te proppen met “top geheim geheugen archieven” over hun ideeën die door 
“gebrieft” moesten worden naar diverse inwendige afdelingen of voor “voordrachten” bij het Ministerie 
van Defensie. Al deze mensen waren onderling met elkaar verbonden door een enorm web van 
criminelen zowel in de regering als bij de adelijke welstand en rijkste zakenlieden van deze wereld, die 
allemaal opereerden onder de oppervlakte en zonder enige bekendheid hierover bij het grote publiek. 
 
( inzet: Hier geeft Brice Taylor een verwijzing naar het boek : These Angels dont play that HAARP. 
Waarin aanvullende informatie te vinden is over het HAARP programma. Een thema dat ook  
beschreven wordt in het Nederlandstalige  boek : Als het leger HAARP speelt. Voor wie het lezen wil, het 
is alleen verkijgbaar via deze link:  http://www.pumbo.nl/boek/haarp 
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 Het lijkt mij op dit moment een goed idee om een stuk uit een verslag van een van die Bilderbergers 
vergaderingen hier tussen te voegen. Omdat het onderstaande duidelijk met het bovenstaande te 
maken heeft. 
Ik ga daarna weer verder met de vertaling van het boek van Brice Taylor:“Thanks for the memories”. 
 
Maar eerst een samenvatting uit een verslag van:  de Bilderbergers 
Dit stond er in: 
 
Dit document is het overzicht van de doelstellingen zoals ze door de Bilderberg groep zijn besproken en 
aangenomen tijdens hun eerste vergadering in 1954 ( destijds nog voorgezeten door niemand minder 
dan Prins Bernhard voormalig echtgenoot van de Koningin der Nederlanden.) Een kopie hiervan die in 
1969 opdook was in het bezit van de Marine Inlichtingendienst. Daarnaast is er ook informatie 
opgenomen uit een document dat per ongeluk het licht zag doordat een oude IBM computer in een 
tweede handszaak werd verkocht, die abusievelijk niet schoon gepoetst was. Dat document dateert uit 
1979 ( het betreft hier dus bewerkingen van delen uit deze documenten en niet de volledige 
documenten ) Het doel hiervan is slechts het duidelijk maken van de diepe achterliggende betekenis van 
deze plannen. 

 

TOP GEHEIM 

GELUIDLOOS WAPEN VOOR GELUIDLOZE OORLOG 

 

Deze uitgave markeert het 25 jarig jubileum van de Derde Wereldoorlog, ook wel “De Stille Oorlog” 
genoemd, die wordt gevoerd door gebruikmaking van biologische oorlogvoering, en uitgevochten zal 
worden met “stille wapens.”  

Dit verslag bevat een inleidende beschrijving van deze oorlog, de te voeren strategie en de te gebruiken 
wapens 

 

Beveiliging. 

Het is vrijwel onmogelijk, om te praten over sociale bemoeienissen of de automatisering van een 
samenleving, dat wil zeggen, het aansturen van een sociaal automatiseringssysteem ( stil wapen ) op een 
nationale basis of op wereldniveau, zonder te laten blijken dat we het dan hebben over vele slachtoffers 
die tot slavernij gedoemd zullen zijn, of uitgeroeid dienen te worden. Dat u deze handleiding ter 
beschikking gesteld wordt is op zich een verklaring van instemming en de hierna genoemde informatie 
moet te allen tijde buiten het bereik van het publiek gehouden worden. Dit zal gezien worden als een 
formele verklaring van een binnenlandse oorlog. Bovendien, wanneer een persoon, of een groep van 
personen, die in een grote machtspositie verkeerd en daarnaast nog zonder medeweten of instemming 
van het publiek gebruik zou maken van deze kennis en methodologie voor een economische verovering, 
dan moet het duidelijk zijn dat er een oorlog ontstaat tussen de persoon of personen enerzijds, en het volk 
anderzijds. De oplossing van de problemen waar wij ons heden ten dage mee geconfronteerd zien, vereist 
een benadering die meedogenloos is, openhartig en zonder te zeuren over religieuze, morele of culturele 
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waarden. U heeft zich allen gekwalificeerd voor dit project, vanwege uw vermogen om met afstandelijke 
objectiviteit naar de huidige samenleving te kunnen kijken en te analyseren, en uw observaties en 
conclusies met anderen van een vergelijkbaar niveau en capaciteit te delen zonder enige vorm van 
terughoudendheid, en zonder dat uw discretie in het geding komt. Deze openheid dient uw eigen belang. 
Wijk hier niet van af. 

Historische inleiding. 

De Stille Wapen technologie is het geesteskind van een aantal onderzoekers in Engeland die hier al sedert 
de tweede wereldoorlog mee bezig waren. Het oorspronkelijke plan was iets te ontwikkelen dat de vijand 
in oorlogstijd logistiek zou verlammen. Mensen in machtsposities zagen echter al snel de mogelijkheden 
die hier voorhanden waren om een samenleving volledig te kunnen beheersen. Het bereikte resultaat was 
veel belovend, maar het was zeker nog voor verbetering vatbaar. 

De analyse en de automatisering van de data van een komplete samenleving vereist een overzicht van 
voortdurend veranderende economische informatie ( data ), dus is hiervoor een systeem vereist, dat zich 
met hoge snelheid  aan kan passen aan de binnenkomende data, en deze razendsnel kan verwerken, zodat 
we kunnen zien wanneer en op welk punt de bevolking economisch op instorten staat en zich moedeloos 
zal overgeven.De ouderwetse relais computers waren hier simpelweg veel te traag voor, echter door de 
uitvinding van de electronische computer in het jaar 1946 door J. Presper Eckert en John W. Mauchly 
kwam daar onmiddellijk verandering in. De volgende doorbraak was de ontwikkeling van de Simplex 
methode van liniaire programmering in 1947. Een ontdekking gedaan door de wiskundige George B. 
Dantzig. Vervolgens bracht de uitvinding van de transistor in 1948 door de heren J Bardeen, W.H. Brattain 
en W. Shockley grote voordelen voor de computer met zich mee, want deze werd ineens een flink stuk 
kleiner en verbruikte veel minder stroom. 

Met deze drie uitvindingen in handen, rees in machtige kringen het vermoeden dat het mogelijk moest 
zijn om de hele wereld te regeren door slechts een druk op de knop. De Rockefellers Foundation had al 
meteen een voet tussen de deur, door zich in te kopen in het project door een “schenking” van vier jaar 
subsidiegelden voor de Harvard Universiteit voor verder uitgebreid onderzoek. Harvard onderzocht de 
structuur van de Amerikaanse economie en een jaar later nam de Amerikaanse luchtmacht ook deel aan 
het project door ook een flinke financiële bijdrage voor verder onderzoek te leveren. In 1952 zat het 
voorbereidende werk er op en tijdens een vergadering op hoog niveau werd al de volgende fase van het 
plan besproken. Het Harvard project zou een succesvol experiment geweest zijn, en getuige enige 
publikaties van vooraanstaande Harvard professoren was het in beginsel mogelijk om de sociale 
economische ommezwaai te maken. 

Ontworpen tijdens de jaren 45-50 stond de nieuwe “stille Oorlogmachine” zogezegd al in al zijn glans 
kompleet klaar voor het oog van de wereld in 1954. 
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 De belofte voor de toekomst, dat er volop energie zou zijn voor iedereen voor deze machine, door 
atoomfusie van zware waterstofdeeltjes uit zeewater en de daardoor vrij komende ongelimiteerde 
energiebron was een mogelijkheid, die qua ontwikkeling nog enige decennia op zich liet wachten. Maar 
het vooruitzicht en de kombinatie waren onweerstaanbaar. De stille oorlog werd destijds al stilletjes 
verklaard door de internationale elite tijdens een bijeenkomst in het jaar 1954. Hoewel het stille 
wapensysteem 13 jaar later bijna werd ontmaskerd, heeft de evolutie van het nieuwe wapensysteem 
nooit ernstige vertragingen gekend. Deze dag markeert de 25e verjaardag van het begin van de stille 
oorlog.  Deze geheime oorlog kent nu al vele overwinningen op vele fronten in de hele wereld. 

Politieke Introductie 

In 1954 werd het al goed onderkend door mensen op belangrijke posities dat het slechts een kwestie van 
tijd zou zijn, slechts een paar decennia zou gaan duren, voordat het grote publiek wakker zou worden en 
in staat zou zijn om de wieg van de macht aan het wankelen te brengen, want de elementen van de 
nieuwe stille wapentechnologie waren net zo toegankelijk voor het grote publiek als dat ze dat waren voor 
het verstrekken van een eigen gecreëerde utopie.  

 
Van het allergrootste belang was de kwestie van controle, van dominantie, deze kwestie draaide rond het 
thema van de tot dan geheime kennis over onuitpullelijke energie. 

 
ENERGIE 
Energie wordt ook wel gezien als de sleutel tot alle activiteit op aarde. Natuurwetenschap is de studie van 
de bronnen en de controle van natuurlijke energie, en sociale wetenschappen, theoretisch uitgedrukt is 
economie de studie van de bronnen en de controle van sociale energie. Beide komen neer op het 
boekhoudkundige systeem- wiskunde. Daarom is wiskunde de primaire energie wetenschap. En de 
boekhouder kan koning zijn als het publiek onwetend van de methodologie van de boekhouding kan 
worden gehouden. Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het einddoel 
is controle. Aan het einde van de race blijft slechts het probleem, "wie zal de begunstigde zijn?". In 1954 
was dit een probleem van primaire zorg.  

Hoewel er zogenaamde 'morele kwesties' zijn gerezen, in het licht van de wet van de natuurlijke selectie, 
is afgesproken dat een natie of een wereld van mensen die hun intelligentie niet kan of wil gebruiken, dat 
zulke mensen niet beter zijn dan dieren die geen verstand hebben.  

Zo'n mensen zijn lastdieren en steaks op de tafel van de rijken door hun eigen keuze en toestemming. 
Bijgevolg is in het belang van de toekomstige wereldorde, en voor  vrede en rust besloten, om privé een 
stille oorlog tegen het Amerikaanse volk te voeren, met het vooropgestelde uiteindelijke doel het 
permanent verschuiven van de natuurlijke en sociale energie ( dus alle rijkdom) van de 
ongedisciplineerden en onverantwoorden,  in de verantwoordelijke handen van de zelf-gedisciplineerden 
en de  waardigen.  

Om deze doelstelling te bereiken, was het noodzakelijk om veilige nieuwe wapens te creëren waarvan, 
zoals later bleek, het een klasse van wapens betrof, zo subtiel en verfijnd in hun principe van de werking, 
en zelf hun kosten genererend waarbij het publiek zelf voor de kosten opdraait, bleek dat dit wapen in 
staat was zichzelf terug te verdienen zonder dat iemand iets in de gaten had. 

 Vandaar de naam: Stille Wapens.   

Kortom, de doelstelling van het economisch onderzoek was, zoals uitgevoerd door de magnaten van het 
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kapitaal ( de banken) en de industrieën van grondstoffen (producten), de oprichting van een economie die 
totaal voorspelbaar is en manipuleerbaar. Met het oog op het bereiken van een volledig voorspelbare 
economie  moeten de laagste elementen in de samenleving onder totale controle worden gebracht, dat 
wil zeggen: ze moeten vrij van ziektes zijn, schoon, zindelijk, niet te hoog opgeleid, en de kinderen dienen 
belast te worden met zware taken en lange termijn maatschappelijke verplichtingen vanaf zeer jonge 
leeftijd, lang voor dat ze het besef kunnen ontwikkelen om de correctheid van de zaak in twijfel te 
trekken.  

Om deze situatie te bereiken, moet de lagere klasse familie-eenheid blijvend uit elkaar gerukt worden, 
door hen te confronteren met een proces van toenemende kosten voor gezondheidszorg, waarbij de zorg 
voor de ouders en de arbeidsgehandicapten en weeskinderen volledig op de schouders komt van de 
ouders of andere familieleden. 
De kwaliteit van het onderwijs aan de lagere klassen moet van het slechtste niveau zijn, zodat de 
oorsprong van onwetendheid al op school gecreëerd wordt door het isoleren van de inferieure klasse van 
de superieure klasse, dit moet onbegrijpelijk zijn en blijven voor de inferieure klasse. Met een dergelijke 
opgedwongen gehandicapte start in het leven, zullen de lager geklasseerde individuen weinig of geen 
hoop hoeven te koesteren om zich nog ooit los te kunnen maken uit het hun toegewezen lot in het leven. 
Deze vorm van slavernij is essentieel voor het behoud van een zekere mate van sociale orde, vrede en rust 
voor de heersende hogere klasse. 

( Inzet: Toevallig zag ik in November 2014 nog in het journaal een reportage over het schrikbarend grote 
aantal afgestudeerde leerkrachten voor het basisonderwijs, die geen van allen nog een baan kunnen 
krijgen. De hierboven geplande opzet werkt dus volop. Er is behoefte aan leerkrachten - goede 
leerkrachten wel te verstaan! - ze zijn er volop, maar ze krijgen geen enkele kans volgens bovenstaand 
scenario. Net zoals uw en mijn kinderen) 

 
INTRODUCTIE VAN HET STILLE WAPEN 

 
Alles wat wordt verwacht van een normaal wapen, wordt ook verwacht van een stil wapen door de 
makers, maar dan op zijn eigen bijzondere manier van functioneren. Het schiet situaties ( in plaats van 
kogels ) voortgestuwd door de verwerking van gegevens ( in plaats van de chemische reactie - explosie) 
afkomstig van bits van de gegevens ( in plaats van korrels van buskruit ) van een computer (in plaats van 
een geweer ) bediend door een computer programmeur ( in plaats van een scherpschutter ) onder het 
bevel van een bancaire magnaat ( in plaats van een militaire generaal.) 

Het maakt geen duidelijke explosieve geluiden, veroorzaakt geen duidelijke lichamelijke of geestelijke 
verwondingen, en het bemoeit zich niet met iemands dagelijkse sociale leven. Maar het maakt een 
onmiskenbare 'ruis' en veroorzaakt daarmee onmiskenbare fysieke en mentale schade, en het 
interfereert met het dagelijkse sociale leven, dat wil zeggen, onmiskenbaar aan een getrainde waarnemer, 
aan iemand die weet wát te zoeken.  

Het publiek kan dit wapen niet begrijpen, en daarom niet geloven dat ze worden “gevangen” en 
onderworpen door een wapen. 

Het publiek kan instinctief het gevoel krijgen dat er iets mis is, maar vanwege de technische aard van het 
stille wapen, kunnen ze hun gevoel niet uiten op een rationele manier, of omgaan met het probleem met 
intelligentie. Daarom weten ze niet hoe of waar om hulp te vragen, en ze weten niet hoe te associëren 
met anderen om zich hier tegen te verdedigen. Wanneer een stil wapen geleidelijk aan wordt toegepast 
op het publiek dan past het publiek zich aan aan het wapen. Het publiek tolereert de aanwezigheid van 
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het stille wapen, en leert de aantasting van hun leven te tolereren tot de druk (via psychologische 
economisch) te groot wordt en ze emotioneel ontsporen 
Daarom is dit stille wapen een soort van biologische oorlog. Het tast de vitaliteit, de opties, en de 
mobiliteit van de individuen van een samenleving zwaar aan, door te weten, te begrijpen en te 
manipuleren, door het aanvallen van hun bronnen van natuurlijke en sociale energie, en hun fysieke, 
mentale en emotionele sterke en zwakke punten. 

Burgemeester Amschel Rothschild zei ooit:”Geef mij de controle over al het geld, en het zal me een zorg 
zijn wie er de regels maakt”. 

Stille wapentechnologie van vandaag de dag is een uitvloeisel van een eenvoudig idee dat ontdekt werd 
door, bondig uitgedrukt, de geciteerde heer burgemeester Amschel Rothschild en ook daadwerkelijk 
wordt toegepast. Mr. Rothschild ontdekte het ontbrekende passieve component van de economische 
theorie die bekend staat als de economische inductantie. Hij kan nooit zelfs maar het vermoeden gehad 
hebben, dat zijn ontdekking destijds eind 17e eeuw, in de 20e eeuw door de uitvinding van de 
elektronische computer, daadwerkelijk in de controle van de wereldeconomie zou kunnen worden 
toegepast.  

Wat Mr. Rothschild had ontdekt was het basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen, zoals 
toegepast op de economie. Dat principe is " dat wanneer je uitstraalt de macht te hebben, mensen snel 
geneigd zijn om je die macht ook daadwerkelijk te geven.” Mr. Rothschild had ontdekt dat degene die 
valuta of deposito leningen en/of rekeningen had, dat die persoon het vereiste imago had van macht, een 
macht, die kan worden gebruikt om de mensen te stimuleren in de overgave van hun echte rijkdommen in 
ruil voor een ( papieren) belofte van grotere rijkdom (in plaats van de reële loonsom). De mensen zouden 
dan hun echt onderpand in ruil zetten voor een lening van beloftes. Mr. Rothschild vond dat hij meer 
troeven in zijn mouw had, dan dat hij echt waar kon maken, zolang hij iemands voorraad goud als een 
lokkertje kon laten zien aan een van zijn klanten. Mr. Rothschild leende zijn promessen aan particulieren 
en aan overheden. Deze zouden vervolgens overwaarde of restschuld creëren. Dan zou hij het geld 
zogenaamd plotseling schaars maken, waardoor het systeem voor degene die in de schulden zit plotseling 
omdraait. De schuldeiser komt nu om de sleutel van zijn onderpand voor de verplichting van de 
contracten. 

Deze cyclus werd vele malen herhaald. Deze druk kan ook worden gebruikt om een oorlog te laten 
ontbranden. Dan zou hij de beschikbaarheid van valuta kunnen manipuleren om te bepalen wie de oorlog 
zou winnen. De overheid die regelmatig qua wetgeving de andere kant opkeken, door hem de controle 
over zijn economisch systeem te geven, kreeg uiteraard zijn steun. Invordering van de schulden werd 
gegarandeerd door economische hulp aan de vijand van de schuldenaar. De winst via deze economische 
methodologie maakte Mr. Rothschild steeds rijker en des te meer in staat om zijn rijkdom uit te breiden. 
Mr. Rothschild had ontdekt dat rijkdom hem de macht gaf om de economische structuur te herschikken in 
zijn eigen voordeel. 

Sinds de komst van de computer heeft men allerlei testen uitgevoerd op de wereldbevolking, zonder dat 
de bevolking hier enige weet van heeft. Zo laat men olieprijzen kunstmatig exploderen en kijkt vervolgens 
op ingenieuze computermodellen hoe de wereld daar op reageert. De resulterende echo's van de 
economische schok zijn theoretisch geïnterpreteerd door computers en de psycho-economische structuur 
van de economie is dus ontdekt. Het is door dit proces dat partiële differentiaalvergelijkingen en verschil 
matricos worden ontdekt dat een huishouden definiërt, en het mogelijk maakt om de evolutie binnen een 
economische sector enigszins tot vrij nauwkeurig te voorspellen. Aan de hand van de respons van het 
huishouden, kan met  toekomstige schokken  voorspelt en gemanipuleerd worden en de maatschappij 
wordt hierdoor een braaf tam dier dat aan de riem of met teugel onder controle gehouden wordt door 
een geavanceerde computer die automatisch draait op door mensenhanden ingebrachte geregelde sociale 
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energie boekhouding. Uiteindelijk  komt zo elk individueel element onder computerbesturing via de kennis 
van persoonlijke voorkeuren, zoals de kennis gegarandeerd door computer vereniging van voorkeuren van 
consumenten (Universal Product Code - UPC -streepjescodes op verpakkingen) met geïdentificeerde 
consumenten (geïdentificeerd via associatie met het gebruik van een credit card en later, in de nabije 
toekomst, een permanent getatoeëerd framenummer onzichtbaar onder normale omgevingsverlichting, 
of een geïnjecteerde chip onder de huid.  

Het is slechts een kwestie van tijd voordat het nieuwe ras van zelfstandige programmeurs / economen zal 
aanslaan bij de verstrekkende gevolgen van het werk begonnen aan Harvard in 1948. De snelheid 
waarmee ze hun waarschuwing kunnen meedelen aan het publiek zal grotendeels afhangen van hoe 
effectief we op het beheersen van de media zullen zijn, het ondermijnen van het onderwijs, en het 
houden van het publiek afgeleid van de aanstormende werkelijkheid, door slechts zaken op de televisie te 
tonen die niet van belang zijn, en op deze wijze de aandacht wegleiden van onze werkelijke plannen. 

Het Harvard Economic Research Project (1948-) was een uitbreiding van de Tweede Wereldoorlog II 
Operations Research. Het doel was om de wetenschap van het beheersen van een economie te 
ontdekken; in eerste instantie de Amerikaanse economie, en dan pas de wereld economie. Men was van 
mening dat met voldoende wiskundige onderbouwing en data, het bijna net zo makkelijk zou zijn om de 
controle van de trend van een economie te voorspellen, als voor het voorspellen en beheersen van de 
baan van een projectiel. Zoals het geval blijkt te zijn. 

Tot zover een samenvatting uit een document van 28 pagina`s. De boodschap hieruit moge duidelijk zijn, 
en als we kijken naar Amerika anno 2014 kan ik niet anders als concluderen dat het proces in volle gang is. 
We worden via de media voor de gek gehouden. Hoe zou de wereld eruit zien als men de elektriciteit zou 
afsluiten??  

Na eerst alles te “automatiseren”en banken onbemand via computers te laten “werken”: betalingsverkeer 
volledig via bankpasjes te verplichten, dus geen contant geld meer. En dan plotseling de stekker eruit 
trekken??  Ziet u het schrikbeeld al voor u? 

We worden door de regering voor de gek gehouden. 

Het weer is ook al jaren onder controle van de schaduwregering. 

Het bankwezen is onder controle. 

De wereld wordt geregeerd door robots. 

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

Is de first lady een man? 

Multifunctionele robotten. 

https://www.youtube.com/watch?v=HuMShxAq7XQ 

waar hebben we dat gezicht toch meer gezien? 

Hierboven enkele linken die diep tot nadenken stemmen over door wie en door wat onze wereld nou 
eigenlijk geregeerd wordt 
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LEGER BASIS PROGRAMMERING 

Er vond nog meer programmering plaats op een legerbasis waar ik heen gebracht werd, en waar ik langs 
enkele mannen in legeruniformen werd geleid naar een ondergrondse faciliteit die zich onderaan twee 
lange, erg steile trappen bevond, in een betonnen ruimte die bekleed was met metalen platen. Ik werd 
meegenomen langs een ruimte waar wat bureaus en computers stonden, naar een ruimte achter de 
ruimte waar alle computer apparatuur stond opgesteld. Ik werd in een lange cilindrische machine 
geplaatst waarin ik ofwel zat of stond, terwijl ze allerlei dingen met me deden. Ik werd ook in een 
decompressietank gestopt, waar ik het ene moment het gevoel had dood gedrukt te worden, en het 
volgende moment kwam er gas binnen en moest ik onbedaarlijk lachen, en voelde ik me volledig 
gewichtloos. Ze maakten electrodes en draden aan mijn ledematen vast en ze gebruikten hele harde 
geluiden die afgewisseld werden met juist weer hele zachte geluiden, om dan ineens weer het volume 
enorm op te voeren en dan stond er een man in legeruniform en die gaf mij woorden en zinnetjes door, 
die voor mijn bewustzijn niet hoorbaar waren, vanwege het enorme lawaai waar ik tegelijkertijd aan werd 
blootgesteld. Ze haalden me door een hele reeks machines, de een tolde me rond, de ander draaide in een 
andere richting, en bij weer een andere werd ik, alsof ik koprolletjes maakte, rondgedraaid voor een 
behoorlijk lange tijd. Dan werd ik op een tafel gelegd en werd er met felle lichten in mijn ogen geschenen 
en erg harde geluiden in mijn oren gedrongen via koptelefoons. Tegelijkertijd stond er een officier 
ontzettend tegen me te schreeuwen. Ik was zo ontzettend de kluts kwijt en geschrokken en ik was zo 
doodsbang, dat een andere officier me moest proberen te kalmeren en me van de tafel moest helpen, 
zodat ik mezelf kon aankleden en kon gaan. Ik werd naar buiten gebracht waar een limousine stond te 
wachten. Ik herinner me nog dat het gebied waar we toen waren veel leek op de Californische woestijn. Ik 
nam alles in me op wat ik zag, zoals een reporter bij een besloten rechtbank waar geen foto`s gemaakt 
mogen worden. Nog binnen zag ik, terwijl de Amerikaanse doktoren mijn voorhoofd in een band 
vastklemden en me weer aan electroden aansloten, om me heen, andere mensen zitten als zombies met 
ook hun hoofd in een band geklemd en electrodes op hun hoofd. We hadden allemaal een nummer dat 
ons overal achtervolgde, onwillekeurig naar welk adres we gebracht werden. Ze onderzochten onze 
hersenen met een varieteit aan onderzoeksmethodes, onder allerlei omstandigheden en met de meest 
vreemde impulsen. Ze bestudeerden genetische effecten, culturele effecten, effecten op onze 
eetgewoonten, elk effect op het gebied van milieu, het effect op de genen en de hersenfuncties van een 
persoon, hun levensfunctie, hun levensduur en productiviteit. Ze registreerden dit ( door middel van de 
electroden) en brachten de gegevens in kaart van alle data die in de hersenfuncties werden ingebracht. Dit 
hielp hen o.a. om de situatie te verbeteren voor mensen die lange tijd in een ruimtestation of op andere 
planeten moesten doorbrengen. De bioscoopfilm “Coma” werd later gebruikt om deze werkelijkheid te 
camoufleren en als iets afkomstig uit de verre toekomst of als de wilde fantasie van een 
Hollywoodproducer voor te stellen. De beelden waren echter identiek aan de werkelijkheid. Ergens in 
Engeland kwam ik ooit in een grote donkere ruimte met zwart marmeren vloer waar ik ook zo,n installatie 
aantrof. Mensen ( ook ik ) hangend aan kabels, hele rijen. Ik ben beslist de enige niet. 

( inzet: hieronder vindt u een link, die naar een trailer van de hierboven genoemde film “Coma” verwijst, 
aan het einde van de trailer komt de scène die Brice Taylor bedoeld pas in beeld. ) 

https://www.youtube.com/watch?v=pqUxB2l6N_Q 
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WEER TERUG BIJ WINNETKA TECH  

Gekscherend, werd onze school in de volksmond “Winnetka Tech”genoemd, en in principe was dat een 
verbazendwekkend goede benaming voor een hoger voortgezet onderwijs dat een groep leraren had, die 
tot “de ingewijden” behoorden en wiens taak het was om meer in iemands hersenen te pompen alsdat er 
volgens de normale normen in paste. De school was een fabriek van “jonge volwassenen”zoals Henry 
Kissinger ons noemde. In de middelbare school begon Henry aan de vorming van geheugen archieven bij 
mijn vriendin Candy, maar Henry vond haar te robotachtig. Henry zei dat ik een natuurtalent was en dat 
het bij mij allemaal gesmeerd ging, zonder scherpe kantjes. Dan had je ook nog Helen, een studente die 
voor mijn tijd “het vriendinnetje” voor de President was geweest, en er was ook een mannelijke student 
waarvan ik de naam niet meer weet. Henry werkte met ons allemaal, maar ik werd verkozen boven alle 
anderen omdat ik zo natuurlijk overkwam en zo typisch Amerikaans, terwijl de anderen door hem gezien 
werden als “te buitenlands” of veel te robotachtig. Henry zei dat hij hen wel kon en ook ging gebruiken, 
voor uiteenlopende opdrachten, maar ik was bijzonder omdat ik flexibeler was en voor vrijwel elke 
opdracht inzetbaar. Een vrouwelijke astronaute werd daar ook opgeleid en slaagde voor de Taft school. 

Soms werd ik van uit school in speciale kleine ( gehandicapten ) school busjes naar Van Nuys Vliegveld, of 
naar LAX vliegveld of naar een van de helicopterplatforms gereden, boven op daken van gebouwen, of bij 
legerbassissen afgezet.Tegen het einde van de 60er jaren werd ik met vrij grote regelmaat uit de klas 
gehaald en met zo,n busje weggebracht voor allerhande verschillende dingen. Dat waren veelal seksuele 
diensten voor belangrijke zakenlui of politici, of voor een ontmoeting met Nixon op een of andere 
afgelegen strand in Californië, of om Reagan van dienst te zijn in het Motion Picture Country Hospital, of 
voor een ontmoeting met Bob en zijn vrienden op een of andere plek. Er waren erg veel belangrijke 
zakenlui in Zuid-Californië, Noord Californië, Sacramento, Santa Barbara, Ojai, San Fransisco, San Luis 
Obispo, Santa Cruz, Carmel en ga zo maar door… waar ik werd afgeleverd voor seksuele diensten en om 
berichten voor de Raad over te brengen. Pakken, nette pakken en nog meer nette pakken. Ik wist nooit 
van tevoren waar ik heen gebracht werd of bij wie. De chauffeur van de bus was ook vrijwel steeds een 
andere persoon. Eens had ik een vrouwelijke chauffeur en die vertelde mij dat ze helemaal uit de 
binnenstad was gekomen om mij te rijden. Ze zei: “Je ziet er voor mij niet erg gehandicapt uit,” ik kon daar 
niet op reageren, kon niet eens denken, maar in plaats daarvan liep ik bij onze stop gewoon weg van haar 
en het gerechtsgebouw in waar ik een rechter seksuele diensten moest gaan leveren en een boodschap 
doorgeven. Vaak stapte ik uit het speciale gehandicapten busje en later was er dan weer een ander 
gehandicaptenbusje dat me weer oppikte en terug naar school bracht. Ik bracht niet zo heel erg veel tijd in 
de schoolklas door, maar mijn leraren zeiden niets als ik mijn huiswerk niet inleverde. Ik weet niet 
waarom, ik weet alleen dat ik nooit ergens naar gevraagd werd. Het kwam wel voor dat ik een komplete 
week “vrij” kreeg, en gedurende die tijd continue onderweg was met Nixon en Henry op buitenlandse 
reizen. Wanneer ik met Nixon reisde, werd ik van te voren door Henry geprogrammeerd om zijn 
strategische plannen altijd binnen “handbereik” te hebben, als ik “aan” gezet werd door Nixon, zodat hij 
nog even snel een opfriscursus van Henry`s plannen kreeg. Ik verbleef in afwachting van mijn “dienst” vaak 
in de lobby van het hotel, of in een speciaal voor mij gehuurde kamer. Op die manier zag ik eruit als een 
reguliere gaste. Nixon zette mij vaak “aan” net voor, gedurende, of na een vergadering en liet de seks 
altijd tot het allerlaatste zitten. Tot die tijd was ik volledig tot zijn beschikking als een wandelende 
computer die tot de tanden toe bewapend was met data die er op commando allemaal gladjes uitrolden. 

“Deze computer,” zei Henry eens tegen Nixon, “heeft alles waar een man in jouw positie maar van kan 
dromen,” toen ik Nixon vergezelde naar China, USSR, het verre oosten, en de Vietnamonderhandelingen 
enz. steeds vermomd als iemand anders, om Henry`s belangen te behartigen. Dus, in aanvulling op mijn 
geheime leven gedurende mijn zogenaamde studie op de middelbare school, werd ik het hele land 
rondgevlogen en de wereldbol ook, steeds de individuen bedienend die Kissinger mij voorschotelde. Het 
was als routine om seks te hebben met de leraar maatschappijleer, meneer Saul Rowen, die later de 
eigenaar werd van het Cali kamp, een exclusief kindervakantieparadijs in Zuid Californië. Sommige dagen 
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als ik op school was, werd ik tijdens de lunchpauze door mijn broers gefilmd in pornografische films die 
opgenomen werden in de donkere kamer van de afdeling fotografie op school. Daarnaast had ik aldoor 
seks ( als steeds totaal niet bekend aan mijn bewustzijn ) met leden van de zakenwereld, en verdiende zo 
zelfs een “eervolle” vermelding voor “bewezen diensten” met een trofee van de Rotary Club van 
Woodland Hills, bij mijn afstudering. 
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ROCKEFELLER EN KISSINGER BESLISSEN OVER MIJN TOEKOMST 

Oom Rocky was mijn gemeenschappelijke sponsor en hij was op zekere dag in het kantoor van Henry, toen 
Henry zich tot mij wendde en zei:” Mijn lieverd, heb jij nu niets te zeggen tegen meneer Rockefeller?” 
“Jawel meneer,”was mijn antwoord, en geheel zoals ik geprogrammeerd was te zeggen zei ik:” Meneer 
Rockefeller, ik zou u willen vragen of u mijn verdere opleiding zou willen sponsoren?” Waarop hij 
zei:”Natuurlijk, het is mij een groot genoegen om een rol te mogen spelen in jouw toekomstige groei en 
jouw bijdrage aan de mensheid.” Hij stond op, liep in mijn richting en zei:” Om jouw opleiding te mogen 
financieren, betekend voor mij dat je nu definitief een lid van mijn familie bent, en elke vrouw die zo slim 
is  als jij bent, mag mij oom Rocky noemen,”en hij schudde mijn hand. Nu wist ik dat hij ook deel 
uitmaakte van mijn echte familie, die familie waar oom Charlie het al over gehad had. Mijn 
betrouwbaarheid was gedurende vele jaren op de proef gesteld, en het leek erop dat ik geslaagd was voor 
het “examen” om op het hoogste niveau ingezet te worden. Maar welk niveau kon nog hoger zijn dan de 
President van de Verenigde Staten? In mijn ervaring waren de leden van De Raad, en sommige 
intenationale individuen zoals de Rockefellers, de enigen, die met kop en schouders uitstaken boven de 
regering en de politici van de Verenigde Staten. 

Nadat deze “eer“  mij te beurt gevallen was, duurde het nog maar drie dagen om dit hoogste niveau van 
programmering te volvoeren. Ik weet niet waar ze me deze keer heenbrachten, maar de muren in de 
kamer waren wit van kleur, alsof ik in een ziekenhuis was. Er was een platte zilveren band die passend 
werd afgesteld op de maat van mijn hoofd, en er zaten enkele ringen omheen als een halo. Dat werd 
gekoppeld aan electroshocks die door mijn vingers en tenen gingen. Ze stuurden toen electroshocks door 
mijn dunne darmen, mijn pinken en kleine tenen. Daarna stuurden ze electroshocks naar mijn volgende 
vinger en teen en gingen zo een voor een het hele rijtje af. Ondertussen versprongen de electroshocks 
van mijn dunne darmen naar mijn dikke darmen. Op dezelfde momenten dat ze de electroshocks 
toedienden, schenen ze verschillende kleuren felle lichten in mijn ogen die van rood naar blauw en paars 
gingen. Daarna nog eens met gele lichtflitsen, gepaard met electroshocks via een andere combinatie van 
tenen en vingers. Ze completeerden de komplete regenboog met alle kleuren, waarbij ze steeds een 
vinger en teen combinatie gebruikten en electroshocks. Als luistervink tegen wil en dank, kon ik iets 
verstaan over het creëren van een perfecte coördinatie tussen niet alleen de linker en de rechter 
hersenhelft motor symetrie, maar het werkelijk laten functioneren als een motor, gepaard met 
hersengolvenpatronen, zodat de androïde robot er absoluut normaal en totaal menselijk uit blijft zien. 
Het leek eindeloos lang te duren, deze programmering, en al die tijd zat ik vastgebonden in een 
elektrische stoel, niet bij machte iets te doen en moest dit allemaal gelaten over me heen laten gaan. 
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VOORGESTELD AAN  GOUVERNEUR RONALD REAGAN 

Langzaamaan werd ik aan Ronald Reagan voorgesteld toen ik een teenager was. Privé ontmoetingen 
werden geregeld door Bob Hope, zodat Ronald Reagan mij kon ontmoeten in een kleine filmzaal, die deel 
uitmaakte van het Motion Picture Country Ziekenhuis, dat zich in Calabasas-Californië bevond. Dit was 
op slechts tien minuten fietsen van mijn ouderlijk huis tijdens mijn kinderjaren in Woodland Hills. Het 
ziekenhuis was eigendom van, en werd gerund door, de Screen Actor`s Guild ( SAG ). Nadat mijn vader 
een hartaanval gehad had, werkte mijn moeder daar 10 jaar lang als secretaresse en boekhoudster voor 
de adjunct Direkteur.  

Ik was geprogrammeerd om lopend of op mijn fiets naar die filmzaal te gaan, om vele films te zien, die 
een deel vormden van mijn programmering. Ze hadden tot doel bepaalde “gewenste” gewoontes en 
karaktertrekjes over te nemen van de actrices in de films. Enkele films die ik me nog herinner waren: My 
Fair Lady, Gejaagd door de Wind, De onzinkbare Molly Brown, veel Disneyfilms en de Tovenaar van Oz. 
Vaak kwam er, terwijl ik rustig films zat te kijken, ineens een man uit het niets en gaf me een enorme 
stroomstoot met een of ander elektronisch apparaat. Bij andere gelegenheden was het gaan zien van 
een film slechts een smoesje om Ronald Reagan in een privésfeer te ontmoeten. Mij was ook 
geïnstrueerd het boek Bloemen voor Algernon te lezen, hetgeen in zich de bedoeling had, tijdens het 
lezen alles te vergeten wat er in het MPC Ziekenhuis en op andere plaatsen allemaal gebeurd was. Het 
was daar in het MPC Ziekenhuis dat Ronald Reagan met mij kennis begon te maken, met mij, maar ook 
met nog vele van mijn andere “persoonlijkheden.” 

Mij was van tevoren goed op het hart gedrukt dat ik een “belangrijke gast” had, en dat ik verwacht werd 
een goede indruk bij hem achter te laten en ik hem dus de volledige “behandeling” moest geven. De 
Raad had grote plannen met Ronald Reagan, en hij voldeed precies aan hun verwachtingen. Hij bewees 
dat, door hun commando`s tot op de letter nauwkeurig op te volgen. Dat deed hij in feite al, nog voordat 
hij tot gouverneur “gekozen” werd. Ze noemden hem een “goed acteur” die bereid was door hun 
brandende hoepels te springen op elk ( door hen )  gewenst moment. Ze zeiden steeds tegen hem, dat 
hij voor het “welzijn van zijn land” werkte, en hij leek zichzelf daarbij nooit iets af te vragen. Maar ik loop 
weer op mijn verhaal vooruit. 

Die eerste keer dat ik met Reagan alleen was in dat kleine theather, werden door iemand de lichten 
gedoofd in het theather en dat was mijn signaal om te beginnen met de “volledige behandeling”. Die 
bestond hieruit dat ik op het kleine podium ging, er een dansje deed, een liedje zong, en daarbij volledig 
naakt stripte, dan ging ik nog steeds volledig naakt terug de trapjes op naar boven, waar Ronald Reagan 
alleen zat, en dan klom ik naakt op zijn schoot om mijn programma “voor te dragen.” Daarbij volgde ik 
mijn voorgeprogrammeerde instructies en ik vertelde hem dat ik elk verlangen of gril die hij maar kon 
bedenken kon bevredigen. Dat ik goed geïnstrueerd was en dat alles wat wij samen deden in mijn vakje 
topgeheim werd bewaard en dat het daar voor altijd zou blijven zitten. Zoals Bob Hope me opgedragen 
had.  

Ronald Reagan leek hierdoor in verlegenheid gebracht, een reactie op dat moment, die hem nog jaren 
zou achtervolgen m.b.t. mij. Hij leek overdonderd, maar zijn reactie was toch:”Ik ben óm, zeg maar tegen 
Bob dat ze me in de zak hebben!”  Aandachtig zijn exacte reactie plaatsend in mijn geheugen, schoof ik 
van zijn schoot, verzamelde mijn kleding op het podium en kleedde ik me weer aan. Ik had diverse 
persoonlijkheden die speciaal gecreëerd waren om Ronald Reagan seksueel te behagen. Een daarvan was 
er een van totale toeweiding aan hem door de jaren heen. 

Ik werd veelvuldig “ingezet” in en rond 1968 toen ik 17 jaar oud was voor, en op dat moment vooral, 
toen al Gouverneur Ronald Reagan en kort daarna voor de President van de Verenigde Staten Richard 
Nixon. Deze Top-Politici was verzekerd dat mijn “opleiding” garant stond voor het onmogelijk uitlekken 
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van deze informatie die nu uitlekt. De allerhoogste standaard van mijn training  om volledig onder mind 
control te staan, stonden er garant voor dat ik naar believen door deze hoogstgeplaatste leiders gebruikt 
en misbruikt kon worden, zonder dat ik zelf daar enige herinnering aan over zou houden. Op die manier 
creëerden ze op het allerhoogste niveau controle over iemand. Waarbij de spion niet weet dat hij of zij 
een spion is, en dus ook niet weet dat hij of zij spioneert.  

Een ontmoeting met Ronald Reagan vond regelmatig plaats in het MPC ziekenhuis, maar de manier 
waarop dit werd voorbereid droop van de geheimzinnigheid. Op zondagmiddagen stonden we vaak voor 
de kassa van de grote filmzaal in de rij en ik moest dan voorwenden dat ik naar de WC moest. Ik ging dan 
uit de rij en achterom het theater naar het kleine filmzaaltje, waar ik naar binnen sloop en dan in het 
stikkedonker bleef wachten totdat hij kwam opdagen. Soms was hij er al en zat in een donkere hoek op 
me te wachten. Ik leverde dan snel mijn boodschap af en ging weer terug naar mijn ouders in het grote 
theater. Soms was het andersom, en zat ik op hem te wachten in het donker. Hij zag er altijd een beetje 
onbeholpen uit, als een kwajongen die bang was betrapt te worden door zijn ouders, terwijl hij met z`n 
vingers in de koektrommel zat. Als we klaar waren ging ik gewoonlijk snel weg. Vaak raffelde ik een hele 
boel informatie af, die ik aan hem moest doorgeven, dit was aanvankelijk om te testen of hij wel met mij 
kon werken, en of hij mijn tempo wel kon bijbenen. Het was daarna aan hem om te doen wat er van hem 
verwacht werd, om zogezegd te slagen voor zijn “examen”. Hij moest als Gouverneur eigenlijk een soort 
“toelatingsexamen“ doen om te laten zien dat hij geschikt was om als President naar voren geschoven te 
worden. Hem werd voorzichtig, stapje voor stapje uitgelegd, dat ik een robot was, die alleen maar 
boodschappen overbracht van de Raad en dat hij zich niet moest verkijken op mijn jeugdige leeftijd. Hem 
werd duidelijk gemaakt dat hij mijn mogelijkheden nooit mocht onderschatten, en dat hij mij zo volledig 
en optimaal moest gebruiken als dat zijn werk vereiste. Toen hij eenmaal als Gouverneur gekozen was, 
werd ik de schakel tussen Nixon ( als President) en Reagan ( als Gouverneur ). De Raad had ze beiden in 
hun greep en door deze samenwerking konden ze elke gewenste wetsaanpassing erdoor drukken die ze 
wilden. Dit werd nog veel erger uitgebuit toen Reagan eenmaal als President was geïnstalleerd door de 
Raad ( niet door democratische vrije keuze van het volk!) en later werd Pete Wilson op exact dezelfde 
manier voor hun karretje gespannen. Een heleboel wetgevingen en aanpassingen aan vergunningen en 
toelatingen werden klakkeloos onderling ondertekend, en tegen de tijd dat Pete Wilson als Gouverneur 
aantrad, en Reagan als President, was de weg al gebaand voor alle zaken die de Raad voor hun eigen 
belang noodzakelijk achtte. 

Er was een wat ouder heertje met grijze haren en een diamanten ring aan zijn linkerpink, aan wie ik 
regelmatig moest rapporteren in het MPC Ziekenhuis. Hij bracht mijn moeder een vel papier dat ze 
moest ondertekenen. Dit oude heertje leverde mij vaak af bij diverse kamers of ook wel in de vrijstaande 
vakantiehuisjes op het buiten terrein om diverse mensen te ontmoeten. Hij zei me dan dat ik maar vast 
naar binnen moest gaan om daar te wachten. Vaak was Reagan dan de persoon die binnenkwam. Het 
kwam ook best wel vaak voor dat hij mij overdroeg aan iemand van de geheime dienst, die me dan 
afleverde bij ( toen nog Gouverneur ) Reagan. Ik werd vaak naar een vakantiehuisje gebracht dat in 
gebruik was door de huishoudelijke dienst, om daar sex met Reagan te hebben en mijn opdrachten van 
de Raad over te brengen. Later op de dag kwam dan de man met zijn diamanten ring aan zijn linkerpink, 
en bracht me weer terug bij mijn moeder. Hij zag volgens mij nooit, bij wie ik geweest was. 

Het kwam soms voor dat ik bij mijn moeder kwam en dat zij in haar bureau een lade opende en er een 
document uithaalde wat ze uitstreek op het bureaublad zodat ik het kon lezen en letterlijk in me op 
nemen. Voor mij uitgestald lagen papieren met data in de toekomst en tijden erbij van afspraken met 
Reagan en andere mensen in het MPC Ziekenhuis. Dan weer lagen er papieren vol met cryptische 
instructies die ik moest opslaan, en op elk gewenst moment weer tevoorschijn moest kunnen halen. 
Specifieke zinnen voor bepaalde personen, of lijsten vol met kolommen met viercijferige getallen die ik 
moest decoderen en ontcijferen. Het kwam ook wel voor dat ik als toehoorder dienst deed in het kleine 
theater, terwijl Reagan zijn toespraak op mij uit probeerde. Ik nam de toespraak woord voor woord mee 
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naar de Raad en die brachten dan hier en daar veranderingen aan, waarop ik weer terug ging naar 
Reagan en hem zijn vernieuwde toespraak voordeed. Af en toe werd me opgedragen om op mijn fiets 
naar het MPC Ziekenhuis te gaan, of ik ging met mijn moeder mee als ze ging werken, en bleef dan buiten 
in de tuin. Ze vroeg me nooit wat. Nadat ik op 16 jarige leeftijd begon met autorijden, zei m`n moeder 
steeds dat ik moest laten weten waar ik heen ging, als ik weg ging. Ik was vaak in het theater.De man die 
me altijd binnenliet buiten kantooruren, leek op iemand van de huishoudelijke dienst, maar ik denk dat 
ook hij deel uitmaakte van het geheel. Er kwamen vaak mannen langs die aan een ronde tafel gingen 
zitten en met elkaar spraken over mij, terwijl ik er in “parkeer-stand” naast zat. Het gesprek eindigde 
gewoonlijk met:”Dat is wat de baas wil.”   

“De Baas” was Bob Hope, en deze mannen leken alles over mij te weten. Bob Hope wilde nooit sex met 
mij in het PHC Ziekenhuis filmzaaltje, want hij vond dat er te veel oude mensen in het ziekenhuis 
rondliepen.  

Ouderdom was blijkbaar iets waar hij erg depressief van werd. 
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  MILJOENEN DOLLAR BABY`S 

Ik ving gesprekken op, waarin de President van de Verenigde Staten en andere toppolitici de diensten 
aangeboden werden van “escorts.” Het allerlaatste snufje van de CIA op het gebied van menselijke robot 
technologie, die de perfecte combinatie van geprogrammeerde sex slavinnen en spionnen waren. Ze 
werden aangemoedigd om gebruik te maken van deze “escorts” om hun seksuele en emotionele 
behoeften te bevredigen, in plaats van zich bloot te stellen aan individuele buitenstaanders, want hun 
escorts waren gegarandeerd veilig, ze hadden vele toetsen doorlopen om er zeker van te zijn dat ze ook 
betrouwbaar waren, ze zwegen over alles als het graf, waren beslist absoluut aan geheimhouding 
onderworpen en ze waren absoluut vrij van venerische ziektes of sexueel overdraagbare aandoeningen. 
De president en alle anderen werd het sterk ontraden, om hun escapades op andere manieren in te 
vullen, met het oog op blootstelling aan de pers. Het was met name juist die vrees voor schandaal in de 
media dat er veel vraag was naar de nieuwste menselijke technologie. Pas veel later, kwam ik tot het 
besef dat de Beta getrainde sex slavinnen van Project Monarch ook wel Miljoenen Dollar Baby`s 
genoemd werden, verwijzend naar de enorme bedragen die betaald moesten worden voor het gebruik 
van een sex slavinne. In de 60er jaren kostte het gebruik van een Project Monarch sex slavinne rond 1200 
dollar per avond. Henry noemde mij zijn “Miljoenen Dollar Machine.” 

Mijn vader en zijn leermeesters hadden een goed stuk werk afgeleverd, ze hadden zich er van verzekerd 
dat ik meerdere persoonlijkheden bezat, en dat ik absoluut en volledig als een robot onder controle 
stond van sommige goed geïnstrueerde regeringsleiders en entertainers, die wisten hoe de “bediening” 
werkte. Ik was toen nog maar amper 16 jaar.  

Waar waarschijnlijk toch niet iedereen van op de hoogte was, was het feit dat ook hier dubbelspel 
gespeeld werd. De Raad ( die van alles op de hoogte was, en nog steeds is ) was óók in staat om de door 
de CIA gecontroleerde sex slavinnen te “activeren” voor hun eigen belangen, zodat ze zonder 
medeweten van de CIA vaak geprogrammeerd werden om voor De Raad te spioneren. Het allerlaatste 
snufje menselijke robot technologie werd nu gebruikt tegen onze eigen regering! 
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MIND CONTROL IN DE GEVANGENISSEN 

Ik droeg witte sandalen, een rode rok en een rood T-shirt toen ik per helikopter naar Sacramento 
Californië werd gevlogen, naar de Vacaville gevangenis. Het betrof hier een mind control experiment en 
deze keer eens niet op mij. Er werd met mind control geëxperimenteerd op de gevangenen. Het waren 
programma`s die ze wilden gaan toepassen op criminelen en op soldaten. ( als ze tenminste effectief 
zouden blijken te zijn) Gouverneur Reagan kreeg een rondleiding door het complex en was niet in de 
buurt toen de gevangenen werden gemarteld en geprogrammeerd. Hij ging weg met iemand die een 
leidinggevende functie had binnen het complex, terwijl ik meegenomen werd om het mondelinge 
gedeelte op de “proefkonijnen” over te brengen. Aan de ene kant van de lange gang met cellen aan 
weerszijden werden de gevangenen met rust gelaten, maar aan de andere kant werden de gevangenen 
aangesloten aan electroden. Ze kregen een band om hun hoofd en polsen en werden electro shocks 
toegediend, en dan bracht een bewaker me dichtbij en liet me mijn teksten zeggen zoals:” Ik zal geen 
misdaden plegen, Ik zal me in de maatschappij gedragen als een brave burger, ik zal niet langer aanstoot 
geven, ik zal niet verkrachten, ik zal rustig zijn, ik zal vreedzaam zijn, ik zal niet vechten, ik zal niet 
vloeken, ik zal een aanwinst zijn voor de samenleving, ik zal orders opvolgen, ik zal opdrachten 
gehoorzaam opvolgen, ik zal mijn land dienen zo goed als ik maar kan.” 

Ze sloten zelfs electrodes aan op hun penissen om ze te electroshocken als onderdeel van een 
traumatiseer tactiek. Terwijl ze gemarteld werden, brak het zweet hen uit en sommigen van deze 
mannen huilden zelfs. Nadat ze getraumatiseerd waren, moest ik elke keer mijn programmeer teksten 
herhalen. Als ik soms alleen gelaten werd met een van hen, was er blijkbaar een zwervende 
persoonlijkheid in me die op de een of andere manier sympatie opbracht voor hun lot, en er het 
zinnetje:” Ik zal vechten voor mijn eigen vrijheid” aan toevoegde. Een man zat op de grond en hield zijn 
hoofd tussen zijn handen en huilde. Men had hem een soort teenboei om zijn teen geklemd en hem 
daardoor meerdere malen electroshock toegediend. Deze mannen vergingen van de pijn, en waren 
emotioneel al volledig gebroken tegen de tijd dat ze dan bij mij gebracht werden, om voor hen mijn 
programmeerteksten te herhalen. Mij was verteld dat ik de boodschappen langzaam, gedistingeerd en 
zachtjes moest overbrengen, zodat hun onderbewustzijn er veel moeite voor moest doen om het te 
“pakken.” Hun bewustzijn was in geen velden of wegen meer te bekennen tegen de tijd dat ze bij mij 
gebracht werden. Sommige mannen plasten in hun brits terwijl ze geëlectrocuteerd werden. Hun 
lichamen schokten in krampen, ze baadden in het zweet, en ze gilden van de pijn. Een man die 
naderhand nog kon praten smeekte me:” Waarom doen ze dit met mij? Help me. Alsjeblieft, help me hier 
weg te komen.” Het was allemaal erg emotioneel, zelfs onder mind-control nog erg aangrijpend. Ze 
helikopterden Reagan en mij die gevangenis in en uit gedurende langere tijd. Het was een streng geheim 
project. Tegen de tijd dat ze klaar waren met deze arme sukkels, hoefden ze de celdeuren niet eens meer 
af te sluiten. Ze gedroegen zich als comapatiënten, en zagen er ook dienovereenkomstig uit.  

Ik hoorde eens iemand in de gevangenis zeggen dat het goedkoper was om de gevangenen in leven te 
houden, dan ze tot de dood te veroordelen. Ik vermoed dat dit slechts een domme opmerking was van 
iemand die deze experimenten op de hersenen van weerloze mensen gewoon verder wilde doorvoeren. 
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HET GEVANGENISSYSTEEM IN OTTAWA 

In de vroege 70er jaren was er een strafkolonie in Ottawa – Canada, waar Reagan veel contact mee 
onderhield, om hun geboekte successen met die van ons in Amerika te vergelijken. Ik werd daar samen 
met Reagan naartoe gevlogen om alle statistische gegevens van de mind control projecten met de 
gevangenen volledig en gerangschikt in mij op te nemen. In het begin van de 70er jaren werden de 
gevangenen aan zware testen onderworpen, en weer later, tegen het einde van de 70er jaren, had men 
hun werkterrein verlegd naar basisscholen!  

Wanneer we eenmaal aangekomen waren bij een gevangenis, moest Reagan een speciale pas laten zien 
waaruit de officiële toestemming bleek om op diverse afdelingen van de gevangenissen toegelaten te 
worden. Gewoonlijk was de aanwezigheid van Reagan al voldoende om alle deuren te openen, en hij 
wuifde mij overal doorheen met de woorden:”Ze hoort bij mij.” Op zekere dag was er echter een 
bewaker die hem tegenhield en z`n pasje eens goed controleerde en daarna naar mijn pasje vroeg. Dat 
had ik niet, nooit gehad ook. Samen met Reagan ergens arriveren opende gewoonlijk alle deuren. Reagan 
werd behoorlijk nijdig en vroeg aan de bewaker of hij zelf wel een pasje had om door de deur te mogen 
gaan waar hij voor stond. De bewaker moest erkennen dat hij niet over die autorisatie beschikte, waarop 
Reagan hem afblufte met de woorden:” Daarom sta jij nou aan deze kant van deze deur, en gaan wij nu 
naar de andere kant van deze deur.” De man stapte verveeld opzij, opende de deur en zei alleen nog:” 
Zoals u wilt, meneer.” Na dit incident werd er voor mij een vals pasje geregeld, een echt pasje leek een 
probleem te zijn. Waarom weet ik niet. Het was mijn taak, als we eenmaal in het beveiligde deel van de 
gevangenis waren, om met mijn fotografisch geheugen alle gegevens m.b.t. de projecten vast te leggen. 
Later, weer terug in New York, bracht ik Henry verslag uit door de data voor hem “af te spelen”. Daarvan 
maakte Henry dan weer korte notities, waarschijnlijk om op zijn beurt weer door te geven aan iemand. Ik 
wist nooit aan wie. Of zelfs maar, of Henry eigenlijk nog wel een baas boven zich had. 

Op dezelfde manier alsdat we in gevangenissen kwamen, kwamen we ook diverse afdelingen op vele 
verschillende locaties van NASA binnen. Ook daar werd ik enkel en alleen naartoe gebracht om mijn 
fotografisch geheugen te laten werken en alles in me op te nemen wat me getoond werd. Op sommige 
plekken waren het dragen van veiligheidshelmen en veiligheidsbrillen voorgeschreven. Ik vond het altijd 
erg prettig als ik die mocht dragen, want dan viel ik tenminste niet meer zo op tussen al die andere 
mensen die ook allemaal hetzelfde droegen. Het was over het algemeen niet voor de hand liggend of 
begrijpelijk wat een jong meisje ( later jonge vrouw ) daar te zoeken had, en om die reden werd mijn 
zoon Danny gecreëerd tot “wandelend archief”. Het was best soms wat ongemakkelijk om voortdurend 
zoveel vragen van mensen te moeten beantwoorden, terwijl ( als ik een man zou zijn geweest ) mijn 
aanwezigheid daar beslist als normaal zou zijn geaccepteerd. 

De Canadese gevangenisdirecteuren waren erg behulpzaam bij het verstrekken van alle mind-control 
onderzoeksgegevens. Zij beschouwden mind-control als een vreedzaam dwangmiddel om een bevolking 
onder controle te houden die anders toch maar voorbestemd was om te mislukken in het leven. Ze keken 
tegen dit onderzoek en de experimenten aan, als iets wat behulpzaam kon zijn om deze criminelen vrij 
rond te laten lopen tussen de gewone burgers, zonder dat zij verder nog ooit een gevaar voor de 
samenleving zouden vormen. Met de zeer tot tevredenheid stemmende resultaten van dit onderzoek op 
zak ging men meteen een hele stap verder. Men focuste zich nu op leerlingen van basisscholen, door 
deze leerlingen een basistraining te geven met mind-control en tevens door bepaalde “starters”  aan te 
brengen in het onderbewustzijn van de zich achteraf niets herinnerende leerlingen, een soort van 
fundering die in de toekomst op commando “gestart” konden worden, en waarop naar believen verder 
gebouwd kon worden. Kissinger voelde zich in zijn nopjes met de mogelijkheden van deze basisschool 
doelen, want hij was er zeker van dat het systeem waterdicht was en veel puurder vanaf het begin, 
terwijl hij bij de ervaringen met de gevangenen een systeem zag ontstaan dat veel kwetsbaarder was 
voor ontsporingen omdat je ten eerste met veel oudere mannen te doen had, velen daarvan hadden een 
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alcholverslaving of een drugsverslaving in hun vroegere leven gekend, en dat beïnvloedde blijkbaar de 
hersens zodanig dat ze moeilijk toegankelijke slachtoffers waren voor mind-control. Een hallucinerende 
drug als een joint had, of kon vernietigende gevolgen hebben, voor jarenlange intensieve mind-control. 
Ze deden in de gevangenissen ook onderzoek naar de effecten van drugs in samenwerking met mind 
control en electroshocks. Ook muziek werd gebruikt als martelwerktuig, daarnaast nog implantaten en 
hypnotische suggestieve belevingen in combinatie met de eerder genoemde dingen. Vele landen waren 
hoogst geïnteresseerd in de mind control technologie. Het werd ook wel als ruilmiddel gebruikt wanneer 
men iets van een bepaalde regering gedaan wilde krijgen. Vele duistere zaakjes, zijn door middel van 
uitwisseling van de kennis, en de benodigde apparatuur voor mind control technologie, tot stand 
gekomen, en dit gebeurde wereldwijd!  We blijven echter wereldwijde marktleider met onze technologie 
die nog steeds verder verbeterd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NASA 

Jaren later liet Reagan eens een aantal gevangenen naar een speciale lokatie brengen, waar hij een 
demonstratie zou geven aan enkele kopstukken van de NASA. Hij toonde hen het succes dat hij had 
verkregen door deze misdadigers letterlijk te robotiseren. Reagan zelf noemde deze mensen nooit 
criminelen, misdadigers of gevangenen, maar“arme behoeftigen.”  Wat men met deze criminelen gedaan 
had, was geen echte operatie of ingreep, het was meer een kwestie van implantaten die de normale 
functies onderbraken, die de automatische hersenreactie normaal gesproken omzet in actie van spieren, 
lichaam, ledematen of spraak etc. Door die ingreep konden deze gevangenen nog geen stap vooruit 
zetten als ze daar niet eerst de opdracht toe hadden gekregen. Hij demonstreerde hoe zo iemand zou 
reageren als hij geprovoceerd werd, door hem een volle emmer met een of andere vloeistof in zijn 
gezicht te gooien. Iets waar iedereen toch wel enige reactie op vertoont, maar de gevangene knipperde 
nog niet met de ogen. Reagan maakte van de gelegenheid gebruik om uit te leggen dat hij het jaarlijks 
budget voor het gevangeniswezen radicaal kon terugbrengen naar een absoluut minimum en zo de 
belastingbetaler een flinke bom duiten kon besparen. Ik stond er zwijgend langs, zoals van mij verwacht 
werd, terwijl ik de boekhouding van de exorbitant hoge uitgaven van Ronald Reagan als Gouverneur 
binnen in mijn archief met me mee droeg. 
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MIND CONTROL DEMONSTRATIES 

Bij een van de demonstraties van mind-control zei Reagan tegen me:” Doe maar een striptease voor het 
verrassingseffect, maak die wetenschappers maar helemaal gek, net zoals je het mij deed die eerste 
keer.”   

Ze demonstreerden alle toepassingen van mind control met de daar aan vast te koppelen mogelijkheden. 
Zoals de mogelijkheid van de controle over geweld zoals bij de gevangenen was toegepast, of om altijd 
de gewenste geheime inlichtingen binnen handbereik te hebben, zoals ik was toegerust, een archief ( 
wandelende computer ) annex sexslavin voor de regering, zodat de mannen in de grootste en mooiste 
kantoren aan hun behoeften voldaan zagen worden, zonder enige vorm van beveiligingsrisico. Deze 
mannen voelden zich zo belangrijk, zij noemden zichzelf de elite.  

Eigenlijk een titel die anderen aan je dienen te geven. 

( inzet: In een ander boek geschreven door Kathleen Sullivan “Unshackled, a survivors story of mind 
control” verteld Kathleen Sullivan dat zij geprogrammeerd, en keihard getraind was, als vechtmachine, 
sluipschutter, moordenaar op commando, parachutiste met volle bepakking in vijandelijk gebied, een 
professionele killermachine met opdrachten over de hele wereld. Survival training in de jungle, 
dagenlang ondergedoken zitten op een plekje van nog geen vierkante meter, en onzichtbaar blijven, 
zonder te eten, drinken of zelfs maar te bewegen. Kathleen Sullivan verteld in haar boek hoe zij er 
getuige van geweest is dat hele legeronderdelen deze zware mind controlled training ondergingen en 
met goed gevolg voltooiden.  

Het leger van de toekomst ziet er dus enigzins anders uit, vechten tegen robots die hersenloos en 
gewetenloos opdrachten uitvoeren.  

Cathy O`Brien vertelt in haar boek : “Trance Formation of America” over hele gerobotiseerde 
politiemachten en legeronderdelen op Haïti, maar….. zo voegt zij eraan toe,:”Ik zag nooit meer mind 
controlled militaire robotten dan op de legerbasis Mount Shasta, ( bij Lake Mount Shasta in Californië) 
wat de grootste mind controlled militaire operatie ter wereld lijkt te zijn, met een gigantische 
troepenmacht en een enorme zwerm zwarte ongemarkeerde helicopters.    

Dit is een aspect van mind control waar Brice Taylor niet over schrijft, wellicht omdat zij met deze kant 
van mind control nooit echt iets te maken kreeg, of dat dit juist bewust bij haar vandaan gehouden is. Ik 
vond het echter voor de volledigheid van dit verhaal, absoluut nodig deze informatie, die gaat over een 
compleet andere ( en erg enge) toepassingsmogelijkheid van mind control, hier toe te voegen. Zodat het 
duidelijk is, dat het hier niet alleen om sex slavinnen gaat. Bijzonder detail: George W. Bush maakte nooit 
gebruik van slavinnen, hij is homoseksueel (net als Barack Obama) en had zijn eigen mannelijke 
sexslaven, zoals ook uit het boek van Cathy O`Brien naar voren komt. Het lijkt erop dat Kissinger vaak de 
waarheid sprak, wanneer hij zei:”Niets is wat het lijkt.” ) 

Reagan zei steeds:” Onze banen zijn zo belangrijk om aan de wensen van de meerderheid gevolg te 
kunnen geven, dat een beetje hulp zoals dit een werkelijk verschil maakt. U zult zien, dat dit de 
technologie is van de toekomst.” Bij andere demonstraties doken soms ook wel heren in legeruniformen 
op, behangen met medailles en gekleurde balkjes op hun borst. Ze kwamen dan kijken naar 
demonstraties, om te zien wat ze er mee konden om “al het mogelijke uit onze jongens te halen” Ze 
maakten aandachtig aantekeningen terwijl Reagan mij  aan hen demonstreerde. 

Toen Reagan mij na 1976 demonstreerde, legde hij uit aan het publiek,:” Dit exemplaar heeft een kind 
gehad, en nu zult u wellicht denken dat dit haar als sex slavin verder onbruikbaar maakt, maar niets is 
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minder waar. Het is ons namelijk gebleken, dat ze net zo ouderlijk bezorgd zijn voor hun baantje bij de 
regering, als dat ze ouderlijk bezorgd gedrag tonen naar hun kind. De natuur leert ons dat als je een 
leeuwenmoeder kwaad wilt krijgen, dat je je dan met haar welpje moet gaan bemoeien. En dat…… heren, 
is precies wat we doen.  De moeite die deze jonge moeder doet om haar kind te beschermen is juist het 
gebied dat haar zo kwetsbaar en toegankelijk maakt voor verdere programmering. Alles wat we op dat 
moment nog hoeven te doen is haar geest te manipuleren waarbij we haar laten vrezen dat haar kind 
misbruikt of gemarteld word, en dan heb je een directe hoogspannings verbinding  naar de bron van 
toewijding en intense emotie die aangewend kan worden door wie dat maar wil, op de manier die hij wil, 
en in zijn eigen voordeel of voor zijn eigen plezier. Geheel naar eigen goeddunken. 

Hij voegde er nog wat van zijn peptalk aan toe:”  Vele van de slimste koppen in onze Natie steunen ons in 
onze onderneming, door zowel grote wetenschappelijke bijdragen te leveren, als ook door forse 
ondersteuning vanuit het bankwezen, en deze mannen dragen er zorg voor, dat wij niet ingehaald 
worden of overlopen worden door het Communisme. Want dat kan ons lot zijn, als we zouden falen dit 
waardevolle onderzoek voort te zetten, want de Communisten lopen al voorop op het gebied van 
gedragscontrole. Ze hebben al een aap naar de maan gestuurd en het is ons duidelijk geworden dat zij al 
aardige  vooruitgang boeken op het gebied van het controleren van de hersenen van hun slachtoffers. 
Wij mogen dus niet ten prooi vallen aan hun boosaardige plannen, we doen er alles aan om hen een flink 
eind voor te blijven. We zijn het aan de Amerikaanse bevolking verschuldigd, de beste technologie te 
hebben die er maar te krijgen is. We kunnen ons niet veroorloven een afwachtende houding aan te 
nemen, we moeten het nú doen, om onze vrijheid in de toekomst veilig te stellen. Op de een of andere 
manier was Reagan in de veronderstelling dat hij de gevangenen een plezier deed en tegelijkertijd de 
veiligheid van het publiek een dienst bewees. Hij sprak over het eindelijk tot rust brengen van de 
gekwelde geesten waar deze criminelenn mee geboren waren, door hun hersenfuncties uit te schakelen. 
“Lobotombies zonder lobotemie” werd dit in de ingewijde kringen wel genoemd. 

Kissinger vond het hele gedoe met de gevangenen maar: “Doodzonde en kostbare tijdverspilling, terwijl 
deze technologie veel productiever aangewend zou kunnen worden bij veel slimmere proefpersonen, in 
plaats het te verspillen aan hele gevangenispopulaties.” Henry Kissinger zei bij herhaling dat hij Reagan 
een absolute imbeciel vond, die zelfs geen enkele bevoegdheid had om deze operaties uit te laten 
voeren. Ik wist niet precies wat hij daarmee bedoelde. Reagan was toch President? 

Reagan gaf afschuwwekkende demonstraties met de gevangenen om zijn vorderingen geloofwaardig 
over te laten komen. Hij stak bijvoorbeeld een gevangene met een lange naald diep in de huid, om te 
demonstreren dat het “proefkonijn” geen pijn meer voelde. Zowel uitwendig als inwendig, en dat deze 
man niet langer een probleem opleverde voor zichzelf of de samenleving. Reagan had het erover dat “ze” 
in staat waren een kompleet “nieuw leven” in deze man te implanteren. Hij doelde hiermee op de mind 
control projecten die op de gevangenen werden uitgevoerd om ze te “normaliseren” zodat ze weer terug 
konden de straat op, terug in de samenleving. Hij meende zo de gevangenissen leeg te kunnen maken en 
daarmee een flinke bezuiniging voor de staatsuitgaven te bewerkstelligen. Hij was de mening toegedaan 
dat hij zo alle criminelen “beter “kon maken en daarmee de criminaliteit voorgoed uit de samenleving 
kon bannen. Er waren daadwerkelijk programma`s toegepast op gevangenen over het hele land verdeeld 
door gebruikmaking van geluidsapparatuur en andere technieken. Sommige daarvan leken verdacht veel 
op elektrische stoelen maar ze waren aangepast om een gereguleerde dosis elektriciteit te stuwen naar 
bepaalde hersencellen om de werking ervan te vertragen. Reagan zei dat deze mannen werden 
“hervormd” hetgeen inhield: dat ze elke dag op precies dezelfde tijd opstonden, ontbijt aten, gingen 
werken, thuiskwamen, de avondmaaltijd gebruikten, tv programma`s ( verplicht ) keken en naar bed 
gingen. “We willen ze nog verder programmeren zodat ze ook nog hun grasveldje netjes maaien en de 
buurt schoonhouden” voegde hij er nog met een grijns aan toe. “Dit slaat dan als vanzelf over op de rest 
van de samenleving waardoor een hele hoop overheidstaken komen te vervallen zoals vuilnis 
ophaaldiensten, gemeentewerkers die stadsparken moeten onderhouden. En op de koop toe kunnen we 
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op termijn alle gevangenissen afschaffen en hun personeel naar huis sturen. Stel je dat eens voor!! Een 
samenleving zonder criminaliteit! “ Henry kromp ineen bij het horen van Reagan`s idee en verfoeide hem 
recht in zijn gezicht, in mijn bijzijn. Hij beschuldigde hem van onverantwoordelijk gedrag, door iets op de 
samenleving te willen loslaten wat nog helemaal niet op zijn “houdbaarheid”getest was, want ze wisten 
zelf donders goed dat mind control alleen langdurig effectief blijft, wanneer de behandelingen met grote 
regelmaat herhaald worden. Henry noemde het een rampenscenario wat beslist tot grote chaos zou 
leiden. Maar Reagan was President en of hij het zelf besliste, of dat dit voor hem beslist werd, blijft nog 
de vraag, maar hij dreef zijn zin wel door, wat Kissinger deed opmerken:”Het zijn dit soort mensen die dit 
geheime gebied bloot leggen en alles verpesten voor de rest van ons.” 

Henry maakte achter de schermen “overuren” om andere machtige Californische politici, zoals Alan 
Cranston achter zich te scharen om Reagan ongemerkt onderuit te halen. Hij wilde hem “uit de weg” 
hebben voordat hij “ de goede vooruitzichten voor onze toekomst volledig ruïneert”. Wellicht ( zo vraag 
ik me af ) dat er met zijn gezondheid toch net iets meer aan de hand was, als het bekend geworden 
“Altzheimer”. Kissinger en Reagan hadden regelmatig hooglopende ruzie, waarbij Henry nooit een blad 
voor de mond nam, en Reagan alles afdeed met de opmerking dat Henry een onuitgebalanceerde 
leeghoofd was, of een onuitgebalanceerde intellectueel, dit laatste was enigszins afhankelijk van de 
situatie of de persoon tegen wie hij het zei. Publiekelijk speelden ze mooi weer met elkaar, alsof ze prima 
met elkaar overweg konden. Dat was maar schijn, Henry heeft Reagan nooit gemogen, hetgeen niet 
wegnam dat hij mij eindeloos bleef programmeren met speciale “behandelingen” op het gebied van 
seksuele pleziertjes voor Reagan, om bepaalde dingen van Reagan gedaan te krijgen. Zijn afkeuring voor 
Reagan stond hem echter totaal niet in de weg om Reagan regelmatig te gebruiken, te manipuleren of 
anderszins te bespelen om daar zelf zijn voordeel mee te doen. Terwijl Reagan eindeloos bleef doorzagen 
over zijn bijdrage aan de samenleving, propte Henry mij vol met informatie die ik zo nu en dan “als 
toevallig” moest “knoeien” in het bijzijn van Reagan, om hem het idee te geven dat de “computer van 
Henry lekte”. Door het verstrekken van valse voorkennis wilde Henry Kissinger,  Reagan zover krijgen dat 
hij stappen ging ondernemen om zijn eigen hachje als President te redden door diverse wetten aan te 
passen, budgetten bij te stellen, of zijn vetorecht te gebruiken bij het vaststellen van budgetten. Dit 
spelletje speelde Henry Kissinger jarenlang met elke president waar hij bij diende. Henry Kissinger deed 
waar hij zin in had. 
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HENRY KISSINGER EN DE NEW AGE GEKTE 

Henry Kissinger manipuleerde ook de New Age gekte. Henry zei, dat mensen, die er nog in geloofden, dat 
ze door gidsen en meesters geleid werden in het leven, dat zulke mensen, ook daadwerkelijk geleid 
moesten worden door een meester. Hij beschouwde zichzelf als één van deze meesters.  

Henry zei altijd dat de enigen die ik vertrouwen kon, mijn eigen familieleden waren ( zo noemde hij onze 
mind controlled groep) omdat wij allen deel uitmaakten van hetzelfde experiment, ook wat ons 
nageslacht aanging. 

Een kompleet nieuwe industrie werd er met de New Age gekte geboren. Een belangrijke ( wellicht de 
belangrijkste van allemaal ) was de stroming voor de slaafse gemeenschap. Boeken en items werden uit 
het niets gecreëerd, voor hen die op zoek waren naar de enige nieuwe waarheid. De zelfbenoemde 
“geestelijk leiders” die “het licht” hadden gezien, manipuleerden de spirituele ideologiën om hun ware 
aard van onder mind-control staande robot te camoufleren. Wat er werkelijk achter de New Age rage 
zat, was een groep mensen die mind-controlled robots het werk lieten doen om de kudde in de juiste 
richting te drijven. 

Ik was geprogrammeerd om een boodschap over te brengen aan een groots “medium” uit Los Angeles, 
en ik kreeg de tekst woord voor woord ingesproken door Henry Kissinger. De enige echte stem achter de 
New Age rage, die nooit iemand werkelijk te horen kreeg. Het was een groots opgezet, life uitgezonden 
mediacircus, en er was in een groot auditorium een enorme massa “gelovigen” op de been, die zich 
duidelijk in een afwijkende meditatieve staat  bevonden. Henry voorzag mij van mijn tekst, en ik gaf die 
op mijn beurt weer draadloos door aan het onzichtbare ( onder de lange haren van het “medium” 
weggewerkte) ontvangertje in een “oortje”. Deze hele zwendel was opgezet om mensen die 
supergevoelig zijn voor massamanipulatie eruit te filteren, omdat dit ook de mensen zijn die erg 
makkelijk onder mind-control te brengen zijn. Deze groep werd omgeven, door reeds geprogrammeerde 
robots die een hele hoge graad van mind control hadden ondergaan waarbij tijdens de programmering 
veelgebruikte thema`s o.a. waren: walvissen, dolfijnen, engelen, herboren leiders, oosterse religies, 
energie, geneeskunde, ufo`s, buitenaardse wezens, en het luisteren naar engelen die de weg wezen. Men 
had daar werkelijk alles uit de kast gehaald, en men was er zich zéér goed van bewust dat dit in Los 
Angeles de “première” was, die indien deze mislukte, het hele project aan het wankelen zou brengen.  

( Inzet: Ook Cathy O`Brien schrijft in haar boek “Trance Formation of America” over UFO`S en het 
zogenaamde buitenaardse wezens fenomeen. Volgens haar bestaat het niet. Zij werd regelmatig voor 
mind control gemanipuleerd d.m.v. shocktherapie, waarbij men haar steeds wilde doen geloven, zelfs 
door gebruik te maken van latex poppen die de zogenaamde Greys moesten voorstellen dat ze in een 
UFO was beland en dat de mensen om haar heen echte buitenaardse wezens waren, terwijl zij dwars 
door de hele charade heen zag, en de maskers van de zogenaamde Aliens, die aan haar bed of stoel 
werkten, duidelijk als namaak herkende. Als dit een standaard procedure was bij mind-control, zijn er dus 
velen die door de jaren heen hiermee geconfronteerd werden. 

Wellicht dat hierin DE verklaring gevonden kan worden, voor de jarenlange hardnekkige geruchten dat 
mensen regelmatig ontvoerd worden door Aliens, en dat er gruwelijke medische experimenten met de 
ontvoerden gedaan worden, waarvan men zich achteraf weinig of niets kan herinneren. Als men de 
ontvoerde echter onder hypnose brengt, zijn er wereldwijd diverse successen geboekt door meerdere 
onderzoekers, die allemaal met éénsluidende verklaringen komen van het slachtoffer dat zegt ontvoerd 
te zijn geweest door Aliens. Dit verschijnsel herhaalt zich steeds opnieuw, waardoor mensen gaan 
geloven aan deze UFO verhalen. ( ook ondergetende, maar het is nooit te laat om tot inzicht te komen, 
bovenstaand scenario met mind-control is wat dichter bij huis, wat aardser, en lijkt mij ook veel 
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aannemelijker) einde inzet. 

Ik heb mensen ontmoet die leden aan Meerdere Persoonlijkheids Stoornis die het gevoel hadden dat ze 
een functie als medium vervulden, terwijl ze eigenlijk niets anders deden dan praten uit hun andere 
“verborgen” ik. Op zekere dag was er een jonge vrouw die Shirley heette, die vriendelijk aanbood om 
voor mij als medium te dienen naar het “geestenrijk”. Andere mensen had ik die dag al 50 dollar zien 
betalen voor haar diensten en ik zei dat ik haar wel een paar vragen wilde stellen. Ze ging daarmee 
akkoord, maar toen ik haar vroeg:” Shirley, ben jij ooit betrokken geweest bij ritueel seksmisbruik?” Liet 
ze vanuit haar rustmodus weten:”Shirley kan deze realiteit nog niet onder ogen zien.”   

“Zieners” kunnen gespleten persoonlijkheden heel handig manipuleren door de andere identiteit niet als 
identiteit, maar als entiteit aan te duiden. Zo camoufleren ze dat ze eigenlijk zo nu en dan wisselen van 
persoonlijkheid, en dat ze hier dus eigenlijk geen controle over kunnen uitoefenen.  

Erg lastig als je met zo iemand samenwoont, want het ene moment is alles nog pees en vree, en het 
volgende moment deugt er helemaal niets meer. Met die situatie valt niet te leven en daar kun je nooit 
aan wennen. ( Weet Quasimodo ook uit eigen ervaring te vertellen) 

Als mind-controlled slaven verteld wordt dat het hun “eigen schuld” is, dat ze in deze situatie zijn beland, 
of dat het “lot” hun hier heeft gebracht, of:”Je bent hier niet toevallig terechtgekomen” kan dat een 
mind-control slachtoffer behoorlijk opstandig maken en verwarren, want in hun onderbewustzijn weten 
ze dat ze er zelf niets over te beslissen hebben of ze daar zijn of ergens anders, maar ze weten ook dat ze 
niets mogen zeggen hierover. Hiertegen ben je automatisch “geblokkeerd.” Want als je jezelf iets 
herinnert of verder vertelt, krijg je een ongeluk, of spring je “vrijwillig” van een flatgebouw. De inwendige 
geestelijke tweestrijd, door deze tegenstrijdigheid in informatie, brengt het inwendig  systeem zo nu en 
dan op een verschrikkelijk verwarrende manier met elkaar in botsing. 

Toen ik aankwam op Kauai, waren er mensen die ik niet kende, nooit eerder ontmoet had, die me 
hartelijk en liefdevol WELKOM THUIS wensten. Ik was bij mijn volle bewustzijn en voldoende hersteld om 
me te realiseren dat deze mensen er absoluut geen idee van hadden dat ze zojuist een hele sterke 
tovenaar van OZ programmeer tekst hadden afgeleverd op mijn adres. “Welkom Thuis” werd veel 
gebruikt na een opdracht, en was bedoeld om het geheugen af te sluiten, dus om te “vergeten”wat je 
had gedaan, gezien, welke data dat je had opgeslagen etc. zodat je “om reden van Nationale veiligheid” 
geen toegang had tot een gedeelte in je hoofd, waarvan je verondersteld werd te weten dat dat gedeelte 
niet van jou is. 

De New Age zwendel werd gebruikt om De Nieuwe Wereldorde binnen te loodsen. Het was onderdeel 
van een mini experiment met totale en komplete mind-control. Henry ontwierp de vele scenario`s die 
gebruikt konden worden.  

Het was in Los Angeles van start gegaan als de “hoofdact” om het volk achter de New Age rage geschaard 
te krijgen door gebruik te maken van een nieuwe filosofie om mensen in een staat van 
gedachtenloosheid te brengen totdat de hogere technologie zou worden toegepast die rond 2000 de 
illusie moest creëren van een totaal utopia. De New Age was zogezegd de formule voor de komplete 
“overname”, een manier om velen op een pad te leiden dat uiteindelijk tot komplete overgave moest 
leiden van de stad Los Angeles in het jaar 2000. Toen ik nog steeds in Californië woonde, kreeg ik 
instructies om New Age artikelen te lezen, dingen met betrekking tot New Age te gaan zien en diverse 
plaatsen die een verbinding hadden met New Age regelmatig te bezoeken. Ze werkten er hard aan  
mensen zich te laten indentificeren met globalisme alsof het over liefde, vrede en een fijn gevoel ging. 
Veel muziek uit die tijd werd met het doel geschreven mensen voor te bereiden op deze nieuwe wereld, 
een wereldwijde werkelijkheid met krachtige liefdesbanden. “All you need is love”, is daar een mooi 
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voorbeeld van. Ik ben zelf ook van mening dat een wereld waarin iedereen vredig naast elkaar kan 
bestaan een prachtig concept is, maar we moeten daarbij wel een wakend oog houden op onze vrijheid 
die ons allen zo dierbaar is, vooral de vrijheid van onze eigen geest, zodat we te allen tijde begrijpen waar 
onze gedachten vandaan komen. 

Heel veel slaven zijn gebruikt voor parapsychologische projecten en in nog een geheime techniek van de 
CIA dat ze als geheim wapen gebruiken. Het zogenaamde Remote Viewing ( hier in gedachten zien wat er 
aan de andere kant van de wereld of op de maan gebeurd). Velen van ons is telepatische communicatie 
aangeleerd, met de bedoeling om de gedachten van de vijand te kunnen lezen.  

Terwijl psychische kwaliteiten over het algemeen wat lacherig afgedaan worden in de media, gaf onze 
eigen regering zich juist de grootste moeite om mensen onder mind-control te laten deelnemen in hun 
onderzoeksprojecten naar de mogelijkheden hiervan. 
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TOEKOMSTIGE NASA TECHNOLOGIE GEZIEN VAN UIT HET VERLEDEN 

Lyle Curran , een NASA employee en Craig's oom, maakten vaak gebruik van mijn NASA hersen-archief als 
we naar hun huis gingen in Los Alimitos of als we ze onderweg tegenkwamen tijdens onze talrijke trips 
naar Mexico, meestal naar Mazatlan. Uit de informatie die oom Lyle gedurende de 60er,70er en 80er jaren 
uit mijn archief naar boven haalde, waren destijds bommen en granaten al iets uit het verleden, en was 
het gericht gebruiken van energiestralen het wapen dat men in de toekomst wilde gaan gebruiken. 
Niemand kan het aan zien, of horen komen, niemand kan er zich dus tegen verdedigen. Ze konden op die 
manier hele steden zonder electriciteit zetten en de schuld in de schoenen schuiven van Aliens met hun 
UFO`s. Het ministerie van Defensie heeft erg lang met deze technologie geëxperimenteerd, totdat ze deze 
techniek volledig onder de knie hadden. Het zet atoomwapens volledig buiten spel. Ik zeg hier niet dat ik 
niet geloof dat er buitenaards leven bestaat, want dat zou getuigen van wel erg extreme ignorantie. Wat ik 
hier bedoel te zeggen is: Het zijn mensen van vlees en bloed die verantwoordelijk waren voor de dingen 
die mij en anderen zijn aangedaan. Ze kunnen opereren met energie, zonder incissies te maken. Ze 
kunnen de electromagnetische veldvariaties van een lichaam via een monitor volgen, bewerken en zo een 
lichaam 100% ziektekiem vrij maken. Ik heb de meest uiteenlopende briljante uitvindingen van dichtbij 
mogen aanschouwen, en hoewel deze projecten stuk voor stuk door de staat gefinancierd worden, mag 
het grote publiek niet genieten van deze nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie wordt strikt geheim 
gehouden en de techniek is gereserveerd voor de “uitverkorenen.” 

NIXON, KISSINGER EN INTERNATIONALE ZAKEN 

Alle wegen leiden naar Hope. Bob Hope wel te verstaan. President Nixon zat ook al vast aan Bob Hope. Het 
had er alle schijn van dat iedereen dat lot beschoren was. President Nixon maakte van mijn seksuele 
diensten gebruik van zo,n beetje 1969, totdat hij aftrad in 1974. Ik was met hem op vele verschillende 
lokaties, en Henry Kissinger was ook vaak in de buurt. 

Henry Kissinger heeft mij nooit gebruikt voor seks; bij hem was het altijd enkel en alleen het gebruik 
maken van mijn archief. Het kwam wel voor dat Nixon tegelijkertijd met Henry gebruik maakte van mijn 
archieven. Beide functies ( seks en archieven) tegelijkertijd gebruiken ging niet. Elke functie werkte 
afzonderlijk en er moest ook enige tijd tussen het gebruik van diverse functies zitten, anders werkte het 
simpelweg niet. 

( Inzet: Brice Taylor vertelt hier, dat zij nooit sex had met Henry Kissinger. Dat kan wel kloppen die functie 
had hij toebedeeld aan andere robotten. Hij hield zaken en plezier duidelijk gescheiden. De persoonlijke 
favoriet van Kissinger was gedurende lange tijd niemand minder dan Sarah Palin.( Ook een duidelijk 
slachtoffer van Mind-Control, zoals  - zo lijkt het althans - elke president van de Verenigde Staten van de 
afgelopen minstens toch 20 jaar) Ook Kathleen Sullivan verteld in haar boek: “Unschackled - A Survivors 
Story of Mind-Control” regelmatig door Henri Kissinger verkracht te zijn. Na het lezen van het boek van 
Brice Taylor vroeg ik mezelf onwillekeurig af, of men ( onder andere omstandigheden) wellicht van plan is 
geweest om Brice Taylor aan de presidentsverkiezingen te laten deelnemen. Door haar auto ongeluk, 
waarbij ze met haar hoofd door de voorruit, van de auto waar ze in zat sloeg, en haar hersenen zo`n klap 
kregen dat ze blijkbaar als Presidentieel model onder Mind-Control niet langer bruikbaar/hanteeerbaar 
was, werd jaren later Sarah Palin naar voren geschoven in een gooi naar het Presidentschap, maar ( met 
alle respect voor dit zoveelste slachtoffer van deze zieke geesten ) het was wel regelmatig te horen bij 
Sarah Palin dat er in die hersens iets niet helemaal goed zat. Sarah Palin kon erg ongenuanceerde 
uitspraken doen, die zo helemaal niet bij iemand pasten die een gooi naar het ovale kantoor deed. Hillary 
Clinton is nog zo`n voorbeeld van een, zo op het oog, keurige verschijning , maar o zo foute energie 
uitstralende persoonlijkheid.) 
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DE RAAD 

e De Raad maakte heel vaak gebruik van mijn data, zonder dat de politici die gebruik maakten van mijn 
diensten, daar enige notie van hadden. Op deze manier had De Raad direct toegang tot alles wat ze 
weten wilden over allerlei invloedrijke personen zoals presidenten, gouverneurs, senatoren, buitenlandse 
leiders en beroemdheden. Als ik achteraf nog eens terugkijk was ik als een satelliet, die rondom de 
wereld draait, gekoppeld aan Gouverneur Reagan voor seks en als postduif, President Nixon ook voor 
seks en als postduif en aan Henry Kissinger voor mijn computerbestand in mijn hoofd. Maar ik  werd ook 
door De Raad bespeeld en teruggestuurd naar de politici om boodschappen over te brengen die soms 
nogal behoorlijk afweken van de originele boodschap van de overheid. De Raad liet mij boodschappen 
afleveren tussen President Nixon en Gouverneur Reagan. De Raad bespeelde hen allebei op een zodanige 
wijze dat ze het voor elkaar kregen hen beslissingen te laten nemen die De Raad ten goede kwamen, en 
beide mannen het idee gaven dat ze samen iets verwezenlijkt hadden. Dat gaf wel eens problemen, als ik 
door twee verschillende partijen geprogrammeerd werd voor een en de zelfde dag, waarbij ik twee 
verschillende opdrachten kreeg voor twee verschillende politici, of erger nog, twee tegenstrijdige 
boodschappen voor één en dezelfde persoon. In zo`n situatie liep ik rond met twee tegenstrijdige 
boodschappen van twee verschillende partijen in mijn programmering. Dit soort situaties creëerde altijd 
enorme angst en verwarring in mijn innerlijke persoonlijkheden en gewoonlijk draaide het erop uit dat ik 
door de een of de ander gestraft werd omdat ik de informatie niet naar wens had overgebracht. 

Dit gebeurde eens tijdens een Galabal, waar de Mafia/CIA één versie van de informatie in mijn hoofd 
programmeerde, die ik aan President Nixon moest overbrengen, terwijl De Raad een tweede ( kompleet 
andere versie ) in mijn hoofd programmeerde die ook voor President Nixon bestemd was. De Raad had 
mij al lang van tevoren geprogrammeerd, terwijl de Maffia/ CIA programmering vrij kort voor het Galabal 
plaatsvond. 

Als een vastgelopen computer zat ik in mijn stoel, te bang om te bewegen, totdat er een agent van de 
Geheime Dienst mijn kant opkwam, mij doordringend aankeek, met twee vingers onder zijn neus wreef en 
zei:”Ben je de weg kwijt Jongedame?” Deze activeringscode bracht mijn computer weer op gang en ik was 
weer geactiveerd om mijn boodschap te bezorgen. Ik ging braaf mijn “werk” doen en leverde de 
boodschap van de Maffia/Cia af, in plaats van de andere versie van De Raad. 

Dit was bij een gelegenheid waar de Maffia/CIA een drugslijn wilde beheren die door Nicaragua en 
Paraguay naar de Verenigde Staten ( Chicago) liep. Ze wilden in dat gebied terreur gaan zaaien, door 
burgerlijke onrust, rellen, opstand en demonstraties, om zodoende een situatie te creëren waar de 
Verenigde Staten werd “overgehaald” om “alsjeblieft” het leger te sturen om hen zogenaamd te 
beschermen. Wat er werkelijk zou plaatsvinden was, dat er slechts via het leger een vrije doorgang voor 
de drugs gecreëerd zou worden, en met het leger boven op de bron, had men vrije toegang tot de 
drugshandel. Met deze bedekte doelstelling werd ik door de Maffia/CIA geprogrammeerd om President 
Nixon te benaderen na het Galabal, en na de seks, moest ik dan mijn verhaal acteren zoals mij dat was 
opgedragen, waarbij ik Nixon moest bewonderen voor de man die hij was, en hem paaien met zoete 
woordjes en dan mijn bewondering uitspreken voor de moed die uitging van een President die het 
aandurfde om onze regering ervan te overtuigen dat we troepen naar Nicaragua moesten sturen om die 
arme mensen daar te gaan helpen tegen het geweld dat uit de hand liep. Door mijn programmering klonk 
alles heel natuurlijk, alsof het diep uit mijn eigen hart kwam, terwijl het eigenlijk een “bandopname” was 
die voor hem afgespeeld werd. Ik vertelde hem wat ik voelde ( geprogrammeerd had gekregen) 
onschuldig, en openhartig oprecht voelde ik het als onze plicht als een vrije natie die zich het lot van de 
vrijheid van alle andere naties aantrok, de minder fortuinlijken in de samenleving een helpende hand te 
reiken, omdat de macht nu eenmaal in Amerika ligt. Ik bleef doorgaan met Nixon te overtuigen dat alle 
Amerikanen trots zouden zijn op zo`n gewetensvolle en daadkrachtige President  en terloops herinnerde ik 
hem er nog aan dat andere presidenten vóór hem voor eeuwig verankerd waren in de historie van 
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Amerika door hun heldhaftige daden tijdens het verdedigen van onze democratie en vrijheid. Het was een 
erg patriotische toespraak, een glad verhaal, bedoeld om een beroep te doen op zijn bekende sentiment, 
en hij scheen er vol met beide voeten in te trappen. Hij was op z`n minst geïnspireerd door mijn inbreng. 
Hoewel ik, doordat ik onder mind-control stond, zelf niet over de tegenwoordigheid van geest beschikte 
om beslissingen te nemen, bleek de keus om de boodschap van de Maffia/CIA door te geven in plaats van 
de boodschap van De Raad, uiteindelijk een goede keus voor mijn eigen veiligheid. De Raad was wat 
milder en vergevingsgezinder, maar als je door de Maffia/CIA  werd betrapt op het niet of niet juist 
afleveren van een boodschap, dan had dat altijd hele ernstige gevolgen. Dat stond gelijk aan het stelen 
van het geld én de drugs tijdens een drugsdeal. Veel geweld en zeer pijnlijke methodes werden door de 
Maffia/CIA toegepast om iemand te straffen. Als ze mij na afloop op de “breng verslag uit” modus zetten, 
moest ik woord voor woord vertellen wat ik gezegd had, en wat de ander daarop geantwoord had. Onder 
mind-control is het onmogelijk te liegen dus ik vertelde altijd alles heel open en eerlijk wat me niet zelden 
een flink pak slaag opleverde, of langdurige martelingen. Ze waren vreselijk gewelddadig, harteloos, en 
van elke denkbare positieve menselijke emotie verstoken. 

Ik werd gebracht naar een jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van de Republikeinen. De grote ruimte was 
gedecoreerd met rode, witte en blauwe vlaggen, de tafels stonden netjes gedekt voor het banket en de 
verdere feestelijke onderdelen van die dag. Er was ook een flink ruim podium gebouwd voor de politieke 
sprekers. Het was er druk en erg lawaaierig en de mensen namen nog al veel foto`s zodat je continue wel 
ergens flitslicht zag. Ik was die dag gestuurd als sex/spionage agent. Het was wel vreemd om daar mensen 
te zien die ik kende, zoals toen nog gouverneur en later President “Ronnie”Reagan, en senator Pete 
Wilson, want ik was geprogrammeerd om hen bij bewustzijn niet te herkennen. Ik was in feite 
geprogrammeerd om ze helemaal niet te zien. “Negeer ze maar kompleet” waren de geïmplanteerde 
gedragsregels……………behalve natuurlijk als ze mij zelf aanspraken. Hoewel ik me op dat moment strikt 
aan de regels hield, maakte het feit dat ik over meerdere persoonlijkheden beschikte, het voor andere 
delen van mij wel mogelijk hen niet slechts te “zien,” maar ook feilloos hun aanwezigheid op te slaan in 
mijn fotografisch geheugen, zoals ik getraind was te doen. Het gebeurde eigenlijk vrijwel altijd bij dit soort 
bijeenkomsten, dat ik de limousine nog niet uit was, of ik werd al afgezonderd van iedereen in een aparte 
kamer. Mannen, gewoonlijk allemaal politici, werden dan om beurten langs gestuurd voor een 
“vluggertje” ( Inzet: Brice Taylor schrijft hierbij:” Deze activiteit werd door de politici met bijzondere 
benamingen omschreven, benamingen, die ik hier op papier niet wens te herhalen.”) Deze avond was ik 
geprogrammeerd om een ontmoeting met President Nixon te hebben. Ik droeg een blauwe jurk met blote 
schouders en een diamanten halsketting. Ik zag er waarschijnlijk gewoon uit als een van de vele jonge 
meisjes die bij deze gelegenheid aanwezig waren om mee te feesten. Er waren meer slavinnen daar om 
snelle seks service te leveren aan andere politici. Ik heb geen idee of zij ook door De Raad bespeeld 
werden zoals ik. Pat Nixon vergezelde haar echtgenoot President Nixon, dus moest hij op de een of andere 
manier bij haar wegglippen om in een achterkamer een “vluggertje” met mij te hebben. Nixon deed dat 
soort dingen regelmatig totdat hij depressief werd door het Watergate schandaal. Dat was een ommekeer 
in zijn carrière die hij niet goed verwerken kon, en waarbij hij plotseling oud werd en neerslachtig. Het leek 
wel alsof het leven uit hem weg vloeide. President Nixon accepteerde mij met een glimlach, want hij was 
dankbaar voor de tijd dat ik vaak in staat geweest was om hem snel even over een depressie heen te 
helpen, of over negatieve emotionele buien. Ik kon hem “opbeuren” zodat hij zich weer beter voelde, en 
hij zijn belangrijke werk beter kon doen. Tenminste, dat is wat hij mij altijd vertelde. 

De Raad zorgde er wel voor dat het Nixon aan niets ontbrak, en ze programmeerden mij met vele adviesen 
voor hem. Zelfs terwijl ik in die periode nog maar 18, 19, 20, 21, of 22 jaar oud was, luisterde hij altijd erg 
aandachtig naar wat hij dacht dat “ik” hem vertelde. Ik hielp hem door zijn zogenaamde “moeilijke 
periode” heen, helemaal tot aan het einde toen hij moest aftreden als president. 
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HENRY KISSINGER KWAM IN MIJN HOOFD WONEN EN… BETAALDE NOOIT HUUR 

In de 60er – 70er jaren was de mind-control technologie al erg geavanceerd, maar nog niet bij benadering 
zo geavanceerd als in latere jaren. In plaats van, elektronisch aan een machine gekoppeld te worden, die 
automatisch gegevens in de hersenen opslaat, zoals vandaag de dag mogelijk is, gebruikten mijn 
programmeurs de minder efficiente, maar enige uitgetestte en beschikbare methode van dat moment. Ze 
gebruikten mijn geprogrammeerde mogelijkheid om meerdere persoonlijkheden te creëren die uitgerust 
waren met fotografisch geheugen, een geheugen dat documenten in razendsnel thempo kon lezen en 
scannen om ze vervolgens nooit meer te vergeten totdat het moment aanbrak dat er naar gevraagd werd. 
Om dit te bewerkstelligen werd er in mijn geest een persoonlijkheid gecreëerd die ontvankelijk was voor 
deze strategie. Niet ik, maar deze persoon moest naar een document kijken en het leren zien als één 
geheel en niet als afzonderlijke letters, cijfers of teksten, alsof je een fotokopie op je computer opslaat. Op 
die manier hoefde Henry maar naar een document te vragen en ik zocht dan in gedachte de juiste 
fotokopie erbij en dicteerde woord voor woord wat er in stond. Voor Henry werkte dat destijds al alsof hij 
zijn persoonlijke onzichtbare laptop altijd bij de hand had. 
In het begin toen ik nog maar net met deze programmering geactiveerd werd, nam Henry me vaak mee 
naar verschillende plaatsen met opgeslagen dossiers en instrueerde me dan welke ladenkasten mijn 
aandacht moesten krijgen. Hij zette me in de gewenste werkmodus, en ging weg, liet me alleen om 
gegevens te absorberen als een spons. De opgeslagen dossiers in mijn geheugen databank waren 
afkomstig van: Washington DC - het Nationaal Archief – Pentagon, Rijks Archief, het Federale Reserve 
gebouw, Rocketdyne/Rockwell in Californië  om er maar een paar te noemen. Daarnaast zat ik vol met 
informatie van militaire bassissen, waaronder veel streng geheim materiaal. Ik had dus alle laatste 
informatie aangaande streng geheime experimenten van het leger en m.b.t. het ruimtevaartprogramma 
kon ik ook alles “uit voorraad leveren” als Henry dat nodig achtte tijdens een of andere vergadering. 
Kissinger regelde steeds de speciale pasjes die nodig waren om op deze altijd en eeuwig super streng 
bewaakte faciliteiten binnen te komen, en om in de juiste afdeling, kelder of het gewenste 
kantoorgebouw binnen te dringen. Hij nam me ook wel s`nachts mee naar privékantoren, waar we dan in 
het pikkedonker binnendrongen. We moesten altijd muisje stil zijn, en gedurende de tijd dat ik dan binnen 
was, “consumeerde” ik grote hoeveelheden informatie. 
De gegevens waren erg uiteenlopend van aard. Geschiedenis, vreemde landen, reisinformatie, federale en 
staatsdocumenten, visuele oriëntatie naar bepaalde locaties, landkaarten van vreemde landen met 
informatie over het klimaat, bodemgesteldheid, waterwegen met toegang tot de oceanen, bergpassen 
etc. Dan waren er ook nog behoorlijk wat persoonlijke dossiers met profielen van “doelen” met hun 
seksuele voorkeuren, perversies, woonplaats en adres, vrienden en kennissen. Dan een soort van 
postkantoor, waar iedereen over de hele wereld ( die wist hoe hij erin kon komen ) zijn post in kon mailen 
en ook zijn post die voor hem bestemd was kon ophalen. Dossiers over vredesbesprekingen, dossiers over 
buitenlandse leiders, onderzoeksresultaten en experimenten dossiers, strategisch logistieke dossiers, 
banksystemen met data enz. Het was een zeer uitgebreide schat aan informatie waar Henry veelvuldig 
gebruik van maakte. Er waren honderden dossiers, en daar werden er gedurende de jaren steeds weer 
opnieuw aan toegevoegd met diverse plannen van De Raad en Henry. 
Kissinger was beter vertrouwd dan ieder ander, met de toegang tot mijn computer geheugen, omdat hij 
het systeem zelf bedacht had en ook zelf had geïnstalleerd/ geprogrammeerd. Via dit systeem kon men 
heimelijk met elkaar communiceren over geheime plannen terwijl er voor het oog van de buitenwereld 
geen enkel contact was tussen beide partijen die volop met elkaar aan het vergaderen waren. Zo werden 
partijen nooit met elkaar in verband gebracht. Ik droeg niet alleen een enorme schat aan informatie met 
mij mee, maar het gaf de persoon in kwestie, die gebruik maakte van mijn databank, altijd een enorme 
voorsprong bij besprekingen omdat het vaak in de praktijk bleek dat de tegenpartij lang niet zo goed was 
voorbereid op het gesprek, als degene die maar achter gesloten deuren zijn “secretaresse” even hoefde te 
consulteren. Deze diplomaten kwamen binnen zonder aktentassen of hele mappen met aantekeningen, en 
hadden toch alle antwoorden binnen een paar uurtjes op tafel. Veel van die zaken gingen over de 
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allerlaatste topgeheime kennis die weer opgedaan was bij nog geheimere experimenten en projecten, en 
het was allemaal onderdeel van de voorbereiding van De Nieuwe Wereld Orde.  Ik sloeg alles op in mijn 
geheugen zonder enige emotie of er zelfs maar over na te kunnen denken. Je mag rustig zeggen dat ik een 
Echte robot was. 
Toen ik weer naar Henry gebracht werd, stond er in zijn bureau, een enorm donker houten bureau met 
een glasplaat over de volle oppervlakte er bovenop. Henry`s stoel kraakte toen hij ging zitten. Niets was 
ooit ergens echt nieuw in die dagen, maar daar zou in de loop van de jaren heel hard verandering in 
komen. Henry had een enorme kast staan die vrijwel tot aan de nok vol zat met allerhande dossiers. 
Terwijl hij het ene na het andere dossier voor me neerlegde op de grote glasplaat, zei hij gehaast:” Vlug, 
sla dit op in je geheugen, we moeten weg naar een vergadering en zijn al aan de late kant.” Hij deelde dan 
ook nog bliksemsnel de data in in diverse categoriën met bijvoorbeeld de mededeling, :”Deze moet in A-
3.” Of net eender welke codenaam hij er aan gaf. 
Hij noemde nauwgezet elk dossiernummer en als hij me dan uitleende aan iemand, dan gaf hij hen altijd 
precies de passende code, zodat ze bij dát document konden komen en niet verder. Meestal liet hij mij 
alleen met de dossiers die ik moest opslaan. Als hij dan terugkwam gingen we meteen naar de 
vergadering. Henry vond dit prettiger, hij rationaliseerde dit door te zeggen:”Dan hoef ik me om dat soort 
onbenullige dingen het hoofd niet te breken, en kan ik belangrijker dingen doen, zoals strategische 
plannen bedenken.” Zo hoorde ik het hem uitleggen aan anderen die over mij en mijn computergeheugen 
en de mind-control technologie op de hoogte waren. Hij programmeerde vaak topgeheime informatie  
door het simpelweg aan me te geven  en dan te zeggen, zet dit weg in #1-12, om me vervolgens alleen te 
laten om ze vast te leggen in mijn fotografisch geheugen. Later, als hij ze dan nodig had, of slechts een 
klein specifiek gedeelte van het document, dan wenkte hij mij bij zich, als hij net even met niemand in 
gesprek was, of nergens mee bezig was, en liet mij hardop uit mijn geheugen voordragen. Als hij midden in 
een vergadering zat, of ergens druk mee bezig was, maakte hij aantekeningen in codenummers en secties, 
die ik dan in gedachten opzocht en voor hem opschreef. Soms las ik de passages voor vanaf het papier dat 
ik zelf beschreven had. Op die manier dacht iedereen dat ik Henry`s secretaresse was, en dit werkte 
jarenlang prima. S`nachts sluisde Henry me binnen in veel top geheim afdelingen waar documenten waren 
opgeslagen en dan moest ik muisstil bij het licht van een staaflantaarn de documenten in me opslaan. Hij 
sloot me ook vaak in, op zwaar beveiligde afdelingen, en liet me daar soms urenlang alleen, terwijl ik 
document na document in mijn geheugen vastlegde. Dan kwam hij later weer terug om mij daar weer weg 
te halen. Het kwam wel voor dat hij in paniek binnenkwam, met het angstzweet parelend op zijn 
voorhoofd en dan kreeg ik zelfs midden in een document de opdracht om er als een haas vandoor te gaan. 
Als we dan weer in de auto zaten zuchtte hij hiel diep en opgelucht, maar hij werd er wel echt heel erg 
nerveus van. 
Henry bereidde mij altijd uitgebreid voor op de Rockefeller`s kerstviering. Maar dat was Henry niet alleen. 
Ook De Raad voorzag me van programmering, en nog wel andere mannen die regelmatig met Henry 
omgingen en wisten hoe ik “werkte”. Het was allemaal afhankelijk van WIE er allemaal op de viering 
verwacht werden. Als dat eenmaal uitgelekt was, werd de strategie bepaald en werd ik geprogrammeerd 
met wat ik moest zeggen en minstens zo belangrijk: tegen wie ik het moest zeggen. De Rockefellers 
hebben erg lang op een machtige positie vertoefd. Kissinger leek vaak hand in hand met hen samen te 
werken, om de doelstellingen van de Rockefellers veilig te stellen. 
Het kwam wel voor dat ik hele specifieke informatie kreeg geprogrammeerd voor een speciaal persoon, en 
dan werd ik gebruikt als een soort blinde schakel tussen de twee partijen die elkaar in werkelijkheid goed 
kenden. Dit gebeurde bijvoorbeeld tussen Henry en Pete Wilson. Pete was vaak de onzichtbare hand van 
Henry in de politiek in Californië. Op deze manier voldeed Pete aan de wensen van Henry zonder 
überhaupt te weten dat het idee eigenlijk van Henry afkomstig was. 
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HET WITTE HUIS 
 
Als er belangrijke vergaderingen plaatsvonden op Het Witte Huis, dan nam Henry mij vaak mee, als hij het 
idee had dat er nog wel eens “cruciale” informatie voorbij kon komen die op het moment dat het 
“rijp”was geplukt moest worden. Hij vertelde mensen dat ik in opleiding was, of een ander luchtig excuus 
voor mijn aanwezigheid. Op zeker moment zat ik in Het Witte Huis onder een tafel, door het tafelkleed 
aan het oog onttrokken, aantekeningen te maken op een servetje. Dit “servet incident” viel ergens rond 
1971 voor, want ik kan me nog herinneren dat ik mijn haren opgestoken had met haarpinnetjes en een 
haarstukje met krulletjes er bovenop in had. Ik was toen 20 jaar. Henry had mijn kleding klaargelegd; dat 
waren meestal erg donkere en conservatieve kledingstukken, zoals een marineblauw pak met lage blauwe 
schoenen of een vermomming. Hij sloot mij dan in de kamer met de mededeling dat ik me moest 
omkleden en later kwam hij dan weer terug om me op te halen. Bij Witte Huis Banketten zat ik bijna nooit 
aan de tafel bij de andere gasten, Henry wel. Als het niet uitkwam om aan tafel te zitten, werd ik naar de 
keuken gederigeerd en in bedieningskledij gestoken, op een stoel geparkeerd ( letterlijk in de 
“parkeer”modus) totdat Henry me nodig had. Henry zei dat ik niemand zou opvallen als ik me maar rustig 
hield. Daar was ik in de parkeerstand erg goed in. Mijn “uitdossing”zoals hij het noemde, was nooit 
bedoeld om de aandacht te trekken, maar juist het tegenovergestelde, alsof ik daar gewoon hoorde te 
zijn. Gedurende de jaren wist Henry mij op aardig wat vreemde plekken te “parkeren”. Als hij dan kwam 
voor iets uit mijn computergeheugen, schreef ik dat vaak op een stukje papier zodat hij het ongezien voor 
de overige aanwezigen kon wegfrommelen, of als het om compacte informatie ging, dan nam hij het 
verbaal van mij over en onthield het zelf even. Henry zei steeds dat ik zijn reserve geheugen was, zodat hij 
zijn hersenen kon gebruiken voor belangrijkere dingen. Wanneer we wel eens samen aan de eettafel zaten 
met de anderen, ging Henry vaak van tafel om “belangrijke telefoontjes te plegen.” Hij liet me dan bij 
iedereen zitten met de instructie, beleefd te glimlachen, en elk gesprek uit de weg te gaan. Als hij de 
situatie als te gevaarlijk inschatte om mij alleen te laten, nam hij me altijd mee. Vaak moest ik ook 
meeluisteren via de telefoon en de gesprekken “opnemen met mijn ingebouwde bandrecorder.” Henry 
liep bij herhaling van tafel met zijn grote witte servet tussen zijn kraag en zijn stropdas, en zag er dan 
behoorlijk belachelijk uit, maar het leek wel alsof ik de enige was die dat opviel. Niemand keek er zelfs 
maar naar. Blijkbaar was men dit van Henry gewend. Het Witte Huis was een plek waar ik naartoe 
genomen of gebracht werd, om een opdracht uit te voeren bij bepaalde leiders. Enkele buitenlands, 
enkele van eigen bodem. Men had mij erg duidelijk geprogrammeerd op wie ik mij richten moest, wat ik 
moest zeggen, en hoe ik me moest gedragen. Ik was ingelicht over hun liefhebberijen en ook over hun 
ergernissen en men had mij uitgerust met diverse zinnen of sleutelwoorden die ik gebruiken moest tijdens 
de conversatie die ik volgens mijn programmering met hun moest voeren. Henry werd erg vaak 
uitgenodigd op het Witte Huis als de president buitenlandse gasten ontving. Zelfs nadat Nixon al geen 
president meer was. Men was van mening, en terecht, dat Kissinger goed van de tongriem gesneden was, 
en veel van de culturele protocollen en gebruiken afwist, zodat ze zichzelf niet voor gek zouden zetten. 
Omdat er altijd enige tijd tussen het gebruik van mijn verschillende functies moest zitten, gebruikte Henry 
mijn culture kennis databank niet, als op voorhand vaststond dat de buitenlandse gast de “Koninklijke seks 
behandeling” zou krijgen later op de dag. Henry wist diep in zijn hart dat boodschappen die overgebracht 
werden net ná de Koninklijke behandeling  psychologisch emotioneler vielen bij de buitenlandse gast. Op 
die manier kreeg de boodschap een soort van toegevoegde gevoelswaarde, omdat het niet als puur 
zakelijk overkwam op het beoogde slachtoffer. Henry zei dat een boodschap overbrengen in combinatie 
met seks, er toe leidt dat de boodschap wordt opgeslagen in een ander gedeelte van de hersenen 
waardoor het beter bewaard blijft en daardoor meer invloed uitoefent. Gewoonlijk werden de afspraken 
over seksuele diensten mijnerzijds, voor de buitenlandse gast, in mijn afwezigheid gemaakt tussen Henry 
en de buitenlandse gast. Daarna werden de gast en ik door limousines weg gebracht naar een hotel of 
andere lokatie. De meeste mensen in het Witte Huis hadden geen idee dat dit plaatsvond, omdat wij ieder 
met een aparte limousine in verschillende richtingen vertrokken en pas later weer op een andere plek bij 
elkaar kwamen voor de nacht of voor slechts een paar uurtjes. Dan liet ik op mijn voorgeprogrammeerde 
moment de boodschap of informatie los op het slachtoffer, en ging naar buiten waar een limo klaar stond 
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om me naar het vliegveld te brengen. 
Op zekere dag leverde ik voor Kissinger een boodschap af aan Nixon in het Witte Huis. Geheel volgens de 
regels legde Nixon zijn arm om me heen om mij te “bereiken”voor een retour boodschap. Hij dacht dat we 
op dat moment alleen waren, maar juist kwam zijn dochter binnen en die stak niet onder stoelen of 
banken dat ze dacht haar vader daar in een zeer compromiterende houding aan te treffen met een vrouw 
die niet de presidentsvrouw was. Nixon voelde zich betrapt en werd verlegen en stamelde dat ik een 
secretaresse was die hij een boodschap aan het dicteren was. Ik geloof niet dat ze zijn uitleg slikte, want ze 
liep kwaad weg, waarbij ze schold en ze bij het verlaten van de kamer, de deur bijna uit het kozijn gooide.  
Nixon zei alleen maar:”Maak je over haar geen zorgen, ik regel dit wel” waarbij hij mij nog steeds 
aanraakte met zijn hand, waardoor dit laatste een deel werd van de boodschap die ik opnam en 
terugbracht bij Henry. Dus, terwijl dit eigenlijk een simpele mededeling voor mij was, werd het een deel 
van de boodschap die ik bij Henry afleverde. Na dat dit een keer voorviel heeft Henry een andere manier 
van programmeren bedacht waarbij het niet nodig was mij aan te raken, om dit soort compromiterende 
situaties in de toekomst te vermijden. 
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INTERNATIONALE OPDRACHTEN 
 
Er waren tijden dat ik naar het buitenland getransporteerd werd, zodat Henry Kissinger of President 
Nixon mijn gecomputeriseerde geheugen konden gebruiken bij vergaderingen die ze voornamelijk 
publiekelijk, maar soms ook in de privèsfeer hadden. Op die vluchten naar het buitenland was het mijn 
taak om het de president naar de zin te maken. Ik trok zijn schoenen uit, masseerde zijn voeten en bracht 
hem alles wat hij maar wilde. Hij werd constant omringd door de geheime dienst. Als ik met Kissinger 
onderweg was en Nixon was er niet bij, werd me vaak gezegd te gaan slapen, of in ieder geval rustig te 
zijn naast hem in het vliegtuig. Kissinger sliep vaak onderweg. Nixon nooit. 
Ik denk dat de geheime dienst er wel van op de hoogte was dat ik Nixon ook van seksuele diensten 
voorzag, want het kwam wel eens voor dat iemand zag dat ik avances maakte naar de president. Zoals 
een keer toen ik net mezelf voorover boog naar hem, om zijn ritssluiting van zijn gulp te openen, en er 
juist een geheim agent kwam aanwandelen van achteren, die in zijn vuistje lachte en zich omdraaide met 
de woorden:”Neem me niet kwalijk meneer.” Op dat moment duwde Nixon heel beleefd mijn hand weg 
en zei rustig:” Straks lieverd.” 
 
 
 
 
 
 

BEJING CHINA 
 
Ik was in China op een buitenlandse missie. De straten waren vuil, en de rivieren ernstig vervuild. Ik was 
daar samen met Henry. We vlogen apart van elkaar daar naar toe. Ik zelf, met een valse identiteit en op 
een vals paspoort; ik werd opgehaald op het vliegveld door iemand van de Amerikaanse geheime dienst. 
De geheime dienst regelde mijn boeking voor mijn kamer in een hotel, waar ik in afwachting van de 
komst van Henry mijn intrek nam. Gewoonlijk vlogen we vrijwel altijd samen met een privé chartervlucht, 
maar dit was een gelegenheid die op het allerlaatste moment opgelost moest worden en daarom vlogen 
we op standaard vluchten, maar wel gescheiden van elkaar.  
We waren daar om een deal rond te krijgen met de leider van China. Henry vertelde hen dat ik een 
buitenlandse correspondente was en we mochten samen plaatsnemen aan een lange tafel met een hele 
delegatie van Chinese diplomaten. Ik zat altijd links van Henry, op die manier had hij zijn rechterhand vrij 
om te schrijven, of om zijn eeuwig aanwezige sigaar vast te houden, en zijn linkerhand was vrij om onder 
de tafel een soort van vijf vingersysteem blindtypen toe te passen op mijn rechterhand. Hij zei van 
tevoren dat ik moest “glimlachen” er alleen maar mooi hoefde te zitten wezen en “elke letter van elk 
woord” moest registreren en op slaan in mijn geheugen voor gebruik op een later tijdstip. Hij seinde me 
precies in via mijn rechterhand op welke personen ik me moest concentreren en van wie ik absoluut geen 
woord mocht missen. Niemand, behalve Henry, wist dat ik een high tech geprogrammeerde computer 
was die nauwgezet en met enorme precisie de hele conversatie “op de band opnam.” 
Een high tech geprogrammeerde, menselijke, ademende, wandelende, glimlachende computer die, 
wanneer ik werd “aan” gezet, eindeloos informatie met griezelige nauwkeurigheid bleef uitspuwen. Keer 
op keer weer, zo vaak als dat er een beroep op mij gedaan werd en ik “aan” gezet werd. 
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PRESIDENT NIXON`S TROUWE VRIEND BEBE REBOZO 
 
BeBe Rebozo was een goede vriend van President Nixon.  
Hij was vaak aanwezig als President Nixon een beroep op mij deed voor seks. Deze keer was dat in Miami, 
Florida. Ik was naar Miami gevlogen en werd daar met een limousine opgehaald en naar het strand 
vervoerd, door de geheime dienst, om Nixon te ontmoeten.  
Zoals gebruikelijk, werd ik in isolatie geplaatst voor mijn gebruik als seks slavin door V.I.P.`s, en ook deze 
keer was het niet anders als anders. BeBe Rebozo en zijn mannen namen actief deel aan mijn 
“voorbereiding” voor seks met Nixon. Rebozo was zeer gewelddadig en wreed, hij sloeg me langdurig en 
deed me erg veel pijn. Dan bracht hij me naar een kompleet donkere ruimte zonder ramen, en hij liet me 
dan daar volledig naakt, urenlang op een koude, kale, cementen vloer achter. Voordat hij wegging, 
injecteerde hij nog een of andere drug in mijn onderarm, en liet me dan urenlang zonder kleren, eten of 
drinken in het donker achter. 
Dit was nog voordat ik zelf kinderen had gekregen, toen konden ze mijn kinderen nog niet tegen mij 
gebruiken. De sterke ouderlijke gevoelens die elke ouder van nature heeft voor zijn eigen kinderen werd 
later intensief tegen mij gebruikt om al deze topgeheime gebeurtenissen voor mijn bewustzijn als “nooit 
gebeurd” op te slaan. Het installeerde een heel sterk verplicht “geheugenverlies” in je geest, en omdat ze 
hiervoor in plaats van mij te martelen, later mijn kinderen martelden in mijn bijzijn, terwijl ik gedwongen 
werd toe te zien, ontstond er een trance waarin je alles “vergeet” wat je vergeten moet, en een 
onverklaarbare mate van volledige overgave en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid tot op het bot.  
De fysieke pijn tijdens alle martelingen door de jaren heen, verdwijnt volledig in het niets, vergeleken bij 
de geestelijke pijn die je voelt, als je volledig verlamt door drugs, maar bij het volle bewustzijn, aanwezig 
moet zijn en zelfs niet in staat bent om te bewegen, terwijl vlak voor je eigen ogen je eigen kinderen 
worden misbruikt en gemarteld. 
Rebozo kleedde zich in dure chique pakken en droeg nogal veel opvallende gouden sierraden. In mijn 
onderbewustzijn haatte ik deze man. Bij deze ontmoeting met Nixon kwam Rebozo mij “bevrijden” uit 
mijn traumatische omgeving, en transporteerde mij naar een badkamer om mezelf op te knappen en 
toonbaar te maken. Hij legde een bikini klaar die ik aan moest doen als ik voldoende gefatsoeneerd was 
voor “actie” met Nixon. Ik heb geen goede herinnering meer wáár ik toen precies was met Nixon. Dit 
komt omdat ik altijd geprogrammeerd was, niet te veel rond te kijken en de omgeving niet in me op te 
nemen wanneer ik op een seksmissie was. Iets wat ook wel eens in botsing kwam met de programmering 
als spionne, wanneer ik juist elk detail in me op móést nemen. Nu werd ik naar Nixon in een afgelegen 
privé strandhuis gebracht, door iemand van de geheime dienst. Mijn instructies waren: “ Verleid hem, 
zorg dat hij het naar de zin heeft, zorg dat hij “opgelucht” achterblijft, en help hem te relaxen in de zon.” 
Het was op dit privéstrand dat op elke invalshoek iemand stond van de geheime dienst, dat ik President 
Nixon verleidde. Ik lachte en maakte grapjes met hem terwijl ik hem van zijn stropdas ontdeed, 
overhemd, zijn nette schoenen, en toen we er klaar voor waren glipten we samen het water in, waar ik 
verder ging met mijn verleidingskunsten. Nadat hij tevreden was gesteld, werd ik verwijderd en ergens 
naartoe gebracht om “voorbereid” te worden voor de avond met Nixon. 
Nixon liet zijn diner in zijn kamer bezorgen, en ik hield hem gezelschap terwijl hij at, daarna bevredigde ik 
hem seksueel en werd ik weer opgehaald. President Nixon was niet zo`n passieve minnaar als Ronald 
Reagan, hij deed er wel wat moeite voor, nam het initiatief en was betrokken. Hij gaf altijd de voorkeur 
aan de missionarispositie. Ik stelde voor om het licht erbij aan te laten, maar hij hield er juist van om seks 
in het donker te hebben, dus deden we dat. Ik sliep nooit bij Nixon in bed nadat we seks gehad hadden – 
dat was een van zijn regels. Ik bracht nooit de hele nacht met hem door, zoals ik dat wel met enkele van 
de anderen deed. Ik was geïnstrueerd te blijven totdat hij sliep, dan moest ik heel stilletjes de geheim 
agent die bij de deur stond waarschuwen dat ik klaar was, en deze bracht me dan weg naar een vliegtuig 
op helikopter. Ik werd meteen teruggevlogen naar Californië, met alle herinneringen aan de 
gebeurtenissen discreet  weggeborgen in het “dossier” Nixon. Zoals geprogrammeerd sliep ik de hele weg 
naar huis. 

172 



In de begin jaren met Nixon, was ik geprogrammeerd om hem gelukkig te maken, en om hem bevrediging 
te schenken op de manieren waarop ik geprogrammeerd was. Precies zoals De Raad verwacht had, werd 
het vertrouwen van Nixon in relatie tot mij steeds beter, wat de weg baande om mij steeds vaker bij hem 
te gebruiken, ook in situaties waarin hij mij berichten toevertrouwde ( programmeerde) die ook door De 
Raad toegankelijk waren. Ik werd regelmatig naar Key Biscayne in Florida gebracht om Nixon te 
“bedienen”. Hij was daar altijd met BeBe Robozo en het leek er voor mij veel op dat het BeBe was die de 
lakens uitdeelde als we op zijn terrein waren. Elke keer zette Robozo mij in isolatie in een koude 
cementen ruimte waar hij me verrot sloeg, injecteerde en vervolgens hongerig, dorstig, naakt en alleen 
achterliet. Met zijn woorden noemde hij dat:” Jou oppeppen voor de baas.” ( want zo noemde hij Nixon.) 
Rebozo vertelde me dan hoezeer “de Baas” respect verdiende en alles wat er maar voor nodig was om 
hem gelukkig te maken. Hij sprak een raar soort van Maffia taaltje met typisch eigen woorden. Hij 
gedroeg zich als een echte zware jongen en was erg loyaal ten opzichte van zijn vriend Nixon. Toen BeBe 
later terug kwam om mij uit de isolatiecel te halen, instrueerde hij mij om mezelf “toonbaar” te maken, 
en werd ik gewassen en aangekleed. Daarna werd ik door een limousine naar een strand gereden waar 
palmbomen stonden. We kwamen aan tegen de avond. Omdat ik geprogrammeerd was niet te 
registreren waar ik mezelf geografisch gezien bevond, had ik geen enkel idee waar ik was, maar soms ving 
ik wel eens iets op wat anderen zeiden over de locatie waar we waren, en die informatie werd dan net zo 
opgeslagen als alle andere informatie tijdens zo`n bijeenkomst. We stopten opzij van een erg goed 
gecammoufleerde woning tussen hoge struiken, waar niet zo heel veel mensen waren. Het huis stond aan 
een strand, en een grasveld omringd door een lage heg liep helemaal door tot aan de oceaan. Miami was 
altijd een zware beproeving, maar Key Biscayne vermengde plezier met zaken. Zaken tussen de Maffia, De 
Raad, Rebozo en regeringsambtenaren of andere onderafdelingen van de Maffia werden afgehandeld in 
Miami of Key Biscayne.  Zo nu en dan kwamen “de grote jongens,” dat waren erg invloedrijke lieden die 
mee kwamen doen aan de “zaken en plezier”in Key Biscayne. De juiste connecties betekenden grote 
zaken voor de Maffia. Ik werd geïnstrueerd om me tussen de mannen te begeven, en ze alles te geven, 
wat ze ook maar wilden. Gewapende mannen stonden achterin het huis bij alle ramen om Nixon te 
bewaken. De geheime dienst liet de Maffia de bewaking van dichtbij voor hun rekening nemen, terwijl zij 
dat meer op een afstand van het gezelschap deden, door alles buiten het huis nauwlettend in de gaten te 
houden. Ik vermoed dat het Rebozo was die deze regeling getroffen had, maar ik weet niet waarom. Hij 
was erg beschermend en nam zijn voorzorgsmaatregelen waar het President Nixon betrof. Hij reed zelfs 
mee achter in de limousine bij ons, terwijl ik bij Nixon was. Hij was altijd alleen maar aardig tegen mij als 
Nixon in de buurt was, en hij maakte het mij erg goed duidelijk dat hij niets goeds over “wijven” dacht, en 
dat ik daar alleen maar was, omdat Nixon dat wilde. Rebozo was er zelfs nog bij als ik met Nixon naakt het 
water inging. Hij ging zelf nooit het water in, ik denk dat hij bang was dat zijn pistolen nat zouden worden. 
Hij ging nergens één stap zonder zijn wapens. Nooit. 
Gedurende deze tijd was ik eigenlijk vaak in de buurt van Nixon om hem op te monteren. Om hem aan 
het lachen te maken, zodat hij zich kon ontspannen en om hem ontzettend opgewonden te maken, zodat 
hij seksueel zijn spanningen af kon reageren. Hij vond dat erg prettig en zei dat het goed voor hem was als 
hij in de put zat. Nixon zei dat ik de kunst verstond hem weer op de been te helpen als hij dreigde om te 
vallen. Ik was geprogrammeerd om grappig en lollig te doen, zonder zelf ook maar een zorg te hebben. 
Nixon zei dat ik hem aan het lachen maakte. Rebozo was meestal aanwezig als ik boodschappen van De 
Raad overbracht aan Nixon. Rebozo scheen de “taal”van De Raad beter te spreken als Nixon, want als 
Nixon mij ging programmeren met de retourboodschap voor De Raad, ging daar altijd eerst overleg met 
Rebozo aan vooraf, en zonder de goedkeuring van Rebozo begon Nixon niet met de programmering. Dat 
was zo de regel, ik gaf de boodschap aan Nixon en Rebozo, en dan bleven we met z`n drieën net zo lang 
bij elkaar totdat zij beiden tot een akkoord gekomen waren. Meestal was het een kwestie van “ja” of 
“nee.” Niemand verliet de ruimte totdat ik geprogrammeerd was met mijn retour boodschap. 
Wanneer het tijd werd voor mij om te gaan, nam een geheim agent me mee naar buiten voor een 
wandeling op het strand. Hij raapte dan een schelp op en “herinnerde mij eraan” dat alles wat er had 
plaatsgevonden nu weg was uit mijn hoofd, en dat het nu voorgoed in die schelp zat opgesloten. Ter 
completering van het verbrokkelen van mijn ervaringen gooide hij de schelp in de golven. 
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WATERGATE LEVERDE EEN DEPRESSIEVE PRESIDENT OP 

 
Gedurende de hele Watergat affaire had Nixon een enorm zware tijd. Hij zag er grijs en triest uit, en het 
viel zelfs mij niet mee hem nog op te vrolijken. Meestal na een stevige borrel lukte dat wat beter. Ik 
plaagde Nixon tijdens zijn laatste maanden in zijn neerwaartse spiraal. Ik vertelde hem hoe schattig hij er 
uit zag op tv, als hij werd aangevallen door reporters over zijn aandeel in het schandaal. Vanwege mijn 
programmering was ik helemaal niet in staat hem überhaupt te “zien”als hij op tv was, maar ik werd 
geprogrammeerd om dat tegen hem te zeggen. De dingen die ik tegen hem zei waren zo precies het 
tegenovergestelde van de waarheid, dat hij er het grappige nog wel van inzag, zoals hij me zelf vertelde. 
Deze dubbelzinnige uitlatingen waren soms net genoeg om hem nog enigszins op te vrolijken. Het was 
zoals altijd. Seks en boodschappen. Slavin en postduif. 
Bebozo huilde toen hij hoorde van Nixon dat hij moest aftreden. Hij had blijkbaar echte emotionele 
gevoelens voor Nixon. Ik hoor nog zijn woorden:”Oh Nee baas, toch niet na alles waar je zo hard voor 
gewerkt hebt?” Hij gaf Nixon een bemoedigend schouderklopje en leek echt met zijn lot begaan. Dat 
heeft me altijd nog het meest verbaasd bij die lui van de Maffia. Het ene moment martelen ze iemand 
dood of vermoorden iemand zonder met de oogleden te knipperen, en dan het volgende ogenblik zijn het 
liefhebbende zorgzame mensen zodra het iemand van hen zelf betreft. Voor hen was kameraadschap 
alles. 
Henry Kissinger had niets met BeBe te maken. Hij was veel te “intelectueel”voor BeBe, en Kissinger zei 
altijd dat hij geen omgang met de Maffia wilde. Als Kissinger er al eens bij betrokken was, ging het enkel 
en alleen over zaken, concentratie, werken en strategieën uitdenken. De vrouw van de President, Pat 
Nixon, was er ook nooit bij als de Maffia er was. 
Richard Nixon werd gemanipuleerd door de Maffia en door De Raad. Hij was slechts een pion in hun 
intrigerende netwerk, en toen het Watergate schandaal aan het licht kwam, was hij degene die het best 
gemist kon worden. Ze keken tegen Henry Kissinger veel hoger op. Ze vonden Henry belangrijker en 
onmisbaar, iemand die ze werkelijk hard nodig hadden en die ze in bescherming namen, dus schreef hun 
strategie voor dat Nixon er publiekelijk voor op zou draaien. 
Ik werd nooit meer naar Nixon gestuurd, om hem op te vrolijken, nadat hij afgetreden was als President. 
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HET INTERNATIONALE ‘INTERNE‘ POSTSYSTEEM  
 
Henry creëerde binnen in mijn hoofd een internationaal post uitwisselingssysteem ( zoiets als :” U heeft 
mail” tegenwoordig werkt.)  Hij creëerde het eerst visueel, door mij te vertellen dat er in mijn hoofd een 
hele grote doos zat, met in die doos weer een heleboel kleinere doosjes, die allemaal appart op slot 
gingen en alleen met de juiste sleutel open gemaakt konden worden. Hij legde uit dat het rijen van 
genummerde doosjes waren, die op elkaar gestapeld stonden, laag na laag, na laag. Programma`s werden 
gekoppeld aan nummers of mensen, lokaties of documenten, enz. , die op hun beurt weer allemaal 
waren verbonden aan genummerde doosjes. George Bush wilde altijd in alles #1 zijn, en Henry moest 
speciaal voor hem de boel omgooien om hem zijn #1 te geven. Dit systeem werkte als een postkantoor 
waar iedereen zijn postbus had en iedereen kon dus post versturen of ontvangen via zijn persoonlijke 
box. Dit was DE manier waarop de heren aan de top hun boodschappen luid en duidelijk en anoniem 
konden overbrengen naar wie ze maar wilden. Het hield de boodschappen van De Raad voor mij duidelijk 
gescheiden en makkelijk af te leveren en het was ook eenvoudig de retourboodschap in het juiste doosje 
te doen en op het gewenste moment voor te lezen. Het hield ook de mensen die “ervan op de hoogte 
waren” buiten schot, omdat de ontvanger vaak niet wist wie precies de afzender was. Zo wisten soms 
beide partijen niet van elkaar dat ze allebei wel of juist allebei niet op de hoogte waren. Het kwam zelfs 
wel voor dat ik met mijn inwendige postkantoor per helikopter naar een grote  boot gevlogen werd 
ergens ver op zee, om mijn “post” te bezorgen. Ik werd zo best vaak naar schepen, hotels, eilanden of 
noem het maar op gevlogen om mijn vaak anonieme boodschappen af te leveren. Als de boodschappen 
eenmaal waren uitgewisseld werd ik daarna weer terug gehelikopterd. Henry creëerde het 
geprogrammeerde systeem voor deze manier van communiceren, waarbij iedereen de waarheid kon 
zeggen, tegen iedereen, waar hij eigenlijk doodsbang voor was. Henry was het brein achter deze 
technologie en perfectioneerde dat via mij tot in de puntjes. Henry was het brein achter vele plannen die 
via mijn inwendige postkantoor liepen en Kissinger, Bush, Reagan, Carter, Thatcher, Mitterand, Trudeau, 
Gorbachev, Salinger, Ford, Nixon; namen allemaal deel aan het project, zoals nog zo velen die ik hier niet 
kan noemen omdat ik hun namen niet meer weet. 
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SEX PLAVEIT DE WEG VOOR DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN 
 
Ik werd goed geïnformeerd, lang van tevoren, over de gebruiken in de landen die we gingen bezoeken, in 
een poging om de diplomatieke banden te verstevigen. Bij vele buitenlandse ontmoetingen werd mij 
gezegd:”Doe maar net alsof je er niet bent, wees onzichtbaar en glimlach terug als er naar je geglimlacht 
wordt.” Ik werd ook steeds geïnstrueerd mezelf op de achtergrond te houden, stil te zijn en alleen te 
luisteren, tenzij ik alvast werd “aan”gezet om informatie te spuien. Daarnaast werd ik nog eens goed 
geïnstrueerd hoe ik me te gedragen had, als ik aan een buitenlandse leider werd gekoppeld voor de 
nacht, of met een of andere diplomaat. In aanvulling op wat ik al door de jaren heen aan sekstraining had 
“mogen” bijwonen, deed Henry nog een duit in het zakje door mij uit te leggen:” In veel vreemde landen 
wordt “de liefde bedrijven” als een kunstvorm gezien, en op de manier zoals jij het kunt bevatten is dat 
wat moeilijk te begrijpen. In vreemde landen gaat het er vaak meer om lang te genieten, als om het 
intense genieten binnen een korte periode. Probeer het dus te doceren en stuur niet als een wilde op een 
hoogtepunt aan, maar stel dat juist zo lang mogelijk uit.” Henry sprak met respect over seks alsof hij het 
over een exclusieve wijn of over een extravagant gedekte dis had. Henry leerde me dat de 
voortvarendheid die het in Amerika zo goed deed, hier juist vaak over zou komen als iets van slechte 
smaak. “Hou je in, gedraag je netjes, een beetje verlegen, op een afstandje, maar net niet té ver weg, dan 
komt het allemaal wel goed.” 
Ik werd eens naar een koning gestuurd en Henry had mij geleerd bedeesd te vragen:” Zijne Koninklijke 
Hoogheid, schenkt u mij alstublieft het genoegen Majesteit, om u op de Amerikaanse manier te mogen 
plezieren?, wij kennen vele manieren van plezieren.” Henry zei dat dit een soort van cryptische 
omschrijving was voor elke buitenlandse leider om Amerika onbewust en onlosmakelijk aan plezier te 
koppelen. Dat maakte diplomatieke onderhandelingen vaak een stuk gemakkelijker. Henry noemde dat 
de weg plaveien voor diplomatieke onderhandelingen. Henry gebruikte seks heel vaak om te krijgen wat 
hij wou. Het hierboven vermeldde hield ook in dat ik om toestemming kon/ moest vragen om een 
buitenlands staatshoofd oraal te mogen bevredigen, omdat dat niet in alle landen als normaal word 
gezien volgens Henry. Hij raadde mij aan daar niet mee te beginnen, maar het te bewaren tot het einde, 
als ik aan de persoon zelf kon merken of hij dat wel of niet op prijs stelde. 
Henry zei:”Ik zou willen dat ik je preciezer kon inlichten, maar het onderzoeksteam is alleen in staat tot 
op zeker niveau alles aan de weet te komen, sommige “data” zijn niet beschikbaar, dus ik denk dat ik met 
betrekking tot dit “duister gebied” maar op jouw eigen inschattingsvermogen moet afgaan.” Orale seks 
was dus zo`n “duister gebied.” Henry legde aan zijn onderzoeksteam uit ( in mijn bijzijn ) dat : zo dicht bij 
iemand komen, die kennis van zaken had op dit gebied, met betrekking tot een bepaalde persoon, een 
erg riskante onderneming was. Ik hoorde hoe hij zei:” Ze zal ingelicht moeten worden over, en 
geprogrammeerd worden met, de diverse gebruiken van de diverse culturen; en dan zullen haar speciaal 
ingeprogrammeerde, bijzondere vaardigheden het op zeker moment zelfstandig over moeten nemen van 
de programmering, bij een inschatting aangaande het wel of niet mogen geven van orale bevrediging.”  
Het hele team was vaak aanwezig, wanneer ik geprogrammeerd moest worden voor een buitenlandse 
missie, dit omdat ieder zijn eigen vakgebied had, en vaak een lange historie van een lang verblijf in het 
onderhavige land. Ieder teamlid had zijn eigen specialisatie en bij een zo complexe missie als uitzending 
naar het buitenland kwamen erg veel bijzondere zaken om de hoek kijken. De seksuele gewoonten waren 
er daar slechts één van. Culturele verschillen konden soms enorm zijn, en hiervoor had Henry zelfs steeds 
enkele mensen met de culturele achtergrond van het beoogde land in zijn team, waar hij blind op 
vertrouwde. Pietluttige kleinigheidjes konden, wanneer over het hoofd gezien, tot enorme 
conflictsituaties leiden. Situaties waar Henry zijn uiterste best voor deed om deze juist te vermijden. 
Henry zei hierover:”Elk land ter wereld heeft zo zijn eigen manier van doen, met soms sterk afwijkende 
gewoonten, gebruiken, beleefdheidsvormen, mensenrechten, normen en waarden, en het is onze taak te 
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zorgen dat jij er helemaal klaar voor bent, voordat we je laten zakken in de leeuwenkuil.”  
Zo vaak als dat er van land gewisseld werd, werd er ook van team gewisseld. 
Henry had vele etnische trekjes, maar gedroeg zich nogal wat opgepoetst onverschillig aan de 
oppervlakte, zodat zijn etnische afkomst hem nooit belemmerde in zijn daden. Hij zag ieder mens als een 
uitdaging die overwonnen moest worden, zelfs als ze van een cultuur afstamden die hij niet begreep, 
totdat hij ook dat weer bestudeerd had. Hoe exotischer en afwijkender de cultuur, hoe liever hij het had. 
Dan verdiepte hij zich tot in het extreme in zo`n cultuur, om uiteindelijk als overwinnaar boven de rest te 
staan, omdat hij ze vaak zo goed begreep, dat ze er verward door raakten. Henry kende hun cultuur vaak 
beter als dat zij dat zelf deden. Henry was ze gewoonlijk te slim af, en de meeste mensen waren zich vaak 
helemaal niet bewust van het feit dat er een spel met hen gespeeld werd. Een spel op hoog niveau, met 
een hele hoge inzet, zonder dat men daar enige weet van had. De “dommerik” zoals Henry het slachtoffer 
noemde, was zich gewoonlijk helemaal niet bewust van het feit dat hij, gedurende een nachtje seks met 
mij ( door een losse “boodschap” van mij tussen neus en lippen door ) het door mij uitgeworpen aas, 
gepakt had en geslikt. Henry noemde hen: “Simpele zielen.” en hij zei ook, dat hij soms wanhopig werd 
van dit soort lieden, omdat je nooit precies wist wat je aan ze had. Op andere momenten was hij dan 
weer dankbaar voor deze “simpele zielen,” vooral, wanneer ze op een machtige plaats zaten in de 
samenleving, omdat het makkelijke schietschijven waren voor een hoog intellect als Henry. Ze waren 
gemakkelijk te manipuleren en werden door Henry gebruikt als nietsvermoedende geprogrammeerde 
schaakstukken in een computerschaakspel. De zetten voor het spel werden daarbij lang van te voren 
vastgelegd. Hij gaf de winnende stukken daarbij altijd aan degene die voor de meest wenselijke eindstand 
zou zorgen. 
Henry had mij voorzien van twee verschillende karakterrollen als spionne/ agente / secretaresse. De ene 
was Susan, de zorgzame, bedachtzame, serieuze, moederlijke en georganiseerde huisvrouw. De andere 
was Sharon, de uitbundige, ietwat wulpse, lacherige en altijd grapjes makende seks slavin. Het waren 
twee types, maar het beroep dat er aan gekoppeld werd variëerde per gelegenheid. Had hij een 
secretaresse nodig, dan was ik dat, moest ik de poetsvrouw zijn halverwege de hal die op de uitkijk stond, 
dan was ik dat. Moest ik in een sensuele outfit een man verleiden om tijdelijk de andere kant op te kijken, 
dan was ik die persoon. Met vermommingen en de juiste kleding kon je verbluffende resultaten bereiken. 
In mijn trance staat, wist ik soms écht niet wie die persoon was, die ik in de spiegel zag. Weinig 
presidenten of politici zullen zich in hun stoutste dromen hebben kunnen voorstellen dat hun 
onderdanige seksslavin één en dezelfde persoon was, als die insluiper in de geheime archieven, vermomd 
als jongen, die diep in de nacht, hun streng bewaakte staatsgeheimen opsloeg in haar van thuis 
meegebracht ingebouwd computersysteem. 
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DE WERELD GEZONDHEIDS ORGANISATIE  ( WHO ) wie? 
 
De Wereld Gezondheids Organisatie was en is een dekmantel voor het bij elkaar brengen van vele 
invloedrijke mensen, die een heel andere agenda er op na houden alsdat naar de buitenwereld wordt 
voorgespiegeld. Veel illegale activiteiten vinden ongedetecteerd en op Internationale schaal, 
grensoverschreidend plaats onder de dekmantel van zogenaamde projecten van de Wereld Gezondheids 
Organisatie. Zogenaamd voor wereld verbetering. Naast andere zaken diende het als een dekmantel voor 
internationale drugshandel, kinder prostitutie, afschuwelijke experimenten op mensen van vlees en 
bloed, de illegale handel in pasgeboren babys enz. Diverse van de betrokken partijen die ik zag waren een 
select groepje politici, beroemdheden en wereldwijde leiders. Ik zat op vele vergaderingen. Ik hoorde 
daar Ted Kennedy als een van de sprekers, maar ook Henry Kissinger, en er was een grote groep vrouwen 
die voor de Wereld Gezondheids Organisatie werkten, die werkelijk geen flauw benul leken te hebben 
van wat er werkelijk achter de schermen speelde. Velen van hen waren gewoon naïeve, eerlijke, goed 
bedoelende mensen, die eigenlijk de corrupte kern precies in de kaart speelden, zonder er enig idee van 
te hebben dat ze in werkelijkheid werden gebruikt. Verscholen achter de publiekelijke goede 
doelstellingen waren illegale afspraken die bedoeld waren om deze corrupte groepering te sponsoren in 
hun criminele motieven en plannen. Dus, terwijl de Verenigde Staten voor het oog van de wereld 
liefdadig werk deed, werden intussen buiten het oog van de media de werkelijke acties in gang gezet. Er 
werd dan een afvaardiging gestuurd om kinderen in de derde wereld te gaan “helpen,” maar wat er 
werkelijk achter de schermen plaatsvond was een verborgen drugsoperatie of een andere illegale 
activiteit die voor enorme geldbedragen zorgden op de bankrekeningen van alle zelf benoemde partijen, 
die allen het zelfde uiteindelijke doel na streven: totale wereldcontrole. Van deze zogenaamde 
humanitaire missies, werden regelmatig beelden via de televisie uitgezonden om de wereld te laten zien 
welk nobel streven men naleefde, maar wat er achter de schermen plaatsvond werd angstvallig 
weggehouden van de camera`s. Persconferenties waren topdagen om op andere lokaties ( ver weg van 
de persconferentie) hun schimmige zaken af te ronden. Ik hoorde, en nam op mijn ingebouwde 
bandrecorder iets op tijdens een bijeenkomst van deze selecte groep. Het was een soort theater, met 
rode stoelen, die trapsgewijs oplopend in een halve cirkel rondom een veel lager gelegen podium 
gepositioneerd waren. De reden dat ik daar was, was eigenlijk alleen maar zodat Henry zijn “laptop” bij 
de hand had, indien hem om informatie gevraagd werd welke zich in mijn geheugen bevond. Ik ga er van 
uit dat destijds nog niemand van de genodigden op de hoogte was van deze technologie, waarbij mensen 
gebruikt werden om gegevens in op te slaan en te verbergen, die alleen toegankelijk waren voor de 
Binnenlandse Veiligheids Dienst en enkele anderen die “toegang” hadden. Men zal in mij niemand anders 
gezien hebben als: de assistente van Kissinger. 
Een zinsnede uit die toespraak die ik hoorde ging als volgt:” Dames en Heren, ik wil graag het onderwerp 
van vrije handel hier met u allen bespreken, vrije handel tussen alle landen, internationaal.”  
De “handel” waar hier sprake van is, betrof gewoonlijk alleen de illegale handel in drugs ( cocaïne, 
heroïne) pornografie in al zijn vormen, prostitutie, kinderhandel en wapenhandel. Ze gebruikten alles wat 
maar grote sommen geld genereerde om hun doelstellingen te bereiken en om aan hun wensen te 
kunnen voldoen, zonder daarbij maar ooit of slechts enigszins rekening te houden met menselijke 
waarden, hierbij alle fundamentele mensenrechten volledig aan hun laars lappend, zonder ooit rekening 
te houden met het lot en het lijden van de slachtoffers die hiervoor niet zelden volledig van hun eigen 
leefomgeving werden verdreven. Deze lieden kenden geen scrupules, hadden geen geweten of enig 
invoelingsvermogen ten opzichte van hun medemens en waren ontdaan van enig menselijk medeleven. 
Het enige wat hen interesseerde was geld en macht. Alleen heerschappij! Wereld dominantie en wereld 
controle. 
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Het hierna volgende is een voorbeeld van de soorten van geheugen flitsen en het achterhalen van 
geheugen dat bij voortduring terugvloeide in mijn geest. Op zekere dag was Bobby Baker aanwezig bij 
een toewijzingscommisie van het Witte Huis. Hij droeg een lichtbruin pak en hij discusieerde met 
iedereen over alles, en Henry vond dat hij de vergadering ernstig verstoorde, waardoor er helemaal niets 
voor elkaar gekregen werd die dag. Henry mocht die vent helemaal niet. 
Bij een andere vergadering hoorde ik Baker zeggen:” Ik zou graag het probleem van de wapenwedloop ter 
discussie willen brengen,” en daarna sprak hij over het feit dat hij zich zorgen maakte over Rusland die de 
wapenwedloop uitbreide en dat ze ver op ons aan het uitlopen waren met hun technologie, dat Amerika 
ernstig in de problemen dreigde te raken en we een grote achterstand zouden oplopen als we niet 
onmiddellijk vaart zouden zetten achter het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en de productie van 
nieuwe wapens. Baker deed een beroep op de angst van de Amerikanen om niet  achter de Russische 
vernieuwingen aan te moeten wandelen, om te proberen geld los te krijgen voor wapens, waar feitelijk 
het overgrote deel van dat geld helemaal niet gebruikt werd voor het doel, waar het voor bedoeld was. 
Het werd grotendeels heimelijk gebruikt voor het welzijn van De Raad en die politici die ondersteund 
werden door De Raad. 
Op dat moment werd de Wereld Gezondheids Organisatie vaak als excuus gebruikt om mensen van over 
de hele wereld bij elkaar te brengen. Dit schiep een mogelijkheid voor een select gezelschap, om in het 
geheim bij elkaar te komen en de publiekelijke plannen van de Wereld Gezondheids Organisatie af te 
stemmen op hun eigen plannen. Zij, die zich onder de genodigden bevonden, die niet op de hoogte waren 
van de dubbele agenda van de Wereld Gezondheids Organisatie, waren er ook niet van op de hoogte dat 
er een kleine meerderheid was aan de ene kant, zo dat de uitslag bij stemmingen altijd in het voordeel 
van de criminelen uitviel.  
Voor alle duidelijkheid wil ik hier benadrukken, dat ik deze mensen totaal niet begreep, of ook maar iets 
van de politieke zaken waar ze zich mee bezighielden, althans niet op de algemeen geaccepteerde manier 
zoals dat bij het grote publiek het geval is. Ik was in zijn algemeenheid geprogrammeerd om niet te 
luisteren, maar min of meer in de “uit” stand te wachten totdat Henry, of iemand anders me nodig had. 
Bij mijn bewustzijn ( zoals geprogrammeerd) was ik totaal niet in politiek geïnteresseerd of in het nieuws 
op tv of in de krant. Dit komt dus van mijn persoonlijke ervaringen, want toen ik begon te herstellen 
moest ik mensen om mij heen vragen, en er zelf onderzoek naar doen, wat nu eigenlijk volgens de 
publieke opinie de exacte doelstelling was van de Wereld Gezondheids Organisatie. In mijn ervaring 
waren vrijwel alle Californische gouverneurs waar ik mee te maken kreeg, lid van de Wereld Gezondheids 
Organisatie en meer van dat soort groeperingen. Het is mijn ervaring dat deze lieden en hun volgelingen, 
die de macht willen, bij elke organisatie, groot of klein, een vinger in de pap hebben, om hun eigen 
belangen altijd mee te laten wegen in het beleid van de organisatie. Ze krijgen daarbij zonder 
uitzondering altijd wat ze willen. Strategisch geplaatst, vaak onder toezicht van Henry Kissinger en 
anderen, om te krijgen wat ze willen, en wanneer ze dat willen. Het leek wel een sport voor ze, waarbij ze 
altijd allemaal in het winnende team speelden. 
Kissinger nam me o.a. mee naar: testlokaties voor atoomproeven, de Energie Commissie, NAVO, 
Buitenlandse Zaken, Witte Huis Toewijzingscommisie, Het Comité voor buitenlandse 
handelsbetrekkingen, en de Trilaterale commissie. Dit zijn enkele van de vergaderingen waar ik met 
Kissinger heen ging, zowel in Amerika , als ver daarbuiten. Henry gebruikte mijn geheugen archief bij de 
Trilaterale commissie. We zaten aan een tafel met een groep mannen. Er stonden microfoons op tafel. 
Wat er achter de schermen plaatsvond tijdens deze vergaderingen had helemaal niets van doen met wat 
er publiekelijk over deze vergaderingen naar buiten gebracht werd. Er werden vergaderingen gehouden 
tijdens “vergaderingen” en er vonden geheime vergaderingen plaats achter de schermen van andere 
publiekelijk bekende vergaderingen. Vaak werden deze vergaderingen aangestuurd door De Raad ( niet te 
verwarren met het Comité voor Buitenlandse Handelsbetrekkingen!) maar niemand had ook maar enig 
idee dat het De Raad was, die de uitkomst van de vergadering in de door hen gewenste richting stuurde. 
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Ze vertelden allen, netjes om beurten, publiekelijk hun leugens . Aangestuurd door Kissinger de strateeg, 
Hope de komediant, plus dan nog De Raad van achter de schermen. 
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KISSINGER, HET MEESTERBREIN OP AARDE 
 
Gedurende de tijd, dat Henry samen met Nixon, erg hard werkte aan buitenlandse betrekkingen, kwam ik 
vaak bij Henry op kantoor, terwijl ik in mijn laatste jaren van het voortgezet onderwijs zat. Ik werd dan bij 
hem gebracht in New York, of in Washington DC. Bij sommige opdrachten, werd ik wel eens een maand 
van tevoren door de een of ander geprogrammeerd, maar Henry ging van het standpunt uit dat het 
allemaal veel beter werkte zolang het nog vers in het “geheugen” lag. Hij hield er van, mij voor te 
bereiden, kort vóór een bepaalde opdracht, er dan verder geen tijd meer tussen te laten zitten, maar 
meteen na de programmering naar die opdracht of vergadering toe te gaan. Er waren eigenlijk maar bar 
weinig dingen die ik zelfstandig kon, omdat het team gewoonlijk mijn agenda volledig volpropte met data 
die ik, indien vereist, moest kunnen herhalen; zoals specifiek cultuurgevoelige zaken, of specifieke 
persoonlijke aanspreekvormen, of zaken van intieme aard met betrekking tot een bepaalde persoon die 
het “doelwit” van deze ontmoeting was. Het team deed diepgaand onderzoek naar elk detail wat ze aan 
de weet konden komen over de persoon in kwestie, en het klonk ( afgaande op hun gesprekken) alsof ze 
van meerdere spionagenetwerken gebruik maakten, die weer aan elkaar rapporteerden, zodat in het 
onverhoopte geval, dat de spionage toch aan het licht zou komen, het op geen enkele manier in 
verbinding gebracht kon worden met Henry of mij. Dan zouden we volledig door de mand vallen. Henry 
gebruikte alle middelen die hem ten dienste stonden, dat ging zelfs zover dat hij iemand via zijn eigen 
geloofsovertuiging nog kon manipuleren. 
Henry`s kracht lag daarin dat hij een band wist te scheppen, waarbij hij putte uit een groot 
“naslagwerk”aan informatie over culturele verschillen, waaruit hij nam wat hij nodig had, en als het ware 
zijn eindproduct met de hand boetseerde uit klei en langzaam vorm gaf. Daar, waar de meeste 
Amerikanen gewoon lomp binnen vielen met een tas vol dollars en het product wilden grijpen, maar 
misgrepen, als gevolg van hun ontbrekende kennis op het gebied van culturele verschillen in 
omgangsvormen, slaagde Henry vaak wel, omdat hij met zijn kennis van de diverse culturen vrijwel steeds 
iedereen op zijn hand kreeg. Henry zei tegen mij:” Hoe meer je jezelf kunt vereenzelvigen met je 
handelspartner, hoe succesvoller je zult zijn. Daarom moet je hem of haar zo goed mogelijk leren kennen 
voordat je aan de ontmoeting begint, en dat is ons werk. Jij hoeft alleen maar de actrice te zijn die haar 
rol speelt zoals geprogrammeerd, jij bent de speerpunt die ons plan doorvoert. Je zult alleen in dit gebied 
kunnen denken. Je bent mooi, jong, en hebt uitgebreide seksuele vaardigheden, wij zorgen voor de rest. 
Het enige wat je hoeft te doen is de instructies in ontvangst te nemen.” Henry leerde mij, mezelf cultureel 
aan te passen aan elke buitenlandse leider, waar ik naar toe gebracht werd voor de “Koninklijke 
behandeling.” Hij vertelde tegen Nixon en in mijn bijzijn, dat hierin de reden te vinden was voor zijn 
successen. Daarnaast vertelde hij hem ook dat het vaak uren duurde voordat zijn onderzoeksteam met de 
data voor de dag kwamen van een buitenlands doelwit, die nodig waren, om mij te kunnen gaan 
voorbereiden op mijn opdracht.  
Het moet echter gezegd zijn, dat het ook een keer voorkwam, dat Nixon Henry wat bijles gaf. We zaten 
toen in een vergadering aan een tafel en Henry had zijn eeuwig aanwezige sigaar niet aan, of zelfs maar in 
een van zijn handen. Nixon had hem van tevoren verteld, dat dit een veel te gevoelige vergadering was, 
en om de een of andere reden gaf Henry toe, en rookte niet. Hij rookte eigenlijk altijd, ongeacht wie hij 
tegenover zich had. 
Op de juiste momenten tijdens de vergaderingen, reikte Henry naar mijn hand, en tikte met een vinger op 
mijn vingerpuntjes in de binnenkant van mijn hand. Als een reactie hierop begon ik mijn opgenomen 
boodschap of informatie af te “spelen.” De boodschappen tijdens deze vergaderingen werden door mij 
afgespeeld in het Chinees, en ook wel in het Japans, maar omdat ik bij bewustzijn deze talen niet beheers, 
had ik geen enkel idee wat de strekking van de boodschap was, die uit mijn eigen mond kwam.  Bij deze 
vergaderingen luisterden de buitenlandse leiders rechtstreeks naar mijn verhaal, en antwoorden mij dan 
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direct terug. Hoewel ik geen woord verstond van wat er gezegd werd, glimlachte ik en keek ik 
geïnteresseerd, zoals ik geïnstrueerd was te doen. Een tolk die in die landen altijd aanwezig was, ( soms 
een vrouw, maar in die landen meestal mannen ) vertaalde dan het Chinees of Japans voor alle anderen 
in de vergadering die de taal niet verstonden ( zoals ik ), daarna deed dan Nixon of Kissinger weer het 
woord.  
Welke boodschappen ik ook heb overgebracht, ik weet het niet, het had in ieder geval wel altijd een ”het 
ijs brekende” werking in het onderhandelingsproces, want de buitenlandse leiders glimlachten altijd of 
moesten soms zelfs hardop schaterlachen van mijn woorden. Het kwam ook wel voor dat ze zo diep 
onder de indruk waren, van wat ik voorgeprogrammeerd was te vertellen, dat ze emotioneel mijn hand 
pakten en er tranen in hun ogen opwelden. Aangezien ik bij vol bewustzijn geen buitenlandse talen sprak, 
heb ik geen idee, waar ik hen zo vrolijk of zo verdrietig mee maakte. 
Wanneer er ooit iemand vragen stelde aan Henry, hoe hij toch aan mij gekomen was, en natuurlijk hoe 
het toch kwam dat ik al zo bij de hand was, op zo`n jonge leeftijd, dan zei Henry altijd, dat ik een 
Wonderkind was, en dat ik mijn universitaire opleiding in Amerika al op zeer jonge leeftijd had afgerond, 
maar dat ik daar niet graag over sprak, en dat ik wel wijs was voor mijn leeftijd, maar ook nog een erg 
verlegen, en zwijgzaam meisje. 
Dat hield dan meteen iedereen op een afstand met lastige vragen, waar ik ongeprogrammeerd niet op 
kon antwoorden. Henry nam mij gewoonlijk meteen uit de vergaderingen zodra ze voorbij waren, om 
situaties te voorkomen waarbij ik al snel als ignorant over zou kunnen komen, wanneer iemand mij een 
vraag zou stellen met enige diepgang. De wrange waarheid was, dat ik op dat moment nog naar het 
middelbaar onderwijs ging, en later voortgezet onderwijs volgde, en al die tijd slechts een middelmatige 
leerlinge was. De enige voorsprong die ik op anderen had waren mijn geprogrammeerde mogelijkheden 
die slechts ten dienste stonden van mijn programmeurs en hun opdrachtgevers, en waar ik bij bewustzijn 
zelf niets mee kon. 
Toen de vergadering werd onderbroken voor een lunchpauze, nam Henry me mee naar een telefooncel 
en koos een nummer. De persoon aan de andere kant van de lijn begon mij aanvullende informatie te 
geven in een vreemde taal. Ik was geprogrammeerd me te herinneren wat er gezegd werd. Zodat ik dit 
woordelijk kon herhalen. Elk onderwerp werd in mijn geheugen een indentificatienummer gegeven, toen 
nam Henry de telefoon, en praatte even wat, krabbelde wat aantekeningen in een kleine agenda, en hing 
op. 
Deze buitenlandse gesprekken waren werkelijk een uitdaging voor Henry Kissinger en De Raad, maar ze 
hadden wel goed hun huiswerk gedaan. Kissinger deed daarna ook weer exact hetzelfde diplomatieke 
kunstje met Reagan, toen deze president werd. 
Bij vele van deze besprekingen met buitenlandse leiders zeiden degenen die ons land 
vertegenwoordigden vrijwel steeds hetzelfde, namelijk dat ze kwamen om de vrede op aarde te 
handhaven. Wat ze werkelijk deden was de handelsbetrekkingen openen met bepaalde landen die 
grondstoffen hadden die wij hard nodig hadden. Onze leiders draaiden het verhaal zo om, dat het leek 
alsof Amerika hen een groot plezier deed en dat we hen goedgunstig gezind waren. Hele dure cadeaus 
werden vaak voor de besprekingen vooruit gestuurd, die dan moesten arriveren kort voordat de 
President zijn opwachting maakte. Ik denk dat dat wel het enige was wat er aan echte cadeaus werd 
weggegeven. Hierna bleef alleen de hoffelijkheid nog over, maar was er van goede bedoelingen beslist 
nooit sprake. 
Er waren tijdens die buitenlandse verblijven momenten dat ik werd geprogrammeerd voor seks met 
Nixon. Daarna werd ik dan teruggebracht om te gaan slapen in een kamer die ik deelde met Henry 
Kissinger. Zelfs terwijl ik gebruikt werd als een apparaat, had ik toch nog steeds een goed reukvermogen, 
en Henry Kissinger was werkelijk niet te harden op de kamer, hij stonk altijd verschrikkelijk naar 
sigarenrook en dan was daar nog de alles overheersende, misselijkmakende, penetrante stank, van de 
explosies die er onophoudelijk uit zijn lichaam ontsnapten. 
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Gedurende de periode van Nixon, werd ik met hem en Kissinger Rusland in- en uitgevlogen voor vele 
NAVO vergaderingen en ook de zogenaamde SALT bijeenkomsten ( SALT staat voor: Strategic Arms 
Limitation Talks ) en Vredesbesprekingen. Daarnaast waren er, als steeds, de geheime vergaderingen van 
De Raad. Henry nam mij overal mee naartoe om steeds de van toepassing zijnde informatie uit mijn 
“bestand” te kunnen “afspelen.” Sinds dat ik nu meer en meer met Henry samenwerkte, was mijn vrijwel 
constante aanwezigheid ook veel eenvoudiger te verklaren t.o.v. de vrouw van Nixon. Ze verklaarden het 
als een “vergadering” met Henry, of een voorbereidend oriënterend gesprek voor een buitenlandse reis. 
Het werkte op dezelfde manier als bij Reagan, het waren altijd “zakelijke”redenen waarmee mijn 
aanwezigheid werd verklaard, al was ik er het grootste deel van de tijd in de “uit”stand of om informatie 
over te dragen van de een naar de ander. Vaak was het toch:”De President in een goed humeur houden, 
op elke door hem gewenste manier.” 
Bij sommige  gelegenheden werd ik in een limousine naar het vliegveld gereden, en daar zat ik dan 
wachtend helemaal achterin de limousine, wanneer Nixon uit het vliegtuig stapte na een buitenlandse 
reis. Ik moest mezelf dan zo klein mogelijk maken zodat eventuele reporters nog geen glimp van mij 
zouden kunnen opvangen, en als Nixon dan kwam, werden eerst de plichtplegingen afgehandeld zoals de 
boodschappen van hem aan Henry en Henry`s boodschappen aan hem, en daarna draaide het vrijwel 
altijd uit op seks. Hij ging daarna naar het Witte Huis om zich te douchen en om te kleden, terwijl ik 
ergens in een afgesloten ruimte werd ondergebracht, waar ik in een soort “standby” modus geparkeerd 
werd, voor eventueel later nog een vluggertje met de president, als er verder toch geen opdrachten 
waren. Ik zat zo soms urenlang wezenloos voor me uit te staren, totdat ik verteld werd dat het weer “tijd, 
om aan het werk te gaan” was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183 



HENRY SPEELT SCHAAK MET ECHTE MENSEN 
 
Mijn werk samen met Henry Kissinger ging gewoon door, al leidde Henry een tijdje een ietwat 
teruggetrokken leven voor het oog van de buitenwereld, na het Watergate Schandaal.  Zijn positie aan de 
zelfkant van De Raad was er niet door veranderd. Hij was voor hen steeds een belangrijk persoon 
gebleven, omdat hij zo`n geweldig strateeg had bewezen te zijn. Ik wist nooit goed wat dat woord 
“strateeg” betekende, maar ik weet zeker dat ik dat woord door de jaren heen vaak gehoord heb, als men 
met duidelijk verholen respect over Henry Kissinger sprak. Ik begreep er uit dat het te maken had met 
Henry`s gave mensen voor zijn doel in beweging te krijgen en ze naar zijn wensen te laten handelen. Zoals 
een schaakgrootmeester met zijn schaakstukken omgaat, of zoals een poppenspeler met zijn poppen. 
Henry wist heel goed stappen / zetten / handelingen vooruit te bedenken, met betrekking tot de 
hoofdrolspelers die, op cruciale momenten, precies dán op dát moment dit of dat diende te zeggen tegen 
hem of haar. Henry was een absoluut grootmeester in het bespelen van mensen. Ik zag hem aan het 
werk, en het was alsof ik hem een partij schaak zag spelen met echte mensen. Hij wist hoe hij het 
gewenste eindresultaat bereiken kon, door de juiste persoon op het juiste moment naar voren te 
schuiven of juist terug te trekken. Minder belangrijke spelers in het veld werden zonder vertoon van 
enige emotie opgeofferd voor het gewenste resultaat. Daarbij maakte hij erg veel gebruik en misbruik van 
alle informatie die hij maar krijgen kon over een bepaalde persoon. Alles wat tégen iemand gebruikt kon 
worden was interessant, En alléén dat, al het andere hoefde Henry niet te weten. Niet zelden was het 
juist een zwakheid, verslaving en / of obsessie van de tegenpartij die door Henry heel slim werd 
aangewend om de persoon in de hoek te krijgen waar Henry hem of haar hebben wilde. De “slachtoffers” 
zelf, hadden zelfs geen idee dat ze in de val gelokt werden, want ze werden gewoonlijk niet door 
belangrijke spelers in het veld benaderd, maar bijvoorbeeld door een onschuldig ogend, vriendelijk 
glimlachend en onnozel ogend individu, zoals ik. Henry en de mannen in de nette pakken voorzagen hun 
(dan nog steeds nietsvermoedende )  “slachtoffers” van de vrouw of man van hun dromen, en liet ze 
verder in de waan dat ze die avond zelfstandig de verovering van hun leven maakten. De lol was er 
meestal volledig vanaf wanneer de compromiterende foto`s, die zo`n actie opleverden, op tafel kwamen. 
 
Henry zei, dat, als je iemand beslist wilde overtuigen, van iets dat niet waar is, dan moet je het de eerste 
keer “verpakken”als een verspreking. Daarna doe je een klungelige poging de verspreking weer “goed” te 
praten door weer een bewuste “verspreking” in te bouwen. Pas dan ga je “proberen” te vertellen wat je 
eigenlijk had willen vertellen en men zal zich vasthouden aan jouw eerste verhaal, onafhankelijk van hoe 
eerlijk je nu ook verteld wat er echt gebeurd is. Dat laatste moet je wel altijd doen, zodat je wettelijk 
gezien je rug vrij hebt.Je hebt immers de waarheid verteld. Toch?  
 
( inzet: ik heb het al eerder met het schaamrood op de kaken toegegeven, ook ondergetekende heeft zich 
jarenlang laten misleiden door veel informatie, en vooral nog veel meer desinformatie over UFO`S en 
buitenaardse wezens, informatie die op het internet is gaan rondzwerven en daar een zelfstandig 
buitenaards leven is gaan leiden. Henry Kissinger beschrijft in bovenstaande uitleg wel erg goed hoe het 
Roswell incident destijds in 1947 in de media gekomen is, en zegt daarmee dus eigenlijk dat ook Roswell 
in feite nooit heeft plaatsgevonden. Ik ben er dan ook meer en meer van overtuigd, dat het buitenaardse 
verhaal met alle UFO waarnemingen, toch minstens voor een groot deel, ontsproten is uit de levendige 
fantasie van iemand die speciaal voor dit doel is ingehuurd en daarvoor vet betaald werd door De Raad.  
Zijn we dan de enigen in dit uitgestrekte universum of is het misschien toch een multiversum?  Dat lijkt 
me een enorme verspilling van zoveel ruimte, nee, er zal beslist meer zijn, maar ik blijf bij mijn 
veronderstelling dat er veel, heel veel, over dit duistere gebied op internet geplaatst is, dat bewust als 
grote leugen verspreid is.)  
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Op zekere dag zaten Henry en ik ergens direct voor President Ford tijdens een bespreking. Hij stond 
achter ons op een verhoogde spreekstoel. Bij die gelegenheid vertelde Henry mij ( eigenlijk meer tegen 
zichzelf dan tegen mij, want ik “was er met het hoofd niet helemaal bij” ) dat hij bij President Ford harder 
moest werken om hem in de gewenste richting te krijgen, dan bij welke voorganger van Ford dan ook. 
Ford liet zich niet zo gemakkelijk “sturen”en was gewend zijn eigen weg te volgen en zijn eigen zin door te 
drijven. Henry zei achteraf wel eens dat hij blij was dat Ford niet al te lang in het Witte Huis gezeten had.  
Nixon vond hij een stuk gemakkelijker naar zijn hand te zetten. 
Over Reagan wist hij helemaal geen goed woord te zeggen. In gezelschap noemde hij hem onverbloemd 
een ignorante boer en zelfbenoemde playboy. Als we echter in het gezelschap verkeerden van President 
Reagan, liet Henry nooit zijn werkelijke gevoelens voor Reagan blijken. Hij bleef als diplomaat in de plooi 
en speelde zijn rol, zo dat de plannen van De Raad steeds zo gemakkelijk als mogelijk doorgevoerd 
konden worden. Henry Kissinger stond erom bekend dat hij alle ter zake doende informatie onder het 
“vergrootlas” legde. Hij bezat de gave om onvolkomenheden en verkeerde omschrijvingen te vinden in 
afspraken en contracten, die hij in zijn eigen voordeel kon gebruiken, of kon buigen in de door hem zelf 
gewenste richting, voordat de Amerikaanse President ook maar iets te ondertekenen werd voorgelegd. 
Hij was erg grondig in die dingen. De meeste tijd, als Henry bezig was met contracten e.d. op 
onvolkomenheden te controleren, zat ik vlak naast hem, zodat hij mij maar hoefde aan te raken, om in 
een speciaal archief, wat hij nodig had, met betrekking tot zaken als wetboek van strafrecht, regelgeving, 
statuten enz. precies te vinden wat hij zocht. 
Henry was langzaam, weloverwogen en methodisch. Dat was ook de manier waarop hij dacht, waarop hij 
zich voortbewoog en de manier waarop hij sprak. Hij at op de “Europese manier” met zijn vork 
ondersteboven, wat mij was afgeleerd omdat het getuigde van “slechte manieren.” Henry was ook een 
hele serieuze man, waarvan ik me niet kan herinneren, dat hij zichzelf ooit een pleziertje gunde, ik zag 
hem nooit spontaan lachen, altijd alleen maar die beleefdheids glimlach. Hij vermeed sociale 
bijeenkomsten als het maar enigszins mogelijk was, en ging alleen als het nodig was om de politieke 
agenda van de Nieuwe Wereld Orde te ondersteunen of versterken. Aanvankelijk had hij het erg druk met 
mij, om alle gegevens die hij bij de hand wilde hebben in mijn geheugen vast te leggen, maar naarmate 
de tijd verstreek, hoefde hij er niet zo veel tijd meer in te stoppen, omdat alles al op z`n plaats was. Ik 
hoorde hem dit vertellen tegen mensen die “op de hoogte” waren. Hij zei ook dat een man eigenlijk beter 
zou zijn geweest voor dit doel als een vrouw, omdat veel van zijn zaken afgehandeld werden tussen 
mannen onderling, en mijn aanwezigheid daarbij als vrouw wel eens vragen opriep, waar hij soms 
verlegen mee zat. Ik ben er zeker van dat dit een reden was om steeds meer mannen te programmeren 
voor deze “baan.” Henry had geen oog voor hoe ik er uitzag, hij was alleen geïnteresseerd in hoe ik 
“werkte.” Voor mijn inzet als wandelende computer werd ik vrijwel altijd formeel en erg conservatief 
gekleed. Ze kleedden mij afhankelijk van de gelegenheid, al naar gelang de gewenste alter die ik per 
gelegenheid moest zijn. Er moeten beslist nog vele andere meisjes geweest zijn die gebruikt werden voor 
hetzelfde doel, en op dezelfde manier, want ik hoorde Henry vaak zeggen dat ik in vergelijking tot de 
anderen, betrouwbaarder was, dat ik de boodschappen nauwkeuriger opsloeg, en beter kon onthouden. 
Ik was de enige volgens hem die nooit een fout maakte. Het was juist mijn betrouwbaarheid die mij zijn 
favoriet had gemaakt. Ik denk dat mijn gefragmenteerde hersenen hebben bijgedragen tot dit succes. Ik 
kon ook slechts tot op zekere hoogte in zijn nabijheid gebruikt worden, want Henry was steeds benauwd 
voor mensen die te veel vragen stelden over mij. Als het maar enigszins mogelijk was, werkte hij  met mij 
buiten het blikveld van nieuwsgierige ogen.  
Voor de ogen die me wel te zien kregen zag ik er alleen maar uit als iemand met een gezond stel 
hersenen. Niemand had er ook maar enig idee van dat ik niet functioneerde met een bewuste geest, 
maar dat ik zwaar was geprogrammeerd, voortdurend gedrogeerd, en aan elektroshocktherapie werd 
blootgesteld om mijn Theta hersengolf patronen te behouden, die nodig waren voor het vasthouden van 
deze enorme data opslag, en om deze geheime gegevens ook nog eens weg te houden van mijn 
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persoonlijke bewustzijn. Henry was trots op zichzelf dat hij mij zo volgestouwd had met data, waarvan hij 
in het bijzijn van anderen gebruik kon maken, zonder dat ook maar iemand wist wat hij deed. Hij 
gebruikte door de jaren heen steeds andere technieken, maar er was er een, waar hij bijzonder trots op 
was, wat hij “tijd programma`s” noemde. Er waren veel dossiers weggestopt onder nummerieke codes, 
die hij naar buiten haalde door een bepaald nummer te zeggen. Dat gaf wel eens vragende blikken bij de 
omstanders, daarvoor had Henry bepaalde gegevens weggezet op het tijdstip dat hij ze nodig had, zodat 
wanneer hij zei:”Het is 1.30 uur, ik automatisch met dossier 130 naar buiten kwam. Op deze manier kon 
Henry de tijd gebruiken voor zogenaamde afspraken op andere dagen. Morgen om 14.06 uur was dan 
dossier “M” van “morgen” nummer 14 deel 6. Met deze methode had echt niemand meer iets in de gaten 
en konden al zijn geüniformeerde schaduwen nooit enig idee krijgen van de super geheime technologie 
waar Henry zich nu met het grootste gemak van de wereld van bediende. 
Henry moest ook erg voorzichtig zijn, betreffende, met wie hij zijn informatie over mij deelde. De meeste 
mensen hadden het bevoegdheidsniveau niet om te mogen ervaren over de streng geheime 
regeringsprojecten die kompleet geprogrammeerde robotslaven creëerden. Mensen zagen mij wel 
werken samen met Henry bij vergaderingen en andere gelegenheden, maar er waren er echt verdomd 
weinig, die op de hoogte waren van het feit dat ik een door de regering geprogrammeerde robot was. De 
enigen die op de hoogte waren van deze technologie, en die ik kende, waren enkele toppolitici, Bob 
Hope, en enkele van zijn boezemvrienden, en De Raad. Henry hield deze techniek strikt voor zichzelf, en 
was zo discreet mogelijk, en wanneer zich af en toe problemen voordeden met mijn programmering, dan 
loodste hij mij aan zijn hand de ruimte uit, bij de andere mensen vandaan en ergens in een 
achterafkamer, en bleef dan met “zijn defecte computer” in de weer, door sommige gegevens opnieuw in 
te voeren, mij opnieuw te programmeren, of door me tijdelijk “uit” te zetten en het op een later tijdstip 
nog eens te proberen, totdat uiteindelijk alles weer naar wens leek te werken.  
Henry instrueerde mij ook soms op afstand door gebruikmaking van een gesloten tv circuit via sateliet, 
waarbij ik hem zien en horen kon, terwijl hij soms zelfs in het buitenland was. Hij programmeerde me 
soms ook wel in het bijzijn van andere mensen, terwijl ik naast hem zat aan een ronde tafel. Deze vier of 
vijf andere mannen in pak wisten allemaal donders goed wat er aan de hand was, en waarvoor ik werd 
geprogrammeerd. Het kwam zelfs wel voor dat ieder van deze mannen hun eigen persoonlijke 
programmering op mij loslieten. Nadat ieder van hen klaar was met programmeren, werd mij gezegd:”En 
als de tijd rijp is, komt alles naar buiten als een waterval.” Dat waren de woorden die zij gebruikten om de 
correcte aflevering van hun zojuist geprogrammeerde boodschappen te verzekeren. Ze zeiden dat ik goed 
werk deed door informatie bij de juiste mensen te brengen, maar ook door hun reacties mee terug te 
brengen. 
Wanneer ik een boodschap af moest leveren bij het Witte Huis, werd ik vaak vlak voor de deur gebracht 
in een limousine. Een geheim agent, hield dan de deur voor me open en bood me zijn arm aan, als een 
paar liepen we dan naar binnen, maar zodra ik mijn doelwit in het oog kreeg verdween deze geheim 
agent in het niets om mij alleen te laten met mijn doelwit. Als ik dan de boodschap had afgeleverd, 
verscheen de geheim agent weer uit het niets naast mijn zij, en we liepen samen terug naar de 
wachtende limousine die ons dan weer wegbracht. 
Bij andere gelegenheden kreeg ik van Henry kleine pilletjes, die ik in de toppen van de vingers van mijn 
lange handschoenen moest doen. Die pilletjes waren bedoeld om het doelwit aan het praten te krijgen 
als dat op een andere manier niet lukte. Ik heb die pilletjes maar zelden gebruikt. Gewoonlijk was een 
opmerking van mij na de seks voldoende om ze aan de praat te krijgen over een bepaald onderwerp. 
Henry vertelde de mannen in pak, dat ik dingen kon zeggen ( alleen geprogrammeerd!) na goede seks 
met het slachtoffer, die de “heren diep gevoelig raakten.” 
Het was in het Witte Huis waar ik mijn beste prestaties leverde, wanneer ik in contact gebracht werd met 
de mensen die ik moest beïnvloeden of zoals mijn programmeurs het noemden:” Waar jij een zaadje 
moet planten, dat vanzelf gaat groeien.” Het duurde enige tijd voordat ik daar een abstract begrip aan 
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kon verbinden, aanvankelijk snapte ik niets van dat zogenaamde “zaadjes planten.” Het kwam in principe 
hier op neer, dat ik een “zaadje moest planten” door een losse opmerking te maken, zo heel terloops, 
waardoor iemand daar verder over na ging denken in een bepaalde richting, en dat leverde gewoonlijk 
wel een paar vragen op naar ideeën in de  (door De Raad) gewenste richting, waarbij, naar goede 
gewoonte binnen het Witte Huis, altijd wel een paar adviseurs geraadpleegd werden zodat de “adviseur” 
alleen nog maar de ( lang van tevoren bepaalde) koers hoefde uit te zetten, die uiteraard altijd alleen de 
belangen van De Raad diende. Zo werden wetswijzigingen in de gewenste richting gestuurd, informatie 
verder geleid ( of die informatie nu juist was, of juist niet, speelde hierbij geen rol, zolang het maar op het 
juiste adres terechtkwam en het gewenste effect had ) dit bespeelde veel mensen in sleutelposities, zoals 
politici, mensen in leidinggevende functies, maar dit gebeurde ook ten behoeve van het beïnvloeden van 
iemand`s man of vrouw. Relaties werden in Washington DC regelmatig stevig onder druk gezet. 
Het Witte Huis was een bijzonder goed geschikte plek voor dit soort werk, omdat er zoveel kamertjes 
waren, waar je stiekem in kon “verdwijnen.” Soms lokte ik een doelwit een zijkamertje in, deed de deur 
achter me op slot en verleidde hem dan daar ter plekke. Mannen wond dit over het algemeen erg op, en 
al helemaal als ze nog nooit in hun hele leven waren vreemdgegaan. Ik loog ze dan voor dat deze kleine 
escapade onder ons zou blijven, omdat mijn baan ook op het spel stond, als gouverneur die of die hier 
achter zou komen. Gewoonlijk was dat net het laatste zetje wat ze nog nodig hadden om het risico te 
durven nemen en zich volledig te laten gaan. Ik moest ze soms ook meelokken naar andere bijgebouwen 
voor seks, en dat was altijd een heel stuk lastiger en ook veel gevaarlijker. Het lukte me echter keer op 
keer weer, we zijn onderweg naar de van tevoren aangewezen plek nooit betrapt. Ook dat is ( achteraf 
gezien ) waarschijnlijk alleen te danken geweest aan het feit dat er door de Geheime Dienst nogal wat 
bewust de andere kant op gekeken werd, wanneer er zo`n actie plaatsvond. Je kunt je dan ook rustig 
serieuze vragen stellen over het dubieuze karakter van de Geheime Dienst, en of die geheime dienst er nu 
werkelijk was voor de bescherming van de President, of dat ze, alleen maar in dienst van De Raad, elke 
stap van de President in de gaten moesten houden. 
Voor zover als ik weet, heeft het doelwit nooit enig idee gehad van het feit dat, terwijl hij met mij neukte, 
men  hem zowel privé als politiek naaide. Op zo`n moment maakte men vaak ( wanneer dat kon) 
filmmateriaal en foto`s van de betrokkene en rustte er vanaf dat moment de vloek van De Raad op zijn 
schouders. Vanaf die dag kreeg zo iemand “huiswerk” mee van De Raad, over wat hij te doen had op het 
Witte Huis. Op deze manier werden er door De Raad vele politici in bedwang gehouden, zo werden ook 
velen gedwongen anders te stemmen, dan hun eigen overtuiging hen ingaf, of op het juiste moment 
“geen idee” te hebben als hen wat gevraagd werd enz. enz. 
Na zo`n geslaagde opdracht was Henry altijd erg zelfvoldaan, en had hij iets van een onhebbelijke, 
hebberige, oude vrek die geld uit mijn mond zag stromen, als hij aan mijn lippen hing om het verloop van 
deze actie te horen van de “kroongetuige.” Hij schiep er beslist een pervers genoegen in anderen naar de 
afgrond te leiden. Henry stond er ook vaak op, mij zelf te debriefen over het verloop van de missie. Hij zei 
dan dat de eerste debriefing na een missie altijd de helderste was, met de meeste bruikbare 
aanwijzingen. Zo`n debriefing van slechts één avond met een van tevoren bepaald doelwit, kon soms wel 
een heel uur in beslag nemen. 
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IK VERGEZEL HENRY OP ZIJN BUITENLANDSE REIZEN 
 
Het gebeurde wel dat het tijdsverschil tijdens onze reizen in Henry`s voordeel werkte. Zo konden wij 
bijvoorbeeld op vrijdag vertrekken, meteen nadat ik uit school kwam, en onze bestemming al bereiken op 
de volgende dag, terwijl het dan nog steeds vrijdag was bij aankomst. Henry had dat zo geregeld, zodat ik 
niet meer school hoefde te missen dan hoogstnoodzakelijk was, en hij verzekerde zich ervan dat ik 
gedurende de 8-12 uur lange vlucht de hele weg sliep. Als we als gewone burgers vlogen, vlogen we altijd 
eerste klas. Als Henry officieel dienst deed, (wat lang niet altijd het geval was ) dan vlogen we ook vaak 
mee met militaire toestellen, die soms apart voor ons opstegen, of voor ons een omweg maakten op hun 
reisroute. Soms kwam ik uit school en werd meteen rechtstreeks naar het vliegveld gebracht, waar ik 
meteen in kon stappen en Henry al aanwezig was. Of mijn moeder bracht mij naar het vliegveld en ik 
vloog dan alleen naar New York, waar ik Henry ontmoette en vanwaar we dan samen verder vlogen naar 
onze bestemming. Eenmaal gezeten in mijn stoel, pakte Henry dan mijn hand en drukte op mijn 
vingertoppen, en ik ging slapen zoals geprogrammeerd. Als hij mijn hand programmeerde op plaatsen 
waar dit al erg vaak gebeurd was tijdens mijn “vooropleiding,” om me in slaap te krijgen, hoefde hij niets 
te zeggen. De aanraking op zichzelf was dan al voldoende. 
Buiten de Verenigde Staten at ik niet. Als we tussen de 24-48 uur onderweg waren, zei Henry altijd dat ik 
moest slapen en hij vertelde de stewardess dan dat slaap voor mij belangrijker was dan eten. Dus bracht 
ze hem te eten, terwijl ik sliep. Zelfs terwijl ik sliep, was ik me bewust wat er om me heen gebeurde. Ik 
was geprogrammeerd om alles in me op te nemen en dat werkte zelfs in mijn slaap nog door. Het kwam 
wel voor dat we terugkwamen van een buitenlandse reis, dat ik geen tijd meer had om naar huis te gaan 
om me om te kleden, dan maakte ik mezelf nog aan boord van het vliegtuig “schoolklaar” en werd dan 
door de Geheime Dienst ergens binnen loopafstand van school, op een plekje waar dat kon, vlug uit de 
limo gezet, en ik liep dan de rest naar school, waar ik precies op tijd arriveerde om op maandagochtend 
aan de les deel te nemen, net alsof ik zo van huis kwam. 
Henry nam me zo nu en dan mee naar Frankrijk – Marseille, in het zuiden van Frankrijk aan de 
Middellandse Zee. Hij ontmoette daar de elite. We kwamen daar vaak samen met bankiers, belangrijke 
zakenlui en diverse mensen in leidinggevende posities. Ze zaten altijd aan grote ronde tafels, waarbij 
iedereen zijn eigen dikke aktekoffer op tafel leegde met hele stapels papierwerk. Henry zette zijn dunne 
aktetas naast zich neer, want hij had mij en daarom totaal geen behoefte aan al die papieren om zich 
heen. Bij gelegenheid had hij wel echte papieren bij zich als dat nodig was, om de andere partij te 
overtuigen van het feit dat hij niet alleen vertelde dat hij de benodigde papieren had, maar deze ook 
daadwerkelijk kon tonen, al was het alleen maar om de juiste persoon te beïnvloeden. Voor de rest 
beschikte Henry desgevraagd steeds over het beste, het netste, het schoonste en meest professionele 
papierwerk dat er voor geld te koop was. Alles was geplanned tot in de puntjes en alles moest perfect 
zijn, en er vooral perfect uitzien. Op kwaliteit werd nooit bezuinigd. Hij gaf voor mijn aanwezigheid 
verschillende verklaringen, wanneer hem gevraagd werd wie de jongedame was die in zijn gezelschap 
binnen kwam wandelen. Maar vooral toch wel dat ik zijn jonge secretaresse was, die een speciale 
opleiding gevolgd had en die haar jonge jaren ver in intellect vooruit was. Dat ik zijn steun en toeverlaat 
was, en dat ik voor hem een grote hulp was, omdat ik zo ontzettend veel “parate kennis” over van alles 
en nog wat in mijn hoofd had. ( En daar was geen woord van gelogen) 
Bij aanvang van de vergadering, ( als geen van de mannen bezwaar maakte tegen mijn aanwezigheid) zat 
ik altijd vlak naast Henry zoals geïnstrueerd. Terwijl het gedurende de vergadering leek, alsof ik maar 
“wat” aantekeningen maakte in een soort stenoschrift, kon ik later als Henry mij overhoorde, woord voor 
woord herhalen wat er gezegd was, door wie het gezegd was, en met betrekking tot welk thema van de 
vergadering elke opmerking stond. Dat was de reden dat Henry mij graag bij die vergaderingen wilde 
hebben, omdat hij vond dat elke opmerking in een later stadium plotseling wel eens een andere 
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betekenis kon blijken te hebben, hij kon desgewenst altijd “de band nog eens terugspoelen.” Na zo`n 
vergadering zocht Henry dan altijd meteen een hotelkamer op om mij te debriefen, waarbij hij 
ingewikkelde diagrammen maakte van welke gegevens waar te vinden waren, voor later gebruik. Aan de 
hand van de gegevens bepaalde hij zijn strategie. Wanneer er dan een vervolg-vergadering plaatsvond, 
had Henry de touwtjes altijd in handen, altijd klaar om zijn zorgvuldig geplande ideëen of oplossingen op 
het juiste moment te lanceren tijdens vergaderingen met buitenlandse leiders en zakenlui. Henry noemde 
dit deel in mijn hersenen: “Internationale zaken.” 
Het kwam na een tijdje ook voor dat ik alleen in die vergaderingen werd toegelaten, om later verslag uit 
te brengen aan Henry wiens aanwezigheid elders harder nodig was. Henry vond die verslagen vaak nog 
beter, omdat het volgens hem “zuivere mastertapes” waren. Dus stuurde hij mij naar veel verschillende 
samenkomsten als “Presidentieel model” bij Presidenten, vele leiders en op feesten van de Rockefellers, 
of bij Bob Hope. Zo stuurde hij mij later ook wel alleen op pad naar het buitenland. Door mij vooraf een 
foto te tonen van mijn doelwit, wist ik, wanneer ik in contact kwam met mijn doelwit, automatisch wat ik 
moest doen. Ik werd ook wel naar buitenlandse ambassades gestuurd, om buitenlandse ambassadeurs de 
“Koninklijke behandeling” te gaan geven als “bedankje of aansporing” van Henry, voor wie deze 
ambassadeurs vrijwel allemaal werkten. Vaak zaten ze daar met een mandaat van de Verenigde Naties 
voor een of andere “vredelievende missie,” hetgeen hun aanwezigheid daar rechtvaardigde, terwijl Henry 
en consorten deze dekmantel uitbuitten voor hun werkelijke doel. 
We reisden ook veel met de trein in landen als Rusland, waar Henry mij dan debriefte in zijn privé 
compartiment. We sliepen s`nachts in de trein, en gingen overdag naar vergaderingen. Henry klaagde 
voortdurend over het slechte eten, en dus had hij zijn eigen eten bij zich, dat hij in in een grote bruine zak 
had in zijn aktetas, die toch steeds vrijwel helemaal leeg was. Bij vergaderingen had hij geen papieren 
nodig omdat ik bij hem was. Mensen dachten echt dat Henry super begaafd moest zijn, omdat hij zoveel 
zomaar uit zijn blote hoofd wist. Het kwam tijdens deze samenwerking met Henry zelfs zover dat ik 
“letterlijk” zijn gedachte kon lezen, want ik had de verkorte antwoorden vaak al op spiekbriefjes 
geschreven voordat hij de vraag kon stellen. Henry pikte dan die korte aanwijzingen op om daar mee 
verder te gaan, of door op het door mij aangegeven idee voort te borduren. We reisden ook door heel 
China, Japan, Engeland, Frankrijk, Italië, Israël, Duitsland en waar eigenlijk niet naartoe? Overal waar hij 
“Internationale zaken” ging doen. Henry werd vaak uitgenodigd voor gezelligheids bijeenkomsten in het 
buitenland, die hij vrijwel altijd beleefd doch pertinent met een of ander excuus afwimpelde. Hij gaf dan 
als excuus dat hij moe was, of nog een bespreking moest voorbereiden, of nog vele buitenlandse 
telefoontjes moest afhandelen. Hij stuurde mij dan als zijn plaatsvervanger. Op die manier kreeg Henry 
toch wat hij wilde, zonder dat hij daar zelf enige moeite voor hoefde te doen. Voordat ik op pad gestuurd 
werd, werd ik geprogrammeerd met de vragen die ik moest stellen aan mijn doelwitten, over hun 
standpunt ten opzichte van zaken die Henry weten wilde. Gekleed voor de gelegenheid ging ik dan op 
pad. Zo waren er stierengevechten in het gezelschap van de regering in Spanje, polowedstrijden in het 
gezelschap van Prins Charles van Engeland, en golfwedstrijden in het gezelschap van weer anderen. De 
gelegenheden die ik zo bezocht waren vaak op de een of andere manier verbonden met de cultuur van 
het land waar ik me op dat moment bevond. 
Als er aan het einde van die buitenlandse reizen nergens een McDonalds was die me eraan moest 
herinneren dat ik toch “echt “ weer “heus” in Californië was, dan werd ik steevast aan een of andere 
pijnlijke shocktherapie onderworpen om mij te doen vergeten waar ik was, met wie, etc.  
Henry liet anderen dit “karweitje”opknappen. Hij deed het niet, verdomde het zelfs, dat heb ik hem wel 
eens horen zeggen. Hij zei dat dat niet zijn “ding”was. Dus de mannen die in ons gezelschap reisden, 
namen dit deel voor hun rekening, als de situatie dit vereiste.  Als ik eindelijk bij een echte McDonalds 
kwam, was ik over het algemeen volledig uitgehongerd. Daar werd me dan verteld dat we terug waren in 
Woodland Hills. McDonalds was vaak het begin van een opdracht, en beloofde op de heenweg weinig 
goeds, want het was altijd gruwelijk pijnlijk, maar het was ook het eindstation waar de opdracht erop zat, 
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en je opgelucht kon ademen omdat alles achter de rug was. Al had je van al het gebeurde niet eens meer 
een herinnering. McDonalds was verbonden met zowel angst als opluchting. 
Omdat ik een “robot”was, en dus absoluut 100% inbraakproof, werd ik ingezet als de directe lijn tussen 
Henry en De Raad. Ze lieten mij zaken overbrengen die op geen enkele andere manier 100% veilig 
overgebracht konden worden. Vele normale communicatiemiddelen werden absoluut wantrouwd door 
Henry en De Raad en waren veel te gevoelig. “Je weet nooit zeker of er iemand meeluistert, of meekijkt.”  
“Wat niet weet, wat niet deert,” en “Wat het oog niet ziet, boeit het hart niet,”zijn twee gezegden, die 
hier zeker van toepassing zijn. 
Ik werd naar ver afgelegen oorden gevlogen om De Raad te ontmoeten, en dan daarna weer terug om 
Henry verslag uit te brengen, door mijn “tapes af te spelen.” Hij was altijd erg in z`n sas met de 
antwoorden van De Raad, alsof hij precies kreeg wat hij wilde. De Raad stuurde vaak rechtstreekse 
berichten naar mensen, waarbij ze Henry Kissinger omzeilden. Als ik zo`n boodschap over moest brengen 
moest ik er altijd bij zeggen dat het afkomstig was van “De Groep.” Dat was hoe De Raad zichzelf veelal 
indentificeerde aan insiders die wisten hoe De Groep functioneerde, maar die hun werkelijke identiteit 
niet kenden. Door de jaren heen werd die “bijnaam”afgeschaft, om niet te veel achterdocht te wekken. 
Zoals ik er nu tegenaan kijk, was er helemaal niemand binnen de Amerikaanse regering die ook maar in 
de verte zoveel van mind-control afwist als Henry Kissinger. Men zal sommigen de basisprincipes wel 
uitgelegd hebben, maar het had er niet de schijn van dat de mogelijkheden door iedereen voldoende 
serieus genomen werden. Het leek er zelfs op dat sommigen af en toe de draak staken met Henry en zijn 
“speeltje.”  
Degene die de draak stak met iedereen, was in dit geval Henry Kissinger, want niemand binnen de 
regering ( met uitzondering van Henry Kissinger) wist dat mind-control zulke onbegrijpelijke 
mogelijkheden bevatte zoals: één enkel individu alle gesprekken in een ruimte tegelijktijdig te laten 
registreren, opslaan, filteren ( wie zegt wat) en naderhand te laten herhalen. Al zijn het meerdere 
gesprekken in een kamer die allen tegelijktijdig plaatsvinden. Alle gesprekken worden afzonderlijk 
opgeslagen en kunnen per gesprek en per persoon later naar believen uit het bestand afgespeeld 
worden. Dit was al mogelijk eind 70er jaren! 
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KISSINGER HET “RASPAARD” VAN DE RAAD 
 
Op een gouverneursbal werd Henry ontzettend kwaad op Ted Kennedy omdat deze probeerde mij mee te 
loodsen naar een aparte kamer voor seks met hem. Henry werd daar enorm kwaad over, en dreigde 
Kennedy; die op dat moment Senator was, te kijk te zetten als hij zich niet gedeisd hield. Als resultaat 
daarvan, liet Kennedy mij met rust, ten minste, voor de rest van die avond. Bij andere gelegenheden 
dwong Ted Kennedy mij tot erg gewelddadige en sadistische seks waarbij ik ook steeds door hem 
gemarteld werd. Het was soms erg griezelig voor mij, als Henry niet in de buurt was, om er op toe te zien 
dat ik niet seksueel mishandeld werd. Bob Hope kon dit blijkbaar helemaal niets schelen, hij lette lang 
niet zo goed op mij, als ik met hem ergens naar toe moest. Het leek mij dat Henry hier geen idee van had. 
Bob loog ook wel eens tegen hem over de persoon waar ik zogenaamd naar toe ging, en Bob Hope 
gebruikte mij ook wel bij mensen waarover Henry helemaal niets mocht weten. Bob had zijn eigen 
afzonderlijke belangen, en kreeg vaak hand- en spandiensten voor elkaar, als hij mij als seksslaaf liet 
gebruiken door mensen waarvan hij iets gedaan wilde hebben. Henry had daar tegenover de volledige 
regie in handen als het regerings gerelateerde zaken betrof. Bob Hope was alleen maar een nuttige 
bediende die een heleboel te bieden had. Connecties, geld, roem en slaven. Bob voldeed precies aan de 
behoeften van Henry, waarbij hij de sociale media en de beroemdheden volledig onder controle hield. 
Bob`s elitaire contacten voorzagen Henry van voldoende brandstof voor de lange run, omdat hij er veel 
mensen aantrof die op belangrijke strategische posities zaten. Henry wachtte alleen nog op het juiste 
moment om ze voor zijn karretje te spannen. Henry zag de president beslist niet als iemand, die 
noodzakelijkerwijs over macht beschikte. Hij wist als geen ander, hoezeer ze werden gemanipuleerd, en 
hij wilde gewoon zelf degene zijn, die aan de touwtjes trok. Hij vertelde mij eens dat de Amerikaanse 
ambassadeurs in andere landen, veel meer macht hebben als de president van de Verenigde Staten. Ik 
begreep op dat moment niet wat hij daar mee bedoelde, maar knikte eenvoudig “ja” als bevestiging. 
Henry was het belangrijkste stuk op het bord van het schaakspel, het “raspaard,” voor zover het De Raad 
betrof. Hij had het vernuft dat zij zo broodnodig hadden om strategische plannen ver in het voren te 
maken, zodat zij op het gewenste moment het gewenste resultaat kregen. Rockefeller was, wat De Raad 
betrof, misbaar. Hij had wel een hele hoop macht omdat hij veel geld had, maar hij miste ten enen male 
het vernuft van Henry, en dat vernuft, daar had De Raad meer behoefte aan, als aan de macht of het geld 
van Rockefeller. Henry kreeg van De Raad dan ook alles waar hij om vroeg per omgaande. Of Henry nu 
wel of niet officieel een functie bekleedde, dat maakte geen enkel verschil; hij had altijd contact met, en 
toegang tot, de persoon die heerste over alle politieke macht. 
Achter de schermen, stuurde Henry alle beslissingen en daden aan, die door het congres genomen of 
besloten werden, met betrekking tot buitenlandse aangelegenheden, daarbij steeds een situatie 
creëerend waarbij De Raad de volledige wereldcontrole in de hand gespeeld werd. Ze zagen het als een 
spel. Een levenswerk, met als uitkomst hopelijk de droom van hun voorvaderen eindelijk te kunnen 
verwezenlijken. Een spel dat hun voorvaderen niet hadden kunnen winnen. Het creëerde ambitie en 
geestdrift binnen de gelederen van De Raad. Het enige wat ik deze mensen heb zien doen door de jaren 
heen, was mensen manipuleren, naar hun hand zetten, en in bedwang houden door middel van vals 
spelen. Het had er alle schijn van dat de meeste mensen die op deze manier door hen bespeeld werden, 
geen idee hadden dat ze voor wiens karretje dan ook gespannen werden. Als er een land uit de pas 
drijgde te lopen, of er enige aanmoediging nodig bleek te zijn om zich aan de spelregels van De Raad te 
houden, werden Henry en ik erop uit gestuurd. Het kwam zelfs wel voor dat ik alleen de boodschap ging 
overbrengen. Dit was afhankelijk van de ernst van de situatie. Ik was eigenlijk zo goed als een verlengstuk 
van Henry Kissinger, terwijl ik zonder enige emotie mijn boodschappen overbracht, waardoor de impact 
van de strategische boodschap soms harder aan leek te komen. Henry zei dat ik iets deed, dat hij zelfs 
niet voor elkaar kreeg. Hij vroeg zich af, of het wellicht makkelijker zaken doen was, met veel van die 
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mannen die hij vervloekte, door een lieflijk ogend, knuffeltje op ze af te sturen, een menselijk 
seksspeeltje. Hij grapte wel eens onder insiders, dat zijn invloed ook beperkingen kende, maar dat hij nog 
altijd zijn geheim wapen ( ik ) in kon zetten om op de moeilijkst te bereiken plekken door te dringen. 
Henry zei dat ik die mannen in alle richtingen kon laten kronkelen, en dus gebruikte hij mij in veel 
buitenlandse missies om binnen te dringen in kringen met enorme natuurlijke bronnen aan grondstoffen, 
die voor hem ondoordringbaar gebied leken te zijn. Kringen die Henry van binnenuit manipuleerde 
zonder de personen in kwestie te ontmoeten. Hij had het voorgevoel dat deze nieuwe connecties hen 
uiteindelijk tot de natuurlijke bronnen zouden brengen, en dat was nu precies waar de echte rijkdom te 
halen viel. Henry werd onder de insiders ook wel de “Genius van deze tijd” genoemd. En dus kwamen de 
presidenten, en gingen de presidenten, maar Henry bleef zitten waar hij zat, terwijl hij mij in zijn handen 
vormde naar zijn eigen goeddunken, zoals een kunstenaar een standbeeld kneed uit klei. Alles voor het 
welzijn van De Raad. Mind-control was het geheime wapen dat door Henry Kissinger door de jaren heen 
steeds verder werd geperfectioneerd. 
De meeste politici waren zo ontzettend gefocust op wat er als gepland in hun agenda stond, dat ze geen 
oog hadden voor die andere agenda, die bepaalde wat er achter de schermen allemaal speelde.  
Henry hield van deze taktiek. Soms nam Henry deze mensen in vertrouwen ( de oudste truuk ter wereld, 
om mensen op jouw hand te krijgen, en ze zichzelf belangrijk te laten voelen, waarbij ze zich een deel van 
de samenzwering gaan voelen, zodat je hun medewerking krijgt) en hij vertelde hen, dat ik een spionne 
was. Hij vertelde ze echter niet over al mijn mogelijkheden en vaardigheden, dus hadden ze er nog geen 
flauw idee van wat ik nu werkelijk deed, en waar ik toe in staat was. 
Henry en Bob deden vaak zaken samen, zoals het “beïnvloeden” van onze overzeese strijdmacht, of het 
beïnvloeden van b.v een senator, gouverneur, beroemdheid, president, wereldleider etc. Henry maakte 
zo via Bob Hope veel connecties voor mij buiten Amerika waar ik zo nu en dan op missie gestuurd werd 
om iets of iemand te “veranderen” ten behoeve van de goede zaak voor De Raad. 
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BOB HOPE  “LAAT MIJ U AANGENAAM VERMAKEN”  
 
Bob Hope bracht mij in contact met vele beroemdheden. Zijn feesten waren gevuld met sterren, de 
glamoureuze jetset, beroemdheden, filmsterren, zangers, zangeressen, alles wat naam en faam had. Als 
je niets voorstelde, kon je jezelf inkopen in deze jetset, als je maar genoeg geld had. 
Zaza Gabor, was een van de eerste gezichten die me opviel en die ik later ook vaak terug zag. Lucille Ball 
was ook een goede vriendin van Bob Hope. Zij was meestal straal bezopen. Verder zag ik daar Peter Finch, 
Alan Arkin, Dezi Arnez, Bernadette Peters en Suzanne Sommers, om er maar een paar te noemen. Bob 
dronk hoogstzelden op zijn eigen party`s. Wellicht moest hij iets “onder controle” houden. 
Op zekere avond op een party, weken de bomen op het grasveld uit elkaar van een neerwaartse 
luchtstroom die veroorzaakt werd door een landende helikopter. Schijnwerpers op de grond zetten de 
helikopter in het volle licht en alle extravaganza wat daarna volgde. Het was een bijzondere show, waarbij 
de ooohh`s en de aaahhh`s uit pure bewondering voor het schouwspel, niet van de lucht waren. Uit de 
helikopter daalden aan touwen een reeks mooie vrouwen neer op het grasveld. Allen gehuld in 
zilverachtig reflecterende bikini’s, die, door de schijnwerpers op de grond, nog eens extra leken te 
glimmen. Bob hield van “Knal” tijdens zijn feesten. Sommige van de meisjes droegen zelfs geen bikini, 
maar alleen maar wat zilverglitter. De elite, zoals ze gewoonlijk genoemd werden, werden aangemoedigd 
om allemaal een meisje van hun keuze te nemen. “Elk Meisje wat u wil, voor uw eigen party plezier, doe 
er mee zoals u goeddunkt.”  
Naakte meisjes kwamen van meerdere kanten met dienbladen met champagne en bonbons. Als er een 
man was, die naast de champagne en de chocolaatjes, haar er ook nog bij wilde hebben, gehoorzaamde 
ze braaf aan zijn bevelen. Elk bevel, elke gebaar, werd onmiddellijk en zonder aarzelen opgevolgd. Deze 
meisjes waren allen volledig onderdanig en dus duidelijk ook robots 
Soms zag ik er ook kinderen tussen. Nadat ik zelf kinderen had gekregen, was ook mijn eigen dochter 
Kelly  soms daar om misbruikt te worden. De kinderen werden enigszins apart gehouden in een ietwat 
met privacy omgeven kamer, voor mensen met “alternatieve” seksuele wensen. Vanaf heel jonge leeftijd 
was mijn dochter net als ik en alle anderen, met seks grootgebracht en door en door gehard en getraind 
voor het zware werk. Het was werkelijk heel erg dit te moeten zien, zelfs onder mind-control. Bob Hope 
werd rijkelijk beloond met diensten en connecties door zijn “elite” gasten. Bob Hope had geen geld nodig. 
“Connecties, vooral de juiste, daar kun je er nooit te veel van hebben,”zei Henry altijd.  
Op die feesten van Bob waren er eigenlijk zo goed als helemaal geen regels. Alles kon. En alles mocht. 
Geen beperkingen, geen regels, geen taboes. Seks mocht altijd, op elke plaats en met net zoveel partners 
als waar je zin in had. Om deel te mogen nemen moest je alleen een eed afleggen. De eed voor absolute 
geheimhouding. En velen legden de eed af. Bob was bij die feesten meestal mijn “baas”, maar ik had ook 
nog mijn eigen programma van De Raad. Sommige mensen waren zo moe na afloop van het feest dat ze 
s`nachts bleven slapen in het huis van Bob. Sommige van deze “sleutelfiguren” waren mijn doelwit. 
Hier liep werkelijk van alles wat rond. De Amerikaanse Senator Alan Cranston bijvoorbeeld, gouverneurs, 
leden van het congres, filmsterren, politici, beroemdheden, tv persoonlijkheden, zelfs buitenlandse 
ambassadeurs waren zo nu en dan ook van de partij. Mensen uit het leger van diverse eenheden, 
iedereen die iets voor Bob kon betekenen was uitgenodigd, iedereen die een bijdrage kon leveren voor 
de goede zaak van De Raad. 
Ronald Reagan was ook wel eens aanwezig op deze party`s. Zijn vrouw Nancy, trouwens ook. 
Als het feest was afgelopen moest ik soms bij Bob op schoot komen zitten, om hem zijn favoriete 
zoetigheid te voeren. Hij grapte dan altijd, dat ik hem moest voeren, omdat hij ook altijd goed voor mij 
zorgde. Hij zei dan:”Als je lief bent, mag je straks ook wat snoepen,”maar hij at zelf altijd de snoep op, en 
stopte mij iets heel anders in mijn mond. 
Bob wilde altijd ( zoals geprogrammeerd) dat ik zijn horloge afdeed, hetgeen mijn lacherige alter 
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activeerde. Hij lachte zich een deuk met mij, als ik zo was, maar hij wilde toch nooit dat lachebekje mee 
naar bed hebben, dan activeerde hij weer eerst de seksslavin in mij. Bob zei altijd dat ik alles de eerste 
keer voorzichtig moest doen, want er komt nooit een tweede keer. ( als je herinnering geblokkeerd is, 
klopt dit wel) op dat moment gaf hij me dan een enorme stroomstoot met een taser die altijd uit het 
niets kwam, waardoor ik overstapte op een ander alter. Dat ding deed verdomd veel pijn. Bob vroeg dan 
lachend of ik soms door een mug gebeten was. 
In bed werd ik geacht gepassioneerd te zijn en beslist niet te lachen . 
Hij zei dan :”Laat me jouw staartveren eens zien,” waarop ik dan mijn broekje uitdeed en me omdraaide, 
waarop hij mij bij beide heupen pakte en er een “stempel van goedkeuring” op zette door met zijn hand 
op mijn billen te kletsen. 
Bob kletste graag op mijn billen, hij sloeg nooit hard, het waren speelse onnozele tikjes, die wel een actief 
seksprogramma activeerden. 
Hij zag me ook graag in kanten lingerie, dus voldeed ik aan mijn programma. Hij had een butler die hem 
drankjes bracht en alle andere dingen waar hij om vroeg. 
Bob snurkte vaak als hij eenmaal in vaste slaap was. Ik werd gewoonlijk pas de volgende ochtend 
weggeleid, gewoonlijk zelfs nog voordat Bob wakker werd. De butler, of iemand anders kwamen me dan 
wakker maken en brachten me naar een wachtende limousine. Soms vloog ik dan per vliegtuig naar huis, 
maar werd eigenlijk  toch vaker per helikopter terug gebracht. 
Eindeloze liedjes die mijn geest aanstuurden, als gezongen commando`s, speelden er van tijd tot tijd door 
mijn hoofd. Als ik naar het Palm Springs gebied genomen werd, dan kwam er vaak het liedje:”# In the 
desert you can`t remember your name” in mijn geest op (# in de woestijn kun je jezelf je naam niet 
herinneren) het was de bedoeling dat die liedjes mij alles lieten vergeten, en dat deden ze 
ook,…………………………………………… totdat ik het me allemaal weer begon te herinneren. 
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PORNOGRAFIE, EN HOE MEN DAT IN HOLLYWOOD DOET 
 
Op zekere dag was ik geprogrammeerd om s`avonds laat het huis op Woodland Hills te verlaten en een 
blokje om te lopen naar Royar Street, waar ik door een zwarte sedan werd opgepikt, die mij naar de 
Universal Studios bracht, om voor Bob te gaan werken in de productie van pornofilms.  De sedan reed 
door een ijzeren poort, waar de chauffeur uitstapte om zich bij de beveiliging aan te melden, zodat we 
een pasje kregen met toestemming om verder door te rijden. Daarna zette de chauffeur mij af bij een erg 
eenvoudig uitziend gebouw met alleen maar een deur, die ik via een houten trapje van slechts een paar 
treden bereikte. 
Bob was er vaak zelf bij en keek toe, terwijl pornografische film werden gefilmd. Dat gebeurde meestal 
s`avonds laat, omdat ze dan “meer vrijheid” hadden, zoals Bob dat omschreef. De mannen in de 
opnamestudio waren gekleed in eenvoudige T-shirts en spijkerbroeken, en ze voorzagen mij van allerlei 
sexy kleding om te dragen, en uit te doen, tijdens de opnames. Daarnaast was er ook een visagiste die 
zich uitsluitend met mijn make-up en haardracht bezighield. Op die avond gaf een man mij een houten en 
gouden hanger, die als een kraag om mijn nek paste, waar een soort van hemdbroek aan bevestigd was 
van allemaal zwarte koorden, wat een doorkijk effect veroorzaakte. Bob volgde mij de kleedkamer in, 
waar ik zwarte nijlons aandeed met een charretelgordel, zwarte schoenen met hoge hakken en daarna de 
doorschijnende hemdbroek. Deze was met een gordel om mijn middel bevestigd, maar eronder was ik 
volledig naakt, en je kon overal tussen de koorden doorkijken. Ik moest vaak zonnebankkuren nemen om 
een mooie gebruinde teint te hebben tijdens deze opnames en ook voor uitzending naar andere 
opdrachten waar ik werd geprostitueerd. Ik moest er dan goed op letten dat ik nergens ook maar een 
plekje had, wat niet mooi gebruind was. Mijn hele lichaam werd voor de opnames ingesmeerd met een 
dikke laag make-up, en dat jeukte verschrikkelijk onder die felle lampen. De make-up op oliebasis was 
wat beter te verdragen, maar bleef niet zo goed zitten op de huid als de droge make-up.  Ze gebruikten 
krultangen voor mijn haren, en terwijl ze bezig waren om mij, in de door hen gewenste verschijning, om 
te toveren, door mijn haren, nagels, teennagels, kostuum enz. aan hun wensen aan te passen, liet ik met 
me doen als een pop in een poppenhuis. Tenslotte werden er dan nog sierraden aangebracht, waarbij het 
wel voorkwam dat er zelfs glimmende namaak edelstenen op mijn lichaam geplakt werden met een 
druppeltje speciale lijm. Soms zelfs over mijn hele lichaam voor bepaalde fotoshoots. De kostuums waren 
altijd verschillend, uniek en origineel. Bob wilde dat ik eruit zag als Dorothy Lamour, maar ik wist 
helemaal niet eens wie zij was. Hij praatte veel over oude actrices waar ik nog nooit van gehoord had. Er 
stonden overal belichtingslampen, en in de hal en achter de coulissen stonden lage rekken met 
kledingstukken. Bob had iets met veren in pornofilms, grote vogelveren, en dus werd er een of andere act 
uitgewerkt compleet met een dansje en een liedje, waarbij een man me assisteerde in een 
pornografische productie. Bob noemde dit porno voor de “fijnproevers” en niet voor het lage allooi waar 
hij geen respect voor had. Bob probeerde pornografie tot een kunstvorm te verheffen en hij legde er 
werkelijk zijn hele ziel en zaligheid in, totdat we klaar waren met filmen. Tegen die tijd was hij zo 
opgewonden geraakt dat hij zich niet langer inhouden kon. Op die momenten had hij erg veel zin in mij. 
Een persoon in het bijzonder was daar om mij “voor te bereiden” voor mijn slaafse houding tijdens het 
filmen van de pornofilms. Aan alles werd gedacht. Dit was filmen op de manier zoals ze dat in Hollywood 
doen met alle glitter, diamanten, flair, speciale kleding, decors en belichting. Meestal moest ik met een 
scène beginnen, waarin ik ook een liedje moest zingen, en Bob zorgde er dan voor, dat er een vooraf 
opgenomen band was die meedraaide, zodat ik niet zo hard hoefde te zingen, omdat ik ook nog op dat 
zelfde moment seks had. De hele scène werd geregisseerd door weer een andere man, die de mannelijke 
pornoacteur en mij precies vertelde wat we doen moesten. De man van de decors luisterde naar de 
regisseur en sleepte  de diverse decorstukken van hot naar haar, terwijl de cameramannen en de jongens 
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van de belichting elkaar volgden als een verliefd  koppeltje ganzen. Er werden veel verschillende thema`s 
gefilmd, op heel veel verschillende avonden. Op zekere avond toonde Bob wat van zijn pornofilms aan 
Hugh hefner in een achterkamer, op een van zijn feesten. Ik was ook in die kamer, maar Bob deed alsof ik 
niet bestond, alsof ik er niet was. Ik zat er toch echt vlak bij. De robot werd over het hoofd gezien. 
 
TOUREN  MET DE VERENIGDE SERVICE ORGANISATIE ( USO ) 
 
In mijn late tienerjaren en toen ik begin 20 was, werd ik op vliegdekschepen geplaatst van de 
Amerikaanse marine, als Bob een show verzorgde op een van die gigantische schepen in het kader van de 
USO, “om de jongens te vermaken.” Ik had diverse alters die “goed” getraind waren op zingen en dansen, 
en nog andere alters die perfect en professioneel getraind waren voor dansen en strippen. Meestal 
werden Bob en ik naar een legerbasis gevlogen per vliegtuig en vandaar per helikopter aan boord 
gebracht van het vliegdekschip.  
Met Bob op tournee was een gebeuren met grote showbands, veel muziek en lichtshows, en altijd de 
rode en witte en blauwe baniers met de kleuren uit de Amerikaanse vlag. De zeelui stonden rijendik om 
onze show te zien. Als de media daarbij aanwezig waren, was het altijd Bob die de regie had. Hij bepaalde 
wat er wel of niet gefilmd mocht worden, en hij vertelde de media ook wanneer het tijd was om weer te 
vertrekken. Op zekere dag kwam ik op het podium voor mijn optreden, en het werd gefilmd door de 
media, maar ik herinner me nog de kwaadheid van Bob en de felle discussie die hij had met de 
cameramensen om die opname ongedaan te maken. Hij kon erg overtuigend zijn als hij zijn geduld 
verloor en dit was zo`n gelegenheid. Hij dreigde ermee de camera`s ter plekke te vernielen als hij die film 
niet kreeg. Ze gaven hem de film. Bob had volledige controle over wat het grote publiek wel en wat het 
niet mocht zien. 
De shows vonden gewoonlijk plaats op het buitendek. 
Ook hier was sprake van een zekere mate van controle over de zeelui. Bob wist ze met bepaalde teksten 
tot emoties te bewegen die ze van zichzelf niet kenden. Bob wist hoe hij ze kon laten lachen, maar hij kon 
ze ook laten huilen als kleine kinderen. Ik heb De Raad bij herhaling over onze militaire troepen horen 
zeggen, dat ze zo ongelooflijk stom waren, en dat ze zich zo eenvoudig lieten sturen.  
Altijd. 
Wanneer De Raad er de opdracht voor gaf, en precies naar de plek die door De Raad aangegeven werd. 
Bij de shows waar ik bij aanwezig geweest ben, kwamen meestal eerst de liedjes, dan Bob`s grappen, dan 
weer een liedje en een dansje enz. Ik deed ook eens een semi-srtiptease, waarbij ik niet kompleet naakt 
ging “voor de jongens.” Om nog enigszins de schijn hoog te houden, stripte ik tot op een miniscuul klein 
broekje en mijn bh. Ik deed dan wel schoenen, nylons en jarretelgordel uit. Ik was opgedragen die te 
dragen om de illusie te wekken dat ik alles uitdeed. Na de show werd ik vaak naar het kapiteinsverblijf 
gebracht om deze nog wat meer te entertainen in de privacy van zijn verblijf. Deze officieren hadden een 
aangekweekte houding die er met jarenlange onderscheidingen bestaande uit medailles en balkjes in 
gegoten was. Geëerd door de staat voor hun onbaatzuchtig gedrag en heldhaftig gedrag, en dat alles “Om 
mijn land te dienen.” 
De Raad dropte regelmatig boodschappen via mij bij diverse van deze Marine Officieren, en het leek mij 
dat sommigen zich er totaal niet eens bewust van waren dat ze in “het aas” hapten.  
Ik wist nooit precies de lokatie te zeggen van waar ik me bevond, ik werd niet verondersteld dat te weten, 
dus werd mij dat nooit verteld. We gingen met die show naar de marine, de landmacht en de luchtmacht, 
maar toch het meeste naar de marine, en in het bijzonder naar de schepen midden op zee. 
Bob nam mij mee naar een bijzondere opnamestudio in Zuid- Californië om de nummers van te voren op 
te nemen, die ik zou zingen als ik moest optreden voor “de troepen.” In de opnamestudio werd de 
muziek waar ik op moest zingen, in de koptelefoons die ik droeg afgespeeld zodat ik beter de melodie 
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vast hield. Ik vond dat zingen leuk, en de speciale apparatuur in de studio kon iedereen zijn stem mooi 
laten klinken. Bob wilde dat ik zacht, hoog, hijgerig en sexy zong.  
Als ik een liedje zong voor de troepen, speelde de band mijn stem op de muziek, want het was vrijwel 
onmogelijk om tegelijkertijd te dansen, te zingen en ook nog een goed geluid te produceren op een open 
dek waar het vaak ook nog hard waaide. Op deze manier kon ik al mijn energie in het dansen stoppen en 
hoefde ik mij geen zorgen te maken over de kwaliteit van het gezongene. ( je kunt je nu misschien mijn 
verbazing wel voorstellen, toen ik begon te helen en tot de ontdekking kwam dat ik zonder problemen 
een spagaat kon doen. Ik was mij bij bewustzijn nooit bewust geweest van het feit dat ik dat kon.) 
Ik vond de lampen die gebruikt werden voor de belichting pijnlijk verblindend aan mijn ogen, maar Bob 
leerde mij niet in de lampen te kijken, maar ertussen zo dat ik er minder last van zou hebben. 
Ze verpakten me wel eens in een Amerikaanse vlag, als ik het podium op moest om de troepen te 
entertainen. Daaronder droeg ik een rood-wit-blauw niemendalletje wat men een bikini noemde, en rode 
pumps. Twee soldaten in groen uniform tilden mij op. Een bij mijn enkels, en de ander bij mijn schouders, 
en draaiden mij dan langzaam rond waarbij de vlag langzaam zijn inhoud onthulde aan de schreeuwende, 
joelende en fluitende manschappen. Bob had de microfoon en vertelde grappen, maar stopte op het 
moment dat ze begonnen mij rond te draaien. Er klonk tromgeroffel terwijl ik rondgedraaid werd. Op het 
moment dat ik helemaal uit de vlag werd gerold, werd ik door de soldaten neergezet en meteen begon 
dan het instrumentale nummer “The Stripper” en danste ik sensueel in het rond terwijl de bemanning uit 
hun dak ging. 
Voor andere optredens had ik soms veren op m`n kont, die in de hoogte over mijn rug uitgespreid waren. 
De kostuums waren steeds verschillend. Ik rolde over de grond, deed een spagaat en “deed mijn benen 
uit elkaar” net zo vaak als dat bevolen werd. Alles “voor de jongens.” Soms zong ik, soms danste ik alleen, 
en soms bij wat beslotener gezelschap stripte ik tot op de kale huid. Dan had je nog de gelegenheden 
waarbij ik alleen maar een beetje sensueel hoefde te zijn en wat op de muziek te bewegen voor het 
persoonlijk genoegen van Bob Hope. Dit was vaak pas erg laat op de avond. 
Na de show kwam er dan een man met een elektronisch prik of stootwapen, en ik ging kompleet van de 
sokken en klapte tegen de grond, of hij ving me op in zijn armen. Hij legde mij dan weg totdat het tijd was 
om te gaan. De fysieke sensatie die ik daarbij voelde was er een van een schok van extreem hoge voltage 
die even een witheet gevoel gaf en daarna voelde ik me koud, erg koud. Dit was de reactie op de 
electroshock. De man die mij de schokken toediende, was dezelfde die ook mijn programmering deed. 
Voordat hij me elektrisch schokte, en meteen daarna zei hij altijd:”Jij bent vet en lelijk, en geen enkele 
man kan zich ooit tot jou aangetrokken voelen.” Precies zoals ingeprent geloofde ik dat ik vet en lelijk 
was, en ik zou nog niet op het idee gekomen zijn dat ik mooi genoeg was om op het podium een hele 
horde mariniers het hoofd op hol te brengen. Dat was zelfs nog erg moeilijk te geloven toen ik mij begon 
te herinneren dat dit toch echt had plaatsgevonden. 
De elektroschokken ( het zogenaamde zappen ) werden altijd  toegebracht op het voorhoofd, de 
schedelbasis, mijn rug of dijen. Om de een of andere reden moest Bob deze keer toevallig lachen toen ik 
gezapped werd. Hij had daar een mannetje voor, zoals voor alles. Hij zelf, zapte alleen als er echt geen 
mannetje voorhanden was. Ik was er vaak slecht aan toe als we weer terug gingen in de helikopter. Op de 
vragende blikken van de mariniers zei Bob dan steevast lachend:”Och maak je maar geen zorgen, 
kinderen zouden niet zoveel moeten drinken, het gaat wel over.” De waarheid was dat ik onder mind-
control niet mocht drinken, nog geen water! Mijn fysieke toestand was enkel en alleen te wijten aan de 
nawerking van de elektroshock die diende om mijn geheugen te wissen. 
Bij een show voor de landmacht, droeg Bob een landmacht uniform net zoals de gewone soldaten en 
maakte op het podium grapjes over zijn uniform en dat hij nu ook een van “de jongens”was. Ze smulden 
ervan en juichten. Bob kon op het podium eigenlijk zo goed als alles zeggen wat hij wilde, ze lachten alsof 
ze ook geprogrammeerd waren, altijd. 
Dan kondigde hij mij aan en als ik dan op het podium kwam dan zei hij:”Nu moet je die kleine eens met 
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haar staartveren zien schudden!” 
 Ik kwam dan op met een kleine bikini aan en grote veren, die aan de achterkant op mijn rug met een 
speciale beugel geklemd zaten. Ik moest dan een dansje doen waarbij ik paarse veren in mijn handen 
over mijn borsten drappeerde, en dan moest ik me omdraaien en met die zelfde veren mijn billen 
bedekken. 
Op het hoogtepunt van mijn act moest ik dan al mijn veren uitdelen aan “de jongens,” bij de laatste veer 
moest ik mijn rug naar hen toedraaien, mijn billen naar achteren steken, met de benen zover mogelijk 
gespreid en een veer tussen mijn benen houdend, moest ik me dan omdraaien en zeggen:”Sorry jongens, 
maar ik moet toch iets bewaren om warm te blijven.” 
Ik had het gevoel dat ik erg veel tijd had doorgebracht op legerbassissen in de Verenigde Staten op het 
ene moment of op het andere moment. Dat was best wel zo nu en dan vanwege de shows voor “de 
jongens,”maar er waren veel meer keren geweest, dat ik naar een legerbasis werd gebracht voor verdere 
conditionering en programmering. De programmeringen op deze basissen stonden gelijk aan martelen. Ik 
werd daarbij soms  ondersteboven opgehangen in tanks met water of gassen, er waren ook stoelen met 
rechte rugleuningen en armsteunen met leren riemen die erg strak om mijn voorhoofd, mijn polsen en 
enkels getrokken werden. Ze gebruikten ook electroshock, licht en geluidsapparatuur, in combinatie met 
slaap en voedsel onthouding. Ik werd aan heel veel high tech apparaten en machines verbonden en 
blootgesteld. Ik had geen idee waar deze apparaten en machines allemaal toe dienden, of wat ze met me 
deden, net zo min alsdat ik ooit begrepen heb waarom ik keer op keer gemarteld werd met deze 
machines door deze mannen. 
 
 
VERBONDEN AAN BOB 
 
Bob nam mij op de leeftijd van 16 tot 21 ( 1967- 1972) vaak met zich mee. Waar we ook waren, of met 
wie ik ook was, we kwamen vrijwel altijd met de zilverkleurige limousine van Bob. Ik werd dan achterin 
gehouden waar absoluut niemand vanaf de straat mij zien kon. Ik was gewend geraakt aan op commando 
orale seks te geven aan iedereen die me voor de voeten kwam. Op openbare gelegenheden en in 
limousines hield dat tevens in, dat ik alles moest doorslikken. Ik mocht geen druppeltje morsen op de 
kleding van de “heren” of op de bekleding van de limousine. Ik werd daar wel eens ziek van als er op een 
dag erg veel mannen “voor mijn voeten kwamen.” Misschien kwam dit ook wel omdat ik onder mind-
control eigenlijk helemaal niets mocht drinken. Soms zat de limousine van Bob helemaal vol met mannen, 
en ik moest dan op de achterbank wachten na een première of een gala of een feestelijke opening. Bob 
bracht dan zijn vrienden mee terug en ze mochten dan allemaal “een ritje maken” in de limousine, om 
van “zijn lekkertje” te snoepen. Zo drukte hij zich graag uit in het gezelschap van zijn vrienden. Op zekere 
avond vond er een Hollywood evenement plaats vlak voor het Gromin`s Chinees Theater, Elizabeth Taylor 
keek nieuwsgierig langs Bob op, toen deze bij de open deur van de limousine stond waarin ik op de 
achterbank in parkeer modus zat. Ze vroeg hem wie ik was. Toen gaf ze hem een sneer door te zeggen:” 
Kon je er niet ten minste een krijgen die er al niet meer uitziet als een kind? Ze heeft nog niet eens 
borsten!”  Het had er alle schijn van dat ze elkaar niet erg mochten. 
Mijn programmering maakte dat ik me verbonden voelde aan Bob. Bijna alsof we getrouwd waren en ik 
me op mijn gemak voelde bij hem. Ik was geprogrammeerd om het hem naar de zin te maken, en ik  wist 
alles wat hij graag had, zag of deed, dus het was totaal niet moeilijk om het hem kompleet naar de zin te 
maken.  Hij trof mij graag aan in zijn kingsize bad, vol met bubbels, giegelend en blij en helemaal klaar 
voor hem. Hij vond het heerlijk als ik zijn schoenen uitdeed en zijn ( stinkende ) voeten wreef, dan langs 
zijn benen naar boven kronkelde, zijn gulp openritste en hem pijpte totdat hij bijna klaarkwam, om dan 
op te houden en even te pauzeren voordat ik weer verder ging. Precies zoals geprogrammeerd, zat ik op 
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zijn schoot, kuste hem en vertelde hem hoe goed hij er uitzag, terwijl hij in zijn schommelstoel achterover 
leunde. Hij had een voetenbankje waar ik op zat als ik zijn voeten masseerde. Bob wilde niet altijd echte 
seks met mij.  
Hij hield er van erover te praten en te fantaseren, en hij hield van mijn jeugdige uitstraling. Hij hield van 
heel jonge vrouwen en dat was dus precies wat ik was. In zijn ogen was ik natuurlijk altijd een jonge 
schoonheid, omdat hij zelf stokoud was. Hij was ouder dan de bergen. Hij was ouder als mijn vader. Hij 
had mijn opa kunnen zijn, met bijna 50 jaar verschil tussen ons. Ik was mijn hele leven geprogrammeerd 
om van oudere mannen te houden. Ik wist precies hoe ik met hen moest omgaan, hoe ik ze 
complimentjes moest maken en ze een prettig gevoel kon geven, zowel psychologisch als natuurlijk ook 
fysiek. 
Bob had zijn meeste interesse voor mij tussen mijn 16e en 20e levensjaar. Daarna had hij gewoon sex met 
me als gemakkelijke uitlaatklep. Toen ik eenmaal getrouwd was, leek zijn seksuele interesse voor mij 
terug te lopen. Gedurende mijn tienerjaren nam hij mij altijd mee naar vrienden en partys, en zelfs clubs, 
en schepte dan vaak op over het “jonge spul” dat hij bij zich had. 
 
Ik kan mij niet herinneren ooit in Satanisch ritueel misbruik beland te zijn, in het gezelschap van Bob 
Hope, maar hij moet ervan geweten hebben, en hij genoot zelfs met volle teugen van wat dit deed met 
kleine kinderen, die hier met grote regelmaat gedwongen getuige van werden gemaakt.  
Hij stond boven het niveau van satanisme, zoals de meesten op het allerhoogste niveau.  
Zij zagen neer op mensen die zich bezighielden met satanisme, maar “iemand moest toch het vuile werk 
doen,” het rituele martelen, doden en eten van pasgeborenen in het bijzijn van andere kinderen “in 
opleiding” die verkracht en gemarteld werden lang voordat ze zelfstandig konden lopen.  
Dit werd door het “hoogste niveau” allemaal later te niet gedaan met de woorden:”Moet je nou toch 
eens zien, wat een mooie meid het geworden is.” 
 
DE FEESTEN VAN BOB 
 
Speciaal voor Bob`s persoonlijke genot waren er in mij diverse alters geïnstalleerd. Zoals gezegd, bracht 
Bob Hope heel wat meer tijd met mij door toen ik nog een tiener was, als dat hij deed, nadat ik eenmaal 
getrouwd was. De persoonlijkheden die gecreëerd waren om met Bob Hope samen te zijn waren pienter, 
grappig en opgewekt, aangevuld met een hele reeks flauwe grappen die hij leuk vond. Bob hield ervan 
om goed uit te pakken bij feesten die hij gaf. Dus de gasten werden verwend met gemixte drankjes, 
champagne, koude buffetten enz. Dan liet Bob mij dansen en zingen voor zijn gasten in vaak heel 
gewaagde kleding en soms zelfs zonder kleding als hij vond dat het kon met de groep mensen die er dan 
waren. Dit dansen noemde Bob:”De boel opwarmen.” Bij een opwarmdansje werd alle aandacht op mij 
gevestigd door….mezelf. Bob zei later:” Jij was iedereen de baas vanavond.” Hij leek daar behoorlijk 
verbaasd over. 
Als ik moest strippen voor echtparen, dan deed ik vaak geprogrammeerde “kunstjes” die bedoeld waren 
om slecht functionerende huwelijken bij elkaar te houden of om hun sexleven weer nieuw leven in te 
blazen. Dat hield ook in dat ik diverse zinnen ingestudeerd had om het echtpaar toe te fluisteren. Zo kon 
ik dan heel zwoel de vrouw aankijken en zeggen:”Wat ben jij een bofkont met zo`n kanjer, waar heb je 
die gevonden, zoiets zoek ik ook nog.” Terwijl ik zoiets zei wierp ik dan een zijden sjaaltje, of wat ik 
toevallig bij de hand had, om de hals van “de kanjer” en trok hem dicht tegen me aan. Of andersom ging 
de mededeling naar “de kanjer” en ik zei dan bijvoorbeeld:” Jij hebt de charmes van een van de mooiste 
vrouwen van de wereld voor jezelf weten te winnen, jij moet toch wel iemand zijn die zijn mannetje 
staat.” Dan bleef ik bij het echtpaar en fluisterde meer ophitsende dingen , terwijl de hele kamer intussen 
naar ons keek.  Dan, ( behalve als ik een seintje van Bob kreeg dat het nu niet gepast was) begon ik mezelf 
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te strippen en nodigde iedereen uit om mee te doen. Dat zag er gewoonlijk uit alsof je een stel kinderen 
bezig zag met iets erg ondeugends te doen. Iedereen begon zich dan wat onwennig en lacherig uit te 
kleden en gooide zijn kleding overal op de vloer. Het volgende punt op de agenda was dan 
naaktzwemmen in het grote zwembad achter Bob`s huis, of sommigen zochten een aparte kamer op om 
te wippen. Er waren mensen bij die later tegen Bob zeiden dat het hun sexualiteit had gestimuleerd en 
dat ze in 20 jaar huwelijk nog nooit zo intens met elkaar gevreën hadden. 
Verschillende avonden leverden verschillende pluimages op, die via strenge voorselectie bij elkaar 
gebracht waren, zodat ze bij elkaar zouden passen. Het waren over het algemeen oudere paren, waarvan 
de man meestal een bankier, zakenman, politicus, filmster, artiest, beurshandelaar enz was. Allemaal 
mensen die op de een of andere manier de interesses van Bob Hope dienden. De  geadresseerden voor 
een uitnodiging voor zo`n party, werden zorgvuldig van tevoren gekozen, want waar het eigenlijk om ging 
bij zo`n party, was de opzet om de juiste personen bij elkaar te krijgen. Personen, of groeperingen, met 
een bepaalde seksuele voorkeur, zoals homoseksuelen, lesbiennes, heteros of pedofielen, zodat alle 
remmen los konden gaan. Als men eenmaal in deze zorgvuldig opgezette val was gelopen, was er geen 
ontsnappen meer aan. Vanaf dat moment had Bob Hope je in zijn zak. 
Er werden op die feesten bij Bob ook vaak harddrugs gebruikt door mensen die daar zin in hadden. Er 
waren feesten waar dit wel de hoofdzaak leek te zijn. Dan waren er grote hoeveelheden drugs en alcohol 
aanwezig. Het was dan wel gebruikelijk om de diverse verdovende middelen gescheiden van elkaar in 
schaaltjes of op plateautjes op de tafels te plaatsen, maar wel met een kaartje erbij welke drug het was. 
“Dan weet iedereen waar hij aan begint,”zei Bob. 
Bij sommige privè partys moest ik de “pop”spelen voor Bob. Hij stopte mij dan vol met grappen, die hij 
dan zelf niet hoefde te onthouden, of met sommige “hinten” die dienden om hem te herinneren aan 
snedige opmerkingen. Hij kleedde mij dan aan in weinig verhullende kleding en deed zijn hand achter 
mijn rug, en deed dan alsof hij mij bewoog als een pop. Hij deed die “poppengrap” vaak met mij en ik 
moest dan met hem mee bewegen. Als de mensen eenmaal high waren van de drugs vonden ze die 
poppenact erg leuk, vooral wanneer snel knipperend licht de indruk van de bewegingen nog versterkte. 
Bob had ook wat echte werksters, die gewoonlijk wat ouder waren, en die echt kwamen om de gasten 
alleen van eten en drinken te voorzien en om te poetsen en op te ruimen na het feest. Ik hoefde dat soort 
werk alleen te doen als zij ( Henry, Bob en De Raad ) dat vonden passen in de opzet om een doelwit te 
benaderen. Dan moest ik bijvoorbeeld mijn doelwit champagne serveren met twee aardbeitjes erin en 
dubbelzinnig vragen:” Mag ik misschien uw eh………( pauze) aardbeitje……. ( pauze ) in mijn mond 
nemen?” Daarbij giechelde ik, en gedroeg me dan nogal wulps. Dat maakte de mannen niet zelden aan 
het blozen, maar het eindresultaat was vrijwel altijd hetzelfde. 
Zoals geprogrammeerd, nam ik de man voorzichtig bij de hand, en leidde hem naar een aangrenzende 
ruimte waar “niemand” was.  Dan vroeg ik nog eens of ik op zijn aardbeitje mocht sabbelen, en deed 
vervolgens zoals ik geprogrammeerd was te doen. Om zijn eigen rug vrij te houden, had Bob mij geleerd 
te zeggen:” Vertelt u meneer Hope alstublieft niets hierover, dan is dit ons geheimpje.” Maar aan de 
andere kant kon het juist de wens zijn van Bob dat ik tegen de gast zei:” Bob wilde met u het plezier 
delen, dat hij zelf op regelmatige basis krijgt.” Het was allemaal afhankelijk van hoe belangrijk het doelwit 
was voor De Raad. Voordat ik dan weer vertrok, toonde ik de man in kwestie een vrije kamer, waar hij 
zich kon opfrissen, douchen, zelfs kon blijven slapen als het een belangrijk doelwit was. Soms kreeg ik de 
opdracht de hele nacht bij het doelwit door te brengen, of ik werd met doelwit en al weggeleid naar een 
hotel, strand, disco, net wat er op dat moment het beste leek. Als het een belangrijk doelwit was kreeg hij 
de Koninklijke behandeling met rode loper en alles erop en eraan. Bleek dat achteraf soms een misser, 
dan had het doelwit nog altijd de nacht van zijn leven gehad. Prins Charles van Engeland was zo`n VIP die 
de beste behandeling kreeg die er maar te bedenken was. Anderen werden wel eens wat minder in de 
watten gelegd. 
Dan waren er nog de partys waar ik met mijn dienblad met champagne rond gestuurd werd, en bij het 
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bewuste doelwit een kers aan een steeltje tussen mijn tanden moest laten bungelen. Verleidelijk vroeg ik 
dan:”Wilt u een kers meneer?” Dit waren waarschijnlijk boodschappen waardoor de persoon in kwestie 
wist dat ik de serveerster was waar hij mee naar de slaapkamer kon verhuizen. Dit doe je natuurlijk niet 
zomaar bij de eerste de beste. 
Het thema variëerde nogal, maar de uitkomst was altijd hetzelfde, of ik nu moest vragen of ze misschien 
van zoetigheid hielden of dat ik een stukje perzik tussen mijn lippen naar binnen zoog onder de neus van 
het doelwit. Vragend:”Houdt u misschien van een lekkere rijpe Californische perzik?” 
Op de slaapkamer aangekomen kreeg hij dan mijn “rijpe Californische perzik.” 
Henry was de man die de strategie bedacht, en Bob voorzag de intrige vaak van een komische noot. Bij 
eenvoudige boodschappen ( die altijd tijdens de sex “overhandigd” moesten worden ) deed Bob de 
programmering vaak zelf. Als het wat ingewikkelder was, of om boodschappen ging, waar Bob geen weet 
van mocht hebben, dan deed Henry de programmering zelf. Bij partys in Bob`s huis was Henry nooit van 
de partij, (ze hielden hun onderlinge samenwerking zo veel mogelijk weg van nieuwsgierige blikken) en 
dan deed Bob ook zelf de lastigere programmeringen zoals veel verschillende teksten, voor soms net zo 
veel verschillende gasten. 
Bob deed dat dan meestal net voor dat de gasten arriveerden. 
Hij hield een hele lijst bij van de partygasten, en hij liet ook vaak zijn schrijvers langs komen, die materiaal 
moesten aanleveren voor hem. Ik hoorde regelmatig dat Bob aan de telefoon was en zijn schrijvers de 
huid vol schold omdat ze hun materiaal niet op tijd ingeleverd hadden, maar ook, omdat datgene wat ze 
wel ingeleverd hadden, hem helemaal niet beviel.  
De Raad gebruikte de samenwerking tussen Bob en Henry optimaal, en nam soms reuzenpassen op weg 
naar hun doel, omdat de bespeelde mensen meestal geen flauw idee hadden van het feit dat Bob Hope 
en Henry Kissinger voor hetzelfde team speelden, of dat ze zowel door Bob als door Henry gelijktijdig 
gemanipuleerd werden. Om nog maar te zwijgen van het feit dat Henry en Bob beiden in regelmatige 
verbinding stonden met De Raad. 
 
BOB`S POLITIEKE CONNECTIES. 
 
Of het nu om plaatselijke politiek ging, op staatsniveau, op landsniveau, of op internationaal niveau, Bob 
was overal bij betrokken. Zijn imago als komiek was de beste dekmantel die iemand had kunnen 
bedenken, en hij had overal op de wereld zijn handlangers zitten. Hij dekte hun rug, voor dezelfde gunst 
in retour. Omdat hij zo ontzettend veel politieke macht  naar zich toe trok door zijn rijkdom en 
connecties, luisterden mensen naar hem, en deden vaak precies wat hij van hen vroeg. De meesten van 
hen werden gekocht. Hij had een netwerk van mensen ( politici, rechters, politie enz. ) in zijn achterzak, 
en op deze manier bleef hij beschermd en dat stelde hem in staat, dingen te doen die vaak boven de wet 
stonden. Hij leek iedereen te kennen overal waar we gingen, en mensen stonden in de rij om in contact te 
komen met Bob. Hij had geld genoeg om te kopen wat zijn hartje maar begeerde, inclusief 
geprogrammeerde seksslavinnen. Hij zei eens:”Iedereen heeft zijn of haar prijs.” Hij wist op de een of 
andere manier het prijskaartje altijd te vinden. Het ging niet bij iedereen alleen maar om geld. Soms bleek 
sex veel sterker dan geld. De juiste connecties stonden op diezelfde hoogte qua belangrijkheid, en waren 
ook vaak interessanter dan een smak geld. En dan was er nog roem, bekendheid, een opkomende ster 
deed werkelijk alles om de top te bereiken. 
Toen ik 18 werd was ik ( als robot) volop “in actie” met Bob Hope, de gouverneur van Californië Ronald 
Reagan, President Richard Nixon en Henry Kissinger. Zij waren allen op de hoogte van mijn, wat zij 
noemden “onbegrensde mogelijkheden.” Ik werd vaak als intermediar gebruikt tussen Sacramento en Het 
Witte Huis, en hield zo de informatiestroom op gang zoals de instructies van De Raad dat aangaven.  
Zij waren uiteindelijk degenen die de knoppen bedienden. 
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Dus, ging dat soms zo in zijn werk, gedurende dat Reagan gouverneur was van Californië, werd ik naar 
Reagans farm gevlogen per helikopter om seks te hebben met Reagan en de boodschap van de Raad over 
te brengen, dan werd ik teruggevlogen naar het Witte Huis, waar ik seks had met Nixon en de boodschap 
van De Raad overbracht. De Raad had totaal overzicht over de gang van zaken. Zij lieten mij dan weer bij 
een van hen komen om de antwoorden van Reagan en Nixon over te brengen en reprogrammeerden mij 
dan weer afhankelijk van het antwoord dat ik meebracht. Ik weet eigenlijk niet zeker of Nixon en Reagan 
wel enig idee hadden aan wie ik hun boodschappen overbracht, wiens interessen ik eigenlijk het meest 
behartigde op dat moment. De Raad liet het er altijd uitzien alsof ik alleen maar Nixon`s en Reagan`s 
seksuele nood kwam ledigen, terwijl ik boodschappen meekreeg die de indruk konden wekken, dat er zo 
af en toe  foutjes uit de computer “lekten,” die door de juiste oren opgevangen moesten worden, waarbij 
het mijn taak was om met mijn feilloze geheugen elk woord van de verbaasde reactie vast te leggen. 
Zelfs als er met geen woord op werd gereageerd, moest ik nog de gezichtsuitdrukking kunnen 
beschrijven om vast te kunnen stellen of het kwartje gevallen was. Ik moest precies doen wat er van mij 
verwacht werd. Mijn programmering was hier duidelijk in:” "Mine is not to question why, mine is but to 
do or die".  

( Het is niet mijn taak te vragen waarom, het is mijn taak om te doen, of te sterven.”) 
 

Ik was pas 18, 19, 20, 21, 22 jaar oud toen ik veel van deze vroegere sex/spionage missies deed. Het was 
de perfecte dekmantel. Wie zou mij nou verdenken? Een doorsnee, onschuldig uitziend, dom blond 
meisje dat betrokken is bij spionage activiteiten bij de Verenigde Staten in het belang van de schaduw 
regering?  
Zoiets verzin je niet eens. 
Ronald Reagan en Bob Hope waren bekenden van elkaar uit de film en entertainmentwereld, en waren 
nog eens verbonden met elkaar door hun wederzijdse connecties binnen het leger terwijl Reagan 
gouverneur van Californië was en later President van Amerika. Bob was ook bevriend met erg machtige 
vrienden zoals Walter Annenberg, die een droom van een buitenhuis had in Palm Springs, of betergezegd 
Rancho Mirage. Een luchtspiegeling. Steeds wanneer Bob mij daarmee naartoe nam voor een bespreking 
of voor een party, werd mij per programmering voorgehouden:” Dit is een luchtspiegeling, dit is slechts 
een luchtspiegeling, dit is niet echt.” Walter Annenberg  is een tijdje Amerikaanse ambassadeur voor 
Engeland geweest en hij had ook connecties met de Reagans en de Engelse Koninklijke Familie.  
Bob had politieke connecties en wist hoe hij mensen moest strikken voor zijn zaak, op een manier dat hij 
er zeker van kon zijn dat ze voor hem zouden werken. Hij nodigde ze uit voor zijn feesten en hield ze dan 
een of andere illegale of perverse wortel voor de neus. Als hun perversiteiten eenmaal bij hem bekend 
waren, kon hij ze chanteren of naar zijn hand zetten. Dat was de manier waarop Bob werkte. Hij was daar 
erg bedreven in. Ik zag hoe hij het met mensen deed, keer op keer en keer na keer. Hij lokte ze binnen, 
zocht naar hun zwakheden, en gebruikte die wetenschap in zijn eigen voordeel, voor zijn connecties en 
uiteindelijk voor zijn eigen gewin. 
Het was net een spin. Een zwarte weduwe, die haar slachtoffer in haar web lokt en dan toeslaat voor de 
doodsteek. Maar in plaats van dat hij zijn slachtoffers doodde, buitte hij ze uit voor zijn eigen gemak. Hij 
gebruikte ze “onder valse voorwendsels” zo zou hij zeggen, “om het leven aangenamer te maken.” 
Eenmaal verstrikt in Bob`s intriges, was er geen ontsnappen meer mogelijk zonder ernstige gevolgen. 
Dit deed Bob met nog veel meer plezier met politici, omdat hij, zoals hij mij eens na een party uitlegde, ( 
omdat ik toch niets kon inbrengen )  ervan genoot die politici in zijn binnenzak te hebben. 
Bob demonstreerde mijn “vaardigheden” aan een toekomstig doelwit aan wie hij mij cadeau wilde doen. 
Hij gaf mij vaak als een seksueel presentje aan mensen die hij “in zijn binnenzak” wilde hebben. Later had 
hij het alleen nog maar over hoe ongelooflijk stupide deze mensen waren, dat ze zo makkelijk naar de 
drugs grepen en de alcohol, om daarna een publiek spektakel van zichzelf te maken. 
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J. EDGAR HOOVER 
 
J. Edgar Hoover kwam ook op Bob`s partys.  
Op het einde van zekere avond wandelde hij rond in een lichtblauwe satijnen jurk.  
Henry en Bob stelden een lijst samen van gelijkgestemde politic, zodat ze zich samen op hun gemak 
zouden voelen. J. Edgar Hoover ( Jerry ) voor zijn vriendjes, moet er werkelijk van overtuigd geweest zijn 
dat zijn geheim 100% safe was daar bij Bob, en bovendien was hij al uit de politieke arena getreden, dus 
kon hij zich helemaal laten gaan.  
Althans dat dacht hij.  
In werkelijkheid was het een goed voorbereide valkuil die opgezet was door Henry en Bob samen. In het 
begin van de avond werd ik de vloer opgestuurd om naakt te dansen en de feestneuzen op gang te 
brengen. Na korte tijd waren ze allemaal in hun “feestroes” en toen werd er volop drank geserveerd en 
overal schaaltjes met drugs neergezet zoals standaard was op de feesten bij Bob, “om alle remmen los te 
gooien.” Er stonden schaaltjes met werkelijk zo`n beetje alles op het gebied van pillen en poeders en 
partydrugs, met uitzondering van injectienaalden en toebehoren. Bij elk poeder of tabletje lag een kaartje 
met de beschrijving wat het een en wat het ander met je deed, zodat je van tevoren kon kiezen welke 
droomvlucht je ging maken. Er werden rekken met “baljurken”klaar gezet, zodat de heren zich konden 
omkleden, als ze ergens tijdens de droomvlucht plotseling die behoefte voelden, hetgeen veel later op de 
avond voor iedereen het geval leek te zijn. Ze werden echt high en gedroegen zich als een stel 
giechelende, bejaarde theetantes. Als ze eenmaal high waren, kon ik ze makkelijk bewerken om wat 
informatie los te krijgen, hetgeen Henry al op voorhand voorspeld had. Dus die avond had ik het druk met 
het opslaan van gegevens voor debriefing op een later tijdstip. Ik had een lijst in mijn geheugen van alle 
namen, welke jurk ze droegen, met wie ze wat gedaan hadden, antwoorden op mijn vragen, of indien dat 
niet gelukt was, de seksuele geaardheid, de kleur van de jurk . Kortom alles waar Bob en/of Henry vroeg 
of laat de val mee lieten dichtklappen.  
Dat gebeurde al heel snel.  
Vanaf die dag had De Raad J.Edgar Hoover “bij zijn ballen, of was het zijn poesje?” grapten mijn 
programmeurs. Vanaf die dag viel de FBI onder het toezicht van De Raad.  
Ze kregen Hoover binnen de kortste keren zo ver dat hij binnen het FBI apparaat bepaalde zaken af begon 
te schermen voor zijn eigen personeel. Regels werden aangepast en bepaalde geheime operaties binnen 
de FBI i.o.v. De Raad, werden door De Raad voorzien van bepaalde codes, codes, waar de meeste FBI 
agenten totaal geen idee van hadden waar deze voor stonden. Dat bracht alvast het systeem op orde 
voor de toekomst, zodat, wanneer er onverhoopt iemand anders de leiding kreeg over de operaties, alles 
gewoon zou doordraaien, omdat de geheime operaties niet via de gewone bureaus liepen. Alles leek op 
zijn plaats te vallen voor het eindplan dat destijds nog stond gepland voor het jaar 2000. 
 
ALAN GRANSTONE 
 
Senator Alan Granstone was in Californië Bob`s politieke rechterhand. Hij kwam ook op Bob`s partys.  
Alan deed dingen die Bob voor elkaar wilde hebben in de gouvernementssector. Bob`s zakelijke 
bemoeienissen zaten heel erg diep verstrengeld in vele wereldregeringen. Hij gebruikte 
regeringsagentschappen als een stuk gereedschap voor zijn eigen welzijn, en hij “lokte”mensen die al 
binnen de regering werkzaam waren, zodat hij ze onder controle kon krijgen en zijn eigen zaakjes met 
voorrang geregeld kreeg. Hetgeen gewoonlijk inhield dat bepaalde wetten totaal moesten worden 
veranderd of in andere gevallen zodanig bijgesteld dat het zijn belangen diende.  Cranston was de spil in 
het corrupte politieke Californië.  
Als er iets gebeuren moest, of iemand wilde iets gedaan krijgen, dan was het enige wat ze moesten doen 
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contact opnemen met Bob Hope. Hij schakelde dan zijn politieke handlangers in en gaf ze de opdracht het 
te regelen, het maakte daarbij niet uit wat het was. Senator Cranston zat vast aan Bob Hope, en zoals ik 
het zag, zat Bob Hope vast aan de zelfrand van De Raad, maar Cranston had die connecties niet. Politici 
was het nooit toegestaan om hechte banden aan te gaan met De Raad. Ze mochten zelfs niet in verband 
gebracht kunnen worden met De Raad. Hen werd informatie toegespeeld  ( indien dit voor de een of 
andere situatie vereist was ) door onbekende bronnen. En dat was ik dus vaak. Een onbekende bron. 
Cranston was een van Bob`s favoriete connecties. Cranston hield van het geven van “billekoek” over zijn 
schoot. Bij hem moest ik over zijn schoot gaan liggen en dan sloeg hij mij op mijn billen; “om me goed in 
de stemming te brengen,”zei hij dan. Hoe geiler hij werd, hoe gewelddadiger hij werd. Hij hield van 
mishandelingen door slaag, soms met een riem, terwijl ik vastgebonden was. Hij was erg agressief, 
huiveringwekkend eng en erg onvoorspelbaar. Alan Carston was een knokerige, oude, in en in slechte 
man. 
Cranston werd  serieus gewaarschuwd, hij mocht geen littekens op mij achterlaten. Henry hield dat goed 
in de gaten. Henry nam mij een beetje onder zijn vleugels tijdens  de Nixon en Reagan administratie, 
omdat hij er zelf persoonlijk belang bij had dat alle informatie, die ik met mij mee droeg en waar hij 
zoveel tijd in gestopt had, niet door een of andere seniele perverse oude gek werden beschadigd.( Om 
het in de woorden van Henry uit te drukken.) 
Cranston en Bob leken goede vrienden te zijn. Bob en anderen runden veel van de Californische politiek 
vanuit Palm Springs, en ze verzekerden zich ervan, dat ze de mensen die ze nodig hadden, ook stuk voor 
stuk “in de binnenzak” hadden, om “veranderingen door te voeren,” wat botweg inhield: dingen 
ombuigen in hun eigen voordeel. Het handelde daarbij altijd om geld. Het kon wel eens een enkele keer 
gebeuren, dat er iets gratis gebeurde, maar dat was dan gewoonlijk “een investering in de toekomst.” Hij 
zorgde er altijd voor dat mensen er erg veel spijt van kregen als “ ze niet aardig tegen me zijn.” Hij kreeg 
vrijwel altijd zijn zin, zijn macht reikte heel erg ver. 
Het was op de boot the Queen Mary, ergens in de midden 70er jaren, dat Cranston mij stevig vastbond 
aan een balk boven mijn hoofd, en vervolgens zo stomdronken werd dat hij de knopen niet meer 
loskreeg. Dus had hij seks met mij terwijl hij rechtop stond, en toen viel hij flauw op bed. Ik kon helemaal 
niets en moest zo blijven hangen tot in de vroege ochtenduren, toen Bob kwam om mij op te halen, en 
ons daar zo aantrof. Mijn handen en voeten waren donkerpaars van het gebrek aan doorbloeding en ik 
was kompleet uitgeput, maar werd snel met een enkele zap van Bob`s stroomstootapparaat naar een 
andere alter gestuurd. Ik veranderde op slag in een gelukkig, giechelend meisje, volledig opgeknapt, 
terwijl Bob zijn uiterste best deed om Cranston weer op te lappen. 
Soms bleef Cranston  op partys ook overnachten om zijn roes uit te slapen en hij hing dan zo`n beetje de 
hele volgende dag bij het zwembad rond.  
Als Dolores er ook was ( Bob`s vrouw) maakte Bob haar wijs dat ik de meid was, die inviel voor een dag, 
maar als ze zag dat ik op zijn schoot zat, rolde ze gemeen met haar ogen en liep walgend weg.  
Er was daar beslist geen sprake van een droomhuwelijk.  
 
DE POLITIECHEF WORDT GECROMPROMITTEERD . 
 
Er was een klein Italiaans restaurant aan de Laural Canyon Boulevard in Los Angeles dat Galleria heette. 
Mijn broer Rik nam Craig en mij voor de eerste keer mee daar naartoe in de 70er beginjaren. Op zekere 
avond, toen we bij het restaurant wegreden, nadat we er net gegeten hadden, keek Craig terug naar het 
restaurant met een ietwat afwezige lege blik in zijn ogen. “Er gebeuren hele slechte dingen daar in de 
achterkamer,”zei Craig.  
Toen ik verder vroeg naar wat hij bedoelde, gaf hij geen antwoord, dus stopte ik het ook weg in mijn 
achterhoofd en begon ergens anders over te praten. Maar hij had absoluut gelijk, en het was pas jaren 
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later dat ik de herinnering kreeg die de ontbrekende stukjes op hun plek legden.  
Met de herinneringsflits van het gebeuren, kreeg ik het hele verhaal weer boven tafel. 
Ik weet niet wie er achter dit chantage verhaal zat, maar ik herinnerde me dat ik in de achterkamer van 
het restaurant werd gebracht, in een rokerige ruimte die gevuld was met drinkende en rokende mannen.  
Ik moest strippen en dansen, en ik eindigde naakt op de schoot van Darryl Gate, destijds de chef van de 
politie.  Flitslichten van camera`s die foto`s maakten, waarna ik naar buiten werd geloodst met mijn 
kleren in mijn handen, om bij mijn wachtende man in de auto te stappen.  
Met slechts flarden aan herinneringen van dit geval zit ik met een enigszins incompleet verhaal over de 
diepere bedoelingen achter deze chantage. Wie er achter zaten, en met welk doel weet ik me niet meer 
te herinneren, maar iedereen mag hier zijn eigen conclusie trekken.  
 
PETE WILSON 
 
Aanvankelijk de senator van Californië, en later gouverneur van Californië, was Pete Wilson.  
Pete Wilson zat ook in de binnenzak van Bob.  
Bob manipuleerde Pete door slim gebruik te maken van Pete`s dorst naar roem en erkenning, en door zijn 
verlangen naar politieke macht en natuurlijk seks. Het begon ermee dat Pete Wilson uitgenodigd werd op 
Bob`s partys, waar ik als lokaas werd gebruikt om Pete Wilson in Bob`s web te lokken, zodat deze meer 
controle kon krijgen over de politiek in Californië, of toch in ieder geval enkele van zijn eigen belangen 
naar behoren onder controle kreeg. Pete Wilson had blijkbaar zelf ontdekt dat Bob een directe link was 
naar, en garant stond voor, een politiek succesvolle carrière, omdat Bob contacten had met zo ontzettend 
veel mensen zoals o.a. De Raad en het ministerie van defensie. 
Ik werd in het begin ingezet bij Pete Wilson( toen nog senator van Californië) op Catalina island. Pete 
Wilson stond op de nominatie om door De Raad op een grootse manier gebruikt te gaan worden. Destijds 
waren ze nog van mening dat hij een goede kandidaat was voor het presidentschap van Amerika. De 
laatste informatie die ik hier nog over had opgevangen, was dat ze er niet helemaal zeker van waren, of 
hij wel helemaal “klaar” zou zijn voor de verkiezingen van 1996, maar hij werd in ieder geval 
“standby”gehouden voor eventueel gebruik op een latere datum. Als Pete Wilson gewillig naar de pijpen 
van De Raad zou dansen, zouden de deuren naar het presidentschap wijd open zwaaien voor hem. Ik 
werd gebruikt als koerier om de laatste nieuwtjes van zijn bazen ( De Raad ) bij hem te bezorgen. Het 
duurde niet lang voordat Pete mijn nieuwtjes begon te associëren met zijn eigen toekomstige succes.  
Wie zou op dat moment ook maar een vermoeden hebben kunnen koesteren, tegen een ( toen nog ) jong 
meisje, en later een absoluut doorsnee huisvrouw, die eigenlijk een dubbelspionne was, en de geheimste 
informatie leverde aan Pete Wilson en vele anderen, in opdracht van de elite, die de wereld regeerden 
vanuit de schaduw?  
Toen werd de vraag aan Pete Wilson gestuurd, door De Raad, die ik moest gaan bezorgen, of hij “een 
stapje hoger wilde?” Pete`s antwoord was:” Ja!.” 
Heel veel van de informatie en berichten tussen Pete en De Raad werden door mij overgebracht. Op die 
manier , wist niemand van deze verbinding, net zo min, als dat er ook maar iemand enig vermoeden kon 
hebben, dat Nixon en Reagan destijds beide aangestuurd werden door De Raad. Nu volgde een periode 
waarin ik met grote regelmaat boodschappen overbracht tussen De Raad enerzijds, en Pete Wilson 
anderzijds. Hij leek volledig op de hoogte te zijn van hun connectie naar hem, en hun ondersteuning van 
hem. Ik heb geen idee of hij een van deze mensen ook werkelijk bij naam kende. Destijds werden de 
opdrachten aan mij doorgeprogrammeerd door de telefoon, of via een gesloten tv circuit, waarbij hun 
stemmen en gezichten onherkenbaar waren gemaakt. Niemand mocht hun echte identiteit kennen. Of 
Pete wist het niet, of het kon hem niet schelen hoe zij in staat waren te doen wat ze deden op grote 
schaal en op wereldniveau. Dan is er ook nog de mogelijkheid dat hij zelf ook een robot was, die volledig 
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geprogrammeerd was, en alleen maar in staat was te doen, wat De Raad hem vertelde te doen. 
Op zekere avond; het was al laat, terwijl ik “op vakantie was” met mijn familie op Catalina Island, werd ik 
opgehaald door de mannen in nette pakken, om mij “voor te bereiden” op een missie met Wilson. Het 
was dezelfde routine als altijd: slaag, elektroshock, isolatie, voedsel en slaaponthouding en gedrogeerd, 
om zich er van te verzekeren dat ik me achteraf het hele voorval niet zou kunnen herinneren. Na de 
“voorbereidingen” werd ik door de mannen in pak via de jachthaven naar een klaarliggende rubberen 
motorsloep gebracht, en werd aan boord gebracht van een jacht in de Avalon Haven, waar Pete aan 
boord op mij zat te wachten. Mijn programmeeurs hadden me voor die gelegenheid volledig in het wit 
gekleed, met een witte blouse, witte broek, goudkleurige riem en schoenen. Het was al laat in de avond 
toen ik bij Pete aan boord achter gelaten werd. Nadat we alleen gelaten waren, wilde hij met mij over de 
reling springen. Naakt welteverstaan, hij wilde naakt zwemmen. Ik gehoorzaamde. Pete was goed in 
vorm, en had net even iets meer uithoudingsvermogen als de gemiddelde man. Nadat we gezwommen 
hadden, belandden we in bed en hadden seks. Hij priemde me voorzichtig in mijn heupen en vertelde me 
hoe mooi hij mijn heupen vond. Het kon ook wel voorkomen dat hij erg agressief werd en mij veel pijn 
deed. Bij deze gelegenheid knabbelde hij overal aan mijn lichaam, van mijn hoofd tot mijn tenen en we 
moesten allebei hysterisch lachen; ik alleen maar, omdat ik was geprogrammeerd “meegaand”te zijn. Hij 
hield ervan seks te hebben in allerlei standjes en was een erg actieve man in bed, in tegenstelling tot 
Ronald Reagan. Hij leek er plezier in te hebben, mij te laten zien hoe sterk hij fysiek nog was. Toen ik hem 
op de party’s bij Bob leerde kennen, wilde hij altijd twee meisjes tegelijkertijd, maar later wilde hij alleen 
nog mij, omdat hij vond dat ik beter op zijn verlangens reageerde wanneer we maar met z`n tweetjes 
waren. Hij had ook massageolie klaarstaan die soms gedurende de seks werd gebruikt. Hij was verliefd op 
orale seks ( ontvangen) en hij vond het heerlijk om juist op het moment dat hij bijna klaarkwam terug te 
trekken, zodat het fijne gevoel langer voort duurde. En ik? Ik was geprogrammeerd om een erg 
“gepassioneerde vrouw” te zijn voor Pete Wilson. Het was de gewoonte geworden na de seks wat te 
babbelen, en dat was dan altijd ( of toch meestal) het moment dat ik mijn boodschap rechtstreeks 
overbracht, of afhankelijk van de programmering, de boodschap juist als terloops als losse opmerking of 
als “verspreking” over te brengen. 
In de tijd dat ik hem “hielp” om de politieke ladder te beklimmen, praatten we vaak erg lang. Deze 
bewuste avond bleef ik de hele nacht bij hem slapen. Dat gebeurde wel vaker.  
Hij stonk s`morgens altijd vreselijk uit zijn mond. 
Ik werd die volgende ochtend van het jacht gehaald, weer terug gebracht naar mijn familie, op ons plekje 
aan het strand, geprogrammeerd om te denken dat ik nooit weg was geweest, en dat ik geen tijd miste 
met hen. Zoals gewoonlijk had nog niemand mij gemist toen ik alweer terug was.  
Pete Wilson wist hoe hij mij gebruiken kon, door op dezelfde manier als Henry Kissinger in mijn geheugen 
archief binnen te dringen en er gebruik van te maken zoals het hem goeddunkte.  
Ik was zo al gebruikt in Sacramento – de hoofdstad van de staat – door Pete Wilson, zelfs nog voordat hij 
gouverneur van Californië was. Pete had er echter vaak moeite mee de namen van de geheugenarchieven 
te onthouden, en vroeg zich bij herhaling hardop af:”Wat was dat nummer voor…… nu ook alweer? “ Hij 
knipte dan diep in gedachten met zijn vingers, alsof dat hem hielp te herinneren. Uiteindelijk ging hij 
meestal naar zijn bureau om een lijst met coderingen te pakken, die hem alleen tot de “Pete Wilson 
Bibliotheek” toegang verschaften, en nergens anders.  
Hij kreeg die “Bibliotheek” op zeker moment via mij cadeau, van De Raad, door tussenkomst van Henry, 
die zei dat ik tegen Pete moest zeggen:” Pete, je krijgt een complete bibliotheek geschonken, die enkel en 
alleen voor jou is gebouwd.” Hij hoefde alleen maar de codewoorden te onthouden die toegang 
verschaften tot “zijn bibliotheek,“ en daar had hij nou net moeite mee. 
Ook voor Pete Wilson was ik zowel seksrobot als wandelende computer. Het gebeurde echter nooit dat ik 
beide functies op een en hetzelfde moment kon gebruiken. Ik werd geprogrammeerd voor het een, en 
dan was er een rustpauze tussen van twee uur, voordat ik weer geprogrammeerd werd voor het ander. 
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Dat was blijkbaar nodig. Ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd waarom dat nodig was. Blijkbaar zitten er 
toch grenzen aan wat (men met ) een mens kan doen. 
Ik werd naar diverse lokaties gevlogen om hem te ontmoeten, dat was ergens in de beginjaren 80 en ik 
ontmoette hem toen in Sacramento waar hij voor zaken was. Pete had er de grootste moeite mee om in 
zijn persoonlijke ”bibliotheek” te komen, omdat hij geen twee uur geduld op kon brengen voor hij aan de 
seks mocht beginnen. Er was eens een gelegenheid dat ik Pete hoorde klagen bij Henry, over de moeilijke 
toegang tot zijn “bibliotheek,”  waarop Henry hem doordringend aankeek, vanachter zijn dik omrandde 
bril, en hem nadrukkelijk vroeg:” Heb je twee uur pauze ingelast, nadat je uitgespeeld was?” 
Pete loog hierover, en Henry wist dat maar al te goed, want hij “zette mij aan” voor eigen gebruik, en 
vroeg op de man af:”Hoe laat kwam Pete Wilson de Bibliotheek binnen?,” en dan gaf ik Henry de exacte 
tijd, en zo betrapte Henry Pete elke keer weer op zijn leugens. Pete scheen niet te begrijpen hoezeer mijn 
programmering als een Zwitsers uurwerk alles precies deed. Hij zag niet, of begreep niet, dat mijn hig 
tech mogelijkheden mij in staat stelden ( zelfs verplichtten, om waarheidsgetrouw te getuigen ) hoe laat 
hij met seks begon, hoe laat hij daarmee stopte, hoe laat hij de “bibliotheek” in wilde, en alle andere 
dingen die Henry of Bob nog weten wilden. 
De Raad manipuleerde op deze listige wijze Pete Wilson en vele anderen. Zij lieten mensen langzaam toe 
tot “de kring” wetende, dat er na verloop van tijd enig vertrouwen ontstond, zodat er op een later 
tijdstip, als er een belangrijke gebeurtenis moest plaatsvinden, er al sprake was van een onderlinge 
“band” en het vrij makkelijk was om mensen te gebruiken voor hun eigen doel. 
De plannen van De Raad om hem gouverneur van Californië te maken, in feite nog lang voordat hij naar 
voren geschoven werd bij de verkiezingen, begonnen met mij in te zetten en hem “verslaafd” te maken 
aan zijn seksspeeltje. Daarmee de weg plaveiend voor een gehoorzaam en volgzaam gouverneur van 
Californië.  
Omdat ik door De Raad ook al gebruikt was bij vorige gouverneurs van Californië, waren de ervaringen 
opgedaan met mijn programmering van essentieel belang bij mijn inzet voor Pete Wilson. Dit “hielp” Pete 
Wilson enorm, omdat hij “mijn” kennis, en de informatie die ik met me meedroeg aangaande banden met 
mensen en agentschappen, kon aanwenden om zelf vertrouwd te raken met de “juiste”mensen. 
Ik was geprogrammeerd om te werken met Pete Wilson aan een project voor een nieuwe onderwijsvorm 
voor kinderen, dat als eerste zou worden doorgevoerd in Californië. Dit onderwerp op zich, is een heel 
ander verhaal, maar zo belangrijk, dat ik dit in een later onderwerp nog uitgebreid zal behandelen. Ik wist 
niet of Pete er van op de hoogte was, waar mijn informatie vandaan kwam, maar hij scheen erg te 
genieten van de enorme hoeveelheid seks die tussen de “zakelijke bijeenkomsten “ door volop 
plaatsvond. Pete Wilson had ook seks met mijn dochter, op een van Bob`s party`s toen zij al iets ouder 
was. 
 
Het moge duidelijk zijn dat mijn ervaring met Bob Hope niet die is, van de populaire brave huisvader die 
heel Amerika via de tv wist te “veroveren” met zijn grappen, zijn charmes en zijn “eeuwige goede 
humeur”. Een imago waar hij en de media de hele Amerikaanse bevolking mee voor de gek hielden.  
De waarheid is dat ik medelijden voel voor de man, en het enige wat ik na al die jaren tegen Bob Hope 
nog wil zeggen is:”Thanks for the Memories” 
(Inzet: dat is dus tevens de titel van het boek van deze mevrouw Brice Taylor. “Bedankt voor de 
herinneringen”.) 
 
Want nu ik eenmaal gewapend ben met de waarheid, wil ik mijn wapens in de strijd gooien om een halt 
toe te roepen aan deze menselijke gruwel die men mind-control noemt. 
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PARTY`S BIJ DE ROCKEFELLERS 
OF WAT HEBBEN DE ROCKEFELLERS, KISSINGER, ALAN GREENSPAN EN DE FEDERALE RESERVE ALLEN 
GEMEEN? 
MIJ! ALS HUN GEHEIME WAPEN OM HUN PLAN TEN UITVOER TE BRENGEN 
 
Die party`s werden elk jaar gehouden in New York in de Rockefeller residentie rond de kersttijd. Ik werd 
per lijnvlucht naar New York gevlogen, opgehaald op het vliegveld, en netjes bij hun voordeur afgezet. 
Daar werd ik opgevangen door een vrouw die me meenam om mijn haren en nagels tiptop te verzorgen. 
Nadat ik passend voor de gelegenheid aangekleed was, werd ik uitgezonden om de crème de la crème 
van de wereldtop te gaan vermaken, wat gewoonlijk eindigde in seks met een doelwit van De Raad. 
Tijdens de party`s was ik gepast gekleed in avondjurk en ook altijd voorzien van bijpassende echte 
juwelen zoals dure diamanten, broches of enorme diamanten halskettingen die ik die avond mocht 
dragen. 
Er was een hele aparte kamer. Een kluis, waar je in kon lopen, waar een commode stond met dunne 
brede lades die allemaal dure halskettingen bevatten. Andere kasten en vitrines bevatten broches, tiara`s 
( allemaal gedrappeerd op speciale op maat gemaakte standaards ) er waren hele rijen van lades boven 
elkaar die gevuld waren met een enorm aantal armbanden, ringen en met diamanten bezette horloges. Ik 
werd soms met iemand mee genomen in de kluis om met mijn jurk en mij erbij de passende juwelen uit 
te zoeken voor de avond. Meestal was dat een blonde vrouw, met blauwe ogen, die altijd erg zacht sprak 
en haar haar hoog opgestoken droeg. Zij was knap, en ze wist precies hoe ze mij moest aankleden. Als 
mijn doelwit een belangrijke gast was, zoals een buitenlandse regeringsleider of een koning, werd er 
vooral erg goed aan de juiste en vooral dure juwelen aandacht besteed. Dan kwamen alleen de 
bijzondere stukken uit de enorme collectie in aanmerking. Dan leidde ze mij uit de kluis, door een lang 
donker gangetje het huis in. Het leek wel een geheime sluipweg naar de kluis. 
Op zekere avond kleedde ze mij in een halsloze formele rode jurk. Ik moest een pushup BH dragen zodat 
mijn borsten wat voller leken, maar ze zei wel dat ze mijn slanke taille zo mooi vond. Ze hing een 
diamanten hanger om mijn nek en ze zei dat dit de vormgeving van mijn jurk accentueerde. Mijn haar 
werd gedaan, en ze liet me grote diamanten oorringen dragen die een druppel water symboliseerden, die 
bestond uit verschillende kleine diamantjes die allemaal naar beneden bungelden, en zo als een geheel 
een druppel vormden. Nadat ik klaar was met gekleed te worden in de juiste accecoires, nam deze 
juffrouw me mee naar een van de hoofdkamers, deze was bosgroen en Prins Philip van Engeland was 
daar. De juffrouw had mij van tevoren nog net op tijd gewaarschuwd dat ik mijn hoofd naar beneden 
moest houden, diep te buigen en zo enige tijd te blijven staan in die houding, wat ik deed, voor deze man 
die gekleed was in een zwarte smoking, kompleet met sherp en blinkende zwarte schoenen. Rockefeller 
kwam de kamer binnen en maakte zijn sigaar uit in een asbak, boog zijn hoofd naar Philip en zei:” Ik wilde 
jullie twee wat tijd gunnen om elkaar te leren kennen, voordat de andere gasten arriveren.” Daarna ging 
hij verder met uit te leggen aan Prins Philip:” Zij is vanavond enkel en alleen hier om aan al uw wensen 
gehoor te geven, aan al uw wensen zal volledig tegemoet gekomen worden.” 
Philip glimlachte bij die gedachte. 
Ze bleven formeel met elkaar spreken, dat was trouwens wat iedereen deed in de nabijheid van Philip. 
Voor dat moment kwam er nog een butler binnen met een “bijzondere cocktail” en daarna trok 
Rockefeller zich discreet terug, met de woorden:”Ik laat u beiden nu een tijdje alleen, en kom over een 
poosje weer terug om te zien of er nog iets van uw wens is.” 
“U Bent erg vriendelijk en uitermate gastvrij,” zei Philip zonder een spier te vertrekken. Toen hij de deur 
uitging met de butler op zijn hielen, die de deur achter hen sloot, stond daar een tienermeisje met de 
Prins van Engeland.  Sharon mijn tweelingzusje nam het toen van mij over. Zij was ermee opgegroeid; zij 
was gewend aan missies bij de elite. Het tienermeisje kon met dit soort situaties helemaal niets. 
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Philip en ik gingen op de bank zitten, en ik glimlachte naar hem en was erg verlegen ( zoals de 
programmering voor hoogwaardigheidsbekleders voorschreef) Hij strekte zijn hand uit en pakte die van 
mij vast, terwijl hij aan zijn drankje nipte. Hij was nerveus, alsof hij niet wist wat te doen, of wat hij tegen 
mij moest zeggen. Maar hij maakte toch een begin:”Je bent erg jong en erg mooi.” 
“Dank U, uwe Hoogheid,” antwoordde ik verlegen. 
Prins Philip sloeg zijn arm om mij heen, en ik leunde naar hem over en kuste hem. Hij was een stuk jonger 
en oppervlakkig ook knapper, op een ietwat huiselijke manier, dan de oude mannen waar ik aan gewend 
was. 
“Dit is nog maar het begin van een fantastischa avond,” zei ik, terwijl ik hem op zijn wang kuste. Ik knielde 
voor hem neer en plaatste mijn gemanicuurde handen op zijn knieën, en terwijl ik hem in zijn ogen keek, 
kropen mijn vingers langzaam richting zijn kruis. 
Heel snel, alsof hij schrok, zei hij:” Ik zou graag willen genieten van de aanblik van jou, gedurende de hele 
avond van de party, wetende dat jij mijn nagerecht zult zijn.” Ik glimlachte naar hem, knikte “ja” en ging 
weer naast hem zitten. 
Hij stond op en leidde mij de andere kamer binnen zonder te wachten op het moment dat Rocky ons zou 
komen halen. Ik dacht nog:” Hij houdt zich niet aan de regels,” maar dat leek niets uit te maken. 
De fantastisch geklede mensen op de party bogen de hele avond voor hem, zelfs de mannen. Ik zat een 
tijdje alleen op een bank in een hoek, en hij bleef maar van tijd tot tijd naar mij glimlachen. Omdat ik 
onder mind-control nooit goed kon denken, kon ik niet precies de samenstelling van de Koninklijke 
familie voor de geest halen en ik dacht nog:”Waar is de prinses, is er wel een prinses?” Maar ik kon 
mezelf ook niet afvragen wat ik daar deed, of waar ik in verzeild geraakt was. Dit was geen echte grote 
party, en ik kende of herkende niemand van de aanwezigen. 
Prins Philip sprak erg formeel, maar gedroeg zich niet, zoals ik dacht dat een prins of een koning zich zou 
behoren te gedragen. Ik kon zijn positie binnen de Koninklijke familie niet goed in beeld brengen, maar 
nam aan, omdat iedereen voor hem bleef buigen, dat hij wel een koning moest zijn. Hij bleef naar mij 
kijken alsof hij zichzelf bleef herinneren aan wat er nog in het verschiet lag. Later begonnen de mensen 
weg te gaan, en ze namen er allemaal ongelooflijk veel tijd voor om gedag te zeggen. Daarna kwamen er 
enkele mannen in pakken die ons per limousine naar onze kamer brachten daar in New York. Het was een 
vorstelijke suite op een bovenverdieping hoog in een torenflat. Ik weet niet wie deze mannen waren, of 
ze van zijn eigen veiligheidsdienst waren, of mannen van onze geheime dienst, maar ze handelden wel 
precies hetzelfde als de mannen van onze geheime dienst. Men had mij een witte lange jas gegeven om 
aan te doen, en ik voelde me als een prinses, want ik was niet echt gewend aan zulke formele kledij. 
Eenmaal alleen met hem op de kamer, begon hij zich uit zijn formele kledij te pellen, en ik zei:” 
Alstublieft, Hoogheid, staat U mij toe?” Hij ging op het bed zitten terwijl ik mijn lange jas uitdeed. Toen 
knielde ik voor hem neer en hielp hem zijn schoenen uit te doen, daarna zijn sokken (met sokophouders!) 
en daarna zijn sherp en vervolgens knoopte ik zijn shirt knoopje voor knoopje los. Langzaam en 
verleidelijk zoals mijn programmering mij ingaf. Terwijl ik hem overal kuste, trok ik zijn hemd uit en zijn 
broek, en tot slot zijn onderbroek. Hij droeg  boxershorts, van die ruime vormloze zakken. Toen hij 
eenmaal ontkleed was, begon hij mij uit te kleden, en trok vervolgens de lakens terug, legde mij op bed 
en begon mij overal te kussen. Hij was erg passioneel in zijn liefdesspel, deed mij geen pijn en ik werd nog 
vaak naar hem toe gestuurd voor alleen maar seks. Blijkbaar had De Raad geen boodschap voor hem. 
Zoals gewoonlijk werd ik hevig aan programmering en “voorbereiding” onderworpen op weg naar deze 
party`s en ook nog eens op de terugweg, voordat ik in een vliegtuig gezet werd, om al het hier zojuist 
vertelde, toch maar vooral allemaal te vergeten. 
Nelson Rockefeller nam altijd contact op via het gesloten tv circuit in Californië. In het bijzonder als er 
weer iets te gebeuren stond, of er ergens iemand een boodschap moest krijgen. Zo werd ik 
geprogrammeerd om naar de plaatselijke Holliday Inn te rijden, waar ik aan de balie een sleutel op moest 
halen en daarna meteen door moest lopen naar kamer 222. Het was daar in die kamer waar ik per 
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gesloten tv circuit mijn programmering kreeg over wat ik moest doen en wat ik moest zeggen tegen 
bepaalde mensen, waar ik spoedig mee in contact gebracht zou worden in Los Angeles, zoals Barbra 
Streisand en andere beroemdheden of individuen die ik later zou zien op zijn party`s. 
Gerald en Betty Ford waren daar ook eens op zo`n jaarlijkse party, en ook Ronald en Nancy Reagan. Er 
waren altijd een heleboel beroemde namen uit de muziekwereld, filmwereld, het Engelse koningshuis, en 
wereldleiders uit vele verschillende landen van over de hele wereld. 
Henry Kissinger nam mij een keer naar een feest van de Rockefellers, en bleef de hele avond maar bij me 
terugkomen met instructies over wie ik moest benaderen, en wat ik tegen hem moest zeggen. Hij 
instrueerde mij zo op zekere keer om contact te leggen met Jackie Kennedy Onnassis. Hij zei mij dat ik 
tegen haar moest zeggen, dat ik haar zo oprecht respecteerde, en hoezeer ik de manier bewonderde 
waarop zij haar leven opgepakt had, na de moord op haar man. Jackie glimlachte en liet een soort 
gevijnsde verlegenheid zien, toen ik haar voor de eerste keer benaderde. Ze zei dat ze erg gelukkig 
hertrouwd was, en dat haar leven zo vlotjes verliep als een mens maar mag hopen. Later vertelde ze dat 
ze zou willen dat ze meer tijd met Ari kon doorbrengen, maar ze had ook begrip voor het feit dat hij een 
druk bezet zakenman was, die veel onderweg was voor zijn zaken. Aristotle Onassis bevond zich niet 
onder de gasten op de party. Een ander man vergezelde Jackie. Hij was erg groot, donker en knap. Toen 
het hem opviel dat ik met haar sprak, kwam hij bij haar terug en nam Jackie mee naar een andere kamer. 
Hij leek nogal erg beschermend te zijn voor haar.  
Henry liet mij veel dingen zeggen, tegen heel veel verschillende mensen, zo dat ik bekend raakte met hen 
en meer vertrouwd, wanneer ik op later tijdstip naar die mensen werd toegestuurd om “boodschappen” 
over te brengen. 
Een van de ruimtes in het Rockefeller huis was gedecoreerd in een donker bosgroene kleur, met een 
lichtergroene loper op de grond die tot halverwege de muur omhoog doorliep. Het was een prachtig huis, 
gevuld met prachtig houten panelen en houtsnijwerk, maar ook veel bewerkte glaspanelen, glaswanden 
enz. Het was (uiteraard) op en top gedecoreerd, ingericht en tot in de kleinste details een voorbeeld van 
perfectie. De voordeuren waren van massief hout met bewerkte glaspanelen en het hele landgoed werd 
gadegeslagen met camera`s zowel binnen als buiten het huis, zodat in een centrale controlekamer elke 
beweging zowel binnen als buiten gevolgd kon worden. 
Happy Rockefeller werd niet voor niets Happy genoemd. Ze dronk nogal veel op party`s, en gewoonlijk 
moesten ze haar later op de avond wegdragen omdat ze stomdronken was.  
( inzet: zij was dus blijkbaar helemaal niet zo Happy)  
Henry werd hier wel eens kwaad over tegen Nelson, maar Nelson nam het dan voor haar op. Henry zei 
dat het er allemaal erg onprofessioneel uitzag en erg ongemanierd, maar Nelson wilde haar er toch altijd 
bij hebben. 
Beroemde mensen die bij de Rockefellers over de vloer kwamen, kwamen altijd incognito. Ze reden dan 
ver het terrein op in geblindeerde limousines, zodat de buitenwacht het nakijken had. Het zeer 
geavanceerde alarmsysteem, met letterlijk overal camera`s, stond garant, samen met de mensen van de 
beveiliging die op het terrein aanwezig waren, voor absolute anonimiteit van de bezoekers. Niemand 
sprak ooit over de gasten op de party`s en niemand mocht ooit praten over de gasten op de party`s. Zo 
op het oog leken deze party`s informele bijeenkomsten van vrienden onder elkaar. Maar het was zoveel 
meer dan alleen maar dat. Bij deze samenkomsten werd veel geheime en zeer gevoelige informatie met 
elkaar uitgewisseld. 
Een kleine groep mannen zat altijd na de party bij elkaar in een kamer om over de wereldstrategie en 
wereld zaken te praten. Het was helemaal niet ongebruikelijk dat gasten bleven slapen in het huis, maar 
slechts een select groepje nam altijd deel aan die vergaderingen. Bij deze vergaderingen zag ik de 
mannen die letterlijk de wereld naar hun hand zetten. Mannen die beslissingen namen over: wanneer het 
de juiste tijd was, om zowel strategisch gezien, als ook uit financiële overwegingen, ergens ter wereld een 
oorlog uit te laten breken. De plannen waren zover rond dat ze zelfs wisten wie er op welke dag zou 
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beginnen met de oorlog en waar. Het draaide hierbij altijd alleen maar om geld, macht en zeggenschap. Ik 
werd soms in de kamer gelaten omdat ze wisten van mijn kwaliteiten en die werden ook door hen volop 
gebruikt. Aangezien een robot niets verder verteld was dat voor hen ook geen probleem. 
Mensen in Amerika ( inzet: en in de rest van de wereld net zo) denken nog steeds dat ze hun president 
zelf kiezen, maar van wat ik gezien heb, kan ik zeggen:”Er valt niets te kiezen.” Het proces van een 
president in het zadel helpen is een op hoog niveau gecontrolleerd en corrupt proces.  
Zij zetten in het zadel wie hun plannen het beste behartigt.  
En je hoeft daarvoor helemaal niet te kunnen paard rijden, als je maar gehoorzaam bent, als een ROBOT. 
De media zijn zo onder controle van De Raad, dat het Amerikaanse ( en elk ander ) publiek nooit de 
volledige waarheid voorgeschoteld wordt. De presidenten zijn al “gekozen,“ lang voordat de 
stembiljetten gedrukt worden. Het was geen toeval dat Ronald Reagan en Pete Wilson het 
gouverneurschap van Californië wonnen. Het geheel hangt samen van financiële, zakelijke, en politieke 
connecties van deze alles controlerende groep, die wordt voorgezeten door De Raad, die op zijn beurt, 
zijn tengels weer heeft in veel, heel veel multinationals en evenzovele politieke aanhangers ( van De Raad 
) wereldwijd, en van daaruit weer terug naar hun eigen publiek in hun eigen land van herkomst.  
Via de media de boodschap van De Raad verspreidend in ieder zijn eigen taal tegen steeds zijn eigen 
bevolking. Dit werkt als een virus. 
De Raad bepaald wat er op tv gezegd wordt, wat er wel en wat er niet voor uitzending geschikt is, wat u 
wel mag lezen en wat er niet in boekvorm te koop mag komen.  
De Raad heeft alle bollebozen op het hoogste niveau in de zak, en ze zijn braaf, want anders………. 
( Inzet: De Raad geeft advies aan Hollywood en bepaald welke films er gemaakt moeten worden, welk 
bijgeloof onder de mensen versterkt moet worden, maar ze zijn daar wel wat ouderwets in.  
Alhoewel, voor veel mensen lijkt het nog steeds te werken.  
Televisie neemt steeds meer een vaste plek in huis in, hoort bij het gezin als ontbijten, de hond uitlaten 
en de gang schrobben. Veel mensen KUNNEN niet meer zonder TV. Op veel plaatsen staat dat ding de 
hele dag aan als een pratende schemerlamp, daarmee het zo noodzakelijke gesprek tussen ouder en kind 
volledig naar de achtergrond dwingend.  
De gezelligheid is weg uit huis wanneer de tv aanstaat.  
DIT is precies wat ze willen; dat we van elkaar vervreemden, en elkaar niet meer te woord staan, elkaar 
verrot schelden of naar de keel vliegen als er toevallig iemand “voor het beeld staat.” klinkt het bekend? ) 
 
 
ROCKEFELLER CONNECTIES 
 
Nelson Rockefeller`s contact met mensen als Bob Hope, en diverse mannen in invloedrijke posities zoals  
Nixon, Ford, Reagan en Bush, dateert al van ver voordat deze laatste vier mannen president werden. 
In het landgoed van de Rockefellers was een directe telefoonverbing met het Witte Huis, waar niemand 
vanaf mocht weten. Die telefoon was verborgen in een zijwandje van een met spiegels bekleed 
likeurkabinet. Nelson hoefde niet eens te bellen, hij pakte gewoon de telefoon en begon te praten. Ik 
begreep niet waar hij het precies over had. Het ging voornamelijk over de Chase Manhattanbank. Aan die 
telefoon zat ook bij het mondstuk een soort doorzichtig plastic doosje met iets erin, ik weet niet wat dat 
was. Het is de enige telefoon die ik ooit zag met zo`n ding eraan. Als ik op het landgoed was, belde Nelson 
Reagan af en toe in het Witte Huis. Hij zei nooit tegen Reagan dat ik op dat moment bij hem was, en mijn 
instructies waren duidelijk. “Je houdt je stil, of je blijft voor altijd stil.” 
 
John D. Rockefeller ging zijn gang, helemaal gescheiden van de rest van de Rockefellers. 
Er was vijandigheid tussen John D. en de rest. 
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Ze mochten hem niet, enze vertrouwden hem niet, en ze hielden hun operaties dan ook strikt verborgen 
voor hem. Ze hadden ook geen enkel vertrouwen in de politieke connecties van John D. 
Er was in New York een heel oud, heel sierlijk hotel met een bloemrijk verleden, waar de oudere betere 
stand bij elkaar kwam, welke al snel een doelwit vormden om mij naartoe te sturen. Deze keer werd ik 
daarheen gestuurd met als doelwit: John D. Rockefeller. De Raad wilde eens een spierinkje uitgooien om 
te zien of ze een haring konden binnen halen. Uiteraard ook nu weer, enkel en alleen om hem weer voor 
hun eigen wagen te kunnen spannen. 
Hiervoor werd ik voorgeprogrammeerd in kamer 222 in de Holliday Inn in Californië, en dan werd ik op 
mijn missie gestuurd om hem te benaderen in dat New Yorkse hotel. Ze kleedden mij in een korte zwarte 
jurk, met zwarte nylons, zwarte schoenen en ik kreeg een zwart klein handtasje mee. 
Ik klopte op zijn deur en hij deed de deur open. Hij was lang, knokerig en grijzend, maar met een 
aangenaam gezicht en egale huid. Hij droeg een grijs pak en een wit overhemd, en zijn stropdas hing was 
losjes om zijn hals. Hij zag er uit alsof ik hem tijdens een dutje gestoord had. 
Hij vroeg mij wat ik daar kwam doen, en met een overslaande stem schreeuwde ik:”Er is iemand 
neergeschoten!” 
Hij vroeg:”Wat?” Dus zei ik het nog eens. Daarop trok hij mij de kamer binnen en wilde meer weten. Ik 
vertelde alles zoals ik geprogrammeerd was te doen, maar hij geloofde niets van het hele verhaal en 
trapte er niet in. Hij zei:”Ik weet niet wie jou gestuurd heeft, maar ik heb geen interesse,”en hij zette mij 
buiten.  
Toen ik terugkwam bij mijn contact, die onder in het trappenhuis wachtte, keek deze verbaasd op en 
zei:”Wat ben jij vlug terug?” We vertrokken gehaast door de grote geelkoperen draaideur, en terug in de 
kou, waar een limousine ons al opwachtte. 
 
 
RECHTERS VAN DE HOGE RAAD 
 
Nelson Rockefeller was ook de connectie bij diverse rechters van de hoge raad, die oude vrienden waren 
van hem. Zij noemden hem “Ouwe Rocky.” Ik werd op pad gestuurd om die rechters te verleiden en ik 
moest daarbij wel uiterste zorg dragen voor het gegeven dat geen enkele rechter van de andere rechter 
mocht weten dat ik het met andere rechters deed. Er mocht geen enkele link ontstaan over intimiteiten 
tussen mij en welke rechter dan ook. De Raad wist precies de juiste woorden te kiezen die ik moest 
overbrengen om de deuren van hun gerechtshof voor eens en voor altijd te sluiten, indien er ooit over 
onze intieme ontmoetingen gesproken zou gaan worden, in het bijzonder tegenover collega rechters. 
Deze rechters kenden ekaar onderling erg goed. Het was als een soort van besloten mannenclub, en dus 
vertelde De Raad mij iets dat nooit iemand kon weten over rechter die-en-die, en ik ging dit dan weer aan 
een andere rechter, die op dat moment mijn doelwit was, vertellen, en dat rechter die-en-die erg 
gevoelig was waar het dit onderwerp betrof. Dit resulteerde dan gewoonlijk in dat de ene rechter niets 
meer te maken wilde hebben met de andere rechter, en het was dan in het belang van de ene rechter 
ons intieme geheimpje te bewaren zodat de andere rechter niets in handen kreeg om hem mee terug te 
kunnen pakken. 
Zo lieten ze mij bijvoorbeeld zeggen:” Ik hoorde toevallig dat rechter zus-en-zo op een feest zich nogal 
negatief uitliet over oudere mannen die seks hebben met hele jonge vrouwen. Je kunt dus beter, om 
jullie onderlinge verstandhouding niet op het spel te zetten, maar zwijgen over jouw romantische 
avondjes met mij. Ik kan heel erg goed begrijpen dat mannen zoals jij zelf heerlijk kunnen genieten van 
een avondje met een jonge vrouw zoals ik, en om je eerlijk de waarheid te zeggen, het is gezond en 
gewoon lekker, maar andere oude principiële rechters zullen dat wellicht heel anders zien. Ik ben er zeker 
van dat u dat wel begrijpt.”  Als de rechter hierdoor overtuigd was van mijn gelijk, zat hij “in de 
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binnenzak”en zo niet, dan verzon De Raad weer een andere manier om deze rechters “aan boord” te 
krijgen. Mij werd ook geleerd (vooral bij rechters) niet hun woorden te geloven, maar vooral op hun 
lichaamstaal en gezichtsuitdrukken af te gaan. Hun lichaamstaal sprak vaak een compleet andere taal dan 
hun mond. 
Er waren twee rechters van de hoge raad waar ik op af gestuurd werd, om ze te verleiden en waarbij ik 
moest proberen om een vaste lijn naar binnen te forceren. Deze erg oude mannen geloofden werkelijk 
alle onzin die ik ze vertelde over hoe ik me aangetrokken voelde tot oude mannen, hoe wijs ik vond dat ze 
waren en dat ik volwassenheid en ervaring ver boven het onnozele gedoe van de hedendaagse jeugd 
verkoos. 
Ik bracht hen het hoofd op hol en vroeg dan onschuldige vragen langs mijn neus weg, alsof ik gewoon 
nieuwsgierig was naar een bepaald onderwerp. Ze gaven mij hun antwoorden die, zoals ze zelf zeiden 
“vertrouwelijk” waren, om mij de materie beter te laten begrijpen. Zo nu en dan werd hun ego zodanig 
opgepoetst door de dingen die ik tegen hen zei, dat ze mij veel meer vertelden dan ze eigenlijk mochten, 
of onder andere omstandigheden wellicht zelfs niet in hun hoofd gehaald hadden om te vertellen. Zelfs 
onder mind-control verloor ik elk laatste beetje respect voor oudere mannen, want ze hadden werkelijk 
geen greintje zedelijkheidsgevoel en geloofden niet alleen al mijn leugens, maar sabbelden er zelfs een 
tijdje op voordat ze slikten. De Raad stuurde mij zo in vele soms erg ver uit elkaar liggende vakgebieden 
binnen de regering om “poolshoogte te nemen.” Ik wist dat dit inhield dat ik seks moest hebben met die 
mannen en bij de juiste gelegenheid mijn lokvoer moest uitstrooien om een aanbeet te forceren. 
Het interesseerde De Raad nog minder dan helemaal niets, wat ik er allemaal voor moest doen, als ik 
maar met de gewenste informatie terugkwam. 
 
ALAN GREENSPAN EN DE FEDERALE RESERVE 
 
Ik werd uitgezonden om met Alan Greenspan op te trekken. Hij was toen de voorzitter van het bestuur 
van de Federale Reserve, en hield de Amerikaanse economie onder controle door opzettelijk de federale 
reservebanken en de aandelenmarkt te manipuleren. Door zijn bedrog was hij in staat om geld weg te 
sluizen voor gebruik binnen de schaduwregering. Het is zoiets als geld witwassen, maar dit werd op hele 
grote schaal gedaan door, en met medeweten van, politici in de hoogste kringen. Enorme bedragen 
werden weggesluisd naar o.a. geheime en verborgen projecten binnen de eigen regering. 
Deze handelswijze houdt direkt contact met Henry Kissinger en Bob Hope, en wordt in grote lijnen 
aangestuurd door de Rockefellers. David Rockefeller, stond eigenlijk helemaal rechtstreeks tussen de 
federale bank, het banksysteem in zijn algemeenheid, en de financiële belangen van de Nieuwe Wereld 
Orde. Hij was de spil in dit radarwerk waar alles rondomheen plaatsvond. Ook George Bush sr. speelde 
een belangrijke rol in dit plan. 
De aandelenmarkt was eigenlijk meestentijds niets anders dan een facade, de truuk bestond simpelweg 
hieruit: het publiek slechts een kant van de dobbelsteen te laten zien, terwijl er nog meer kanten waren 
die voor het handelspubliek altijd verborgen bleven. 
De kant die handelaren in aandelen niet kenden was een plan dat zich puur richtte op het financieren van 
vele verschillende afdelingen van ( wat toen nog moest worden) het innerlijke radarwerk van de Nieuwe 
Wereld Orde n.l. De Nieuwe Wereld Regering. De financiële infrastructuur werd op zijn plaats 
aangebracht en verder opgepoetst in de 60er jaren, en is nu een goed geoliede zwendel die al jaren op 
zijn plaats is en wacht totdat hij ten volle gebruikt kan gaan worden. Het jaar voor volledige overname 
van de Wereld dat ik steeds hoor is het jaar 2000. 
( Inzet: Brice Taylor geeft hierbij een jaartal aan dat volgens De Raad de streefdatum was, om de hele 
boel over te nemen.  
Die datum is het jaartal 2000.  
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Gebeurd er iets wat we niet snappen, zoals de bijna-beurskrach in 2007-2008? Is men aan het 
proefdraaien? Is de algehele stroomuitval in Detroit op 2 december 2014 ook een test?  
Komt de dag dichterbij, of had het al moeten gebeuren in het jaar 2000, en is er iets mis gegaan in hun 
plannen? 
Lukt het maar niet om Putin voor hun karretje te spannen zodat die oorlog, waar ze met smart op zitten 
te wachten, nou toch eindelijk eens gaat beginnen? Ergens rond 2000 of nog daarvoor is er blijkbaar toch 
het een en ander niet geheel volgens plan verlopen.) 
 
Er is een heel netwerk van mensen over de hele wereld, die even zovele internationale handelsfirmas 
manipuleren, maar ook het wereldwijde banksysteem. De Chase Manhattan Bank was slechts een van de 
vele banken wereldwijd die geconstrueerd waren om de wereldeconomie te beheersen en illegale 
fondsen te herbergen. Deze illegale fondsen zullen nooit ontdekt worden wanneer ze regelmatig van 
plaats verwisselen tussen de deelnemende banken onderling. In mijn beginjaren werd ik 
geprogrammeerd om grote contante geldbedragen te storten op vele verschillende banknummers over 
de hele wereld. Dat werk werd toen door een heel leger van mind-controlled slaven gedaan. Er zitten 
voorgeprogrammeerde slaven van het systeem over de hele wereld op leidinggevende functies en niet 
alleen in het zakenleven, ook velen op een toppositie in buitenlandse regeringen, die zich niet bewust 
zijn, dat zij als robot ingezet worden om een land te “regeren” wanneer de tijd rijp geacht wordt door De 
Raad. 
Mind-control was, en is nog steeds hun onberispelijk betrouwbaar mechanisme dat bedoeld is om elke 
menselijke zwakte te overwinnen en elk menselijk emotioneel gevoel volledig uit te schakelen. Bedenk 
daarbij wel, dat wanneer op de hele wereld de elektrische stroom uitvalt en daarmee alle 
computergegevens stilvallen, dat hun systeem in het donker van de nacht gewoon doorwerkt. 
Cryptische informatie wordt doorgegeven aan mensen die op de hoogte zijn. Mensen die de juiste “ogen 
hebben om te zien,” en de juiste “oren hebben om te horen,” kunnen de boodschappen oppikken die er 
via beursberichten dagelijks aan de robots wereldwijd worden doorgegeven. Beursberichten zijn 
wereldwijd te zien en te beluisteren. Elke dag opnieuw, maar als je geen idee hebt waar je naar kijken 
moet, zie je niets, als je de cryptische omschrijvingen niet met de paplepel hebt ingekregen, herken je ze 
niet, zelfs niet als je ze hoort.  
Het systeem zit feilloos in elkaar. 
Toen ik zestien was, kreeg ik via mijn, toen nog aanstaande schoonmoeder, een baantje bij een effecten 
handelaar in Pasadena. Dat bedrijf heette Independent Securities. De meeste mensen van mijn leeftijd 
hadden geen schijn van kans om binnen zo`n bedrijf aangenomen te worden, maar ik had “geluk” en ik 
hoefde ook niet 
( zoals andere nieuwe werknemers die ouder waren als ik) in de postkamer te beginnen. Ik kreeg een 
baantje op de afdeling waar alle verzekeringen die naar de beurs gingen, of al een beursnotering hadden, 
angstvallig in de gaten werden gehouden en indien nodig werd er verkocht of aangekocht. Kortom, een 
handel in aandelen. Er werden cocktailparty`s gehouden die werden bijgewoond door mannen en 
vrouwen in mooie dure kleding. Er waren meer mannen dan vrouwen en meneer Hecht, Sara`s baas en 
voorzitter van het bedrijf, informeerde mij over een zekere “vent” die wel wat extra aandacht kon 
gebruiken. Ik moest me naïef, verlegen en onschuldig gedragen, want “er waren mannen die wel vielen 
op dat type” en ik moest “extra lief” zijn in een poging hem over te halen zaken te gaan doen met 
Independent securities. Dus dat is wat ik deed, dat was mijn rol daar. Ik serveerde drankjes tijdens de 
party`s om een goede smoes te hebben in contact te komen met deze rijke heren  
( die allemaal potentiële investeerders zouden kunnen zijn, en dat uiteraard allemaal voor “het nobele 
doel.”) 
Delen van mij waren gevuld met grote hoeveelheden informatie over aandelen, obligaties en de federale 
reserve.  
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Deze delen wisten exact hoe de federale reserve bedrijven manipuleerde, coöperaties naar hun hand 
zetten, en grote investeringen wegsluisden om aan hun eigen behoeften te voldoen. Fondsen werden 
geworven door de federale reserve en nooit gebruikt voor het doel, waarvoor het geld in eerste instantie 
door niets vermoedende sukkelaars was gestort. En dan nog even dit: de federale reserve hoeft zich 
tegenover niets en niemand te verantwoorden, zelfs niet tegenover de belastingdienst. 
Er werd een zwaar beroep op mij gedaan, zowel voor de opslag van geheugen archieven, als voor seks, 
veel seks. 
Het was echter toch altijd het gebruik van mijn geheugenarchief dat de voorkeur had, of eh……nou ja, dan 
toch in ieder geval voorrang kreeg, wanneer De Raad, Henry en anderen boodschappen over en weer 
stuurden, waarbij ze niet het risico wilden lopen dat ze publiekelijk met elkaar in verbinding werden 
gebracht. 
Bijvoorbeeld: Henry zei dan wanneer een internationale crisis zou worden gecreëerd / of zou kunnen 
worden gecreëerd, en welke landen daarbij betrokken zouden moeten zijn. Dan kochten de spelers die 
een rol speelden in het spel hun zogenaamde “winnende loten,” veel aandelen van het een of ander, die 
zich kunstmatig naar de juiste positie in het spel bewogen om hun aandeel van de winst te verdienen, om 
er vervolgens heel snel afstand van te doen. Er waren genoeg investeerders te vinden die deze 
ondernemingen steunden met geld uit hun cooperaties. Zij schoten het geld voor in ruil voor diensten van 
de federale reserve of van politici. Hun verlangde wederdiensten werden altijd goed onderzocht door De 
Raad, om vast te kunnen stellen ( voordat ze naar de onderhandelingstafel gingen) welke constructie voor 
hen het meeste opleverde. De samenwerkende eigenaars van coöperaties werden vaak zwaar beïnvloed 
door andere spelers in het spel te brengen, die “in het verleden flinke winsten gemaakt hadden”, 
waardoor ze overtuigd werden deel te nemen. 
Als ze eenmaal over de streep getrokken waren, werd ik na een tijdje op hen afgestuurd ( als de man in 
kwestie open stond voor seks met een jonge vrouw) en ik werd dan van tevoren “gevoerd” met zin na zin, 
die ik zeggen moest. Speciale teksten die per persoon enorm verschillend konden zijn. Afhankelijk van 
hoeveel men aan de weet was gekomen over deze meneer, wat zijn zwakheden waren enz. De bedoeling 
hiervan was iemand tot op het bot in zijn hemd te zetten waardoor hij met zijn staart tussen de benen 
heel snel voor de goede kant koos. De kant van De Raad. Henry en Alan Greenspan werkten hand-in-hand 
door eindeloos boodschappen te versturen via mij om de coördinatie goed te krijgen van deze 
zogenaamde risicovolle zakelijke overeenkomsten. Ze gaven mij mijn instructies in New York, wanneer ik 
daar was, meestal voor andere Kissinger en Rockefeller gerelateerde aangelegenheden, of ik werd 
geïnstrueerd via het gesloten tv circuit in Californië. Ik geloof dat dit zo rond 1967-68 geweest moet zijn. 
Samen met andere kinderen uit mijn klas reed ik op zondagen patiënten en oude mensen in hun 
rolstoelen naar een filmzaaltje in het Hollywood Presbyteriaans Ziekenhuis voor het bijwonen van de 
heilige mis via een gesloten tv circuit. De kerk van waaruit deze dienst werd uitgezonden, was dezelfde 
kerk als waar ik als kind naar de zondagsschool gegaan was en waar ik blootgesteld werd aan seksueel 
misbruik en waar zo nu en dan rituele “diensten” plaatsvonden. Maar zoals ik dus zei, mijn klas reed 
mensen van hun kamers naar een zaaltje om de kerkdienst te kunnen zien via een tv scherm. Als de 
dienst afgelopen was, gingen mijn vriendinnen met de patiënten weg voor een hapje na de mis, en 
daarna terug naar hun kamer. Ik bleef dan alleen achter. Mijn aandacht volledig geconcentreerd op het tv 
scherm dat voor me stond op een glimmend metalen onderstel op wielen. Ik was geïnstrueerd om door 
te schakelen naar kanaal 22, de antenne uit te trekken en aandachtig te luisteren en te kijken naar de 
gegeven instructies. Soms wees de man op het scherm op een schoolbord, terwijl hij uitleg gaf bij alle 
figuren die hij mij liet zien en die ik moest “vasthouden.” Percentages, actuele standen en plaatsen waar 
ik heen moest gaan, mensen die ik moest ontmoeten, en dingen die ik moest zeggen. Ik fotografeerde 
met mijn brein alle namen, figuren enz. en luisterde aandachtig naar de voor mij voorbereide dialoog die 
ik moest overbrengen naar mensen als Reagan of Hope en later dus Nixon of de leden van de cooperatie. 
Als de briefing afgelopen was, schakelde ik automatisch terug naar het meisje van alledag en was er niets 
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meer te zien op tv dan storing, het leek wat op hele dichte sneeuwval. Dan ging ik als in trance verder en 
zette automatisch de tv terug op het kanaal waar hij voorheen op stond. Kerkactiviteiten werden vaak 
gebruikt als dekmantel om mij ergens te krijgen waar ik dan de laatste “updates kreeg voor mijn interne 
geheugen.” Daarna vonden de gebruikelijke handelingen plaats om er zeker van te zijn dat dit ook alleen 
maar naar buiten kwam, wanneer iemand met de juiste codering in mijn systeem kwam. 
Het was in een periode dat Reagan gouverneur was, dat ik via het gesloten tv systeem boodschappen 
kreeg die voor hem bestemd waren. Het gebeurde ook dat ik boodschappen aan hem overbracht in de 
kleine filmzaal van het Motion Picture Ziekenhuis, waar mijn moeder werkte. 
(Inzet: hieruit blijkt de verwarring in de geest van Brice Taylor zo nu en dan, want dit heeft ze al verteld, 
maar voor de kompleetheid en om geen afbraak te doen aan de stijl waarin dit aangrijpende verhaal 
geschreven is en verteld wordt laat ik ook deze herhalingen, die vaker voorkomen, onaangeroerd staan. ) 
 
De Rockefellers, en Rocky in het bijzonder, gebruikten mij gedurende die tijd erg vaak, maar nooit 
voordat ik eerst bij Henry geweest was. Henry had nog steeds de leiding over mij, maar liet mij gebruiken 
door de Rockefellers om zijn eigen belangen te dienen. Henry wist hoe hij bij alle afdelingen kon komen in 
mijn brein, en als ik dan terugkwam, na “uitgeleend” te zijn aan de Rockefellers, ging Henry er eens goed 
voor zitten om alle updates die gedurende mijn verblijf bij de Rockefellers waren toegevoegd, uitgebreid 
onder de loep te nemen. Hij wist dus altijd wat er in diverse kringen tegelijkertijd speelde. Onnodig te 
zeggen dat de Rockefellers hier geen idee van hadden. Henry gebruikte alle vertrouwelijke informatie die 
hij tegenkwam om zijn eigen zaakjes in zakenkringen en/ of politieke kringen nog beter te kunnen 
behartigen. Hij vond zo de vuile was van anderen door te zoeken door de gegevens van De Rockefellers, 
of andere leden van de cooperatie, en dan deden hij of Bob daar hun voordeel mee. Hij had al vrij 
toegang tot alle gegevens van de federale reserve via het gebruik van mijn inwendig systeem door Alan 
Greenspan en anderen. Henry kon op elk gewenst moment overal over beschikken. Hij wist de weg. 
Ironisch genoeg ging ik in mijn “gewone leven” na het beëindigen van het voortgezet lager onderwijs een 
college boekhouden volgen, samen met psychologie. 
Aan de basis van sommige van mijn “streng bewaakte bankarchieven” lag mijn cursus boekhouden die ik 
volgde bij Pierce College, waar Henry toen een netwerk van data van geheime documenten aan koppelde, 
videos enz. Het was een geraffineerd, beredeneerd systeem dat binnen in mijn brein volop werkte terwijl 
ik ander werk deed, maar met de complete rapporten volledig uitgewerkt in mijn hoofd als Henry ze 
nodig had. Henry gaf mijn inwendige systeem soms een dag, maar ook wel eens een week om met de 
gewenste eindresultaten voor de dag te komen. Hij zei vaak:”Dit is het brein van de toekomst, het maakt 
het gebruik van electronische computers overbodig. Hij kon dan zeggen:”In de toekomst zoekt men niet 
meer tussen de sterren naar de oneindigheid van het heelal, maar in het hoofd van de mens naar de 
oneindigheid van de innerlijke ruimte in het brein van de mens.” 
De Raad was de lijm die de belangrijkste coöperaties, die aan het hoofd van alles stonden, bij elkaar hield, 
de grote internationale coöperaties. De Raad stond boven Henry Kissinger, hun internationaal politiek 
meesterbrein, en Alan Greenspan die de FED gebruikte om geld binnen te halen voor de financiering en 
verdere uitbreiding van hun plannen om de wereldeconomie als een stuk beton onlosmakelijk van elkaar 
aan elkaar te verbinden, met als uiteindelijke doel het meer efficiënt organiseren van het geheel en het 
gemak van totale dominantie. Alan Greenspan had een enorme back-up uit de zakenwereld die hun 
bankzaken aanzienlijk vergemakkelijkten. Ze wasten grote sommen geld wit via niet nader genoemde 
dochterondernemingen in de bankwereld. Op die manier kon de FED zijn gang gaan, zonder enige vrees 
ooit ontmaskerd te worden. Het plan behelsde het volledige banksysteem zodat er nergens een spoor 
van de initiatiefnemer achterbleef. Op het moment dat er grote sommen geld witgewassen moesten 
worden, werden deze via de kleinere dochterondernemingen gesluisd, die niet in de gaten werden 
gehouden, en er was “niemand” meer die wist waar het geld gebleven was. Het kwam wel voor dat de 
kleinere dochterondernemingen veel grotere transacties doorvoerden dan de echte grote Federaal 
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Reserve banken in dezelfde regio, om de witwas praktijken te verbergen. 
De Federale Reserve was onderverdeeld in politieke districten. In sommige districten was het zaak om de 
“dochterondernemingen “ eerst op hun plek te krijgen, om de fondsen van geheime operaties weg te 
kunnen sluizen. San Diego was zo`n plaats, maar ook Los Angeles en Hollywood. Overal, waar zich hele 
zwermen werkbijen bevonden,  ( Inzet: “werkbijen” is de ietwat neerbuigende naam voor mensen onder 
mind-control, die bedacht is door De Raad voor hun “slaven” ) werd er steeds opnieuw geld gestort in een 
dochteronderneming van de Federale bank, waardoor het geld van de fondsen steeds opnieuw bij hen 
terugkwam. In principe ging het zelfde geld vele malen op en neer. Dit gebeurde zeker in gebieden waar 
sprake was van enorme illegale winsten zoals in Las Vegas, waar de hele stad was gebouwd op politiek 
gekonkel en opbrengsten daaruit, en waar elke insider wist wie er eerst betaald moest worden, opdat er 
geen doden zouden vallen en er niemand verpletterd zou worden onder de wals van het systeem. 
Ik reisde constant om mensen te ontmoeten die aan de dochter ondernemingen van de Federal Reserve 
bank verbonden waren. Pete Wilson, die destijds sernator was en gestationeerd in San Diego, was er daar 
een van. Deze individuen maakten gebruik van het gedeelte in mijn inwendig archiefsysteem voor de 
Federale Reserve informatie waarin ze de winst/verliesrekeningen in konden zien, maar ook de nieuwe 
accounts die geopend waren door werkbijen om weer nieuwe stortingen op te kunnen doen, om nog 
meer geld wit te wassen of weg te sluizen. Daarna ging ik dan weer terug naar Henry, en ik had zelfs 
interne computer analyses, boekhouders,data verwerkers, statistieken enz. die Henry zelf in mijn 
geheugen archief gecreëerd had, waardoor alle nieuwe data die ik binnenkreeg onmiddellijk, en nog 
onderweg naar Henry, konden worden gerangschikt, berekend, en klaargemaakt voor een correcte 
aflevering aan Henry. Daarnaast was nog een systeem waarin alle originele informatie werd opgeslagen, 
zodat Henry mijn cijfers aan een dubbele controle kon onderwerpen. Hij deed regelmatig van deze 
controles, waarbij hij mij tegenover hem neerzette, en zelf plaatsnam achter zijn bureau met een 
electronische telmachine. Dat was Henry z`n werk helemaal niet, dat was werk voor Alan Greenspan, 
maar Henry controleerde vaak de hele boel van A tot Z en dan vaak nog eens opnieuw, om te zien of hij 
niet ergens iemand op vals spelen kon betrappen en om te zien of hij wel blind op mij kon vertrouwen. 
Het leek wel alsof ik een heel team van financiële medewerkers in mijn brein had zitten, die er allemaal 
speciaal op getraind waren om dit allemaal te verwerken, zoals een computer programma. Ik geloof nog 
steeds dat veel van de cooperatie leden die hun verdiensten aan mij doorgaven, er nooit van op de 
hoogte geweest zijn dat ze het eigenlijk met een robot van doen hadden. Ik moest bij sommigen zelfs 
alles met de hand opschrijven ( alleen maar voor de show ) om ze te overtuigen dat ik alle data die ik 
gezien had, en wat ik van hen gehoord had, ook werkelijk begrepen had. Ze waren soms erg bezorgd dat 
ik hun vertrouwelijke gegevens niet juist zou overbrengen.  
“Maar kindje, zoveel cijfers, dat kun je toch onmogelijk onthouden?”  
Dat kan ik ook niet bij bewustzijn, maar geprogrammeerd kon ik het wel. Deze opmerkingen en 
bezorgdheid hebben geleid tot mijn overtuiging dat lang niet iedereen snapte, dat hij eigenlijk zijn data in 
een computer invoerde. 
 
HET PLAN VAN KISSINGER EN NELSON ROCKEFELLER 
 
Op zekere dag leunde Nelson Rockefeller zwaar op mij, en over me heen, in een limousine, alsof ik niet 
bestond, terwijl hij tegen Henry sprak. Ze spraken over de ver gevorderde onderzoeksprojecten op het 
gebied van de mogelijkheden van de menselijke hersenen, en ze spraken alsof zij de enige intellectuele 
elite waren die in staat waren deze geavanceerde technologie te begrijpen, in vergelijking tot de 
“pionnen” zoals zij iedereen noemden die niet bij de ingewijden hoorden. 
Ze spraken over hun elitaire droom om de wereld te verlossen van de “niet-denkenden” en  over de 
genetisch inferieuren en de zwakzinnigen van de wereld, zodat zij als enige erfgenamen, van de hun 
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rechtmatig toekomende aarde, volledige controle over de hele wereld zouden kunnen uitoefenen en dat 
alles alleen maar zodat de wereld een aangenamere plek wordt om te leven. Ze spraken over mij, 
leunden op mij, lieten mij hun drankje vasthouden of Henry`s sigaar, terwijl ze praatten over 
verschillende wetenschappelijke en geleerde onderwerpen, en ze zagen me niet eens. 
Tijdens de ritten van New York naar Washington DC werden vaak strategiën besproken tussen Henry en 
Rocky. Henry rook heel anders dan Rocky. Hij had een Europees luchtje aan zich, en zijn pakken stonken 
altijd naar hem en zijn sigaren. Hij rookte de hele weg sigaren, soms echte Cubanen. Soms blies hij de 
rook recht in mijn gezicht en kon ik amper ademen. Ik kon vaak niet voor mezelf bepalen in welke wereld 
ik mij bevond. In de echte wereld of in de wereld aan het eind van de regenboogbrug. Het was soms 
allemaal erg verwarrend en Henry zag dat blijkbaar en vertelde me dan te vertrouwen op de mensen om 
me heen,”zij weten waar je bent.” Henry zei:”Net als een jonge ballerina, die door haar dans heen geleid 
wordt door een perfect leidende man. Jouw partner is altijd een betrouwbare spiegel waar je jezelf in 
kunt terugvinden.” 
New York en Washington waren mijn thuis wanneer ik niet thuis was, maar Henry liet mij vaak onderweg 
langdurig mijn ogen sluiten om dan zomaar ineens te vragen:”Waar denk je dat je nu bent?” Ik probeerde 
dan te antwoorden door naar onze lokatie te raden, en hij verwarde dan bewust mijn realiteit door te 
zeggen:”Nee, je bent nu in San Fransisco,” of een andere plaats, waar we in werkelijkheid helemaal niet 
waren. In mijn bijzijn zei Henry ook eens tegen Rockefeller dat we in Pennsylvania waren, terwijl we in 
werkelijkheid op Pennsylvania Avenue waren bij het Witte Huis. 
Henry en Rocky plaatsten mij vaak tussen hen in op de achterbank. De schuifraam was dicht en sloot de 
chauffeur buiten, hetgeen de privacy creëerde die ze nodig hadden voor hun strategische 
plannenmakerij. Er was een Tv en een bar in de limousine, maar ze dronken allebei niet als ze met hun 
serieuze plannen bezig waren. Rocky werd soms zo geestdriftig tijdens zijn plannenmakerij dat hij tegen 
Henry zei:” Zet deze boodschap in haar vast, zodat ze deze kan bezorgen bij Nixon,” of voor wie op dat 
moment de boodschap bedoeld was. Henry stak dan een naald tussen mijn knokkels en als ik bloedde 
trok hij een keurig witte zakdoek te voorschijn om het bloed te stelpen. Op zekere dag grapte hij tegen 
Rocky:” Mijn wrouw wraagt zich af waar alle wakdoekjes wlijven.” Waarop hij lachte en zei dat hij er 
nogal veel weg moest gooien omdat het bloed in de “wakdoekjes” moeilijk te verklaren was. Het was 
voor ons beiden een aangename oplossing toen hij de naaldenprikken wist te vervangen door te drukken 
met zijn vingers. 
Rocky was het altijd eens met Henry, maar Henry was het lang niet altijd eens met Rocky. Dan zei Rocky 
met zijn ietwat  grove kikkerstem:” Okè , adviseer me dan maar.” Dan vertelde Henry hem hoe hij zijn 
plannen kon bijstellen. Henry kreeg altijd gelijk van de mensen waar hij bij was. Op zekere dag sprak 
Rocky over zijn zus Happy, en Rocky zei dat hij zich zorgen maakte over haar overmatig alcoholgebruik. Hij 
vertelde Henry dat hij niet goed wist wat hij met de situatie aanmoest.  
Henry zei:” Je moet haar laten programmeren.” 
 
HENRY`S LIEFDE VOOR ZIJN VRIEND ROCKY 
 
Henry en Rocky konden heel goed met elkaar overweg. Henry amuseerde zich over het algemeen en 
lachte regelmatig echt vanuit zijn hart, wanneer hij bij hem was. Het leek mij toe dat hij graag bij Rocky 
was. Henry wilde hem eigenlijk President maken, en hij zei dat ze dan pas echt een team konden vomen. 
Maar Henry zei ook dat dat plan zinloos was en geen enkele kans van slagen had. Hij zou zeker de 
verkiezingen verliezen en wellicht de hele partij in zijn val meetrekken, het was het risico niet waard. 
Henry zei dat Rocky, ondanks zijn naam, niet genoeg gevolg kon vinden onder de bevolking. Men zou zijn 
rijkdom tegen hem gebruiken, omdat het al algemeen bekend was dat hij rijk was. Henry vond het een 
hele slimme zet van Bob dat die zijn rijkdom zo lang als hij kon verborgen had gehouden. Hij legde uit dat 
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de meeste mensen geen rijke leider wilden. Hij zei:” Van goede huize en financieel de boel op een rijtje, 
dat kan gaan lukken, maar rijk?  Dat lukt niet.” 
Henry`s eerste gedachten hierbij waren steeds:”Hoe zal de massa hierop reageren? Wat zal hun instelling 
zijn en wat hun indrukken? “ Hij besloot er nog eens over na te denken en hij fantaseerde hardop over de 
uitkomst:” Het kan nog een hele tijd duren, maar we hebben de tijd. We bewerken de massa net zolang 
totdat we ze daar hebben, waar wij ze willen hebben. Dan zal de massa tevreden zijn, en wij kunnen 
tevreden zijn omdat wij ze zo naar onze hand hebben weten te zetten.” 
 
SAN FRANSISCO 
 
Ik was nog maar een teenager, toen ik met mijn vader en moeder en Craig in San Fransisco was. Ik werd 
bij mijn familie weggehaald door twee mannen in een net pak, die mij door een metalen poort loodsten, 
die verdacht veel op een gevangenispoort leek. We gingen een groot gebouw binnen met ruwe 
onafgewerkte cementen vloeren. Toen gingen we een hal binnen, waar het erg gehorig was doordat een 
enorme drukpers daar op volle snelheid en onder een enorm oorverdovend lawaai bankbiljetten drukte. 
Ik had nooit geweten dat er zoveel lawaai kwam kijken bij het drukken van geld. Het was werkelijk 
oorverdovend, letterlijk en figuurlijk.  
Een man die daar aan het werk was zei:” De baas zegt dat we het in omloop moeten brengen. Er staat 
een grote munitietransactie op stapel, en we willen niet dat de Fed straks met een overschot aan geld 
blijft zitten.” De mannen in pak die mij links en rechts bij mijn arm hielden, lieten mij los, en een van hen 
zei tegen mij:” Okè!.” Dat was mijn teken om mijn boodschap af te leveren. Ik zei:” In de haven om 17.00 
uur,” en werd onmiddellijk weer terug naar buiten geëscorteerd. Ze namen me mee door een lange hal, 
via een draaihek naar een klaarstaande zwarte sedan, waar ik op de achterbank geduwd werd met mijn 
hoofd tegen de zitting aan, en toen reden we weg.  
Er vonden veel wapen-, munitie- en drugsverschepingen plaats vanuit de haven van San Fransisco en ze 
verlaagden de hoeveelheid geld in de federale reserve om vooral niet de aandacht te vestigen op de 
toenemende activiteit in de regio. Ze moesten dat geld in omloop brengen zo lang er nog niemand alert 
was op de drugshandel en de munitie transacties in de regio, zodat alles op zijn plek was, tegen de tijd dat 
de transacties plaatsvonden. Die konden dan contant betaald worden, en dit kon dan gebeuren zonder 
dat er ineens een enorme toestroom van geld moest plaatsvinden in een bepaalde regio. Bij deze 
transacties was er niemand die ook maar iemand vertrouwde met inside-informatie, dus werd de 
“dummy” overal ingezet. Ik zag heel veel betonnen gebouwen met zware beveiliging aan de buitenkant, 
van binnen. 
Tijdens een ander  zogenaamd “uitstapje”naar San Fransisco, werd ik opgehaald in het Saint Francis 
Hotel, waar ik zat met mijn ouders en Craig. Toen de mannen in pakken kwamen om mij te halen droeg ik 
een gele jurk met daaronder een wit mouwloos T-shirt, Het was koud buiten en ik werd meegenomen 
zonder jas. Ik had geen idee waar Craig of mijn ouders gebleven waren. De mannen in de nette pakken 
namen me mee naar een zwarte auto, lieten mij instappen en zeiden tegen de chauffeur:”Breng de 
jongedame naar de binnenstad, zoals we besproken hebben.” 
Ik zat op de achterbank. De mannen in de pakken gingen weg. De chauffeur liet het raam tussen de voor 
en de achterstoelen dichtschuiven en reed weg. Er was een man in de haven die ons stond op te wachten 
en die mijn chauffeur daar de juiste weg wees. Toen wij op het juiste punt leken te zijn aangekomen, was 
daar weer een andere man die voor mij de deur openhield, en met een kromme knokige vinger naar een 
afgemeerd schip wees. Ik liep in de richting van het schip, het was nog steeds erg koud, totdat ik bij de 
gangway aankwam. Ik wist niet goed wat ik moest doen, toen er plotseling van bovenaf de gangway een 
man mij tegenmoet kwam. Hij bracht mij aan boord. Daarna zat ik in een hut te wachten in de 
“parkeermodus” totdat er een man naar me toe kwam die zei:”Ik ben Fred.” Ik antwoordde:”Pier 69,” en 
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hij duwde me de gang op. Ik liep terug naar de nog steeds wachtende auto, en de chauffeur nam me mee 
terug naar het hotel. Ik kleedde me om en ging aan tafel met mijn ouders en Craig. Ik kreeg nooit te eten 
wat ik bestelde. 
Gedurende de jaren, ben ik nog heel vaak teruggeweest in San Fransisco, voor veel uiteenlopende 
opdrachten. Een daarvan, was een opdracht in de Munt van de Verenigde Staten. Henry zei, dat sommige 
dingen toch echt van binnenuit moesten worden gedaan, dus stuurde hij mij daarheen, vaak in 
samenhang met plannen van Alan Greenspan. Bij een van die gelegenheden was ik zwaar vermomd als 
een man en bewapend met valse identiteitspasjes. Het is zelfs gebeurd dat we daar met twee vrouwen 
heen gestuurd werden, die allebei als man vermomd waren. 
In de vroege 60er jaren, voordat Craig en ik getrouwd waren, en ook nog in de vroege 70er jaren nadat 
we al getrouwd waren, reden we vaak naar de kust in Californië bij Lake Naciamento met vrienden of 
familie om te waterskiën in de zomer. Craig en ik hadden vaak van die uitstapjes, waarbij hij mij naar San 
Fransisco nam voor een dagtochtje of naar de dichtbij gelegen California Redwoods waar bijzonder 
geheime vergaderingen plaatsvonden, waarbij Henry mij nodig had als zijn laptop. 
 
LEE IACOCCA 
 
Er waren veel leden en eigenaars binnen de cooperatie die allemaal door mij van steeds wisselende 
“vrije” bankrekeningnummers voorzien werden bij een van de dochterondernemingen. ( de kleinere 
“onbeduidende” banken) Een van deze mannen was Lee Iacocca. Ze veranderden steeds van 
rekeningnummer dus waren zo goed als onmogelijk te traceren. Ik moest met veel van deze 
rekeninghouders in het hele land het bed delen en hun steeds van nieuwe accountnummers blijven 
voorzien. Ik werd zelfs van bestemming naar bestemming gevlogen met een privè LEAR Jet van de 
cooperatie, om accountnummers op een confortabele wijze en op een voor de bezochte cliënt bijzonder 
onderhoudende wijze af te leveren, terwijl op die manier uitlekken van gegevens absoluut onmogelijk 
was. Lee had monopolies bij grote coöperaties, Internationale, en hij was ook mede-eigenaar van enkele 
van de grootste nutsbedrijven. Ik hoorde hem soms praten via zijn persoonlijke telefoon. In die dagen 
was het nog heel erg bijzonder als je een draagbare telefoon had. Lee had er een die hij onder zijn jas 
droeg. Ik verkende het luchtruim met Lee Iacocca, en deed voor hem alles wat zijn hartje begeerde op zijn 
privè jet. Het was een toestel met veel ruimte, maar niet op de eerste plaats echt super de luxe. Het was 
meer functioneel, dan overdadig.  
Ik poetste zijn schoenen, voorzag hem van orale sex, wat het ook was dat hij wilde, hij kreeg het. Ik pijpte 
hem altijd eerst voordat ik hem de nieuwe banknummers gaf die hij moest gebruiken, plus nog wat 
aanvullende informatie van Henry. Ik was geïnstrueerd aan te bieden:”Mag ik uw bril aannemen meneer 
Iacocca?” en nadat hij was klaargekomen, moest ik glimlachen en zeggen:”Ik hoop dat alles naar 
tevredenheid was.” 
Lee stond erop dat de overdrachten van gegevens plaatsvonden in de beslotenheid van zijn privèjet, en 
hoog boven in delucht, waarbij ik mezelf dan ook nog steeds moest vermommen om aan boord te 
komen. De ene keer was ik de persoonlijke dienstmeid, dan de secretaresse. Nooit dezelfde vermomming 
twee keer, en voor Meneer Iacocca moest ik zelfs de valse gebitten gebruiken waardoor je hele gezicht er 
ineens anders uit gaat zien. Als we in de lucht waren, mocht het valse gebit uit, en de rest van de 
vermomming ook. 
Lee Iacocca droeg een dasspeld met een gouden kettinkje eraan. Ik zat dan naast hem, legde mijn hoofd 
op zijn schouder, speelde wat met het kettinkje en ritste dan zijn gulp los en gaf hem orale seks. Hij was 
altijd vriendelijk genoeg om mij een zakdoekje aan te reiken om mijn gezicht schoon te poetsen 
naderhand, en daarna deed hij dan altijd een dutje. Hij zei dat het altijd zo geestverruimend werkte om 
een dutje te doen, maar geen lange slaap, want daar werd hij juist erg sloom van. Meestal vergezelde ik 
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hem tijdens een zakenreis die hij toch al gepland had staan. Er waren weer andere opdrachten en 
adressen na hem, en ik vloog vrijwel nooit met hem terug, maar in plaats daarvan werd ik door Henry 
weer aan andere mensen gekoppeld waaraan ik ook weer mededelingen moest doen, of die gegevens uit 
mijn geheugen nodig hadden. 
Als ik me de informatie over Lee Iacocca begon te herinneren, zo was ik geprogrammeerd, moest ik van 
een heel hoog gebouw springen. “Je zult de dwang voelen te springen,” zeiden ze tegen mij bij de UCLA, 
nadat ik gedrogeerd was, en hulpeloos languit op een onderzoektafel lag, waar ik volledig weerloos 
gedwongen werd te luisteren naar mijn instructies via koptelefoons. 
 
DRUGSHANDEL 
 
New York was een belangrijk handelscentrum voor criminele transacties, en ik werd er vaak naartoe 
genomen om de drugsverbindingen tot stand te brengen voor Nelson Rockefeller en de CIA. Ik denk dat 
Rockefeller werd gemanipuleerd door de CIA. Ik denk dat ze hem op de een of andere manier in de tang 
hadden, maar ik ben hier niet helemaal zeker van. 
In New York was het altijd bij de klokkentoren van Times Square waar de drugsdeals van de Rockefellers 
en de CIA tot stand werden gebracht. Bij zo`n deal zag mijn programmering er bijvoorbeeld als volgt uit: “ 
Ontmoet me op Times Square. Je zult herkend worden aan het fruit dat je bij je hebt. Ga naar de fruitstal 
en koop ( steeds wisselende combinaties en redelijk complex) een appel, twee peren, een banaan en 
twee sinaasappels. Dan ga je naar het bankje dat daar staat, ga zitten en leg het fruit naast je neer zodat 
het goed zichtbaar is. Geef de man die naast je gaat zitten en de appel op eet, de boodschap. Je geeft 
alleen de boodschap door als hij de appel helemaal opeet. Geef de boodschap aan niemand anders. Als 
de man arriveerde en hij at de appel op, was de boodschap die ik moest overbrengen, het adres of lokatie 
waar hij de drugs in ontvangst kon nemen of op kon halen. 
Het was riskante handel en ze stationeerden altijd drie mannen op de daken die de buurt overzagen, 
gewapend met lange afstandsgeweren om de drugsdeal te beschermen en in de gaten te houden. Ze 
zeiden dat het een te belangrijke aanwinst was om kwijt te raken.  
Jaren geleden was ik al geprogrammeerd om tegen iedereen te zeggen, die probeerde in mijn systeem te 
komen zonder toestemming van hogerhand:” Hè wijsneus, het zijn alleen mensen die niet hechten aan 
hun leven, die het met mij aanleggen als mijn baas niet in de buurt is, maar het is wel altijd het laatste 
wat ze nog doen.” 
Opium-, Heroïne- en Cocaïnetransacties vonden plaats, alles wat ik te doen had, was de informatie 
doorgeven waar het spul opgeslagen lag. Er vonden ook deals plaats op lokaties in Californië. Door de 
jaren heen waren enkele adressen Disneyland, Bush Gardens, Knotts Berry farm, de wereld 
tentoonstelling en andere openbare drukbezochte plaatsen waar je gemakkelijk verloren ging in de 
drukte. Deze transacties vonden altijd plaats wanneer ik met familie of vrienden naar een lokatie 
gebracht werd, met de smoes van een gezellig dagje uit. Ik was opgedragen om informatie door te spelen 
aan een man die zichzelf kenbaar aan mij zou maken. Mijn programmeurs vertelden me welke soort 
kleding de man zou dragen en welke kleur hoed. Wanneer ik de man zag die met de opgegeven 
beschrijving overeenkwam, verontschuldigde ik mij bij vrienden en familie met de smoes dat ik naar de 
WC moest. Als het beoogde doel, dan contact maakte met mij moest ik altijd een vraag stellen waar hij 
het vantevoren afgesproken juiste antwoord op moest geven. Ook als dat niet logisch was, zoals:”Hallo, 
lust je ook een kiezelsteentje?” en hij kon dan zeggen:” Nee, dank je, net twee boterhammen met 
brandnetels op.” Dan gaf ik mijn boodschap door aan hem en liep terug naar mijn vrienden of familie. Er 
was altijd een exact antwoord dat hij moest terugzeggen, niet ongeveer die woorden, maar precies die 
woorden en in de juiste volgorde. Dan, en alleen dan, zou ik, of beter gezegd kon ik, vanuit mijn 
programmering als robot hierop reageren. 
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Er waren talrijke drugs en/of munitie transacties waarbij ik werd gebruikt om de zaken te 
vergemakkelijken, die plaatsvonden over de hele wereld in combinatie met andere opdrachten waar ik 
voor ingezet werd. 
Reagan was vaak in New York. Het werd ook wel “twee vliegen in één klap”genoemd, als ik seks had met 
Reagan en tegelijkertijd een boodschap afleverde, en vervolgens weer terug bij De Raad verslag uitbracht. 
Meestal werd ik na de drugsdeals teruggevlogen om seks te hebben met Reagan. Ik denk niet dat hij van 
deze deals op de hoogte was. Het was een losstaande handeling waar hij buiten stond. Er werden echter 
voor mij wel twee opdrachten tegelijktijdig gecombineerd, maar dat was ook uit de overweging van 
effectiviteit. 
 
MONDAVI WIJNGOED 
 
Robert Mondavi had ook een LearJet.  
Craig nam me mee naar de Mondavi Wijnkelders in Napa Valley in Californië in het wijngebied. Er was 
daar een man aan wie ik, volgens programmering, verschillende banknummers moest doorspelen, via 
welke zijn geld wit gewassen zou worden. Dit waren accounts die Alan Greenspan speciaal voor dat doel 
tijdelijk had opgesteld. Ik sliep die hele vakantie op dat wijngoed, niet een nacht bij Craig, terwijl het ons 
uitstapje “samen”zou zijn. Alleen maar wij tweetjes. Het enige wat ik me er nog bewust van voor de geest 
kan halen, is dat we continu onderweg waren van de ene wijngaard naar de andere wijngaard, al heb ik 
nauwelijks wijn te drinken gekregen. Ik sliep bij meneer Mondavi; hij wist zich altijd heel netjes te kleden. 
Hij was een “kwieke verschijning” althans zo noemde Bob zo iemand. 
 
BIG SUR – CALIFORNIË 
 
Als Craig en ik een weekendje weg gingen naar Big Sur, dan gingen we vaak samen naar een heel mooi 
restaurant dat Napenthe heette. Het bevond zich op een steile rots  waar vandaan je over zee uitkeek. 
S`avonds in het donker kreeg het een soort magische uitstraling door de vele kleine kandelaartjes met 
kaarsjes die over het hele restaurant verdeeld waren. Craig bezorgde ons een goede tafel met goed 
uitzicht op zee, en dan vond er altijd een wissel plaats. Craig stond dan op en ging naar het toilet, en een 
andere man nam dan zijn plaats in. Ik eindigde altijd op of onder die man in bed terwijl we seks hadden 
en ik daarna een of meerdere boodschappen overbracht. Er waren vele van deze gelegenheden waar 
Craig “plaats maakte” en zijn plaats afstond aan gouverneurs, presidenten of artiesten. Wie het ook was, 
als mijn programmeurs vonden dat ik daarbij moest zijn, dan was ik er gewoon. 
 
“want er is niets verborgen dat niet onthuld zal worden, of verzwegen dat niet gehoord zal worden. 
Daarom zal wat je hebt gesproken in duisternis, gehoord worden in het volle licht 
En wat je voor eeuwig verzwijgen wilt, zal dagelijks van de daken geschreeuwd worden.” 
 
HOPE EN KISSINGER GEBRUIKEN DE KENNEDY FAMILIE 
 
Ik herinner me nog dat ik meegenomen werd naar een plek waar een enorm grasveld zich achter de 
woning uitstrekte, met een afrastering van witte hekjes die steeds verderop steeds kleiner leken te 
worden. Wat ik er toen van begreep was, dat dit het ouderlijk huis van de Kennedy`s was, en al generaties 
lang in het bezit van de Kennedy`s. Joseph en Rose, de beide oude Kennedy`s woonden daar. Er stond een 
groot wit huis van twee verdiepingen met een cirkelvormige oprijlaan aan de voorkant. Hier kwamen de 
Kennedy`s bij elkaar voor familie bijeenkomsten en jaarlijkse reunieën. Jo en Rose nodigden de hele 
familie uit. Ik was daar ook. Gekleed als dienstmeisje in een zwarte jurk met een wit schortje. Het was 
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mijn taak om “al het lekkers”op een zilveren tableautje te serveren. Er waren op zulke dagen veel 
dienstmeisjes in allemaal dezelfde kledij, dus als ik af en toe even “wegglipte” om voor een van de 
Kennedy`s te “zorgen”, dan werd ik helemaal niet eens gemist. 
Ik begon meestal met koude snacks te serveren, maar als een Kennedy mij benaderde en me een 
knipoogje gaf, dan moest ik mijn dienblad bij me houden, zodat het op werk leek als ik het huis inging. 
Dan gingen we ergens naar een badkamer of slaapkamer voor seks. Later kwam ik dan weer tevoorschijn 
met mijn dienblad en snacks en begaf me weer onder de gasten, totdat een van de andere Kennedy`s me 
een knipoogje gaf, en dan begon het hele verhaal weer van voor af aan 
Mijn loopbaan als “meisje van alles” zoals Bob het gekscherend noemde, begon al op hun party`s toen ik 
nog een hele jonge tiener was. De jongemannen in de familie pikten mij aanvankelijk eruit, maar het 
duurde niet lang voordat de ouderen ook interesse toonden. Ik zag er ook ouder uit als twaalf. 
De geprogrammeerde alter voor deze party`s voelde gevoelsmatig aan dat JFK mij van alles leerde. Hij 
speelde min of meer met mij op een uitdagende, vriendelijke manier, zo heel anders dan zijn broer Ted, 
die altijd erg agressief was en gewelddadig. Na het eten ging JFK vaak naar de tv ruimte. Hij zat dan op de 
bank met zijn voeten boven op de koffietafel en leunde achterover om tv te kijken. Hij hield ervan na het 
eten een borrel te drinken. Hij gaf er helemaal niets om om alleen te kijken naar de shows op tv. Hij 
lachte zich slap om de grappen en was altijd eigenlijk een beetje ongewoon, je zou bijna zeggen, 
overdreven opgewekt. 
Toen JFK werd vermoord, werd me dat verteld voordat het werkelijk plaatsvond, en naderhand zeiden ze 
tegen mij:” Hij is de President van Amerika, en we kunnen hem laten leven, of we kunnen hem laten 
sterven, en er is niemand die jou ooit zal missen als jij je niet aan de regels houdt, dan zouden we ook 
met jou moeten afrekenen, net zoals met jouw lieve vriendje JFK.” 
Het was een trieste aangelegenheid het jaar dat JFK stierf. Iedereen droeg zwart en Rose zat in haar 
rolstoel en huilde de hele dag. Het was ook aan terugloop naar de vraag naar seks te merken dat de 
mannen oprecht  in de rouw waren. Jacky huilde erg veel op die familiebijeenkomsten nadat hij gestorven 
was. Ze had het in het begin erg zwaar, om zich aan de situatie aan te passen, maar de Kennedy familie 
stond haar goed ter zijde en hielp haar. Ze zat altijd bij de dames en huilde vaak, en zij luisterden naar 
haar en steunden haar. 
Ted Kennedy was gewelddadig. Hij was een van de meest gewelddadige en gemeenste mannen waar ik 
bij geweest ben. Hij wilde seks met mij overal waar het kon en wanneer het maar kon. Hij hield blijkbaar 
van koud klimaat en vond seks bij een open haard helemaal het einde. Er was een plek waar een grote 
open haard was uitgehouwen in rotsgesteente, en hij maakte daar een heel groot vuur in en wilde toen 
de hele nacht seks met mij. Als hij bijna klaarkwam, begon hij te slaan, te ranselen, hij sloeg zo hard tegen 
mijn hoofd, dat ik het gevoel had dat mijn hoofd zou exploderen. Dan begon hij me ook nog uit te 
schelden. Hij bond mij ook graag vast bij mijn handen en voeten. Met mijn handen boven mijn hoofd, als 
er niets boven mijn hoofd was, waar hij de touwen aan vast kon maken bond hij mijn enkels en polsen bij 
elkaar. Vaak liet hij me dan een lange periode zo gebonden liggen. Hij had ook handboeien die hij graag 
gebruikte. Hij was werkelijk gek op bondage.  Als ik al in de buurt kwam van enig sexueel genot, dan 
begon hij me te slaan met de vlakke hand maar ook met de vuisten en als hij eenmaal begon, leek dat 
hem zo ontzettend op te winden dat hij niet meer stoppen kon. Hij had die kick schijnbaar nodig om klaar 
te kunnen komen. 
Ik werd naar hem toe gevlogen in New England States. In de schemering wandelden we samen buiten in 
een bos. Er hing een kille ijle lucht. Hij beval mij om mezelf uit te kleden, en ik was gedwongen om mijn 
kleren uit de doen buiten in de kou. Hij gaf me opdracht rond te dartelen door het bos alsof ik een elfje 
was. Toen lachte hij alsof hij dronken was, of als hysterisch geworden. Hij had een geweer bij zich en hij 
schoot in de lucht, en maakte me doodsbang. Hij zei dat hij het geweer alleen maar afschoot om mijn 
tepels overeind te laten staan. 
Er waren ook keren dat hij zichzelf bevredigde door mij hardhandig te mishandelen en daarna een huilbui 
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kreeg. Die man was erg gestoord. Het verschrikkelijke kwellen stopte nooit. Hij bleef mij misbruiken 
totdat ik 25 jaar was. Bob bood mijn diensten aan bij de Kennedy`s, elke keer wanneer zij dat wilden. Hij 
zei dat ze konden blijven rekenen op mijn dienstverlening bij hun jaarlijkse familiebijeenkomsten. Bob 
vertelde hen:” Het is voor jullie zo fijn om goede hulp te krijgen, en het is zo geweldig als ze ook nog eens 
veelzijdig zijn!” Dan lachte hij en wees naar mij. En dus werd ik jaar op jaar naar de Kennedy`s gestuurd. 
In de loop van de jaren had ik seks met alle Kennedy mannen, inclusief kleine John. Hij was nog niet zo 
erg oud toen ze hem voor de eerste keer bij mij brachten. Waarschijnlijk zo rond zijn 12e jaar. Ze 
geloofden in het trainen van hun mannen op een jonge leeftijd door vrouwen met expertise, zodat zij de 
macht van de Kennedy`s voort zullen zetten, waarvan ze dachten dat die uit sex gehaald werd. In hun 
ogen stond seks hebben, gelijk aan macht hebben. 
Rose leek mij een rasechte aardsmoeder. Van wat ik zag, was zij degene die de familie draaiende hield en 
bij elkaar. Zij leek Joseph`s zakelijke beslissingen voor een aardig deel te beïnvloeden en zij was het ook 
die de familie bij elkaar riep om aan tafel te gaan tijdens het diner. Niet iemand van de bediening. Ze 
zaten vrijwel altijd aan erg lange tafels tijdens het diner. Zij gaf dan ook een laatste stand van zaken door 
over het familieleven en de familiezaken, investeringen enz. Er werden door sommige familieleden zelfs 
aantekeningen gemaakt en het leek er veel op dat ze meteen aanstalten wilden maken om naar huis te 
gaan om de wijze raad van Rose op te gaan volgen. Nadat ze klaar was met haar jaarlijkse praatje, keek ze 
de kring rond en straalde daarbij een en al liefde voor haar gezin uit. Dan nam ze zelf pas plaats. Rose had 
een hele strenge uitstraling over zich. Ze had meer waardigheid dan ik zag bij de Koninklijke familie in 
Engeland. Zij dwong respect af en kreeg dat ook. Men leek erg omslachtig met haar om te gaan om haar 
nooit te beledigen. Ze hadden een erg formele, als een plaatje zo pefecte gedekte eettafel en verzorgde 
diners, kompleet met een uitgebreide staf aan obers, kelners en diensters. Ik werkte zelf vrijwel nooit in 
de bediening aan tafel, want er was altijd wel één van de mannen die “hoofdpijn kreeg”, of die “naar  de 
toilet moest” voor, tijdens of na het diner. In plaats daarvan was ik vrijwel altijd in een aangrenzende 
kamer of op een slaapkamer waar ik in mijn dienstertjes uniform een van de Kennedy`s seksueel aan het 
bevredigen was. Ik werd nooit geïnstrueerd om er twee tegelijk te doen, maar ze wachten allemaal netjes 
hun beurt af. Voor zover ik weet, heeft Rose het geheimzinnige spelletje nooit doorgehad. Bob bleef mijn 
diensten maar aanbieden bij de Kennedy`s. Gratis! . Hij bleef mij daar maar heen sturen. Dus de 
Kennedy`s en Bob waren de beste maatjes, die steeds elkaars rug vrijhielden. Bob speelde golf met 
sommige van hen en nam mij dan mee als caddy, als ze hem bezochten in the Springs. Het kwam voor dat 
ik samen met drie andere seksslavinnen seks had met een van hen. De Kennedy`s konden nooit teveel 
vrouwen hebben. Ik denk niet dat al de Kennedy`s golfden. Ted kwam gewoon mee, maar golfde niet. Hij 
kreeg een kamer op het afgelegen golfterrein en had daar vreselijk gewelddadige seks met mij. 
Naderhand sleurde hij me dan weer terug naar Bob op het golfparcours die druk midden in zijn partij zat, 
en afwezig langs zijn neus weg kon zeggen tegen Ted, dat hij mij maar bij hem moest achterlaten. Bob 
leek zo gefocust op zijn spel dat hij helemaal geen oog had voor mij en niet zag of ik een bebloed gezicht 
had, of bloed op mijn lichaam, of dat ik op instorten stond. Ik moest Bob gewoon volgen als een hondje 
en doen wat hij verlangde totdat hij klaar was met zijn spel en het terrein verliet. Dan moest ik in de 
limousine tussen zijn knieën knielen en hem pijpen. 
De Kennedy`s hadden gewoonlijk hun eigen vervoer en reisden altijd afzonderlijk. Het leek wel alsof het 
in het familietestament was vastgelegd dat ze alleen in hun eigen limousines reisden met uitsluitend hun 
eigen chauffeurs. Bob kon dat niets schelen, die genoot van de privacy met mij in de limousine en hij liet 
een gelegenheid voor seks nooit onbenut voorbijgaan. Mijn dochter Kelly werd geprostitueerd aan de 
jongere Kennedymannen. Ze hadden een heleboel jongens en deze jongens werd al vroeg geleerd waar 
Abraham de mosterd vandaan haalde. Ik was er om hun lessen in seks te geven, en zij moesten leren 
omgaan met een slaaf. Ze wisten dat ze mij alles konden bevelen en ik was totaal onderdanig en 
gedienstig. Ze waren nog veel te jong om ze in te lichten over alle mogelijkheden van mind-control, maar 
ze waren blijkbaar al oud genoeg om de familietraditie seksueel voort te zetten. 

224 



Kelly en ik werkten soms wel samen bij de Kennedy`s. Het kwam voor dat Ted een bestelling bij Bob 
plaatste voor “het moeder-dochter team” waar wij beiden speciaal voor getraind waren. Ted 
mishandelde ons allebei gewelddadig. Hij had een zoon, die Kelly graag uitkoos voor seks. Hij nam haar bij 
de hand toen ze nog een klein meisje was, en hij veel ouder. 
Alle Kennedy broers, JFK, Ted, en Robert, hadden zonen en er waren nog een helboel andere elite 
families die er dezelfde seksuele gedachte op na hielden met betrekking tot hun mannen. Bob gaf mij 
weg aan veel van hen, wanneer hij mij onopvallend op hun party`s in dienstkledij liet rondlopen als “het 
meisje van alles.” 
Ik hoorde toevallig een keer dat Rose vertelde dat een deel van het Kennedy geld direct naar enkele NASA 
projecten ging, die zij financierden, en op de een of andere manier werd daar flink winst gemaakt. Dat is 
hoogst waarschijnlijk de reden voor de naam van het Kennedy Ruimte Centrum. NASA is heel wat meer 
alsdat naar de buitenwereld zichtbaar lijkt te zijn. Onderzoek daar behelst ook de “innerlijke 
ruimtestationnen” wat de term was, die ik van tijd tot tijd hoorde gebruiken voor het onderzoek naar de 
begrensde of onbegrensde mogelijkheden van de menselijke hersenen/ het menselijk brein. The 
Kennedy`s wilden altijd voorop lopen op het gebied van technologie. “Het eerste, is het beste,” zeiden zij. 
Rose was een gewiekste zakenvrouw. Zij regelde de zaken terwijl Joe er bij zat te kijken. Het was vrij 
duidelijk wie er in die familie de lakens uitdeelde. 
Ik had nooit seks met Joe. Hij was al wat ouder en hing gewoonlijk een beetje rond en praatte met 
iedereen. Ik denk dat hij wel een idee had over mij. Ik kon aan de blik in zijn ogen zien dat hij begreep wat 
er speelde, maar ik geloof niet dat hij wist dat ik volledig onder mind-control stond. Ik hoorde dat Ted 
tegen een van zijn broers zei:”Hij zou de technologie niet kunnen begrijpen.” Dit is er de oorzaak van, dat 
ik denk dat Joe niet op de hoogte was van de mind-control. 
 De vrouwen en vriendinnen in de Kennedy-clan leken zich niet bewust van wat er aan de hand was. Als 
zij eenmaal bij elkaar zaten te praten schenen ze niet te merken dat hun echtgenoten, zonen, vriendjes 
enz. zo nu en dan verdwenen. De mannen stuurden mij juist extra naar binnen om ze van thee te 
voorzien als ze allemaal samen zaten, zodat de vrouwen mij druk in de weer zagen met het serveren van 
thee. Maar achter de schermen werd wat anders geserveerd. Ik had meestal met alle mannen seks, en 
met sommige wel meer dan eens voordat het feest was afgelopen. Ik ging regelmatig langs bij de dames 
voor een rondje thee, zodat ze niet op het idee zouden komen dat ik iets anders aan het doen was. 
De mannen brachten zelfs andermans zonen mee, die geen familie waren, maar op de een of andere 
manier aan de familie verwant waren. Misschien door huwelijk met verre familie of zoiets. Ze brachten 
mij hun zonen, en ik kreeg mijn instructies. Ze wilden dat deze jonge mannen in de voetsporen van de 
Kennedy`s traden. Als het al zo was dat ze niet echt naaste familie waren, dan wilde men toch op deze 
manier proberen de onvoorwaardelijke verbintenis te creëren met de Kennedy familie. Het had veel weg 
van een “Een voor allen, en allen voor een,”constructie. 
Rose erkende Jackie volledig. Ze vond Jackie echt super en ze sprak ook erg vaak met haar tijdens de 
familiebijeenkomsten. Joan Kennedy was altijd afgunstig ten opzichte van iedereen, en haar 
schoonzusters in het bijzonder. Ze dronk vaak totdat ze stomdronken was en dan werd ze erg 
onhebbelijk. “De schandvlek van de familie,” werd er dan vaak over haar gezegd. Ted behandelde haar als 
vuil. 
Toen Joe ouder werd, kwam het zover dat hij voortaan aan een rolstoel gekluisterd was. De laatste keer 
dat ik hem zag zat hij in zijn rolstoel in een soort vierpuntsgordel die hem op zijn plaats hield, en hij had 
een soort van beademingsapparatuur aan de stoel gemonteerd met een zuurstofcilinder of zoiets. Toen 
stierf hij, en de keer erop dat ik er weer kwam was hij er niet meer. Ik was hiervan op de hoogte gebracht 
tijdens mijn “updates”via het gesloten tv circuit op kamer 222, want ik moest een normale conversatie 
kunnen voeren als ik weer naar de Kennedy`s gestuurd werd. Dit was iets wat ik weten moest om domme 
vragen te vermijden. 
De Kennedy`s zijn verbonden met De Raad en vertegenwoordigen hen waar ze maar kunnen. Joseph 
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Kennedy was groots in zaken en had holdings die onderling sterk met elkaar verbonden waren. Van wat ik 
hoorde, was het zo, dat als Kennedy`s investeringen deden voor De Raad, dat  hun geld gegarandeerd 
beschermd was, en daaruit blijkt dat zij deel uitmaken van de hoogste regionen in De Raad. Wat blijkbaar 
toch geen enkel verschil maakte toen hun eigen zoon JFK het tegen de georganiseerde misdaad wilde 
opnemen in zijn functie als president. 
Het geld, het echte grote geld, moest altijd eerst op tafel komen vóórdat iemand geaccepteerd werd. Het 
denkbeeld hierachter was, dat als iemand een hele smak geld bij elkaar kon krijgen, dat dit het bewijs 
leverde dat hij/zij slim genoeg was, en als ze deze slimheid dan ook nog, op de een of andere manier, 
konden koppelen aan gehoorzaamheid en volgzaamheid, dan kon de persoon in kwestie er op rekenen 
rijk en beroemd te worden. Het enige wat daar nog voor nodig was, was een publiciteitscampagne 
waarbij een “media identiteit” gecreëerd werd van de persoon in kwestie, om de persoon in kwestie neer 
te zetten op elke op dat moment gewenste populaire positie. Het was een medialeugen gepromoot door 
de media industrie die zij zelf financierden, waarbij uiteindelijk alle deelnemers in de absolute top 
eindigden. 
Bob kende het protocol bij de Kennedy`s. Hij was altijd charmant en vrijgevig en zijn schuine moppen over 
de elite werden altijd afgezwakt als het om een van de Kennedy`s ging, want hij wilde nooit in discrediet 
bij hen geraken. Bob stuurde mij zelfs de wereld rond, om diverse Kennedy`s tijdens hun vakanties op 
vele verschillende lokaties wereldwijd van goede zorgen te voorzien. Het interesseerde hem nooit dat hij, 
wat hij noemde:”Een flinke stapel flappen” moest neertellen, om mij naar iemand toe te sturen die voor 
hem “het verschil” maakte. Bij Bob leverde dat altijd een smalend glimlachje op en dan zei hij:”Ach, het 
zou wat!”  Hij wist dat deze investeringen dubbel en dwars terug verdiend werden. Dus betaalde hij graag 
de vliegreis voor mij, en later ook voor mijn dochter, die hij “ filly” noemde, wat een enigzins 
dubbelzinnige betekenis heeft. Het betekent: levenslustig meisje, maar het betekend ook: verzadigen. 
“My Little Filly,” zo noemde hij mijn dochter Kelly.  
 
VIVA LAS VEGAS 
 
De Raad richtte altijd hun aandacht op, en maakte veel gebruik van, drukbezochte gebieden zoals Tahoe 
en Las Vegas. Ze waren zich er heel goed van bewust dat, mensen die veel drinken terwijl ze naar een 
show kijken, in hun onderbewustzijn de beelden die zij zien veel dieper opslaan. De Raad hanteerde hier 
hun eigen draaiboek en gebruikte vaak grote namen in de artiestenwereld voor hun eigen belangen. Het 
kwam voor dat hun eigen geprogrammeerde artiesten geen plek hadden in het programma voor een 
bepaalde avond, en dan was er dus niemand die hun “boodschappen” kon overbrengen. Als dit 
voorkwam stuurden ze een handlanger die de show ging “zien.”  Bij voorkeur voor aanvang van de show, 
maar soms ook tijdens een pauze, ging dan deze handlanger naar de seremoniemeester die de algemene 
leiding had over het programma van die avond, en schoof deze dan een behoorlijk bedrag toe, wanneer 
hij de optredende entertainer enkele woorden in een bijzondere volgorde wilde laten zeggen tijdens het 
optreden. Er werd dan vaak bij verteld dat deze tekst een bijzondere verrassing voor iemand was, die 
deze boodschap wel zou begrijpen. Wat niemand wist was, dat er geheel volgens programmering, zich 
diverse robots onder het publiek bevonden waarvoor deze boodschappen bestemd waren, en bij welke 
de geleverde boodschap een van te voren geprogrammeerde opdracht “activeerde” zodat de robot op 
pad ging om zijn opdracht uit te voeren. Een paar speciaal gekozen woorden konden zo meerdere robots 
gelijktijdig activeren met ieder hun eigen specifieke opdracht en geen van de robots wist van het bestaan 
van de ander. De opdrachten werden niet in de casino`s vervuld, maar ergens anders. Zo merkte niemand 
wat er aan de hand was, en werden vele robots tegelijktijdig geactiveerd. Anoniem, doeltreffend en 
kosten besparend. 
Als er een entertainer in het programma zat die onder mind-control stond, leverde hij of zij als 
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automatisch de voorgeprogrammeerde tekst gedurende de show. 
Metro Goldwyn Meyer ( MGM ) Grand stond synoniem aan de maffia en tevens aan de verbinding tussen 
Hollywood sterren en Las Vegas. De vele hotels vormden een complexe wereld op zich en werden gerund 
door een corrupte afdeling van de Maffia die zo ieder hun aandeel in de winst kregen toegespeeld. 
Bob had banden met MGM Grand en de Maffia die er de eigenaar van waren en er de regels bepaalden. 
Ik werd er gebruikt door vele gangsterleden, daarvan waren sommigen medogenloos, koud en 
berekenend, maar er waren ook enkele van hen die diepe emotionele gevoelens kenden bij sommige 
voorvallen. 
Er bleken in mijn geheugen vele herinneringen verborgen te liggen in Las Vegas gedurende de late 60er 
jaren en het begin van de 70er jaren. Dat was de tijd dat ik volop als robot ingezet werd, je zou kunnen 
zeggen dat het mijn “hoogtijdagen” als robot waren. Ik draaide in die tijd overuren met Hope, Nixon, 
Kisssinger en vele anderen. Zodat hun geheim bewaard zou blijven, werd ik vaak naar las Vegas gebracht 
voor “herconditionering.” Deze behandelingen die veelal door Maffialeden werden uitgevoerd, 
bestonden steevast uit pijnlijke martelingen waar je ziek van werd. Misselijk, beroerd, koud, rillerig, 
waarbij alles aan je lichaam pijnlijk aanvoelt, als bij een griep, maar dan vele malen erger. Om over de 
fysieke pijn tijdens de martelingen nog maar te zwijgen. Dit werd allemaal gedaan, enkel en alleen om 
mijn onderbewustzijn volledig te scheiden van mijn bewustzijn, zo dat ik mij bij bewustzijn niets, maar 
dan ook écht HELEMAAL NIETS, kon herinneren van wat mij onder mind-control allemaal overkwam, wat 
ik deed, wie ik was enz. 
Nadat mijn kinderen waren geboren, werden de herinneringen aan deze gruwelijke behandelingen 
gekoppeld aan bedreigingen aan het adres van mijn kinderen en aan hun veiligheid ( of juist het gebrek 
daaraan) om hun geheimen in mijn geest volledig veilig te stellen. Deze Maffialeden ( voornamelijk 
Sicilianen ) hadden veel geld en veel macht in hun eigen respectievelijke territorium. Daar hield hun 
macht dan op, dus vormden ze samen een netwerk om sterker te staan buiten hun eigen regio. Ze 
zorgden voor connecties binnen politieke partijen om hun eigen belangen op peil te kunnen houden bij 
zaken die werkelijk gewicht in de weegschaal wierpen. Wat ze hadden, wilden ze graag houden, en 
daarvoor deden ze vele louche zaken zoals: drugshandel, pornografieproducties en handel, de verkoop 
van pasgeboren baby`s, prostitutie en het onder druk zetten van belangrijke sleutelfiguren. Als ik Bob 
Hope seksueel bediend had, kwam er vrijwel altijd zo,n Maffia man om mij “de behandeling” te geven. 
Dat hield in, mij verdoven, isoleren en verkrachten ( als ze zelf zin hadden ) en wat er verder nog in hun 
hoofd opkwam, wat zij dachten dat moest gebeuren met mij, gebeurde met mij om alle geheimen over 
Bob Hope en de “Prez” ( President) achter slot en grendel te bewaren en de sleutel weg te gooien. Ze 
waren gewelddadig, en wisten precies hoe ze mij konden terroriseren, zonder mij al te veel lichamelijk te 
beschadigen. Ze deden mij altijd enorm veel pijn. De Maffia onderhield sterke banden met Bob en deed 
diverse duistere handeltjes voor de regering. Ze hadden hun eigen spelregels waar iedereen zich aan 
moest houden als hij aan zijn leven gehecht was. De Raad stond boven de Maffia en boven de regering, 
en coördineerde letterlijk wat er wel en niet gedaan werd door de Maffia met als uiteindelijke resultaat 
dat ze de Maffia veel van hun macht ontnamen, die opnieuw verdeeld werd onder diegenen die lieten 
zien dat ze wat extra`s verdienden. Tijdens “de behandeling” konden deze Maffialeden soms dingen 
zeggen als:” De muren in Vegas hebben ogen en oren, en kunnen jou overal zien en overal horen.” 
 
FRANK SINATRA 
 
Op zekere avond in Las Vegas, gaf Bob mij aan Frank Sinatra na een optreden van “oom Frankie.”  
Frank Sinatra gebruikte graag kettingen en zwepen en van die lederen bindriemen op mij. Hij hield ervan 
klaar te komen als hij boven op me lag, terwijl hij een leren bindriem steeds strakker om mijn keel spande 
totdat ik uiteindelijk bijna stikte en dacht dat ik echt doodging. Daar kwam hij klaar van. Ik had vaak seks 
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met hem en deed alles wat hij mij zei dat ik doen moest. Ik moest een keer van hem naar een man gaan 
die een diamanten dasspeld droeg en moest de boodschap:”Ik hou van jou,” overbrengen. Het is mij niet 
mogelijk gebleken de hele herinnering aan dit voorval naar boven te halen, want dan begon alles te 
draaien en te tollen en het werden draaiende draaimolens. Dit deel van het programmeren werd ook wel 
“draaiprogramma” genoemd en is bedoeld om te desoriënteren en verwarring te zaaien. 
Het draaiende gevoel dat mijn brein in beslag nam, werd nog eens extra versterkt door een speciaal 
hierbij geprogrammeerde songtekst, die ik boven alles uit hoorde in mijn brein, en die mij herinnerde:” 
Mijn hoofd tolt rond, ik ben zo duizelig dat ik niet kan denken.” 
De herinneringen die ik heb aan Las Vegas, zijn stuk voor stuk verschrikkelijk pijnlijke nachtmerries voor 
mij. Ik werd daar blootgesteld aan enorm veel gewelddadige en extreem pijnlijke seks, welke ik had te 
verduren van Frank Sinatra, “Om alle kleine geheimpjes stil te houden,” zei hij. Hij was extreem 
gewelddadig. Hij bond me vast, staande, vertikaal hangende, rechtop, horizontaal en zelfs 
ondersteboven. Hij bond mijn polsen en enkels bij elkaar, sloeg me keer op keer op keer op keer, 
gebruikte erg felle lampen die pijn aan de ogen deden en verkrachtte mij op de meest bizarre martelende 
manieren die een zieke geest maar kan bedenken. Hij gebruikte veel lederen riemen om mij te binden, te 
wurgen en te slaan. Las Vegas was nooit een prettig uitstapje. 
Er werd ook veel pornografie gefilmd in Las Vegas, en ik werd regelmatig door Bob verhuurd aan zijn 
vrienden en aan hoge regeringsambtenaren. Frank zorgde voor de “beveiliging,” en dus was ik nooit 
ongehoorzaam, maar deed wat er van mij verwacht werd. De consequencies waren huiveringwekkend als 
ik iets niet volledig naar verwachting deed. Ze hadden daar zelfs een soort van puntensysteem voor 
ontwikkeld waarmee men bijhield, wat ik “fout” deed. Ik heb nooit helemaal geweten hoe dat systeem 
werkte, maar het leek mij iets als een puntensysteem op je rijbewijs waar, bij teveel strafpunten je 
rijbewijs wordt ingetrokken. In mijn geval zou het  mijn leven zijn, dat beëindigd werd. Ik had echter geen 
idee hoe hoog of laag ik in hun telling stond, dus wist ik nooit zeker of ik al het punt bereikt had dat het 
“tijd om dag te zeggen,” was. Ik was doodsbenauwd en altijd erg verward, want ik kon toch maar niet 
bedenken ( als ik al kon denken!) wat het toch was dat ik “fout” gedaan had. Ik leefde dus in constante 
angst dat alles wat ik deed net dat laatste punt zou verspelen dat ik misschien nog had, en dat ik 
meegenomen werd voor ”een ritje in de woestijn.” Ze hielden jarenlang de stand bij, en de inzet werd 
nog verhoogd toen ik eenmaal kinderen had. Vanaf die tijd werden mijn kinderen vaak tegen mij gebruikt, 
door ermee te dreigen hen te vermoorden. Toen ze al iets ouder waren werden mijn eigen kinderen 
gedwongen toe te zien hoe ik bijna vermoord werd, en daarmee werd een ander soort programmering op 
zijn plaats gebracht, waar zo`n enome spanning van uitging, dat je eigenlijk bijna vrijwillig alles vergat wat 
je vergeten moest. In de jaren die daar op volgden werd mijn dochter Kelly vaak geprostitueerd aan veel 
seksueel perverse beroemdheden, waaronder ook pedofielen als George Bush sr. en Mickey Rooney. 
Oom Frank was jonger dan Bob, en Bob zei dat Frank harder kon rennen als hij, om mij te vangen, als de 
nood ooit aan de man zou komen. Frank Sinatra was erg angstaanjagend en de meest gewelddadige. 
Van alle gewelddadige misdadigers die ik ben tegen gekomen, zoals Ted Kennedy, Francois Mitterand en 
mijn eigen vader, spande Frank Sinatra absoluut de kroon. Frank was eng en griezelig.  
In Las Vegas stond ik direct onder zijn programmering. Ik moest dan met hem naar een kamer op de 
bovenverdieping en ik volgde gehoorzaam. Luisterde aandachtig naar elk woord dat hij sprak en gaf 
onmiddellijk gehoor aan zelfs het geringste commando. Ik raakte daarbij volledig in een hypnotische 
trance en luisterde met oren op steeltjes totdat hij dan plotseling met zijn vingers knipte en mij in een 
andere alter deed overgaan, waarna ik later op die dag elke opdracht uitvoerde die mij gegeven was. 
“Oom Frank,” dirigeerde mij naar het baccarat, het black jack of de roulette tafels en zei me naast hem te 
blijven zitten. Dan kreeg ik zinnen te horen, die ik moest zeggen tegen mensen die Frank mij, ongezien 
door anderen, aanwees. Hij vertelde welke seksuele diensten ik aan wie moest aanbieden en gaf me een 
sleutel van de kamer waar ik met de persoon in kwestie naar toe moest gaan. Deze mannen werden dan 
gedurende twee uur van alle gemakken voorzien in een superdeluxe setting. Het kwam wel voor dat ik ze 
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na afloop nog in bad stopte en hun rug inzeepte en de rest ook, voordat ik ze afdroogde en weer in hun 
kleren hielp. Seks, slagroom, chocoladesaus, wat ze maar wensten om een extra dimensie aan hun 
seksspel toe te voegen. Zwepen, kettingen, en lederen bindriemen die oom Frank zo vaak gebruikte om 
mij bijna te wurgen, werden deze mannen allemaal ter beschikking gesteld. 
Frank was erg gesloten over zijn privèleven met betrekking tot zijn gewelddadig karakter, als hem er eens 
door iemand naar gevraagd werd. Bob Herinnerde Frank er soms aan dat ik nogal “breekbaar”was, en hij 
wilde niet graag dat zijn “goudmijntje” beschadigd werd. Frank kon ontzettend doordraaien. Hij greep me 
eens bij mijn haar en duwde mijn hoofd in een volle badkuip met water. Hij bleef maar vasthouden en 
mijn hoofd onder water dwingen totdat ik niet meer kon ademen, en moest kokhalzen, bijna stikkend en 
snakkend naar adem. Frank was degene die mij echt ziek maakte in Las Vegas. Hij vermoordde mij 
meerdere keren bijna, en wist allerlei geniepige manieren om iemand te martelen. Ik zag hem eens 
iemands arm breken op de hoek van een bureau, met het grootste gemak, alsof het een krakeling was. De 
persoon in kwestie was een jonge man die meteen flauwviel. Frank genoot ervan mensen dit soort dingen 
aan te doen. En ik?, ik deed het met alle mannen die Frank mij aanwees, en deed mijn uiterste best om 
klachten te voorkomen, want een klacht van een klant, had altijd gruwelijke gevolgen. Als ik niet aan hun 
verwachtingen voldeed werd ik ernsig mishandeld. Frank sloeg me dan en slingerde me tegen de muren, 
waardoor ik het gevoel had dat alles in me gebroken was. “Knallen,” noemde Frank dat, en ik ben heel 
wat keren meermaals achter elkaar “ tegen de muur geknald” door de jaren heen. Hij vermoordde me 
bijna nadat ik met een donker gekleurde buitenlandse leider in een lange witte toga en een witte tulband 
geweest was. Deze man was ook erg gewelddadig, en Frank schoor voor deze man zelfs mijn schaamhaar 
weg. Ook dan was beangstigend. Frank zei tegen Bob dat hij het zelf wilde doen, en dus nam hij me mee 
naar de badkamer, waar ik languit op mijn rug moest gaan liggen op een mat, met mijn benen wijd 
gespreid. Hij gebruikte een elektrisch scheerapparaat met een tondeuse en dat prikte en deed pijn. Frank 
moest hard lachen terwijl ik opveerde van de pijn. Tranen rolden van mijn wangen, het was mij verboden 
om te huilen, maar soms gebeurde het wel dat ik mijn tranen niet kon bedwingen en dit was zo`n 
moment.  
Een alter dat direct verbonden was aan het werk met Frank was Sandy, die geprogrammeerd was om van 
alles precies woord voor woord verslag uit te brengen. Ze kon onmogelijk liegen, omdat liegen een 
activiteit is waarbij je zelf moet nadenken. 
Vaak werden mij instructies gegeven in rokerige achterkamertjes in Las Vegas, waar gewoonlijk een 
aantal mannen in pakken bij gedimd licht zaten te wachten. De man van de beveiliging kende mij en 
wuifde mij met een handbeweging altijd door de deur. Deze mannen leken boven de wet te werken, met 
totale onverschilligheid ten opzichte van geldende regels, en ze hadden connecties in bijna alle casino`s in 
Las Vegas. De boodschappen die ik moest overbrengen waren soms goktips, informatie over drugs en 
wapen transacties en andere illegale en verborgen praktijken. “Nummer 9 aan de lijn,” was een code die 
men voor mij bedacht had, en ik werd naar vele mannen gestuurd met mijn boodschappen. Ik kreeg dan 
een beschrijving van de fisieke verschijning van de man, met zoveel mogelijk details, zoals de exacte plek 
waar hij zou staan en op welke tijd precies, en als ik de persoon in kwestie dan in het vizier kreeg ging ik 
er op af en leverde mijn boodschap af. Als de man ook nog zin had in meer, dan moest ik dat extraatje 
leveren. Het kwam zelden voor, maar het gebeurde bij uitzondering wel eens dat ik vooraf geïnstrueerd 
werd, niet op de seksuele verzoeken in te gaan. 
Deze mannen aan de top in Las Vegas, hielden mij altijd in de gaten, en beschermden mij ook indien 
nodig. Zo als gewoonlijk verdwenen mijn ouders spoorloos nadat ze mij in Las Vegas hadden afgezet. Ik 
heb ook geen enkele gedachte hierover, waar zij eigenlijk naar toe gingen, of wat zij eigenlijk deden 
terwijl ik op een missie was in Las Vegas. Mijn vader had connecties met deze mannen , maar ze deden er 
alles aan, om niet samen gezien te worden. Ze gaven elkaar geheime handsignalen vanaf een afstand. Ik 
zag mijn vader dit vaak doen.In Las Vegas droeg hij altijd zijn diamanten pinkring. Hij kruiste zijn armen 
voor zijn borst en strekte de middel en wijsvinger van zijn rechterhand, alsof hij het cijfer 2 duidelijk wilde 
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maken, daarna schudde hij zijn hand uit, alsof hij het stof eraf wilde kloppen. Een man voor wie dit signaal 
bestemd was, deed hetzelfde en wreef dan langs zijn neus, waarop ze elkaar de rug toedraaiden. 
Mijn vader nam me mee naar onze hotelkamer, waar hij mij door de kamer loodste en diverse items in de 
kamer gebruikte om mij te programmeren. De suggestie werd geïmplanteerd dat ik alles zou vergeten 
waar ik in betrokken was geraakt, als ik de goudkleurige kranen in de badkamer zou aanraken na mijn 
missie. Terwijl hij mijn rechterschouder vasthield met zijn hand, gaf hij mij de dwingende raad:” Je doet 
de deur open, normaal, zoals je gewend bent, klaar wakker en klaar om aan het werk te gaan, altijd als ik 
twee keer klop.” Hij klopte twee keer op de deur om een demonstratie te geven. Hij kon mij 
“activeren”via de telefoon, door mij de telefoon te laten aannemen, of later toen ik getrouwd was met 
Craig, liet hij Craig de telefoon aannemen en vertelde hem waar hij mij moest afleveren. 
Soms bracht mijn vader kleding, juwelen en diverse benodigdheden voor een opdracht. In een komplete 
staat van trance luisterde ik intensief terwijl hij mijn hoofd volstouwde met instructies, tijden en 
verschillende nummers van kamers waar ik verschillende boodschappen moest afleveren. Dan “knipte” 
mijn vader mij uit deze werkelijkheid door met zijn vingers te knippen. Soms sloeg hij me langdurig om 
toegang te krijgen tot de verschillende persoonlijkheden die hij allen één voor een, maar wel achter 
elkaar wist te programmeren. Ik zat soms zo propvol met seksafspraken, dat ze hun tijdschema aan 
moesten passen om mij de tijd te gunnen mezelf op te frissen tussen de afspraken in. Dit moest allemaal 
ingeprogrammeerd worden. Ik was zo ver heen als robot dat ik niet wist dat jejezelf moest wassen, of 
wanneer ik naar de toilet moest. Alles moest ingeprogrammeerd worden. Ik was gewoon een grote 
attractie, terwijl ik van kamer tot kamer ging, met soms wel vier mannen per nacht. Ik moest bij elke man 
minstens twee uur blijven, want dat was de tijd die Bob had voorgeschreven als zijnde de periode die elke 
man nodig heeft om zichzelf op te winden en daarna weer af te winden. Toen hij mij dat vertelde maakte 
hij er draaiende bewegingen met zijn hand bij, alsof hij een wekker opwond, en daarna maakte hij een 
geluid dat op een aflopende wekker leek, terwijl hij als een speelgoedbeertje door de kamer huppelde. 
Van sommige hotels bleef geen enkele ruimte ongebruikt voor seks. Ik moest om 20.00 uur s`avonds 
beginnen en dan de volgende om 22.00 uur, die daarop om 24.00 uur en de laatste om 02.00 uur tot 
04.00 uur en dan zat mijn dienst erop. Het was een nachtmerrie zonder einde. Ik leverde de seks op 
bestelling, werd tussendoor aan electroshock onderworpen waardoor ik van persoonlijkheid kon wisselen 
al naar gelang het type waar de klant naar vroeg, en dan ging ik weer verder. Het waren vrienden van 
Bob, vrienden van Frank, sommige mannen die een sterke band hadden met de Maffia, entertainers en 
politici. Die twee hadden veel gemeenschappelijke vrienden. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze het 
congres op een eigendomsakte hadden staan. Oom Frank herinnerde mij er regelmatig aan dat ik Petrus 
zou ontmoeten als ik mezelf niet aan hun regels hield. Hij vertelde me vaak over Petrus die aan de 
hemelpoort op mij stond te wachten, en dat alles alleen maar omdat ik een stoute meid was, die hij naar 
Petrus moest sturen. Dit was nog in de late 60er jaren en de vroege 70er jaren, voordat mijn kinderen 
werden geboren. Toen mijn kinderen eenmaal waren geboren gebruikte deze mannen bedreigingen 
tegen mijn kinderen om mij te terroriseren. Bob kon heel luchtig zijn arm om de schouder van Frank slaan 
en zeggen:”Neem haar onder handen Frank.” Dan wist ik dat ik ergens niet helemaal naar volle 
tevredenheid had gepresteerd en was ik doodsbang, en in angstige afwachting van de afstraffing die me 
boven mijn hoofd hing. Frank sloeg me soms zo lang dat mijn wangen in brand leken te staan, dan gooide 
hij zijn hoofd achterover en lachte venijnig. Hij was echt heel erg ziek en sadistisch. 
Bob kwam soms even langs in Las Vegas voor een zakelijk gesprek met Frank. Soms vloog ik aan boord 
van zijn privèjet mee voor een vluggertje onderweg. 
Erg gewelddadige porno werd gefilmd in het Landmark Hotel in Las Vegas gedurende mijn late 
tienerjaren, en in mijn vroege 20er jaren ( 1968-74).  Ze gebruikten kostuums en seks speeltjes, en 
hadden themas waarop deze films gebaseerd waren die erg gewelddadig waren. Er werden mensen 
werkelijk vermoord tijdens de opnames. Ze hebben mij toen niet vermoord, omdat ik een veel te 
kostbaar bezit voor hen was vanwege mijn programmering. Oom Frank had mij net zo vaak kunnen laten 
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vermoorden als dat hij dat zelf wilde. Hij had vrienden die mensen vermoordden en ze netjes opruimden. 
Hij dwong mij toe te kijken terwijl hij liet zien tot wat ze in staat waren, en hij dwong mij toe te kijken 
terwijl mensen gemarteld werden en gedood, of soms doodgemarteld werden. Toen begon ik te 
begrijpen dat ik elk moment zelf aan de beurt kon zijn. Het drong tot me door dat iedereen, inclusief Bob 
steeds wist wat ik deed, of waar ik was, en ik vroeg me af hoe ze dat konden weten. Om welke 
wonderlijke reden waren zij steeds van alles over mij op de hoogte? Mijn geprogrammeerde brein kon 
toen niet bevatten dat zij alles over mij wisten en elke weg die ik aflegde konden volgen, omdat zij zelf de 
afspraken maakten, zelf de auto`s reden of vliegtuigen en helikopters op de juiste plaats en op het juiste 
tijdstip lieten dalen. Ze programmeerden elke stap die ik zette. In mijn geprogrammeerde werkelijkheid 
dacht ik echter dat mijn programmeurs over bijzondere magische gaven moesten beschikken om dit 
allemaal steeds zo secuur te weten. 
Oom Frank draaide een langspeelplaat voor mij om naar te luisteren, waarvan ik de woorden voor zover 
ik ze nog voor de geest kan halen hier zal opschrijven.  
Het ging ongeveer zo: 
Heeft iemand hier mijn goede oude vriend John gezien? 
Kun je mij vertellen waar hij heen is gegaan? 
Je ontmoet zoveel mensen en het lijkt alsof de goede mensen allemaal jong sterven 
Je kijkt om je heen en ze zijn weg. 
Heeft iemand hier mijn goede oude vriend Martin gezien? 
Kun je mij vertellen waar hij is heen gegaan? 
Enz. 
Alle goede “vrienden” leken te verdwijnen. 
Terwijl ik aan een stoel vastgebonden was, zat ik gedwongen te luisteren naar de muziek en Frank zat 
naast me en tikte op de maat van de muziek op de vloer met zijn voet. Toen plotseling sloeg hij mij recht 
in mijn gezicht met de vlakke hand, en nog eens en nog eens en schreeuwde:”Heb je dat goed 
begrepen?” 
Hij zei dat de gebroeders Kennedy hadden gekregen waar ze zelf om gevraagd hadden. Ze hadden het 
spel niet gespeeld met de spelregels zoals opgegeven door de Maffia. Hij zei:”Jij kunt elk gewenst 
moment de volgende zijn, als je jezelf niet aan de regels houdt.”  
Ik krijg nog steeds een weemoedig gevoel elke keer dat ik dat liedje hoor. 
 
Tahoe zat net zo onlosmakelijk verbonden aan de Maffia als Las Vegas en Reno. Veel entertainers, voor 
het oog van de wereld wereldsterren, vielen onder de Maffia en er waren vele entertainers die onder 
mind-control werkten en grote winsten afdroegen in de “clubkas” van de Maffia zonder te beseffen waar 
ze mee bezig waren. Helen Reddy was er daar waarschijnlijk een van, en Karen Carpenter ook. Ik werd 
geprogrammeerd door middel van enkele liedjes van Karen Carpenter, en ik voelde mezelf erg triest toen 
ze stierf, het was alsof ik een goede bekende verloor. Ik denk dat zij ook onder mind-control stond. Bob 
voorzag de Maffia van illegale handel en toegang tot zijn politieke connecties, en zij voorzagen hem van 
bescherming en connecties over de hele wereld. Ze waren als een spinneweb via vrijwel onzichtbare 
lijntjes wereldwijd met elkaar verbonden tot in de allerhoogste kringen. Er waren enkele favorieten in Las 
Vegas waar Bob mij mee deelde. 
Jimmy de Griek was in mijn ogen een erg angstaanjagend Maffialid. Hij dreigde mij al te vermoorden als ik 
alleen al de verkeerde kant opkeek. Hij was erg wispelturig en veranderde steeds van mening, dus viel het 
echt niet mee om aan zijn steeds wisselende eisen te voldoen. Hij gaf opdracht voor iets, en veranderde 
dan van gedachte zonder mij dat te vertellen. Dan sloeg hij mij tegen de grond omdat ik niet deed wat hij 
gezegd had. 
Hij legde contacten in Las Vegas en bepaalde wanneer en naar wie ik moest gaan om mijn 
“boodschappen”over te brengen. Hij wilde zelf altijd eerst “van het lekkers snoepen” voordat hij mij 
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wegbracht om seks met iemand anders te gaan hebben. Ik kan me zijn gezicht nog voor de geest halen als 
een wat donker getinte man, die zichzelf ook van dat rare half-Engelse taaltje bediende, dat veel van die 
Maffia mannen spraken, alsof ze nooit de moeite gedaan hadden om onze taal echt goed onder de knie 
te krijgen. Hij sprak grammaticaal zo onjuist dat het soms echt niet meeviel om er überhaupt iets van te 
snappen. Hij kon mij dan een boodschap geven voor Bob en daar een paar woorden tussen zetten die op 
dat moment er niet bij leken te horen zoals “Ezels staartje” of “Olifantenoren” en ik begreep daar destijds 
helemaal niets van. Nu dat ik vrij ben van mind-control begrijp ik dat dit codewoorden geweest moeten 
zijn voor een of andere politieke partij. Jimmy de Griek droeg ook een diamanten ring aan de pink van zijn 
linkerhand. Ik denk dat ze als herkenningsteken voor elkaar dienden, want mijn vader droeg ook altijd zijn 
diamanten ring aan zijn linkerpink als hij mij in Las Vegas bij de Maffia afzette. Jimmy de Griek stuurde mij 
regelmatig aan in Las Vegas en bracht me dan in contact met de mensen waaraan ik geprostitueerd werd. 
Het mag duidelijk zijn dat ik vooraf al door De Raad was geprogrammeerd met de boodschappen die ik 
over moest brengen, terwijl Jimmy in feite ook alleen maar hun loopjongen was die mij alleen maar op de 
juiste adressen met de juiste mensen in contact moest brengen. Ik vraag me wel eens af hoe Bob Hope, 
Henry Kissinger en De Raad  vaak ver van tevoren wisten met wie ik in contact gebracht zou worden, ik 
werd vaak voor bepaalde mensen ruim van tevoren geprogrammeerd.  
Gedurende de late 60er jaren en de 70er jaren waren er s`avonds in de hotels in Las Vegas veel van de 
allergrootste entertainers aanwezig, en ik werd naar veel van deze sterren gestuurd om mijn seksuele 
diensten aan te bieden, maar er was altijd een bedoeling bij. Er was altijd een boodschap, en vele sterren 
bevonden zich ook onder mind-control. Zo ontstond de situatie dat de ene robot in feite de andere robot 
programmeerde. 
Bij sterren als Elvis Presley, Sammy Davis jr. , Ed McMahon, Johny Carson, Jimmy Dean en vele anderen 
werd ik regelmatig afgeleverd. Mijn vader bracht mij naar las Vegas totdat ik al mijn 21e verjaardag achter 
de rug had. Daarna gingen mijn man en ik zonder mijn ouders. Craig bracht me in het hotel tot aan de 
deur van de kamer met het nummer in zijn programmering en ging dan weg met de mededeling dat hij 
beneden in het casino wat ging gokken en daar op mij zou wachten. Ik smeekte mijn man soms niet te 
gaan, maar hij zei dan dat ik me aanstelde en ging toch steeds weg. Direct nadat Craig weg was, kwamen 
de mannen in de zwarte pakken en dan werd ik onmiddellijk “voorbereid” voor het werk dat ik moest 
gaan doen voor mijn programmeurs en bazen.  
 
MEER OVER ELVIS - HIJ WAS OOK EEN ROBOT 
 
( Inzet: het hier volgende gedeelte gaat mij als fervent fan van Elvis Presley enorm aan het hart. Wie van 
ons had ooit kunnen vermoeden wat er achter de façade van het extravagante leven van een superster 
schuil gaat? Het is met pijn in mijn hart dat ik deze kant van Elvis ( mijn idool) moet belichten. Als je 
eenmaal ergens aan begint moet je dat ook volledig doen, en de discipline op kunnen brengen om door te 
gaan, ook wanneer het tegen alles indruist van wat je dacht te weten. Maar is dat niet het geval voor de 
volledige inhoud van dit boek? En was het leven van een superster als Michael Jackson zoveel anders 
dan?.) 
 
De Maffia en anderen hadden Elvis in hun greep. Oom Frank stuurde mij naar Elvis om hem “een 
pleziertje “te doen. Ik werd geïnstrueerd om seks te hebben met Elvis en hem dingen te vertellen 
waarvan zij vonden dat hij die weten moest, maar ook sleutelzinnen die hij moest zeggen op toneel of in 
een lied moest “verpakken.” “Als hij niet deed wat er van hem verlangd werd,” zo werd hij door de Maffia 
bedreigd, “dan zou hij gemarteld worden, of zijn oude dame” zoals hij haar noemde.  
Ik weet niet precies wie hij daarmee bedoelde, ik kon niet denken. Ze waren de baas over Elvis en 
stuurden zijn leven stap voor stap. Ze stuurden mij voor een show naar binnen om hem te instrueren wat 
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hij moest zeggen tegen het publiek of wat hij moest doen tijdens zijn optreden van die avond. Hij was 
gewoonlijk zo onder de invloed van drugs en medicijnen dat hij “dat seksgedoe” zoals hij het noemde niet 
eens kon. Dan bracht ik mijn boodschap over welke hij die avond moest zeggen tegen het publiek. Daarna 
viel hij vaak zwetend als een paard languit op bed. Hij was knap, zelfs onder die omstandigheden, totdat 
hij enorm begon aan te komen, toen zag hij er bedroevend slecht uit. 
Ik ben gebruikt bij Elvis totdat hij stierf. De laatste keer dat ze mij naar hem toe stuurden was hij bijna 
bewusteloos. Ik weet niet wat ze met hem deden, maar ze hebben hem tot op het allerlaatste moment 
gebruikt en toen kwam plotseling de angst dat hij wellicht uit de school zou gaan klappen en dat mocht 
niet gebeuren, dus hield men hem in een constante verdoofde staat met veel medicijnen om hem in 
bedwang te kunnen houden. Daardoor brak het moment aan dat hij niet langer “veilig” gebruikt kon 
worden en dus “stierf”hij.  
Nee, dit was beslist geen ongeluk of een natuurlijke dood. Hij had erg veel hulp bij zijn dood van zijn 
programmeurs. 
Het leven van Elvis werd zwaar beïnvloed door deze mannen. Als ik boodschappen over moest brengen 
naar Elvis werd ik eerst in mijn arm geïnjecteerd en dan ( als ik niet van tevoren geprogrammeerd was ) 
werd er een boodschap in mijn oor gefluisterd. Nooit gesproken of geschreeuwd, altijd gefluisterd. 
Daarna werd ik naar Elvis gestuurd om mijn boodschap over te brengen. 
Elvis herhaalde dan de gesproken tekst in de aankondiging van een lied, of nam het zelfs op in zijn 
songteksten. Het kon wel gebeuren dat het standaard tekst werd in een van zijn nieuwe liedjes. 
“If you`re looking for trouble, you`ve come to the right place” 
“Als je ruzie zoekt, ben je aan het goede adres.”  
Zou wel eens een waarschuwing van De Raad aan iedereen geweest kunnen zijn. 
Slechts een enkele sleutelzin was voldoende om de geprogrammeerde individuen onder controle te 
houden. Vele slaven voelden zich tot hem aangetrokken, of deden dingen als resultaat van het timbre in 
zijn stem, zijn muziek en de uitvoering. Tijdens concerten werden de boodschappen vaak mondeling als 
introductiepraatje verpakt. Hij was niet anders als Michael Jackson, die hem op vele manieren “verving.” 
Voor zover ik het kan bepalen stonden ze beiden onder mind-control. 
Mijn bazen gaven mij vaak de sleutel van zijn suite en stuurden me dan naar hem s`avonds laat om een 
boodschap over te brengen nadat ik seks had gehad met The King. In het begin, toen ik 18-19-20 jaar oud 
was, was hij daar ook ontvankelijk voor en hadden we gewoon seks, met mij meestal boven op hem en 
dan fluisterde ik de boodschap in zijn oor. Soms waren de boodschappen aan hem verpakt in de woorden 
van zijn eigen liedjes. Het was alleen vaak zo, dat er dan een paar woorden ontbraken en de zin kreeg 
daardoor dan een geheel andere betekenis. Zoals:” Wise men say, only fools rush in” ( wijze mannen 
zeggen, alleen gekken doen iets gehaast, onnadenkend, te haastig ) en dan werd dat altijd gevolgd door 
woorden, getallen en codes die ik niet begreep, maar waaruit ik opmaak dat Elvis wel geprogrammeerd 
moest zijn, om met die cryptische informatie ook maar iets te kunnen. Als hij de boodschappen tussen de 
liedjes door aan het publiek overbracht, gingen deze boodschappen diep in het onderbewustzijn van het 
publiek. Hij hield hiermee hoogstwaarschijnlijk een massa vrouwen die onder mind-control stonden in 
een gewaarborgde veilige modus, en wie weet, misschien ook wel net zo veel mannen. Het zijn vaak de 
meest simpele teksten die een enorm sterke impact kunnen hebben op de mensen die hierop 
“geconditioneerd” zijn. 
In zijn latere carrière toen ik in mijn vroege 20er jaren was, werd Elvis steeds minder zichzelf, ik was hier 
getuige van elke keer weer als ik in zijn suite kwam. Hij was altijd alleen als ik daar aankwam, wat mij 
hoogst verwonderde. Meestal lag hij al in bed en sliep als ik aankwam. Men had mij de sleutel gegeven 
om binnen te komen en hij ging niet eens verrast rechtop in bed zitten of keek er van op dat ik daar was. 
Het leek bij zijn leven te horen dat alles om hem heen gebeurde zonder dat hij daar echt zelf bij 
betrokken was. Hij was volledig van de kaart door zijn verslaving aan drugs en alcohol. Elvis had een hele 
apotheek aan tabletten en pillen op zijn nachtkast staan en zei soms wat slaapdronken dat hij ze allemaal 
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nodig had. Het kwam ook regelmatig voor dat hij zo lusteloos was dat hij niet eens een erectie kon 
krijgen, elke poging mijnerzijds om hem aan te sporen was vruchteloos. Ik kon dus niet altijd mijn 
opdracht uitvoeren op de manier zoals mij opgedragen was. Dan gaf ik hem de boodschap toch en verliet 
daarna zachtjes de suite terwijl ik deed zoals geprogrammeerd “de sleutel binnen achterlaten, bij de 
herinneringen.” 
Vanuit mijn ervaringen was Elvis een speelpop, een pion, en op het eind, volledig onder controle en 
volledig opgebruikt door deze mannen, die volledige controle over hem hadden. 
Ik deed persoonlijk de ervaring dat het imago dat hij neerzette op het podium in niets leek op de persoon 
die hij privè was. Om hier een voorbeeld van te geven deel ik met u een ervaring over een situatie die ik 
zelf met hem meemaakte. Maar voordat ik dit doe, wil ik u vertellen dat deze herinnering naar boven 
halen een erg onaangenaam gevoel bij mij teweeg bracht zoals u zult begrijpen als u verder leest. 
Het was op zekere avond dat ik de suite van Elvis binnenkwam, waar ik hem liggend op bed aantrof, nog 
steeds in zijn witte pak met gouden sierraden behangen, dat hij op toneel gedragen had. Ik keek toe 
terwijl hij liggend zijn maaltijd verorberde die hem door roomservice gebracht was. Daarna was ik er 
getuige van dat hij overgaf in de badkamer. Hij was vreselijk kwaad op zichzelf omdat hij zo dik was en af 
moest vallen voor zijn uitstraling tijdens de shows op toneel. Het leek er veel op dat hij dit overgeven 
enigszins zelf manipuleerde. Alles wat ik zeker weet is dat hij naar de badkamer ging om over te geven en 
toen hij terugkwam stonk hij naar braaksel. Het duurde niet lang voordat hij weer opveerde en zich weer 
terugtrok in de badkamer om opnieuw over te geven. Hij stond voor de spiegel en huilde en terwijl hij 
met beide handen op de tafel bonkte riep hij:”Ik haat mijn leven! Alles is naar de haaien, en nu wil jij nog 
dat ik jou neuk, en ik kan het niet eens, Ik ben geruïneerd, ik ben een mislukkeling!”” 
Ik legde mijn hand op zijn rug als troost, en wreef toen langs de achterkant van zijn nek. Toen hij mijn 
aanraking voelde, liet hij zijn hoofd zelfs nog dieper over de wasbak hangen en hij jankte:”Mijn God ik ben 
een wrak, Ik heb geen idee wat er gebeurd is, waar het is misgegaan, zomaar ineens ben ik niets meer.” 
Toen schreeuwde hij:” Wat is er toch aan de hand, wat is er aan de hand met mij?” en hij trok aan zijn 
haren. Ik hielp hem overeind en toen hij zich omdraaide omhelsde ik hem, maar hij bleef maar huilen en 
huilen en klapte bijna dubbel in mijn armen. Ik bracht hem terug naar bed en hielp hem te gaan liggen. Hij 
lag dwars over het bed, en ik kon hem met de beste wil van de wereld niet languit op het bed krijgen wat 
mijn programma me blijkbaar voorschreef. Ik ging naast hem liggen en wreef over zijn borst. Zijn brede 
halsopening stond open en zijn stevig behaarde borst wond me op, maar hij was helemaal van de wereld. 
Ik bedekte hem met de bedsprei en ging op mijn tenen de kamer uit. Mijn vader stond buiten, net naast 
het einde van de trap. Hij droeg een beige jas en knipte met zijn vingers met de hand waaraan de 
diamanten ring aan de linkervinger zat, ik luisterde meteen aandachtig naar alle aanwijzingen die hij me 
gaf, en hij zei me toen hem te volgen. Hij leidde mij naar een andere kamer, via een trap naar beneden. 
Hier trof ik Craig die op mij zat te wachten. Mijn vader duwde mij de kamer op en sloot de deur achter 
zich, toen gaf hij mij een enorme stroomstoot tussen mijn schouderbladen die me volledig mijn 
bewustzijn deed verliezen en tegen de grond klappen. Craig probeerde mij op te vangen, terwijl mijn 
vader de kamerdeur dicht gooide.  Ik lag daar een tijdje en toen ik weer “bijkwam” zoals ze dat noemden, 
kroop ik naar de badkamer en wist ik mezelf uit te kleden en in de badkuip te klauteren. Het kalmerende 
effect van het warme water bracht me weer tot leven, maar ik voelde me misselijk, gedrogeerd en ik was 
op, helemaal kapot. Ik had moeite om mijn ogen open te houden, maar wist uit de badkuip te komen, 
mezelf af te drogen en een wit nachthemd aan te doen om in bed te dragen. Langzaam en waggelend 
bereikte ik bibberend mijn bed, waar ik naast Craig kroop. Ik voelde me twee volle dagen ontzettend 
beroerd en kon bijna geen hap naar binnen krijgen. Ik voelde me uitgeput en lusteloos, maar ik kon op 
geen enkele manier met mijn eigen brein in contact komen om uit te vinden waarom. 
Na enige tijd kon Elvis helemaal niet meer aan de vereiste verplichtingen voldoen. Henry en zijn maatjes 
lachten en zeiden dat Elvis nu wel wat had van de blikken man uit de tovenaar van Oz. Hij was verroest en 
klaar voor de schroothoop. Zo spraken deze mannen over Elvis. Ze namen een wat afwachtende houding 
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aan totdat Elvis totaal niet meer kon functioneren van alle drugs en medicijnen die hem door zijn 
“dokter” al dan niet vrijwillig werden toegediend. Toen stopten ze zijn “tikker” zodat hij niet meer hoefde 
te lijden. Ik vermoed dat Frank Sinatra en zijn vrienden hier de laatste hand in gehad hebben. 
 
WE SPELEN GOUDLOKJE EN DE DRIE BEREN 
 
Bob noemde het “Het spelletje van goudlokje en de drie beren.”  
Hij liet mij dat spel spelen met zijn vrienden in Las Vegas en andere steden. Sommige avonden speelde ik 
dan goudlokje die bij de drie beren ( Dean Martin, Gene Kelly en Mickey Rooney ) ging “slapen.” Mickey 
Rooney is, naast een heleboel andere dingen, een pedofiel en was als de dood om publiekelijk met 
kinderseks in verbinding te worden gebracht, maar hij dacht dat het wel veilig zou zijn om een kind als 
seksslaaf te hebben. Hij dacht dat hij nooit zou worden ontmaskerd. 
Gene Kelly draaide als een nicht in het rond, en rook altijd naar de meest vreemde luchtjes zoals eau de 
bamboo. Het was pittig en heel zoet, en hij droeg een zijden kamerjas waarin hij steeds onophoudelijk 
ronddanste als een op hol geslagen draaimolen voordat hij eindelijk op het bed ging zitten waar ik voor 
hem knielde om hem oraal te bevredigen. Hij bleef daarbij kaarsrecht en onbewogen zitten als een 
standbeeld. Ik duwde hem dan achterover op het bed en zei:”Ontspan je en geniet van de sensatie,” Als 
hij dan klaarkwam in mijn mond slikte ik elke druppel van zijn sperma alsof het slagroom was, zoals mijn 
programmering voor deze “patiënt” mij ingaf. Daarna keek ik hem diep in zijn ogen en zei dan heel 
verleidelijk:”Je smaakt verrukkelijk.” 
Versuft en bijna in slaap zei hij dan:”Dank je wel, wil je jezelf uitlaten?” en dat deed ik dan, maar ik wist 
niet waar ik naar toe kon, en dus ging ik maar boven aan de grote trap zitten, die naar beneden voerde 
naar de ontvangsthal. 
Mijn moeder kwam me ophalen. Ze kwam de trap op in een lichte bruine bontjas en pakte mij bij mijn 
hand en voerde mij dan naar buiten waar haar auto ergens geparkeerd stond. Als ik diep in trance was 
voerde ze me aan haar linkerarm mee alsof ik blind was. Ik kan me herinneren dat ik het belletje aan haar 
bedelarmband vlak bij mijn oor hoorde klingelen. Ze nam me vaak bij de arm en “bracht mij wel even.” 
Op zekere avond werd ze onderschept door Frank Sinatra terwijl wij net uit een lift kwamen. Hij ranselde 
haar ongelooflijk af vlak voor mijn ogen, om ons beiden duidelijk te maken wie er de lakens uitdeelde. 
Nog steeds onder mind-control kan mijn moeder zich dit voorval absoluut niet herinneren. Net zo min als 
zovele herinneringen die bij mij boven komen die ik niet met haar kan delen, omdat bij haar alles 
werkelijk onbereikbaar diep zit weggestopt. 
Het was eigenlijk hun bedoeling, dat mijn herinneringen ook zo onbereikbaar weggestopt zouden blijven 
voor de rest van mijn leven. 
 
MEER OVER DE MAFFIA 
 
 
Sommige van dezelfde onderdelen van de Maffia die contacten onderhielden met de Kennedy`s waren 
ook verbonden met Nixon, Reagan en andere presidenten en politici. Het was zonneklaar dat deze 
afdeling ook verweven zat in de nationale politiek en dat al heel lang voordat ik mijn intrede deed. Ze 
hadden bijna overal een stevige stok tussen de deur, en konden vele zaken runnen doordat ze zich 
verzekerd hadden van bescherming of tussenkomst/ ondersteuning van hun plannen en activiteiten door 
de regering. Hierbij maakten zij volledig gebruik van politieke kennis en voorkennis, inzichten en posities. 
Ik kan het weten, want ik leverde berichten af tussen de Maffia en de Amerikaanse regering  gedurende 
vele jaren. 
Key Biscayne was ook een lokatie waar ik aan de Maffia gekoppeld werd, en waar ik te horen kreeg dat er 
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geen weg meer terug was, en dat er nu nergens nog een bordje was waar ”uitgang” op stond. 
Nou ja, dat was tenminste wat ze toen zeiden.  
Er was een vent die ze “Freddy”noemden en andere Maffiosi die politieke connecties hadden. Bebe 
Rebozo was ook verbonden aan de Maffia en ook aan Nixon en ze werden vaak samen gezien, maar 
Rebozo was weer net niet zo hecht met de kern van de Maffia als andere Maffiosi. Hij leek een beetje de 
ambassadeur voor de Maffia. Ik was bang voor die Maffiosi, want ze kregen meestal hun zin als ze iets 
wilden, en dat hield ook wel in dat ze mij op hun speciale maffiamanier onderhanden namen om aan 
informatie te komen. Bij een gelegenheid zetten ze mijn vingers in een klem en drukten zo hard dat mijn 
vingers bijna verpletterden. Ik reageerde hier niet op, omdat ik dat niet kon, ik kon eigenlijk helemaal 
niets wat niet geprogrammeerd was, en dit zat gewoon niet in de mogelijkheden en dus werd de 
marteling opgevoerd. Er waren momenten dat ze mij bijna vermoordden om de informatie die ik bij me 
droeg er uit te krijgen. Ik kon alleen informatie spuien als ik op de juiste manier werd gebruikt. 
Gewoonlijk hadden deze spierbundels meer spieren dan verstand, en ontbrak het hen ten enen male aan 
de benodigde kennis om via ingestudeerde codes bij mijn archieven en dossiers te kunnen komen. 
Sterker nog, ze zouden het zeer waarschijnlijk niet eens begrepen hebben als iemand hen het systeem 
had uitgelegd. Dus kregen ze niets uit me, terwijl anderen die wisten dat ik een robot was, en die wisten 
hoe ze daar mee om moesten gaan, dat soms wel voor elkaar kregen. 
Tijdens een ondervraging door de Maffia, waarbij ik vastgebonden op een stoel de ene na de andere klap 
in mijn gezicht kreeg van een vent in een lederen jasje terwijl een ander me bleef vragen naar dingen 
waar ik niets van begreep, hoorde ik een man op de achtergrond zeggen:” Deze bastaarden verkopen hun 
eigen vrouwen, hoe laag kun je vallen?” Het waren incidenten als deze, die mij ervan overtuigde dat er 
tussen alle slechterikken nog af en toe iemand zat die ( zelfs al was het bij de Maffia ) toch tenminste nog 
een klein beetje fatsoen en menselijk gevoel had. 
Ze staken zelfs ooit een naald in mijn oog om me aan het praten te krijgen, maar dat mocht ook niet 
helpen. De naald moet een zenuw geraakt hebben, want mijn hele lichaam schokte achteruit. Zij konden 
niet begrijpen hoe een vrouw zoveel marteling en pijn kon verdragen en daar kregen ze toch op hun 
manier een beetje “respect”voor. Ze begrepen niet, dat ik helemaal niet dapper of flink was, ik kon 
simpelweg niet reageren door jarenlange conditionering en geavanceerde programmering die mij in staat 
stelde om “letterlijk” buiten mezelf te treden, waarbij ik niet meer het lijdend voorwerp was, maar een 
toeschouwer die het allemaal wel zag, maar niet voelde. Tegen de tijd dat dit tot hen door begon te 
dringen hadden ze mij al bijna doodgemarteld. Ik was een komplete robot, getraind niet te reageren op 
pijn of marteling, en er waren vele van dat soort bijeenkomsten in Vegas, Tahoe, Reno, Key Biskayne en 
nog wel meer plaatsen. Toen de maffia eenmaal begon te begrijpen hoe ze aan de informatie die ik 
meedroeg konden komen, werden de codes al snel onder de Maffia doorgegeven.  
Wie ze gemarteld hebben om aan die codes te komen weet ik niet. 
Mijn man ging altijd een stapje opzij staan als de Maffia kwam om mij te halen, en liet mij gewoon door 
de Maffia meenemen. Er was nooit iemand om mij te beschermen. De inmenging in mijn leven door de 
Maffia begon in mijn vroege tienerjaren en duurde vele jaren. Ik werd er ook soms van beschuldigd dat ik 
een microfoontje of een ander soort van afluister apparatuur bij me droeg. Dat was min of meer wel zo, 
maar dat konden zij niet weten en al helemaal niet vinden, hetgeen niet wegnam dat ik regelmatig 
gecontroleerd werd, waarbij ik mezelf volledig moest uitkleden om vervolgens steevast verkracht te 
worden door een of andere spierbundel. Zij begrepen toen nog niet, dat ik door mijn geavanceerde 
training in staat was niet slechts één gesprek tussen twee mensen woord voor woord in mijn geheugen 
op te nemen, maar een hele kamer vol met door elkaar roezemoesende mensen te filteren op gesprek en 
inhoud.  
Om de situatie met de martelingen door de Maffia te voorkomen werd er een speciaal programma 
geïnstalleerd voor de Maffia, zodat ik kon reageren als ik door de Maffia werd benaderd.  Daarna, toen ik 
terugkwam van mijn missie en ik begon spontaan een boodschap over te brengen die door de Maffia was 
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geprogrammeerd voor mijn programmeurs, werden ze toch wel even heel even stil. 
De Maffia wist niet goed wat ze van mij moesten denken, ze dachten vaak dat ik zelfstandig werkte en 
alleen maar in de buurt van de speeltafels rondhing om een of andere rijke kerel aan de haak te slaan. Ik 
werd gewoonlijk daar naar toe gestuurd door de mensen die mij in hun macht hadden, ik zou het zelf nog 
niet in mijn hoofd halen om daar naar toe te gaan. De maffia had de groep van mensen waar ik voor 
werkte nauwelijks iets te bieden. De Raad ging het niet om kruimeldiefstal ( ze noemden de Maffia ook 
wel kruimeldiefjes) De Raad wilde  niet zoals de Maffia een lekker stuk van de taart. Ze wilden de hele 
taart met de Maffia erin. De Maffia waren voor De Raad, niet meer als alledaagse mensen en hoorden 
ook bij de werkbijen. Net zoals u en ik. Iedereen had een plekje op de lijst met rangordes en de Maffia 
was op de lange duur onbelangrijk en kon gemist worden. Door de jaren heen werd ik langzaamaan een 
bekend gezicht bij de Maffia in las Vegas, en op de lange duur kende iedere Maffiosi mijn gezicht. 
Sommige Maffiosi hadden connecties met Bob Hope in Palm Springs en anderen hadden weer nauwere 
banden met Dean Martin of Frank Sinatra. 
Ik was altijd erg bang dat ze mijn kinderen zouden vermoorden of mij, maar het zal me nooit weerhouden 
van te doen wat ik nu doe. Ik weet dat dit het enige juiste is dat ik kan doen nu ik niet langer in hun macht 
ben omdat hun mind-control geen vat meer op mij heeft. Op de een of andere manier kennen ze 
iedereen en weten ze alles van iedereen en hebben connecties van hoog naar laag in politiek, zaken, en 
mensen. Het aantal  slachtoffers, dat nog steeds in hun macht is, is waarschijnlijk vele malen groter alsdat 
zelfs ik bevatten kan. Dit gaat al vele tientallen jaren door en gebeurd in steeds toenemende mate met 
steeds verder geperfectioneerde apparatuur. 
 
THE RAT PACK  
( Inzet: Dit is een oude naam waarmee destijds aangeduid werd: de vaak als trio optredende Dean Martin, 
Sammy Davis Jr. en Frank Sinatra. Dit trio werd vaak samen met Peter Lawford en Joey Bishop aangevuld 
tijdens optredens voornamelijk in Las Vegas.) 
Brice Taylor noemt dit: Soort zoekt soort. 
 
Ik was geprogrammeerd om mager te blijven, gebruind en onnozel, en om als het stereotype domme 
blondje over te komen. Op een prachtige zonovergotene Zuid Californische zomerdag klopte ik het 
strandzand van mijn bikini en voeten en sprong in mijn auto om de Pacific Coast snelweg op te zoeken 
onderweg naar mijn volgende opdracht. Gekleed in slechts mijn witte bikini met een witte zijden 
overgooier en een paar sandalen, liep ik het Malibu gerechtsgebouw binnen. De vrouw achter de balie 
wuifde mij met een handgebaar richting de privèvertrekken van de rechter. Zonder enige aarzeling ging ik 
naar binnen en klom meteen bij rechter Merrick op zijn schoot. Zand, gebruind kleurtje en 
zonnebrandolie op mijn lichaam, zat ik daar. Hij lachte, leunde achterover en zat zichtbaar met een grote 
grijns te genieten van alle seksualiteiten die ik hem liet beleven. Ik bevredigde hem seksueel en vertrok 
weer net zo snel alsdat ik gekomen was. Bob had een grap voor die rechters bij mij geprogrammeerd. Het 
was een tekst die destijds iedereen in Amerika kende van een bekend tv programma waarin een bepaalde 
tekst vaak herhaald werd. Die tekst moest ik tegen de rechter zeggen als hij bijna klaarkwam. Die tekst 
was:”Pas op, hier komt de rechter, hier komt de rechter.” 
Bob had me zelfs voorzien van enkele tophits. Net zoals een jukebox. Het leek hem wel grappig die optie 
ook eens uit te testen en dat werkte net als al het andere. Ik kreeg door Bob liedjes geprogrammeerd die 
afgestemd waren op mijn diverse alters en passend waren voor diverse gelegenheden. Ik had alters die 
de songs konden zingen op een manier die griezelig dicht bij het originele stemgeluid van de echte artiest 
in de buurt kwam. Ik kende de tekst “uit mijn hoofd” en zong met dezelfde toonverbuigingen als de 
originele artiesten. Veel mensen dachten dat ik erg adrem was, wanneer ik op het juiste moment en met 
het juiste stemgeluid een lied liet horen, maar in feite was ik slechts een robot, geprogrammeerd om te 
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doen wat er in mijn programma stond, en op het moment dat dit door een van de programmeurs 
gewenst leek. 
Bob stuurde mij naar Chasey Kasem de disc jockey van het KRLA. De volgende dag moest Chasey daar iets 
voor terugdoen. Bob liet mij “in opnamestand” de hele dag bij de radio plaatsnemen en naar het 
programma van Chasey luisteren. Hij draaide de hele dag grammofoonplaatjes en gaf er uitgebreid 
achtergrond informatie bij over de artiesten wiens laatste tophits hij dan er meteen achteraan liet horen. 
Bob zei dat ik de hele dag moest luisteren “om de deksel op de emmer te houden.” Bob vertelde me dat 
ik mijzelf moest zien als een vuilnisemmer en dat hij er altijd zou zijn ( wat er ook ooit gebeuren zou! ) om 
te zorgen dat de deksel op de emmer zou blijven. Hij gebruikte die vergelijking met een vuilnisemmer 
gedurende een lange tijd, om mijn geheugen op te frissen zodat ik niet zou vergeten aan wie ik mijn 
loyaliteit moest tonen, maar hij gebruikte de vergelijking met de vuilnisbak ook om mijn herinneringen 
aan gebeurtenissen door de “versnipperaar” te gooien. Dat was ook een geliefde omschrijving die Bob en 
Henry graag gebruikten om aan te geven hoe ze dachten mijn geheugen te wissen. Mijn oudste broer Jim, 
die absoluut zonder enige twijfel zijn eigen programmering volgde, zag er hardhandig op toe dat ik de 
hele dag op televisie naar Sesamstraat keek, zoals Bob mij bevolen had. Ik moest samen met de kinderen 
van mijn broer de hele dag voor de tv zitten en kijken naar alleen maar eindeloos Sesamstraat. Het 
Koekjes Monster in de vuilnisbak herinnerde mij eraan mijn mond dicht te houden ( de deksel op de 
emmer te houden) Als ik mijn ogen liet afdwalen van het tv scherm was daar steeds mijn broer die me 
met zijn harde knokkels tot de orde riep. 
Gedurende deze periode in mijn leven beëindigde ik het voortgezet onderwijs, en ondanks dat mijn 
ouders en mijn leraren vonden dat ik niet begaafd genoeg was voor nog een verdere opleiding, zag ik er 
zelf naar uit om colleges te gaan volgen bij het Pierce College in Woodland Hills. Craig en ik waren al bij 
elkaar sinds dat we dertien jaar oud waren en ik was altijd trouw geweest voor zover mijn bewustzijn 
daar enige notie van had. Ik had geen afspraakjes met andere jongens. Nooit!. Craig bereide zichzelf er op 
voor om naar de universiteit te gaan in Colorado. En mijn school? Mijn opleiding?  Ik was mezelf er totaal 
niet van bewust dat mijn hele leven aan elkaar hing van seksuele afspraakjes met mannen in erg hoge en 
erg uiteenlopende functies. 
Ik werd gefilmd in pornografische films in studio`s en op lokaties inclusief Woodland Hills, Hollywood, 
Malibu, Bel Aire, Studio City, diverse lokaties in de San Fransisco Valley en nog veel andere lokaties 
verspreid over heel Californië. Ik was ook nog een tijdje in dienst van Harold Anderson bouwmaatschappij 
in Bel Aire, maar vreemd genoeg kan ik me wel herinneren dat ik daar in dienst was, maar ik heb geen 
enkele herinnering aan mijn werk daar, wat ik daar doen moest, of in welke hoedanigheid en in welke 
functie ik daar werkte, of wat dan ook. Ik kan me herinneren dat er in deze periode van mijn leven enorm 
veel pornofilms gemaakt werden waarin ik moest meedoen. Het niveau nam door de jaren heen ook een 
steeds professioneler karakter aan. Tijd is geld! 
Er waren diverse thema`s, kostuums, achtergrondmuziek, professionele make-up, speciale rekwisieten en 
belichting. Al het materiaal werd in de loop van de jaren het beste van het beste. Mijn alters waren 
geleerd hoe te bewegen op de muziek, te draaien voor de camera`s, niet in de camera te kijken of juist 
wel direct in de lens te kijken, en mijn lichaam zodanig naar de camera te draaien dat de film crew de 
beste opnames kregen. Als ik dan klaar was met een hele draaidag in een pornosetting, ging ik naar huis, 
naar mijn moeder en vader in Woodland Hills en kon dan later op de dag zelfs nog een afspraakje hebben 
met Craig, in de volle overtuiging dat ik een onschuldige, trouwe en liefhebbende vriendin voor hem was. 
Doordat ik voortdurend onder mind-control was kon ik niet weten, in die tijd, dat ik alles behalve aan 
doorsnee meisje was, met een normaal leven, als een normale tiener, in een normaal gezin in Woodland 
Hills. 
Het veel omvattende contact dat ik had met Bob Hope als een tiener en ook later nadat ik 20 jaar 
geworden was, 
liet mij zien dat Bob Hope`s leven als entertainer slechts een welliswaar perfecte dekmantel was, maar 
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niettemin een dekmantel. Entertainment was in feite slechts een bijkomstige hobby van hem. Ik was er 
persoonlijk getuige van dat hij als strategisch en invloedrijk persoon essentieel was en deel nam aan een 
complot van duistere figuren die slechts een doel voor ogen hebben en dat is de hele wereldbevolking 
naar hun hand te zetten. Hij onderhield directe contacten met het Witte Huis in Washington DC, maar hij 
had niet zo`n directe telefoonlijn met het Witte Huis, zoals Nelson Rockefeller wel had. Doordat ik, zonder 
daar zelf enige zeggenschap in te hebben, aan Bob Hope vast kwam te zitten, kwam ik in contact met heel 
veel bijzonder machtige zakenlui, politici en beroemdheden. 
Ik werd naar een klein vliegveldje gevlogen in Palm Springs om mij bij Bob en zijn handlangers te voegen. 
Ik werd opgehaald door een zilverkleurige limousine en naar zijn huis gebracht. De mannen in pak 
haalden mij op en brachten mij dan bij Bob, waar hij op dat moment ook mocht zijn. Bij hem thuis, op de 
golfcourt, of in de stad. Voorat ik bij Bob werd afgeleverd, gaven ze me altijd mooie kleding, schoenen en 
sierraden om mezelf op te doffen voor Bob. 
Wanneer Bob in de club was, of in een vergadering met de maffiosi en hij zag mij, wenkte hij me altijd bij 
zich en zijn steevaste begroeting was dan altijd:” Laat me eens even goed naar je kijken schatje.” Hij trok 
daarbij dan zijn wenkbrauwen op en maakte een inschatting van wat hij zag, om te zien of het zijn 
goedkeuring kon wegdragen en of ik wel sexy genoeg voor hem was, en dan trok hij mij bij zich op zijn 
schoot. Hij pronkte graag ten opzichte van zijn “maten” met mij en showde graag “dat groene blaadje.” 
Het was enigszins afhankelijk van het gezelschap waarin we ons bevonden, hoe hij mij aan de overige 
aanwezigen voorstelde. Zo stelde hij mij voor als zijn nichtje, zijn wonderbaarlijke opkomende sterretje in 
de dop, of gewoon als:” mijn groen blaadje” Hij stelde eigenlijk nog het vaakste voor als zijn favoriete 
nicht Sharon Wheatherby. Ik denk dat hij de mensen hun eigen conclusie liet trekken en het leek hem ook 
totaal niet te deren wat anderen dachten. Hij noemde mij nooit bij mijn eigen meisjesnaam. NOOIT! 
Ik moest vaak mee met Bob wanneer hij ging golfen in Palm Springs. Bob of de pakken gaven mij altijd de 
kleding die ik dragen moest. Ik werd nooit gevraagd om zelf eens een balletje te slaan, ik moest mee, 
kijken en glimlachen, en meer niet. Op deze dag zong Bob voor mij, zoals hij wel vaker deed als hij in een 
goede bui was. Hij maakte grapjes met mij zoals je dat zou doen met iemand die er op reageren kan, alsof 
ik überhaupt al ergens zelfstandig op kon reageren. Als geprogrammeerde slaaf was ik stoïcijns en 
glimlachte zoals mij was opgedragen. 
Na het golfen gingen we allemaal naar het clubhuis om te eten. Een meisje benaderde Bob met een 
fototoestel in een poging een kiekje te maken van Bob. De mannen in de nette pakken belemmerden 
haar de doorgang. Mensen probeerden vaak foto`s te maken maar Bob had altijd iemand die de persoon 
in kwestie aansprak en het rolletje uit het toestel opeiste. Hij kon dan erg onhebbelijk worden en 
schelden op de mensen die zo onbeschoft waren dat ze zijn privacy verstoorden. Er waren meestal niet 
veel mensen ( als er al überhaupt iemand was), op de plaatsen die wij bezochten, of het moest ergens zijn 
waar hij naar toe ging voor een optreden. Dan was hij omgeven door lijfwachten die hem overal 
beschermden. 
Bij zo`n etentje kwamen allerlei onderwerpen ter tafel, en als het zo was dat het niet voor mijn oren ( of 
eigenlijk die van Henry ) bestemd was, dan kreeg ik wat geld in mijn hand gedrukt met de opdracht ”mijn 
neus te gaan poederen.” 
Ik wist intussen dat dit betekende dat ik een flinke tijd moest wegblijven, waarbij ik van tijd tot tijd mijn 
gezicht moest laten zien op een afstandje. Als het gevoelige thema dan weer besproken was, wenkte hij 
mij terug aan tafel, en trok me op zijn schoot. 
Bob ontmoette soms ook mannen die ik herkende als agenten van de Geheime Dienst, omdat ik ze eerder 
bij Richard Nixon of Ronald Reagan had gezien. Na deze ontmoetingen gingen we meestal samen naar 
een hotel of naar zijn huis als zijn vrouw Dolores er niet was. 
 
BOB EN DOLORES 
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Bij gelegenheden dat we met andere mensen samen waren, en Bob wilde dat ik wegging, klopte hij mij op 
mijn achterwerk en zei dan glimlachend:”Tot ziens.” Meteen kwamen dan de nette pakken in actie en 
voerden mij weg. Vaak werd ik dan terug gebracht naar zijn huis waar ik dan de “voorbereiding“ kreeg 
voor een avondmissie. 
Bob hield ervan mensen om zich heen te hebben. Hij hield feesten die door talrijke beroemdheden 
werden bijgewoond. Alles wat naam en faam had, was ooit wel bij Bob Hope over de vloer geweest, of 
kwam daar vroeg of laat terecht. Ik werd vaak door Bob als “cadeautje“ gegeven aan een van zijn 
vrienden of aan meerdere vrienden tegelijk, maar ik was geprogrammeerd om voor de nacht te komen 
slapen in zijn kamer. Behalve als Dolores thuis was. Dolores was niet vaak “thuis” maar als ze er wel was, 
werd ik vroeg teruggevlogen naar huis. Het was wel een vreemde situatie die paar keer dat ik Dolores zag 
op een party, wetende dat ik seks had met Bob, en dat ik veel en vaak met hem onderweg was naar veel 
verschillende locaties met zijn vrienden en zijn zakenrelaties; toch liet mijn eigen gedachte mij niet toe 
mezelf af te vragen wat Dolores nu eigenlijk dacht dat haar man werkelijk deed. 
Bob stelde mij aan veel van zijn beroemde vrienden voor. Bij sommige bijeenkomsten showde hij mij dan 
met een arm om mijn schouder geslagen en met de andere arm gaf hij dan zijn buurman een por met een 
elleboog en een veelbetekenend knipoogje, waarbij hij dan zei:” Waarom zou ik bij zo`n oud lijk als 
Dolores willen zijn, als ik dit hier kan hebben?” Zijn vrienden knikten allemaal altijd instemmend en 
lachten. Hoewel mijn programmering deze nachtelijke activiteiten voor mijn bewustzijn verborgen hield, 
kwam mijn lichaam toch soms slaap tekort. Ik kon dan wakker worden terwijl ik nog doodmoe en volledig 
uitgeput was. Ik had geen idee dat mijn slaaptekort te wijten was aan voedsel- water- en slaaponthouding 
in combinatie met medicijnen en elektroshocks voor programmeer doeleinden. 
 
(Inzet: In dit verhaal, hier verteld door Brice Taylor  
komt deze schoktherapie meerdere malen als een vaststaand feit voorbij, je leest het bijna elke pagina, 
het lijkt al bijna te gaan wennen, zoveel en zo vaak is het inmiddels vernoemd. Voordat u als lezer dit als 
“gewoon”begint te ervaren, lijkt het mij zinvol hier een stuk in te lassen uit een ander boek van een 
zekere Fritz Springmeier die hier uitgebreid onderzoek naar deed,  
Het deel uit het boek van Frits Springmeier staat cursief afgedrukt. 
 
Binnen de Illuminati families start mind control programmering vaak al voor de geboorte van het 
slachtoffer. In vele gevallen worden premature geboorten opgewekt omdat dit traumatisch is voor het 
kind.  

Een premature geboorte is belangrijk omdat deze ingrijpende gebeurtenis voor het kind op een natuurlijke 
wijze traumatiserend werkt op het kind.  

Een premature geboorte zal het vechtersinstinct naar boven halen in het kind. Mocht het kind geen sterk 
overlevingsinstinct hebben en het vecht niet om te overleven tijdens zijn premature geboorte, dan zal het 
zeker niet vechten om te overleven tijdens de folteringen gedurende het programmeren.  

Bij een premature geboorte is het selectieproces al gestart. De geruststellende stem van de 
programmeerder spreekt met hypnotische tonen en wordt zo ook gehoord.  

De hypnotiserende stem werkt zeer sterk op het dissociërende trance-effect van het kind dat pijn lijdt. De 
hypnotische stem bereidt het ongeboren kind al voor in de baarmoeder.  

Hypnotische zaadjes worden al op zeer jonge leeftijd in de hersenen van het kind geïmplanteerd. Deze 
hypnotische zaadjes gebruiken alle zintuigen.  
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In werkelijkheid zijn de programmeurs al bezig de ongeboren baby te programmeren in de baarmoeder. 
Nog ongeboren baby`s worden onderworpen aan opgewekte weeën of aan keizersneden bij een premature 
ouderdom om zeker te zijn dat zij een trauma ondergaan. Wanneer de zuigeling prematuur het comfort 
van de baarmoeder moet missen dan ondervindt het een trauma. Door zuigelingen vervroegd uit de 
baarmoeder weg te nemen creëert dit voor de programmeurs het voordeel om met een vervroegde start 
van de programmering te kunnen beginnen. 

Door gebruik te maken van elektrische schocktherapie brengen zij deze slachtoffertjes ondragelijk hevige 
pijnen toe, waardoor de geest zich losmaakt van het lichaam en de opdracht registreert die de Illuminati 
hen geven.  

Weinig van deze slachtoffers halen de ouderdom van 30 jaar. Vaak omdat ze dan niet meer interessant zijn 
om nog gebruikt te worden, dus wordt er dan afstand van gedaan door ze te doden. U dient zich hierbij te 
beseffen dat een gelijkspanning van 120.000V wordt gebruikt om boodschappen in het brein te brengen en 
dat er 200.000 V wordt gebruikt nabij de schedel om deze boodschappen nadien te wissen. Het mag 
duidelijk zijn dat niet iedereen hiertegen bestand is en er vallen vele slachtoffers onder de “proef” personen 
die de eerste basistraining niet overleven. Maar het beperkt zich niet alleen hier toe. 

De Illuminati maken ook gebruik van satanische rituelen. Om aan kinderen hiervoor te komen, zijn geheime 
afspraken met weeshuizen en jeugdgevangenissen gemaakt, ook worden er kinderen van de straat 
ontvoerd en zijn er talloze buitenlandse vertakkingen wereldwijd die steeds voor verse aanvoer zorgen. 
Niet in de laatste plaats vanuit kloostergemeenschappen en kerkelijke opvangtehuizen van weeskinderen 
van ongewenst zwanger geraakte moeders, die in de hoop op een goed leven voor hun kind, dat ze zelf 
vaak niet kunnen opvoeden de zorg overdragen aan die brave nonnetjes die handelen in pasgeboren 
kinderen over de hele wereld. Sommige slachtoffertjes worden vrij kort na hun ontvoering al vermoord 
tijdens lugubere rituelen waarbij men soms het nog kloppend hart  ( vooral bij baby`s ) opeet, omdat hier 
alle levenslust van het pasgeboren kind nog in zit en dit zou (volgens bijgeloof) de plegers van deze 
gruwelijke misdaden het eeuwig leven verschaffen. Andere kinderen worden in afwachting van hun lot 
opgesloten in ondergrondse kelders of kerkers. ( inzet: denk hierbij o.a. aan de Dutroux-affaire in België) Zij 
zitten vaak onder erbarmelijke omstandigheden angstig en volledig onwetend van wat hen nog boven het 
hoofd hangt. Dat is het gruwelijk lot dan niemand verdiend, van systematisch gedwongen misbruik en 
onvrijwillige opoffering, waarbij de eigen identiteit volledig wordt verwijderd om via helse programmerings 
methoden gedwongen plaats te moeten maken voor de identiteit die de misdadigers voor hun eigen 
ziekelijke genot wenselijk achten.  

Uit het boek van Fritz Springmeier en Cisco Wheeler, The Illuminati Formula,  

Fritz Springmeier ook wel bekend onder de naam Viktor E. Schoof, is een Amerikaanse schrijver en 
onderzoeker die zich vooral heeft ingezet voor het lot van vele slachtoffers van mind-control. Hij legde in 
onderstaande drie boeken de complete agenda van de Nieuwe Wereld Orde bloot, en dat werd hem niet in 
dank afgenomen.  

Boek 1 

The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave, 

 Cisco Wheeler, Fritz Springmeier, On Demand Publishing, ASIN B0006QXVU4, ISBN 1-4404-9022-8 

 

Boek 2 
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Deeper Insights into the Illuminati Formula, Wheeler, Fritz Springmeier, CreateSpace, 2010, ISBN 1-4515-
0269-9 

Boek 3 

Bloodlines of the Illuminati,  

Fritz Springmeier, Ambassador House (November 1998), ISBN 0-9663533-2-3 

Ik wil hier niet te diep ingaan op de persoon van Fritz Springmeier, want dat alleen zou ook een dik boek op 
kunnen leveren. Ik vind echter dat hij voor zijn werk en het kruis dat hij daarvoor te dragen kreeg vermeldt 
moet worden. Omdat hij liever in het volle licht van de waarheid wandelde, in plaats van steeds de 
donkerte van schaduw, nacht en duistere spelonken op te zoeken, werd hij op 31 Januari 2002 
aangeklaagd voor zijn aandeel in een “gewapende bankoverval” waarvoor hij op 12 februari 2003 schuldig 
werd bevonden. 

Ik ben daar niet bij geweest, ik weet niet wat er gebeurd is, ik kan me echter voorstellen dat er hier 
overduidelijk sprake is van iemand die werd opgesloten omdat hij te veel dingen aan het licht bracht die 
verborgen hadden moeten blijven, en daarnaast lijkt het mij dat je geen schijn van kans maakt, als je de 
zogenaamde schijn tegen je hebt in een rechtszaak wanneer je tegenover juryleden, politieagenten, 
advocaten en rechters komt te staan die allemaal de avond van tevoren een lief klein bezoekje van een 
seksslavin of seksslaaf gehad hebben met maar een korte boodschap: “Schuldig.” 

Voor gewapende overval kreeg Fritz Springmeier 51 maanden gevangenisstraf, voor het aanzetten tot 
geweld met een semi automatisch wapen nog eens 60 maanden gevangenisstraf. In totaal bijna 10 jaar 
gevangenisstraf! Hij werd op 25 maart 2011 uit de gevangenis ontslagen. Hoe het nu met hem gaat is mij 
niet bekend. 

Voor de goede orde dient nog vermeld te worden dat Fritz Springmeier op het moment van de overval op 
tien kilometer afstand van de plaats delict was, wat tijdens de rechtszitting als “niet bewezen”werd 
afgedaan. 

Verder met het verhaal van Brice Taylor. 

Bob beschikte over een uitgebreide beveiliging in en om zijn huis in Palm Springs. De vele lampen rondom 
zijn huis gingen s`nachts allemaal tegelijk automatisch aan als iemand het huis naderde. Hij had talrijke 
ingebouwde alarmen in huis en zelfs bewakingscamera`s met televisie monitors zoals ik ook bij Reagan op 
zijn ranch gezien had. Als ik arriveerde liet hij mij op het bed gaan zitten terwijl hij zelf plaatsnam in een 
stoel tegenover mij en dan zei hij:” Laat maar horen.” Ik ratelde dan alle informatie af die ik van Henry 
Kissinger mee gekregen had. 

Bob had lang niet alle nummerieke codes om in al mijn dossierbestanden te komen, Henry had dat wel. 
Dat was ook de manier waarop Henry dat wilde. Ik hoorde Henry wel eens hardop in zichzelf praten terwijl 
hij met mij bezig was. Hij droomde dan hardop:”Ik wil jou absoluut 100% ondoordringbaar hebben voor 
anderen.” Henry zette zelfs een waarschuwingssysteem op binnen zijn eigen systeem dat hem 
waarschuwde als Bob iets met mij probeerde wat Henry niet wilde. Zo zou ik onmiddellijk bij terugkomst 
bij Henry uit de school klappen als Bob stiekem probeerde om bij gegevens te komen die niet voor hem 
bestemd waren. Henry mopperde voor zichzelf heen:”Daar heeft hij geen moer mee te maken.” 

Dolores Hope was al op leeftijd toen Bob met mij scharrelde; Bob zelf was dat trouwens ook, hij was bijna 
50 jaar ouder als ik. Dolores vond het maar helemaal niets, dat ik steeds in de buurt was en, 
ongelukkigerwijs, kon Bob ook niet verklaren wat de reden was van mijn verblijf. Dat kon Reagan nog wel 
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enigszins, die zei dan dat ik zijn secretaresse was, of een administratieve kracht, maar Bob wist niets 
beters te verzinnen dan zijn vrouw wijs te maken dat wij veel tijd moesten doorbrengen om dat we samen 
een tournee naar “onze jongens “in den vreemde aan het voorbereiden waren. Ik herinner me nog dat 
Dolores s`morgens na een party tegen hem liep te vitten in Palm Springs, omdat ik ook nog daar was. Hij 
loog en zei dat ik bij een andere man hoorde. Nu was het absoluut niet zo dat ik nooit met andere mannen 
meeging voor seks tijdens zijn feesten, maar deze keer was dat toevallig niet het geval. Hij ontliep haar 
terwijl ze tegen hem tekeer ging en als hij dan achter haar kwam, zodat zij met de rug naar hem toe stond, 
dan trok hij gekke bekken naar mij. Hij liet haar uitrazen terwijl hij achter haar rug gekke bekken trok, en 
dan pakte hij rustig zijn golfspullen en mij bij de arm en ging een partijtje golfen. 

Zo, recht in haar gezicht, gedroeg hij zich altijd netjes, beheerst, deed aardig en stuurde haar vaak weg om 
mooie spulletjes voor zichzelf uit te mogen gaan zoeken. Hij gaf haar ook elke vakantie waar ze om vroeg, 
dat was geen liefde maar meer iets van: “opgeruimd staat netjes.” Hij verzon veel smoesjes voor mij, 
alleen maar om mij voor seks te kunnen gebruiken. Ik ging ook wel soms met hem mee in voorbereiding 
op een overzeese tour. We maakten dan de studio opnames van de liedjes zodat we tijdens de tournee via 
playback onze shows konden doen. Het ging eigenlijk altijd alleen maar om seks en om iedereen de ogen 
uit te kunnen steken met dat “groene blaadje.” 

Het was niet allemaal gelogen, maar het meeste wel. 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat ik daar beslist niet uit eigen vrije wil was. Ik was een slavin, totaal en 
volledig onder mind-control, met geen enkele mogelijkheid om zelfstandig keuzes te kunnen maken voor 
mezelf over waar ik zou willen zijn, of om me zelfs maar bewust te kunnen realiseren wie ik eigenlijk 
werkelijk was. Bij mijn bewustzijn, in mijn dagelijkse leven ( had ik dat eigenlijk wel? ) had ik geen besef 
van die andere werkelijkheid of dat ik op deze manier gebruikt werd. Ik meende werkelijk dat ik een 
doorsnee studente was, en ik ging trouwen in de volle overtuiging als een maagd voor het altaar te staan. 

Phyllis Diller was een komedienne die zo nu en dan op Bob`s party`s opdook. Ze was vreselijk luidruchtig. 
Ze had niet veel met mij op en walste lomp over me heen. Ze maakte altijd grappen en zij en Bob konden 
de ene na de andere mop uit hun mouw schudden zonder er over na te hoeven denken. Toen ik eens door 
Phyllis betrapt werd op mijn verplichte glimlach richting Bob, schreeuwde ze dwars door de ruimte:” Veeg 
die grijns van je snuit.” Daarna schaterlachte ze vreselijk hard en dat maakte me bang. Bob zei me niet te 
letten op “dat oude lijk” en dat probeerde ik, maar ze was zo ontzettend luidruchtig aanwezig dat het niet 
meeviel om haar te negeren. Ik probeerde echter krampachtig de afkeuring van Phyllis Diller om elke prijs 
te voorkomen. 

Op zekere avond was Bob`s slaapkamer gedecoreerd in een groot bloemenmotief met een crème kleurige 
achtergrond. Hij had een houten bed met nachtkastjes en een enorme kast tegen de muur voor kleding. 
Soms waren er verse bloemen in de kamer gezet, en zelfs af en toe eentje op het kussen. Bob had 
gewoonlijk een nieuw nachthempje klaarliggen voor mij om aan te doen, hij had soms zelfs satijnen lakens 
op het bed. Een lade in de kast bevatte altijd de meest sexy lingerie, nylons, jarretelletjes, bh`s enz. Hij zei 
dat deze lade speciaal voor mij was, maar hij ging altijd zelf naar de lade om uit te zoeken wat hij wilde dat 
ik aan zou doen. Achter in die grote kast had hij ook kleding voor mij die mij perfect paste. Ik had geen 
idee hoe hij aan die spullen kwam, wie deze kleding uitzocht, maar het was altijd precies mijn maat. 

Sinds dat ik gedeprogrammeerd ben en in het openbaar spreek over mijn ervaringen, ben ik in contact 
gekomen met andere geprogrammeerde seksslavinnen die ook met Bob samen waren. Het heeft er nu alle 
schijn van dat we allemaal geprogrammeerd werden op een en dezelfde lichaamsvorm die ze blijkbaar het 
aantrekkelijkste vonden. Bob kon dus wel zeggen dat die lade er alleen voor mij was, maar het zal wel 
altijd een raadsel blijven hoeveel verschillende slavinnen met deze zelfde kleding moesten doen. Bob gaf 
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de voorkeur aan 18-20 jarige meisjes. 

( Inzet: Brice Taylor vertelt hierboven dat ze in het openbaar spreekt over haar ervaringen. Als u de moeite 
wilt nemen om haar naam via uw computer in Youtube in te vullen, zult u vele van deze interviews zelf 
kunnen beluisteren, zo lang ze nog niet verweiderd zijn, want ook dat is een nieuwe rage op internet. Er 
verdwijnt steeds meer werkelijk waardevolle informatie, zo is mij gebleken tijdens onderzoek voor deze 
publikatie.) 

Bob had een gemiddeld maatje penis. Soms maakte hij mij bang tijdens de seks, als hij agressief werd, 
maar hij mishandelde mij nooit lichamelijk. ( Inzet: waarvan het tegendeel meteen in de volgende regels 
bewezen wordt.) hij liet mij alles doen op seksueel gebied wat ik geprogrammeerd was te doen, maar hij 
kwam toch vaak op zijn eigen manier klaar. Dan ging hij meteen slapen. Toen hij ouder werd, werd hij 
gemener en vreemder en onbewust haatte ik hem. Hij had een kleine metalen elektrische koeiendrijver 
die hij soms na de seks in mijn vagina stopte en daarna was het “licht uit”. Ik kon me daarna niets meer 
herinneren. Bob sloeg me ook wel eens als ik iets “fout“ gedaan had. Als ik afgeranseld werd, flipte mijn 
geest over in een andere alter en dan was ik vrolijker, veel “prettiger in omgang” noemde Bob dat terwijl 
hij mijn kin omhoog duwde om mij te kussen.  

Toen hij eens kwaad op me was, omdat ik “de regels overtreden had,” schreeuwde hij tegen mij:” Jij bent 
alleen maar een speelpop, speelgoed voor mijn plezier, vergeet dat nooit jongedame!!” 

 

BIJ HUGH HEFNER 

Toen ik nog een jonge tiener was noemde Bob mij zijn “kleine konijntje.” Hij was bevriend met Hugh 
Hefner an Hugh kwam soms op Bob`s party`s. Hij bracht altijd minstens twee meisjes mee, gewoonlijk 
blondines. “Starlite” was het alter dat ik van Bob kreeg, om zijn “ster” te worden. Hij vertelde Starlite, en 
andere mensen, terwijl ik “aan zijn arm”was, dat hij mij een steuntje in de rug gaf in de entertainment 
industrie. Mijn instructies waren dat Starlite haar haren gescheiden gekamd droeg met een lok over een 
oog om een sexy look te creëren. Starlite moest super sexy zijn. Als hij mij meenam naar party`s vertelde 
hij aan iedereen dat hij mij de kneepjes van het vak leerde omdat ik potentieel had en een aangeboren 
talent had voor entertainment. 

Bob nam me mee naar verschillende van Hugh Hefner`s party`s in zijn penthouse in Los Angeles. Bij een 
van deze gelegenheden besteedde hij extra veel aandacht aan zijn kleding. Hij droeg een lichtgrijs driedelig 
kostuum met een wit overhemd met grijs vlinderdasje en een grijze hoge hoed met daarbij witte 
handschoenen en een lange zwarte rechte wandelstok puur voor de show. Hij zag er goed verzorgd uit, 
maar oud, zijn kleding was echter perfect - nog geen kreukje. Er was een deurpaneel met kleine zilveren 
knopjes die je in een bepaalde volgorde moest indrukken om toegang te krijgen tot Hugh Hefner`s huis. 
Bob wist de cijfercode. Ik zag hoe zijn perfect gemanicuurde hand zich uitstrekte om de code in te voeren. 
Een deur opende en gaf toegang tot een lift. De lift naar Hugh Hefner`s penthouse was rondom voorzien 
van spiegels en Bob zei:”Je ziet er mooi uit vanavond.” 

“Dank je Bob,”zei ik, terwijl hij mij bij mijn arm pakte en mijn gezicht naar de spiegel draaide. “Kijk in de 
spiegel, je kunt jezelf zien gereflecteerd in alle spiegels overal waar je kijkt, er komt geen eind aan. Deze 
avond wil ik een sexy meisje die mooi is, intelligent en onderdanig. Sexy is altijd de meest belangrijke 
kwaliteit. Begrijp je dat?” Nadat ik langzaam “ja” knikte ging hij verder:”Je moet vanavond dicht bij mij 
blijven. Je krijgt geen pauze, dus vraag er niet om. Je blijft gewoon dicht bij mij, is dat allemaal 
duidelijk?”Ik glimlachte en zei:” Ja.” Daarna draaide hij mij weg van de eindeloze spiegel om mij te laten 
“onthouden” en om een van de vele alters te kiezen die geschikt was voor deze avond. Even later ging de 
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liftdeur open. Mijn jurk maakte een knisperend geluidje als ik liep. Toen wij arriveerden gaf ik mijn zwarte 
cape aan de portier en deze gaf hem op zijn beurt weer door aan iemand anders met de 
mededeling:”Deze is van de dame die bij Bob is.” Een oudere man nam deze cape aan, keek mij in mijn 
ogen, maakte een eerbiedig klein buiginkje en zei:”Mevrouw,” voordat hij wegliep met mijn cape en Bob`s 
wandelstok. Bob nam me bij mijn arm en leidde mij naar een grote openhaard waar ik de illusie had dat er 
een naakt meisje dwars door de vlammen danste zonder verbrand te raken. Ze was prachtig beschilderd 
met zwarte en witte strepen wat haar een zebra-look gaf. Ofschoon dat dit de illusie wekte dat ze een 
kostuum droeg, zag ik dat ze onder de verf volledig naakt was. Ze lachte naar Bob en danste verder in zeer 
verleidelijke poses op een heel kleine oppervlakte. Ze had een spookachtige, erg afwezige blik in haar 
ogen. De buitenwanden van het  penthouse bestonden voor het grootste deel uit ramen en je had een 
adembenemd uitzicht op al de twinkelende lichtjes van de stad daar beneden. Het leken wel edelstenen 
op een achtergrond van zwart fluweel. Bob zei mij dat wanneer ik “aan zijn arm” was, dat hij dan die 
avond voor mij was. Bij andere gelegenheden was hij dat niet. De sterren hielden van hun eigen besloten 
feesten, omdat er dan niemand naar hen staarde zoals fans gewoonlijk deden op publiekelijk toegankelijke 
plaatsen. Iedereen was gelijk aan elkaar, en zij konden meer genieten zoals gewone mensen, wanneer die 
op hun gemak waren onder hun gelijken. Hefner`s party`s waren een ontmoetingsplaats voor sterren, als 
een besloten “clublokaal alleen voor leden”, waar iedereen zich op zijn gemak voelde. Men liep in en uit 
en soms was het vol, andere momenten was het weer plotseling erg rustig. Hier kwam men om even de 
accu op te laden om dan weer verder te gaan met de dingen die gedaan moesten worden. Hefner`s 
woning was erg modern, met veel strakke lijnen en hoeken, met veel glas. Bob pikte op die party`s soms 
ideëen op die hij weer kon gebruiken bij zijn eigen party`s in ”the Springs.”  

Bob`s party`s waren van hoogstaande kwaliteit, alles in Hollywood stijl. Hij had wilde party`s met veel 
alcohol en drugs, en andere avonden waren het complete orgies. 

Toen Hugh Hefner zag dat Bob was gearriveerd, kwam hij hem tegemoet en schudde hem de hand.  

Bob zei:”Hal, dit is mijn bekkertje, eh…….ik bedoel lekkertje.” Ze moesten daar allebei om lachen, toen 
boog Bob zich voorover naar Hefner en fluisterde iets in zijn oor wat ik niet kon verstaan, waarop Hugh 
Hefner wegliep. Hij bleef nooit lang in de buurt van Bob op deze party`s.  

Bij een andere gelegenheid zei hij:” Bob, wat fijn je te zien,”waarbij ze handen schudden en Hefner daarna 
een hand over Bob`s arm legde en zei:”Ik kom zo terug, ga niet weg, ik moet daar even iemand spreken 
voordat ze weer de deur uit is,” en hij glipte even weg, maar was snel weer terug en zei:” Kom mee naar 
de keuken.” Bob gaf daarop heel joviaal antwoord door te zeggen:”Ik volg jou overal waar de meiden zijn!” 
We gingen dus achter hem aan de keuken in, waar een heleboel playboy bunnys bezig waren met schalen 
hapjes te maken, die gekleed waren in de traditionele playboy kostuums van een zwarte bodystocking met 
visnetkousen, witte kraagjes en het befaamde witte konijnenstaartje op hun achterwerk. Bob keek zijn 
ogen uit bij al dit vrouwelijk schoon in deze prachtige kostuums, en terwijl hij zijn blikken schaamteloos 
rond liet gaan riep hij:” Wat een lekkers hebben we hier allemaal?” 

Alle meisjes draaiden zich als afgesproken tegelijk om en lachten terwijl ze hun meest verleidelijke blik 
voor de dag toverden. “Hallo meneer Hope ,”zei een meisje, “Ik ben beschikbaar,” en ze lachte terwijl ze 
de boterblokjes op de tafel voor haar voorzag van het playboy logo met een boterstempel. Bob zei:” Jij 
mag gang nummer vijf zijn op het menu, zie ik je later in die gang?” Plagend zei ze:”Dat is goed.” Bob keek 
vragend om zich heen en vroeg:”Nog meer liefhebbers?” Daar reageerde niemand meer op, maar ze 
lachten allemaal beleefd. Bob leidde mij terug naar de kamer waar het zebrameisje nog steeds aan het 
dansen was. “Ze is nog steeds aan het dansen,”zei Bob, en ik keek hem glimlachend aan zoals mijn 
programmering vereiste. Bob nam een drankje van een dienblad dat een bunny hem voorhield. Toen ze 
mij daarna ook een drankje aanbood zei ik zoals geprogrammeerd:”Nee dank je wel, ik zit al aan mijn tax 
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voor vanavond,” terwijl ik in werkelijkheid al in geen uren meer iets te eten of te drinken had gehad. Bob 
was erg handig in die dingen, hij nam met een glimlach een drankje aan, en zette het dan later 
onopvallend weer weg, omdat hij niet wilde dat men zag dat hij niet echt dronk. Later nam hij dan nog een 
paar drankjes aan, maar ik zag hem zelden echt een glas compleet leegdrinken voordat hij het weer 
wegzette, om het volledig in de steek te laten. 

Hugh Hefner had bizarre, exotische onderwerpen op zijn party`s, zoals naakte vrouwen die in allerlei 
kleuren geverfd waren om op verschillende dieren te lijken, maar ook tamme wilde dieren, zoals een 
leeuw die door een bunny zogenaamd “getemd” werd met een grote zweep. Op een keer had hij ook een 
man gekleed als Tarzan, die met een zweep Jane onder handen nam. Ze zeiden dat het meisje niet echt 
gepijnigd werd, dat het allemaal alleen maar show was. Ik weet niet of dat wel echt waar was. Er waren 
wel vaker van dit soort scenario`s – zogenaamde magische sexshows. Van Bob moest ik extra aandacht 
besteden aan de bunnys om zo zelf bunny-vaardigheden op te doen. Ik moest op de speciale danspasjes 
letten om die te kunnen gebruiken bij onze overzeese uitzendingen naar “de jongens,” maar hij zei ook dat 
het me hielp om de ruwe kantjes nog wat te polijsten zodat ik “klaar” zou zijn voor uitzending bij de 
Rockefellers. Eigenlijk waren die bezoekjes aan Hugh Hefner alleen bedoeld als training voor mij zodat ik 
het “vak”van bunny beter zou leren kennen. Bob deed me van die playboy kraagjes aan en soms ook een 
diamanten halsketting bij diverse privè “Hope optredens.” Het was een enkele ketting met een 
aaneensluitende rij diamanten die strak om mijn nek viel. Bob vond het prettig als ik die droeg als we 
alleen waren. Hij noemde het “training”en dit waren mijn “trainingsdiamanten.” Hij zei ook dat ik beter 
maar gewend kon raken aan het dragen van diamanten, omdat ik altijd goed behandeld zou worden, voor 
de rest van mijn leven, en soms noemde hij mij ook zijn prinses. Hapjes, heerlijke spijzen, drank, wat 
iemand zichzelf maar kon wensen, het was er allemaal op de party`s van Hugh hefner, behalve voor mij. 
Champagnefonteinen waren in die dagen erg populair. Als iemand mij een drankje aanbood, liet Bob mij 
dit af en toe uit beleefdheid aannemen, maar hij was erg handig in het vervolgens af te pakken en het te 
laten verdwijnen. Ik moest soms mijn wijn- of champagneglas vasthouden en glimlachen, maar ik mocht er 
geen druppel van drinken. “Nog geen druppel!”zei hij regelmatig, dus deed ik dat ook niet. Hij vertelde er 
dan bij met een vergelijking naar de Disney klassieker Assepoester:” Een piepklein druppeltje is alles wat 
er nodig is om jouw koets te laten veranderen in een pompoen, en jouw mooie jurk in oude vodden, en 
dat willen we toch niet hè?” Deze vergelijking raakte mijn onderbewustzijn zo diep dat ik automatisch in 
de Cinderella programmering terugviel, die speciaal was geïnstalleerd om mij te kunnen bespelen. Hij kon 
dat, en nog vele anderen. Ik glimlachte zoetjes en zei :”Nee Bob.” Het was mij onder mind-control niet 
toegestaan te eten of te drinken. Bob zei dat ik moest zeggen dat ik net precies gegeten had, en dat ik dus 
geen honger had. 

Hefner blonk vaak uit door afwezigheid op zijn eigen party`s, ik wist nooit waarom. Op zekere avond had 
hij het pinup meisje van de middenpagina van de playboy van die maand een showtje laten doen voor een 
select  klein gezelschap. Ze droeg een rode aaneen gesloten bodystocking, rode pumps met hoge hakken 
en een rode veer in het haar. Ze danste rond en stripte voor de gasten. De mannen smulden ervan en 
klapten en riepen:”Encore, encore,” maar dat deed ze niet, ze ging weg en ik zag haar die avond niet meer 
terug. Er waren kamers die mensen mochten gebruiken als ze zin in seks hadden. Een slaapkamer had een 
groot hemelbed staan met zwarte satijnen lakens en Bob parkeerde mij in een hoek van de kamer terwijl 
hij seks had met een van de bunnys uit de keuken. Hij deed die dingen wel vaker. Dat hij op een party seks 
had met een andere vrouw of meisje, was niet ongebruikelijk en later op de avond deed hij het dan 
allemaal nog eens over met mij thuis, of hij wilde alleen oraal bevredigd worden, afhankelijk van de 
stemming waarin hij was. Nadat hij met de bunny uitgesekst was, kleedde zij zich weer aan, vertrok met 
een glimlach en trok de grote dubbele deuren achter zich dicht. Bob wenkte mij dan bij hem en ik raapte 
zijn kleren op van de vloer en begon hem aan te kleden. Hij genoot hier altijd erg van. Ik hield zijn 
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boxershort voor hem open en hij stapte er dan eerst met zijn ene been in en dan met het andere. Terwijl 
ik hem hielp zei hij:” Ik zou niet weten wat ik zonder jou moest beginnen.” Ik glimlachte liefelijk zoals 
geprogrammeerd en pakte zijn overhemd en hielp hem verder met aankleden. De knoopjes gingen wat 
lastig en hij zei:” Goh, het duurde veel korter om het uit te krijgen, als dat het duurt om het weer aan te 
krijgen.” Dan moest hij onbedaarlijk lachen om zijn eigen opmerking.  

Bob zei dat seks een levenswijze was, “Een wijs leven!” Ik knielde neer en trok zijn sokken en schoenen 
aan, kamde zijn haren en dan gingen we weer terug naar de party. De meeste mensen daar kende ik niet. 
Bob zei tegen een stevig gebouwde man in een smoking:” Deze is van mij,” “Aangenaam met u kennis te 
maken,” zei ik. Gevat haakte Bob daarop in met de woorden:” Zij heeft eeen opleiding genoten op de 
Gloria Swanson School voor goede manieren.” Iedereen, ook de bewuste man, moest daar hartelijk om 
lachen. Ik dacht altijd dat mensen om mij moesten lachen omdat ik dom was. Ik dacht altijd dat ze mij 
uitlachten. Het ontging mij volledig dat ze lachten om Bob`s grappen. Ik “snapte” nooit iets van die 
grappen omdat mijn geprogrammeerde staat me niet toestond zelfstandig te denken. Als er verder niets 
meer van Bob`s smaak was, of als er niemand zich “beschikbaar”stelde, gingen we naar een hotel of naar 
zijn huis waar we seks hadden, hij kwam zó of zó altijd aan zijn trekken. Op een ander feest bij Hefner, 
waar we samen arriveerden zei hij met een knipoog over zijn schouder naar mij, bij binnenkomst tegen 
Hefner:”Moet je nu eens kijken wie mij achterna gelopen is.” Hefner zei toen:” Niet slecht Bob, helemaal 
niet slecht, zeg eens waar liep jij te wandelen, lopen er daar nog meer zoals zij?” “Helaas voor jou Hugh, ze 
hebben de mal stukgemaakt nadat ze dit exemplaar gegoten hadden.” Hefner kon daar smakelijk om 
lachen en ze schudden elkaars handen weer. Hij gebruikte altijd twee handen bij de handdruk met Bob. Hij 
stak zijn hand uit als in een gebruikelijke handdruk, maar hij legde zijn andere hand er dan bovenop. Zoals 
gebruikelijk had hij dan altijd opeens iets om handen en excuseerde zich dan bij Bob. Hij wenste ons een 
plezierige avond en wandelde met een kort zwaaiend handgebaar weg. Bij deze party waren Tarzan en 
Jane en een leeuw. Het Tarzan personage zat zwaar in de make-up die hem gebruind moest laten lijken, hij 
had blond haar en een mooi lichaam. Jane ook. De leeuw was erg klein. Ik mocht hem aanraken en de 
bruine vacht op zijn rug zag er zo schattig uit, het leek alsof hij glad geschoren was. Plotseling draaide de 
leeuw zich om en hij opende zijn muil en ik schrok me wezenloos! Hij had grote tanden. Bob moest lachen 
om mijn reactie en hij vroeg:” Misschien wil jij er ook zo een voor thuis. Leeuwen en tijgers en beren, oh 
God!” Terwijl hij heel handig een programmeertekst van het Tovenaar van Oz programma in zijn oneliner 
wist te verpakken, zodat ik op dat moment zelfs nog meer geen idee meer had waar ik werkelijk was, 
stonden de mensen om ons heen te lachen om mijn onbeholpenheid. Bob Hope had op dat moment op 
een meesterlijke wijze mij nog eens extra geprogrammeerd om te vergeten waar ik was, terwijl de mensen 
om hem heen geen idee hadden van het leven dat ik leidde als de seksslavin die Bob Hope op al zijn 
wenken bediende. Later die avond verhuisde het gezelschap naar een grote vierkante doucheruimte met 
een heleboel douchekranen en douchekoppen. De ruimte was betegeld, maar voorzien van ook wat 
glaswanden zodat je er eigenlijk dwars doorheen kon kijken. Veel mannen en vrouwen gingen erin en 
begonnen eerst zichzelf in te zepen, maar al snel ook elkaar en het draaide uit op een grote zeperige orgie. 
Persoonlijk, hield Bob meer van het een-op-een werk in bed, maar hij kon er wel van genieten mij bezig te 
zien in die groepsseks, of om toe te kijken als een individueel paartje met elkaar seks had. 

Het gebeurde wel dat De Raad mij programmeerde met een tekst die ik moest overbrengen aan een van 
de beroemdheden of entertainers die ook op de party aanwezig zouden zijn, waar ik naar toe ging. Ik denk 
niet dat Bob van alle missies die ik kreeg van De Raad op de hoogte was. Ik werd geprogrammeerd om 
mijn boodschap pas te geven als ik in gesprek was met mijn doelwit. Pas als ik zeker wist dat ik zijn volle 
aandacht had, en hij/zij mij recht aankeek, mocht ik de boodschap “laten ontsnappen.”  Gewoonlijk was ik 
erg op mezelf en sprak bijna nooit, dus als ik deze boodschappen voor De Raad moest afleveren was Bob 
er niet altijd op voorbereid dat ik plotseling begon te praten. Dat bracht hem vaak van zijn stuk en hij loste 
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dat dan maar op met een van zijn vele grappen, hij zei dan dat hij het juist zo interessant vond om met mij 
samen te zijn omdat:”Je nooit van tevoren weet wat die slimmerik nu weer gaat zeggen,” of:” Je nooit 
weet welke onzin eruit komt.” Hij wist ook werkelijk niet welke woorden er zomaar van het ene op het 
andere moment uit mijn mond zouden komen. Hij zei soms dat ik een aandoening had waardoor ik soms 
wat rare dingen kon zeggen, maar ik werkelijkheid was ik geprogrammeerd om hele duidelijke en perfect 
op maat gesneden boodschappen over te brengen, op het juiste moment, en droeg ik vrijwel alle 
staatsgeheimen van de Amerikaanse regering met mij rond. 

We gingen altijd naar die party`s in een van Bob`s limousines, en de chauffeur wachtte dan altijd vlakbij, 
zodat Bob op elk gegeven moment kon vertrekken als hij dat plotseling wilde. Bob nam me zelfs soms 
gedurende de party mee naar de wachtende limousine alleen maar voor seks, of om “mijn geheugen op te 
frissen” over de manier waarop ik geacht werd mij te gedragen, of om mij te programmeren op mijn 
opdracht voor een bepaalde persoon die plotseling opdook op zo`n party. Hij hield er ook van om mij 
billekoek te geven als ik “ondeugend” was. Hij liet me dan mijn jurk omhoog trekken en dan moest ik met 
mijn blote billen over zijn knieën gaan liggen om billekoek te krijgen. Ik was er op geprogrammeerd ( een 
extraatje van Henry voor Bob ) dat ik van billekoek “opgewonden”raakte, en zo had Bob mij het liefst. Hij 
raakte hier zelf ontzettend opgewonden van en hij vond de seks zo stukken aangenamer. Bij die party`s bij 
Hefner, kwamen de mannen gewoonlijk niet in het gezelschap van hun vrouw of vriendin. Op avonden dat 
ik er was, leek het wel een ongeschreven wet dat vrouwen niet welkom waren, dat wil zeggen: de eigen 
vrouwen of vriendinnen. Het leek wel een exclusieve herenclub waar herhaaldelijk veel vrouwelijk schoon 
te bewonderen viel, maar niet het schoon uit de echtelijke sponde. De ruimtes waren vaak erg rokerig en 
rumoerig, en de mensen, in het bijzonder de dames, waren zo opgemaakt dat ze soms wel van plastic 
leken. Ik werd daar eens meegenomen naar een aparte kamer, waar een bunny zat te wachten die mij 
volgens Bob “sommige dingen”zou gaan leren. Ze lag volledig naakt op een wit donzen kleed op de grond 
en ze streelde zichzelf over haar hele lichaam in het bijzijn van Bob en mij. Bob knielde neer bij de grond 
en zei dat ik heel zachtjes, heel voorzichtig en heel teder over moest gaan in het spel van de bunny. “Stap 
in haar wereld” was mijn opdracht. Wij streelden elkaar terwijl Bob vlakbij gehurkt zat en hij zei:” Welk 
een pracht stralen jullie samen uit, als een kunstwerk, meesterlijk.” De bunny trok mijn jurk uit en begon 
mijn vagina te likken, terwijl Bob toekeek. Ik weet niet zo goed wat ik die dag “geleerd“ heb, maar van 
toen af aan moest ik wel erg vaak playboy-bunny kostuums dragen voor Bob met de bijpassende kragen 
en ook vaak veren op mijn achterste. Daar moesten dan altijd hele hoge hakken bij gedragen worden. Het 
kwam er op neer dat ik nog vaak in opdracht van Bob naar mannen toe moest om te laten zien wat ik die 
dag “geleerd”had. Ik danste er ook vaak bij, en ik denk dat er vaak filmopnames gemaakt zijn zonder dat ik 
daar weet van had. Dansen werd vroeger veel gebruikt in pornografie. Bob knipte met zijn vingers als alles 
achter de rug was, om me weer terug te brengen naar het leven van alledag. We gingen dan weer over op 
onze dagelijkse routine.  

Ergens diep in mij verscholen, zat een klein meisje dat haar moeder om hulp wilde vragen, om haar daar 
weg te halen, maar ze kon het nooit. 

Bob deed dan een playboykraag om mijn nek en vroeg dan:”Is dit jouw halsketting, of is dit jouw kraag?” Ik 
was toen al geprogrammeerd om op die kragen te reageren. Als die kraag omging kwam als automatisch 
“Starlite” naar de oppervlakte. Het sexy meisje, de showgirl met glamour en glitter. Die kraag kreeg ik ook 
om als ik bij Bob thuis was, en met hem alleen. “Gewoon voor de lol” zei hij dan. De diamanten kragen of 
halskettingen waren gereserveerd voor gebruik bij de President en andere “hoogheden.” 

Als het tijd werd om te gaan, ging Bob onze jassen halen bij de bediendes. Twee jongere en beslist goed 
uitziende mannen in bruingele kleding die eruit zagen alsof ze van de geheime dienst waren, begeleidden 
ons dan helemaal tot aan de limousine van Bob die altijd net precies kwam voorrijden. Het leek er veel op 
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dat ze op het welzijn van Bob moesten passen. Ze gingen pas weg als wij binnen de veiligheid van de 
limousine waren. Als we eenmaal in de limousine zaten, vroeg Bob altijd om een of andere “dienst.” Het 
was eigenlijk nooit een vraag, maar altijd een commando. Hij wilde dan een nekmassage, of oraal 
bevredigd worden, of zijn voeten gemasseerd hebben, en zoals geprogrammeerd volgde ik elk bevel op. 
Deze avond vroeg hij om een voetmassage. “Gouden voet prijs”zei Bob, “Misschien kan ik nog een gouden 
voet prijs winnen, want het lukt me blijkbaar niet om voor een Oscar in aanmerking te komen.” Zoals 
gewoonlijk vond hij zijn eigen grap erg leuk. 

 

DEAN MARTIN 

Ik was meestal een van de jongste meisjes op de party`s, en de mannen waren over het algemeen al aardig 
op gevorderde leeftijd. Dean Martin was op een party op zekere avond en hij was dronken. Hij wilde dat ik 
op zijn schoot kwam zitten. Enigszins terughoudend naar Bob kijkend of die er wel mee instemde zei 
hij:”Kom op Bob, deel eens wat van dat jonge spul met ons.” Ik keek naar Bob om zijn gebaren of 
aanwijzingen te kunnen volgen. Bob antwoordde kort:”Okè,”en lachte naar zijn vriend. Ik stond op en liep 
naar Dean Martin en klom op zijn schoot. Alle ogen in die kamer waren nu op Dean gericht. Hij deed een 
van de bandjes van mijn jurk naar beneden en iedereen moedigde hem aan. Ik zocht vragend naar hulp bij 
Bob, ik was inwendig verlegen en bang, maar lachte en was “ontspannen” zoals mijn programma mij 
dicteerde. Toen trok Dean het andere schouderbandje naar beneden, trok mijn jurk naar omlaag en greep 
mijn borst vast. Bij elke beweging die hij maakte keek hij steeds even opzij naar Bob om om toestemming 
te vragen,:”Bob, mag ik haar BH uitdoen?” Bob antwoordde met een sluwe glimlach en zei:”Ja, ga je 
gang.” Iedereen in de kamer juichte nu uit volle borst. “Mag ik een tepel in mijn mond nemen Bob?” en 
nadat hij toestemming had gekregen van Bob zette hij zijn glas weg en legde zijn sigaret neer om op mijn 
borst te zuigen. Hij stonk naar sterke drank. Zijn ogen waren bloeddoorlopen en hij sprak langzaam en 
onduidelijk. Hij maakte mij bang, omdat ik niet wist of hij me pijn zou doen. Toen vroeg hij aan Bob of hij 
mijn jurk helemaal uit mocht doen en toen Bob dit weer bevestigend beantwoordde ging iedereen in de 
kamer helemaal uit z`n dak. Nadat hij mijn jurk uitgetrokken had vroeg hij weer:”Mag haar broekje ook uit 
Bob?” Bob zei dat hij dat geen bezwaar vond en dus trok Dean mijn broekje uit en legde mij toen op een 
tafel en stak een vinger in mijn vagina. Ik kronkelde in het rond en maakte zoals geprogrammeerd 
steunende sexuele geluiden. De mensen die nu helemaal opgewonden raakten begonnen met elkaar te 
flikflooien en het werd een complete orgie. Toen Dean zich op mij had uitgeleefd, kwam Bob om mij “te 
redden” en hij sleepte me mee naar de badkamer waar ik de sporen van Dean moest verwijderen en me 
moest aankleden. Hij wilde nu naar huis en wilde mij voor zichzelf hebben, nu dat Dean mij alvast voor 
hem had “opgewarmd.” Het was alweer later op diezelfde dag dat een man die ik niet kende ons 
benaderde, en aan Bob vroeg:” Bob je moet mij toch eens jouw geheim vertellen, jij moet toch wel iets 
bijzonders hebben of doen, waar je niet over praat, zodat je zulke mooie jonge meisjes kunt krijgen als 
deze. Hoe doe je dat, zeg op, wat is jouw geheim?” Bob lachte met een brede grijns en keek de ander 
ondeugend aan terwijl hij zei:”Je denkt toch niet echt dat ik jou mijn geheim ga vertellen, dan zou het 
geen geheim meer zijn, toch? En dan zou jij al die mooie jonge vrouwen krijgen in plaats van ik.?”  Ze 
moesten daar samen wel om lachen, maar de man`s nieuwsgierigheid was hiermee niet echt bevredigd en 
hij vroeg aan mij:”Betaald hij jouw grote geldbedragen?” Vanuit mijn programmering antwoordde ik de 
man:”Nee meneer, het is gewoon een groot genot om bij Bob te mogen zijn,” en geheel volgens 
programmering keek ik hierbij smoorverliefd naar Bob. De man schudde vol onbegrip zijn hoofd en zei 
nog:” Nou het was me een genoegen je weer eens te zien Bob en om zo`n aardige jongedame te mogen 
ontmoeten, hoe was jouw naam ook alweer?”  
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“Weatherby, Sharon Weatherby.” “ 

De man nam met een glimlach afscheid, hij zei:”Het was me een waar genoegen jongedame.” Hoe meer ik 
onbewust aantrekkingskracht uitoefende op andere mannen, hoe meer Bob zin in mij kreeg.  

 

FRANK SINATRA 

Bob Hope en Frank Sinatra speelden samen golf. Als we op de golfcourt waren moest ik Frank Sinatra altijd 
oom Frank of oom Frankie noemen van Bob. Gedurende de jaren zou oom Frankie zich ontpoppen als de 
zwaargewicht die Bob`s belangen behartigde en zorgde dat ik niet van het rechte pad ( de gele stenen ) af 
zou wijken. Frank Sinatra dook op op plaatsen waar ik met Bob was, liet kort zijn gezicht zien en verdween 
dan weer. Alleen de aanblik van hem was angstaanjagend, vanwege de gewelddadige ervaringen die ik al 
met hem had vanaf de tijd dat ik een tiener was. Frank Sinatra was sterk verweven met de maffia. Heel 
sterk. 

Oom Frankie stelde zijn Katholieke achtergrond publiekelijk ten toon, en gebruikte Christelijke taal waarbij 
hij de indruk wekte dat hij een zorgzame familieman was, die van zijn familie hield en van zijn land. Zijn 
werkelijke gedrag had helemaal niets van die persoonlijkheid. Hij arrangeerde heel gemakkelijk en zonder 
één centje berouw de dood van vele mensen. Soms vertelde hij zelfs aan de moordenaars HOE hij wilde 
dat iemand vermoord zou moeten worden, zoals een keer terwijl hij op datzelfde moment seks had met 
mij. Hij vertelde toen een betaalde beroepsmoordenaar dat die man ( het slachtoffer ) in stukken gehakt 
moest worden en aan de haaien gevoerd. Hij zei:” Zorg dat die man niet meteen sterft. Hak zijn arm af en 
laat hem toekijken terwijl jij zijn arm aan de haaien voert. Dan doe je hetzelfde met zijn been, Zorg dat je 
hem niet dood, hij moet dit nog zien en vertel hem dat dit slechts het voorgerecht is voor de haaien, dat 
zijn lichaam zo dadelijk het hoofdgerecht is. Je moet dit wel snel doen, anders bloed die klootzak dood 
voordat je de kans krijgt. Het kan me niet schelen hoe je dit doet, voor mijn part gebruik je een 
kettingzaag, maar laat hem lijden.” Mijn onderbewustzijn ontplofte bijna bij het horen van deze 
informatie, maar uiterlijk gaf ik geen krimp en liet ik niet merken dat ik deze informatie had opgevangen. 
Ik  wist wel beter! Ik bleef als geprogrammeerd gelukkig in mijn rol en bevredigde hem seksueel zodat hij 
niets zou merken en voor mijn eigen veiligheid. Hij zei:” Wacht even pop, ik moet dit eerst even 
afhandelen.” Dus lag ik daar robot te wezen en mijn handen en armen gingen als in zenuwachtige 
spiertrekking over zijn borst heen en weer, en heen en weer. Nadat de man weg was, begon Frank mij 
overal te bijten en deed net alsof hij in een goede bui was en met mij speelde. Ik kan je wel vertellen dat 
zijn gedachten volledig bij de seks waren en dat hij geen moment meer dacht aan het arme slachtoffer die 
deze beproeving te wachten stond. Hij vroeg soms zelfs naar een lichaamsdeel van het slachtoffer als 
bewijs dat de opdracht ook werkelijk was uitgevoerd. Hij gooide eens een ring van een man die hij had 
laten vermoorden in een snelstromend kanaal en legde mij rustig uit dat het bewijsmateriaal met de 
stroming ver zou worden weggevoerd van de plek waar het oorspronkelijk in het water was gegooid. Ik 
glimlachte alleen maar en pakte zijn hand. Ik deed altijd mijn uiterste best om het hem naar de zin te 
maken om zelf in leven te blijven. 

Met kerstmis gaf Bob mij als kerstcadeautje aan zijn goede vriend Bing Crosby. Bing was juist klaar met de 
opnamen van zijn kerstshow. Bob had mij binnengesmokkeld in de kleedkamer van Bing en hij had mij 
daar in een kast neergezet als een mannequin. Ik mocht nog niet met mijn ogen knipperen. Totdat Bing de 
deur zou openen. Bob had mij voor de “feestelijke gelegenheid” in een breed rood lint ingepakt met een 
enorme rode strik erop. Voor de rest was ik naakt onder de “feestverpakking.” Een kaartje was aan het lint 
vastgemaakt en Bob benadrukte nogmaals dat ik me vooral niet mocht verroeren, “geen vinnetje 
verroeren!” Totdat Bing de kast openmaakte. Toen Bob de deur dichtdeed en mij in het stikdonker in een 
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afgesloten kast achterliet zei hij nog:”Het komt allemaal goed.” 

En daar was ik dan!, toen Bing de kastdeur opendeed om zich om te kleden. Compleet naakt verpakt in 
brede rode linten met een grote strik en een kaartje. Zijn eerste reactie was verbazing, toen begon hij te 
lachen, zo hard, dat hij met zijn armen zijn buik omklemde om de buikkramp tegen te gaan. Bing trok zijn 
smoking uit, legde zijn kleren op een stoel en hij stond daar even met alleen zijn hoge hoed op en zijn 
zwarte sokken nog aan met van die elastieken sokophouders. Hij keek naar mij, en wendde geen seconde 
zijn blik af, terwijl hij zich omkleedde. Hij leek erg in zijn nopjes met zijn cadeau, maar ook enigszins 
terughoudend. Er stonden instructies op het kaartje. Dat weet ik omdat ik het kaartje heb zien liggen en in 
mijn geheugen heb opgeslagen. Er stond:”Deze lieflijke jongedame is de jouwe vanavond. Je kunt haar 
onmogelijk uitputten. Ze zal jou verwennen op elke denkbare manier. Je hoeft ze alleen maar bij de 
linkerhand te pakken, erin te knijpen en te zeggen:”Kom schat, we gaan naar huis!, o, en voordat ik het 
vergeet, doe haar een jas aan als je naar buiten gaat, deze dame draagt namelijk helemaal niets onder het 
rode lint.” Dus Bing pakte mij bij mijn hand en leidde mij uit de kast. Hij deed zo voorzichtig mogelijk, alsof 
hij bang was dat ik elk moment kon breken als een holle chocoladefiguur. Hij behandelde mij alsof hij niet 
goed wist wat hij met mij aan moest. Aanvankelijk was hij erg terughoudend. Bing en ik stapten in een 
wachtende limousine en we gingen naar een penthouse. Bing zei dat we daar “het pakje konden 
uitpakken:” Het was zijn plek weg van thuis. Een soort vluchtoord zoals in het liedje “ boven op het dak.” 
Hij zong en danste een beetje en ik zat intussen op de rand van het bed en keek naar hem. Hij zong een of 
ander oud liedje dat ik niet kende en hij zag er erg oud uit maar hield steeds een glimlach op zijn gezicht. 
Het leek alsof hij van de zenuwen dansen moest, of dat hij danste omdat hij stomweg niet wist wat hij met 
de situatie aan moest. Hij keek geen seconde van mij weg, toen kwam hij naar mij toe en deed mijn 
regenjas uit. Ik was op mijn blote voeten en mijn voeten waren paars van de kou. Hij trok de lakens van 
het bed terug en ik kroop erin. Nu begon hij mij voorzichtig aan te raken alsof ik breekbaar Chinees 
porselein was. Hij had zelf nog steeds zijn kleren aan, toen de telefoon rinkelde. Hij legde de hoorn neer 
op het nachtkastje terwijl de persoon in de telefoon sprak aan de andere kant van de lijn. Hij lachte een 
beetje ongemakkelijk en fluisterde in mijn oor:” Nog wat laatste instructies van Bob.”Bing hing op en alsof 
ik er niet bijhoorde hoorde ik hem zeggen:”Bob zei dat ik haar over haar buik moest wrijven in draaiende 
bewegingen om haar op te warmen.” Hij begon cirkeltjes te draaien rondom mijn buiknavel en activeerde 
hiermee mijn geprogrammeerde sensuele passie en ik begon mijn ohhhhh`s en ahhhhhh`s af te spelen 
zoals geprogrammeerd. Hij kreeg hiervan spontaan een erectie en rukte met zijn vrije hand de kleren van 
zijn lijf terwijl hij met de andere hand rondjes bleef draaien. Het leek er veel op dat hij wel wist dat ik een 
robot was, maar dat hij niet goed wist hoe hij mij aan de gang moest houden, misschien een beetje bang 
dat hij iets fout deed en dat het feest al afgelopen zou zijn, nog voordat het goed en wel begonnen was. Ik 
kwam in mijn dansende modus en terwijl ik ritmisch bewoog trok ik de rest van zijn kleren uit. Ik deed wat 
Bob had geprogrammeerd: “Zeg tegen hem dat je droomt van een witte kerstmis en dan wenk je hem 
naar je toe.” Nadat ik die boodschap had afgeleverd verzorgde ik hem met orale seks en ik streelde hem 
overal waar ik hem raken kon. Toen klom ik boven op hem en liet hem klaarkomen. Hij had een borrel 
gedronken in de limousine en die geur vermengde zich met zijn parfumlucht, hij rook naar alcohol. Nadat 
we ons “ding”gedaan hadden, viel hij meteen in slaap. Ik rolde mezelf tegen hem aan en viel ook in slaap. 
Misschien was dit allemaal nodig om hem zijn witte kerstmis te bezorgen waar hij zo van droomde. Een 
paar uur later rinkelde de telefoon weer en dat maakte ons wakker. Hij kleedde zich aan, hielp mij weer 
terug in mijn regenjas en bracht mij met de lift naar beneden naar een wachtende limousine. Hij bleef 
daar en ik ging weg in de limousine. Ik werd niet teruggebracht naar Bob, maar in plaats daarvan op een 
vliegtuig gezet naar huis. In de limousine waren kleren en spullen voor onderweg. Er werd altijd aan alles 
gedacht. Toen ik eenmaal in het vliegtuig zat “sliep ik de hele weg naar huis”, zoals ik al mijn leven lang 
geprogrammeerd was te doen. 
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JE KUNT DE HELE WEG NAAR HUIS SLAPEN 

Mijn geprogrammeerde moeder pikte mij op bij het vliegveld. Ze gaf me zonder erbij na te denken een 
bruine papieren zak met kleren, die ik automatisch aannam, en waarmee ik mezelf omkleedde in een 
toiletruimte op het vliegveld. Toen ik weer buiten bij mijn moeder kwam, liepen wij zwijgend naar haar 
auto en ik nam plaats op de achterbank. Als gehypnotiseerd zei mijn moeder over haar schouder:”Je kunt 
de hele weg naar huis slapen.” Dus dat deed ik, ik sliep de hele weg naar huis. Toen we thuis aankwamen 
ging ik regelrecht naar boven naar mijn eigen slaapkamer en begroef elke herinnering aan deze 
gebeurtenis, net als alle voorgaande herinneringen diep in mijn onderbewustzijn, precies zoals mijn 
programma mij commandeerde. Als ik s`avonds laat thuiskwam, moest ik meteen in bad. Mijn 
programmering gebood mij dat. Het was een hypnotisch commando dat diep in mijn geprogrammeerde 
brein verankerd zat. De boodschap hierbij was:” Alle gebeurtenissen worden van je af gewassen en gaan 
met het vuile water door het putje weg en komen nooit meer terug.” Daarna kon ik dan gaan slapen. Als 
het door omstandigheden voorkwam dat ik geen bad kon nemen voordat ik bij Bob wegging om 
huiswaarts te keren in Woodland Hills, waren mijn instructies duidelijk. Ik moest dan thuis meteen in bad 
voordat ik naar bed ging en dit had ook hetzelfde “geheugenverlies” effect.Ik voelde me destijds de 
meeste tijd gewoon ontzettend moe. Soms moest ik de volgende dag gewoon naar school en werd dan 
wakker met branderige ogen en mijn make-up soms nog op van de avond tevoren. Mijn moeder kreeg mij 
s`morgens soms niet het bed uit. Het kwam wel voor dat zij of mijn vader koud water over mijn gezicht 
gooiden in een poging mij wakker te krijgen. In de weekenden ( als ik thuis was ) werd mij toegestaan tot 
11- 12 uur in bed te blijven als ik dat wilde. Ik kon destijds maar nooit snappen hoe het toch kwam dat ik 
altijd zo uitgeput was. Nu weet ik waar dat door kwam. 

Gedurende de jaren dat ik in het HVO zat zei Bob dat hij mij trainde om een “ster” te worden. Wat hij in 
werkelijkheid deed was mij een cursus geven om zijn rijke politieke en beroemde vrienden te vermaken, of 
voor optredens voor “de jongens.” 

Het was gedurende deze beginjaren dat ik intensief gebruikt ging worden door De Raad voor gebruik bij 
veel invloedrijke mannen en vrouwen in machtige posities. Mijn gebruik binnen regeringskringen was 
absoluut “inbraakvrij” door de intensieve mind-control programmering waaronder ik mij bevond. Ze 
waren er absoluut van overtuigd dat mijn zware programmering een garantie was voor de 
geheimhouding van alle informatie die in mijn brein opgeslagen werd. Ik was mijzelf bij bewustzijn totaal 
niet bewust van de schat aan informatie die ik meezeulde, en het systeem was absoluut ontoegankelijk 
voor mensen die de methode en de toegangscodes niet kenden.Wat de regering blijkbaar niet wist, was 
dat De Raad door een kunstgreep van Henry ook toegang had tot mijn systeem. Zij brachten in het 
geheim hun eigen weloverwogen en psychologisch geteste boodschappen in het systeem aan, die ik als 
“toevallig” moest laten vallen als een losse opmerking op de juiste momenten en uiteraard bij de juiste 
en van te voren duidelijk omschreven en in mijn brein geprogrammeerde persoon.  
 
GERALD FORD 
 
Ik noemde Gerald Ford “Henry” in een poging een grappige indruk te maken zodat hij misschien wat 
minder gewelddadig zou zijn, wat hij over het algemeen toch was, ondanks mijn poging hem gunstig te 
stemmen. Bij Ford kwam ik al op jonge leeftijd want hij hield van jonge meisjes. Hij deed graag aan 
rollenspel en had een perverse fantasie. Hij wilde dat ik soms maskers droeg. We hadden vaak seks, 
vooral in de tijd dat Reagan nog gouverneur van Californië was. Hij hield van gewelddadige seks, hij bond 
me vast, gebruikte handboeien, deed aan billekoek sessies, afranselingen en meer van dat soort SM 
bezigheden. Hij genoot duidelijk van het slaan met zwepen terwijl ik in kettingen weerloos vastgebonden 
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was. Hij sloeg me erg vaak meestal net nadat hij klaargekomen was. Het bloed droop vaak langs mijn 
benen naar beneden. Het was zo ontzettend pijnlijk dat ik het gevoel had, dat ik niet alleen mijn anus en 
mijn vagina open voelde scheuren, maar de alles overheersende pijn was zo onverdraaglijk dat het wel 
leek alsof het door mijn hoofd, mijn armen en mijn vingertopjes naar buiten zou komen. Gerald Ford kon 
alleen klaarkomen van gewelddadige seks. Hij maakte grapjes over zijn eigen perversie en was vreselijk 
onbehouwen in zijn taalgebruik. Hij verkeerde lang in politieke kringen en was een van de “goede oude 
jongens.” Hij had heel belangrijke connecties binnen de maffia. Hij droeg altijd een schouderholster met 
een pistool onder zijn jas en ik mocht daar beslist niet aankomen. Hij zei dat hij mij niet vertrouwde met 
een pistool in de hand, en moest dan lachen om zijn opmerking. Op de een of andere manier zag hij de 
dubbele bodem er wel van in. Hij was een kleine president en nogal fors behaard. Ofschoon dat hij mij 
veel pijn deed tijdens zijn zieke seksbeleving, was hij toch nog lang niet zo gewelddadig als Ted Kennedy. 
Ford droeg mooie kleren, zijden ondergoed en een goede kwaliteit pakken waar hij erg trots op was. Om 
de een of andere reden zat het dragen van dure kleding bij al die Maffiosi “tussen de oren.” 
Kwaliteitskleding was het allerbelangrijkste voor hen. De Maffia was nauw betrokken toen Nixon 
President was en Ford Vice President en dat was niet over toen Nixon aftrad. Het was nog steeds dezelfde 
Maffia, met nieuwe spelers in het veld die allemaal dikke vriendjes waren van “Jerry”. Ford had meer 
Maffia achter zich staan dan Nixon en dus had hij ook veel meer mensen die hij van tijd tot tijd een plezier 
moest doen om iedereen ook steeds te vriend te houden. Hij was een erg corrupte President die goed 
voor zijn vriendjes bij de Maffia zorgde terwijl hij in het Witte Huis zat. Hij zat op zeker moment een tijdje 
in een rolstoel om de een of andere reden waar ik nooit achter ben gekomen. Het werd allemaal heel stil 
gehouden en er werd erg geheimzinnig over gedaan. Hij zat in het verband, alsof er op hem geschoten 
was, of dat hij een operatie achter de rug had. Hoe dan ook, ik voelde me een tijdje een stuk veiliger in 
zijn buurt. Jammer genoeg zat hij niet lang in die rolstoel. 
Ford behandelde mij alsof ik niet echt was. Hij deed mij vaak verschrikkelijk pijn, maar hij was er blijkbaar 
van overtuigd dat ik een of andere machine was zonder gevoel en enkel en alleen ontworpen voor hem, 
zo dat hij zijn zieke perversies kon botvieren. Het mag dan al zo zijn dat ik inderdaad een niet denkende 
slavin was die elke opdracht zonder dralen uitvoerde, maar het werd wel ergens binnenin mij 
geregistreerd als ik misbruikt werd en onheus behandeld.  
Hij moest eens ergens een lintje door gaan knippen toen hij nog President was. Gerald Ford deed wel 
meer van deze dingen omdat hij dacht dat dit goed voor zijn imago was. Hij wilde graag een goede burger 
lijken, maar in mijn ogen was hij dat beslist niet. Hij knipte met een grote schaar een breed geel lint door 
en de mensen klapten en juichten en reporters namen zijn foto. Kort daarna ging hij weer terug naar de 
zwarte limousine waarmee hij gekomen was. Op de achterbank zat ik achter de geblindeerde ramen op 
hem te wachten om een boodschap van De Raad over te brengen. Daarna moest ik op mijn knieën en 
ritste hij zijn broek los zodat ik hem oraal kon bevredigen. Hij had een taser in zijn hand gedurende de 
hele tijd dat ik hem bevredigde, net voordat hij klaarkwam klom ik boven op zijn penis en zorgde ervoor 
dat hij zijn orgasme kreeg. Meteen daarna zette hij die taser op mijn staartbeentje. Hij maakte soms ook 
wel grapjes over mijn naam. Hij zei dat ik net zo heette als zijn dochter. Nu zei hij na het gebruik van de 
taser:”dat was lekker Susan Ford,”waarop een van de geheim agenten op de voorbank hem meteen 
corrigeerde:”U wordt niet verondersteld ooit haar eigen naam te gebruiken Meneer,” en daar kon hij het 
mee doen. Ford lachte echter geringschattend en zei:”Het is ook mijn naam en ik gebruik die naam 
wanneer het mij uitkomt.” Hij hield er beslist niet van gecorrigeerd te worden of dat iemand hem 
vertelde wat hij te doen en te laten had. Henry Kissinger lag hierover ook vaak met hem in de clinch. 
Bob Hope speelde over de hele wereld golf met zijn vriend “Jerry Ford.” Zo noemde Bob Hem. Ford 
speelde heel wat beter golf dan Bob, maar Bob verzon altijd een smoes als hij verloor zoals:”Ik had 
vandaag gewoon mijn dag niet.” Hij zei dat nogal vaak. De geheime dienst was altijd vlakbij, maar liet hen 
toch genoeg bewegingsvrijheid om te spelen. Ze speelden eigenlijk vrijwel altijd alleen als er geen andere 
spelers waren. 
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Toen Ford Vice President was en Bob met hem over politiek sprak, kon het gesprek soms behoorlijk hoog 
oplopen en dan kreeg ik steevast van Bob te horen:”Ga maar even wandelen pop.” Hij wilde niet dat ik 
die gesprekken registreerde. Ik wachtte dan altijd totdat ik weer teruggeroepen werd. Bob zei dat hij 
belangrijk werk gedaan kreeg op de golfcourt, hij zei zelfs soms meer dan op de andere manieren. 
Op zekere dag droeg “Jerry” zoals Bob hem altijd noemde, een “Nixon Horloge.” Dat was een horloge uit 
de verkiezingscampagne met een rood-wit-blauw bandje en een tekening van Nixon in het midden op de 
wijzerplaat. Het was een karikatuur; niet zijn echte foto en Ford zei dat hij er “Nogal idioot”uitzag. Terwijl 
hij Bob dichterbij riep rolde hij zijn mouw op om Bob het horloge te laten zien en ik hoorde hem zeggen:” 
Deze klootzak weet nog niet half hoe laat het is,”en hij trok het horloge van zijn arm, gooide het op het 
gras en stampte er met zijn voeten op. Met een ietwat nerveus lachje zei Bob:” Je neemt deze zaak wel 
erg serieus, zie ik.” Bob hield ervan tussen de klippen door te laveren en probeerde iedereen te vriend te 
houden vooral de presidenten. Hij had zijn eigen regels om een politicus niet af te kraken in het bijzijn van 
een collega. Hij zei daarover:”Het is allemaal diplomatie, en dat is essentieel in onze business.” 
Het was mijn taak om seks te hebben met Ford, toen hij nog Vice president was en later ook toen hij 
President werd. Dat gebeurde gelukkig heel wat minder vaak als met Nixon of met Reagan. Ik moest naar 
Ford voor seks toen hij VP was, terwijl hij en Nixon op twee verschillende locaties waren. Bush en Reagan 
verschenen regelmatig ergens samen, maar Nixon en Ford deden dat nooit voor zover ik weet. Henry 
Kissinger bleef aan Ford verbonden, maar hij had er toch heel wat minder contact mee toen Nixon aftrad. 
Ford had overal connecties. Toen Nixon aftrad stond Ford grijnzend als een haai klaar om toe te happen. 
Hij en zijn maffia vrienden konden niet wachten om het land op hun manier te gaan runnen. Ik hoorde 
een van hen dat zeggen in een besloten bijeenkomst. Ik was daarbij omdat ik een boodschap moest 
afleveren van De Raad aan Ford, en hij had blijkbaar ook nog ergens anders zin in. 
Ik ging met Bob mee op golfuitstapjes om als caddy voor hem te fungeren bij gelegenheden dat hij met de 
diverse Presidenten golfde. Hij noemde mij gekscherend:”Katie de caddy.” Bob gebruikte speciaal mij als 
caddy zodat er geen vreemde oren meeluisterden als hij zijn vertrouwelijke gesprekken had met 
prominente mensen. Hij verzekerde zijn gasten op de club er meerdere malen van dat ik niet in staat was 
te denken, dat ik achterlijk was, en dat vrijwel alles in mijn bijzijn gezegd kon worden omdat ik toch niets 
begreep. Hij liet mij af en toe voor achterlijk doorgaan, maar veel van die mensen wisten dat ik gewoon 
een robot was. Maar goed, ik moest Bob zijn golfclubs aangeven en ik wist precies welke club hij wilde bij 
welke hole. Het was mij niet toegestaan ook maar een keer een foutje te maken, en hij zwaaide altijd 
even naar mij net voordat hij de bal wegsloeg. Hij fluisterde in mijn oor dat dat hem geluk bracht. Hij zei 
dat ik hem geluk bracht. Hij zei dat vaak tegen mij. Ook in Vegas. In Las Vegas moest ik altijd aan zijn arm 
staan wanneer hij dobbelde of baccarat speelde. Zijn humeur was altijd beneden het minpunt als hij 
verloor, maar als hij won dan gedroeg hij zich alsof de hele wereld van hem was. 
Nadat ik kinderen gekregen had kwetste Ford mij regelmatig door te zeggen dat hij wel eens de vader van 
mijn kinderen kon zijn en dan vroeg hij:” Hoe gaat het met Ford Junior?” Hij was verantwoordelijk voor 
een heleboel Maffia geweld dat op mijn weg kwam gedurende 1975 tot 1979. Hij wilde er altijd zeker van 
zijn dat alle gegevens bij mij veilig waren en hij stuurde zelfs de Maffia bij mij thuis langs om mij en mijn 
kinderen af te ranselen. Ik moest voor seks naar Gerald Ford op Thanksgiving bij Big Bear en Big Sur. Hij 
zei toen gekscherend tegen Bob:”Als er iets is waar ik dankbaar voor ben, dan is zij het wel,” waarop ze 
beiden moesten lachen. Vrijwel alle uitstapjes of familievakanties waren opdrachten en vermomde 
missies die er steeds toe leiden dat ik veel mannen met seks moest vermaken. 
 
MIJN GEPROGRAMMEERDE HUWELIJK- WE ZIJN NOG MAAR NET BEGONNEN 
 
In mijn “bewuste leven” begon ik aan een voortgezette opleiding bij het Pierce College in Woodland Hills, 
nadat ik mijn middelbare school had afgesloten. Ik wilde afstuderen in psychologie. Craigs familie vond 
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het voor Craig beter als hij ging studeren aan de Universiteit van Colorado in Boulder. Hij moest dus weg 
en hij bleef daar een heel jaar. Zijn cijfers waren echter slecht, dus de studie vlotte niet echt en intussen 
spendeerden we onze laatste cent aan postzegels om elkaar te schrijven en aan een vliegreis af en toe om 
bij elkaar te zijn. 
Toen Craig terugkwam naar Californië ging hij naar de Valley State College, waar hij zijn zinnen had gezet 
op een eventuele opleiding in de tandheelkunde. Ik zelf werkte vier dagen in de week als een tandarts 
assistente voor een orthodontist in Woodland Hills die Michel N. Jackoby heette. 
Craig deed een huwelijksaanzoek in augustus 1970 waarbij hij mij een ring aanbood waar hij nog een paar 
jaar voor moest werken om die af te betalen. Wij planden om een jaar later te trouwen op 21 augustus 
1971. Doordat we beiden zwaar onder mind-control stonden hadden we er zelfs geen enkel idee van dat 
onze trouwplannen niet echt onze eigen plannen waren. Het geheime plan ging zelfs nog een hele grote 
stap verder. We werden door mijn vader voor de keus gezet om óf een grote bruiloft te houden met alles 
erop en eraan, óf een kleine ceremonie en het geld voor de bruiloft te gebruiken om samen op 
huwelijksreis te gaan naar Hawaï. 
Romantisch van natuur en opgegroeid met traditionele Christelijke waarden ( althans daar was ik toen 
nog van overtuigd) wilde ik een grote bruiloft met een heilige mis en een receptie. Craig en ik waren 
allebei blij verrast toen mijn vader ons vertelde, dat hij besloten had om ons de huwelijksreis naar Hawaï 
ook nog cadeau te doen. Hij regelde voor ons een afspraak voor een ontmoeting met een agent van zijn 
reisbureau, en deze agent stelde een mooi pakket samen waarin we meerdere van de Hawaïaanse 
eilanden zouden bezoeken. Op 21 augustus 1971 werden we getrouwd door eerwaarde McKelvey, die op 
dat moment het beroep van predikant al aan de wilgen had gehangen en handelde in vastgoed. De 
“plechtigheid “vond plaats in de Eerste Presbyteriaanse Kerk  in Encino. Er kwamen 250 mensen opdagen. 
Toen ik aan de arm van mijn vader door het middenschip naar het altaar geleid werd speelde vanaf het 
bordes boven in de kerk het kerkorgel:” You,ll Never Walk Alone” met een onderbewuste boodschap voor 
mij dat ik “nooit alleen zou lopen” maar altijd gecontroleerd zou blijven. Ik huilde de hele ceremonie 
pijpenstelen, maar kon desgevraagd geen reden geven omtrent het “waarom” hiervan. Mijn ouders 
hadden alles uit de kast gehaald voor een diner dat plaatsvond langs het zwembad in onze pas opnieuw 
aangelegde achtertuin in Woodland Hills. 
Om ons geheime leven geheim te houden, werden wij gedwongen om ook aan een zogenaamde “zwarte 
bruiloft” mee te werken, die nog voor onze “witte bruiloft” plaatsvond. Ik moest een zwarte jurk dragen 
en een zwarte sluier, en Craig droeg een zwart pak, met een zwart overhemd en een zwarte das. Dit vond 
in een park in de buitenlucht plaats heel laat s`avonds en eerwaarde McKelvey, die gekleed was in een 
zwarte toga, voltrok ook dit huwelijk. 
Maar mijn geheime leven wilde maar niet weggaan en ging niet weg. Sterker nog, het ging gewoon door 
zelfs op onze huwelijksreis. Uiteraard werd de werkelijkheid van deze geheime gebeurtenissen angstvallig 
verborgen gehouden voor mijn echtgenoot en mijn bewuste bewustzijn door heel zware programmering. 
Op een van de eerste avonden dat wij op Hawaï waren nam mijn kersverse echtgenoot mij mee naar Don 
Ho.   
 
( Inzet: Don Ho was een Hawaïaanse artiest die in die jaren éénmalig een grote hit had ( In Amerika) met 
zijn nummer Tiny Bubbles, een nummer dat nog op youtube terug te vinden is. ) 
 
Craig en ik kleedden ons voor de avond en wij arriveerden op tijd voor de dinershow. Don Ho verscheen 
op het toneel, pakte de microfoon en met zijn zachte gevoelige stem zong hij Tiny Bubbles. Toen hij klaar 
was met zijn nummer vroeg hij of er nog pasgetrouwden onder het publiek waren. Mijn knappe nieuwe 
echtgenoot wuifde heel trots met zijn hand in de lucht terwijl hij zijn andere arm om me heen sloeg en 
mij een omhelzing gaf. Don Ho feliciteerde ons en gaf de ober opdracht een fles champagne aan onze 
tafel te bezorgen. De fles champagne was een onbewust binnenkomend signaal om in een andere 
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persoonlijkheid te veranderen en Craig raakte zijn horloge aan alsof hij het gelijk wilde zetten en dat deed 
de rest. Vanaf dat moment gebeurde alles als in een waas. Craig nam mij mee naar achter het toneel naar 
de kleedkamer van Don Ho, waar een drugstransactie plaatsvond. Toen pakte Don Ho mijn hand en zei 
tegen Craig:”Niet zo vlug weglopen, je denkt toch niet dat ik een mooi ding uit Californië zomaar door 
mijn vingers laat glippen?” Hij keek Craig doordringend aan. Craig stapte opzij. Don Ho nam mij mee naar 
een andere kamer. Craig kwam ons achterna maar Don Ho duwde mij naar binnen en stak toen zijn 
hioofd door de deur naar buiten en zei tegen mijn kersverse echtgenoot:” Je hebt er toch niets op tegen 
je mooie bruidje met mij te delen?” Mijn bruidegom keek naar de grond en zei:”Nee meneer.”Craig keek 
geagiteerd maar glimlachte. “Zo mag ik het graag zien- mooi rustig blijven,” zei Don Ho terwijl hij de deur 
achter ons sloot. 
Hij zei dat hij wilde dat ik tegenstribbelde zodat het meer op een verkrachting leek. “Je wilt dat ik je 
verkracht hè? Je houdt ervan geneukt te worden hè? Of ben je nog een maagd?, kom maar dan zal ik je 
eens inwijden.” Zoals hij mij opgedragen had, rende ik de kamer rond om aan zijn avances te ontsnappen, 
maar hij greep mij en ritste de ritssluiting op de rug van mijn jurk open. Hij trok hem naar beneden en 
deed mijn sandalen uit. Toen zei hij dat hij rustig de tijd ging nemen voor de rest want hij kreeg een 
speciale kick van ondergoed. Hij legde mij op een grote zitbank en begon me te kussen, toen sloeg hij mij. 
Hij was nogal vreemd, want eerst was hij teder en dan weer gewelddadig. Ik kon ruiken dat hij gedronken 
had, en nadat hij mijn bh en mijn broekje uitgetrokken had, zei hij dat hij zijn neus moest poederen. Hij 
snoof een hele lijn cocaïne naar binnen. Hij kwam weer bij me terug en knielde op een knie terwijl hij bij 
mij binnendrong. Hij zei dat hij wel hield van een nauwe vrouw en hij kwam al vrij snel klaar terwijl hij niet 
eens zijn broek uit had gedaan, wel zijn T-shirt. Toen hij met mij klaar was ging ik terug naar Craig en Craig 
bracht mij terug naar onze hotelkamer. De rest van onze “huwelijksreis” werd ik ook op de andere 
eilanden meerdere keren gebruikt door meerdere politici. 
Toen we terugkwamen van onze “huwelijksreis” namen we onze intrek in een appartement aan de 
Pathenia Avenue in Canoga Park in Californië. Ik bleef vier dagen in de week werken voor dokter Jacoby 
en Craig zette zijn studie voort om tandarts te worden. Onder al mijn verschillende werkzaamheden zat 
een ingeprogrammeerde opdracht die begon toen op zekere dag een man in een zwart pak bij ons binnen 
kwam, die zich voordeed als een vertegenwoordiger in medicijnen. Hij leverde miniscuul kleine 
implantaten die ik in de pasta voor het gebit van diverse geselecteerde jonge mensen moest implanteren. 
Het ging meestal om hele mooie jonge meisjes. Op zekere dag toen ik bezig was met een gebitsprotese 
aan te meten bij een heel mooi 10 jarig meisje, van wie de vader een rijke prominente tandheelkundige 
was in onze gemeenschap, werd ik vervuld van weerzin en ongeloof toen ik met mijn instrumenten 
tussen haar tanden een schaamhaar aantrof. Mijn assistent en ik keken elkaar met afschuw aan, en 
hoewel ik onder mind-control was trok ik toch de voor de hand liggende conclusie. 
In 1973 verhuisden Craig en ik naar Agoura Hills en mijn ouders gaven ons een aanbetaling om een flat te 
kunnen kopen aan de Oakpath Drive. Het duurde niet lang voordat mijn ouders hun huis verkochtten en 
vlakbij kwamen wonen. Zij waren altijd dichtbij. 
Terwijl ik mijn werk deed bij de tandarts werd er ook nog steeds veelvuldig een beroep op mij gedaan 
voor berichten en/of seks met Nixon, Reagan, Kissinger, Bob Hope en anderen met daarnaast nog enkele 
experimentele projecten ( zoals het gebit implantaat experiment) en dan nog steeds de opnamen van 
pornofilms. 
Gedurende zijn vooropleiding diende Craig ruim 20 aanvragen in om tot de hogere opleiding toegelaten 
te worden voor tandarts, maar zijn cijfers waren veel te laag en hij werd dan ook overal afgewezen. Mijn 
vader wist voor dit probleem een oplossing door zijn rijke “oom”Charlie te bellen, die hij “zogenaamd”al 
ruim 25 jaar niet meer gezien of gesproken had, en hem nederig te verzoeken om zijn schoonzoon te 
helpen aan een studieplaats binnen het USC Tandartsen Opleidingsinstituut. Charles Lilley Horn was niet 
echt mijn vader`s oom maar eigenlijk een neef. Hij was eigenaar van de Federal Cartridge Corporation ( 
munitie fabrikant ) die later een van de grotere dochterondernemingen werd van de Olin Foundation 
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Incorporated. In de 60er jaren, toen oom Charlie nog voorzitter was van de raad van bestuur van de Olin 
Foundation Incorporated, deed hij regelmatig aanzienlijke donaties aan het USC Tandartsen 
Opleidingsinstituut en had sterke banden met deze school. 
( Inzet: Over bovenstaand onderwerp volgt verderop in dit boek nog een uitgebreidere uitleg in een ander 
hoofdstuk.) 
Toen Craig eenmaal zeker was van zijn toelating tot het USC Tandartsen Opleidingsinstituut verliet hij 
zonder de vooropleiding af te ronden en zonder diploma op zak zijn school en ging fulltime werken in 
afwachting van de aanvang van het nieuwe lesjaar op het USC Tandartsen Opleidingsinstituut. 
 
JIMMY CARTER 
 
Het was duidelijk dat Jimmy Carter werd aangestuurd door zijn Christelijke opvoeding en een te goede 
band met zijn eigen vrouw om ooit vreemd te gaan. Het was mijn eigen ervaring, dat als hij zich al 
schuldig had gemaakt aan enige seksuele indiscreties, dat deze dan enkel en alleen maar in zijn fantasie 
hadden plaatsvonden. Ik had nooit seks met Jimmy Carter. 
Dat nam niet weg dat hij ook luisterde naar, en antwoord gaf op, vragen van De Raad. Hij had “oren op 
steeltjes” wanneer hij luisterde naar mijn boodschappen. Hij was erg hulpvaardig en volgde hun 
aanwijzingen bijna zonder uitzondering tot op de letter. Hij “kauwde” ook op een paar “stevige brokken” 
die hem via mij werden bezorgd, maar die echter niet van De Raad afkomstig waren, maar van Henry 
Kissinger en daar had Jimmy Carter totaal geen idee van. Henry speelde immers voor de tegenpartij. 
Carter leefde in de overtuiging dat ik helemaal alleen van De Raad was, hij had geen idee dat ik in nauw 
contact stond met Henry Kissinger en Henry genoot van de gedachte dat hij “een democraat bespeelde” 
en daarbij ook nog “eentje die niet doet aan overspel, maar in schril contrast daarmee, streng geheime 
informatie van een hoer aanneemt, en daarmee het land regeert.”  
Henry vond het de beste grap van de eeuw, maar hij liep wel altijd parallel aan de plannen van De Raad. 
Zij maakten de dienst uit en Henry nam veel politieke opdrachten direct van hen aan, maar Henry  kon 
ook af en toe zijn eigen “geheime ingrediënten” aan de soep toevoegen op een moment dat de chef-kok 
er niet was. 
 
MICHAEL JACKSON 
 
Michael Jackson was nog maar een jongetje van een jaar of vier-vijf, toen ik met Bob ergens naartoe 
moest waar opkomend jong talent getest werd voor televisie opnames. Bob vertelde mij dat hij de 
Jacksons steunde en sponsorde om een professionele voet tussen de deur te krijgen in de muziekwereld. 
Hun vader bracht de jongens binnen en ik kan me herinneren dat ze in een zijvertrek geloodst werden 
waar felle lampen brandden. Ze moesten allemaal hun broek laten zakken en vlak voor hun optreden 
verkrachtte een grote man hen één voor één terwijl ze kromgebogen op een rijtje stonden. Daarna 
werden ze naar een andere kamer gebracht, waar ze van die grappige kleine nauwsluitende pakjes 
aankregen voordat ze in het volle licht van de schijnwerpers gestuurd werden om hun optreden te gaan 
doen. Omdat ik destijds onder mind-control was, weet ik mij niet exact de locatie waar wij waren te 
herinneren, maar iets zegt me dat het in de beginjaren was van de Ed Sullivan Show. Ik zie Bob nog voor 
me, gekleed in een grijs streepjespak met een veterstrikdasje en witte schoenen, terwijl hij Ed Sullivan 
een hand gaf, en daarna gingen de Jacksons het podium op. Zij werden tot een sensatie gecreëerd en 
opzettelijk beroemd gemaakt, om op latere leeftijd grote groepen mensen te kunnen beïnvloeden. Bob 
en zijn connecties wisten dat alles wat ze nodig hadden was wat nieuw talent, de make-up, kostuums, 
belichting en de glitter waren ook allemaal belangrijk, maar zonder de juiste publiciteit ( dus de juiste 
kruiwagen ) redt je het niet in deze wereld.  
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Bob noemde publiciteit altijd het belangrijkste ingrediënt op de weg naar succes. Ik was zelf toen nog 
maar een teenager, maar Bob nam me mee omdat hij zei dat ik het zelf allemaal maar eens van dichtbij 
moest zien en dat ik de `kruiwagens` moest leren kennen als voorbereiding op mijn eigen carrière om een 
`sterretje` te worden. Hij zei dat hij wilde dat ik zag hoe het allemaal in z`n werk ging en dat ik mezelf op 
m`n gemak zou gaan voelen op, en in de buurt van het podium. Ik denk dat hij dat alleen maar zei als 
smoesje tegen andere mensen om de echte reden te verbergen waarom ik bij hem was. Dat was altijd 
alleen maar voor zijn seksuele genot. Dat genot van hem, en van nog een heleboel vrienden van hem. 
Bob legde mij uit hoe belangrijk kleding was voor iemand die een publiekelijk imago hoog te houden had. 
Ik droeg een korte, kleine, strafsluitende gele strokenjurk. Ik deed wat mij gezegd werd en droeg deze 
jurk samen met de goudkleurige schoenen die mij gegeven waren om aan te doen. Bob was vaak het 
tussenstation voor nieuw opkomende sterren of sterretjes. De Raad gebruikte zijn connecties voor hun 
eigen belangen en ze hadden hun sleutelfiguren,  zoals hele grote namen in de entertainmentwereld op 
hun plaats, onder controle en klaar voor gebruik in de toekomst. Heel veel daarvan waren robots zoals ik. 
Ik heb vele van hen erg veel pijn zien lijden en gezien met eigen ogen, hoe het hen emotioneel compleet 
kapot maakte. Het waren altijd de sterren die de klappen op moesten vangen en die het ´t zwaarst te 
verduren kregen. Ik heb nooit gezien dat Bob het voor zijn kiezen kreeg. De Jacksons werden misbruikt en 
gebruikt, ik was getuige van hun mishandeling en misbruik. De allereerste keer dat ze mochten optreden 
kwam dat omdat Bob hen in de show had weten te krijgen. Wij gingen weg en stapten in de limousine 
van Bob, waar hij meteen zijn televisie aanzette om naar de show te kijken waar wij net vandaan 
kwamen. Hij zei tegen z´n chauffeur dat deze maar wat rond moest rijden tot dat de show was afgelopen. 
De tv stond aan, de tussenraam tussen de chauffeur sloot zich, en terwijl Bob naar de tv wees waar de 
Jacksons nog met hun show bezig waren, zei hij: ”Zie je nou hoe gemakkelijk het is om een grote ster te 
worden?” en hij duwde mijn hoofd tussen zijn benen om oraal bevredigd te worden.  
Ik denk dat de meesten het wel met mij eens zullen zijn dat de liefdevolle uitstraling die deel uitmaakte 
van Michael Jackson`s bezieling nog lang zal blijven doorklinken in de muziek van Michael Jackson. 
Ondanks de vaak doorklinkende programmeringsthema`s die regelmatig terugkeren in zijn liedjes, heb ik 
toch tijdens mijn herstel van mind-control naar zijn muziek geluisterd en mezelf vaak opgebeurd aan zijn 
woorden wanneer hij zong: “ You are not alone” ( Jij bent niet alleen.) terwijl ik me zo ontzettend alleen 
voelde. Naar Michael strek ik een hand uit en zeg:”Jij bent ook niet alleen. Er bestaat nu een weg om aan 
deze waanzin te ontsnappen.” 
 
( Inzet: Toen Brice Taylor dit schreef leefde Michael Jackson nog. Volgens boze berichten die ook het 
20.00 uur journaal wel nooit zullen halen, is hier vrijwel hetzelfde scenario van toepassing geweest als dat 
waar Brice Taylor over verteld bij Elvis Presley. Het heeft er alle schijn van dat ook Michael Jackson heel 
bewust het zwijgen opgelegd is, in een van de laatste interviews met Michael Jackson vertelde hij niet 
wie, maar wel dat “ze” van hem af wilden ) 
 
NEIL DIAMOND EN ANDEREN 
 
Voor de buitenwereld speelden Neil Diamond en Bob Hope samen golf in de “Springs.” Op die manier ben 
ik met Neil Diamond in contact gekomen. Als teenager werd ik geprogrammeerd om aan alle wensen van 
Neil Diamond tegemoet te komen. Hij was niet gewelddadig zoals sommige anderen, hij was gewoon 
onbehouwen en zijn gedrag liet te wensen over. 
Op zekere dag toen ik achter ons huis lag te zonnen in mijn bikini aan de rand van het zwembad, kwam hij 
zomaar achterom lopen. Mijn vader werd erg kwaad en schold hem weg met:”Sodemieter op hier!” 
Neil antwoordde rustig:” Rustig maar paps, niemand weet dat ik hier ben, er is niets aan de hand.” Hij 
ging toch wel weg, maar pas nadat hij mij op mijn wang gekust had en met zijn vingers door mijn haar 

258 



gegaan was. Hij zei dat hij mij gewoon even zien moest om inspiratie op te doen.  
Neil zei altijd dat ik zijn inspiratie was, en nadat we gevreëen hadden, fluisterde ik hem dingen in zijn oren 
die hij moest verwerken in zijn songteksten of bepaalde zinnetjes die programma`s activeerden bij hem, 
of zoals onze programmeurs zeiden:”Om de riem om de beoogde generatie,  weer een gaatje strakker te 
krijgen.” 
Toen ik met Neil samen was, voelde ik me een met hem. Ik wist niet wie ik was, waar ik ophield en hij 
begon.Ik was geprogrammeerd om zijn ego op te bouwen, zodat hij zichzelf beter zou leren zien zoals hij 
werkelijk was. Ik werd vaak ingezet om Neil weer met beide benen op de grond te krijgen, en zijn eigen 
innerlijke ik terug te vinden op momenten dat hij het gevoel had dat hij zijn hele leven, hart en ziel afgaf 
aan de juichende mensen, aan het enthousiaste publiek.  Gedurende de jaren, was ik er regelmatig 
getuige van dat ik dit fenomeen bij meerdere grote sterren zag gebeuren. Ik werd dan ook met deze 
“opbeurmissies” naar meerdere sterren gestuurd, naar zowel mannen als vrouwen, die nodig weer terug 
op de rails gezet moesten worden om weer helemaal hun eigen geprogrammeerde “zelf” te worden. 
Door de drukte van het publiek om hun heen en een tekort aan rust “verdwaalden” deze sterren wel 
eens, en ik was er op geprogrammeerd om hen weer in het gareel te krijgen. 
Met Neil lag ik vaak naakt te zonnebaden, en als een beschermende Joodse moeder zorgde hij dan dat ik 
overal volop voorzien was van zonnebrandcrème, in het bijzonder op de vitale plekjes, zodat ik geen 
zonnebrand zou oplopen. Hij had geen buren en zijn huis stond hoog boven op een berg in Malibu, dus 
het was een huis met enorm veel privacy. Hij was een nieuw huis aan het bouwen. Toen het dak stevig 
genoeg was om ons te kunnen dragen hadden we buiten op dat dak seks. 
Als we op onze rug gelegen naar de avondhemel keken, noemde hij alle sterren op mijn ( nog te doen ) 
lijst. Die lijst droeg codes in letters en niet in nummers zoals:”( A ) Barbra – dinsdag en donderdag 15.30 
uur ( B ) Corlo Sangucci 19.00 uur……” en hij ging maar door met mijn programma te programmeren voor 
de hele week. Hij gaf mij instructies om mijn programma georganiseerd te houden. Als hij door 
omstandigheden een week geen kans zag om mij te programmeren, kon ik niet functioneren omdat er 
dan geen “boekingen“ stonden in mijn agenda. Het was ook om deze reden dat Neil en ik zo vaak bij 
elkaar waren. Totdat ik bijna twintig was, kwam ik vrijwel elke week een keer bij hem. Ik moest ook 
songteksten aan hem overbrengen die hij in zijn totaliteit kon gebruiken en ook soms losse zinnen die hij 
in zijn liedjes moest verwerken. Wij bevonden ons dan beiden in onze geprogrammeerde 
“gezellige”modus en hij zei dan gewoonlijk zoiets als:”Geef me de suiker eens aan,”en ik speelde dan mijn 
teksten voor hem af die via vaak anonieme tekstschrijvers binnenkwamen en bij mij door anderen waren 
geprogrammeerd. Teksten die later steeds opnieuw weer opdoken in zijn songteksten. In zijn optiek zag 
Neil Diamond mij als zijn persoonlijke inspiratiebron, maar in werkelijkheid stond ik hier volledig buiten 
en werd ik bij hem net zo gebruikt als bij Elvis Presley, waaruit ik niet anders kan concluderen, als dat ook 
Neil Diamond geprogrammeerd was. Neil speelde op zijn piano terwijl hij een korte broek droeg, zonder 
T-shirt. Hij had ook een grote kamer die vrijwel helemaal van spiegelwand was voorzien en hij oefende 
vaak voor die spiegelwand, terwijl hij zong en naar zichzelf keek. In zekere zin herinnerde mij veel bij hem 
aan dingen die ik ook bij Elvis zag. 
Ik mocht hem nooit onderbreken als hij aan het repeteren was. Als hij daarmee klaar was, liet hij mij van 
alles voor hem doen, zoals een uitgebreide massage of seks, een manicure of pedicure, zelfs al had hij er 
net ergens anders al een gehad. Hij kon nooit teveel aangeraakt worden en vertroeteld. Ik had een heel 
arsenaal alters opgeslagen zitten onder “tijger seks programmering,” zeven in totaal, allemaal 
opgedragen aan hem en hij zei dan ook soms:”Zeven, ik heb er zeven, schat breng me in de zevende 
hemel.” Neil programmeerde:” Wijn zal je naar de bron van liefde leiden.” Hij had een kamer die wat op 
een fonteinentuin leek met een waterval, Boedah beelden en meer van die spullen, waar hij soms aan 
meditatie deed. Zijn plekje van perfecte rust, zoals hij het zelf noemde. Hij creëerde toewijding in mijn 
alters door de liefde en goedheid van Jezus in mijn alters in te programmeren. De pure liefde van God, 
diep in mijn hart, die via mijn programmering volledig op hem gefocust was. 
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Pornografie werd vaak gefilmd op het landgoed van Neil Diamond. Bob stuurde de mensen die geschikt 
waren voor de pornografie naar Neil om gefilmd te worden tijdens pornografische handelingen. Het 
maakte daarbij niet uit als het nog maar slechts kinderen waren. Neils Porno imperium was zo groot dat 
het een groot aantal van de seksslaven uit Malibu, Pacific Palisades, Ventura, Calabasas en Agouro Hills 
aan het werk hield. Complete geprogrammeerde families werden gebruikt. “Familieseks” films waren erg 
populair in de 80er jaren en Neil scheen zelf ook erg gefascineerd te zijn door het thema. Hij hield van 
naakte lichamen. Hij zei dat hij een fijnkenner was van het menselijk lichaam als een kunstvorm. Hij zei 
dat dit ook de reden was dat hij de mooiste scène op aarde wilde filmen, de liefdesscène waarbij mensen 
zo intiem met elkaar waren als mogelijkerwijs op film kon worden vastgelegd. Hij was ook van mening dat 
kinderen openlijk aan hun seksuele behoeften gehoor moesten kunnen geven. Hij zei:”Waarom zouden 
ze moeten wachten om van dit natuurlijke genot te mogen genieten?” Ik kon niet denken om hier een 
antwoord op te geven. Hij genoot zichtbaar van hun fisieke verschijning en hij genoot van de aanblik van 
seks tussen deze jonge lichamen. De ene keer sprak hij van “liefde in familieverband” en de andere keer 
noemde hij het “ er op los neuken binnen de familie.” 
Ongelukkigerwijs en vol berouw aan deze herinnering, kan ik mij achteraf pas herinneren dat ik zelf vaak 
kinderen naar deze opnames heb vervoerd. Bij het huis aangekomen wandelde ik er rond alsof het huis 
van mij was. Ik wist waar een reservesleutel verborgen lag, liet de kinderen binnen, en bereidde hen voor. 
De regels bij het huis van Neil in de heuvels waren dat iedereen zijn kleren en schoenen achter moest 
laten bij de voordeur. Niets van dat alles was toegestaan, of je kwam “het heiligdom” ( zoals hij het 
noemde ) gewoon niet in. Neil zelf begroette vaak zijn “gasten” in een zwarte zijden badjas en zwarte 
slippers. Hij controleerde de “waar” en als er iemand tussen zat die hem bijzonder aansprak, dan wilde hij 
deze of meerdere personen voor zich hebben nadat het filmen achter de rug was. Neil was, wat Henry 
Kissinger “veelzijdig” noemde, wat zoveel inhield als dat Neil seks wilde met alles en iedereen. Ik zal je de 
details besparen, maar hij kwam erg vaak klaar, omdat hij blijkbaar het gevoel had dat het hem van extra 
levenskracht voorzag en een nimmer aflatende mannelijkheid. Dat vond hij erg belangrijk. Neil zei dat hij 
hield van de schoonheid, en de hoeveelheid onschuld die vertegenwoordigd was als een groep blonde 
buurtkinderen bij elkaar waren. Deze werden vaak gefilmd. Neil hield ook van het filmen van 
bestialiteitpornografie. Hij gaf de kinderen eerst cocaïne en filmde dit dan binnenshuis of ergens op zijn 
landgoed. Soms brachten de 4 jarige kinderen hun huisdieren mee, en de kinderen werden gefilmd met 
elkaar en met de dieren. We werden stuk voor stuk alleen gezien als werkbijen en deden allen zonder 
commentaar wat ons gezegd werd te doen. 
Als we vertrokken om naar huis te gaan, werd ik in een voorgeprogrammeerde staat gebracht, die me 
zei:”Door de snelweg naar de hemel te nemen vergeet je alles.” Mij was verteld dat dit Kanan Road was.  
Het hypnotische commando “Denk eraan dat je vergeet!” zorgde voor een reactie in mijn 
onderbewustzijn op het moment dat ik terugkwam in de bewoonde wereld, en de vele verkeersborden, 
verkeerslichten en reclames enz. langs de kant van de weg zag, dat alles wat op dat moment achter me 
lag, ook echt volledig uit mijn geheugen gewist was. 
Het kon wel eens gebeuren dat ik er al was, nog voordat Neil zelf arriveerde. Dan ging ik automatisch in 
een afwachtende houding zitten en bleef apathisch voor mij uitstaren met niets ziende ogen totdat hij 
arriveerde. In de regel hoorde ik hem al van verre aankomen omdat hij gewoonlijk met een helikopter 
afgezet werd. Een keer verraste hij mij door zomaar ineens binnen te wandelen in een bruin kostuum met 
daaronder blote voeten in van die goeroe sandalen en een grote donkere zonnebril voor zijn ogen. Dan 
hielp ik hem om te ontspannen en hij zei voorgeprogrammeerde teksten tegen mij zoals:” Lieverd, jij bent 
tijdloos, los van elke leeftijd, en mijn eigen engeltje, helemaal alleen van mij. Jij bent mijn pot vol goud 
aan het einde van de regenboog, van niemand anders dan alleen van mij en jij bent alleen toegewijd aan 
mij.” Ik gaf hem alles wat hij wilde of nodig had, het maakte helemaal niet uit welke wensen dat waren. Ik 
deed alles met liefde voor hem, zoals ik geprogrammeerd was te doen.  
Op sommige avonden was mijn missie om met Neil naar party`s te gaan waar we zouden gaan ”mooi 
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weer spelen met de rijken en beroemdheden” zoals Neil dat altijd noemde. We bleven gewoonlijk niet 
erg lang op die party`s omdat Neil liever een party thuis had privé voor ons tweeën. Op sommige 
avonden werden we met een helikopter naar zijn huis in de bergen gevlogen. Hij wilde, nee, eiste mijn 
volledige aandacht. Hij kon de werkelijkheid dat ik een eigen vriend of zelfs echtgenoot had niet aan. Neil 
wilde dat ik hem zag als mijn man, mijn enige man. Hij zelf had seks met alles en iedereen vlak voor mijn 
neus. Hij wilde ook altijd dat ik erbij bleef in de ruimte waar de pornofilms gefilmd werden, net zoals na 
het filmen, wanneer hij zichzelf nog eens liet gaan met een van de actrices uit de filmopnames. Hij kon 
soms volledig doordraaien en reageren als een klein verwend kind dat zijn zin niet kreeg. Ongeacht zijn 
humeur of gedrag, was ik geprogrammeerd om grenzeloos toegewijd te zijn aan hem en zo gebeurde het 
ook. 
Neil Diamond was een “goudmijn”voor De Raad, en zij zorgden goed voor hun mensen. Ik moest 
concerten van hem bijwonen als hij zei dat hij mij daar nodig had om hem op te peppen. Ik stond dan op, 
van mijn besproken zitplaats in het bijzijn van mijn jonge echtgenoot en vertelde Craig dat ik even naar 
het toilet ging in de pauze. In plaats daarvan glipte ik achter het toneel met Neil, die dan helemaal 
zweterig was, rillerig en nerveus van het enthousiasme van het publiek en hij moest die roes dan met mij 
delen door snel even achter de coulissen een nummertje met mij te maken. Zoals geprogrammeerd 
vertelde ik hem dat ik van hem hield en dat hij de allergrootste ster was die ik kende, en dat hij weer dat 
podium op moest om het publiek het allerbeste te geven van zichzelf. “Geef het beste van jezelf en je 
krijgt het fijnste gevoel van het publiek terug” was mijn advies. Hij was altijd bang dat hij gedurende zijn 
optredens de energie niet meer zou kunnen opbrengen om door te spelen. Dus kreeg hij van mij peptalk, 
seks tussendoor en zo ging hij weer herladen en niet uitgeblust terug het podium op. Hij snoof dan nog 
een paar lijntjes cocaïne naar binnen voordat hij zich weer liet zien aan de uitzinnige menigte van fans. Ik 
kwam terug van het toilet en ging weer naast Craig zitten. 
Neil zei wel eens dat hij op toneel alleen maar voor mij zong. Dat had een krachtige uitwerking op mij, en 
was moeilijk onderbewust te verwerken terwijl ik naast mijn man zat tijdens de concerten. Mijn 
bewustzijn zei mij dat ik niets anders deed dan een concert van Neil Diamond bijwonen, maar zelfs bij 
bewustzijn waren de onbewust “afgerichte en opgelegde “ gevoelens voor Neil Diamond aanwezig. Wij 
hadden samen een afspraak dat hij alle liefde naar mij toe zou zingen, en ik zou het dan allemaal 
opvangen en weer regelrecht terugbrengen bij hem in hoogsteigen persoon. Die belofte maakte hem 
gelukkig en hij glimlachte bij de gedachte aan het moment dat ik er zou zijn om alle liefde persoonlijk 
terug te brengen. Hij deed alsof hij mijn liefde aannam, maar stapte na zijn optreden bij andere mensen 
in de auto waar hij mee uitging. Als hij uit mijn blikveld vertrokken was, kropen de herinneringen ook heel 
diep weg in mijn onderbewustzijn, en dan stond ik net als iedereen aan het einde van het concert van 
Neil Diamond, om me heen te kijken, speurend naar de uitgang. Craig pakte mijn hand en samen gingen 
we op in de stroom fans. 
Ik ging ook naar zijn Hot August Nights Concert in het Greek Theater in 1972. 
Neil zei dat hij ervan hield om gedoucht te worden onder een straal van pure liefde, en als antwoord 
daarop was ik altijd verzorgend, liefdevol en aandachtig met hem. Hij vond het cirkeltjes draaien rondom 
mijn buiknavel om de hitsige en erg opgewonden Jeanie naar boven te brengen ook een bijzonder leuk 
extraatje aan mij. 
Ik zorgde nog steeds voor Neil, en ik had ook nog steeds seks met hem, terwijl ik al in hersteltherapie was 
in 1988.  Ik ging naar therapie in Westwood en reed via een omweg over de Pacific Coast Highway naar 
huis om Neil ergens te ontmoeten, of bij hem thuis. We vreeën dan en daarna reed ik door naar huis in 
Agoura met “verse vis”die ik voor mijn gezin in de viswinkel in Malibu kocht. Bob moest daarover lachen, 
“want” zei hij “die vislucht is een goede dekmantel.” Bob zag overal alleen maar seks in. 
Sterren hadden moeite met “veilige“ seks met gewone mensen. Ze konden er niet simpel op vertrouwen 
dat mensen hen benaderden met de beste bedoelingen, en dat er niet altijd een dubbelzinnige reden van 
manipulatie of afpersing of schandaal enz. aan de benadering van een verliefde fan ten grondslag lag. 
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Juist omdat ze zo beroemd waren, konden ze hun publieke reputatie niet zomaar op het spel zetten en 
daarom werd juist in deze op zichzelf staande wereld, een heel leger aan seksslaven ingezet. Bob voorzag 
elke beroemdheid van zijn of haar voorkeur en deed goede zaken. Hij kende de waarde van goede 
banden met mensen in machtige posities en hij wist iedereen te overtuigen van het feit dat de slaven er 
waren om te dienen, zo lang en zo vaak als nodig en dat de slaven nooit een woord naar buiten zouden 
brengen hierover, omdat ze dat domweg niet konden. 
Het nieuwtje over deze nieuwe uitvinding verspreidde zich als een lopend vuurtje door Hollywood. De 
beroemdheden genoten er met volle teugen van, net zoals de politici deden, omdat ook zij er van 
overtuigd waren dat ze nu lekker de beest uit konden hangen terwijl er nooit een haan naar zou kraaien. 
Tegen mensen die absoluut niets mochten weten over het mind-control programma, vertelde Bob: “ Ze is 
beeldschoon en erg gepassioneerd, maar geestelijk loopt ze nogal achter, ze kan niet denken en ze kan 
zich helemaal niets of niemand herinneren. Ze is zo al sinds haar geboorte, maaaaaaaar………. Wat ze 
hierboven tussen de oren te kort komt, maakt ze daar beneden tussen haar benen weer helemaal goed, 
als je begrijpt wat ik bedoel?”zei hij dan met een ondeugende knipoog. 
Veel van Bob`s klanten hebben nooit geweten dat ik een seksrobot was die volledig operationeel was; 
enkel en alleen dank zij de mind-control welke mijn eigen leven volledig had overgenomen. Ze dachten 
dat ik langzaam van begrip was, of doof en stom. Dat was weer een andere tactiek van Bob. Hij gaf op 
verschillende manieren uitleg aan verschillende mensen, maar voor Neil Diamond was er speciaal een 
versie van een alter ontwikkeld, die kon praten, luisteren, liefhebben en goed kon zorgen voor Neil. 
Bob had er een handje van om andere mensen erg amicaal met “vriend “aan te spreken. Hij zei dan 
bijvoorbeeld:”Moet je luisteren vriend, ze verwend je, ze is lief zorgzaam en onuitputtelijk en 
onverzadigbaar en ze zal nooit een woord verder vertellen, ze kan ook niet denken, maar daar heb je 
geen last van, het zal alleen bijdragen aan jouw plezier. Probeer ze maar eens uit, ik denk dat je het erg 
zal bevallen en dat ik je heel snel daarna weer terugzie voor meer!” 
Bob maximaliseerde mijn gebruik door me naar heel erg veel, en ik bedoel echt heel erg veel 
beroemdheden te sturen voor seks. Hij stuurde mij bijvoorbeeld naar Quincy Jones, Burt Reynolds, Eddie 
Murphy en nog een hele lange lijst namen. Velen van hen wilden niet teveel risico lopen door een relatie 
met vreemden aan te gaan, waardoor ze kwetsbaar werden voor kritiek van de buitenwereld. Wat niet 
weet, wat niet deert, is een gezegde wat hier zeker van toepassing is. Daarnaast wilden ook velen zich 
niet te diep emotioneel in een relatie storten en daarmee te veel van zichzelf bloot geven, wat indien in 
verkeerde handen beland, tegen hen gebruikt kon worden. Iedere beroemdheid had wel zo zijn eigen 
reden om niet met hun privèleven te koop te lopen, en al helemaal als de seksuele geaardheid van het 
algemeen als normaal geaccepteerde gedrag afweek. 
 
MICKEY ROONEY 
 
In vroeger jaren werd ik regelmatig meegenomen naar openingen en gala`s in Hollywood, omdat Mickey 
Rooney wilde dat ik daar zijn zou. Meestal moest ik mezelf daarvoor onherkenbaar vermommen. Later, 
toen ik al van mijn kinderen bevallen was, moest mijn dochter Kelly in de limousine op hem wachten om 
hem oraal te bevredigen. Mickey wilde mij er dan wel bij om toe te kijken. Mickey wilde altijd massas 
vrouwen om zich heen, het liefste zoveel als de limousine er vervoeren kon. Ik hoorde dat hij tegen Bob 
zei dat het goed voor zijn imago was. Bob zei altijd:”Het doet mij steeds een groot plezier om met een van 
mijn meisjes voor jouw plezier te mogen zorgen,” en dat werd geregeld, keer op keer op keer opnieuw. 
Bob nam zelf de training van Kelly voor zijn rekening zoals hij ook mij had “opgeleid.” We reden met Kelly 
naar de Playboyclub voor Bunny lessen. Ik was gekleed in een lange zwarte fluwelen jurk met diamanten 
en Kelly droeg een lange rode fluwelen jurk met haar haar hoog opgestoken en overdreven make-up, op 
haar gezicht en nagels. Ze zal toen tien jaar oud geweest zijn. Deze hele enscenering was in stijl en 
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opgezet om aan de eisen van Bob te voldoen, en om haar mee te geven aan wie hij wilde die avond. Er 
waren gelegenheden dat wij met de hele familie bij elkaar in een leuk restaurant in Agoura Hills moesten 
komen “eten,” om een ontmoeting van Mickey Rooney met mijn kleine dochter in de achterkamer te 
cammoufleren. Terwijl wij aan tafel zaten en niets mochten eten omdat we onder programmering 
stonden, vermaakte Mickey Rooney zich seksueel in de achterkamer met mijn beeldschone 10 jarige 
dochter. Hij had daar ergens een huis in de buurt, ik kan me niet precies herinneren waar, maar wat ik me 
wel kan herinneren is, dat hij altijd een heleboel naakte hele jonge meisjes langs de rand van zijn indoor 
zwembad had. Hij was werkelijk om van te gruwen, zijn gedrag en afwijkingen waren om van te kotsen, 
maar hij had altijd veel oog voor mijn dochter Kelly. Mickey Rooney was ongetwijfeld een pedofiel. 
 
JANE FONDA 
 
Volgens mij werd Jane Fonda ook geprogrammeerd. Zij maakte deel uit van een experiment om uit te 
vinden hoe het geheim van “eeuwige jeugd”in elkaar stak- als zoiets al bestond- voor haar vrienden in 
politieke kringen. Ik moest van tijd tot tijd boodschappen van De Raad aan haar overbrengen in haar 
Beverly Hills Fitness Centrum. Ze hadden daar twee groepen van vrouwen waarop een experiment werd 
uitgevoerd om te zien of men door mind-control toe te passen het verouderingsproces kon beïnvloeden 
of zelfs volledig stopzetten. De ene helft van de vrouwen deed aan meditatie onder mind control om het 
verouderen tegen te gaan, de tweede groep deed aan intensieve trainingsprogramma`s onder mind-
control. Dit was om te zien of die intensieve training nou eigenlijk wel nodig was om het 
verouderingsproces tegen te gaan. Het programma had men heel voorbarig “het eeuwige jeugd 
programma”genoemd. Beide teams werden aan de test van verlengde jeugd onderworpen. 
Voor het geval het u interesseert, men kwam tot de conclusie dat veel bewegen de beste remedie was, in 
combinatie met veel frisse lucht. 
 
BARBRA STREISAND 
 
Barbra Streisand werd gebruikt op dezelfde manier als andere Hollywoodsterren voor en na haar. Door 
mijn vele persoonlijke ervaringen met Barbra Streisand denk ik dat zij onder de controle valt van veel van 
dezelfde mensen die ook mijn leven totaal naar hun hand zetten. Ze was geprogrammeerd om 
boodschappen over te brengen op miljoenen mensen, boodschappen waarvan zij zelf nooit besef gehad 
kan hebben. Zij zong haar liedjes maar werd geprogrammeerd met zorgvuldig gekozen teksten die dienst 
deden om opgeslagen te worden, of om iemands programma te activeren in andere mind-control 
slachtoffers. Mijn eigen programmering was doorspekt met veel van haar liedjes. Slachtoffers van mind-
control horen de teksten van liederen en nemen de woorden die aansluiten op hun programmering 
letterlijk. De woorden die zij horen dringen ongemerkt diep door in het onderbewustzijn waar ze 
automatisch verbonden worden aan zeer traumatische gebeurtenissen uit het verleden die bedoeld zijn 
om hen hulpeloos en hopeloos onder controle te houden. Barbra zong een lied dat “Mijn pa” heette, 
waarvan mij werd verteld dat dit mijn gevoelens ten opzichte van mijn vader reflecteerde. De tekst was 
sterk verbonden met mijn emotionele toestand en creëerde een gevoel van grenzeloze liefde voor mijn 
vader en een veilig gevoel bij hem in de buurt, terwijl hij mij eindeloos martelde, vrijwel elke dag. De tekst 
ging zo:”Mijn vader kan mijn kamer verlichten gedurende de nacht, door er alleen maar te zijn, en laat 
een enge droom verdwijnen door te grijnzen van oor tot oor.” 
Het lied:”I,m in a New York State Of Mind,” was rechtstreeks verbonden aan alle herinneringen van mijn 
tijd in New York, die ik weg moest stoppen en volledig vergeten. Veel van de teksten van haar lied 
”Memories-Herinneringen” dienden als een hypnotisch commando aan mijn onderbewustzijn om mij 
eraan te herinneren dat:”Herinneringen kunnen pijnlijk zijn, maar we kiezen er simpel voor om, wat te 
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pijnlijk is om te herinneren, gewoon te vergeten.” Weer een ander lied “Send in the clowns” herinnerde 
mij, maar velen met mij, aan de gruwelijkheden die we als hele kleine kinderen moesten verduren in de 
circustenten, en waar clowns werden gebruikt als daders. Dan is er nog haar lied “Somewhere over the 
rainbow” dat direct aansluit op de Tovenaar van Oz programmering. 
Als teenager waren het mijn cassettebandjes, en toen ik ouder werd, waren het mijn cd`s die grijs 
gedraaid waren van het eindeloos luisteren naar Barbra Streisand, omdat de teksten van haar liedjes 
direkt aansloten op mijn al aanwezige programmering en zo verder mijn realiteitszin beïnvloeden in elke 
gewenste richting die mijn programmeurs voor mij uitgestippeld hadden. 
Zelfs tot recentelijk luisterde mijn moeder nog steeds naar Barbra Streisand`s liedjes. Als klein kind had ik 
vaak de grootste moeite om de aandacht van mijn moeder op mij gericht te krijgen, wanneer ze naar 
Barbra Streisand luisterde. Ze was zo gefixeerd op die muziek en in een staat van algehele trance waarbij 
ze mijlenver weg leek te zijn in haar onderbewustzijn, ergens in een gecreëerde realiteit, die door onze 
programmeurs daar ingeplant was. Ze leek dan erg gelukkig, een gelukzaligheid grenzend aan euforie.  
Ik ben er zelf meerdere malen getuige van geweest, dat andere mind-control slachtoffers die ook met 
helingtherapie bezig waren, midden in een gesprek met mij plotseling krampachtig naar hun walkman 
grepen om de muziek aan te zetten, die hen de geprogrammeerde commando`s doorgaf waardoor zij als 
op bevel zich overgaven aan deze schijnveiligheid, wanneer ze zich dwongen “ alles te vergeten.” 
Als Barbra optrad, hetgeen eigenlijk zeer zelden voorkwam, leverde zij een perfect van tevoren 
uitgebalanceerde mengeling van cryptische opdrachten aan vele mensen onder haar gehoor. 
( Inzet: Het mag algemeen bekend worden geacht dat Barbra Streisand vrijwel alleen gratis optrad voor 
“goede doelen.” 
Diezelfde goede doelen, die dienden als dekmantel voor allerlei sinistere transacties waar Brice Taylor al 
eerder een boekje over open deed.) 
 
Ze bereikte een veel groter publiek, omdat mind-control slachtoffers in de rij stonden voor een 
langspeelplaat, cassettebandje en later een  cd  van haar muziek, en deze steeds weer opnieuw en 
opnieuw en eindeloos bleven beluisteren. Er waren hele groepen mensen die zich onder mind-control 
bevonden ( waaronder mijn moeder en ik) die deze muziek als verplicht luistervoer kregen 
voorgeschreven. Geprogrammeerd luisterden we naar haar liedjes die het programma om alles maar te 
vergeten enorm versterkten. Er mag geen twijfel over bestaan dat Barbra zelf ook een slachtoffer was/is. 
Uit mijn eigen waarneming ben ik er absoluut zeker van dat ze geen enkel besef heeft van wat ze eigenlijk 
doet, en dat volgens haar eigen overtuiging het enige waar zij zich mee bezig houdt haar carrière is. 
Barbra Streisand heeft extreem grote borsten voor haar tengere kleine lichaam. Ik heb haar vaak genoeg 
naakt gezien bij Bob Hope`s party`s en bij andere gelegenheden. Ik was zelfs betrokken in groepsorgies 
waar zij ook actief aan deelnam. Bij andere gelegenheden werd ik naar haar toegestuurd om zelf seks met 
haar te hebben op een-op-een basis. Dit was dan vaak om nieuwe teksten voor haar liedjes aan te 
leveren, of om haar programmering up to date te houden en ook wel om diverse teksten door te geven 
die ze moest zeggen op een bijeenkomst waar ze voor uitgenodigd was. Zij is een mind-control robot. Ze 
gebruikte veel cocaïne op party`s. Ze hield van seks met vrouwen en ik ben zelf vaak naar haar toe 
gestuurd voor seks. 
Mijn man nam me mee uit eten in Malibu toen er blijkbaar een alternatief plan moest worden 
uitgewerkt. Op een avond reed hij mij in zijn Datsun 280Z naar de rand van een canyon. Hij stopte daar en 
wij zaten zwijgend naast elkaar totdat er een zwarte sedan naast ons stopte. Automatisch stapte ik uit en 
nam plaats in de sedan. Op de voorbank zaten twee mannen in deftige dure pakken en op de achterbank 
zat een man in een net pak met een diamanten ring aan zijn pink. Zij reden via een kronkelweg de bergen 
in waar we bij een alleenstaande villa aankwamen. De mannen stapten uit en openden de deur van de 
villa met een elektronische pas en we gingen naar binnen. In de woonkamer zat, in een volledige 
“uit”modus als een standbeeld Barbra Streisand. Ik moest naast haar gaan zitten en contact maken door 
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haar handen in de mijne te nemen. Dus pakte ik haar handen, en toen zei de man dat ik mijn 
geprogrammeerde boodschap moest overbrengen. Dat deed ik. Nadat ik de boodschap had afgeleverd 
werd het elektronische schokwapen op ons beiden gebruikt. Barbra ging met haar gezicht naar beneden 
tegen de vlakte op de bank. Echt totaal van de kaart met haar arm bungelend naast de bank. Haar gezicht 
zag erg bleek, en het leek alsof ze in een hele vaste slaap was. De mannen pakten mij bij de arm en 
leidden mij terug naar de auto buiten voor de deur. Craig zat braaf te wachten in onze auto, en knipperde 
met zijn koplampen om zijn positie in het aardedonker duidelijk te maken. Ik werd terug in onze auto 
gezet en we reden naar huis. 
In september 1986 stuurde Barbra uitnodigingen weg voor een liefdadigheidsconcert dat zou worden 
gegeven bij haar thuis “onder de sterren”in Malibu. Mijn man ontving zijn uitnodiging in zijn 
tandartsenpraktijk en zei dat we moesten gaan. Ik bracht nog even in zijn herinnering dat het prijskaartje 
voor die avond 5000 Dollar was. Ik vroeg:”Waar ben jij in hemelsnaam met jouw gedachten?” Ik zat op 
school en was toen ook al met helingtherapie bezig, en samen 10.000 Dollar neertellen voor een concert 
van Barbra was een enorme aanslag op onze toch al beperkte middelen. Ik was ook meer geïnteresseerd 
in mijn herstel, als in een concert van Barbra Streisand. 
Craig zei nog dat het wel een heel bijzondere “herinnering”zou zijn, maar voor die tijd had hij zich 
werkelijk nog nooit voor Barbra Streisand of haar muziek geïnteresseerd. 
Later, toen wij allebei via programmering in staat waren om normaal met elkaar om te gaan, liet Barbra 
haar misnoegen blijken over het feit dat ze mij juist tijdens haar optreden gemist had. Ironisch genoeg 
kwam ik toch op die avond terecht, maar pas na haar optreden omdat ik werd gekoppeld aan een of 
andere belangrijke hoge officier bij het leger met een heleboel strepen, sterren en balken op zijn uniform. 
Daarna was seks met Barbra aan de beurt. Ik moest vaak na zo`n optreden in de buurt zijn om haar weer 
met beide benen op de grond te krijgen. Ik had een heel arsenaal aan specifieke woorden die ik tegen 
haar moest zeggen om haar uit haar diepe trance van het optreden te halen. Het gebeurde regelmatig dat 
hier ook een professionele therapeut aan te pas moest komen . 
Toen ze eens een behoorlijk aantal erg duur geprijsde kaartjes in haar buurt wilden verkopen voor een 
optreden van Barbra, aan hun “doelgroep,” zou dat ( indien dit zou lukken) voor de programmeurs een 
triomf betekenen, want dat zou tevens betekenen dat hun programmering op een grote doelgroep 
tegelijkertijd succes had. De doelgroep was een aantal mensen die zich van geen programmering bewust 
waren, die echter het moeilijkst over de streep te trekken waren, omdat de kaartjes astronomische 
bedragen moesten kosten, toen de avond van het optreden aanbrak en de kaartjes helemaal waren 
uitverkocht, hoorde ik een van de programmeurs hardop verzuchten:”Schaakmat!”  
Ze waren er nu van overtuigd dat ze de code gekraakt hadden om een massa mensen tegelijktijdig te 
laten doen wat ze wilden. Hun overwinningsroes duurde echter maar tijdelijk, want zoals ik nu weet doet 
de stad Los Angeles zijn naam alle eer aan. Ze hadden het bij het verkeerde eind. Ik denk dat de stad van 
de Engelen ( Los Angeles) spiritueel wakker werd om zijn naam en faam hoog te houden. 
Niemand had kunnen vermoeden dat er een mind-control experiment werd uitgevoerd bij het optreden 
van Barbra Streisand in Malibu. Dit was ook een bedekte manier om grote sommen geld weg te sluisen in 
diverse “goede doelen,” die op hun beurt het geld weer doorsluisden naar diverse geheime privè 
bankrekeningen. Daarnaast werden er weer vele slachtoffers verder verankerd in hun programmering 
doordat de video`s die gemaakt werden van het concert juist door de mind-control slachtoffers ook als 
hete broodjes over de toonbank gingen waarbij de opbrengst ook weer voor het “goede doel” was. 
Gedurende haar optreden in Malibu dat onder de titel “One voice “ (een stem) plaatsvond, vlechtte zij de 
ene programmeringtekst na de andere op een gekunstelde voorgeprogrammeerde manier door haar 
liederen. Ze begon weer met haar nummer “Send in the clowns,” daarna hield ze een kort praatje waarin 
ze vertelde dat ze op zoek naar mooie muziek min of meer gestruikeld was over een nummer dat ze graag 
wilde zingen voor haar publiek.  
Dit nummer was “Over the rainbow”( voorbij de regenboog) en hierin zaten deze teksten:”Als je hele 
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wereld een hopeloze warboel is en de regendruppels overal om je heen vallen, opent de hemel een 
magische doorgang. Als alle wolken de hemel donker kleuren, is er een weg achter de regenboog die je 
vinden kan, die je vanachter je raam naar een plaats leidt achter de zon, stap gewoon de regen voorbij. 
Ergens voorbij de regenboog, heel hoog in de lucht, is een land waarvan ik lang geleden in een slaapliedje 
heb gehoord. Ergens voorbij de regenboog zijn de luchten blauw, en komen de dromen die jij durft te 
dromen ook echt uit. Ooit op zekere dag wens ik mezelf tussen de sterren en word ik wakker daar waar 
de wolken ver achter mij zijn. Waar dromen smelten als sneeuw voor de zon, hoog boven de hoogste 
schoorstenen, dat is waar je mij kunt vinden. Ergens voorbij de regenboog vliegen vogels zo hoog. Vogels 
vliegen over de regenboog, waarom kan ik dat dan niet?” 
Om verdere uitleg te geven aan de meningvolle betekenis van deze woorden voor mind-control 
slachtoffers:” de hemel opent een magische doorgang,” was voor mij persoonlijk een geforceerde 
hypnose voor mind-control. Dan de tekst:” er is een regenboog snelweg die je vinden kan, die je 
vanachter je raam naar een plaats leidt achter de zon,” was voor mij een geprogrammeerd commando 
om over te schakelen op de “snelweg naar de hemel” waarin ik gedwongen werd “voorbij de regenboog 
te gaan” hetgeen in begrijpelijke mensentaal inhield dat ik werd gecommandeerd naar een plaats in mijn 
onderbewustzijn waar de programmering lag verankerd alles te vergeten wat ik zag of meemaakte, en 
het nooit in contact te brengen met mijn bewuste leven van alledag. 
In het duet “Guilty” ( schuldig) dat Barbra zong samen met Barry Gibb waren woorden verwerkt waardoor 
ik in een diepe trance raakte, ( en ik vrees met mij nog vele mind-control slachtoffers die op die avond 
uitgenodigd waren). 
De act ging zo: Gibb kwam heel snel op vanachter een donker gordijn en zong:”Er loert gevaar in het 
donker,” wat voor mij een onderbewuste herinnering was aan gruwelen die veelal in het donker 
plaatsvonden. Door de jaren heen was het woord “donker” een eigen leven gaan leiden in mijn geest. Bij 
mij stond het in mijn onderbewustzijn synoniem aan rituele gruwelijkheden en huiveringwekkende 
ervaringen, een vingerwijzing die mij met een hele dikke waarschuwende vinger wees op mijn commando 
mijzelf te herinneren aan het feit dat ik vergeten moest………….. OF ANDERS!!!!!!!!!!! 
Een ander stuk tekst was:”Schaduwen vallen over jou en jij staat daar helemaal alleen,” slachtoffers 
worden steeds weer voorgehouden dat ze nergens heen kunnen met hun verhaal, dat ze alleen komen te 
staan en dat niemand buiten het netwerk hun zal kunnen helpen of kunnen/ willen begrijpen. Niemand 
zal nog in je buurt willen zijn als je zulke rare verhalen verteld. Niemand zal je geloven. Je zult alleen zijn 
zonder vreugde ( de schaduwzijde van het leven). 
 
( Inzet: deze ervaring heb ik zelf ook in het dagelijkse leven, wanneer ik probeer uit te leggen wat ik 
schrijf, aan welk boek ik werk, waar het allemaal over gaat. Voor mij gaat bovenstaande tekst net zo 
letterlijk op als voor haar. 
“Schaduwen vallen over jou en jij staat daar helemaal alleen.”  
Niemand die over dit onderwerp iets wil weten of horen. Onzin, nonsens, verzinsels, hersenschimmen, 
idioot en ga zo maar door. Ondanks al die tegenwerpingen en onbegrip ga ik woord na woord en letter na 
letter verder aan dit wel héél bijzondere verslag, omdat ik het nodig vind dat deze informatie onder de 
aandacht gebracht wordt van iedereen. Iedereen zou dit moeten weten om de wereld beter te leren 
begrijpen. Dit is hoe ze het doen. 
En dus schrijf ik verder. 
Als je het vertrouwen in jezelf verliest, verlies je alles.  
Of dit werk ook maar enige verandering zal brengen in de situatie waarover ik schrijf, blijft vooralsnog de 
vraag. 
 
Mijn uitgebreide onderzoek naar deze materie, de inmiddels ontelbare verslagen die ik gelezen heb, 
nadat ik het boek van Brice Taylor gelezen had, en alle “ontdekkingen” die werkelijk voor het oprapen 
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liggen als je met de juiste ogen kijkt en met de juiste oren luistert, hebben er bij mij persoonlijk toe geleid 
dat ik met andere ogen naar het nieuws kijk, dat ik met andere oren naar muziek luister, dat diverse 
lievelingssterren van vroeger plotseling een wrange bijsmaak krijgen en dat muziek luisteren en televisie 
kijken voor mij nooit meer hetzelfde zullen zijn als vroeger. Ik zie bijvoorbeeld ook met schrik en angst 
hoe onze maatschappij steeds verder geautomatiseerd wordt. Dit wordt dan in het 20.00 uur journaal 
verteld op een manier alsof mensen daar zelf om gevraagd hebben. De banken gaan alle loketten sluiten 
want alles gaat tegenwoordig toch via internet, hoor je dan. Maar hoe komt dat? Heeft Ú daar om 
gevraagd? Nee? Nou ik ook niet. 
Als je tegenwoordig geen computer meer hebt, kun je niet bankieren, en binnenkort ook geen aangifte 
meer doen bij de politie, want als alle bureaus gaan sluiten hebben we niet gewoon meer politie op 
straat, maar dan stáán ze gewoon binnen de kortste keren letterlijk op straat. De wereld wordt steeds 
verder afhankelijk gemaakt van computertechnologie, maar wat nu als De Raad het in hun hersens krijgt 
om het internet plat te gooien?? 
Of nog rampzaliger: Het elektriciteitsnet?? 
Wat zouden voor u zelf de acute gevolgen zijn? 
Dat is een schrikbeeld waar niemand aan wil denken, maar wellicht is het juist hoog tijd om hier eens heel 
erg goed over na te gaan denken.) Einde inzet. 
 
 
“Ogen kunnen zien dat we een snelweg naar de hemel hebben,” slachtoffers worden verteld dat er overal 
ogen zijn die hen altijd en overal volgen ( met de huidige technologie op het gebied van satelietcamera`s, 
minidrones en zelfs vliegende camera`s ter grootte van een mug, is dit helaas geen onzinnig verhaal te 
noemen.) 
Ogen zijn een algemeen gebruikt dwangmiddel binnen slachtoffers van mind-control. Deze drie 
onbeduidende woorden:”Ogen kunnen zien,” hebben een bijzondere krachtige uitwerking wanneer ze 
gebruikt worden tegen mind-control slachtoffers. Ze sluipen door een onzichtbare ingang in het 
onderbewustzijn naar de hersenen van het slachtoffer van mind-control om hem of haar eraan te 
herinneren dat ze heel erg voorzichtig moeten zijn en niet van de aangegeven paden mogen 
afwijken…….OF ANDERS!!! 
“De snelweg naar de hemel “kan ook gebruikt worden als hypnotische versterking van reeds 
ingeprogrammeerde programma`s. 
“Hoe kan ik winnen?”  “wat komt er morgen?” ook songteksten die een gevoel van onmacht en 
verslagenheid versterken bij mind-control slachtoffers. 
Het duet eindigde met de krachtige tekst:” En we hebben niets, helemaal niets.” 
 
Laat mij jullie vertellen Barry en Barbra, en al die andere prachtige mensen die gevangen zitten in het 
web van mind-control, het is een leugen, een infame leugen die ons is wijsgemaakt door onze 
programmeurs. De waarheid is dat we Alles hebben. We zijn rijk, en laat ik maar beginnen met onze 
spirituele overlevering. Onze eigen spiritualiteit die wij kregen van onze Schepper werkt van binnenuit om 
je te bevrijden van al diegenen die jarenlang de vruchten hebben geplukt door jou te laten bloeden, die 
misbruik maakten van jouw aangeboren talenten en de revenues daarvan aanwendden voor hun eigen 
welzijn door jullie onder mind-control te houden. Jullie en mij. 
Ik was niet beroemd zoals jullie, dus toen ik aan hun tentakels wist te ontsnappen, vormde ik lang niet 
zo`n grote bedreiging als jullie zouden kunnen zijn, en beslist zúllen zijn!  
Ik was niet écht belangrijk voor mijn programmeurs, maar voor God was ik wel belangrijk net zoals al zijn 
kinderen dat zijn.  
Hij gaf mij de opdracht de rest van mijn leven te wijden aan deze taak, erop toe te zien dat jullie, enkele 
van de meest getalenteerde artiesten op deze aardbol, bevrijd zullen worden. 
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Het is Zijn wens, en hij verzekerde mij ervan dat de liefde die in elke mens aanwezig is, in staat is alles te 
overwinnen, en als jullie de omvang van de dingen begrijpen, die er nu om je heen plaatsvinden, en jullie 
reiken jullie handen uit wereldwijd naar al jullie fans, en vertellen hen wat er achter de schermen speelt, 
dan zal die openbaring vele malen verder galmen over de aardbol dan mijn piepkleine stemmetje 
schreeuwend in de woestijn.  
Reik je broeders en zusters de hand, help hen! Op dit moment draag ik mijn steentje bij via Hem, reik ik 
jullie mijn handen in de hoop dat toch minstens enkelen van jullie bevrijd zullen worden om jullie 
boodschap over te kunnen brengen op de massa. Het is onze laatste hoop en het tijdstip waarop dit tij 
niet meer te keren valt, komt met rasse schreden naderbij. 
God heeft een enorme hoeveelheid liefde geplaatst in mijn hart voor jullie, en voor mijn eigen kinderen 
en voor die van anderen. Ik hou van jullie allemaal, meer dan van het leven zelf, want het is inderdaad 
een juiste conclusie wanneer u denkt dat ik mijn leven in gevaar breng door deze informatie naar buiten 
te brengen.  
De Meester zelf heeft mij echter vrije doorgang beloofd, terwijl ik op zoek ben naar hulp voor jullie. Dit 
manuscript is mijn poging om voor jullie hulp te vinden. Ik ben mijzelf echter ook steeds heel erg goed 
bewust van het feit dat deze informatie niet toegankelijk zal zijn voor mensen die zelf onder mind-control 
staan. Dat reageert als olie en water op elkaar, en de geprogrammeerden onder jullie zullen dit niet 
kunnen lezen, opnemen, begrijpen, tot jullie bewustzijn door laten dringen. Dit aspect vind ik erg bitter 
aan het hele verhaal, maar dat kan en mag mij er niet van weerhouden om op de ingeslagen weg verder 
te gaan. Ik spreek hierbij de vurige hoop uit dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen en voor jullie, 
en in jullie naam, tussenbeide zullen komen, zodat ook jullie bevrijd zullen worden van de onzichtbare 
ketens die jullie gevangen houden. Ik hou van jullie als mensen en om de prachtige hemelse creatieve 
talenten die een ieder van jullie bezit, maar ik kan nooit zoveel van jullie houden als God zelf. Hij wil jullie 
vrijheid, Hij wil jullie vrijlating, en Hij zal niet rusten voordat jullie allemaal bevrijd zullen zijn van deze 
kwaadwillende machtwellustelingen. De kwade geest achter dit alles waar jullie jezelf helaas op dit 
moment allemaal niet eens van bewust bent. 
 
Terwijl het concert verder ging, zei Barbra:” Ik steek een kaars aan ter nagedachtenis aan al die goede en 
wijze mannen wiens levens zinloos en op brutale gewelddadige wijze zijn weggevaagd, lang voordat het 
hun tijd was: Lincoln, Ghandi, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Anwar Sadat, Olaf Palmer, 
mensen van rust, vrede en met visie, stemmen die de wereld zo ontzettend hard nodig heeft nu, echte 
vaderfiguren. Ik denk dat we allemaal wel iemand kwijtgeraakt zijn in ons leven, die ons dierbaar was, en 
wiens wijsheid en leidende hand we missen in tijden van angst en onzekerheid, en dit is voor hen allen,” 
waarna ze begon te zingen:” Moge het licht van deze flakkerende kaars de nacht verlichten zoals jouw 
geest mijn ziel verlicht.” 
Het klonk me allemaal erg bekend in de oren en het ging over diverse mensen vlak om mij heen die ik in 
de loop der jaren had zien verdwijnen enkel en alleen omdat ze zich niet aan de spelregels van De Raad 
hielden. 
Daarna stond haar nummer “Papa”op het repertoire, met de tekst:” Papa kun je mij horen? Als ik naar de 
hemel kijk zie ik wel een miljoen ogen, welke zijn van jou?” Ook hier is alweer dat thema van de ogen die 
overal vandaan alles in de gaten houden. 
Daarna kwam haar lied ( natuurlijk kon dat niet uitblijven) “Herinneringen.” 
Dit lied dat doorspekt is met teksten die ons onderbewustzijn eraan herinneren dat het gezonder is om te 
vergeten als je in leven wilt blijven. 
In de tekst ziet dat er zo uit:” Herinneringen in de uithoeken van mijn hersenen, nevelige onduidelijke 
beelden van wat er vroeger was. Was het misschien vroeger allemaal zo eenvoudig, of is het de tand des 
tijds die er een andere betekenis aan geeft, als we het nog eens van het begin af aan over zouden mogen 
doen, zouden we dat dan nog wel doen, zouden we het nog wel een keer opnieuw kunnen opbrengen? 
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Herinneringen kunnen zo mooi zijn, en wat te pijnlijk is om te herinneren, vergeten we liever gewoon, 
want het is altijd het gelach dat we ons herinneren, steeds als we ons herinneren hoe het vroeger was.” 
Op het einde van haar concert zong ze plotseling als in een opstandige patriotische bui:”America The 
Beautiful,” en nodigde daarbij het aanwezige publiek uit om uit volle borst met haar mee te zingen, 
hetgeen spontaan bijval kreeg. 
Het was in die tijd, ( hoewel mijn betrokkenheid daar destijds absoluut alleen plaatsvond in mijn 
onderbewustzijn, en ik bij mijn volle bewustzijn,  een gewoon meisje was, die nog niet in de buurt van 
Barbra Streisand zou mogen komen ) dat haar persoonlijke therapeute en ik regelmatig samen erop toe 
zagen dat Barbra normaal functioneren kon, en een stabiele indruk op haar omgeving wist te maken. De 
therapeute werkte voornamelijk aan haar psychologische begeleiding, en ik was er meer om haar fisieke 
lichaam in goede conditie te houden door middel van massages, accupunctuur, polariteittherapie enz. Dit 
gebeurde allemaal om Barbra in vorm te houden. Ze was erg breekbaar en er was veel zorg nodig, erg 
veel zorg, om haar in beweging te krijgen en haar dan ook zo te houden. Ik werd vaak bij haar gebracht 
om haar weer op te monteren en terug te brengen naar het leven wat ze zou kunnen zien, als ze haar 
ogen open deed. Ze had het bijzonder zwaar, helemaal als ze zonder parnter was, soms tussen twee 
relaties in, of wanneer ze weer eens ruzie had met haar vriendje. Later gedurende haar carrière had ze 
zelfs helemaal moeite met seks met mannen. Als ze alleen thuis was, werd ze s`nachts bang en dan moest 
er “iemand” komen om haar te troosten en gezelschap te houden. Die “iemand”was ik gedurende een 
hele tijd. Ik ging speciaal hiervoor geprogrammeerd volledig op in mijn verzorgende liefdevolle aandacht 
schenkende “steunpilaar” opdracht, voor dit ontzettend zielig hoopje mens. Ik hield haar vast zoals een 
liefdevolle moeder haar kind wiegt en ik deed alles wat er voor nodig was, om haar weer terug in het 
gareel te krijgen.  
We wandelden dan vaak samen op het strand, en al helemaal nadat ze een apart huis gekocht had dat 
iets verder weg was van haar eigen “bekende verblijfplaats” en van de mensen in de buurt die haar 
allemaal kenden. Ze kocht een huis slechts een paar blokken weg van haar eigen huis. Dat was heel erg 
slim, want als mensen haar nu op straat of op het strand zagen lopen of rijden, zouden ze denken dat ze 
in haar riante buitenhuis was, terwijl ze intussen in een andere veel eenvoudigere woning, die gekocht 
was onder een andere naam, in alle rust kon genieten van haar privacy. Ze noemde haar tweede woning 
haar “Thuishuis”. 
Ze wilde privacy, zelfs van haar werksters, en regelde het altijd zo dat ze de werksters de rest van de dag 
vrij gaf als wij ( de therapeute en ik ) er waren. Vaak stuurde ze eerst de bediening weg met de smoes dat 
ze de hele dag met vrienden zou doorbrengen, en dan belde ze ons op zodat we haar op konden halen in 
haar buitenverblijf, en van daar brachten wij haar dan naar haar thuishuis, omdat ze zich daar meer op 
haar gemak voelde omdat niemand dat huis met haar in verband wist te brengen. 
Op zekere nacht was er weer sprake van een “Barbra-spoedgeval” en toen haar therapeute en ik op het 
aangegeven adres aankwamen, vonden we Barbra in een kast op de bovenverdieping in haar 
nieuwgekochte thuishuis, nog voordat het ingericht was. Ze kon blijkbaar niet langer wachten. 
Haar haar hing in natte bezwete slierten langs haar gezicht. Ze zag er uit als een geschrokken en 
opgejaagd klein kind. Ze had vaak van die instortingen en haar programmeurs ( zeg maar eigenaars) 
konden haar nog niet missen ( financiëel en organisatorisch ). Ze zag er niet uit. Ze overleefde nog net 
goed genoeg om te doen wat men van haar verlangde. Ze zat op mijn schoot en liet me dingen zien die ze 
bij zich had, zoals een paar van haar lievelingspoppen. Hier zat een zielig klein meisje met haar popjes te 
spelen, dit had niets van de glitter en glamour van filmsterren waarover je overal in de roddelblaadjes 
kon lezen. Ik sloeg mijn arm om haar heen en hield haar vast en volgde mijn hele ingeprogrammeerde 
programma om haar te proberen te helpen. Ik gaf haar vaak lichamelijke kalmerende massages, soms wel 
vijf keer per week, die vrijwel allen zonder uitzondering uitliepen op seks, hetgeen altijd op haar initiatief 
plaatsvond. 
Barbra was erg belangrijk voor De Raad, het was niet alleen de onnozele kip die voor De Raad een vrijwel 
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onophoudelijke stroom van gouden eieren legde, maar ze was ook erg belangrijk als ambassadrice omdat 
er via haar vele contacten tot stand gebracht werden, die “bewerkt” werden, en de massa in het 
bijzonder. 
Omdat er (?waarschijnlijk net als bij mij?) zwaar was geïnvesteerd in haar opleiding als mind-control 
aanwinst, moest er nu veel tijd en energie gestoken worden in het onderhoud van het door de 
programmeurs gecreëerde product. 
Ik was zelf ook soms tijdens uitzendingen dagenlang onder mind-control gehouden, totdat ik daarna weer 
thuiskwam en dan als het ware even “los van mijn halsband” mocht om mijn eigen “gewone” leven op te 
pikken. 
Ik vroeg me bij Barbra af of ze überhaupt wel een eigen leven had, of dat zij wellicht 24/7 onder mind-
control was. Om op die manier haar “La Streisand-status” hoog te houden. 
In tegenstelling tot ieder normaal functionerend persoon, kon Barbra nooit vertellen wat ze gezien had, 
of wat ze zich kon herinneren als ze privè thuis was. Zelfs bij het ontwaken s`morgens kwam er geen 
verstandig woord uit voordat ze geprogrammeerd was. Wat er ook voor nodig was, of hoe hoog de prijs 
ook was, het was de programmeurs blijkbaar alle moeite, tijd, energie en geld waard die erin gestopt 
werd, want Barbra werd, onder de mensen die op de hoogte waren, gebruikt als een boegbeeld voor de 
mind-control projecten en ze werd volledig gemanipuleerd om haar publiek te manipuleren. Hiervoor 
betaalden haar eigenaars exorbitant hoge bedragen, om dit zo te houden, en haar fans waren bereid 
gigantische financiële offers te brengen om haar alleen maar te kunnen zien optreden. Heel veel van haar 
fans zijn onder mind-control zonder het zich zelfs maar te realiseren. 
Ze hebben Barbra nauwgezet opgeleid om een compleet publiek naar haar hand te zetten. Zij deed dat, 
zij kon dat, niet alleen vanuit haar natuurlijke zuivere zangstem die ze beslist heeft, waarbij de juiste 
timbres door training zijn vastgezet waardoor ze natuurlijk lijken, maar ook door handgebaren en 
woordcombinaties gedurende haar optredens. Barbra Streisand is een absoluut 100% voorbeeld van een 
compleet aangestuurde mensenlijke robot, en ze zullen er een gigantisch vermogen aan uitgeven om 
deze schijn hoog te houden( zoals ook bij Elvis Presley en Michael Jackson gebeurd is) net zolang totdat ze 
niet meer kan functioneren. 
Geen prijs was te hoog, we organiseerden kleine gezelligheidsparty`s voor Barbra die weer allemaal op 
een afzonderlijk thema gebaseerd waren, die ons weer in aparte sessies werden bijgebracht. We kochten 
dingen die speciaal voor Barbra gemaakt waren. Ik ging langs bij een speciaalzaak waar dingen op 
bestelling gemaakt of gezocht werden. Ik gaf hen dan mijn verlanglijstje met alle gewenste voorwerpen 
en deze mensen zochten totdat ze het vonden, of ze maakten het zelf. Dan ging ik terug naar Barbra en 
schakelde over naar een ander alter, dat geprogrammeerd was, om een veel ouder en bezadigder 
karakter te spelen, deze alter was zelfs ouder dan Barbra.  
Barbra was er om verwend te worden. Niets was te veel voor grote B. Onze koningin B  
Wij deden er alles aan om haar wensen te vervullen.  
Workerbees for the Queen Bee.  
Wij waren als werkbijen aan het werk voor de koningin. 
Ik kreeg van De Raad altijd een hele verzameling medicijnen mee, en daar mocht Barbra er steeds zelf een 
van kiezen. Ik kreeg de indruk dat al die medicijnen hetzelfde deden, dat ze alleen op verschillende 
manieren verpakt waren, want het resultaat was altijd hetzelfde. Zodra ze het bewustzijn verloor ( wat 
altijd het geval was na het innemen van haar medicijnen ), kwam er een groep mannen binnen met 
allerhand apparatuur om aan haar te werken. Bij sommige gelegenheden zweefde haar lichaam 
gedurende een fractie van een seconde compleet in de volle lengte boven de bank waar ze op lag, als 
gevolg van de electroshock. Het was verschrikkelijk om naar te kijken. Als ze haar dan later weer van de 
apparatuur afkoppelden voelde ze zweterig en klam en koud aan, maar toch liepen de straaltjes zweet 
langs haar voorhoofd naar beneden. Nu was het onze taak ( de therapeute en ik) om Barbra na zo`n 
behandeling weer met beide benen op de grond te krijgen. Soms sliep ze dagen aan een stuk na zo`n 
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behandeling. Dan hoorde ik de mannen zeggen:” We moeten haar bijstellen,” hetgeen er op neer kwam, 
dat ze de behandelingen vaker kwamen toepassen. Als ze weer bij haar positieven kwam waren wij 
vriendelijk, zacht, begripvol, liefdevol totdat ze uiteindelijk weer volop aanspreekbaar was. Er werd nog 
een tweede therapeute ingeschakeld, wanneer de vaste therapeute soms eens niet kon komen. Het werd 
steeds moeilijker om het voor elkaar te krijgen dat we Barbra weer op de rails kregen. Het was niet alleen 
mijn werk meer, maar het was intussen uitgegroeid tot een heel team dat erbij betrokken was. 
Ik gaf haar ook injecties. Mij was geleerd om het dikke huidgedeelte van de bovenarm dubbel te drukken 
tussen mijn vingers en dan daar de naald in aan te brengen. Ik werd voorzien van injectienaalden en 
medicijnen voor injectie in haar bovenarm of haar dijbeen, op elk gewenst moment dat de situatie 
daarom vroeg, hetgeen steeds vaker werd, naarmate de tijd verstreek. 
Ik moest Barbra de injecties geven net zo vaak alsdat mij dat gezegd werd, of we werden beide vermoord. 
Ik had deze mensen dat al zien doen bij anderen.  
Barbra vond het prettig als ik samen met haar meezong in harmonie, ze zei dat haar dat deed denken aan 
de goede oude tijd toen ze nog een jong meisje was. Ze zag er ook uit als een jong meisje met haar rozen 
broekje en haar bandloze hemdje, terwijl ze zo stoned was als een garnaal van de medicijnen, of van de 
elektroshock, of van beiden. 
Het idee van de weldadige massage hielp om een slaaf slaafs te houden, omdat de accupunctuurplekjes 
waar de naalden ingebracht werden, correspondeerden met de plekjes die gemasseerd werden. Op die 
manier werkte een massage bij sommigen die ook accupunctuur behandelingen kregen ook als 
programmeer techniek. Dat mes sneed van twee kanten, de massage ontspande het lichaam, terwijl de 
aanrakingen het onderbewustzijn nog strakker op slot draaide of de inwendige klok juist in de juiste 
positie kantelde om de sleutel om te draaien voor toegang tot een bepaald programma dat dan weer 
geprogrammeerd kon worden tijdens de “helende”massage. 
Een hemelse ervaring waarbij je ongemerkt je eigen identiteit steeds verder opgaf.  
Ze zeiden dat het gemak hen diende bij rijke en beroemde slaven omdat ze deze de wereld rond konden 
sturen en ze vanwege hun levensstijl altijd weer opnieuw in de val zouden lopen. Beroemdheden en 
rijkelui laten zich regelmatig masseren, dat staat zover vast, dat men alleen maar hoeft te zorgen dat de 
juiste masseurs of masseuses met kennis van zaken er achteraan reizen, om deze sterren en rijkaards 
onder controle te houden. Ze hebben geen idee dat het gebeurt, en ze weten achteraf zeker niet wáár 
het gebeurd is. 
Het buitenhuis van Barbra, een enorm luxe woning met veel bijgebouwen en een gigantisch zwembad 
ergens op de rotsen vlak bij de kust, werd ook wel “de Kolonie”genoemd en het bevindt zich niet ver van 
de Point Mugu Marine basis; een mind-control centrum voor herprogrammering en conditionering 
doeleinden, dat wel heel erg gemakkelijk dicht bij de woning van Barbra in de buurt is. Ook hier kom ik 
later nog op terug. 
Wij werden door onze beheerders en programmeurs ook voorzien van “zogenaamde” helderziende 
gaven. We konden dus zogenaamd de toekomst voorspellen en werden bij de upperclass ingezet om onze 
voorspellingen te doen, waaraan achter de schermen een heel team mensen werkten, om deze 
voorspellingen ook daadwerkelijk uit te laten komen. Tijdens massages bij het aanraken van een speciaal 
plekje op het lichaam kreeg het “medium”dan ineens een “helder”moment en “flapte zomaar tussen 
neus en lippen” een voorspelling eruit die de persoon in kwestie persoonlijk diende te raken en ze zouden 
werkelijk denken dat ik een bepaalde gave had, als mijn voorspelling een paar dagen later ook nog 
uitkwam. Hoe hoger in rang de slaaf was, hoe meer bereidheid er was onder de investeerders om veel 
geld te schenken om de voorspelde gebeurtenis ook werkelijk te laten plaatsvinden. Iemand van 
Streisand`s importantie plus de enorme investering die men in haar project had zitten vond men wel een 
voorspelling die uitkwam ervaring waard.  
Ik zeg hier niet mee dat alles wat men voorspelt en wat ook daadwerkelijk uitkomt, vanaf heden allemaal 
enkel en alleen aan dit scenario toe te schrijven valt. Oh Nee! Er is meer tussen hemel en aarde wat wij 
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niet begrijpen, en dit is ook zo`n onbekend gebied. 
In het hierboven beschreven geval werden deze voorspellingen echter uit het niets verzonnen en door 
echte mensen gestalte gegeven om de rijken en beroemdheden bijgelovig te krijgen en hier in een later 
stadium weer geld uit te slaan. Het gaat altijd om geld en macht. 
Ik werd het vaakste gebruikt bij Barbra Streisand van 1985 tot 1987 gedurende de tijd dat ik in mijn 
dagelijks leven de Pepperdine Universiteit in Malibu bezocht. Tot aan 1985 werd ik vaak s`avonds naar 
haar toe gestuurd als ze mij nodig had, en dan reed Craig mij naar “etentjes” waar deze rendez vous 
werden geënsceneerd. Nadat ik aan de Pepperdine Universiteit was begonnen, vertelde ik hem dat ik 
terug moest naar de campus om te studeren. Ik parkeerde dan mijn auto vlak bij de bibliotheek van de 
universiteit en werd van daar opgehaald door de mannen in de nette pakken en afgezet bij Barbra`s huis. 
Op deze manier konden ze er zelf voor zorgen dat er voor de altijd aanwezige “buitenwereld”steeds 
wisselend vervoer op en neer ging. Vaak moest ik er ook overdag naar toe. Er was een enorm gevoel van 
angstige beklemming dat steeds in mijn onderbewustzijn aanwezig was, maar ik was zo bang, en zo onder 
mind-control dat mijn eigen hersenen mij niet toestonden hier ook maar een moment over na te denken. 
Mijn pijnlijke, afgematte en uitgeputte lichaam vertelden de waarheid over mijn ervaringen. 
Barbra veranderde vaak zonder aanleiding van persoonlijkheid. Ik denk dat dit de hoofdreden was voor 
het feit dat ze eigenlijk bang was om in het openbaar op te treden. Ze had zichzelf niet meer onder 
controle, en het leek er soms veel op dat de anderen haar ook niet meer onder controle hadden. 
“De ogen die alles zien” en “De oren die alles horen,” zullen wellicht meer inzicht hebben met betrekking 
tot een artikel dat over haar werd geschreven in de juli 1994 uitgave van Ladies Home Journal. Toen zij 
gevraagd werd in dit interview naar haar ongelukkige liefdes en relaties, en het schijnbare onvermogen 
om een langdurige relatie vast te houden, zei Barbra in haar eigen woorden:”Ik leef met erg veel 
angsten,” en:”Ik ben één brok tegenstellingen. Ik verander en groei daar geestelijk van. Ik verander 
continue van gedachten. Dus je mag ( welke man ik dan ook zou kunnen zoeken ) vertellen, dat als hij 
graag vreemd gaat en veel verschillende vrouwen heeft, dat ik de perfecte vrouw voor hem zal zijn!” 
Zou het kunnen zijn dat ze hier zelf onbewust openlijk praat over de vele alters die door haar hoofd 
spoken?  
Als ze optrad, zoals bij het concert dat ze gaf in haar huis in Malibu, moest ze iemand hebben, zoals ik, 
waar ze zich innerlijk op kon focussen, iemand die deel uitmaakte van haar geprogrammeerde realiteit 
die haar de kracht gaf om te doen wat er van haar verwacht werd. Om dit idee kracht bij te zetten was zij 
geprogrammeerd om iemand, zoals ik naast zich, voor te stellen op het podium, zodat ze zich daar niet zo 
alleen voelde. Dan gaf ze haar voorstelling, helemaal precies zoals ze geprogrammeerd was te doen, en 
leverde daarmee de strategie van haar “eigenaars” aan het niets vermoedende en wellicht gedeeltelijk 
geprogrammeerde publiek. 
 
Ik hoorde eens dat Henry zei dat hij het publiek zou bezorgen wat ze wilden en hij eiste beroemdheden, 
sterren, shows, vermaak voor de massa en een hele hoop tamtam er omheen, “want méér als dat kan het 
gemiddelde brein toch niet bevatten.” Hij zei dat het overgrote deel van de privè sector totaal 
onverschillig stond tegenover regeringszaken, en omdat ze zich daar toch niet voor interesseerden, en 
dus ook geen enkel idee hadden van hoe een land eigenlijk geregeerd werd, dat het voor de hand lag dat 
zij, die daar wel kaas van gegeten hadden de boel over moesten nemen en daarbij de leiding in eigen 
handen nemen. Hij zei ook, dat hij en ook andere leiders al geïnteresseerd waren en in staat waren 
gebleken om de besluitvorming voor de hele wereld op zich te nemen, zodat het overal gladjes zou 
verlopen. 
Er worden continue Hollywood acteurs toegevoegd aan gebeurtenissen in en om het Witte Huis om flair 
en drama toe te voegen, en om geheime fondsen binnen te brengen, maar vooral om afwisseling in de 
brouwerij te brengen zodat het gemiddelde Amerikaanse publiek wordt afgeleid van de dingen die er 
werkelijk achter de schermen gebeuren op het Witte Huis. 
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Toen ik weer eens naar Barbra gestuurd werd om haar geestelijk  en lichamelijk op te peppen, vond ik 
haar in elkaar gedoken, haar lichaam tegen de grond gedrukt, terwijl ze in haar handen wrong, ze was 
doodsbang, en ze keek naar mij omhoog, zoals een zielig hertje in de loop van het geweer van de jager 
kijkt en ze vroeg:” Ik hoef vanavond toch niet te zingen hè, of wel soms?” 
Ik zei:”Nee, lieverd, niet vanavond.” 
Met een kinderlijke uitdrukking op haar gezicht liet ze een putdiepe zucht ontsnappen:” 
Poehhhhhhhhhh.” 
Ik was bang, wanneer ik haar zag veranderen in kinderlijke alters van haarzelf, helemaal als ze naar hele 
jonge versies van zichzelf ging, wist ik nooit precies wat ik kon verwachten als ze bijvoorbeeld plotseling 
zei:”Laten we weer met de klei spelen.” Ze had een tafel waar we zaten en met klei speelden. Het zag er 
precies uit als een kinderspeeltafel, maar deze was duidelijk in afmetingen voor volwassenen. Ze wisselde 
dan vaak van alter en soms deden we alsof we bij elkaar op theevisite waren, en we speelden kinderlijke 
spelletjes om haar kinderlijke alters op een prettige manier bezig te houden. 
Haar zoon speelde ook soms spelletjes met haar. Op een keer had ze zichzelf als clown verkleed en 
maakte allerlei rare bokkesprongen en karate trappen door de kamer en schreeuwde ze:”Hè Jason!” 
waarop Jason de kamer in gerend kwam en samen met haar in bed duikelde waar ze met elkaar 
begonnen te stoeien, te kietelen en te knuffelen. Na een tijdje kropen ze tegen elkaar en vielen al snel 
allebei in slaap, wat volgens mijn instructies het moment was om te vertrekken. Het kon ook soms 
gebeuren dat Barbra wilde, dat wie er dan bij haar was ook bij hun in bed kroop. “Kom eens kijken hoe 
leuk Jason hier ligt,”zei ze dan, en dan bleef je gewoon. We waren allemaal niet in staat om zelf 
beslissingen te nemen, om zelf na te denken, om zelf iets te ondernemen. We deden wat ons gezegd 
werd, en volgden voor de rest volledig onze programmering en waren geen van allen bij zinnen om 
ergens anders voor te kiezen. Gewoonlijk ruimden we de rommel op die zij gemaakt had terwijl ze zat te 
spelen, en dekten haar  en haar zoon Jason dan nog even toe, en verlieten op onze tenen de kamer. 
Ik vloog van Kuai Hawaï naar het vasteland in Los Angeles om met mijn therapeute te praten over al mijn 
ervaringen met Barbra Streisand, en gedurende dat gesprek zag ik bij mijn therapeute het bloed uit haar 
gezicht wegtrekken, ze werd lijkbleek. Later, kon ik die intense reactie pas begrijpen, dat was toen ik er 
van op de hoogte werd gesteld dat mijn therapeute ook haar therapeute was, en dat Barbra dus in feite 
haar cliënte was. Die dag waren we beiden in een soort van shocktoestand en we werden er allebei erg 
stil van. 
Ik wist toen dat, alhoewel mijn therapeute en ik niet begrepen wat dat alles te betekenen had, dat de 
liefde van de Heilige Geest, waar we allebei sterk in geloofden en die onze strohalm was waar we ons 
krampachtig aan vasthielden, ons die dag bij elkaar gebracht had om hier over te praten. 
Niet wetende wat ik anders moet doen met deze informatie, kan ik alleen maar zeggen dat ik hou van 
Barbra en dat ik erg met haar lot meevoel, haar lot, en dat van alle slachtoffers die zich onder mind-
control bevonden hebben en van hen die zich er nog steeds onder bevinden, voor al deze arme zielen 
breng ik deze informatie naar buiten. Ik deel het met iedereen zodat iedereen weet wat er werkelijk aan 
de hand is. 
Ik vertelde die dag alles aan haar therapeute wat ik van de situatie bij Barbra afwist, zodat zij kon 
proberen haar beter te helpen. Omdat ik zelf niet langer in Californië was, was ik ook niet meer zo 
gemakkelijk “oproepbaar,” en daardoor stopte ik ook als degene die steeds werd ingezet om Barbra weer 
terug op de rails te krijgen, of om haar in haar permanente staat van mind-control te houden. Om dat 
laatste ben ik erg blij. 
 
ELTON JOHN 
 
Elton John`s “Goodbye Yellow Brick Road,” met zijn overduidelijke boodschap en de potentie om mensen 
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die met het Tovenaar van Oz programma zijn geprogrammeerd behoorlijk van de wijs te brengen, trok 
mijn aandacht. Hij schreef ook Candle in the Wind  al naar aanleiding van de dood van Marilyn Monroe en 
later produceerde hij een vernieuwde versie hiervan ter ere van prinses Diana. 
Hij zingt daarin:” Je kwam uit het niets gekropen en ze fluisterden in je hersenen, ze hebben je op de 
levensmolen gezet en lieten je jouw naam veranderen.” Hij gaat verder:” Hollywood creëerde een 
Superster en pijn was de prijs die je ervoor moest betalen, zelfs toen je stierf werd je nog achtervolgd 
door de pers, in alle kranten moest zonodig staan Marilyn werd naakt gevonden…..” en…..:” De kaars was 
al lang uitgebrand, al lang voordat jouw legende verloren zal gaan.” 
In het lied “Someone saved my life tonight” zingt Elton:” zittend als een prinses , geperst in haar 
elektrische stoel, je had mij ook bijna te pakken met je touwen, mijn alter vastgebonden, gehypnotiseerd, 
Zoete vrijheid fluisterde in mijn oren:”Je bent een vlinder, vlinders kunnen vliegen, vlieg weg! 
Wie weet, weet Elton John uit eigen ervaring van het Monarch Project en al die mind-control 
gerelateerde zaken en probeert hij op zijn eigen manier aandacht te vragen voor deze zaak. Misschien 
vraagt hij aandacht voor de slachtoffers in een poging een steentje bij te dragen aan de bevrijding van 
zovele slachtoffers wereldwijd. Hij heeft mij persoonlijk erg diep geraakt en ik had het gevoel dat hij op 
de hoogte moest zijn van wat er allemaal speelde achter de schermen. Ik voelde een sterke onderlinge 
band, zo sterk zelfs dat ik een concert van hem bijwoonde in 1996 in het St Louis Riverport Amphitheater 
waarbij ik een exemplaar van mijn boek “STARSHINE: One Woman`s Valiant Escape From Mind Control “ 
naar hem liet bezorgen achter de coulissen. Ik vermoed dat de beveiliger naast het podium ( die het 
blinkende pakketje van mij aannam) nooit het pakketje heeft afgeleverd bij Elton, want ik heb er helaas 
nooit enige reactie op ontvangen. 
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WE ARE THE WORLD 
 
Terwijl ik dit hoofdstuk schrijf komt onwillekeurig de gedachte bij mij op aan een video opname die in 
1980 gemaakt werd door een groep van beroemde acteurs, actrices en zangers, die elkaar ontmoetten in 
Hollywood met het speciale doel  om het nummer “WE ARE THE WORLD” op te nemen.  
Een dringende zaak van algemeen belang bracht deze entertainers, normaal competitie van elkaar, bij 
elkaar, en hun verschillende meningen en standpunten deden er even helemaal niet toe, want zij waren 
daar voor een “hoger doel” namelijk geld bij elkaar te zingen voor de “hongerende kindertjes in Afrika.” 
Ieder zong een stukje van het lied, de regel tekst die zij samen zongen:”We save our own lives,” ( Wij 
redden onze eigen levens) zouden voor sommige van deze mensen wel eens veel dichter bij de waarheid 
kunnen zitten alsdat deze arme slachtoffers zichzelf ooit zullen realiseren, omdat ze door de mind-control 
waar ze zich onder bevinden helemaal niet meer zelfstandig kunnen denken. 
Deze informatie die ik voor u toegankelijk heb gemaakt zou de manier waarop u tegen Hollywood`s 
grootste supersterren aankijkt kunnen beïnvloeden. Velen van hen heb ik zelf geslachtofferd zien worden 
in de handen van deze medogenloze mensen die anderen dwangmatig onder de duim houden, door hun 
onstilbare honger naar macht, geld en dominantie met als enig einddoel  Een Nieuwe Wereld Regering. 
Ik smeek iedereen grote vragen te stellen bij de idealogie achter deze plannen, en ik vraag iedereen zelf 
zijn onderzoek te doen naar alle door mij aangedragen feiten. U hoeft mij niet op mijn woord te geloven, 
maar ik zeg u dat dit de waarheid is en niets dan de waarheid. 
De levens van vele mensen wereldwijd die nog steeds verstrikt zitten in het spinnenrag van dit 
wereldwijde web hangen af van wat mensen die ( nog wel ) zelf kunnen denken, gaan ondernemen. 
Als we aan de spirituele oproep van God gehoor geven, en anderen willen dienen, en begrijpen dat wat 
we voor anderen doen, we uiteindelijk voor ons zelf doen, en voor onze kinderen en de kinderen van hun 
kinderen, dan moeten we de handen in elkaar slaan en gezamenlijk een front vormen, zodat dit misbruik 
en gemanipuleer van de hersenen van sommige van onze briljantste breinen op aarde ophoudt. 
Samen kunnen we helpen een wereld te scheppen, die veilig is en vrij van inmenging van buitenaf, waar 
getalenteerde en creatieve kinderen vrij zijn om op te groeien tot gezonde volwassenen zonder de angst 
om lijfeigenen te worden van een groep machtswellustelingen die nu onze planeet in hun greep hebben. 
Een groepring die niets ziet in vrijheid, die integendeel enorme bedragen investeert in een toekomst van 
onderdrukking, slavernij, martelingen en geestelijke dwangmanipulatie. 
Help mij alstublieft dit verhaal naar buiten te brengen. Wijs iedereen op deze hier beschreven 
schokkende  feiten. 
Zegt het voort! Zegt het voort!  
Nou Brice……………………….Bij dezen dan. 
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PRINS PHILIP, PRINS CHARLES, EN PRINSES DI 
Maar voordat ik Brice Taylor hierover verder aan het woord laat, eerst dit: 
 
( inzet: terwijl ik eigenlijk al een heel eind verder was in dit boek, kom ik toch even terug op deze pagina, 
om nieuws van vandaag 2 januari 2015 hier toe te voegen, want prins Andrew ( die verder niet in dit boek 
voorkomt) schijnt ook al niet echt helemaal schoon op de graat te zijn, getuige onderstaand verslag dat 
zelfs ( ja, echt waar) op het 20.00 uur journaal te zien was. 

02 januari 2015 

Prins Andrew betrokken bij seksschandaal  

Britse prins Andrew dwong minderjarige vrouw tot seks 

De Britse prins Andrew zou een minderjarige vrouw hebben gedwongen tot seks. De vrouw beweert dat ze 

door een rijke Amerikaan als seksslaaf is uitgeleend aan rijke vrienden, waaronder de prins. 

Dat heeft de anonieme vrouw gezegd tijdens een rechtszaak in de Amerikaanse staat Florida tegen de 

multimiljonair Jeffrey Epstein. Dat meldt The Guardian.  

Epstein is eerder veroordeeld voor het vragen van seks aan een minderjarig meisje.  

De vrouw zegt dat ze tussen 1999 en 2002 meerdere malen seksueel is gebruikt door de multimiljonair en 

andere rijken. Ze zou in Londen, New York en op een privé-eiland van Jeffrey Epstein op de Cariben 

seksueel contact hebben gehad met de prins. 

Het Britse Koninklijk Huis reageert niet op de beschuldigingen. Een woordvoerder laat aan de krant weten 

dat zij 'nooit commentaar leveren op lopende rechtszaken'. Zoals u hieronder zelf verder zult kunnen 

lezen, gaat hier in ieder geval het gezegde op :”Waar rook is, is vuur.” 

( Einde inzet) 

Voor mind-control doeleinden was er een liedje uit Walt Disney`s Doornroosje geïnstalleerd in mijn 
programmering om alle herinneringen aan geheime gebeurtenissen goed gescheiden te houden van mijn 
bewuste verstand. De woorden, als ik ze hoorde, herinnerden mij:” Ik ken jou, ik wandelde eens met jou 
in een droom, Ik ken jou, met jou in mijn armen ben je ineens weer zo vertrouwd voor mij,” ik was 
geprogrammeerd om mij vertrouwd te voelen bij koningen, prinsen en presidenten en dit liedje diende 
ervoor mezelf opnieuw te focussen op mijn droomwerkelijkheid, de werkelijkheid die alleen bestond 
voorbij de regenboog. 
Ik was geprostitueerd aan prins Philip en ook aan prins Charles. Bij zekere gelegenheid legde prins Charles 
mij uit dat leden van het koningshuis het recht was verleend om verhoudingen te hebben buiten de 
Koninklijke familie. Hij zei dat het in het belang van hun land was dat leden van het koningshuis gelukkig 
waren en lekker in hun vel zaten, en dat men alles deed wat noodzakelijk was, om dit voor elkaar te 
krijgen. Het vereiste slechts discretie en ze moesten zich natuurlijk niet laten betrappen. Ik was zowel aan 
Charles als aan Philip geprostitueerd in los Angeles bij meerdere gelegenheden en was ook aan hen 
gekoppeld in Washington DC, London en New York. Prins Philip dacht van zichzelf dat hij een geschenk 
van God zelf was aan de wereld, en was arrogant en egoïstisch. Charles was heel anders dan hij. Hij was 
veel rustiger, meer ingetogen en veel beheerster. De Raad gaf mij de opdracht een seksuele band met 
hem te scheppen. Charles hield ervan om hele gesprekken te hebben in bed. Hij lag dan op zijn zij naar 
mij toe gedraaid, met zijn hoofd steunend in een hand, en praatte honderd uit. Hij zei dat hij erg eenzaam 
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was, dat Di nooit met hem over iets substantieels sprak en dat zij blijkbaar elkaar niet zoveel te vertellen 
hadden. Hij zei dat het met de seks wel goed zat, maar dat was dan ook alles, en hij had er moeite mee 
haar in het gareel te krijgen en haar te laten handelen zoals dat van een lid van het koningshuis verwacht 
werd, zodat ze het land konden besturen op de manier dat het bestuurd diende te worden. Hij zei dat ze 
weinig diepgang had en dat ze meer geïnteresseerd was in hoe ze eruit zag, dan in enige andere 
aangelegenheid en zei hij:” Om je eerlijk de waarheid te zeggen, dat verveelt me.” 
Terwijl ik naar hem luisterde en hem in mij opnam, kerfde zijn scherpe neus, zijn donkere haar en zijn 
hele uiterlijk een onuitwisbare herinnering in mijn geheugendossier van Charles. Hij hield ervan bovenop 
te zijn met seks, ik denk niet dat hij wist dat ik een geprogrammeerde slaaf was, hij behandelde mij als 
een vertrouweling, een vriendin, een minnares en seks had bij hem nooit de grootste prioriteit. Charles 
legde mij uit dat het belangrijk was voor de Koninklijke familie om een goede publiekelijke uitstraling te 
hebben om de macht te kunnen uitoefenen die zij hadden om het volk aan te sturen. Hij zei dat als de 
Koninklijke familie als zwak en onstabiel zou overkomen, dit tot op een bepaalde hoogte tot chaos zou 
kunnen leiden binnen de Engelse samenleving. Hij was van mening dat als de Koninklijke familie voor 
stabiliteit binnen de landsgrenzen kon zorgen, ( onafhankelijk van wat daar dan ook voor nodig mocht 
blijken te zijn ) dat dit goed was voor het hele land. 
De Rockefeller familie koppelden mij aan Charles en mijn instructies waren een gewillig oor te lenen voor 
al zijn verhalen, om later woord voor woord te rapporteren wat hij allemaal te vertellen had. Ze wilden 
graag weten wat zijn dromen waren, zijn verlangens, zijn hobby`s en de dingen waar hij een hekel aan 
had, zodat al die informatie samen iets op zou kunnen leveren en wellicht in de toekomst tegen hem 
gebruikt zou kunnen gaan worden met de bedoeling controle over hem te krijgen, met als einddoel het 
verkrijgen van de complete controle over zijn land. Ze wilden zijn zwakheden kennen, zodat ze deze 
konden gebruiken in hun voordeel met betrekking tot politieke en zakelijke overeenkomsten tussen onze 
beide landen onderling. 
Ze arrangeerden een ontvangst voor het koninklijk paar in de Verenigde Staten en ze deden er alles aan 
om het hun gasten aan niets te laten ontbreken.  Ik werd ingezet als gids. Een vertrouwenspersoon waar 
ze elk gewenst moment van de dag op konden terugvallen met vragen of diensten. Ik was 
geprogrammeerd om elke wens om te zetten in daden. Ik werd op pad gestuurd om Disney speelgoed te 
kopen voor de kinderen, voedsel, kleding, massages, inkopen, vermaak, alles wat ze maar wilden, ik 
regelde alles voorhen. Ze betaalden voor Diana een volledige beautysalon verzorging zodat er tijd 
overbleef om mij met Charles bezig te laten zijn. 
Terwijl de rest van de Koninklijke familie vermaakt werd, moest ik mij op Charles focussen. Zoals altijd 
werd mij verteld dat hij nogal verlegen was en dat hij vanuit zijn positie onmogelijk avances kon maken 
tegenover iemand uit de publieke sector. Hem werd uitgelegd, dat ik te vertrouwen was, absoluut vrij 
was van enge ziektes, terwijl mij weer verteld werd dat alles wat ik te doen had was hem duidelijk te 
maken dat ik “beschikbaar”was. Zo wist hij dat de deur open was, dat het allemaal veilig was, en het 
enige wat ik moest doen was de weg te wijzen. Terwijl Di bij de kapper zat en iemand zich druk bezighield 
met de kinderen, werd mij gezegd dat ik met Charles moest lunchen in zijn kamer, en hem dan “de weg 
moest wijzen.” 
Toen het tijdstip aanbrak, strekte ik mijn hand uit naar zijn overhemd en raakte zijn borst aan, en merkte 
onmiddellijk een wenselijke reactie zijnerzijds. Ik reikte naar zijn hand en pakte die in de mijne. Ik was 
getraind hierop, ik wist dat ik een man het gevoel moest geven dat je om hem geeft en dat je een man op 
geen enkele wijze mag kleineren of beledigen door een daad, een gebaar of opmerking. Hij moest zich 
100% veilig voelen bij mij. Dus tijdens de lunch luisterde ik aandachtig naar alles wat hij zei en voerde 
hem naar de juiste hoogte door hem te complimenteren, en hem te laten zien dat ik volledig begreep 
waarover hij sprak. Hij leek dat nodig te hebben en genoot er met volle teugen van. Tegen het eind van 
de lunch pakte hij mijn hand en kuste deze aan de binnenzijde terwijl hij mij vertelde hoe fijn het toch 
was om iemand te hebben waar je mee kunt praten. Iemand die je ook echt begreep. Hij legde uit dat hij 
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met niemand zo openhartig kon praten, niet zo, niet op deze manier, want het zou uit kunnen lekken en 
hem behoorlijk in verlegenheid kunnen brengen. Prins Charles legde uit dat hem te verstaan was gegeven 
door de Rockefellers hoe zeer hij mij vertrouwen kon, omdat ik gedurende de vele jaren in dienst bij de 
Rockefellers bewezen had, dat men op mij kon vertrouwen, omdat ik altijd alles compleet voor mezelf 
hield. 
“Dus kan ik er simpel van uitgaan dat onze kleine vergadering ook onder ons blijft,”  zei Charles. Hij leek 
erg oprecht en het leek mij toe dat hij elk woord meende wat hij zei. Klaarblijkelijk vertrouwde Charles de 
Rockefellers werkelijk. Ik weet niet waarom. 
Nadat hij mijn hand gekust had, trok ik hem dichter bij mij en met zijn gezicht vlak voor het mijne 
verzekerde ik hem nogmaals dat ons geheim niet die kamer zou verlaten. Ik vertelde hem dat ik volledig 
op de hoogte was van zijn verlangen en dat het allemaal okè was, dat hij zich nergens zorgen over hoefde 
te maken. Met oprechte dankbaarheid zei hij toen:”Dat is een pak van mijn hart, dit genoegen heb ik niet 
vaak.” 
De Koninklijke familie was gebonden aan een vrij strak programma en ik had slechts een paar uur de tijd 
met Charles. Nadat ik naar hem geluisterd had, en na een seksueel onderonsje,  nam ik hem mee de 
douche in waar ik hem inzeepte en afspoelde, daarna droogde ik hem af en legde zijn kleren netjes klaar. 
Hij scheen zich best op zijn gemak te voelen met al die aandacht en ik deed alsof er niets op de wereld 
was dat ik nog liever zou doen dan hem te vertroetelen. Terwijl hij zijn haren kamde, legde hij aan mij uit 
terwijl hij naar mij keek over zijn schouder in de spiegel dat hij het niet gewend was om zo alleen te zijn. 
Dit was voor hem luxe. Hij vertelde dat hij voor alles bedienden had. Hij genoot echt van deze privétijd 
zonder anderen om zich heen. 
Terwijl ik hem bij zijn hand pakte leverde ik de boodschap af die ik per voorprogrammering had 
meegekregen om aan Charles over te brengen. Op die manier stortte ik de fundering voor het zware werk 
op een later tijdstip. Ik bedankte vormelijk voor de heerlijke tijd en sprak de hoop uit nog vele zulke leuke 
ontmoetingen met hem te mogen hebben, en hij zei dat hij zich daar al bij voorbaat op verheugde, 
daarna liet ik mijzelf uit en ging weg. Er waren lijfwachten in de gang vlak bij de lift en ik glimlachte naar 
hen, terwijl ik keurig gekleed aan hen voorbijging op weg naar de lift. 
Mijn instructies na het verlaten van Charles waren dat ik op een andere verdieping naar een kamer moest 
gaan, waar ik mezelf moest binnenlaten met een sleutel die ik in mijn jaszak zou vinden. Eenmaal in de 
kamer pakte ik de hoorn van de telefoon en dan moest ik een ingeprogrammeerd nummer bellen en 
begon ik alles van begin tot eind te vertellen, onze gesprekken wat we samen gedaan hadden enz. alles, ik 
bleef maar aan een stuk doorvertellen zonder onderbreking totdat ik klaar was, en ik ophing.  Het kan 
best zijn dat ik tegen een bandrecorder heb staan praten aan de andere kant van de lijn. Zonder verder 
met iemand gesproken te hebben sloot ik mijn verhaal af. Daarna verliet ik de hotelkamer weer en liep 
richting lobby. Het hotel had stijl. Er waren watervallen in de lobby, met veel houtwerk en glaspanelen. 
Het was elegant. Ik kan me alleen niet meer precies herinneren waar dat was, of hoe het hotel heette. 
De herhaalde onthulling van Charles over het vitale belang van de stabiliteit van zijn huwelijk met Di en 
hoe belangrijk dit was voor zijn land, was de informatie die de Rockefellers en Kissinger nodig hadden om 
hun strategie aan te koppelen. Ik denk dat ze gewapend met deze informatie de perfecte manier 
gevonden hadden om Engeland te destabiliseren, door te beginnen met de relatie van het koninklijk paar 
te destabiliseren. En dat is precies wat ze deden. Ze ontwierpen een plan waarbij de relatie van Charles 
en Diana van binnenuit werd vernietigd. Na verloop van tijd werden er kleine zaadjes van twijfel geplant 
die afkomstig waren van de plantage van de Rockefellers en Kissinger. Deze zaadjes werden door mij 
geleverd over de relatie tussen het koninklijk echtpaar over Di aan Charles, en omgekeerd over Charles 
aan Di. Ik kan me de boodschappen niet meer herinneren, maar ze zullen beide slachtoffers wel vanuit 
verschillende invalshoeken hebben bewerkt. Ik kan me nog wel herinneren dat het de bedoeling was om 
tweespalt te zaaien en een soort van wig tussen de twee geliefden te drijven. Geliefden verwerden zo tot 
gekliefden. Ze waren altijd erg subtiel en vuurden nooit rechtstreeks hun kruit af op hun doelwit. Nee, dat 
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ging altijd heel subtiel, zoals bij biljarten eerst via de band gespeeld word. 
Zo werd ik bij Di naar binnen gestuurd op momenten dat ze alleen was, en mijn taak was haar vertrouwen 
te winnen zodat we min of meer bevriend zouden raken. Om dat voor elkaar te krijgen had men mij 
uitgebreid geprogrammeerd met alles wat ze wisten over Di. Haar liefhebberijen, de boeken die ze las, 
haar favoriete tv programma`s enz. Maar ook over haar gevoelsleven, en daar moest ik dan zo nu een 
druppeltje van laten lekken. Dat deed ik en tot de niet geringe verbazing van de plannenmakers werkte 
dat vrijwel onmiddellijk. Ik raakte een gevoelige snaar bij haar en ze ging open als een bloem in de 
ochtendzon, om vervolgens in snikken uit te barsten, en dat was nou precies wat ze wilden dat ze zou 
doen. Toen ontfermde ik mij over haar, troostte haar, liet haar zichzelf beter voelen, en won daarmee 
nog meer haar vertrouwen. Ze wilden dat ik een band met haar schiep, zodat daar op een later tijdstip op 
teruggevallen zou kunnen worden wanneer er inside informatie uit Engeland nodig zou blijken te zijn. Ze 
waren er echter nog veel meer op gebrand om tot Charles door te dringen, om daar ook een soort van 
vertrouwensrelatie mee proberen te creëren, waardoor ze hem en zijn gedrag zouden kunnen 
beïnvloeden, zonder dat Charles daar zelf enig idee van zou hebben. 
Ik werd meerdere keren als een pion in een schaakspel naar voren geschoven om in de buurt van het 
koninklijk paar te zijn en mijn instructies waren om zo vaak mogelijk met Di alleen te zijn om over haar 
problemen te kunnen praten. Ze leek wel wanhopig op zoek naar iemand waarbij ze haar hart kon 
luchten, iemand die haar begreep, en ik was speciaal voor dit doel tot de tanden toe gewapend met 
informatie over haar, om haar gemoed te kunnen bespelen. Dit alles maakte deel uit van mijn 
programmering. Mijn programmeurs wilden dat de familiaire omgang per bezoek intenser werd, zodat de 
mogelijkheid om het Engelse koningshuis te beïnvloeden een steeds breder draagvlak kreeg. Ik ving een 
keer toevallig op, dat juist die genen die mij op Di afstuurden het niet met elkaar eens konden worden 
over de vraag of dit nog wel wenselijk en wijs was. Ik hoorde:” We kunnen het risico niet nemen dat ze te 
familiair met elkaar worden,”waarop een andere stem zei:”Ze is ver van huis, en dat is Di ook, en de kans 
dat ze elkaar ooit per ongeluk privè tegen zullen komen is nog minder dan zelfs maar denkbeeldig. Jij 
denkt te veel na, en maakt je zorgen om niets. Deze dingen hebben de eigenaardige gewoonte zich 
vanzelf op te lossen.” 
Waarop besloten werd mij te blijven gebruiken, al hoorde ik een van hen wel zeggen:”Nog een keer dan.” 
Ik kon me wel enigszins in de situatie van Di verplaatsen. We waren allebei getrouwd, hadden allebei 
kinderen, en nog wel meer gemeen, zoals allebei een echtgenoot die seksueel niet erg in ons 
geïnteresseerd leek te zijn. De Raad hoopte dat het hen mogelijk zou worden om Di op de lange termijn 
blijvend voor hun karretje te spannen omdat ze zo`n makkelijke prooi bleek te zijn. Ze was ( zoals zij het 
noemden ) nogal loslippig. Dat was echter niet zoals de zaak zich verder zou ontwikkelen. 
Nadat Di zich op haar gemak was gaan voelen in mijn buurt, moest ik van uit mijn programmering aan 
haar onthullen dat ik zou zillen dat ik een man had die zich seksueel erg actief gedroeg met mij. In de 
voorafgaande periode hadden mijn programmeurs al gemerkt uit mijn seksuele ontmoetingen met 
Charles dat hij seksueel niet erg actief was.  
Het lag in de bedoeling om hierna de media ( die ook onder het toezicht van De Raad opereren) erbij in te 
schakelen, en een verhaal naar buiten te laten brengen over geruchten die de ronde deden dat het 
seksueel niet meer zo wilde vlotten tussen het koninklijk paar, waarmee ze een probleem construeerden 
dat er in beginsel helemaal niet was. Hierbij zou de media zich op de voorpagina van elk willekeurig blad 
af kunnen vragen of er wellicht sprake was van enige seksuele activiteit buiten de echtelijke koninklijke 
sponde, hetgeen meteen achterdocht zaaide in beide kampen. Het was een heel smerige tactiek, maar als 
je zo nog eens terugkijkt, moet je constateren dat het gewerkt heeft. 
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ZE STELEN MIJN BABY! 
 
London in de winter is niet leuk, het is er koud en druilerig. Veel van de gebouwen die ik daar bezocht 
waren van grijze stenen waardoor alles in een grijze waas gehuld werd. Misschien was dit ook wel te 
wijten aan de gebeurtenissen die er plaats vonden terwijl ik in Engeland verbleef. Er waren nogal veel 
zwarte smeedijzeren hekwerken om gebouwen. Zelfs de opritten en de parken waren omringd door dit 
hoge pompueze hekwerk. Het was in de tijd dat ik vaak met Reagan naar London ging. Ik had begrepen 
dat dit nogal belangrijke opdrachten waren die als doel hadden diplomatieke betrekkingen te faciliteren. 
Reagan droeg die dag een zwarte overjas over zijn pak en wij staken de straat over om een oudere dame 
te gaan bezoeken met grijs haar. Ze droeg streng uitziende hoge veterlaarzen onder een mannelijk ogend 
kostuum en ze had een hoed op. Ik denk dat het de koningin van Engeland was, of in ieder geval iemand 
van groot gezag. Ik ben er zeker van dat dit niet Margareth Thatcher was. Ze legde aan Reagan uit dat zij 
in haar land kon gaan en staan waar ze wilde zonder geheim agenten in haar kielzog, maar dat ze wel 
kieskeurig was voor wat betrof de timing van haar “uitstapjes” zoals zij het noemde. Ze had een hond bij 
zich die ze altijd meenam als ze ging wandelen. Ze had een koude, erg eigenzinnige uitstraling en sprak 
zeer uit de hoogte op een neerbuigende dominante toon. Om de een of andere reden mocht ze Nancy 
Reagan helemaal niet, en ze zei dat Ron en ik zo`n leuk stel vormden dat het jammer was dat wij niet echt 
een paar waren. Ze zei tegen Reagan dat Nancy zijn leeftijd geen goed deed, ze maakte dat hij er ouder 
uitzag en dat we haar erg gelukkig zouden maken als er van Reagan en mij een kindje geboren zou 
worden. Ze zei dat ze voelde dat er iets bijzonders te gebeuren stond en dat ze geen geduld meer had. Zij 
was ervan overtuigd dat ik Sharon Weatherby was en van het juiste geslacht afkomstig. Al die flauwekul 
over bloedlijnen betekende voor haar werkelijk alles en om de een of andere duistere reden was ik haar 
doelwit. Misschien had De Raad haar beïnvloed en haar verteld dat ik iemand was die ik in werkelijkheid 
niet was, ik weet het niet. We gingen naar een kamer om te praten die compleet was ingericht met wit 
geverfde rieten meubelen. In een grote metalen kooi zat een vogel en de kamer was smaakvol 
gedecoreerd met veel verschillende planten. Ik herinner me nog dat zij en iedereen om haar heen 
spraken in een vreemd klinkend Engels accent. Ze spraken over de PLO en ander nieuws van de dag, maar 
ik kon de woorden niet meer terughalen om het gesprek meer volledig te herinneren. 
Zij had mijn mogelijkheden gezien, de geheugen archieven, de grondige en diepgaande verklaringen 
afgeleverd in publiek ( uiteraard door De Raad voorgeprogrammeerd) het verstand ( geprogrammeerd 
door De Raad)  en zij had het idee dat ik een wel heel bijzondere genetische samenstelling moest hebben 
en zij wilde daar haar deel van! 
Zij bezag het als een fokproject zoals bij paarden en honden fokken. Ze zag het al helemaal zitten, en ze 
had haar zinnen gezet op een nakomeling van mij met Reagan, van wie zij vond dat hij de perfecte vader 
was. 
Er gingen nog meerdere vergaderingen aan vooraf, waar dit onderwerp besproken werd, en uiteindelijk 
kreeg ze haar zin. Het kind dat ik op de wereld ging zetten, was het gevolg van vele bijeenkomsten met 
net zo vele onderhandelingen gedurende meerdere jaren. De gesprekken hierover kwamen aanvankelijk 
wat moeilijk op gang omdat zij en Reagan allebei erg voorzichtig waren met betrekking tot hun 
gezamenlijke geheim om gestalte te geven aan hun belachelijke opzet. 
Het kind dat geboren werd voor de koningin zou worden opgevoed in een streng beveiligde omgeving en 
volledig voorbereid worden op een later huwelijk binnen de Koninklijke familie. Het was een kind dat 
werd afgeleverd in de handen van een van haar mensen. Ze zeiden dat dit kind een gift was van 
diplomatie tussen onze landen. Reagan noemde het kind een “vredesoffer” om het Verenigd Koninkrijk 
onze bereidheid te tonen een handreiking te doen voor toekomstige relaties met hun land. 
Toen de doktoren klaar waren voor de bevalling van mijn nog niet voldragen baby, werd ik aan boord van 
een vliegtuig gebracht. Ze legden mij op een soort draagbaar die uit wit canvas gemaakt was op een 
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metalen frame. Er hing een fles van een infuus of zo boven mijn hoofd en ik dacht nog dat die in mijn 
gezicht zou slingeren als we onderweg soms turbulentie zouden krijgen. Ik kon niets zeggen, omdat mijn 
gezicht schuil ging achter een masker. 
Mijn kindje werd geboren hoog boven in de lucht aan boord van het vliegtuig. Doktoren gekleed in 
steriele overalls en gezichtmaskers en met van die rare plastic mutsjes op hun hoofd, zorgden voor een 
snelle bevalling. Er waren geen zusters, alleen twee doktoren. Mijn kind zou deel uitmaken van een of 
ander experiment. 
Tijdens mijn flashbacks over deze gebeurtenis voelde ik zelfs weer de weeën en de pijn, mijn staartbotje 
ging er pijn van doen en ik voelde opnieuw de ruggeprik. Het was geen natuurlijke geboorte, ik hoorde 
iets over keizer ceasar, maar had toen geen idee wat dat inhield. 
Niet lang nadat de baby was geboren, landde het vliegtuig weer en een van de doktoren wikkelde mijn 
kindje in een wit dekentje en verliet er het vliegtuig mee. Ik schreeuwde met alles wat ik in mij 
had:”NEE!!, NEE!!, NEE!!, OHHH NEE!!!!!!!!, achteraf vraag ik me af of ik hardop geschreeuwd heb, met 
echt geluid, of dat het slechts een schreeuw in mijn onderbewustzijn was. Tranen stroomden van mijn 
gezicht. Uit het raampje van het vliegtuig zag ik een donkerharige man en een vrouw met halflang blond 
haar op het asfalt staan. De dokter die mijn kleine pasgeboren zoontje meegenomen had, gaf hem aan de 
man met de donkere haren, die hem op zijn beurt doorgaf aan de vrouw met de blonde haren. De dokter 
maakte toen een gebaar waaruit moest blijken dat ze konden gaan en dit stelletje draaide zich om en liep 
weg met mijn baby. 
Toen de dokter terug aan boord kwam zei hij dat ik een wijs besluit genomen had, en dat ik een grote 
bijdrage leverde aan de samenleving. Ik wist niet wat dat inhield. Ik had geen enkele keus gemaakt, geen 
besluit genomen. Terwijl zij spraken over zaken van nationale veiligheid werd ik alleen maar steeds 
hysterischer. De dokter injecteerde een vloeistof in de infuusfles en ik viel onmiddellijk in slaap. 
De volgende herinnering aan de geboorte van mijn zoon was dat ik gekleed was in een grijs trainingspak 
en dat ik als dronken het vliegtuig uit strompelde naar mijn moeder die daar stond te wachten. Ze pakte 
mijn gezicht tussen haar handen en vroeg:”Hoe is het met mijn liefje?”en ze hielp me verder naar haar 
auto. 
Ik hoorde de dokter zeggen dat de baby groot genoeg was, ondanks dat hij zo vroeg gehaald was. Het 
enige wat ik ervan kon zien was de bovenkant van zijn prachtige hoofdje omdat hij zo stevig in het 
dekentje gedraaid zat, maar mijn liefde voor hem was en is nog steeds krachtig aanwezig. Hij was een 
deel van mij, maar ze namen hem van mij weg. Ik heb mijn kindje nooit meer terug gezien. 
Ik was er zelfs enigszins dankbaar voor toen ze mij met een injectie weer buiten westen spoten en uit 
mijn lijden verlosten, omdat de gevoelens en emoties zo overweldigend waren dat ik gewoon niet nog 
meer verdragen kon. 
Mijn lichaam begon helemaal oncontroleerbaar te schudden en ik had het stervendskoud maar zij zeiden 
dat het allemaal in orde was. Het voelde niet als: in orde. Ik leefde enkele dagen als in een waas, stil, 
teruggetrokken en erg, heel erg depressief. Mijn ziel deed pijn. Dat is tot op de dag van vandaag niet 
weggegaan. 
 
Het verdriet is alom aanwezig. Als ik aan hem denk huil ik nog steeds oncontroleerbaar.  
Hoe konden ze mijn kind stelen? Hoe konden ze dit doen? 
“Jezus weende die dag hete tranen.” 
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OOM CHARLIE DONEERT 4,7 MILJOEN DOLLAR AAN DE USC 
 
Nadat oom Charlie in 1973 de weg gebaand had, kon Craig aan zijn tandartsenopleiding beginnen bij de 
Universiteit van Zuid Californië ( USC ) en hij reisde elke dag op en neer tussen onze woonplaats Agoura 
en de binnenstad van Los Angeles. Het bleek pas later dat Charles Lilly Horn een hele dikke vinger in de 
pap had bij de USC, net zoals in San Fransisco bij de Amerikaanse Munt. Hij kende persoonlijk veel van de 
leden van het bestuur van de Federale Reserve. Ik ontdekte toen dat hij ook rechtstreeks in contact stond 
met de bankiers van de Federale Reserve. Oom Charlie was rechtstreeks met De Raad verbonden doordat 
hij via zijn connecties in staat was grote geldbedragen te genereren. Hij genoot groot aanzien van hen die 
hem kenden als respectabel zakenman, een sociaal man die zich nauw verbonden voelde met politiek en 
investeringen. Ik denk dat Charles Horn de belangrijkste of wellicht enige schakel was tussen de globale 
elite en hun complete controle over mij. De werkelijkheid over waar ik in betrokken was geraakt, kwam 
elke Kerstmis overduidelijk aan het licht wanneer ik zomaar ineens plichtsgetrouw een doosje zeebanket 
opstuurde naar hem en zijn vrouw in zijn winterverblijf in Scottsdale in de staat Arizona. Ik was 
geprogrammeerd en gedrogeerd dat deze daad van gift-geven mij herinnerde te vergeten, wat foutloos 
werkte, jarenlang. Daarnaast was een andere link naar oom Charlie de programmering die mij verplichtte 
naar tv uitzendingen te kijken van Charlies Angels, zodat ik nooit zou vergeten wiens “engeltje”ik was. 
Hiermee volledig mijn onderbewustzijn manipulerend en mijn geest verward houdend. 
Charles Lilly Horn, runde als voorzitter van het bestuur de Federale Cartridge Corporation gedurende vele 
jaren, totdat hij omstreeks 1970 het bestuur overdroeg aan zijn nazaten Charles B. Horn En William B. 
Horn. Vermoedelijk zijn beide zonen. 
De Federale Cartridge Corporation is een munitiefabriek in Minneapolis-Minnesota. Uit de Dun en 
Bradstreet Million Dollar Catalogus blijkt dat de Fedrale Cartridge Corporation gedurende lange tijd een 
geldschieter was van de Olin Foundation in New York. De overzichten van deze “stichting” laten zien dat 
Charles Lilly Horn ook directeur was van de Olin Foundation. De Olin Foundation was opgericht als een 
liefdadigheidsinstelling. Gedurende de 70er jaren was de Olin Foundation  nauw verbonden met de Chase 
Manhattan Corporation waar David Rockefeller de scepter zwaaide. De Rockefellers hebben gedurende 
lange tijd getracht om de Amerikaanse Federale Reserve volledig onder controle te krijgen. Zoals velen 
van u zullen weten is de Amerikaanse Federale Reserve in feite een privè onderneming die gerund wordt 
door de grootste aandeelhouders. 
 
(Inzet: De Amerikaanse regering zelf heeft ZELF TOTAAL GEEN aandelen in de Federale Reserve die de 
Amerikaanse Dollar drukt en beheert! Hoe dit werkt kunt u allemaal lezen in een boek dat ook het bedrog 
van de schaduwregering aan de kaak stelt, het boek heet: “Opnieuw Holocaust aan de Horizon” van Paul 
Peters te koop bij Pumbo.nl)  
 
Afgaande op de gegevens in de Gids van deze Foundation ( 1995) met William B.Horn als vice voorzitter, 
stond deze liefdadigheidsinstelling in de boeken genoteerd voor een positief saldo van 317 miljoen US 
dollar ( vanaf 1993). De gids omschrijft de doelstelling van de stichting hoofdzakelijk voor: het bouwen en 
uitrusten van nieuwe academische gebouwen en bibliotheken in universiteiten met een vier jarige 
erkende opleiding. 
In het boek “Hoe werken stichtingen?” ( Understanding Foundations 1967) word de Olin Foundation ook 
beschreven en hier wordt ook een lijst van begunstigden genoemd, een van die namen is de USC. Deze 
USC kwam zelfs tweemaal voor in die lijst met een schenking van 2,4 miljoen US dollar in 1964 en een 
schenking van 2,5 miljoen US dollar in 1965. Het is dus geen wonder dat oom Charlie ( Charles Lilly Horn ) 
die destijds directeur was van de Olin Foundation erg populair was bij de USC. 
Verder is het nog interessant te vermelden dat in de 60er jaren de Technische afdeling van de USC werd 
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getransformeerd in een belangrijk onderzoekscentrum waar o.a. biomedische technieken werden 
onderzocht. Tegenwoordig is deze technische vleugel uitgegroeid tot meerdere academische afdelingen 
en onderzoekcentra. Een van deze faciliteiten is het centrum voor technisch onderzoek naar 
zenuwaandoeningen waarbij onderzoek gedaan wordt naar de effecten en bijwerkingen van implantaten 
in de hersencellen bij geheugenverlies. Een zogenaamd hersenen/brein project, maar ook nog vele 
andere onderafdelingen die wellicht nog belangrijker zijn om te volgen, die direct verband houden met de 
ontwikkelingen van de DARPA technologie. 
( Inzet: Voor wie nog nooit van DARPA gehoord heeft, is het een ontdekkingsreis om eens op hun 
persoonlijke website rond te kijken. darpa.com. De laatste snufjes op het gebied van techniek, 
voornamelijk voor het leger! Het is misschien interessant te weten WAAR u straks zelf op letten kunt.)  
DARPA staat overigens voor: Defense Advance Research Project Agency 
 
Het lijkt erop dat het USC brein-project wordt gesponsord door het Nationaal Gezondheids Instituut ( 
NIMH ) en tevens door het Nationaal Aeronautisch en Ruimte Ministerie ( NASA ) daarnaast mag ook wel 
vermeld worden dat het DARPA Project toen al werkte aan een kunstmatig miniscuul gaasje, die eenmaal 
geïmplanteerd de zenuwen kunnen beïnvloeden / regelen. In 1998 ontving de USC Alfred E. Mann 
Instituut voor Biomedische Techniek een donatie van 100 miljoen US dollar van Alfred E. Mann, een 
biomedische zakenman naar wie het instituut is genoemd. Deze donatie wordt ook wel de hoogste 
donatie voor een project ooit genoemd. 
Walter H. Annenberg wist dit nog te overtreffen door 120 miljoen US dollar te doneren aan een opleiding 
voor communicatietechnieken. 
Dit alles nu jaren later van een afstand bekijkend, pas ik de puzzelstukjes van deze technische puzzel bij 
elkaar en zie ik het potentieel van al deze opleidingen en ontwikkelingen als een dikke pijl in een en de 
zelfde richting wijzen: >>>>>>>>>>>>>>>>> MIND-CONTROL. 
Oom Charlie bleef op de een of andere onzichtbare manier mijn leven beïnvloeden, en terwijl ik mezelf 
hier niet van bewust was, bleef ik in mijn dagelijkse leven als tandartsassistente implantaten aanbrengen 
in de gebitten van nietsvermoedende slachtoffers. Het waren een soort van miniscule elektronische 
zendertjes, ik weet niet zeker waar dit voor diende. Dit gebeurde onder programmering, ik was mij hier 
niet bewust van en dien deze wetenschap volgens hen dus ook niet verder te kunnen vertellen. Mijn vier-
daagse werkweek bij dokter Jacoby   
( ook een afgestudeerde USC  tandarts ) was erg productief. Nou ja, voor hem dan. Terwijl ik al het werk 
deed zoals gebitten aanpassen, gietmodellen maken, boogframes buigen, beugels verwijderen en 
algemene controle beurten, zat mijn baas op kantoor de krant te lezen, of zat voor zijn computer. Op 22 
jarige leeftijd hadden Craig en ik er totaal geen idee van dat onze levens volledig werden aangestuurd en 
dat er eigenlijk niets wezenlijks van ons zelf in zat, noch konden wij hebben geweten dat wij ons leven 
leefden onder totale en complete mind-control. 
 
WIE ZIJN DE ANNENBERGS? 
 
Moses Annenberg maakte zijn fortuin tijdens de “drooglegging” door een monopoly te ontwikkelen in 
informatie verstrekking waar de beroepswedders en gokmaffia van afhankelijk waren. Zijn organisatie 
had een nationaal nieuws netwerk onder controle met alle uitslagen van de renbanen. Het Trans-
National, met hun hoofdkwartier in Chicago. De ervaringen, opgedaan als “nieuwsjongetje” die hem later 
goed van pas kwamen terwijl hij al opgeklommen was tot een leidinggevende functie binnen het William 
Randolph Hearst media imperium, gaven Annenberg de mogelijkheid om op een gewaagde maar slimme 
manier “binnen te lopen” met de laatste nieuwtjes over de renbanen en dat maakte hem een van de 
rijkste mensen van Amerika. In 1939 werd Annenberg door de rechtbank veroordeeld vanwege belasting 
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ontduiking en dat werd er de oorzaak van dat hij gedwongen werd om de telegrafische nieuwsdienst 
service op te geven. Dit bracht op zijn beurt weer een maffia oorlog op gang om deze service en de totale 
controle van de uitslagen van de renbanen over te willen nemen, en dat leverde diverse sensationele 
moorden op, zoals de moord op Bugsy Seigel, die toen de persoonlijke westkust agent was van de Trans 
American voor Al Capone, die het voor elkaar had gekregen om zich een weg binnen de Trans National te 
worstelen door de “doorslaggevende argumenten” van de spierbundel Mickey Cohen. Annenberg`s 
media imperium bleef toen voortbestaan als de Triangle Publications waaronder ook de Daily Racing 
Form ( de dagelijkse race / renbaan uitslagen). Tegen 1946 trok het rookgordijn om deze constructie op 
en er volgde al snel een diepgaand onderzoek door het congres naar de georganiseerde misdaad in 
Amerika. Dit onderzoek werd aangevoerd door het comitè van senator Estes Kefauver. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat, de door de maffia gecontroleerde en georganiseerde renbaan nieuwtjes die via de 
telegrafische diensten verzonden werden, een ondermijning was van de Amerikaanse vrijheid en dat deze 
praktijken het hart van de maffia blootlegden. In de 1950 en 1951 werden in totaal bijna 600 getuigen in 
deze zaak gehoord, waaronder de meest machtige gangsters van dat moment. Het was een wonderlijke 
vertoning. Nog nooit van tevoren waren zoveel geharde criminelen zo openlijk voor het publiek te kijk 
gezet.  
Eerder verliet de zoon van Moses Annenberg, Walter H. Annenberg zijn economie opleiding aan de 
universiteit van Pennsylvania om in het bedrijf van zijn vader te gaan werken als boekhouder. Dat was 
rond 1930. In 1942 werd hij directeur van ditzelfde bedrijf. Als hoofd van Triangle Publications ondernam 
hij twee volslagen nieuwe publikaties die beide een groot succes werden. Dat was De Televisiegids en een 
jongerenblad Seventeen, die nog vele vertakkingen zou krijgen. 
In 1988 kocht Rupert Murdoch ( een grote naam in de media industrie) De Televisiegids, Seventeen en 
het Daily Racing Form van Anneberg`s bedrijf over voor het bedrag van 3 miljard US dollar. Het jaar 
daarop richtte Annenberg de liefdadigheidsinstelling op die bekend werd onder de naam De Annenberg 
Stichting. Met een huidige portefeuille van 2.6 miljard US dollar. 
Afgaande op de gids die deze Annenberg Stichting zelf uitgeven, is volgens hun eigen informatie het 
hoofddoel van deze stichting: het ondersteunen van het onderwijs in de lagere scholen inclusief 
herstructurering en vernieuwing. In 1993 kondigde Annenberg een donatie aan van 550 miljoen US dollar, 
de grootste privèdonatie die ooit ten goede is gekomen aan het onderwijs. Deze bestond uit een aantal 
schenkingen voor school hervormingsprojecten in de basis opleiding en het middelbaar onderwijs. Met 
betrekking tot deze donatie schreef de Los Angeles Times op 17 dec. 1993:”Hoewel het Witte Huis 
weigert commentaar te geven op de toegekende donaties, zijn het naar verwachting drie 
opleidingsinstituten die het leeuwendeel van deze donatie zullen ontvangen. De New American Schools 
Development Corp. in Alexandria-Virginia (wat vlak bij het CIA's Langley hoofdkwartier is), en de Coalitie 
van Essential Schools in Brown University in Providence en de Education Commission of the States in 
Denver, en geloof het of niet, maar die regio is de laatste tijd nogal wat in het nieuws geweest met eerst 
het Johnbenet Ramsey moord misterie en nu weer het Littleton school massaker. 
The New American Schools Development Corp ging in 1991 van start. (toevallig net een jaar eerder als het 
verkiezingsjaar 1992 ) toen zakenlui en leden van de George Bush aanhang plotseling van mening waren 
dat zij een beter onderwijssysteem konden ontwikkelen, waarbij onze kinderen makkelijker en veel meer 
zouden gaan leren. Het zal hem tijdens de verkiezingen geen kwaad gedaan hebben. Hij stelde daarop  
een staatsdonatie voor. Deze kollosale donatie kwam nog eens bovenop de donatie van een maand 
eerder, een schenking van 365 miljoen US dollar voor vier scholengemeenschappen, daar onder vielen de 
120 miljoen US dollar donatie aan de Universiteit van Zuid Californië. ( USC!)  daarnaast nog een keer 120 
miljoen US dollar naar Annenberg`s Alma mater, de universiteit van Pennsylvania, 100 miljoen US dollar 
naar Peddie School ( de basisopleiding die Annenberg daar zelf gevolgd had als kind) en nog een donatie 
van 25 miljoen US dollar naar de universiteit van Harvard ( Henry`s oude speeltuin.) 
Nadat het Annenberg Instituut voor School Hervorming was gecreëerd, ontving de Malibu Unified School 
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District in Santa Monica een schenking van 500.000 US dollar van het Los Angeles Annenberg 
Metropolitan Project. Daar nog aan voorafgaande had Annenberg ( volgens een bericht uit de Los Angeles 
Times van 24 januari 1996 ) een bedrag van 53 miljoen US dollar geschonken om een vijfjarig 
reformatieproject te financieren in Los Angeles County, met als doelstelling: beginnen met basisscholen 
te beïnvloeden om culturele verschillen tussen twee groepen op te heffen, en deze totaal uit te 
schakelen. In dit geval tussen de kinderen van Malibu en de kinderen uit Santa Monica. Het schoolbestuur 
kwam al vrij snel tot overeenstemming (na het ontvangen van een aanmoedigingspremie van 5 miljoen 
US dollar uit het fonds van eerder genoemde 53 miljoen) met de Rand Corporation, een in Santa Monica 
gevestigde denktank die de impact op de 10.500 schoolgaande kinderen in de regio zouden gaan 
evalueren. De Rand Corporation die lange tijd bekend stond om haar techno informatief georiënteerde 
projecten en waarvan bekend was dat zij deelnam aan MK Ultra gerelateerde projecten tijdens de 60er 
jaren. Twee van die studies waren het P-2575 programma waarbij het langdurige effect van LSD 
onderzocht werd op bepaalde gedragingen van anderszins normaal functioneren proefpersonen. ( dat 
was in 1962) en het  
P-2676 project een experimenteel ontworpen onderzoek naar conditionering van de proefpersonen ( in 
1966). In beschrijvingen die er zijn van de Rand Corporation, valt te lezen dat zij onderzoek doen op het 
vlak van psychologie, waarbij in een laboratorium proeven gedaan worden met menselijke machines en 
programma`s waarbij men iemand laat leren tijdens zijn slaap. Beide experimenten rieken naar mind-
control toepassingen. 
Het Annenberg landgoed beslaat een enorm terrein van 300 hectare. Het bevindt zich vlakbij het 
kruispunt van de Frank Sinatra Boulevard en de Bob Hope Drive in Rancho Mirage in Californië en ook 
vlak bij Palm Springs. Het landgoed heeft een eigen privè golfcourt, zwembad en meerdere meren en 
vijvers. Het wordt ook wel “Sunnylands”genoemd en is het toevluchtsoord van de Engelse Koninklijke 
Familie, de rijken en beroemdheden. Het wordt ook wel als een tweede Camp David voor Amerikaanse 
Presidenten gezien. 
Walter Annenberg wist zich al gedurende de ambtstermijn van Nixon te verzekeren van de vriendschap 
van het Engelse Koningshuis, toen hij de post van Amerikaanse Ambassadeur accepteerde in Groot 
Brittanië. Later werd, gedurende de Ambtstermijn van Ronald Reagan, zijn vrouw Ambassadeur Leonore 
Annenberg Chief of Protocol voor het Witte huis. Hun band met Prins Charles was nog verstevigd 
gedurende zijn verblijf in Sunnylands, waar Charles vanuit zijn golfcart probeerde polostyle golf te spelen. 
Bob Hope`s huis is ook in Palm Springs en Bob was regelmatig te gast op het landgoed van de 
Annenbergs. Hij werd gewaardeerd door zijn vele contacten en zijn bijdrage aan, en het vergroten van, de 
sociale kennissenkring van de Annenbergs, die van tijd tot tijd ook Henry Kissinger mochten begroeten op 
hun landgoed. Overigens werd Bob Hope nog geridderd door de Koningin van Engeland, net zoals “Sir” 
George Bush. 
Afgaande op mijn eigen ervaringen ( al waren die dan ook onder mind-control,) met Pete Wilson en 
anderen, waarbij men in het Californische schoolsysteem ook al gebruik gaat maken van mind-control ( 
waar ik later nog op terugkom) lijkt het mij dat dit alles wijst op een massieve aanval op de onvrijwillige 
medewerking van nietsvermoedende schoolkinderen en een directe aanval op de vrijheid van alle 
schoolkinderen. Ik doe een oproep aan iedereen om zelf de ogen en oren goed open te houden en 
meteen melding te maken van alles wat niet normaal is. Met z`n allen kunnen we misschien de 
puzzelstukjes samen voegen op een manier die toekomstige generaties beschermt tegen deze onder de 
oppervlakte sluipende praktijken. 
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USC TANDARTSEN OPLEIDING 1973 - 1977 
 
Een groot deel van wat ik bij mijn volle bewustzijn abusievelijk voor ontspanning hield, waren de USC 
rugby wedstrijden. Altijd als we naar zo`n wedstrijd gingen kijken, werd mij geïnstrueerd om er 
smettelloos uit te zien. Mijn kleding, haren, make-up en gelakte nagels moesten allemaal perfect zijn voor 
het hele rugby team. Nog tijdens de wedstrijd verliet ik mijn zitplaats in het stadion, en ging onder de 
tribune door, en dan door de lange gang naar de kleedkamer. Mijn echtgenoot, die nu studeerde aan de 
USC tandartsenopleiding, bleef op zijn plek zitten en keek naar de wedstrijd net als hij deed wanneer de 
naar de Dodgers gingen kijken. Ik ging de kleedkamer in waar het hele team gedurende de rustpauze 
kwam. Vaak zag ik niet eens wie ik aan zijn gewenste orgasme hielp. Ik voelde me meer een 
melkmachine. Bij een van die gelegenheden kleedde de caoch mij in een cheerleader outfit en neukte mij 
voor de ogen van de mind-controlled rugbyrobots die een extra aansporing nodig hadden om beter, nog 
beter hun best te doen op het veld. Of zoals de coach het stelde:”Kom er gerust bij, geniet van dit kutje, 
neem het terwijl het nog warm is,”en als een marktkoopman die zijn waren aanprijst maakte hij er 
suggestieve gebaren bij. Het was alsof een slager een stuk vlees veilde. Dan hield hij zijn spelers plagend 
tegen en zei:”Alleen als jullie goed presteren vandaag.”Als de spelers het naar behoren deden, en de 
verwachtingen van de coach waar maakten, dan kregen ze een seksslaaf. Als ze echt goed gepresteerd 
hadden, kregen ze een van ons voor de hele avond. Ik bleef nooit de hele nacht, maar zorgde voor 
vermaak gedurende de hele avond. Ik weet niet waar mijn man heenging, of waar hij al die tijd 
doorbracht, maar als ik naar buitenkwam, zat hij altijd in zijn auto op mij te wachten. Er waren ook USC 
mind-control basketbal robots. Ik moest op zekere avond met een van hen seks hebben in de kleedkamer 
na een wedstrijd. Gewoon even een vluggertje, meer niet, want men vond het basketbal team lang niet 
zo belangrijk als het rugbyteam. 
O.J.Simpson was hun sterspeler, hun prijsatleet, een echte machine. Hij speelde bij vrijwel elke USC rugby 
wedstrijd waar wij naartoe gingen. Ik kan me nog herinneren hoe iedereen het erover had dat hij een 
spiksplinternieuwe sportwagen had gekregen van de coach. Henry diende de coach af en toe van advies 
met betrekking tot de programmering van O.J.Simpson, en de coach leek dat wel te appricieren. 
Op een feestavond grapte de coach tegen de mannen die rondom de tafel zaten en vertelde hen:”Dit 
meisje heeft een hele rijke oom,”en terwijl op de jukebox “The Stripper” speelde werd ik op tafel gehesen 
om uit mijn kleren te gaan voor deze dronken kerels. Ik was toen zo rond de 22 jaar. De belangrijkste 
mannen daar schenen allemaal te weten wie ik was en waar ik vandaan kwam. Ze zagen mij meer als 
“iets”van oom Charlie, dan als “iets” van mijn echtgenoot. 
Nadat ik totaal naakt gestript was, hielp een man mij van de tafel af, plotseling schreeuwde er iemand:” 
Zet haar terug op tafel en laten we kijken hoe ze zich weer aankleedt. Als ze zich toch weer aan moet 
kleden, kunnen we net zo goed toekijken.” En zo kwam ik dus weer terug boven op de tafel waar iemand 
mij een stoel aangaf om te gaan zitten, want staande mijn nylons weer aandoen, boven op een wankele 
tafel, leek deze behulpzame man blijkbaar toch net wat te veel op een gewaagde circusact. Ze juichten 
van plezier en riepen welk kledingstuk ik het eerste aan moest doen en wat tot het laatst te bewaren, en 
dus deed ik zoals mij gezegd werd. Op mijn weg naar buiten kuste ik in het voorbijgaan de coach op zijn 
wang en zwaaide naar al de mannen terwijl ze juichten en op hun vingers floten. Ze waren allemaal 
behoorlijk dronken. Ik was erop getraind altijd bij het verlaten van de doelgroep een kusje op de wang te 
geven ten teken dat ik wegging, behalve als de vrouwen er bij waren, want dan moest ik juist erg discreet 
zijn, en mocht niemand dat zien. Er waren verschillende regels voor verschillende gelegenheden. Na 
verloop van tijd werd ik binnen USC door bijna iedereen seksueel gebruikt, niet zo zeer door  de 
studenten onder mind-control, maar meer onder de oudere “heren” ( De vieze oude mannetjes.) Ik denk 
niet dat die mannetjes allemaal wisten dat ik onder mind-control stond. De coach waarschijnlijk wel. 
Ik werd geprostitueerd aan het schoolhoofd van de tandartsenopleiding toen Craig werd toegelaten tot 
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het USC. De schoolhoofden Walker en Crawford leken ook allebei “vrienden”te zijn van oom Charlie. Ik 
werd ook zo nu en dan aan coach Reddin geprostitueerd, zoals ik hierboven al beschreef, ten overstaan 
van het hele team, om de spelers te motiveren hun beste prestaties op het veld te laten zien. Er waren 
heel wat belangrijke figuren op de hoofdafdeling van het USC, dat was weer een afdeling die los stond 
van de tandartsenopleiding, waar ik regelmatig aan geleverd werd om “lief”voor te zijn. Sommige van die 
mannen schenen volledig op de hoogte te zijn over mijn oom Charlie`s familie. Het voelde ook enigszins 
vreemd aan, want afhankelijk van de alter waar ik op “afgestemd”was, kon ik hem nooit echt zien als 
familie en ik zag hem bij bewustzijn nooit in mijn gedachten voor me, toch noemden al deze mannen mij 
de nicht van meneer Horn, Susan.  
Ik “bediende” leden van de administratie in het hoofdgebouw en ook bestuursleden van diverse andere 
afdelingen. Meestal werd ik van tevoren even kort aan hen voorgesteld in hun kantoor, om na een Rugby 
wedstrijd of op een avond ( wat ik voor een studentenfeestje van Craig en zijn medestudenten hield ) van 
mijn man weggevoerd te worden naar een hotelkamer waar ik een of meer van hen tegelijk moest 
vermaken. Voor zover ik het begrepen heb destijds, speelde oom Charlie een belangrijke rol bij het 
verschaffen van de nodige financiële ondersteuning voor “diepgaande voortgezette onderzoeken”bij het 
USC. Het is mijn overtuiging dat het grootste deel van de fondsen, die hij vergaarde voor het USC, 
gestoken werden in verder onderzoek ten behoeve van de verbetering van mind-control technieken, 
waarbij de rugbyspelers van het team van USC een crusiale rol speelden. Het USC moet zo ongeveer 
uitgepuild hebben van de robots ( als ze niet al allemaal robots waren). De enorme bedragen die, in het 
bijzonder naar het USC gesluisd werden, juist omdat ze aan het MK Ultra project hun medewerking 
verleenden geven duidelijk de betrokkenheid van het USC aan. Hun betrokkenheid bij het MK Ultra 
project was de afdeling tandheelkunde en het rugbyteam. Beiden vormden een perfecte dekmantel voor 
wat er werkelijk achter de schermen plaatsvond. Er waren duidelijk enkele personen binnen het USC die 
zelf deel uitmaakten van de elitegroep, of die toch minstens op de een of andere manier werden 
aangestuurd door De Raad. 
 
DEMONSTRATIES VAN MIND-CONTROL 
 
Ik werd vaak “gedemonstreerd” in het USC in het bijzijn van doktoren, wetenschappers of mensen met 
een bijzondere expertise die speciaal werden geselecteerd om toegelaten te worden binnen de groep van 
mensen “die overal van op de hoogte mochten zijn.” De voorlichter die de “presentatie”gestalte gaf, was 
een grote lange vent met een zout en peper gegrijsd kapsel, die mij aan iedereen voorstelde als de nicht 
van Charles Horn, de grondlegger van het MK Ultra project. Voor zover ik weet is oom Charlie en zijn 
financiële inbreng pas vanaf het begin van de 60er jaren geweest. Mk Ultra dateerde al van voor die tijd. 
Hoe het dan ook zij, de voorlichter showde zijn publiek hoe ik werkte door mij eenvoudige commando`s 
te geven. Aanvankelijk werd hen niet al te veel getoond, want wat de voorlichter eigenlijk probeerde te 
bereiken met deze demonstraties, was de medewerking van de heren wetenschappers en doktoren en 
soms ook hun niet geringe financiële inbreng over de streep te trekken voor toekomstige projecten. 
Minstens de helft van de aanwezigen daar waren al volledig op de hoogte over mijn “toepassings 
mogelijkheden,” zij dienden meer als figuranten en om op het juiste moment hun nog twijfelende 
collega`s over de streep te trekken. Het liep meestal als gepland. Er waren altijd meerdere 
wetenschappers en doktoren die er gewetensbezwaren bij hadden om met menselijke proefpersonen te 
werken in plaats van met proefdieren te werken. Dat loste men over het algemeen op door de 
ongelovigen te overtuigen met de argumenten dat de proefpersonen vroeger helemaal niets konden en 
“kijk nu eens wat wij bereikt hebben,” en dan ging de leugen verder met:”Alles wat wij hier doen is de 
mensen beter maken dan ze waren, wij geven ze de juiste gereedschappen en kennis om dingen te doen 
die ze anders nooit zouden kunnen. Ze worden hierdoor zelf niet beschadigd, het maakt hen alleen maar 
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beter inzetbare mensen, die in elke laag van de bevolking, en willekeurig beroep of welke wetenschap 
dan ook kunnen worden ingezet.  
Er gingen soms heel wat van deze demonstratiedagen aan het werkelijke werk vooraf. Al de twijfelaars 
werden zo stapje voor stapje klaargestoomd en in zekere zin ook gehersenspoeld ( mind-controlled) om 
ze uiteindelijk toch een voor een door de knieën te laten gaan. 
Ze demonstreerden mijn typevaardigheden “Let op de snelheid en de mate van absolute foutloze aanslag 
op het toetsenbord.” Kopieën werden gemaakt van mijn typewerk en rondgedeeld door de kamer zodat 
iedereen zijn eigen exemplaar van het “bewijsmateriaal” had om hem te overtuigen. Bij weer een andere 
“demonstratie” werden de mogelijkheden met mijn fotografisch geheugen uitgebreid ten toon gespreid. 
Er waren aanvankelijk altijd wel enige twijfelaars die hier niet erg open voor stonden en van deze mensen 
werd beleefd afscheid genomen in het prille beginstadium van de demonstraties. Deze mensen vroegen 
ze ook nooit meer terug. Het was ook om die reden dat men aanvankelijk begon met vrijwel niets te laten 
zien van al de mogelijkheden die men had met een menselijke robot. De geheimzinnigheid rondom het 
project bleef zo bestaan en de mensen die in een vroeg stadium afhaakten hadden eigenlijk niets gezien 
waar ze iets mee konden beginnen. 
Oom Charlie deed zijn deel, door te zorgen dat de geldstroom niet droogviel. Het doel van het USC was 
om letterlijk duizenden studenten klaar te stomen als “bijzonder geprogrammeerde burgers” die de hun 
opgedragen programmering zouden uitvoeren als hun bijdrage aan “de goede zaak.” 
Omdat Charlie erg populair was aan het USC, was ik dat als zijn “nicht” ook, of was het toch omdat ik het 
prototype was van hun onderzoek? Zij hadden grootse plannen om de beste geneeskundigen, advocaten, 
tandartsen. KNO artsen enz. af te leveren vanaf het USC, die allemaal uit de buurt van Los Angeles 
afkomstig waren, zodat het waarschijnlijker leek dat deze ook in de buurt zouden blijven na beëindiging 
van hun opleiding, dan bijvoorbeeld de studenten die van uit andere staten over waren gekomen voor de 
opleiding. De plannen om in de toekomst “goed gebruik” te gaan maken van hun eigen studenten zodra 
ze een vaste werkplek gevonden hadden, werden al gesmeed ruim voordat de eindexamens begonnen. 
De redenering hierbij was, en dat zei men ook hardop:”Ze zijn ons wel wat schuldig voor alle tijd die wij er 
in gestopt hebben, om van hen de beste specialisten in hun vakgebied te maken, ze zullen er straks geen 
bezwaar tegen in kunnen brengen om wat van onze waardevolle tijd terug te geven voor de goede zaak,’ 
en hierop brulden de professoren van het lachen. 
Ze hadden een groep van proffessionals nodig, zowel binnen als buiten Los Angeles, om via de rekeningen 
van deze mensen illegaal verkregen geld te kunnen sluizen naar speciaal voor dit doel opgezette banken. 
De overgrote meerderheid van deze niets vermoedende slachtoffers wist niets van het bestaan van deze 
constructie die het mogelijk maakte gebruik te maken van hun bankrekeningen zonder dat zij daar ooit 
een bijschrift, afschrift of iets anders van zouden vinden. Het was zoiets als een tweede nummer, maar 
als je zelf niet weet dat je dat nummer hebt?? De belastingdienst ( die ook door De Raad werd 
aangestuurd) kwam natuurlijk nooit bij zo iemand om de boeken te controleren, hooguit plotseling als 
iemand dacht dat hij of zij wel eens dwars kon gaan liggen. Dan werd zo`n dwarsligger op zijn “misdadig 
verleden” gewezen. 
Het netwerk dat opgezet was om ook in de toekomst verzekerd te zijn van de nodige financiële “hulp” zat 
als een Turkse knoop onontwarbaar in elkaar, en het groeide elk jaar weer met de geboorte van alle 
kinderen bij de al onder controle zijnde ouders. De financiële toekomst van de “onderneming” werd zo 
veilig gesteld, want ook deze kinderen zouden later naar een opleiding gaan bij een door de ouders 
“aangewezen”school, waar ze door de wolf in schaapskleren werden ontvangen met open armen, om een 
opleiding te gaan volgen die later, wanneer het grote geld terug begon te vloeien, om dan al dat geld in 
de bodemloze put van De Raad te zien verdwijnen. Er waren specialisten genoeg die amper geld genoeg 
hadden om boodschappen te doen. Ik hoorde vaak de meest bizarre inlichtingen terwijl ik ergens in de 
“uit”modus gestald zat in afwachting van de seks na de vergadering. Mijn instructies om alles wat ik 
hoorde in mij op te slaan, gingen blijkbaar dag en nacht door. Henry gebruikte deze blijkbaar bijkomstige 
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maar nuttige omstandigheid ook vaak om zoals hij het noemde:”Naar de radio te luisteren.” 
Henry had in mijn hoofd een plattegrond gecreëerd van de campus van het USC, omdat het zo`n enorme 
nederzetting was, die veel weg had van een apart stadje ergens in een stad. Dit was voornamelijk gedaan 
omdat het zonder deze extra voorziening nogal lastig was gebleken om mij zelf op pad te sturen naar 
iemand waar ik seksuele dienstverlening moest gaan doen. Craig bracht mij meestal tot aan het gebouw, 
maar eenmaal binnen was ik op mezelf aangewezen en dat bleek erg lastig te zijn, dus kreeg elke lokatie 
een codenummer op de plattegrond en als ik dan bijvoorbeeld naar D3 moest, wist ik blindelings de weg 
te vinden. Ik kwam daar op de campus erg vaak voor meerdere uiteenlopende opdrachten, zoals het 
afleveren van boodschappen, het geven van demonstraties en uiteraard voor de seks met de heren 
professoren, wetenschappers en doktoren. 
Het kwam ook wel voor dat ik naar de USC rugby wedstrijd werd gebracht en dat ik daar de hele wedstrijd 
zat uit te kijken alleen maar om na de wedstrijd slechts een man van mijn seksuele diensten te laten 
genieten. Craig leek altijd zo gefocusd op het spel dat hij naderhand nooit zag dat mijn perfecte kapsel er 
niet meer uitzag, dat mijn make-up was doorgelopen en dat ik in niets meer leek op de vrouw waarmee 
hij gearriveerd was bij de rugby wedstrijd. Sommige van de mannen die ik moest verwennen hadden 
enorme kampeerwagens buiten het stadion geparkeerd staan of op het grondstuk van het Coloseum 
vlakbij het USC, waar ze picknickten en feestjes bouwden. USC was het proefproject in Los Angeles, het 
was ontworpen om de beste en intelligentste breinen van het land bij elkaar te brengen. Hier kwam de 
crème de la crème van de wetenschap bij elkaar en men zette hen aan het werk voor hun “goede zaak.” 
Hun ervaringen leidden tot de conclusie dat bijvoorbeeld mind-control specialisten, en dan in het 
bijzonder chirurgen, 100% betrouwbaar waren, dit in schrille tegenstelling tot hun collega`s die de 
ingebouwde programmering misten. Ze voerden experimenten uit, door aan jonge toekomstige chirurgen 
de operaties visueel voor te doen, waarbij ze wilden zien of ze op deze manier de vaardigheden beter 
over konden brengen dan met welk ander materiaal dan ook. De bedoeling hiervan was dat de jonge 
toekomstige chirurgen ( die al onder mind-control stonden) zich alles in hun fotografische geheugen 
zouden herinneren en zelf stap voor stap uit hun geheugen konden nabootsen wat ze gezien hadden. 
Daar zit dus weinig theoretische kennis van het menselijk lichaam meer tussen. Het was een selecte 
groep studenten die waren gekozen op grond van hun jeugdige voorgeschiedenis om deel te mogen 
nemen aan dit proefproject. Ze hadden hier zelf het gevoel bij dat ze supermensen creëerden die ze 
konden gebruiken om het moeilijke werk voor hen te doen. Deze techniek werd ook op mijn man 
toegepast om van hem en enkele anderen echte tandartsen te maken. Dit weet ik omdat ik Henry 
hierover hoorde praten met Reagan en anderen die “op de hoogte waren.” Hij maakte voor mij ook 
afspraken om daar “behandelingen” te ondergaan. Er waren bij het USC diverse kamers waar een bordje 
op de deur zat met de tekst: Alleen toegang voor gemachtigd personeel. Deze kamers leken op het eerste 
gezicht bij binnenkomst op een donkere kamer van een fotograaf, maar dat waren ze niet. Het waren 
kamers met ligstoelen, zoals bij een tandarts, en ze hadden van die rare brillen met virtuele realiteit.  De 
stoelen trilden, draaiden rond, en werden koud of warm en gaven een gevoel dat mij deed denken dat de 
dingen die ik in mijn bril zag ook echt tot leven kwamen. Het klonk alsof ik hard ronddraaide, de beelden 
in mijn bril gaven ook de illusie van hard rond te draaien in de ruimte omhoog, steeds verder weg van de 
aarde en ik werd duizelig, misselijk, erg misselijk. Ze stelden mij bloot aan een heleboel enge 
angstaanjagende dingen. In een koptelefoon die ik opkreeg lieten ze hele irriterende en hele harde 
geluiden horen, zoals schrille kreten en nagels over een schoolbord. Ik werd zo vaak gefolterd, maar mijn 
armen waren daarbij altijd vastgegespt aan de armleuningen zodat ik niet bij de koptelefoon of de bril 
kon komen om deze af te rukken. Als automatisch schakelde ik over op een andere alter om dit alles te 
kunnen verdragen. Deze ervaringen had ik vaak als ik naar het USC moest om Craig aan mijn gebit te laten 
werken. Nadat de tandartsbehandeling erop zat, kwam dan die andere marteling. Dit was allemaal nog in 
de periode dat Nixon nog president was, daarna Ford, Reagan was gouverneur en Kissinger zat toen nog 
steeds officieel op zijn plek binnen het Witte Huis.  
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Wij werden ook wel Trojaanse Paarden genoemd. 
De Raad maakte heel erg veel gebruik van het USC en veel van de “uitverkorenen” werden bewerkt om 
voor de “goede zaak” te gaan werken en hun inzet en medewerking te verlenen aan het creëren van nog 
veel meer kleine Trojaanse Paardjes. Zij, die werkten voor De Nieuwe Wereld Orde zagen “de overname” 
al voorverpakt in hun fantasie, omdat er een soort sneeuwbaleffect ontstond, waarbij elke 20 tot 25 jaar 
er meer volgelingen zouden bijkomen. Mijn kinderen zouden voorbestemd zijn om naar een voortgezette 
opleiding te gaan die hun “bijzondere kwaliteiten” verder zou uitbouwen tot datgene waar er op dat 
moment de meeste behoefte aan zou zijn. De Raad maakte handig gebruik van zijn wereldvreemde 
studenten/tes door hen vol te stoppen met informatie die altijd enkel en alleen hun zaak diende. Hun 
hersenen hadden overuren gemaakt, maar eigenlijk nog nooit ook maar een enkele gedachte 
geproduceerd die van hen zelf was, die uit hun eigen fantasie ontsproten was. Deze gedachten waren er 
niet. De geest was van De Raad, en De Raad deed er mee zoals het hen beliefde. 
Deze mensen maakten het hun taak om een nieuw ras te kweken, puur, gehoorzaam en van de juiste 
bloedlijn. 
Ze konden van die dingen zeggen als:” Verdomme nog aan toe, mensen hebben meer aandacht voor het 
kweken van hun paarden of honden, dan dat ze aandacht besteden aan het kweken van een eigen nazaat 
van kwaliteit. Gelukkig zijn er genoeg verstandige mensen die aan ons project deelnemen, die deze 
nobele taak op zich genomen hebben, om deze verstandige manier van een edel nageslacht creëeren van 
een wenselijke soort ook werkelijkheid te maken.” 
 
( Inzet: Dit klinkt mij als een herhaling van het übermensch verhaal van Hitler met het creëren van blonde 
Arische perfecte mensen, waarvoor destijds de arme volledig onschuldige, maar zogenaamd “nutteloze” 
Joden allemaal opgeruimd moesten worden.) 
 
Men zei dat een aantal slimme koppen er zichzelf van verzekerd had, dat ze alleen de wenselijken 
overhielden en dat het nu eens eindelijk hoog tijd werd om zich van al die nutteloze mensen te ontdoen, 
want zo zei men:” We staan waardevolle leefruimte af aan een inferieur menselijk ras. Het is de hoogste 
tijd dat een kwaliteitsvolk deze aarde gaat bevolken.” 
Dit was de evolutionaire stap in de wereldgeschiedenis die ze voor ogen hadden en wellicht nog steeds 
hebben. Ze waren verder van mening dat:” Omdat de gewone man niet in staat geacht mag worden deze 
veranderingen zelf door te kunnen voeren, zal iemand de leiding moeten nemen die er de mogelijkheid 
toe heeft. Wij hebben die mogelijkheid, wij zijn in staat tot deze veranderingen, en dus is het onze 
verantwoordelijkheid om deze planeet zuiver en puur te maken, en te reinigen van alles wat niet 
wenselijk is, wij moeten dat doen zolang we kunnen, anders worden we zelf straks onder de voeten 
gelopen” 
 
VORSTELIJKE BABY`S WORDEN GEBOREN 
 
Craig en ik hadden besloten, althans wij dachten/ meenden dan toch dat dit ons eigen besluit was, om 
aanvullende voorbehoedsmiddelen te nemen, omdat wij niet wilden dat ik plotseling zwanger zou 
worden, terwijl ik werkte om alles te betalen, terwijl Craig naar de tandartsenoipleiding ging. Mijn eigen 
arts, dokter Stoddard verwees mij naar dokter Harold Lusk, een vrouwenarts die ook als gynocoloog 
werkte in Hollywood, en die mij bij mijn eerste bezoek geruststelde over een eventuele ongewenste 
zwangerschap, “Want,” zo zei hij :”u hoeft zich over een ongewenste zwangerschap echt geen zorgen 
meer te maken, omdat uw vrouwelijke voortplantingsorgaan zodanig verminkt is, dat u nooit meer 
zwanger zult worden.” Ik was met stomheid geslagen en ging zwijgend bij hem de deur uit. Ik had geen 
enkele reden om aan zijn expertise te twijfelen. Ik reed naar huis als verdoofd door het nieuws. Later op 
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de dag toen Craig thuiskwam, kon ik hem met moeite door mijn tranen heen vertellen wat er aan de hand 
was. Ik moest mijn man vertellen dat wij nooit kinderen zouden hebben. 
Craig belde onmiddellijk met dokter Lusk en hem werd verteld dat ik een ziekte had die endometriosis 
heette, en daarnaast nog enkele tumors en cystes, de dokter verklaarde dit simpelweg als heel normaal 
bij vrouwen die er geruime tijd moeite voor gedaan hebben om niet zwanger te worden, en dan op latere 
leeftijd besloten om alsnog een kind te krijgen. Maar verdomme nog aan toe, ik was pas 22 jaar!! 
Hij vertelde Craig toen dat als hij mij een operatie liet ondergaan dat het misschien mogelijk zou kunnen 
zijn dat ik toch nog zwanger zou worden, maar in dat geval mocht er niet getreuzeld worden, en moest de 
operatie zo snel mogelijk plaatsvinden, en dat we dan meteen moesten beginnen aan het proces te 
proberen een kind te verwekken. In het daarop volgende jaar onderging ik twee belangrijke operaties, om 
voor zover mij verteld werd, de aangerichte schade te herstellen, en daarna begon het medische proces 
van wat ik meende te begrijpen als zijnde mijn onvruchtbaarheid. Toen ik na die twee zogenaamde 
medische ingrepen nog steeds niet zwanger werd, werd er als een laatste redmiddel een medicijn 
voorgeschreven dat Clomid heette. Vlak daarna werd ik zwanger. Ik bleef werken als tandartsassistente 
totdat ik moest bevallen van mijn eerste kind, Kevin Craig Ford op 19 oktober 1975. 
 
DE GEBOORTE VAN KEVIN CRAIG FORD 
 
Laat in de avond, toen mijn weeën steeds sneller achter elkaar begonnen te komen, werden we bij het 
ziekenhuis al opgewacht door een stel neurveuze ziekenhuisverplegers en verpleegsters die ons snel naar 
de kraamafdeling begeleidden. 
Ik kreeg bij de voordeur meteen een rolstoel waar ik in kon gaan zitten, lopen was op dat moment al erg 
moeilijk. Het bleek allemaal om een misverstand te gaan daar bij het ziekenhuis. Craig had vooruit gebeld 
dat wij in aantocht waren, en hij had mijn naam doorgegeven, Susan Ford ( mijn eigen echte 
meisjesnaam) en in het ziekenhuis hadden ze toen blijkbaar begrepen dat de dochter van president Ford 
onderweg was, vandaar dat het hele ontvangstcomité bij de voordeur stond. Mijn buik was zo groot, dat 
ze dachten dat ik een tweeling zou gaan krijgen, maar na een intense natuurlijke bevalling, werd Kevin 
geboren en hij werd onmiddellijk bij mij vandaan gehaald en ze bleven er nogal lang mee weg. Mij leek 
deze tijd een oneindigheid te duren. Ze zeiden dat dit bij de standaard procedure hoorde, maar er waren 
helemaal geen complicaties, waarom dan?? Het duurde nu al enige tijd dat ze weg waren met mijn kind 
en plotseling zwaaide de draaideur van mijn kamer open en liepen er twee mannen in zwarte pakken 
binnen. Een van hen haalde een injectienaald met een flesje vloeistof uit zijn aktetas en terwijl hij de 
injectie voor mij voorbereidde begon ik te schreeuwen:”Waar is mijn baby? Waar is mijn man? Wat 
hebben jullie met mijn kind gedaan?” 
Terwijl hij mij injecteerde, sprak hij op een rustige toonloze monotone manier en hij zei:” Je ziet me, maar 
je ziet me niet, je kunt niet zien, je kunt mij niet zien, je moet rustig worden, rustig worden, rustig, nog 
rustiger, een….. twee……drie……. Je gaat afzakken in de diepte, verder weg, nog dieper, je gaat naar de 
bodem van de put of naar de ingang van de hel, wat is het? De bodem van de veilige put, of val je 
erdoorheen naar de hel? Je bent er nu bijna, kies zelf maar wat je wil.” 
Terwijl hij mijn pols nam programmeerde hij mijn onderbewustzijn:”Dit is onze baby vergeet dat nooit. Hij 
behoort bij ons. Jij geeft jouw kind vrijwillig elke keer dat je daartoe opdracht ontvangt van ons. Jij zult 
daarop niet reageren. Je zult hem eenvoudig aan ons geven alsof het een tasje boodschappen is. Begrijp 
je wat ik zeg knik met je hoofd als je mij begrijpt.” 
Ik knikte. 
“ Mooi, heel mooi, op deze manier hoeven we niemand iets aan te doen, want dat willen we toch niet? Of 
wel soms?” 
Ik schudde mijn hoofd, ik voelde me verdoofd. 
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Toen zei de man weer:”Goed zo, want er gebeuren nare dingen als je niet gehoorzaamt, hele vervelende 
dingen.” 
Ik voelde me ziek, vreselijk moe en ontzettend bang. Ik kon bijna niet ademen, zo bang was ik. “Ze nemen 
mijn baby van me weg!” dacht ik alleen maar verkrampt van angst. Eerlijkgezegd waren mijn 
gedachten:”Wie let er op mijn kind? Wat zijn ze met hem aan het doen? Help, ik kan geen hulp krijgen. 
Niemand kan mij horen. Ik kan niet praten, ik kan het niet verder vertellen. DIT IS DE HEL!” 
Naderhand kon ik me hier dus helemaal niets meer van herinneren, helemaaal geen enkel detail van deze 
traumatische ervaringen. Dat was ook de bedoeling. 
Na een kort verblijf in het ziekenhuis brachten Craig en ik Kevin thuis, en wij begonnen met de ouderlijke 
taak op ons te nemen om ons kind te verzorgen dat niet aan mijn borsten wilde drinken, en die zonder 
ophouden huilde. Ik was geprogrammeerd om mijn huis niet op slot te doen in Agoura en de mannen in 
de nette pakken lieten zichzelf vaak binnen. Ze droegen altijd pistolen en soms ook wel messen. Ze 
kwamen meestal in een groep van drie. Een om de baby te “behandelen”en te martelen, één om mij te 
martelen en de derde om de deur te bewaken. Ze zeiden dat ze een kleine behandeling kwamen doen 
met mijn zoon. Ze gingen naar Kevins kamer en haalden hem uit zijn wiegje waar hij lag te slapen. Ze 
hielden Kevin voor mijn gezicht en bedreigden mij met een pistoolloop tegen mijn hoofd. Ze zeiden dat ze 
zijn penis zouden afsnijden of zijn keel zouden doorsnijden, als ik niet meewerkte. Soms sneden ze hem 
echt en dan gutste het bloed uit het kleine tengere lichaampje. Hulpeloos toe te moeten zien hoe mijn 
baby werd gemarteld was de absoluut gruwelijkste nachtmerrie van alle ervaringen die ik heb moeten 
doorstaan. Ik wilde dat mijn man mij hielp, dat hij ons zou beschermen, maar dat deed hij nooit. Ik begrijp 
nu dat hij dat nooit kon door zijn eigen programmering. 
De mannen deden steeds andere dingen als ze kwamen om ons te terroriseren. Soms namen ze Kevin 
mee in een aangrenzende kamer, en terwijl ze hem hadden, hield een andere man mij in bedwang. Soms 
stond ik stilletjes en hulpeloos ter zijde terwijl ik met mijn gehoor probeerde op te vangen wat er in de 
aangrenzende kamer gebeurde met mijn baby. De oorverdovende stilte die er altijd vooraf ging aan het 
nimmer uitblijvende geschreeuw van mijn kind dat duidelijk ongelooflijke pijn leed, leek soms een 
eeuwigheid te duren, en de spanning gedurende die stilte, deed mijn hartslag en mijn ademhaling bijna 
tot stilstand komen. Mijn God, de schreeuwen en de kreten van een gemartelde ( mijn gemartelde baby) 
waren ondragelijk om aan te moeten horen. Ik was zo ontzettend hulpeloos, ik kon mezelf niet helpen, 
noch kon ik mijn zoon helpen. Op een keer vroegen ze of ik wel eens een blauwe baby gezien had, en nog 
voordat ik goed en wel begreep wat er gebeurde, stak een van de mannen zijn duim zo diep in de keel 
van mijn baby dat hij spontaan blauwpaars kleurde omdat hij bijna stikte. De man die zich altijd met het 
martelen van mijn zoon bezighield, zei steeds, dat dit allemaal niet nodig zou zijn, als ik beter mijn best 
zou doen om onze zoon een goede opvoeding te geven, maar het maakte helemaal niets uit wat ik ook 
deed om hen tevreden te stellen, ze kwamen toch steeds opnieuw weer terug om mij en mijn kind te 
martelen op de meest afgrijswekkende manieren. 
Het wordt wel gezegd dat Amerika het land is van de vrije mensen en een tehuis voor de dapperen in de 
samenleving; waar, o waar, zo vraag ik, zijn we in hemelsnaam toch zo ontzettend de weg kwijt geraakt?. 
Op zekere dag lag mijn peuter schommelend te slapen in zijn opdraaiwieg, toen ze weer kwamen. Ze 
gooiden een glas water in zijn gezicht om hem wakker te maken. Hij huilde meteen en de mannen in pak 
pakten hem op en droegen hem achter het huis opzij van de garage, waar ik hen niet zien kon. Van 
binnen stervend, en tegen beter weten in hopend dat ze hem deze keer geen pijn zouden doen, wachtte 
ik de onvermijdelijke schreeuwen en het gillen van pijn af, die al vrij snel kwamen. De mannen in pakken 
brachten hem terug bij mij. Zijn trappelzakje was er niet meer en zijn lichaam droop van het bloed. Met in 
zijn hand een scheermes gebaarde hij naar mij en zei:”Los dit even op schatje.” Hij gaf mij mijn gillende 
kind terug en draaide mij de rug toe terwijl hij als een goede bekende over zijn schouder zei:”Tot de 
volgende keer.” Ik nam Kevin mee naar binnen in ons huis en zat met hem op de bank, sompend van de 
tranen, terwijl ik hem wiegde in mijn armen en probeerde het bloeden te stoppen met een handdoek die 

292 



ik om zijn kleine gehavende voetje gewikkeld had. Hij huilde zo intens dat het zweet hem aan alle kanten 
uitbrak, snakkend naar adem snikte hij zichzelf in slaap. 
Onze buurman, Ron Peters, was een van de persoonlijke lijfwachten van Ronald Reagan. Hij was er ook 
meestal bij als ik gebruikt werd door Reagan in Californië, maar leek niet de man te zijn die de leiding had 
over alles. Ik kon nooit van tevoren weten wanneer deze mannen mijn huis weer binnen zouden vallen. 
Soms kwamen ze zelfs midden in de nacht. Als dit gebeurde, zei mijn programmering mij nota bene dat ik 
op moest staan om ze binnen te laten. Ze duwden zich langs mij heen een weg naar binnen, en dan werd 
ik altijd op Kevin`s kamer ingesloten. Craig sliep volgens programmering overal doorheen. Hij heeft mij 
nog nooit een keer proberen te helpen of te beschermen als ze weer voor Kevin kwamen. Het was altijd 
hetzelfde afgrijzen wekkende ritueel, marteling, verschrikking, terreur, bedreigingen aan het adres van 
mijn kind en mij en verdriet, heel veel verdriet. Als ze weer gedaan hadden wat zij volgens hun eigen 
zeggen “ moesten doen” gingen ze weer weg. Deze letterlijk helse ervaringen gebeurden steeds weer 
opnieuw en weer opnieuw en opnieuw. Dit ging zo door totdat ik via de telefoon instructies begon te 
krijgen. Uiteraard was ik hier al lang van tevoren op geprogrammeerd. De telefoon rinkelde dan midden 
in de nacht ( nooit overdag!) en als automatisch pakte ik dan de telefoon aan, en luisterde naar geluiden 
aan de andere kant. Piepsignalen in een bepaalde volgorde (zoiets als morsecode) lieten mij weten wat er 
van mij verwacht werd, en ik volgde als geprogrammeerd tot op de letter alle bevelen op. Ik pakte dus  
mijn eigen slapende kind midden in de nacht uit zijn bedje en bracht hem naar de smederij van mijn 
vader om hem daar achter te laten voor “behandeling”, om dan naar huis te gaan, in bed te kruipen en 
alles te vergeten. Dit soort van gruwelen, geknoopt aan mijn moedersinstinct, was voldoende om alle 
programmeringen op zijn plaats te houden, volledig werkend, geölied en klaar om te reageren indien je 
op de juiste knopjes wist te drukken. Het hield mijn gebruik in hogere kringen jarenlang onbewust 
verborgen voor mijn bewustzijn, zoals zovele criminele activiteiten waar ik in verzeild geraakt was, zonder 
mijzelf daar ook maar iets van te beseffen. Bij mijn volledig bewustzijn had ik geen enkel idee van mijn 
eigen onbewuste leven naast mijn eigen bewuste leven. Ik was betrokken geraakt, zonder mijn 
instemming, zonder mijn toestemming, zonder er zelfs maar naar gevraagd te zijn, bij ernstige misdaden 
tegen de fundamentele beginselen van het vrije beschikkingsrecht dat iedere persoon op aarde heeft om 
naar eigen goeddunken over zijn eigen lichaam te kunnen beschikken. Om over de ernstige criminele 
activiteiten van mijn programmeurs nog maar te zwijgen. 
Ik was niet bij machte om hier bij bewustzijn of zelfs gedurende mijn slaap over na te denken, maar na de 
geboorte van Kevin, kreeg ik vaak plotseling hevige overdragelijke hoofdpijn, Ik kreeg last van 
maagkrampen en een constant zeurende pijn in mijn vrouwelijke organen. Mijn lichaam probeerde mij 
iets te vertellen wat mijn verstand niet kon. 
Mijn man slaagde voor zijn tandartsenopleiding en opende onmiddellijk zijn eigen praktijk op Topanga 
Canyon Boulevard in Woodland Hills. Ik bleef werken van huis uit, waar ik tandheelkundig 
laboratoriumwerk deed, zodat ik thuis kon blijven bij ons kind. Daarnaast ging ik ook wat part-time 
administratief werk doen voor Craig`s praktijk. Gedurende de tijd dat ik van huis uit werkte, werd Kevin 
afgeleverd bij een kinderopvang in de oude buurt waar ik zelf opgegroeid was in Woodland Hills. Toen hij 
eenmaal uit de luiers was, vulde hij een lang leegstaande vacature in op de Little Oaks basisschool in 
Thousand Oaks Californië waar hij, en later de rest van mijn kinderen, verder ritueel werden misbruikt. 
Het feit dat ik mijn kind al opgegeven had voor die basisschool, blijkbaar al een paar weken na zijn 
geboorte, was niet iets waar ik op kon reageren, want ik wist hier niets vanaf. Dit werd voor ons besloten! 
Ook het feit dat ik hem achterliet bij deze babysitter, die op mij een vreselijk negatieve indruk maakte, 
eentje waarbij je nekharen rechtop gaan staan, en toch liet ik hem bij haar achter, omdat ik wel voelde 
dat het niet goed was, maar ook geprogrammeerd was om geen emoties te kennen. 
Mijn man en ik gingen elk jaar naar de jaarlijkse Amerikaanse tandartsenconventie die vaak plaats vond in 
Anaheim Californië.  Naast het gewone programma van die dag, was ik geprogrammeerd om diverse 
afdelingen te bezoeken waar uiteenlopende zaken plaatsvonden. Zo waren er demonstraties van mij, als 
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tandartsrobot om te laten zien wat een tandarts kon verwachten van een assistente ( de beste die er voor 
geld te koop is) uiteraard met alle extra`s die niet persé op de tandartsenstoel gedaan hoefden te worden 
( dat kon wel ) en die niets met hun vak te maken hadden. De avond was gepland in het nabijgelegen 
Disneyland. Op zulke avonden was het park vaak gesloten voor het grote publiek en alleen toegankelijk 
voor de “genodigden” die veelal allen daar waren voor herprogrammeringen. De Raad liet geen enkele 
mogelijkheid onbenut voorbij gaan om zaken met elkaar te vermengen, zodat ze op zo`n avond het mes 
van meer dan twee kanten lieten snijden. Elk uitstapje leverde altijd iets op wat ze wilden, anders vonden 
er geen uitstapjes plaats. Natuurlijk werden mijn familie en ik opnieuw geprogrammeerd en 
gereconditioneerd om “alles wat er in zit, er ook ín te houden, en niets naar buiten te laten lekken.” 
Niet een van die zogenaamde uitstapjes was ooit wat het eigenlijk leek. Er was altijd een alternatief 
programma achter de schermen, een parallele werkelijkheid die tegelijkertijd plaatsvond met het 
algemeen geaccepteerde publiekelijke vermaak. 
In Agoura werd ik vaak geactiveerd om s`avonds een wandeling te maken, weg van huis en rechtstreeks 
naar Valley Heights Drive naar een wachtende auto met agenten van de geheime dienst om naar vele 
verschillende bestemmingen gevlogen te worden. Kleding werd altijd ter beschikking gesteld, en 
angstvallig gescheiden gehouden van mijn eigen kleding, die ik op dat moment droeg, om te voorkomen 
dat ik per ongeluk in contact zou komen met mijn onderbewustzijn door het zien van de kleding die ik 
droeg, terwijl ik een streng geheim rendezvous had met de president van Amerika.  
Een missie in het belang van de binnenlandse veiligheid, werd het ook heel vaak genoemd. 
 
VERDOOFD 
 
De opleiding van mijn man als tandarts was zo nu en dan wel handig wanneer hij mij moest injecteren 
met een bepaalde verdoving waarvan mijn programmeurs wilden dat ik die innam. Er waren ook platte, 
ronde, naar kalk smakende tabletten, die mijn man me af en toe gaf voordat ik werd opgehaald door de 
geheime dienst. Er zijn door de jaren heen heel wat verdovende middelen via injecties maar ook door ze 
te slikken in mijn lichaam terecht gekomen. Ik weet niet, heb geen idee, wat het allemaal was. Ik ging 
even van de sokken, kwam in een andere hoedanigheid weer bij mijn positieven en deed wat er van mij 
gevraagd werd. 
Rond deze tijd zei mijn man op zekere dag dat hij een mooi stuk grond gekocht had in een exclusief 
gebied in Agoura dat ook wel Oud Agoura genoemd werd. Ongeduldig om zijn vondst met mij te delen, 
reed hij met mij langs een smal pad dat uitkwam op een afgelegen onverharde weg. We reden een 
prachtig onaangeroerd natuurgebied in, waar overal donkere stippen in leken te staan van de enorme 
eikenbomen die overal in het gebied verdeeld stonden. Het land werd middendoor gesneden door een 
prachtige stroom water, die ergens verderop in het landschap leek te verdwijnen. Craig stelde mij voor 
aan Aaron Funk die de eigenaar was van een hele kant van de straat. Deze vreemdeling zei dat hij 
eigenhandig de nieuwe bewoners voor dit mooie natuurgebied selecteerde, en dat wij zogezegd 
goedgekeurd waren om daar te komen wonen. Dit stuk grond lag helemaal niet zo ver weg van de oprit 
naar het pompeuze landgoed van Bob Hope`s 2324 hectare grote Jordan Ranch. Binnen enkele dagen was 
de overeenkomst ondertekend, en ondanks dat mijn man nog maar net van zijn tandartsenopleiding 
kwam en onze middelen erg beperkt te noemen waren, sloot hij een overeenkomst voor de koop van het 
grondstuk voor 78.000 US dollar. De nabijheid van het huis van Bob Hope speelde een onbegrijpelijk 
belangrijke grote rol in het misbruik van mijn familie. Zoals alles in ons leven, was onze komst daar ook 
geen toeval. 
 
Als ik gebruikt werd op party`s, zoals op de Queen Mary toen we zogenaamd naar een feestje gingen van 
tandartsen, werd ik altijd op zeker moment apart genomen waarbij Craig mij eerst iets in een drankje 

294 



mixte dat ik dan in een teug naar binnen moest wippen. Dan kreeg ik een of ander spul uit een plastic 
zakje dat hij eerst natmaakte op een spiegel, waarna hij de vloeistof weer opzoog met een injectienaald 
die hij dan weer leegmaakte in mijn arm. Hij gaf me soms meerdere shots op verschillende plaatsen zoals 
mijn armen, mijn dijen, heupen en billen. Soms draaide hij een rubberen tourniquette erg strak om mijn 
arm voordat hij mij een injectie gaf. Deze injecties deden soms verdomd pijn. In het bijzonder de injecties 
die hij in mijn onderarmen zette vlak bij mijn polsen. Hij probeerde daar soms de aderen te gebruiken en 
die injecties dreunden nog een hele tijd na. Mijn man was expert geworden door de jaren heen in het 
uitstallen van zijn spullen die hij allemaal nodig had om mij voor te bereiden op uitzending om 
geprostitueerd te worden aan elke vent die op die bewuste dag of avond op de lijst stond. Hij kende de 
aderen in mijn arm als de weggetjes op een landkaart. 
Een man in een net pak leverde vaak een nieuwe drugsvoorraad af aan ons huis. Helemaal voor mij 
alleen. Hij liet het achter in de bovenste hoek van de garage, tegen de muur getaped met brede plakband. 
Ik zag Craig het daar verschillende keren vandaan halen. 
Mijn man injecteerde mij ook altijd als er pornografie gefilmd moest worden. Ze gebruikten me nog voor 
pornografie toen ik al in mijn 30er jaren was. Craig injecteerde mij net voordat ik gebruikt zou worden. 
Dat gebeurde vaak zelfs onderweg naar de opnamelokatie terwijl wij bij iemand anders in de auto zaten. 
Als er toevallig een van de kinderen nieuwsgierig naar de auto kwam lopen, vertelde hij ze dat ze terug in 
het huis moesten gaan. Sommige drugs hadden ook een bijzondere geur, als bijvoorbeeld zwavel. Als er 
pornografie werd gefilmd in het kantoor van de tandartsenpraktijk dan injecteerde “dokter Ford” mij of 
hij gaf me wat tabletten of zelfs wel drogerende wafels te eten. Blijkbaar kon er pas gefilmd worden als ik 
goed verdoofd was. Ik werd altijd vóór het filmen gedrogeerd, net zoals mijn kinderen later. 
Terwijl ik enkele van deze wazige herinneringen naar boven haalde uit de periode dat alles steeds met 
drugs gepaard ging, voelde ik totaal geen emoties. Het was alsof ik een pop was en niet echt. 
“Lappenpop” is een vaak terugkerend programmeringsthema voor vrouwelijke slaven. Bob noemde mij 
ook erg vaak zijn “pop”. 
Het duurde nog twee volle jaren nadat ik deze drugsherinneringen boven water kreeg, voordat ik echt 
kon beginnen met het werkelijke verwerkingsproces. De pijn en het bedrog dat achter het gebruik van dit 
opgedrongen drugsgebruik schuil gaat, toegediend door ( al was het onder mind-control, dan nog….) mijn 
eigen man, voelde als hoogverraad. 
Pas nadat ik genoeg herinneringen naar boven kon halen, begon ik heel langzaam te begrijpen dat ik mijn 
man al die tijd onbewust had gezien als een van de daders. En niet als het slachtoffer dat hij in wezen was 
van hetzelfde duivelse systeem als waar onze hele familie aan ten prooi gevallen was. 
 
BOB HOPE`S “LITTLE FILLY” EN GEORGE BUSH`S “BUSH BABY” 
 
In 1977 besloten wij, of beter gezegd, dat werd voor ons besloten, dat het tijd was voor een tweede kind. 
Ik bleef het steeds hardop zeggen dat ik naar Maui wilde voor de geboorte van dit tweede kind na 
afsluiting van mijn tandartsassistenten opleiding. Feitelijk hadden wij hier zelf geen enkele zeggenschap 
in, onze programmeurs hadden alles onder controle en zij bepaalden wat wij deden. Craig en ik kwamen 
aan op Maui en hij zei mij dat ik mezelf moest gaan omkleden om uit eten te gaan. Helemaal in de 
stemming om iets te vieren maakte Craig voor ons beiden een Hawaian Cocktail in onze hotelsuite. Het 
smaakte als een combinatie tussen een Mai Tai en een Pina Colada en er moet nog iets in gezeten 
hebben, een of ander verdovend middel. Ik dronk mijn drankje op terwijl wij vanaf ons balkon naar de 
prachtige zonsondergang keken. Daarna ging ik naar de slaapkamer om mezelf om te kleden. Wat in mijn 
fantasie een diner met kreeft zou worden, draaide uit op enkele dagen verblijf in een ziekenhuis. Wat er 
werkelijk gebeurde was, dat ik per helikopter van het eiland af gehaald werd. Ik lag op een soort brancard 
of stretcher met een masker over mijn gezicht waardoor een soort verdovend middel werd toegediend. 
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In een ziekenhuis werd er iets met mij gedaan, ik denk dat ze mij kunstmatig insimineerden met een 
spermamonster van een geselecteerde donor. Ik moest een paar dagen in het ziekenhuis blijven. De 
doktoren droegen allemaal zachtgroene kleding en ze deden iets via mijn vagina met mij, ik weet niet 
wat. Ze hadden van die lange, hele dunne glazen testpipetten, en ze keken elkaar aan vanachter hun 
groene mondmaskers. Ze spraken niet hardop, maar ze keken wel heel erg bezorgd. In mijn linkerarm had 
ik een infuus. Na die nacht werd ik echt doodziek, zo misselijk dat ik niets meer kon waarnemen en ik 
herinner mij van die reis verder eigenlijk helemaal niets.Toen Craig mij eindelijk kwam ophalen nadat ze 
klaar waren met wat het dan ook was wat ze gedaan hadden, lieten ze mij mezelf opnieuw aankleden 
voor het diner en Craig nam me mee naar een restaurant waar daadwerkelijk de lang verwachtte kreeft 
geserveerd werd. Op datzelfde moment vond er een “wissel” plaats in mijn persoonlijkheidssysteem en ik 
wist niet, kon niet meer herinneren, kon onmogelijk weten, wat er in de tussentijd in dat ziekenhuis enz. 
gebeurd was. Het was daar dat ik echt zwanger werd van Kelly. Craig en ik mochten een hele tijd geen 
seks meer hebben met elkaar, maar het werd ons wel toegestaan  zoals zij zeiden:”Om er in gedachten 
van te genieten.” 
Kelly was de klassieke blondine, het blauwogige prototype met brede kaakbeen structuur en alles op de 
juiste manier geproportioneerd, zoals onze programmeurs dat graag zagen zodat ze een sensuele 
uitstraling zou krijgen als ze ouder werd. Sylvester Stallone zei jaren later dat mijn Kelly wel iets weg had 
van een jongere versie van Bo Derek. De doktoren van het UCLA stonden in verbinding met doktoren op 
Maui. Toen ik in juni van het jaar 1977 zwanger werd van Kelly werd deze zwangerschap scherp in de 
gaten gehouden. Het was pas later, weer terug op het vasteland, dat ik zelf echt ontdekte dat ik zwanger 
was. Ik vloeide nogal en mijn dokter raadde mij aan om een paar dagen in bed te blijven totdat de vloeing 
vanzelf zou stoppen. Kelly heeft een persoonlijkheid die ze Papaya noemen, ter herinnering aan haar 
verwekking, en later misbruik op Hawaï. Terugdenkend aan deze herinnering, ging mijn hart te keer als 
een gek, want zoals geprogrammeerd mocht ik hier niet aan denken, en toen ik dat toch onbewust deed, 
kreeg ik accuut bijna een hartaanval. Onze dochter Kelly Susan Ford werd geboren op 23 februari 1978 en 
van die dag af aan was Kevin niet langer meer het slachtoffer van eindeloze martelingen. Dat werd Kelly. 
Het martelen en de verschrikkingen begonnen direct na haar geboorte. Toen wij nog in het Valley 
Presbyterian ziekenhuis waren in Van Nuys Californië, kwamen drie mannen in nette pakken de kamer 
binnen en sloten de deur achter zich. Ze namen mijn pasgeboren dochtertje uit haar wiegje naast mijn 
bed en hielden haar een pistool tegen het hoofdje. De tweede man zette een pistool tegen mijn hoofd en 
de derde hield de deur in de gaten. De man die het pistool tegen mijn hoofd hield zei:”Als je ook maar 
één enkele keer onze instructies niet opvolgt, maar één keer…….” Hij haalde de trekker over, maar er 
gebeurde niets. “Dan zullen wij dit  lieve kleine prinsesje moeten vermoorden.” Toen pakte de man die 
Kelly vasthield een Kleenex tissue uit een doosje en maakte dat nat onder de kraan. Hij stopte dit 
vervolgens in haar keeltje zodat ze niet meer ademen kon. Met een pistool tegen mijn hoofd keek ik toe 
in absoluut ongelovig afgrijzen, terwijl mijn kleine meid stikte, kokhalsde en vervolgens slap werd in zijn 
armen. Ik dacht dat ze dood was. Toen zei hij”Dat is alles wat er voor nodig is, Het is zo eenvoudig als 
wat.”  Hij nam Kelly mee naar de badkamer en deed iets met haar om haar te reanimeren, want ze 
ademde weer, wat ik kon horen aan het onbedaarlijk geschrei van mijn kleine meid, dat nu uit de 
badkamer klonk. De man gooide haar letterlijk in mijn armen en zei:”Mama jouw kindje huilt, misschien 
heeft ze wel honger.” Toen dwongen ze mij om haar borstvoeding te geven terwijl zij toekeken en daarna 
gingen ze weg. De verpleegsters (en wie weet, misschien wel het hele ziekenhuispersoneel) zaten in het 
complot of hadden geen idee wat er speelde, ze waren er in ieder geval nooit als dit misbruik plaatsvond. 
Vanwege mijn programmering kon ik hier ook niemand op aanspreken. Ik was niet eens in staat om er 
over na te denken, of het mijzelf zelfs maar te herinneren dat het had plaatsgevonden. Dit was een van 
de eerste levenservaringen van Kelly, een van haar eerste geboorte trauma`s. 
 
Ik wil hier graag even tussendoor de tijd nemen om met u als lezer de periode te bespreken waarin ik op 
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zoek naar heling, in contact kwam met een groep mensen die leden aan Multiple Personality Disorder. 
Het was voor mij een verhelderende tijd van nieuwe ervaringen die ik deelde met andere mensen met 
ook meerdere persoonlijkheden. Het viel mij op dat er onder deze groep meerdere verpleegsters waren 
en therapeuten die ook heling zochten. Dat bracht mij op de gedachte dat wellicht sommige ( of 
allemaal? ) van de doktoren en verpleegsters in het ziekenhuis ook onder mind-control stonden. Er was 
ook een Christelijke groep van MPD slachtoffers die ritueel waren misbruikt, die ik regelmatig bezocht. In 
het openingsgebed bad een MPD ritueel misbruikte verpleegster tot God om een van ons te genezen 
zodat we deze gruwelijkheden in de openbaarheid zouden kunnen brengen en er wellicht hulp gevonden 
kon worden voor ten minste enkele van ons. Terwijl zij in een gebed haar verzoek indiende bij God, had ik 
zelf al het gevoel dat ik het zelf zou zijn, die geheeld zou worden en op zoek zou gaan naar hulp. Ik genas 
zo snel als ik maar kon, maar hulp kwam toch niet zo snel alsdat ik graag gezien had. 
 
Toen Kelly drie jaar oud werd, verhuisden wij met de hele familie naar een dubbele stacaravan op het 
recentelijk gekochtte grondstuk aan de Chesebo Road in Old Agoura waar wij ons leven begonnen als “ de 
uitverkoren” buren. We hadden al snel een architect gevonden die plannen tekende voor een nieuw huis 
van twee verdiepingen. Het uitgestrekte open gebied bood toegang tot onze familie op vele manieren. 
Aaron Funk was op zekere dag met de noorderzon vertrokken en wij bleven achter met slechts een 
buurman.  In de uitgestrekte vlakte was ruimte genoeg voor helikopters om te landen en dat gebeurde 
dan ook vaak. De Jordan Ranch van Bob Hope werd ontelbare malen gebruikt voor ontmoetingen met 
onze programmeurs. Geen van al deze ontmoetingen was plezierig. Onze levens verliepen zoals 
geprogrammeerd, ik leverde plichtbewust “vrijwillig” mijn kleine dochter af bij de Point Mugu Leger 
wapenopslag basis in Californië waar mannen in militaire uniformen haar van mij overnamen. Ze was in 
een hele mooie roze deken gewikkeld die mijn moeder zelf voor haar gebreid had. Ze hielden haar erg 
lang daarbinnen, voordat ze haar weer terug brachten bij mij. Op keren dat ze een van mijn kinderen 
moesten hebben voor programmering kreeg ik soms telefonisch de instructies mijn auto langs de Las 
Virgenes Road te parkeren, net voorbij Agoura Road; de mannen in pakken kwamen dan om ons op te 
halen en zij reden ons dan de rest van de weg naar Point Mugu. 
Toen Kelly een jaar of twee was, legden haar programmeurs haar naast mij op een hangbrits, waar we 
beiden werden aangekoppeld aan allerlei sensoren over ons hele lichaam, maar ook op het hoofd, de 
borst, de hals en de polsen, dit was om iets te controleren. Waar ze precies naar zochten?  Ik heb geen 
idee. De mannen die aan ons werkten droegen groene overals met groene mutsjes, dus nam ik maar aan 
dat het dokters moesten zijn. Kelly en ik werden gedrogeerd en we raakten allebei helemaal van de kook. 
Ik zag de oogjes van Kelly wegdraaien en het leek alsof ze begon te stuiptrekken. Soms trokken ze een 
masker over ons gezicht en verdoofden ons nog meer met drugs uit injectienaalden in onze onderarm, en 
soms hing er zelfs een infuus voor ons allebei met een vloeistof die maar bleef druppelen. Het was één 
infuus dat gesplitst werd in twee slangen. Een voor ieder van ons. We kregen ook allebei een koptelefoon 
op en werden gedwongen naar geluiden te luisteren terwijl er hele felle lichtflitsen voor onze ogen 
geproduceerd werden. Het leek er veel op dat Kelly en ik tegelijktijdig geprogrammeerd werden door 
middel van geluid en licht waarbij wij allebei aangesloten waren aan elektrische kabels. Het had iets van 
een bloedtransfusie, maar er was geen bloed en wij zaten niet aan slangetjes gekoppeld maar aan 
elektrische draden. 
Ze hadden ook een experiment met water waarbij ik in een grote metalen bal met een deurtje erin 
geplaatst werd, die men dan met een hijskraantje in het water liet vallen. Het draaide hard rond en ze 
lieten hem voor mijn gevoel erg diep zakken in de tank die hiervoor diende. Het was erg moeilijk in te 
schatten wat er nu werkelijk gebeurde vanaf het punt waar ik mij bevond binnen in de bal. Het was erg 
donker en erg krap. Ik deed maar net alsof ik ergens op het strand was, totdat het achter de rug was. Als 
ik zou moeten raden naar de reden, waar dit voor diende, dat zou ik zeggen, vermoedelijk deed men een 
experiment met mijn hersenen. Het desilusioneren van mijn brein, of zoiets. Het kwam ook voor dat ik in 
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een andere container moest, waarin ik compleet gewichtloos werd. Ze hadden een hele verzameling met 
allerlei verschillende stoelen; sommige daarvan waren om elektroshock toe te dienen, eentje had een 
hoofdband en riemen met gespen voor de enkels en de polsen zoals een echte elektrische stoel, eerst 
gaven ze mij een stroomstoot, en daarna Kelly die in zo`n zelfde soort stoel recht tegenover mij geplaatst 
werd. Het was hartverscheurend toe te moeten zien hoe mijn kleine meisje gemarteld werd. Ze moesten 
haar na afloop echt wegdragen want ze was compleet van de wereld. Het elektroshocken was meestal 
het laatste wat ze deden. Voor de elektroshock werden wij vaak ( later, toen Kelly al ouder was) aan een 
soort van virtuele realiteitstest onderworpen. Daarbij zag je beelden, hoorde je geluiden en werd je ook 
in een cabine geplaatst die bewegingen maakte, zoiets zag ik in later jaren ook wel in amusementsparken, 
maar dit was heftiger, veel heftiger. Daarna werden ons dan allerlei vragen gesteld over wat we net 
gezien hadden, hoe we de geluiden ervaren hadden en we werden daarna ook meestal aan een EEG test 
onderworpen en aan een EKG test. Ze vroegen ook of we meerdere personages van onszelf gezien 
hadden, misschien was dit een controle oefening om te zien of het nog allemaal goed zat met de 
programmering in ons innerlijke geheugensysteem. Er was een apparaat waar we in moesten gaan staan, 
dan werden onze voeten vastgemaakt en werd de vloer gekanteld, zodat we voorover leunden, er waren 
ook spiegels waar we helemaal vervormd in leken. Er was een heleboel virtueel realiteitsapparatuur. Een 
apparaat was een soort helm met een scherm ervoor waar een hele wirwar van elektrische draden aan 
vast zat, die ze op mijn hoofd zetten. Ik zag in het scherm voor mijn ogen hoe de bliksem insloeg en 
voelde op datzelfde moment een ontlading van elektrische spanning op mijn hoofd. Dan hoorde ik de 
woorden:”Je voelt geen pijn, getroffen door de bliksem, maar je voelt geen pijn. Daarna werden mijn 
reflexen nog getest om te zien of ik kon lopen, mijn neus aan kon raken enz. Ze bonden mij ook eens vast 
in grote ronddraaiende trommel. Met mijn armen en benen ver uit elkaar, en lieten toen die trommel 
draaien. Heel snel, en haalden mij er vervolgens uit. Kelly was er niet altijd bij als ik geprogrammeerd 
werd ( of wat het dan ook was wat ze deden ) maar ze moest vaker lijdzaam toezien dan dat ik mij zelf 
wens te herinneren. Ik herinner mezelf dat we met z`n tweeën naast elkaar lagen op britsen met 
handdoeken over ons lichaam, infuus in onze arm en een stofbril op en we waren volledig van de kaart 
door de drugs. Er was een Dolfijn aquarium in Point Mugu met een raampje onder water waar men ons in 
de gaten kon houden wanneer we met de dolfijnen zwommen. Zwemmen met de dolfijnen was ook vaak 
het einde van het programma en daarna werden we dan teruggebracht naar onze auto die ergens in 
Point Mugu of in het ravijn geparkeerd stond. 
Ik heb altijd gedacht dat militaire officials in dienst van de krijgsmacht van de Verenigde Staten 
verondersteld werden in dienst te zijn gegaan om hun land en hun burgers te beschermen. 
Waar zijn de hoge officieren, de mannen van eer die de vrouwen en kinderen beschermen in dit land? 
Wat is er toch zo mis gegaan? 
(Inzet: Je kunt jezelf hierbij ook afvragen: “Waarom gaat iemand überhaupt in het leger? “ In eerste 
instantie denk je dan aan plichtsbesef, dus:”Om je land te verdedigen tegen de vijand.” 
Maar……zo vraag ik mezelf af, wat te doen als het nationale leger juist de vijand is? 
 
GENETISCHE MANIPULATIE 
 
Kort nadat ik in 1979 met borstvoeding gestopt was bij Kelly, kwam de hevige pijn weer terug in mijn 
vrouwelijke voortplantingsorganen en niemand leek te weten waar dat nou toch door kwam. Dr 
Galloway, de dokter die ook Kelly`s bevalling gedaan had, verwees mij naar het Valley Presbyterian 
Ziekenhuis in Van Nuys Californië. Later die dag werd mij een ziekenhuisbed toegewezen en begon ik te 
begrijpen dat mijn dokter voor mij een D&C onderzoek had aangevraagd. ( een behandeling waarbij 
slijmmonsters genomen worden van de baarmoeder voor laboratoriumonderzoek op eventuele 
afwijkingen/infecties etc. ) 
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Toen ik naar de behandelkamer gebracht werd, kreeg ik een soort gasmasker over mijn gezicht en werd ik 
onder narcose gebracht, door een of ander gas dat door het masker in mijn neus geperst werd. Het was al 
laat in de avond dat men met de behandeling begon, die geen echte D&C was. Wat ze in feite deden was 
een of meer eicellen bij mij weghalen voor een IVF behandeling. 
(Inzet: Een IVF behandeling is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de bevruchting buiten het lichaam 
plaatsvind. Hierbij worden een eicel en meerdere spermacellen bij elkaar gebracht in een laboratorium. 
Wanneer de eicel en de spermacel samensmelten, ontstaat er een embryo dat in de baarmoeder wordt 
teruggeplaatst. Als het zich daar “nestelt” is er sprake van een zwangschap.) 
 
“Ideale genen van een gezonde voorraad,” hoorde ik een van de doktoren zeggen. Ik kan niet zeggen wie 
de doktoren waren die bij deze ingreep/behandeling aanwezig waren, ik kende er niemand van. 
Voordat ik zwanger werd van Kevin, hadden ze ook al vaker eicellen bij mij weggehaald tijdens 
zogenaamde “noodzakelijke” opnames in een ziekenhuis. Zij dachten dat ik onmogelijk iets kon zien of 
horen, maar ik kon alles horen en zien wat ze deden. Hun waarnemingsvermogen leek beperkt te zijn tot 
het puur lichamelijke. Zij begrepen nog niet dat je een “uit je eigen lichaam treden” ervaring kon hebben, 
dat het mogelijk is je eigen bewustzijn uit je eigen lichaam te laten vloeien/treden om te kunnen zien, 
voelen en horen wat er buiten jouw lichaam gebeurt. Terwijl mijn lichaam op de operatietafel lag, onder 
narcose, kon ik vanuit mijn buiten mijn lichaam getreden positie, de zijkant van de operatietafel zien, met 
de instrumenten die ze gebruikten om bij mij een eicel weg te halen, die in een speciaal daarvoor 
klaarstaande houder met vloeistof werd geplaatst. 
 Zodra de eicel in de houder met vloeistof geplaatst was, werd deze houder onmiddellijk door een 
verpleegster meegenomen. 
Dit is genetische manipulatie. Deze lieden doen dit aan de lopende band; ze stelen een eicel van een 
vrouw om mee te experimenteren. Ze nemen goed gezond materiaal van jonge gezonde vrouwen. Dit is 
waarschijnlijk de enige verklaarbare reden waarom ik enige tijd later spontaan om een complete 
baarmoeder verwijdering vroeg, mijn onderbewustzijn wilde hen doen ophouden. 
Ik hoorde eens een van die doktoren zeggen:”De kinderen die ze krijgt van haar eigen man, zijn van een 
ondergeschikte kwaliteit, wat wij hier maken is vele malen beter. We kunnen deze eicel hier in contact 
brengen met superieur sperma om zo een superieur ras te kweken. Er dient plaats gemaakt te worden 
voor dit ver ontwikkelde ras. Eens zullen de baby`s die wij hier creëren de wereld regeren. Deze plannen 
worden erg nauwgezet uitgevoerd. Alle zwakke bloedlijnen worden zo buitengesloten. Alleen onze 
competente leiders mogen spermacellen doneren, wij kiezen voor hun genetische bloedlijnen, alleen zij 
die geboren worden om te regeren mogen nog geboren worden. We verzekeren ons zo van gezondheid, 
krachtige verstandelijke vermogens en leidinggevende kwaliteiten. Deze kinderen zullen opgevoed 
worden in isolatie, zoals de leiders in de schaduw en zij zullen vanaf hun geboorte getraind worden in 
bijzondere vaardigheden zoals : meditatie, dieet, emotionele vorming en zij zullen gevoed worden met 
een dieet van, alleen aan de ingewijden bekende, hoogstaande kennis. De leiders van de toekomst zullen 
elitair zijn en op alle manieren bijzonder, zowel in kennis als in verschijning. We hebben ons verzekerd 
van de beste genetische gezondheids- en intellectuele eigenschappen en deze worden samengesmolten 
in een perfecte groep van zowel mannen als vrouwen. Deze nieuwe streng , een nieuw ras, zal zo ver 
boven de gewone gemiddelde mensen staan, dat ze geen enkele concurrentie te duchten zullen hebben 
van de lagere klasse, de zogenaamde “werk-bijen,” al snel zullen wij genoeg nieuwe mensen hebben 
gecreëerd die opgevoed zijn en geïmplanteerd naar onze aanwijzingen en onze wijsheid, en nu dat we 
weten hoe we hun geest kunnen manipuleren meteen vanaf de geboorte, hebben we volledige en totale 
controle. Ze zullen van ons zijn, een ras, een soort waar we trots op kunnen zijn, gecreëerd van het beste 
genetische materiaal op aarde.” 
Ze zeiden ook:”De toekomst behoort aan de de wetenschappers. Hoog tijd om de inferieure rassen er 
tussen uit te plukken, het onkruid moet weg tussen de prachtige bloemen.”  
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Onder toezicht en in opdracht van mijn medisch begeleidend team, begon ik gedachtenloos en zelfs min 
of meer dwangmatig een lijst bij te houden van mijn temperatuur om te weten wanneer ik ovuleerde. Ik 
begrijp nu pas waarom dat zo belangrijk voor hen was. Ze hebben zelfs een experiment gedaan waarbij ze 
het sperma van mijn man vergeleken met het sperma van zijn beste vriend en collega. Terwijl ik onder 
narcose was, lieten ze hem bij mij binnen dringen en mij bevruchtten. Daarna werd ik opgedragen om 
mezelf te melden bij het UCLA waar ze het met sperma bevruchtte eitje weghaalden om verder te 
kweken in een laboratorium. Daar werd gekeken welke genetische samenstelling sterker was, die welke 
gekweekt was in een reageerbuisje, of die op natuurlijke wijze tot stand kwam. 
Deze hardnekkige vastberadenheid om een superieur ras te creëren is, zoals u zich zult herinneren, exact 
dezelfde volharding die het Hitlerregime in Duitsland er op na hield. Men hoeft alleen maar het boek van 
Linda Hunt te lezen ”Secret Agenda: The United States Government,Nazi Scientists, en Project Paperclip 
en vervolgens een bezoek te brengen aan een van de Holocaust museums ter wereld om twee en twee bij 
elkaar op te tellen. Als je de foto`s van de onschuldige mensen in de concentratiekampen goed bekijkt, is 
het niet moeilijk vast te stellen dat er meer plaatsvond dan “alleen maar” het vermoorden en martelen 
van onschuldige Joden vanwege hun etnische afkomst of om raciale redenen. Hier werd het experiment 
al opzettelijk gedaan met onschuldige menselijke proefkonijnen om de wetenschappers meer inzicht te 
verschaffen in de werking van het menselijke lichaam en het menselijke brein en hoe men mensen 
uiteindelijk volledig onder controle kon krijgen. 
Wij als mensen, hebben nooit de echte duidelijke omvang van de horror in de concentratiekampen in 
Duitsland, die op een dagelijkse basis op vele duizenden onschuldige mensen werd geprojecteerd in de 
vorm van gruwelijke mensonwaardige folteringen, volledig tot ons door laten dringen, en/of de 
belangrijkheid ervan in gezien, en in die zin, staan we eigenlijk zonder het te beseffen toe, dat dit nog 
steeds gebeurd. Na de Holocaust werd geroepen ( wereldwijd!! ) “Dit nooit meer!” maar het is nooit 
opgehouden of weggeweest! Het gaat door tot op de dag van vandaag.  
Feitelijk was het Project Paperclip, dat het mogelijk maakte, dat de werkelijk schuldigen achter de 
massale verminkingen van weerloze slachtoffers tijdens de tweede wereldoorlog, naar Amerika 
getransporteerd werden door het Office of Strategic Services (OSS) hetgeen onze eigen inlichtingendienst 
was destijds. Zij werden geplaatst in onze belangrijkste universiteiten en ziekenhuizen om hun 
gewetenloze wetenschappelijke onderzoek voort te zetten. Het was de ongelooflijke vindingrijkheid van 
een van deze Project Paperclip nazi`s ( te weten: Generaal Reinhard Gehlen een inlichtingen specialist van 
de Duitsers) die onze nog kompleet in de kinderschoenen staande inlichtingendienst net na de tweede 
wereldoorlog gestalte gaf, waardoor er pas officieel sprake was van de CIA vanaf 18 september 1947; de 
datum waarop de CIA officieel werd opgericht. 
 
Len Horowitz wijst in zijn boek: “Opduikende Virussen: Aids en Ebola – een speling van de natuur of 
opzettelijk?” ook op een link tussen Henry Kissinger en Generaal Alexander Bolling. Hij vermeldt dat 
Generaal Bolling een sleutelrol speelde in Project Paperclip in samenwerking met de samenwerkende 
inlichtingendiensten, een nieuw opgericht administratief team dat als hoofdtaak had de voormalige 
Duitse wetenschappers te werven met expertise op het vlak van mind-control. Hun gezamelijke 
inspanningen resulteerden al vrij snel in geheime projecten die de weg moesten banen voor het CIA 
Project MK ULTRA. Horowitz linkt Kissinger ook aan het Project MK NAOMI, dat een militair geheim 
project was om biologische wapens te ontwikkelen die hele bevolkingsgroepen moesten kunnen 
uitroeien. Het waren de Rockefellers die het initiatief namen bij de financiering van projecten, die een 
zelfde karakter hadden als MK ULTRA en MK NAOMI door hun financiële ondersteuning ( nog voor het 
uitbreken van de tweede wereldoorlog ) aan het Kaiser Wilhelm Instituut waarvan de directeur op enig 
moment de mentor was van Joseph Mengele. Joseph Mengele ( mag algemeen bekend worden geacht) 
voerde gruwelijke medische experimenten in concentratiekamp Auswitz uit, waarvan velen gerelateerd 
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waren aan mind-control. Al deze zaken komen aan de orde in het zeer nauwgezet gedocumenteerde 
werk van Len Horowitz. 
 
Van het vele lezen dat ik deed nadat ik geheeld was, en weer met beide benen op de grond stond, begon 
ik te begrijpen dat het nieuwgevormde CIA en de Rockefellers met al hun geld en “stichtingen,” bezig 
waren om zorgvuldig geselecteerde top ex-nazi wetenschappers over de streep te trekken met veel geld, 
om voor hen te komen werken. Om hun droom te verwezenlijken, hun persoonlijke overtuiging dat het 
mogelijk moet zijn om een superieur Aries ras te creëren. Zij doen dit door mind-control experimenten en 
genetisch onderzoek uit te voeren onder de dekmantel van het gebruik van faciliteiten die buiten ieders 
verdenking vallen zoals ziekenhuizen en universitaire onderzoeksafdelingen, en niet te vergeten heel veel 
militaire complexen. 
De Holocaust is niet voorbij, hij is alleen ondergronds gegaan! 
De slachtoffers zwijgen echter vandaag de dag  door de mind-control waaronder zij zich bevinden. 
Ik geloof dat deze wetenschappers aan een belangrijk punt voorbijgaan. De psychische en genetische 
eigenschappen van elke baby zijn uniek, God heeft in zijn oneindige wijsheid een levensweg uitgestippeld 
voor dit kind. Als deze levensweg wordt onderbroken door menselijke manipulatie, kan het niet langer 
het hoogste doel in zijn/haar leven dienen. Het is niet de fysieke uitstraling die het leven van een kind 
gestalte geeft. Een ziel wordt ook geboren in elk lichaam, en als je het leven van dit kind, en daarmee dus 
de ontwikkeling van de ziel verder in de handen van de oneindige wijsheid van God laat, dan zal de ziel 
automatisch het hogere doel in het leven volgen. Hoe kan een mens met zijn erg begrensde wijsheid zelfs 
maar geloven/denken dat ze de schepping van de Schepper Zelf kunnen overtreffen? Ik geloof niet dat 
fysieke perfectie hier het hoofddoel is. 
Wetenschappers zullen spoorloos blijven verdwalen in hun eigen egos, zolang zij niet het absoluut 
goddelijke en perfecte van God`s eigen ontwerp in zullen zien. 
 
TANDARTS  WITWASPRAKTIJKEN 
 
Arnold Stengle was onze eerste accountant, maar werd vervangen door Bruce Frank die uit Soquel 
Californië kwam. Hij legde mij uit hoe ik met de boekhouding van de tandartspraktijk om moest gaan. Hij 
gaf mij boeken van zijn kantoor uit Noord Californië en vertelde mij hoe die boeken te gebruiken. Hij 
kwam zo nu en dan langs om mij verder aan te sturen. Om mij te instrueren ging hij recht tegenover mij 
zitten in mijn kleine kantoortje achter in de praktijk. Ik zette mijn handen aan mijn hoofd en mijn 
ellebogen op mijn knieën en zo kwam ik dan in de zogenaamde “oplettende, registrerende 
modus”terecht. Ik luisterde zoals geprogrammeerd naar “elk woord wat er gezegd wordt.” Hij dreunde 
altijd lijst na lijst van viercijferige getallen op. Ik heb geen idee wat ze betekenden, maar ik rafelde ze vaak 
af bij verschillende mensen, vooral bij Reagan. 
Ik moest me ook via programmering bij diverse banken in de regio melden. Een van die banken was de 
Safra Bank in Woodland Hills. Op een gewone doordeweekse dag ging ik naar de ondergrondse 
pakeerplaats onder de Safra Bank en zodra ik de parkeergarage inreed veranderde ik automatisch ( via 
programmering ) in Sharon. Dan ging ik de bank binnen. Toen ik de bank binnenkwam werd ik door een 
handgebaar van een man in een keurig pak naar een bepaalde juffrouw aan een loket gestuurd. Ik deed 
zoals mij gezegd was, ik overhandigde aan haar de twee enveloppen die mij zojuist onder in de 
parkeergarage waren overhandigd door twee mannen. Ik wist eigenlijk nooit wat er in die enveloppen 
zat, maar de juffrouw maakte ze altijd open in mijn bijzijn om de inhoud te controleren. Gewoonlijk was 
het contantgeld en cheques. Als de transactie was afgehandeld, liep ik terug naar mijn auto, en op het 
moment dat ik instapte werd ik weer Susan, en had geen flauw idee wat ik daar gedaan had, waarom ik in 
die parkeergarage was enz. Ik had dus een illegale banktransactie doorgevoerd, bij een van de 
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witwasbanken. Daar werd ik dus voor gebruikt, en ik niet alleen. Voor het vuile werk hadden ze altijd wel 
iemand die geen nee kon zeggen. 
Jaren later, toen ik bezig was met mijn scheiding officieel te maken, moest ik op aan wijzingen van mijn 
Californische advocaat Doug Wolfe naar diezelfde Safra Bank om papieren te tekenen voordat de 
scheiding definitief kon worden uitgesproken. Ik herinner mij nog dat ik erg bang was, maar ik ging naar 
die bank zoals mij gezegd was te doen. Bij aankomst daar werd mij aan een balie een papier voorgelegd 
door een man, welk ik moest tekenen. Toen ik de bank uitging werd ik met een elektrisch pulswapen 
gezapped door een man die zei:”Met jou hebben we alleen maar een hoop last, doe zoals je bevolen 
wordt, niet meer en niet minder, of het loopt heel slecht met je af.” 
 
REAGAN IS PRESIDENT EN ONZE VICE PRESIDENT IS EEN PEDOFIEL. 
 
Door de jaren heen werd Kelly steeds dieper verstrengeld in het misbruik dat tegen mij gebruikt werd. Zij 
werd met grote regelmaat in mijn bijzijn gemarteld en mishandeld in een poging om mij in het gareel te 
houden. Het misbruik dat op haar werd toegepast, splitste haar psyche met de opzet meerdere 
persoonlijkheden in haar geest te creëren, zodat ze in mijn voetsporen kon treden om later zelf als 
“Presidentieel Model”dienst te kunnen doen. Ongelukkigerwijs hoefde ze niet lang op haar zogenaamde 
“privileges” te wachten, omdat de destijds kersvers tot Vice President gekozen George Bush een pedofiel 
was/is, en Kelly werd helemaal klaargestoomd om een zogenaamde “Bush Baby”te worden, zoals ik later 
te horen kreeg van een ex CIA medewerker die uit gewetensbezwaren bij de CIA opgestapt was. 
 
Barbara Bush bracht lekkers mee op een dienblad, tot grote vreugde van de kinderen die zich rondom 
haar man verzameld hadden. De kinderen knabbelden op zoetigheid terwijl ze naar de Vice President 
luisterden die hen uit een boek zat voor te lezen. Hij probeerde de kinderen wat wijsheid bij te brengen 
door hen te leren:”Je bent wat je leest.” Het was in de tijd dat ze nog in dat huis woonden met die grote 
gemetselde open haard, die bekleed was met grote platte rotsstenen. Er stond een stenen zitbank bij de 
open haard en George had zijn eigen makkelijke stoel er vlak naast staan. Er stond ook een bruine houten 
koffietafel en een ligbank, en aan de wand hingen verschillende jachttaferelen van jachthonden met 
patrijzen en fazanten in hun bek. George hield blijkbaar van dat soort spul. Barbara dacht dat ik daar was 
als een afgevaardigde voor het nieuwe Amerikaanse schoolsysteem dat in Californië werd ingevoerd, 
hetgeen wel enigszins klopte, hoewel ik mij daar niet van bewust was, en haar was verteld dat de 
kinderen daar waren om aan de Vice President te laten zien, hoe goed het nieuwe systeem werkte. Als 
deze hele zogenaamde “demonstratie”achter de rug was, nam Bush mijn dochter Kelly, of een ander kind 
mee, om ze “iets apparts te laten zien.” 
Gedurende de tijd dat de Vice President verdween met mijn dochter, praatte Barbara aan een stuk door 
over koetjes en kalfjes, continue glimlachend, opgewekt en vrolijk, zonder ook maar één zinnig woord te 
zeggen. Ze praatte erg veel, en helemaal op momenten dat haar man de kamer verlaten had met een van 
de kinderen. Ik was voortdurend op mijn hoede, zelfs onder mind-control, omdat iets in mij me zei dat 
mijn kind werd mishandeld. De verbinding tussen moeder en kind maakt de fysieke aanwezigheid soms 
volledig overbodig om de toestand van het kind aan te voelen, en het viel mij moeilijk dit oeverloze 
gesprek over helemaal niets vol te houden met Barbara Bush terwijl mijn kind verkracht werd. De Vice 
President bracht Kelly terug toen hij klaar was met haar. Ze zag er ontdaan en verbijsterd uit en leek niet 
goed te begrijpen wat er net met haar gebeurd was. Bob Hope regelde nog vele ontmoetingen met Kelly 
voor George Bush, meestal op plaatsen met meer privacy. Ze hadden ook een speciaal weekend verblijf 
waar de Bush familie regelmatig heenging ergens in de bergen om tot rust te komen, en George Bush 
nam dan zijn hond mee op jacht op wilde vogels. Barbara bleef in huis achter, en bakte een taart, of deed 
wat borduurwerk als een typische huisvrouw. Ik denk dat zij niet op de hoogte was van het feit dat 
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George hele hordes kleine meisjes verkrachtte. George zei altijd dat hij een speciaal plekje in zijn hart had 
voor kleine meisjes. 
 
BOB HOPE GEBRUIKT ZIJN “LITTLE FILLY” AANWINST 
 
Wanneer Kelly naar de party`s van Bob Hope gebracht werd, gaf hij haar cadeau aan de aan hem bekend 
zijnde pedofielen die op kleine meisjes vielen. Hij deed dan net alsof het de normaalste zaak van de 
wereld was dat volwassen mannen seks hadden met een klein meisje. Zonder er al te veel woorden aan 
te besteden liet hij deze houding duidelijk blijken, als de pedofiel dan toehapte en het kind verkrachtte, 
ging hij nog eens langs en zei dan zoeiets als:” Heb je enig idee wat zulk nieuws in de roddelbladen met 
jouw carriére zou doen, of met jouw familie?”  
Tijdens deze party`s werden de kinderen gescheiden gehouden van het feestgedruis, in een achterkamer. 
Op avonden dat ik geprogrammeerd was om de “gastvrouw” te spelen, was het mijn taak om de mannen 
die geïnteresseerd waren naar de achterkamer te begeleiden, waar de kinderen zaten te wachten voor dit 
doel alleen. Ik was zelfs geprogrammeerd om hun te adviseren bij het maken van hun keus. Het kwam 
voor, dat ik volledig in overeenstemming met mijn programmering, mijn eigen kind aanbeveelde en 
meegaf met deze mannen. Kelly werd op zekere avond naar Bob gebracht, toen er mannen met een 
“voorkeur voor wat jongers” onder de gasten aanwezig waren. Bob gebruikte die uitdrukking bij mensen 
als George Bush. Toen Kelly bijna drie jaar oud was, werd ze aan George Bush afgeleverd om zijn seksuele 
pedofiele fantasiën te kunnen uitleven. Bob nodigde een aantal mensen uit die een “voorkeur voor wat 
jongers”hadden, en voorzag ze van een groep kleine kinderen. Zowel kleine jongetjes als kleine meisjes, 
en dat alles “speciaal voor jullie genoegen.” 
Bij mensen die hij “echt in zijn binnenzak wilde hebben,” nam hij foto`s met geheime camera`s gedurende 
het misbruik. Hij wist precies hoe hij deze mensen aan moest pakken. Na verloop van tijd liet hij dan een 
keer wat foto`s zien aan de bewuste pedofiel van de verkrachting van een kind, waarop de bewuste 
pedofiel overduidelijk herkenbaar in beeld was en zei dan steevast:” We zullen er goed voor moeten 
zorgen dat deze foto`s en al die andere foto`s niet in de verkeerde handen vallen, want die kunnen je hele 
carriére om zeep helpen, denk je ook niet?” Daarna vertelde hij zonder verdere omwegen wat hij van de 
man in kwestie verwachtte in ruil voor zijn zwijgzaamheid. Het had meestal iets mee te doen met iemand 
op een wenselijke positie posteren binnen de regering, of de andere kant opkijken wanneer “dit” of “dat” 
op jouw bureau belandt, dingen “weg” laten raken of een vetorecht gebruiken. Hij wist exact hoe hij deze 
mannen in bedwang kon houden en zoals gewoonlijk, kreeg hij zijn zin. 
Toen ik in 1993 mijn uiterste best deed om definitief los te komen van de mind-control, werd ik omdat ik 
mij niet langer aan hun regels hield, eerst verkracht, en daarna gedwongen gefotografeerd op een manier 
die mijn hele verhaal in discrediet zou brengen als deze foto`s het daglicht zouden zien. Het zou van mij 
een bedriegster, een fantast gemaakt hebben. In dit soort scenario wordt de media erbij ingeschakeld, en 
de persoon wordt openlijk te kijk gezet als fantast. Einde van de bedreiging voor hen, want niemand 
gelooft mijn verhaal verder nog. “Och, die? Die zoekt alleen sensatie,” wordt er dan gezegd.  
Eind 60er jaren, begin 70er jaren moest ik toezien hoe mensen in leidinggevende posities in de val 
werden gelokt en zodanig in de tang genomen werden dat ze geen kant meer op konden. In de 90er jaren 
zag ik met afgrijzen hoe velen van de toegewijde mensen die zich inzetten om dit misbruik een halt toe te 
roepen, en die de slachtoffers van mind-control probeerden te helpen, publiekelijk te schande gemaakt 
werden en voor gek gezet werden op de grootste nieuwszenders van het land. 
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OPGEJAAGD DOOR BUSH OP HOPE`S JORDAN RANCH 
 
George Bush was een van de mannen in safarikleding op het landgoed van Bob Hope, die jacht op mij 
maakten toen Kelly nog erg klein was. Bob moest lachen toen hij de regels van “het spel”uitlegde. “Er 
wordt niet gerend, geen verstoppertje gespeeld, je blijft gewoon op de paden, je mag springen, dansen 
als je wil, maar er wordt niet gerend, totdat je gevangen genomen wordt. Het is onvermijdelijk, er is geen 
mogelijkheid om te ontsnappen, en al helemaal niet bij zo`n exellente jager als George.” Terwijl Bob mij in 
mijn ogen keek, vroeg hij:”Zijn er nog vragen?” 
Ik schudde mijn hoofd van “nee”. 
“Goed, onthoudt dan goed, dat elke stap die je doet, je laatste kan zijn,” terwijl in de verte een helikopter 
de landing inzette zei Bob:” Bush komt van een andere kant.” 
Ik begon te lopen, en bij elke stap die ik deed, volgde ik in mijn gedachten meer en meer de stenen, de 
gele stenen van de Gele Stenenweg die mij al sinds mijn kinderjaren waren ingeprent om die altijd te 
blijven volgen. Ik was absoluut doodsbang, verwachtte elk moment te zullen worden aangevallen, 
vermoord of wat kon er nog meer gebeuren? Ik had geen idee wat ze die dag voor mij op het programma 
hadden staan. Ik liep een hele poos en voelde mezelf net alsof ik hallucineerde; in mijn hoofd galmde bij 
elke stap de woorden van Bob nog na:”Elke stap die je doet, kan je laatste zijn.” In mijn spijkerbroek en 
geruite rode hemd bleef ik maar verder lopen. Ik bleef maar lopen en ik werd steeds banger, omdat ik 
steeds verder van mijn beginpunt verwijderd raakte. Mijn arm deed pijn van de injectie die ze mij 
gegeven hadden, en ik wreef de pijnlijke plek terwijl ik wenste dat ik niet zo verdomd alleen was in deze 
wereld. Ik begon nu echt in paniek te raken en niets leek nog echt te zijn, ik voelde mij als een dier in een 
kooi en ik kon me plotseling de spelregels niet meer herinneren. Ik deed mijn uiterste best, om precies 
dat te doen wat Bob gezegd had, in de veronderstelling dat als ik het allemaal goed deed, dat ik dan niet 
mishandeld zou worden en dat mijn kinderen dan veilig zouden zijn. Maar de drug die ze me ingespoten 
hadden kreeg langzamerhand de overhand, en ik kon niet meer denken, ik raakte gedesoriënteerd en het 
voelde alsof ik elk moment mijn bewustzijn kon verliezen. Na, wat een hele lange tijd leek, kwam George 
Bush plotseling tevoorschijn uit een oude vervallen hut die daar tussen de struiken stond en hij wandelde 
heel rustig naar mij toe:”Ik wed dat je niet op het idee gekomen was, dat ik mezelf daarin zou verstoppen, 
hé? Nou?” Hij moest lachen om zijn eigen opmerking en zei:”Ik speelde vroeger graag verstoppertje, 
maar nu zijn wij hier maar met z`n tweeën en heb ik zin in een ander spelletje dat mooi kan met alleen 
jou en mij.” 
Ik knikte verstijfd van angst. 
“Ik heb toevallig een mooie rode appel hier bij mij,” zei hij, terwijl hij een rode appel tevoorschijn toverde 
uit zijn broekzak. Hij zei:”Ik weet dat je dit spelletje eigenlijk met pijl en boog moet spelen, maar ik heb 
alleen maar een revolver bij me. Dit spelletje heel Willem Tell, en jij mag de rol van Willem spelen.” Hij 
duwde mij achteruit met mijn rug tegen een dikke boom en zei:”Jij gaat hier staan, want als ik misschiet, 
vliegt de kogel teminste in de boom en niet oncontroleerbaar in de verte.” 
Hij legde de appel boven op mijn hoofd, en tegen die tijd rolden de tranen van mijn wangen, ik kon er 
niets aan doen en in een laatste opwelling smeekte ik:”Alsjeblieft, doe mijn kinderen geen pijn meer.” 
Bush zei:”Stil nou, je moet me niet storen nu, we spelen nu een spelletje. Nu moet je echt doodstil staan 
en vergeet niet dat jouw naam Willem Tell is, ( Inzet: hier wordt in de Engelse taal gezinspeeld op: Will 
you tell? Zul jij vertellen wat jij weet? ) En dit is wat er gebeurd als je dat niet doet,”zei hij, terwijl hij 
langzaam de haan spande van zijn revolver en deze op de appel richtte, of was het op mij? , ik keek recht 
in de loop! Hij nam rustig zijn tijd en terwijl hij richtte zei hij:”Ben je er klaar voor om met het spel te 
beginnen? Will You Tell? Zul jij vertellen wat jij weet?” 
Ik kneep mijn ogen stijf dicht en hij liet de revolver zakken, terwijl hij afkeurend zuchtte en met zijn hoofd 
schudde:”Nee, nee, je mag je ogen niet dicht doen, dan is er geen lol aan.” 
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Dus opende ik mijn ogen en George richtte opnieuw zijn revolver en zei:”Onthoudt goed, dit is wat er 
gebeurd als je niets ver-TELL-d.” 
Hij legde aan, en nog eens en steeds weer opnieuw, en vroeg uiteindelijk of ik er klaar voor was. 
“Ja meneer,”antwoordde ik. 
Hij liet zijn revolver weer zakken en vroeg me:”Wat is nu de toverspreuk?” 
“Niets ver- TELL-en,”antwoordde ik, waarop onmiddellijk het schot klonk uit de revolver, dat mijn hart 
ineen deed krimpen. De kogel ging dwars door de appel en blies een flink stuk vruchtvlees weg. Hij kwam 
dichterbij en zei:”Het ziet ernaar uit dat we deze keer allebei geluk gehad hebben, blijf hier maar op een 
lift wachten, ik neem de mijne die andere kant op,”en hij verdween in het struikgewas. 
Ik probeerde nog te volgen met mijn ogen waar hij heen ging, maar het begon al donker te worden en hij 
was snel uit mijn blikveld verdwenen. Een poosje later kwamen er een stelletje veedrijvers, die het vee 
verzorgden op de ranch van Bob, langs met een open pickup. “Spring er maar in, we geven je een rit terug 
naar het eind van de weg,” er snauwend aan toevoegend:”Je bent op privèterrein dame!” Ik klom achter 
in de laadbak, want ik kreeg geen plaats voor in de cabine aangeboden, en ik hobbelde de hele terugweg 
op de keiharde bodem achterin. Toen liep ik nog een stukje voordat ik weer thuis was. 
Toen ik ons huis binnenkwam vroeg Craig:”Waar ben jij geweest? Ik ben aan het eten begonnen en ik 
begon me al zorgen te maken.” 
“Och, ik was even bij de buren,” antwoordde ik en pikte de routine op door met de kinderen te helpen en 
met het eten. Tijdens het eten wilde ik eigenlijk alleen maar mijn Kelly vasthouden, die twee jaar oud 
was, en ik was zo ontzettend opgelucht dat ze veilig thuis was. Op dat moment althans. 
Ik bleef haar maar schommelen op mijn schoot, en het was maar goed ook, dat mijn dochter op mijn 
schoot lag, want anders zou ik er waarschijnlijk echt helemaal uitgezien hebben als iemand die “een 
psychotische aanval” doormaakte. Dat was wat mij steeds werd verteld dat de doktoren zouden zeggen 
als ik ooit op zoek zou gaan naar hulp. “Ze zullen zeggen dat je psychotisch bent,” zei Bob steeds, “en ze 
zullen er niet veel tijd voor nodig hebben om die diagnose te stellen, want het is overduidelijk.” 
George Bush beheerste en regelde mijn hele leven gedurende vele jaren toen ik eenmaal kinderen had. Er 
waren erg veel doodenge programmeertactieken die hij gebruikte om van mijn “medewerking” verzekerd 
te zijn gedurende zijn gebruik van Kelly en mij. 
 
(Inzet: Het bovenstaande huiveringwekkende scenario is er werkelijk een om de koude rillingen van te 
krijgen, terwijl het klamme zweet je uitbreekt. Dit voorval staat helaas niet als uitzondering te boek. Uit 
ingevoegde verklaring van een Nederlandse ooggetuige, die uit eigen waarneming verteld over rituele 
kindermoorden en een “jachtpartij” in België, welke zij meldde aan een tribunaal, die hier eindelijk na 
vele vruchteloze inspanningen van haar kant om gehoor te vinden voor haar verhaal, werk van maakten. 
Een organisatie die haar verhaal nu eens eindelijk heel serieus nam en aan de kaak stelde door het voor 
te leggen aan: Het International Tribunal into Crimes of Church and State ( kijk voor de doelstelling van 
deze organisatie en nog veel meer schrikbarende feiten op hun website: www.itccs.org ( Het 
Internationaal Tribunaal met betrekking tot misdaden gepleegd door de Kerk of Staat.)  
Contact: itccscentral@gmail.com 
Deze zaak werd voorgelegd aan het Algemene Europese Gerechtshof in Brussel, waar de zaak tot op de 
dag van vandaag “in behandeling” is. Ook hier lijkt alles “met de mantel der liefde bedekt” te worden, 
want laten we wel wezen dit is schokkend wereldnieuws, waarom weten we hier niets vanaf, waarom 
haalde dit de krant niet? Als u verder leest begrijpt u heel goed, waarom dat was. 
Op de volgende pagina begint het getuigenverslag met de schokkende feiten op een rijtje. 

Deze verklaring kunt u zelf ook terugvinden op Youtube!   
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Samenvatting van een getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh over kindermoorden in Nederland 

Mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh.  

Ik ben 24 jaar getrouwd geweest met Kees van Korlaar. Samen met zijn 3 broers vormt Kees van Korlaar 
een criminele organisatie genaamd Octopus Syndicate -  dit is een andere naam in Holland voor 
Ndrangheta, een onderdeel van de moderne Italiaanse Maffia. 
Ze zijn al actief vanaf 1960, en nog steeds actief tot op de dag van vandaag. 
Ze werken in opdracht van koningin Beatrix.  

In opdracht van koningin Beatrix hebben zij kinderen geronseld voor rituele martelingen, verkrachtingen 
en moorden in het bijzijn van meerdere omstanders / toeschouwers. Deze kinderen werden geselecteerd 
via jeugdgevangenissen in Nederland. De daders / organisatoren misinformeerden de jeugdgevangenissen 
met het verhaal dat het koninklijk hof vroeg om kinderen die bij de Koningin in dienst zouden komen voor 
een bepaalde periode. De detentiecentra wuifden dit verzoek toe en waren van mening dat de Koningin 
een erg warm voelende vrouw was, met het hart op de juiste plaats. Ze gaven dan ook zonder enige 
achterdocht de persoonlijke dossiers van diverse kinderen aan de criminelen. Als de directie van de 
jeugdgevangenissen deze informatie wilde controleren op juistheid, werd hen een naam en een 
telefoonnummer gegeven van een top ambtenaar aan het hof van koningin Beatrix. Deze top ambtenaar 
kon daarop op de vragen van het gevangeniswezen, of er werkelijk sprake was van een dergelijk verzoek, 
bevestigend beantwoorden. Hierop selecteerden de misdadigers iedere keer één kind, uit het ontvangen 
bestand van drie kinderen, een kind welteverstaan, dat bij voorkeur wees was, en dus geen familie had en 
door niemand gemist zou gaan worden. De indieners van deze verzoeken gaven zelfs aan, dat 
weeskinderen de voorkeur hadden. De jeugdgevangenissen staken het kind daarop in nieuwe kleding, 
zodat het er goed gekleed uitzag tijdens “het sollicitatiegesprek” en het kind werd vervolgens op de trein 
naar Zwolle gezet. In Zwolle werd het kind door iemand binnen de organisatie van de trein gehaald, en 
naar een locatie gebracht, wat er zo op het oog van buitenaf uitzag als een hotel, dat wellicht buiten het 
seizoen gesloten was, hoewel er zichtbaar mensen aanwezig waren in de lobby, en het van buitenaf leek, 
of het een hotel in bedrijf was. Het kind werd binnengelaten en ergens in een ruimte gelaten en kreeg dan 
iets te drinken met daarin een hallucinerend / drogerend middel. Naast dit hotel was een aanbouw waar 
zich dan vervolgens het ritueel voltrok. In deze aanbouw zaten mensen te wachten in een soort bioscoop 
opstelling als toeschouwers en op zeker moment werd dan het kind binnen gedragen door degene die de 
leiding op zich nam.  Het kind werd op een soort van altaar geplaatst en vervolgens “ritueel” gemarteld en 
verkracht om uiteindelijk op een huiveringwekkende en ronduit beestachtige manier vermoord te 
woorden in het bijzijn en voor de ogen van de toeschouwers. In het middelpunt van deze “ceremonie” 
stond prins Johan Friso (de 2e zoon van koningin Beatrix en prins Claus).  Er wordt verteld dat Johan Friso 
geestelijk gestoord is, en een overdreven en zeer ongezonde interesse in jonge kinderen heeft en dat hij 
zijn hele leven al elk moment van de dag een psychiater in zijn nabijheid had. De naam van deze psychiater 
is Guus Pareau Dumont ( inmiddels overleden ). De Satanisten of criminelen of hoe u ze noemen wilt, 
organiseerden de moorpartijen in opdracht van koningin Beatrix. ZIJ betaalde voor deze rituele moord 
ontmoetingen! De organisatoren vroegen Johan Friso of hij zijn familieleden en vrienden ook mee wou 
nemen. De locatie werd dus al snel gevuld met hooggeplaatste Nederlanders: Ministers, hoge ambtenaren 
en allerlei andere mensen die men daar stiekem fotografeerde om ze daar later mee te confronteren en ze 
zo te kunnen chanteren om regeringen en regeringsleiders naar hun hand te kunnen zetten.  

(inzet: dit is dus exact dezelfde werkwijze als die van van Bob Hope! Uit bovenstaande blijkt dus dat het 
initiatief hiervan uitging van onze eigen koningin Beatrix, haar naam die ook bij de Bilderbergers op de 
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presentielijst steeds voorkomt, evenals de naam ( die vroeger steeds op die lijst stond ) van mede 
oprichter van de Bilderbergers, en gedurende enige jaren zelfs voorzitter van de Bilderbergers,  niemand 
minder dan : prins Bernhard.   

De man die dit interview afnam, stelde hierop aan Anne Marie van Blijenburgh de vraag:” Kende u iemand 
bij naam van de daar aanwezigen?” Hierop antwoordde zij:”Mensen die ik zeker herkende waren Prins 
Johan Friso en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont.  Johan Friso’s vrouw Mabel Wisse Smit, ( Inzet: 
waarbij het huwelijk niets anders is/was als een dekmantel  voor de homoseksuele geaardheid van Johan 
Friso ) zij was daar met een oude man, van wie ik denk dat het George Soros was. Ik herkende Oud-
minister van Justitie, meneer Donner en ik herkende Ernst Hirsch Ballin, nog een voormalig minister van 
Justitie. 
Ik herkende Mr. Van den Emster, hij was jarenlang voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in 
Nederland. 
Ik herkende Dik Berlijn, voormalig hoofd van het Ministerie van Defensie. 
Dan was daar nog een hele bekende misdaad verslaggever, Gerlof Leistra van het weekblad Elsevier, 
en Carla Eradus, de vrouw van de psychiater van Johan Friso, Carla Eradus is op wonderlijke wijze 
terechtgekomen op een plek waar ze totaal de kwalificaties niet voor had. Zij is nu de presidente van de 
rechtbank in Amsterdam, ze is rechter. 
Ik herkende Mark Rutte, hij is op dit moment de Minister President van Nederland. 
Ik herkende Geert Wilders, hij is de leider van de PVV, een politieke partij in het Nederlandse Parlement. 
Er kwamen daar elke keer steeds circa vijftig mensen bij elkaar, als ik daar naartoe werd gebracht. Ik ben 
er in totaal drie keer naar toe genomen. Ik heb bij elke gelegenheid dat ik er bij was, met mijn eigen ogen 
gezien dat er een kind werd gedood, ik heb zelf  toe moeten zien hoe er twee jongens en een meisje 
“ritueel” zijn vermoord. 
Ik ga er van uit dat dit Nederlandse kinderen waren en ik veronderstel dat zij wellicht op de eerder 
beschreven wijze uit detentiecentra werden gerekruteerd. 

”Vraag:” U zei dat de leidinggevenden van de jeugdgevangenis een vermoeden hadden dat er méér aan de 
hand was, dat er wellicht sprake was van moord en / of kannibalisme, omdat ze nooit een van de kinderen 
terugzagen na verloop van tijd.” 

Reactie van Anne Marie van Blijenburgh:” Dit is juist, ik heb destijds een journalist van De Telegraaf 
gevraagd om dit voor mij te onderzoeken, dat zal eind 2005 / begin 2006 geweest zijn. Deze journalist 
vertelde mij toen, dat hij mijn verhaal had nagetrokken bij de jeugd detentiecentra in Nederland en hij had 
daar gesproken met mensen die toegaven die bestanden daadwerkelijk te hebben gegeven, nadat daar 
vanuit de juiste kanalen toestemming voor gegeven was. Zij kregen te horen dat de kinderen die ze op de 
trein hadden gezet gevraagd waren om op sollicitatiegesprek te komen voor werk aan het hof van 
Koningin Beatrix.  

( inzet: Had daar nog nooit iemand van kinderarbeid gehoord? Ongeschoolde kinderen werken aan het 
hof? Hebben die helemaal geen verstand? Hoe ongeloofwaardig kun je het maken? En hare majesteit zal 
daar uitgerekend precies de jeugddelinquenten van Nederland voor inhuren? Zonder bewijs van goed 
gedrag kom je tegenwoordig bijna nergens meer aan de bak, maar uitgerekend aan het Nederlandse Hof 
huurt men jeugddelinquenten in, dit duidt dus vanaf het begin op doorgestoken kaart en de diverse 
gevangenisdirecteuren moeten dus ook zonder enige twijfel op de hoogte zijn geweest van de gang van 
zaken en van het gruwelijke lot dat het “geselecteerde”slachtoffertje boven het hoofd hing. Hoe ziek is de 
wereld in hemelsnaam?) 

Sommigen van de ondervraagden “grapten” tegen de journalist dat ze dachten dat Beatrix de kinderen 
verslond, want nadat ze de kinderen op de trein naar Zwolle gezet hadden, hebben ze daarna nooit meer 

307 



taal noch teken van deze kinderen mogen vernemen. 

 Vraag:” Hebt u enig idee wat men deed met de lichamen van de gedode kinderen, werden ze ergens 
begraven, of wat deed men er na het doden mee?”  Antwoord: “Ja, ze werden vlak achter het gebouw 
waar zij werden vermoord, voor tijdelijke opslag eerst in een gekoelde of vriescontainer gegooid. 
Als er voldoende “inhoud” in de container zat, werd deze naar België vervoerd waar ze een stuk land in 
eigendom hebben en daar werden de kinderen dan in een gat gedumpt en ging er zand overheen.”  

Vraag:” Weet u toevallig ook een plaatsnaam van waar dit plaatsvond in België?” Antwoord: “Daar kom ik 
nog op terug, ik zal u de adressen door  mailen, ik heb ze ergens opgeschreven, maar moet ze even op m,n 
gemak opzoeken.” 

Vraag:” Wat hoop je te bereiken door hiermee naar buiten te komen?”  

Antwoord:”ik wil dat men die misdadigers, die massamoordenaars voorgoed achter de tralies gooit.” 

Vraag:” U vertelde dat u in Nederland tegen een blinde muur aanloopt in uw schreeuw om hulp. Kunt u 
daar iets meer over vertellen? 

” Antwoord:” Op geen enkele wijze wordt er ook maar iets gedaan met mijn getuigenis en aangifte. Ik heb 
sinds 2004 zo ongeveer elke agent die ik op straat tegenkwam aangesproken en ik ben bij elke 
wetsdienaar geweest die ik kon bedenken. Ik heb hierover zelfs contact opgenomen met Interpol. Ik heb 
het zelfs naar de rechtbank gesleept om er een zaak van te maken zodat er eindelijk een serieus 
onderzoek zou worden opgestart, maar daar kreeg ik min of meer te horen dat ik me met mijn eigen zaken 
moest bemoeien. Ik heb hemel en aarde bewogen om gehoord te worden, maar aangezien hier een 
koningin bij betrokken is en vele hooggeplaatste politici, durft men er blijkbaar niet aan. Als er al iemand 
serieus naar wil kijken, wordt hij of zij binnen de kortste keren van hogerhand teruggefloten. De 
voormalige koningin sluit alle pottenkijkers angstvallig buiten. 

Vraag:” Zou u voor een rechtbank een beëdigde verklaring willen afleggen? Bent u daartoe bereid? 

” Antwoord: “ Ja, daar ben ik zeker toe bereid. Ik ben hier zo verbolgen over, je kunt je dit misschien niet 
zo goed voorstellen, maar ik was dáár, en ik moest met eigen ogen machteloos toezien welke gruwelijk 
gore misdaden er onder het toeziend oog, en in opdracht van, de allerhoogste top uit onze samenleving 
plaatsvonden. Dit spookt door mijn geest en dit gaat nooit meer weg. 
Ik kan het niet naast mij neerleggen, omdat dit het meest huiveringwekkende en het wreedste is wat ik 
ooit in mijn leven zag. Vreselijk, gruwelijk, het is gewoon verschrikkelijk. Het is ziekelijk onmenselijk. Een 
keer had mijn man mij op de een of andere manier iets toegediend waardoor ik min of meer hallucineerde 
en toen heeft hij mij nietsvermoedend naar die plek toe gebracht, om mij eens te laten zien wat er 
gebeurde, het was op een afstand van ongeveer 100 km vanaf ons huis. Gedurende de terugweg kwam ik 
langzaamaan weer bij mijn positieven, en pas toen realiseerde ik me plotseling wat ik zojuist gezien had. 
De barbaarse moord op een onschuldig kind! Door emoties overmand barstte ik in tranen uit. 
Mijn man die achter het stuurwiel zat, legde zijn arm troostend om mij heen en zei: ”Je moet je niet zo 
druk maken om dat uitschot, dit is de allerlaagste groep uit onze samenleving en het zijn toch maar 
weeskinderen, ze zullen nooit door iemand gemist worden nu ze gedood zijn.” 
Het is niet te vatten, het is niet te beschrijven. Het is weerzinwekkend dat mensen gewoon hebben zitten 
kijken en totaal niets hebben ondernomen om dit te stoppen. 

” Vraag:” Is uw man nog in leven?”  

Antwoord:” Ja, en hij vermoord nog steeds mensen, Dit is inmiddels meer dan tien jaar geleden, en als je 
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dan bedenkt, dat er gemiddeld tussen de 10 tot 20 kinderen per jaar vermoord worden, ( tenminste voor 
zover ik weet ) het kunnen er nog veel meer zijn. Het is niet te vatten. Ik heb vier dumpplaatsen genoemd 
aan de Nederlandse Politie, plaatsen, waarvan ik weet dat er meerdere lichamen begraven liggen, geloof 
maar niet dat daar ook maar ooit iemand is gaan zoeken. Die plaatsnamen weet ik ook nog en de exacte 
locaties, ik mail ze wel met de rest van de info, maar deze misdadigers zijn ervan op de hoogte dat ik 
contact gezocht heb met de politie, dus het zou me niets verbazen als men op die plaatsen inmiddels de 
stoffelijke resten van die kinderen heeft laten verdwijnen. Ik ken echter nog twee plaatsen waar het zelfs 
voor hen moeilijk zal vallen om hun sporen te verdoezelen. Dat zijn diepe waterplassen. Als er in 
Nederland iemand vermoord wordt heb je binnen de kortste keren een hele politiemacht op de been. Op 
sommige moordzaken zitten soms wel 20 tot 30 of nog meer politieagenten, rechercheurs etc. Maar zodra 
ik bij de politie aanklop met de mededeling dat ik wel vier plaatsen weet, waar naar schatting inmiddels 
wel 20 tot 50, of wie weet zelfs wel 100 kinderlijkjes begraven of gedumpt zijn, dan kijken ze met z`n allen 
de andere kant op. 

Is gedateerd: vijf juni 2014 en mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh. 

Bovenstaande is de door mij bewerkte tekst van een interview met Anne Marie van Blijenburgh dat voor 
iedereen die dit interview graag zelf eens wil beluisteren gewoon op youtube te vinden is ( ten minste…. 
Nog wel!, waarom zeg ik dat? Om de simpele reden dat ik zelf merk dat dit soort informatie de vervelende 
gewoonte heeft snel van internet te verdwijnen. ) 

De link naar dit interview. 

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

 

Misdaad loont, dat is de enige reden dat dit nooit ophoudt. Niets betaalt zo goed als de verkoop van 
mensen, in het bijzonder kleine kinderen. Kinderen ronselen is niet zomaar een of andere enge ziekte; het 
is een wereldwijde, winstgevende business. Dit feit wordt maar al te vaak over het hoofd gezien. De 
details van deze wereldwijde industrie zijn ( eigenlijk puur toevallig ) aan de oppervlakte gekomen tijdens 
een rechtszaak in Brussel gebaseerd op het Internationale Strafrecht tegen Jorge Bergoglio ( Paus 
Fransiscus ) en anderen, vanwege de handel in kinderen. Wat begon als een vervolging van de Katholieke 
en Anglicaanse kerkleiders voor hun bewezen betrokkenheid bij kindermishandelingen en / of hulp aan 
degenen die het doen, is tijdens de Brusselse rechtszaak sinds Mei 2014 in een stroomversnelling geraakt 
door aanzienlijk wat insiders informatie over de samenwerkende kartels die kinderen leveren voor 
verkrachtingen, martelingen en rituele moorden, en over de namen van de betrokkenen die op dit 
moment in staat van beschuldiging zijn gesteld door de rechtbank. Nog pas enkele maanden geleden 
kwam er weer een getuige naar voren die vertelde in de herfst van 2000 en 2004 aanwezig te zijn geweest 
bij een “jachtpartij” in  de bossen bij Oudergem in België, waarbij het jachtterrein werd afgegrendeld door 
de Belgische Nationale Garde.  

De ferme stoere jagers daar waren: prins Friso van Nederland, miljardair George Soros, de Nederlandse 
premier Mark Rutte en prins Albert van België en het wild waar ze jacht op maakten waren vier kinderen 
van ongeveer 13 / 14 jaar, die naakt het bos in gejaagd werden nadat ze eerst gedrogeerd waren. Het 
waren drie jongens en een meisje. Nadat ze deze kansloze kinderen opgejaagd hadden en( in 
tegenstellinbg tot George Bush ) ze echt doodschoten, werden bij de jongetjes de penissen afgesneden en 
als jachttrofeeën vol bravoure in de hoogte gehouden onder luid gejoel en applaus. Terwijl dit soort 
huiveringwekkende verhalen bevestigd worden door steeds meer insiders die naar voren komen, kunnen 
ze ons ook op het verkeerde been zetten en ons weglokken van het nog veel grotere verhaal dat hier 
achter schuil gaat. Het Ndrangheta syndikaat, zorgt ongelimiteerd voor verse aanvoer van kinderen en 
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pasgeborenen via de kinderontvoerende Romaans Katholieke kerk en de heren aan de top bij het 
Vaticaan.  Matteo Macceo, een radicaal medelid van het Italiaanse parlement, stelt vast:” De moderne 
Maffia bestaat uit dezelfde mensen die de Katholieke kerk en het Italiaanse parlement naar hun hand 
zetten. Ze zijn niet van elkaar te onderscheiden, het is een pot nat. Het enige waar deze lieden zich om 
bekommeren is het voordeel / het gewin dat er voor hen te behalen valt. Of dit nu komt van 
georganiseerde misdaad, handel in wapens en verdovende middelen, of van mensensmokkel. De 
katholieke kerk is duidelijk de grootste babyverhandelaar in de geschiedenis van de mensheid. In deze 
handel gaan jaarlijks miljarden om, door de verkoop van pasgeboren baby`s aan weeshuizen, 
Fosterparents agentschappen en nog meer verder niet bij naam genoemde organisaties. Alleen in Spanje 
al, werden in de periode tussen 1940 en 1980 naar schatting 300.000 kinderen verhandeld door de kerk, 
waarmee een bedrag van boven de 20 miljard dollar gemoeid was. (volgens de getuigenis van Antonio 
Barrero. )  

De huidige Paus Fransiscus ( die onder een aanklacht valt van de Internationale rechtbank in Brussel ) 
organiseerde zelf een marketing campagne voor de “toekomstloze” kinderen van de circa 30.000 politieke 
gevangenen in Argentinië, gedurende zijn uitzending daar tijdens het militaire Junta regime tussen 1970 
en 1980. Deze directe slavenhandel zit onverbrekelijk verbonden met Ndrangheta, die vrijwel altijd en 
overal voor de verbindingen van de Katholieke kinderhandel in het buitenland zorg draagt, waarbij de 
baby`s / kinderen via zogenaamde safe huizen (die onder strenge controle van het syndicaat vallen ) 
worden doorverkocht, zodoende een politiek legale bescherming creërend voor hun handlangers binnen 
het Vaticaan. 

Of, zoals iemand aan het Brussels gerechtshof (tijdens het proces tegen Paus Franciscus en anderen)  
weinig aan de verbeelding over latend, de situatie wist te formuleren:” Voor elke kinderverkrachtende 
priester, of baby verhandelende non, zijn er tien andere mensen die hen beschermen, die het radarwerk 
smeren en draaiend houden, zodat alles gladjes verloopt en buiten het blikveld van nieuwsgierige ogen 
voortgang kan blijven vinden. Hierbij heeft Ndrangheta  steeds zijn lelijke klauwen in het centrum van de 
handel. Maar ook Ndrangetha staat op zijn beurt weer onder strenge controle en werken uitsluitend in 
opdracht van De Raad. Diezelfde Raad, die ook wel de Bilderbergers genoemd worden, waar een 
liefdevolle en zorgzame moeder Beatrix ( voorheen koningin der Nederlanden ) deel van uitmaakt. En dat 
maakt het kringetje weer rond.  

Hoe gechoqueerd u nu ook moge zijn, over de verbinding tussen koningshuizen en de betrokkenheid van 
de kerk bij deze kwestie aangaande rituele “offerandes” van kleine hulpeloze mensjes van vlees en bloed, 
bedenk dan samen met mij dat het hoogst waarschijnlijk slechts een van de vele puntjes blijken te zijn van 
de vele, vele ijsbergen die nog onder water zitten en die wellicht nooit volledig het daglicht zullen mogen 
zien. Laten we vooral niet al te optimistisch worden. Het begin is er, het Vaticaan en Ndrangetha staan 
volop in de schijnwerpers, evenals onze regering, ons koningshuis en na het lezen van dit verhaal ook De 
Raad, hoe ongrijpbaar ook. Zo lang we op de hoogte zijn van dit alles, nieuwsberichten met andere ogen 
gaan lezen voor wat ze werkelijk waard zijn, regeringsleiders aan de kaak stellen en dit misselijkmakende 
misbruik in de openheid en onder de aandacht brengen van de mensen en daarbij niet schuwen om kar en 
paard bij zijn naam te noemen, is er wellicht ( al is dat nog ver weg ) toch ooit een zalig licht aan het einde 
van de tunnel. 
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MISSIE OP MAUI 
 
We werden aan een experiment onderworpen om dienst te gaan doen “in het belang van de 
staatsveiligheid.” Ik met President Ronald Reagan, en Kelly met Vice President George Bush op Maui. 
Mijn pedofiele vader, Calvin Eckhart, betaalde voor mijn man, mij en mijn kinderen een reisje naar Hawaï 
waarbij ze zelf ook mee gingen. “Op vakantie!” 
Het betrof een reis naar het eiland Maui in 1981 waarbij ik van mijn familieleden werd weggehaald om 
mijn land te dienen, hetgeen inhield President Reagan en anderen van seks voorzien. Voordat we op reis 
gingen keurde Bob Kelly eerst nog van op een afstandje. Mijn vader nam ons mee naar een groot park in 
Reseda Californië en ofschoon hij toen lichamelijk niet echt in orde was, gaf hij Bob een handsignaal 
terwijl wij langs kwamen rijden. Bob keek alleen maar naar Kelly en gaf mijn vader met een dikke duim 
omhoog te kennen dat ze “goedgekeurd” was. Net zoals al de voorafgaande uitstapjes leed ik ook deze 
keer aan spontaan geheugenverlies na afloop. Destijds had ik er zelf geen weet van wat er tijdens zo`n 
“vakantie” allemaal voorviel. Het duurde nog vele jaren voordat deze herinneringen bij me terug 
begonnen te komen. Beetje bij beetje moest ik mijn hele verleden als puzzelstukjes aan elkaar zien te 
krijgen. 
Het begon allemaal zoals het al die andere keren begon. Drie mannen in nette pakken verschaften zich 
toegang tot onze hotelkamer waar mijn hele familie sliep, en namen Kelly en mij mee. Kelly was toen 2 
jaar en 2 maanden oud. Ze namen ons dan naar een andere ruimte waar we beiden gemarteld werden 
ten overstaan van elkaar, ik werd dan geprogrammeerd en daarna werd ik appart meegenomen. Destijds 
had ik er nog geen idee van waar ze met Kelly naartoe gingen. De alters die geprogrammeerd waren om 
seks met Reagan en anderen te hebben, wisten nooit wat er met mijn kinderen gebeurde gedurende de 
tijd dat ik weg was. De alters die ik in mij had, en die op dagelijkse basis dienst deden, als routine, waren 
volledig onbekend met mijn eigen leven, en terug in mijn eigen “dagelijkse”leven had ik totaal geen idee 
van dat “andere” leven. 
Dit is de dagelijkse werkelijkheid voor iemand met meervoudige persoonlijkheidsstoornissen en 
mind/control, door op marteling gebaseerde programmering.  
De Puamana was speciaal geselecteerd voor deze “missies” vanwege zijn ligging. Het kon zowel vanaf zee 
als vanaf land makkelijk bereikt worden. Watervliegtuigen konden onder strikte geheimhouding s`nachts 
allerlei buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders aanvliegen. Het was een complex met een bewaakte 
haven die erg eenvoudig af te grendelen was van de buitenwereld door de geheime dienst, en zo voor 
optimale privacy en geheimhouding zorgde. 
Ik verbleef zogenaamd voor een tien daagse vakantie met mijn familie op Maui, maar pendelde de hele 
tijd op en neer tussen Reagan en vele andere politici en buitenlandse staatshoofden. Tijdens mijn verblijf 
op Puamana was het o.a. ook mijn taak om het Ron en Nancy Reagan naar de zin te maken. Ik moest 
onderzoek doen naar goede restaurants en plaatsen waar vandaan het beste eten besteld kon worden, 
en verder deed ik alles wat mij opgedragen werd, plus dat er ook nog regelmatig een beroep werd 
gedaan op mijn geheugen archief tijdens vergaderingen met aansluitend dan weer seks met Reagan. Ik 
werd geacht in stenoschrift mijn aantekeningen te maken, maar wat eigenlijk veel belangrijker was voor 
Henry Kissinger en De Raad, was het feit, dat ik naderhand alles wat er in die vergaderingen besproken 
werd, woord voor woord kon herhalen. 
Nancy kon aan mijn steno werkzaamheden zien dat ik werkelijk een functie had in de nabijheid van haar 
man, en als ze eens jaloers werd, kreeg ze steeds een liefdevolle knuffel van haar man, die met een 
glimlach zei dat ze zich niet zulke rare gedachten in haar hoofd moest halen. Al met al, was ze beslist niet 
blij met mijn aanwezigheid daar. Ze was kortaf en heel onaardig tegen mij. Ze had er een bloedhekel aan 
als ik steeds in de buurt was. Ik had er ook een hekel aan dat zij in de buurt was, en iedereen moest door 
haar gedrag steeds op zijn tenen lopen om geen fouten te maken. Reagan sprak over haar meestal alsof 
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ze onredelijk was, maar hij nam haar toch ook wel in bescherming door te zeggen dat ze wellicht een 
beetje moe was, of zich gewoon niet helemaal lekker vioelde. 
Ik vond het fijn om samen met “Ronnie”op het strand te wandelen s`avonds, omdat we dan door 
niemand gestoord werden. ( hij wilde altijd graag dat ik hem Ronnie noemde) Nancy had er geen enkel 
idee van waar wij de meeste tijd werkelijk waren, want van de geheime dienst kreeg ze nogal vaak te 
horen dat wij in een vergadering zaten en niet gestoord wensten te worden. De geheime dienst hadden 
hun instructies aangaande Nancy. Ze moesten haar de hele dag in de gaten houden en haar s`avonds 
zoveel mogelijk op haar kamer laten verblijven om op die manier zo goed mogelijk over haar en onze 
veiligheid te kunnen waken. “Mevrouw het is donker en niet veilig buiten.” Reagan vertelde de geheime 
dienst dat hij mij nodig had tijdens een vergadering en wij vertrokken dan samen “om zaken te gaan 
doen.” 
Soms werden er ook wel zaken gedaan, maar het ging er toch vaker om dat we ergens alleen konden zijn 
waar ik hem mijn “onverdeelde seksuele aandacht” kon geven. Daarbij was het ook vaak zo dat ik tijdens 
die vrijpartijen mijn boodschappen van De Raad en/of van anderen moest overbrengen. Toen hij eenmaal 
verkozen was tot president van Amerika vroeg hij eens:”Kun je wel geloven dat ik nu prersident ben? 
Maakt dat voor jou nog enig verschil om hier nu met mij te zijn?”  Hij klaagde erg vaak over zijn baan, dat 
het hem zo zwaar viel en dat vertaalde mijn programmering dan weer in:” Vertroetel mij, ik heb je nodig, 
leg me in de watten, wees extra lief voor mij,”en dat was dus wat ik deed. Wat hij maar wilde of nodig 
had. Mijn automatische piloot was op hem afgesteld. 
Ik kreeg een kamer aan de strandzijde van Puamana toegewezen voor mijzelf. Dit was in feite niets 
anders als de zoveelste “geheime ontmoetingsplek”waar wij alleen konden zijn. De geheime dienst deed 
net alsof ze blind waren en niets zagen, maar ik betrapte er toch wel eens iemand op dat hij moest 
glimlachen of zelfs ingetogen proesten van het lachen, om dingen die ik deed met Reagan. 
De Raad vertelde mij wat ik moest doen, wanneer ik het moest doen, welke woorden ik moest gebruiken 
en wat ik later op de avond moest zeggen om de grootste uitwerking op Reagan te hebben. Ik geloof niet 
dat hij ooit zag dat ik slechts “een actrice”was, die haar ingeprogrammeerde rol speelde. Hij genoot 
ervan! Dat was ook het geval bijTricky Dick ( Nixon)  Deze tactiek werkte fantastisch bij oude mannetjes, 
en dat is precies wat ze waren. Bij late avondlijke rendezvous in Puamana zaten we soms buiten in het 
bubbelbad, terwijl we uitzicht hadden over de oceaan. Ik klom dan uit de badkuip en deed mijn bikini 
bovenstukje uit. Dansend over de stenen vloer zong ik dan:”Let me entertain you,” ( laat me jou 
vermaken) zoals ik dat ook voor Bob Hope moest doen. Reagan moest er wel om lachen, maar voelde zich 
ook wel wat ongemakkelijk, waarschijnlijk ook alleen maar door de aanwezigheid van de geheime dienst, 
maar hij hield me ook niet tegen.Ik trok heel tergend langzaam mijn bikini broekje uit en gleed naakt 
terug bij hem in het bubbelbad. 
Deze alter, die speciaal voor dit soort missies was gecreëerd, voelde zich totaal op haar gemak, compleet 
naakt tussen andere mensen. Ik dacht er zelfs niet aan om naderhand mijn kleding weer op te rapen of 
weer aan te doen. Wanneer wij uit het bad kwamen, sloeg Reagan een grote badhanddoek om mij heen 
en een van de mannen van de geheime dienst pakte mijn natte bikini op en legde die binnen neer. 
De geheim agenten waren over het algemeen een stuk jonger dan de presidenten en hun waardering 
voor mij was hen van het gezicht af te lezen, net zoals hun bewondering voor mijn naakte lichaam. Ze 
liepen vaak genoeg rond met een gelukzalige grijns op hun gezicht. 
De teksten die mij waren ingeprogrammeerd tijdens seksuele rendezvous, waren nooit echt politiek 
getint, maar waren juist zorgvuldig gekozen door De Raad om Reagan lekker in zijn vel te laten zitten en 
hem daardoor dichter bij mij te brengen, zodat hij echt naar mij begon te verlangen. Ze gingen ervan uit 
dat als Reagan graag bij mij wilde zijn, dat dit juist de mogelijkheid zou openen om terloops belangrijke 
boodschappen aan hem door te geven, net na de seks, of s`morgens bij het ontwaken als hij nog niet 
goed wakker was. De Raad wist maar al te goed, dat als ze zijn interesse vast konden houden voor alle 
“presidentiële extraatjes” dat ze hem dan zoals Bob dat noemde:”In de binnenzak hadden.” 
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Ik was geprogrammeerd om hem zichzelf goed te laten voelen. Ik deed alles wat hij wilde en hielp hem te 
relaxen als de druk af en toe te veel werd, en ik was zelfs “gewapend” met een paar “eigen 
meningen”waar hij erg van op keek, omdat hij vond dat ik veel te jong was om zo`n volwassen kijk te 
kunnen hebben op diverse zaken. Hij snapte echt absoluut niet hoe het verhaal werkelijk in elkaar stak. 
Ik maakte hem wijs dat ik alleen maar geïnteresseerd was in zijn succes als president en dat ik alleen 
maar het beste wilde voor onze natie, dat ik veel kranten las om op de hoogte te blijven en dat ik uit die 
informatie mijn eigen mening vormde. De Raad wist precies wat er nodig was om een man gelukkig te 
maken en te houden, en wat nog belangrijker was, ze wisten voor iedere nietsvermoedende sukkel het 
juiste recept. 
Kersvers gekozen president George Bush sr. was ook in Puamana. Hij en Reagan, lieten in het holst van de 
nacht, aan de achterzijde van het enorme complex, allerlei regeringsleiders van over de hele wereld 
invliegen met watervliegtuigen. Het werd mij opgedragen de gasten welkom te heten en naar hun 
respectievelijke verblijf te begeleidden in het donker van de nacht. Enkele van hen waren buitenlandse 
ambassadeurs. Zij hadden vergaderingen met deze mannen en een formele ontvangst op zekere avond in 
de grote eetzaal die ook voor party`s werd gebruikt. De ruimte was versierd met de rood/wit/ en blauwe 
Amerikaanse kleuren, omdat het nog maar kort na de verkiezingen was, en veel van deze mannen extra 
over gekomen waren, om de kersverse president te feliciteren met zijn aanstelling en de overwinning 
tijdens de verkiezingen. 
Ik ving een gesprek op tussen Bush en Reagan, waarin ik ze hoorde zeggen dat dit een erg belangrijke 
avond was waarbij de fundering gelegd moest worden voor toekomstige onderhandelingen met bepaalde 
vreemde landen. Deze regeringsleiders werden ingevlogen en na een kort verblijf van enkele dagen ook 
weer weggebracht. 
De mannen afkomstig uit Saoedie Arabië moesten op apparte afspraken ingevlogen worden, want ik ving 
toevallig op dat ze zeiden dat de Arabieren niet met de andere partijen in contact wensten te komen. Er 
werd na hun vertrek met geen enkele van de andere gasten over het bezoek uit Saoedie Arabië 
gesproken. Ze waren erg sterk aanwezig in hun nationale klederdracht, die zo afweek van het 
gebruikelijke nette pak van alle anderen. George Bush deed dienst als woordvoerder tijdens deze 
besprekingen en het viel mij op dat Ronald Reagan volledig op hem “steunde,” voor raad en instructies. 
Bush had duidelijk zijn huiswerk gedaan en de materie bestudeerd, en Reagan nam zijn advies als expert 
klakkeloos over. Hoewel ik mij niet kan herinneren dat Kissinger ook op deze bijeenkomst aanwezig was, 
gebeurde het ook vaak dat Reagan voor adviezen volledig afhankelijk was van Kissinger, adviezen, die hij 
ook vrijwel altijd zonder vragen te stellen opvolgde. 
George Bush kon mij soms erg onverwacht en ook wel wat eng benaderen, niet zelden met een 
verschrikkelijk dubbelzinnige cryptische mededeling, terwijl ik in gesprek was met een of andere 
ambassadeur of politicus tijdens een ontvangst bij het Witte Huis, een galadiner, kennismaking voor 
latere ontmoeting, of tijdens het golfen met Bob Hope. Deze keer gebeurde dat bij het Verkiezings 
overwinningsdiner in Maui. Hij zocht het moment uit dat er niemand in de buurt was en zei toen ineens 
uit het niets:”Ik heb geen idee wat de president in jou ziet, hij moet wel een van die rare brillen van Elton 
John dragen, die jouw er buitenaards doen uitzien als een groen Marsbewoonstertje.”  
Die avond kreeg ik de opdracht het strand op te gaan en daar te wachten totdat ik op zee een lichtsignaal 
zag. Dan moest ik in zee duiken en naar de boot zwemmen waar dit lichtsein vandaan kwam. Een man 
aan boord van het grote witte zeilschip hielp mij aan boord via een trappetje. Hij bracht mij naar een 
verduisterde ruimte waar in het stikkedonker een schaduw zat die mij de boodschap gaf:” Je moet tegen 
Reagan zeggen dat we groen licht hebben. Het gaat door. En zeg maar tegen Bush, dat hij hier nu eens 
met zijn vuile poten vanaf moet blijven.” De mannen moesten toen allebij onbedaarlijk lachen en de 
schaduw in het donker zei:”Nee, zeg maar liever tegen Bush, dat de mannen in hoge posities deze zaak 
zelf regelen, en dat alles wat hij zou doen, de boel alleen maar nadelig kan beïnvloeden.” Toen zei hij:”Je 
mag nu gaan, lever je boodschap op het juiste moment af.” 
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Als een robot liep ik naar buiten, dook overboord en zwom terug naar de kust. 
De Raad hield Reagan nauwlettend in de gaten, deze keer zelfs nog meer dan anders. Reagan moet 
geweten hebben van mijn opdracht, want toen ik terugkwam zei hij dat hij best wel een beetje 
ongewonden raakte van het idee dat ik zo geheimzinnig en zo ver moest zwemmen om mijn opdracht uit 
te voeren. 
Ik zwom erg vaak, en ik was zelfs geprogrammeerd om lange afstanden te zwemmen, hetgeen mij in staat 
stelde urenlang door te zwemmen zonder enige vermoeidheid te voelen. De zwem”robot”ging dan op de 
automatische piloot en zonder mezelf eigenlijk goed te realiseren waar ik mee bezig was, legde ik flinke 
afstanden af in het water. Dit programma was gekoppeld aan zogenaamde dolfijnthema`s in mijn 
bewustzijn, waardoor, zodra ik mezelf iets af begon te vragen, van wat ik aan het doen was, of waar ik 
mee bezig was, automatisch mijn grote liefdegevoel voor dolfijnen kwam bovendrijven en mij al het 
andere deed  “vergeten.” 
Deze training/programmering werd aangestuurd met de woorden:”Je lichaam is warm terwijl je door het 
water glijdt, makkelijk zwemmend, moeiteloos, eindeloos door de oceaan, net als een dolfijn. Dolfijnen 
leveren boodschappen af, en dat doe jij ook, net als een dolfijn.”  Bij andere gelegenheden werd ik 
geïnstrueerd alvast ver in zee te zwemmen en daar op het geluid van een helikopter te wachten, en net 
als de dolfijn die onder het ruimteschip wachtte in de film Cocoon, zo wachtte ik ook om opgehaald te 
worden. 
Mijn programmering was mijn werkelijkheid. Ik meende werkelijk dat ik deze met opzet 
geprogrammeerde bewerking van een filmscène meemaakte, terwijl de dieper verborgen opzet van deze 
actie voor mij verborgen bleef. Toen ik later een flashback kreeg van deze gebeurtenis, kon ik het koude 
water tegen mijn lichaam voelen en het zout weer proeven van het zeewater in mijn mond, terwijl ik zelfs 
het geluid van de helikopter terughoorde in mijn herinneringsflits. Ze lieten een touwladder naar 
beneden bungelen waar ik mezelf aan vast moest grijpen om vervolgens naar boven te klimmen. De 
sporten van de touwladder sneden pijnlijk in mijn blote voetzolen terwijl ik volgens programmering “de 
trap opklom naar de hemel” Toen ik bovenaan kwam, werd ik door een man via een gat in de zijwand van 
de helikopter naar binnen gehesen, meteen in een stoel geplant, en voor dat ik goed en wel besefte wat 
er met mij gebeurde, had ik al een koptelefoon op mijn hoofd . Ik hoorde via de koptelefoon:”Luister en 
leer!” Daarna volgde een hele reeks informatie die ik moest overbrengen aan mijn bazen. 
Op zekere avond gingen de Reagans samen met een buitenlandse gast uit eten ( het spijt me dat ik de 
naam van die gast nog steeds niet kan herinneren.) Ik werd meegenomen om die avond als escort voor 
deze gast te fungeren. We gingen per limousine en werden bij een restaurant afgezet in een groot 
winkelgebied dat veel etalages had, met kleine boutiquejes. Wij volgden een pad van kinderkopjes 
achterom en kwamen in een kleine tuin met veel bloemen en mooie planten. We aten buiten in een soort 
van open glazen aanbouw. De bloemen en de planten zorgden voor veel beschutting zodat we daar erg 
veel privacy hadden. De geheime dienst was wel in de buurt, maar hield zich wat afzijdig, omdat ze de 
boel prima konden overzien. 
Ergens tijdens dat diner gebeurde er iets, toen ik tegelijkertijd met Nancy op het damestoilet 
terechtkwam. Ze zei iets tegen mij over mijn onfatsoenlijk gedrag  tegenover haar man, en ze sloeg me 
hard in mijn gezicht. Dat bracht me behoorlijk van streek, want slaan is een onderdeel van een 
programmering om mij in een andere alter te laten overgaan. Een geheim agent ontfermde zich snel over 
mij en trok mij weg en nam me apart. Ik was automatisch in een kinds alter overgegaan en huilde als een 
kleine meid; zo kon hij mij onmogelijk terug aan de tafel laten gaan. Hij knapte mij op in de toiletruimte, 
werkte de ruwe kantjes weg met wat extra programmering en bracht mij weer terug aan tafel, waar 
intussen iedereen op het punt van vertrek stond. 
Ondanks dit incident hadden we toch een geslaagde avond met deze man en kwamen ongezien door pers 
of andere nieuwsgierige ogen weer terug in Puamana. Het was voor zover ik mij kan herinneren de enige 
keer dat Reagan zich publiekelijk liet zien, gedurende die hele reis. Ik vermoed dat deze gast te kennen 
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had gegeven dat hij het stadje Lahaina wel eens van dichtbij wilde leren kennen. Reagan leek zich niet al 
te veel zorgen te maken over het beveiligingsrisico en Bush moedigde hem juist aan om te gaan en plezier 
te hebben. Reagan en Bush gingen gewoonlijk bij publieke vertoningen altijd gescheiden in verband met 
beveiligings redenen. 
 
(Inzet: Als je jezelf normaal gedraagt, en een land naar eer en geweten bestuurt, en alles in 
overeenstemming doet met wat jouw grondwet jou voorschrijft en met jouw eigen schone geweten, en 
daarbij geen criminele halsbrekende toeren uithaalt, waarbij je je eigen vrouw en je eigen volk bedriegt, 
en je eigen geloof verloochent, kun je volgens mij overal ter wereld rustig over straat zonder al die 
beveiliging. Dan is er niemand die je vermoorden wil, maar na het lezen van alle informatie die dit boek 
bevat, zult u ook met mij de ware reden begrijpen waarom bijvoorbeeld een paus in een zogenaamde 
pausmobiel wordt rondgereden achter kogelvrij glas. Waarvoor zijn al die overdreven beveiligings 
maatregelen nodig, waarvan we allemaal regelmatig getuige moge zijn op televisie met alle camera`s 
gericht ( maar hoeveel mensen zien ook werkelijk datgene wat hen getoond wordt?) die wijzen bij elke 
internationale aangelegenheid waar dan ook ter wereld, als een cursor op de computer met een pijl 
duidelijk slechts in één richting, die camera schrééuwt tegen iedereen die oren heeft om te luisteren : 
“Hier voor het oog van de cameralens bevinden zich de échte criminelen.”) 
 
 
Na mijn “vakantie” werd ik teruggebracht naar mijn familie. Ik heb geen idee wat er met hen gebeurd is 
tijdens mijn afwezigheid, maar net zoals alle andere voorgaande keren, ervoer niemand ergens een 
onderbreking in onze tijd, dus niemand had gemerkt dat ik weg was, of net weer terug kwam. 
Terug “na onze vakantie”in Californië  dacht er niemand in mijn familie nog aan deze verborgen ervaring, 
daarvoor lag deze verborgen ervaring veel te diep verborgen onder zware programmering.. 

REAGANS RANCH  

Toen Reagan president was, werd ik ook regelmatig naar zijn ranch gebracht, net zoals dat al gebruikelijk 
was, toen hij nog gouverneur was. Ik werd vlak bij ons huis in Agoura opgehaald door een man in een net 
pak, en werd naar zijn ranch gevlogen in de buurt van Santa Barbara-Californië. Ronnie stond er altijd op zelf 
de paarden te zadelen voordat hij ging paardrijden, zelfs toen hij al president was. Hij wilde niet dat iemand 
anders dit voor hem deed, ( ook de geheime dienst niet )  en dus deed hij dit altijd zelf. Ik kreeg meestal een 
prachtig bruin paard om op te rijden. 

President Reagan “acteerde” erg romantisch terwijl wij van de ranch weg reden, alsof hij zichzelf nog in een 
Hollywoodproductie waande. Het leek er trouwens toch erg veel op dat de rol van president voor hem ook 
slechts een “rol” was, alsof hij in een droomwereld leefde. We reden helemaal van de ranch weg, tot aan 
het uiteinde van het landgoed waar we in het gedeelte met de eikenbomen aankwamen. Het was daar erg 
mooi in de lente met fris groen gras en wilde bloemen zover als het oog kon kijken. We stegen van de 
paarden en hij sloeg zijn arm om me heen voor een kus. Hij gaf daarbij de uitleg:”Een man heeft een jonge 
vrouw nodig in zijn leven om hem zichzelf jonger te laten voelen.” Ik glimlachte alleen, dat deed ik erg veel, 
gebruikte weinig woorden, glimlachte alleen, was meegaand, behulpzaam en gehoorzaam. Zo zat mijn 
speciaal voor Ronald Reagan gecreëerde alter in elkaar. 

Reagan zong eens met zijn cowboyhoed tegen zijn borst als in een stokoude romantische film, hij had soms 
van die buien. Dat was ook weer de jongensachtige acteur die in gedachten nog steeds in het wilde westen 
was met zijn paard. 

315 



Hij legde mij eens uit dat zijn landgoed nu volledig afgezet was met prikkeldraad. Dat beviel hem eigenlijk 
helemaal niet. Toen hij nog gouverneur was, lag het hele terrein nog rondom open en konden zijn verre 
buren van alle kanten binnen komen rijden. Op aanraden van de geheime dienst was het terrein nu volledig 
afgezet met prikkeldraad, om de president beter te kunnen beschermen en om nieuwsgierige ogen buiten 
te houden. Hij zei dat het zijn relatie met mij niet in de weg zou staan, nu hij president was, maar het hield 
wel in dat we nu nog wat voorzichtiger moesten zijn.  

Nancy Reagan kende geen genade met mij, ze was veel gemener dan Barbara Bush ooit tegen mij geweest 
was. Barbara Bush had haar eigen manier om mij absoluut en volledig te negeren, terwijl Nancy Reagan 
kwaadaardig was en dwingend. Mij beviel het ( zelfs onbewust) nog het beste als Nancy niet in de buurt 
was. Als Henry Kissinger of George Bush een ontmoeting hadden met Reagan op zijn ranch, serveerde Nancy 
hen zelf alles wat ze nodig hadden. Ik mocht vanwege mijn programmering nooit iets eten, maar ik zat 
gewoon rustig ergens waar ze mij “geparkeerd” hadden, en sloeg alle informatie van de bespreking in mij 
op, wanneer ik daartoe “geactiveerd” werd. Henry wist precies waar hij alles in mij “weg moest zetten” 
zodat hij het op een later tijdstip gemakkelijk terug zou kunnen vinden. Deze ontmoetingen vonden vrij vaak 
plaats op de ranch van Reagan. Soms vlogen we om buitenlandse leiders op te zoeken in hun eigen land, als 
ze de Ranch niet veilig genoeg achtten. Dat kwam niet zo vaak voor, want iedereen voelde zich toch wel 
aardig veilig op deze grote afgelegen ranch met al zijn high tech beveiligingssnufjes en een klein legertje  
aan beveiligers, lijfwachten en personeel van de geheime dienst. Ik kreeg een hele hoop te zien van deze 
beveiligers, want vaak liet Henry mij in parkeerstand achter bij hen als hij mij niet nodig had. Henry zette mij 
vaak naast de beveiliger in de kamer waar al de monitoren stonden, die alle beelden van de hele ranch 
verzameld op een enorm aantal schermen binnenbrachten. De beveiliger kreeg de strikte boodschap niet 
met mij te praten en mij niets te eten of te drinken aan te bieden. “Negeer haar maar volledig, alsof ze er 
niet is.” Dus zat ik in parkeer modus en kon ik elk woord horen wat er gezegd werd, en alles zien wat er 
gebeurde, al was ik me daar destijds op dat tijdstip totaal niet van bewust. Er stonden zelfs mensen van de 
geheime dienst op alle uiterste uithoeken van het landgoed, en die stonden er 24 uur per dag. Dag en nacht, 
in weer en wind. Elke beveiliger was voorzien van een soort walkie-talkie waarmee ze in verbinding stonden 
met elkaar en met de centrale in het huis. De man in de controlekamer binnen in het woonhuis stuurde de 
ploeg buiten aan en stond in voortdurend contact met alle agenten buiten op “het veld.” De agenten, 
beveiligers enz. draaiden ploegendiensten, zodat er steeds verse mensen stonden, die steeds allert waren, 
en niet stonden te slapen of suffen op hun werkplek. Reagan lachte veel toen hij nog gouverneur was, en in 
de begindagen van zijn presidentsschap, maar hij veranderde op slag en gedroeg zich heel anders nadat hij 
neergeschoten was. Het leek wel wat op de volledige omslag die ik ook bij Nixon gezien had, toen het 
Watergate Schandaal boven tafel kwam, en hij daar de volledige verantwoording voor kreeg toegeschoven. 
Het leek wel, alsof het leven zelf uit hen wegstroomde. Bij een van de gelegenheden dat ik op een 
“missie”gestuurd werd, om seks te hebben met Reagan, gaf hij mij een halsketting, die ik prompt weer 
kwijtraakte aan de mannen in pak die me terugvlogen per helikopter naar Agoura. Nancy was dat week-end 
weggeweest, zoals gewoonlijk wanneer Reagan en ik onze “missies” hadden. Bij de vergaderingen echter, 
die er veelvuldig plaatsvonden op de ranch tussen Reagan, Kissinger en Bush, werd ik ook regelmatig 
gebruikt vanwege mijn geheugen opslag systeem. Het was vrij duidelijk dat het haar helemaal niet beviel dat 
haar lieve Ronnie steeds helemaal opfleurde als hij mij in het vizier kreeg, en daarom was ze altijd kortaf, 
bits en erg gemeen tegen mij. De werkelijkheid was echter, dat zelfs onder mind-control, er een zekere 
sympathie voor haar was, omdat de alter die voor Reagan moest zorgen, medelijden had met de vrouw die 
met hem getrouwd was, als de seks tussen hen vanuit Reagan net zo passief was als bij mij. Zijn passie en 
initiatief lieten op alle fronten erg veel te wensen over. Arme Nancy. 
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DE GEBOORTE VAN ONS DERDE KIND ONDER MIND-CONTROL 

In 1980 voelde ik plotseling het diepe verlangen naar een derde kind, al weet ik nu nog steeds niet zeker of 
dit nu een gevoel was dat daadwerkelijk van mij afkomstig was, of dat ook dit derde kind de wens was van 
De Raad, Bob, Henry enz. Mijn man heeft mij maandenlang ( bewust of onbewust bezorgd over de toekomst 
voor ons kind, we zullen het wel nooit weten) lopen bezweren dat dit een erg slecht idee was. Hij verbond 
er de logische redenering aan, dat wij een perfect gezinnetje hadden met een zoon en een dochter, en dat 
dat voor hem voldoende was. Voor mij was dat (blijkbaar) niet zo. Een soort van hysterie maakte zich van 
mij meester. Ik voelde voortdurend pijn aan mijn vagina en inwendig in mijn baarmoeder, en het leek alsof 
deze pijn begon toe te nemen, en dus ging ik op bezoek bij mijn vrouwenarts Dokter Feldman. Na onderzoek 
vertelde hij mij dat er een grote tumor in mijn baarmoeder groeide en zijn oplossing voor de steeds heviger 
wordende pijn was een hysterectomy (een baarmoeder verwijdering) Zoals ik er nu op terugkijk vanuit mijn 
gezonde, geheelde optiek, zie ik dat het inderdaad een poging was van deze man om mijn “hysterie” te 
verwijderen.  

( inzet: in de middeleeuwen werd het woord hysterie ( baarmoeder) voor het eerst gebruikt en was destijds 
nog een “beschrijving”voor een waanbeeld waarbij men dacht aan een baarmoeder die door het lichaam 
zwierf op zoek naar een kind. Hier doelt Brice Taylor op als ze deze ietwat cryptische beschrijving gebruikt. 
Haar emotionele `hysterie` was direct gekoppeld aan het middeleeuwse idee van “hysterie.” Waar overigens 
ook het woord hysterectomy van  afgeleid is.) Ongelukkigerwijs, kon ik destijds niet begrijpen, dat deze 
hysterie die zich fysiek manifesteerde in mijn meest intieme vrouwelijke lichaamsdelen, in feite de cellulaire 
opbouw was van de terreur en de vernielingen die mij en mijn kinderen ons hele leven lang te beurt waren 
gevallen. Ik kon niet zelfstandig denken, maar ik was wel in staat te begrijpen wat ik voelde, en dat was een 
diep verlangen in mijn hart naar een derde kind. Ik verlangde er bijna wanhopig naar en ik heb nog steeds 
geen idee of ik geprogrammeerd was om dit te weten, of dat ik het gewoon wist; dit kind zou een zoon 
worden. 

Vanuit zijn machtspositie, tussen mijn benen, terwijl hij mij onderzocht, zei mijn vrouwenarts mij dat ik 
dertig dagen de kans kreeg om op een natuurlijke manier zwanger te raken, en als dit niet zou lukken moest 
ik na dertig dagen terugkomen voor de hysterectomy. 

Craig en ik kozen voor de “wetenschappelijke aanpak,” de zelfde methode die wij in het verleden hadden 
gebruikt om er zeker van te zijn dat ons derde kind een jongen zou zijn. En dat was hij! Op 15 maart 1982 
werd in het Los Robles Ziekenhuis in Thousand Oaks-Californië onze zoon Daniël Robert Ford geboren. Ik 
was toen 31 jaar oud. Ik heb maar heel weinig bewuste herinneringen aan Danny als zuigeling. Toen hij mij 
bezocht in de zomer van 1996 keek hij mij emotieloos aan en zei:”Mam, ik kan mij helemaal niets 
herinneren uit mijn kindertijd.”Het was gewoon een droge vaststelling van een feit. Wat voor mij van 
doorslaggevende betekenis was, was het feit dat hij als teenager totaal geen emoties verbond aan zijn 
verleden en zelfs niet hier verder over na dacht of kon denken wat dit zou kunnen betekenen. Het leek voor 
hem slechts een vaststelling van een feit, en omdat ik zelf toen al een heel eind gevorderd was met mijn 
eigen heling uit die geestelijke gevangenschap, kwam deze droge vaststelling bij mij aan als een mokerslag. 
Het besef dat mijn kinderen zich wellicht nooit iets over hun verleden zullen kunnen herinneren voordat zij 
in een veilige beschermde omgeving zullen zijn, waar zij de begeleiding en kennis ter beschikking hebben, 
die vereist zijn om los te koppelen van mind-control, dit alles bij elkaar gaf mijn volharding om door te gaan 
met dit verhaal in de openheid te brengen een enorme sterke impuls. Ik moet doen wat ik kan, wat binnen 
mijn mogelijkheden ligt om voor mijn kinderen te vechten om ze vrij te krijgen uit de klauwen van deze niets 
ontziende machtswellustelingen. Voor mijn kinderen en voor alle anderen die zich onder mind-control 
bevinden, nam ik weer opnieuw plaats achter het toetsenbord van mijn computer. 
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“OORLOG” OP JORDAN RANCH OM KELLY EN MIJ TE TERRORISEREN 

Toen Kelly een jaar of drie was, werden wij gecommandeerd om naar het einde van de weg te lopen. In dit 
geval was daar alleen Bob Hope`s Jordan Ranch. Toen we eenmaal binnen het hekwerk waren, werden we 
vrijwel onmiddellijk gedrogeerd via een injectie die ons op de achterbank van een limousine werd 
toegediend. Daarna werd ons gecommandeerd om het landgoed op te wandelen, weg van het huis, richting 
bos. Op de een of andere manier was mijn dochtertje plotseling verdwenen! Er doken ineens van overal 
vandaan militairen op, althans, ze droegen legerkleding en waren volledig uitgerust en tot de tanden toe 
bewapend. Later bleek het allemaal een spel te zijn, maar op dat moment in mijn gedrogeerde staat zag het 
er allemaal verdomd echt uit. Ik kon niet weten dat deze hele scènering nep was. Bob had een walkie talkie 
die hij gebruikte om de mannen in legeruitrusting instructies te geven, ik weet nog dat ik een van die 
militairen naar de walkie talkie hoorde luisteren en ik verstond duidelijk dat Bob zei:”Verkracht haar nu!.”\ 

Deze gasten schoten met automatische wapens en gooiden met handgranaten en verkrachtten mij zo dus 
geestelijk, want ik had geen idee dat er met losse flodders geschoten werd, en dat het om 
oefenhandgranaten ging die ook in de films in Hollywood gebruikt werden. De drogering waaronder ik mij 
bevond, vertekende de werkelijkheid en maakte dat het hele spektakel er huiveringwekkend realistisch 
uitzag. Ik was doodsbenauwd temidden van deze oorverdovende herrie en ik wist niet beter als dat de 
kogels aan alle kanten om mijn oren floten. Terwijl deze mannen gericht op mij leken te schieten, rende ik 
voor mijn leven, dook onder bosjes, probeerde mij te verstoppen, ik deed alles wat ik bedenken kon om in 
leven te blijven, ik wilde mijn kleine meid terugvinden, en de drogering maakte het vrijwel onmogelijk om 
helder na te denken. Ze zeiden dat het leven van Kelly in mijn handen lag, als ik haar niet vlug zou vinden 
zou er gemakkelijk een ongeluk kunnen gebeuren in dit “oorlogsgeweld.” Er landde vlakbij een helikopter en 
daar in die buurt vond ik Kelly terug. Ze was volledig naakt en ze had zich onder een bosje verstopt. Ze was 
erg smerig en had zo ontzettend gehuild, dat haar kleine oogjes helemaal opgezwollen waren, en ze zat 
helemaal onder het vuil, vermengd met haar tranen. Ze moest zo ontzettend hardverscheurend huilen, was 
het van de pijn?, schrik?, of door wat haar was aangedaan? Haar lichaam schoot in de krampachtige 
stuiptrekking beweging die kleine kinderen soms zomaar overvalt als ze echt intens verdriet hebben, het 
snikken gaat dan over in spiertrekkingen waarbij in principe het hele lichaam en geest samen uit alle macht 
protesteert tegen het onrecht haar aangedaan. Niemand die het hoorde of zag, behalve ik. Mij werd 
gesommeerd haar op te beuren en naar de helikopter te dragen, wat ik als in trance deed.  

Vanwege de ernstig traumatische impact dat dit voorval op mij had, zit een deel van de herinnering aan die 
dag zo stevig achter slot en grendel, dat ik er tot op de dag van vandaag niet helemaal een kompleet beeld 
van kan krijgen. Dit zijn de soort van activiteiten die deze mannen tegen een moeder en een kind moesten 
gebruiken ten behoeve van onze “nationale veiligheid”om er zeker van te kunnen zijn dat hun slachtoffers 
nooit ofte nimmer tegen iemand met ook maar een woord zullen spreken over de vuile perversiteiten 
waarvoor ze gebruikt werden door Henry Kissinger, Bob Hope en voor het agenda van de andere 
machtswellustelingen in de top van onze samenleving. 

Terwijl ik al aardig op weg was om los te komen van mijn verleden door middel van o.a. menige 
deprogrammeringssessies, waarbij ik samen met mijn begeleidende therapeute diep terug ging in mijn 
verborgen geheugen, een traumatisch proces met vele pijnlijke bijverschijnselen om over de pijnlijke 
herinneringen nog maar te zwijgen, stuurde mijn geprogrammeerde moeder mij op zekere dag een foto van 
Kelly. Het was een foto van zoals ik haar aangetroffen had. Vuil, huilend, onder een bosje terwijl de 
“kogels”me om de oren floten. Ook dit was weer een herinnering aan dingen tot welke ze in staat 
waren/zijn te doen, ze gingen er wellicht van uit dat deze foto genoeg zou zijn om mij weer terug op hun 
rails te krijgen. Die poging mislukte. 
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MISHANDELING VOOR GEBRUIK 

Nadat mijn kinderen geboren waren, werd ik altijd mishandeld, terwijl ze tegelijkertijd ook minstens één, 
maar soms alle kinderen mishandelden door ze enorm veel pijn toe te brengen. Kelly was altijd het 
slachtoffer, de jongens minder vaak. Deze ervaringen waren angstaanjagend en bloedstollend genoeg, 
waardoor onze programmeurs zich vrij zeker voelden van hun zaak, dat ik nooit toegang zou krijgen tot de 
herinneringen die juist door deze mishandelingen steeds dieper weg gestopt moesten worden. Deze 
pijnbehandelingen vonden enkel en alleen plaats met slechts één opdracht: “Alles vergeten!” Deze 
behandelingen die ze op mij toepasten, en later op mijn kinderen begonnen direkt bij hun geboorte, net 
zoals bij mijzelf het geval was, en wie weet, hoeveel generaties al voor mij. 

Het hierna volgende verslag is een levend voorbeeld van het soort programmering en de martelingen die 
mijn familie en ik te verduren kregen elke keer weer wanneer we “in het belang van de nationale veiligheid” 
seks moesten hebben met een of andere president, staatshoofd, gouverneur, politicus, rechter, politieman 
of wie dan ook. Ik kan onmogelijk weten, en zal dat ook nooit weten, wat de rest van de familie aan 
opdrachten te verwerken kreeg, of wat hun rol in het geheel was op momenten dat ik zelf op pad gestuurd 
werd. Bij deze gelegenheid waren mijn man en ik met onze kinderen in Catalina, en mijn man vertelde de 
kinderen dat we een nieuw hotelcomplex op het eiland zouden gaan bekijken. Toen we aankwamen werden 
we ontvangen door drie mannen in nette pakken die ons naar een kamer begeleidden waar een lange rij 
stoelen langs een muur van het vertrek stond. We moesten gaan zitten in de stoelen met harde 
rechtopstaande rugleuning. Passief en als robotten werkten wij hulpeloos mee. Kevin onze oudste zoon, die 
toen negen jaar oud was, was het eerste aan de beurt, toen Craig, ik en Kelly, die toen zeven was, en als 
laatste op het einde zat onze jongste zoon Danny die drie jaar oud was. Een van de pakken had een 
scheermesje en hij begon met Kevin. Hij haalde langzaam het scheermesje over zijn benen en ging meteen 
over op Craig en daarna mij, Kelly en kleine Danny. We zaten daar op een rijtje, allemaal bloedend als een 
rund, de pijn van de verwonding verwerkend ieder op zijn eigen manier of via alters, in een waas, het 
lichaam als verlamt, recht voor ons uitstarend. Ik was doodsbang en in paniek, maar zat daar, niet bij 
machte om ook maar iets te doen om mijn kinderen te kunnen beschermen, als resultaat van jarenlange 
mishandeling en mind-control programmering. Craig kon niets doen om mij en de kinderen te beschermen. 
Hij kon zichzelf niet eens beschermen. We zaten daar maar als een stelletje zombies bij wie het bloed droop 
uit de van pijn brandende wonden. Een van de pakken zei:”Dit is nog maar het begin,” en hij greep Danny en 
smakte hem tegen de muur aan. Met de lucht uit hem geperst en duidelijk in pijn, kroop hij ineen in een 
klein balletje, al op drie jarige leeftijd, beter wetend dan te huilen of ook maar een geluid te maken. Ze 
deden altijd de verschrikkelijkste bloedstollende dingen met ons, en als een van de kinderen of ik 
protesteerde, schreeuwde, huilde of anderszins ons ongenoegen lieten merken, dan werd een van de 
kinderen of ik zelf nog veel harder mishandeld. Craig ging altijd gewoon zitten en veroerde geen vin totdat 
hem daartoe opdracht gegeven werd. Hij was absoluut 100% onder hun controle. Toe te moeten kijken, 
machteloos, hulpeloos, hoe mijn eigen kinderen werden mishandeld, was altijd het moeilijkste deel van de 
beproeving, niets wat ze mij aan konden doen, was zo moeilijk te verdragen als dat. Een van de mannen 
pakte een katoenen lap, goot er alcohol overheen en depte onze wonden. Het stak enorm. Daarna werd ik 
opgehaald door een van de mannen en ik hoorde een ander zeggen tegen mijn man en kinderen:”Ga maar 
lekker op het strand spelen, jullie moeder komt ook zo. Jullie zullen haar niet eens missen, niet eens merken 
dat ze weg is.” Dan stond Craig op en ging voorop, in zijn kielzog gevolg door de kinderen die allemaal als 
jonge eendjes achter de moeder aan waggelden. Het was een optocht van robots. Nadat mijn familie weg 
was, namen ze mij mee naar een lege kamer, commandeerden mij om mezelf volledig naakt te ontkleden en 
daarna begonnen ze samen met mij door de ruimte te slaan. Veelal met de vlakke handen, net zo lang 
totdat ik rillend van de pijn als een balletje in een hoek van de kamer in elkaar zakte. De rest van de dag, de 
hele nacht en een gedeelte van de volgende dag werd ik in isolatie achtergelaten. Eten en drinken werden 
mij opzettelijk onthouden, totdat ik weer met mijn familie herenigd werd, en dat kon soms wel drie hele 
dagen in beslag nemen. Een man in pak kwam me dan uit mijn isolement halen en nam me dan mee om 
mezelf klaar te maken voor Reagan of Nixon, of Pete Wilson of wie dan ook. Ik werd opgedragen te gaan 
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douchen en mezelf aan te kleden met de kleding die zij voor mij klaar legden. Volledig op elkaar afgestemde 
kleding, met bijpassende schoenen, sierraden en alles in een perfecte pasmaat werden klaargelegd.Nadat 
de seksuele ontmoeting achter de rug was, werd ik teruggebracht naar de kamer en moest ik mezelf weer 
omkleden in mijn eigen kleding. Hypnotische commando`s werden mij toegesproken:”Loop gewoon het 
strand op en ga bij je familie zitten, je zult geen tijd missen, je gaat gewoon door met contact met jouw 
familie op een natuurlijke normale manier.” Bij deze gelegenheid werd mij gezegd dat ik naast Craig moest 
gaan zitten in mijn strandstoel, en het was alsof ik nooit was weggeweest. Niemand zei ook maar een woord 
over het hele voorval. De ervaringen werden verondersteld weggewist te zijn uit ons gezamenlijke geheugen 
alsof er helemaal niets bijzonders gebeurd was.Elke keer dat ik meegenomen of opgehaald werd, ging er 
soortgelijke mishandelingen aan vooraf, voordat het volgens hen “veilig” was om mij te gebruiken en om er 
zeker van te zijn dat mijn “geheugenverlies”van blijvende aard zou zijn. Dit alles alleen maar voor de 
perversiteiten van een gouverneur of president om hem “gelukkig te stemmen” en aan boord te trekken 
van de schuit die Nieuwe Wereld Orde  voor op zijn boeg heeft staan. 
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BOB HOPE`S ESCAPADES 

We hadden een grote kampeerwagen die helemaal zelf verzorgend was, en we hielden deze altijd goed 
gevuld en kompleet klaar, om op elk gewenst moment te kunnen gaan kamperen als we een keer 
besloten om een weekendje of een week weg te gaan. We gingen regelmatig op vakantie in de 
Thanksgiving vakantie en gedurende de zomers, waarbij we er dan vaak voor kozen om de snelweg no. 
1 te kiezen, die langs de prachtige kustlijn van Californië loopt. We gingen naar Ojai Valley, Big Sur, 
Carmel, Monterey, San Fransisco, Oxnard, Paso Robles, Santa Barbara, Leo Carillo State Beach, Emma 
Woods State Beach, Pismo Beach, San Luis Obispo en Napa Valley. Bij een andere gelegenheid gingen 
we dan de bergen in, de High Sierras en reden dan naar plaatsen als Mammoth, Sequoia, Tahoe, Reno, 
Yosemite National Park, Big Bear, en Crestline. We namen de kinderen ook mee naar Six Flags Magic 
Mountain en natuurlijk naar Disneyland. Bob Hope dook op veel van deze lokaties zomaar ineens op. 
Het leek wel alsof hij overal tegelijk was. Ik had een telefoonnummer dat ik belde om mijn 
vakantieplannen aan hem door te geven, of hij deed zelf een suggestie van een lokatie die we beslist 
eens moesten bezoeken. Wanneer wij op onze bestemming arriveerden, zou ik er bij mijn volle 
bewustzijn nog niet aan gedacht hebben dat ik hem daar aan zou treffen, maar het onderbewustzijn 
was geprogrammeerd op deze ontmoetingen en elke keer als ik hem zag, liep ik als automatisch naar 
hem toe. Soms knipte hij met zijn vingers voor mijn ogen, of hij liet zijn sleutelbos heen en weer 
bewegen voor mijn gezicht om mijn aandacht te krijgen. Hij liet mij het liefste vaak in berghutjes bij 
hem komen voor seks, of voor het uitwisselen van informatie of voor beiden. Hij zei dan dat hij even 
weg moest van het drukke stadsleven en dat ik zijn speeltje was om tot rust te komen. Hij bediende 
zich meestal van allerhande semi-grappige opmerkingen en ik kwam hem overal tegen. Een keer zelfs 
op een luxe zeiljacht waarvan ik dacht dat het een zeiltochtje zou worden met vrienden van Craig. Wat  
meestal aan deze uitstapjes ten grondslag lag, was een ontmoeting voor seks met Bob of een of andere 
regeringsleider waar ze dringend informatie naartoe wilden hebben. Reagan werd zo wel eens per boot 
op de oceaan gebracht voor zogenaamd “zeezeilen” maar eenmaal uit de baai zette de boot regelrecht 
koers naar ons. Ik werd dan aan boord gebracht voor boodschappen en seks. Het kwam zelfs wel voor 
dat ik de hele nacht bij hem aan boord bleef en werd dan de volgende dag weer teruggezet op de 
zeilboot waar ik mee gekomen was. 

 

REAGAN IN MAZATLAN 
 
Ik was in Mazatlan-Mexico met president Reagan. Feitelijk “huurden mijn man ik” daar een dure 
presidentiële suite in het El Cid Hotel, waar we door de jaren heen nog vaak zouden komen.Het was op 
zekere avond in de vroege 80er jaren dat Craig en ik daar weer “op vakantie”waren, en wij ons aan het 
omkleden waren om “uit” te gaan, dat ik plotseling in paniek raakte omdat ik een zachte contactlens 
per ongeluk binnenstebuiten in mijn oog gezet had, en deze lens wilde er niet meer uit. Door al mijn 
verwoede pogingen om de lens er weer uit te krijgen, was mijn oog beginnen te tranen en helemaal 
rood geworden en het zag er niet mooi uit. Craig`s vader was toen ook bij ons, en de beide mannen 
vonden dat ik me nogal aanstelde door zo`n groot probleem te maken van “een dergelijke kleinigheid.” 
Maar mijn innerlijke alter, wist dat dit er echt niet mee door kon, wanneer ik op een presidentiële 
opdracht gestuurd werd. 
Het volgende dat ik me kan herinneren was dat ik door de geheime dienst naar de achterdeur gebracht 
werd van een obscuur Mexicaans restaurant. Ik voegde mij bij Reagan in een van het eigenlijke 
restaurant gescheiden eetkamer en wachtte totdat hij klaar was met eten. Het duurde niet lang voordat 
we samen op het strand liepen. We liepen hand in hand, met de geheime dienst op een paar passen 
afstand discreet achter ons. Die avond daar op het strand leek Reagan van streek en geërgerd, hij kwam 
erg nerveus op mij over. Hij maakte zich zorgen over de gang van zaken, en in mijn bescheiden 
bevattingsvermogen onder mind-control, dacht ik dat hij doelde op de gang van zaken met onze 
seksuele ontmoetingen, maar terwijl hij verder sprak, begreep ik dat hij zich zorgen maakte over de 
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gang van zaken binnen de regering. Hij vertelde verder dat het niet mee viel om president te zijn, en dat 
er veel meer zaken mee speelden alsdat ik mezelf zou kunnen voorstellen. Hij was eigenlijk wel kwaad 
over de manier waarop alles liep en helemaal over bepaalde zaken die Kissinger had afgehandeld. Hij 
zei dat hij erg kwaad was op Henry, omdat deze zoveel dingen zelfstandig regelde zonder overleg met 
hem te plegen. Hij zei dat een paar uurtjes met mij hem wel weer op andere gedachten zou kunnen 
brengen. 
De Raad had de belangrijkste “sleutelwoorden” voor Ronnie ingeprogrammeerd om hem “op andere 
gedachte te brengen” als hij weer eens zo`n bui had. Dat waren simpele zinnetjes als:”Het komt 
allemaal weer goed,” en dat moest ik dan meerdere malen herhalen, terwijl ik zijn voorhoofd 
masseerde. Hij reageerde daarop als een poes die begon te spinnen. Ik gaf hem meestal een komplete 
massage, zowel liggend op zijn buik als op zijn rug, om daarna de kers op de slagroom te zetten door 
boven op hem te klimmen en hem seksuele voldoening te geven. 
We gingen naar een klein motel op het strand. Wij waren daar helemaal alleen, afgezien van de 
geheime dienst die rondom het motel en op het strand iedereen op een afstand hield alsof er een 
bommelding was. De kleine kamer had een Mexicaanse uitstraling met veel frisse kleuren in de 
beddesprei verwerkt en de wanden waren oker en terracotta. We hadden even snel seks en toen 
gingen we weer weg. Hij wilde daar niet slapen, en had weinig tijd. Hij gaf me nog een kus buiten de 
hotelkamer, voordat hij weer met de geheime dienst vertrok. Een van de geheim agenten bracht mij 
terug naar de plek waar ik logeerde met mijn man. Het was alleen maar een vluggertje geweest, omdat 
Reagan in tijdnood zat. Craig en ik keerden, zoals gewoonlijk, weer terug naar ons huis in Californië 
zonder een van beiden ook maar enige herinnering over te houden aan dit uitstapje. 

 

NASA 

Toen Danny nog een kleuter was, werden we samen naar de programmering gebracht. Hij was een jaar 
oud, toen zijn innerlijke archief geheugenruimte werd gecreëerd. Dit werd gedaan om later een grote 
variëteit aan ingangspunten te hebben, zonder de noodzakelijkheid van zoveel martelingen als dat nog 
het geval was, toen ik zelf nog voor deze opleiding als “uitverkorene”werd aangewezen. De tijd had aan 
onze programmeurs uitgewezen dat het juist de eindeloze folteringen en de onmenselijke pijn waren 
die er uiteindelijk toe leidden, dat slaven op termijn kompleet instortten. Danny werd dus vanaf zijn 
geboorte blootgesteld aan de nieuwste technologie en hij en ik werden vaak tegelijktijdig en langdurig 
geprogrammeerd met een methode die men kruislings programmeren noemde. 

Toen Danny op de leeftijd van 3 of 4 jaar was, gingen we regelmatig met een soort van georganiseerde 
busreisjes mee. Daar leek het tenminste bij vertrek nog het meeste op, maar het programma was niet 
dat van een schoolreisje. Danny droeg een blauwe broek en een blauw T-shirtje en we zaten met 
andere moeders en kinderen bij elkaar op de voorste rij van een rond auditorium. Mannen in NASA 
pakken die er allemaal uitzagen als astronauten liepen overal rond en een één van hen kwam naar ons 
en tilde Danny van zijn zitplaats en nam hem mee naar een bijzondere stoel. “Net zo,n stoel, als waar 
de echte astronauten inzitten!”verklaarde hij nog. Deze stoel was rondom voorzien van apparatuur, 
meters, leidingen, lampen, stroomkabels, en een uitgebreid schakelpaneel met heel veel knoppen en 
schakelaars. Danny lachte heel trots en voldaan want hij was zo trots als een pauw dat hij was 
uitgekozen om in de astronautenstoel te mogen zitten. Er ging zoveel vreugde en enthousiasme uit van 
zijn onschuldige glimlach. Al vrij snel zei de man dat hij achterover moest leunen in de stoel zodat zijn 
hoofdje in de juiste positie kwam om een zilverkleurige band goed om zijn voorhoofd te kunnen 
bevestigen. Danny keek op naar de NASA man, de ogen wijd opengesperd vol onschuld en met 
aangeboren jeugdige nieuwsgierigheid en hij glimlachte toen de man zei:”Houdt je goed vast, voor de 
rit van je leven!” 
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Een andere man deed een soort van visueel/optische bril ( virtuele realiteit misschien?) voor zijn ogen, 
en vertelde hem in de lenzen te kijken. Toen gaf de man die naast Danny stond tot mijn verbijstering 
een signaal naar een andere man en ik zag dat Danny`s lichaam verkrampte en opveerde. Ze moeten 
hem electroshock en God weet wat nog meer hebben toegediend. Het duurde niet lang voordat zijn 
lichaam in ruststand terugviel in de stoel en hij volledig het bewustzijn verloor. Ik stierf van binnen, 
maar wist van veel ervaringen in het verleden met zijn oudere broer en zijn zusje dat als ik ook maar 
iets probeerde te ondernemen om tussenbeide te komen, dat ik daarmee de zaak alleen maar 
verergerde, in het bijzonder voor Danny, dus tegen mijn natuurlijke moedersinstinct protesterende 
innerlijke zelf in, bleef ik onbewogen zitten op mijn plaats. 

Kort daarna hield de NASA man een wattenbal in gaas gewikkeld onder Danny`s neus en hij kwam 
vrijwel meteen weer bij. Ze bevrijdden hem van alle apparatuur en lieten hem uit zijn stoel opstaan. 
Het zweet droop van zijn voorhoofd, langs zijn neus, terwijl de man hem uit die stoel hielp. Danny keek 
mij aan en meerdere gezichtsuitdrukkingen vochten tegelijkertijd om een plaats op zijn gezicht. Hij zag 
er vernederd uit, dan weer beschaamd, en verward, verdrietig en hij wist niet goed aan welke emotie 
het meest weerstand te bieden of juist aan toe te geven. Hij kon nauwelijks op eigen kracht naar mij 
toe lopen en ik stond op om hem te helpen, maar de NASA man zei:”Hij is al een grote jongen, hij kan 
dit gemakkelijk alleen.” 

“Mama, ik voel me zo ziek,” zei mijn kleine jongen terwijl hij naar mij toe strompelde en zijn hoofdje in 
mijn schoot begroef. Deze mannen gaven daarna alle aanwezige kinderen dezelfde behandeling en er 
was ook een meisje bij dat ik herkende als een meisje van dezelfde school als waar mijn zoon Danny 
naar toe ging. Na afloop werd iedereen weer naar buiten geëscorteerd, waar de reisbus al stond te 
wachten die ons direct naar het vliegveld bracht vanwaar iedereen weer naar huis gevlogen werd. 
Niets van deze ervaringen was beschikbaar voor mijn bewuste geest tot pas jaren later toen ik begon 
met het griezelig gruwelijke proces van deprogrammering. Tot op de dag van vandaag heeft Danny nog 
steeds geen enkele herinnering aan dit voorval. Er waren delen van mijn geest die Danny in 
bescherming namen, maar er waren ook delen van mijn geest geprogrammeerd om hem 
nietsvermoedend en “vrijwillig”naar deze programmeersessies toe te brengen, waar mijn eigen kind 
steeds verder onder controle kwam van zijn programmeurs. 

Op onze weg langs Kanan Road, als we onderweg waren naar Zuma Beach, passeerden we altijd een 
groot reclamebord, waarop een tekst te lezen stond als:” U bent nu op de snelweg naar een hemels 
oord.” In plaats van de echte tekst tot mij door te kunnen laten dringen, gebeurde er inwendig iets met 
mij dat me zei:”Je gaat nu over in een andere leefwereld, een wereld die alleen in jouw fantasie 
bestaat, en deze snelweg is het beginpunt om daar te komen,” waardoor ik in een geprogrammeerde 
modus terechtkwam die mijn programmeurs “de snelweg naar de hemel zone”noemden. Er stonden 
overal in Californië van die zogenaamde “booby traps - landmijnen” langs de wegen, die gebruikt 
werden om mij ( en God weet hoeveel anderen nog? ) op het “juiste spoor” te houden. “Je moet er wel 
met je gedachten bij blijven,”hoorde ik eens iemand hierover zeggen. Danny`s data geheugen werd al 
heel vroeg geïnstalleerd, maar vanaf dat hij nog maar drie jaar oud was werden er al met grote 
regelmaat enorme hoeveelheden data in opgeslagen.  

Voor dit doel reed ik dan zelf met hem naar Point Mugu, of we werden opgewacht bij de kruising van 
de Kanan Road en de Agoura Road, waar we dan overstapten in de auto van de mannen in de nette 
pakken. Ze reden meestal in een donker gekleurde sedan met ramen met donker getint glas. Of ik er nu 
zelf heen reed of niet, het maakte geen verschil, ze namen mijn zoon altijd in de ochtend mee, en 
brachten hem dan laat in de middag pas weer terug bij mij, terwijl ik bij de kruising zat te wachten in 
mijn auto. Hij lag dan de hele weg naar huis levensloos op mijn schoot, en thuisgekomen stopte ik hem 
dan meteen in zijn warme bedje, waar hij tot de volgende ochtend sliep zonder ook maar een keer 
wakker te worden. 
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Altijd als we samen iets ondernamen zoals een vlieger op laten op het strand, of een zandkasteel 
bouwen in het zand, kwamen die mannen en namen hem van mij weg, om hem later weer terug te 
brengen. Ze kwamen zelfs een keer zo uit zee aangevaren met een boot van de kustwacht om hem 
mee te nemen. Hij was toen ongeveer 5 jaar oud. Ze voeren zo dicht als ze konden tot aan de wal, en 
toen dook er een man overboord en zwom naar ons toe. Zonder een woord te zeggen, pakte hij Danny 
en verdween meteen weer in de branding om even later opzij van de boot op te duiken waar hij Danny 
aan iemand gaf, die hem aan boord trok. Toen vertrokken ze met mijn zoon, terwijl ik op het strand 
achterbleef, wachtend op de terugkeer van mijn zoon, zittend, alleen in het zand, urenlang als een 
zombie voor me uitstarend met nietsziende ogen. Als ze dan mijn zoon weer terugbrachten, droeg ik 
hem naar onze auto en bracht hem naar huis om hem in zijn lekker warme bedje te stoppen. 

Henry Kissinger stopte Danny vol met hoogstgevoelige informatie met de bedoeling om nog jarenlang 
te “rijpen” maar met de duidelijk vooropgezette bedoeling om ooit op het juiste moment voor een 
enorme mensenmassa deze “boodschappen”wereldkundig te maken. Lekker anoniem, want op deze 
achterbakse manier stonden de werkelijke “sprekers”zelf nooit in de schijnwerpers. Danny had enorme 
hoeveelheden historische gegevens opgeslagen, net als ik trouwens. 

Het was op de Born Learners kleuterschool ( inzet: hoe duidelijk wil je de dubbelzinnigheden hebben? 
Kijk alleen eens naar de naam van de school!) Hier had ook kunnen staan Born Leaders. ( Geboren 
Leerlingen – Leiders ) dat de kinderen al op de leeftijd van drie/ vier jaar onderworpen werden aan 
speciale computervaardigheidscursussen die vele uren in beslag namen. Danny was vaak tot s`avonds 
laat op school, en hij was niet de enige. ( Hij moest nog vier worden!) Wanneer ik hem er naar vroeg, of 
dit niet wat teveel voor hem werd, zei hij dat hij het juist erg leuk vond, net als zijn beste vriendje 
Justin. Ik vermoed dat het programmeren tegenwoordig meer en meer via computerprogramma`s 
plaatsvind rechtstreeks en nietsvermoedend aan vele miljoenen mensen over de hele wereld 
simultaan. 

In die tijd ging dat nog via computers waarbij erg vaak gebruik gemaakt werd van virtuele realiteit. Na 
de computerklas, nam ik Danny en zijn vriendje Justin mee naar de Monarch Gymnastiekschool. Dit 
was dezelfde school, waar ook zijn oudere broertje en zusje heen gingen voor lessen. Meestal wachtte 
ik in de auto of deed in die tijd wat boodschappen en ik was meestal zo doodop dat ik zelf moeite had 
om wakker te blijven. Meestal kwam ik zelf van therapie waar ik de verschrikkingen van mijn eigen 
kindertijd had afgereageerd, en moest mezelf dan haasten om Danny en Justin van de kleuterschool op 
te halen, en nog weer later moest ik Danny van de dagopvang ophalen. Ik mocht Mike helemaal niet. 
Hij runde de gymnastiekschool en hij had een erg naar karakter met een erg snel ontvlambaar humeur. 
Hij liep vaak tegen de kinderen te razen en te tieren. Maar in samenwerking met de kleuterschool 
kwamen al mijn kinderen bij hem terecht voor gymnastiek. 

Ik dacht dat ik onmogelijk de pijn en het verdriet zou kunnen verdragen, toen ik mezelf scenarios begon 
te herinneren over de manieren waarop ik zelf geprogrammeerd was toen ik nog op de kleuterschool 
zat en in de dagopvang.  

De volgende informatie zou ik het liefste voor mezelf houden, omdat het tegen alles indruist waar ik in 
geloof, maar zodat mensen begrijpen hoe dit systeem werkt, voel ik me verplicht om het volgende niet 
weg te laten, maar met u te delen. Begrijp hierbij heel goed dat dit scenario alle drie van mijn kinderen 
zou hebben kunnen overkomen, wat dus inderdaad het geval blijkt te zijn. Maar hoe dan ook, ik zal hier 
een herinnering gebruiken die ik mezelf herinner over Danny, omdat om welke reden dan ook, ik van 
hem de meeste herinneringen boven water heb weten te krijgen. 

Het volgende voorval vond plaats in Danny`s kleuterschool. Bij een enkele gelegenheid hielp ik wel 
eens mee daar. Ik kan me nog herinneren dat ik samen met de leerkrachten/ begeleiders van de 
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kleuterschool bij elkaar stond, die de kinderen een “spel” opdracht gaven om allemaal al hun kleren uit 
te doen. Daarna moesten ze op een grote, in verschillende kleuren, getekende cirkel plaatsnemen en 
met het kind naast hen seksuele handelingen verrichten. De begeleiders lachten en klapten en alles 
leek erg onrealistisch zoals het altijd op mij overkwam als geprogrammeerde dingen of gruwelijkheden 
plaatsvonden. Terwijl het spel zich verder ontwikkelde, met muziek spelend op de achtergrond, werden 
de kinderen steeds terughoudender en verbaasder. Hen werd opgedragen op de cirkel rondjes te 
wandelen en stil te staan op een bepaalde kleur. Als ze niet precies deden zoals hen gezegd werd, 
werden ze aan een arm met een enorme ruk uit de groep getrokken en kregen een ongelooflijk grote 
mond. Ik kon mezelf niet meer herinneren wat het was dat ze tegen het kind riepen, maar het 
verlamde haar terstond van schrik en bracht haar direct terug in een staat van algehele 
gehoorzaamheid. Het “spel”vond altijd op dezelfde tijd plaats in de ochtend, en het was gebasseerd op 
kleuren, muziek, lichaamsbewegingen en handsignalen. Op deze manier werden handsignalen aan de 
kinderen geleerd, en de muziek werd gebruikt om er een nog krachtiger werking van uit te laten gaan. 
Er stonden videorecorders met televisies aan de zijkant van het klaslokaal en enkele kinderen werden 
daar neergezet om een van te voren gekozen videofilm te kijken. Een kind werd uit de cirkel gepikt en 
voor de beeldbuis neergezet en verteld om zich te focussen op de film die getoond werd. Zo had men 
hun bijzondere manieren om ieder kind afzonderlijke training te geven, afhankelijk van de wensen van 
de toekomstige ( of huidige?) opdrachtgever/”eigenaar.” 

De privè kleuterscholen, waar al mijn kinderen terecht kwamen, hanteerden zonder uitzondering deze 
behandelmethoden! Ritueel toegebrachte helse pijnen en mishandelingen en seksuele perversiteiten 
waren steeds de basis ingrediënten voor mind-control programmeringen die altijd beginnen bij 
kinderen die nog heel klein zijn. 

Danny sloot zijn computer “opleiding” af, nog voordat hij vier jaar oud was! Tijdens mijn helings- en 
deprogrammeringsproces drong de gruwelijke werkelijkheid tot mij door dat ik Danny, toen hij klein 
was, eindeloos hetzelfde verhaaltje had moeten voorlezen. Het verhaaltje over Danny de Dinosaurus. 
Toen ik dat boekje opzocht om het jaren later nog eens te lezen, struikelde ik automatisch over het erg 
vaak herhaalde zinnetje in dat boekje:”Er is geen plek om je te verstoppen, en er is geen plek waar je 
naar toe kan vluchten.” Dit is ook weer een overduidelijk voorbeeld van, hoe ik zelf, nota bene als zijn 
eigen moeder, er absoluut onbewust voor zorgde dat de programmering van mijn eigen zoon ook 
daadwerkelijk in tact bleef, en zelfs elke keer bij het horen van die woorden nog sterker werd. Alsof ik 
zelf mijn zoon opsloot in zijn wereld en met deze tekst elke keer opnieuw nog een extra slot op zijn 
“verblijf”schroefde, waarmee ik alleen maar de programmering versterkte die gebruikt werd om het 
hersenen gedeelte dat gebruikt werd door zijn controllers ver weg te sluiten van het alledaagse 
nuchtere verstand, het bewustzijn, dat geen weet had van dat “andere leven.” Bij het doen van deze 
ontdekking voelde ik het bloed uit mijn aderen wegtrekken. Zo wordt de liefde van de moeder gebruikt 
om het eigen kind te verraden en niemand van ons had bij “zijn volle bewustzijn “ ( als daar al enige 
sprake van kon zijn) enig idee dat dit gemene spel van list en bedrog gewoon dag en nacht doorging, 
ook op momenten dat er in geen velden of wegen nette pakken te zien waren, of wanneer je vol liefde 
aan de rand van het bed je eigen kind een verhaaltje voorleest. 

Henry Kissinger was de man die de grootste rol gespeeld heeft in de programmering van Danny. Hij 
deelde de lakens uit en bepaalde alles bij het creëren van het databestand voor gebruik door NASA en 
defensie in Danny`s geest. Danny was, en is dat misschien nog steeds, voorbereid op een sleutelpositie 
binnen de NASA en/of Defensie. In eigen persoon of net als ik alleen maar handig om steeds in de 
buurt te hebben. Het kan ook zijn dat hij in de voetsporen van zijn opa Ford of Oom Lyle Curran moet 
treden. Hij staat gepland als toekomstig wetenschapper of specialist of iets in die geest. Ik heb ooit een 
gesprek van Henry hierover opgevangen, maar kan het me niet meer in details herinneren.  
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(inzet: uit de volgende zin zou je ook kunnen concluderen dat Danny als toekomstig astronaut wordt 
opgeleid.)  

Danny heeft erg gespecialiseerde programmering ondergaan met betrekking tot planeten als Jupiter-
Mars-Venus-Pluto-Saturnus-enz. Mijn programmering schreef mij voor dat ik hem s`avonds voor het 
slapen gaan steeds moest instoppen met dezelfde woorden:”Ik hou van jou tot aan de maan en nog 
veel, veel, veel, veel verder. 50 keer verder, 100 keer verder, Duizend keer verder dan de maan, een 
triljoen keer verder dan dat en tot in de oneindigheid verder, zo ver dat je duizelig werd van al de 
cijfers. Cijfers die Danny toen al in zijn hoofd had zitten! Hij zei dat vaak tegen mij, net voordat hij ging 
slapen, maar dat enorme getal heb ik om de een of andere domme reden blijkbaar nooit kunnen 
onthouden. 

Danny en Kelly hadden allebei van die fluoriserende sterren, en planeten in hun slaapkamer boven hun 
bed, net zoals ik. Danny heeft een schat aan hightech informatie in zijn geheugen archief zitten. Ik 
mocht een demonstratie bijwonen in Point Mugu, waar hij voor een groep toehoorders werd geplaatst 
om zijn mogelijkheden te demonstreren. Henry nam Danny mee naar diverse lokaties om de 
technologie te tonen waarmee een vijfjarig kind als een vroegrijpe genius “verkocht” werd. Een 
wonderkind met een mega geheugen, die de intelligentie liet zien van een Harvard student. Danny 
werd ook wel “de intelligentie van de toekomst”genoemd. Ze zeiden dat hij pas echt “tot volle 
bloei”zou komen in zijn verdere opleiding. Wat dat dan ook in mocht houden. Ze zeiden dat Danny 
tegen die tijd volledig “functioneel” zou zijn en dan uitsluitend voor buitenlandse missies gebruikt zou 
gaan worden. Henry vertelde veel over Danny en ik herinner me nog dat Danny zich eens tijdens een 
demonstratie vasthield aan de broekspijp van Henry voor een beetje steun en zelfvertrouwen. Hij was 
nog geen vijf jaar oud en nog erg onzeker en verlegen. Na zijn vijfde verdween die onzekerheid als 
sneeuw voor de zon. Of dit Danny zelf was, of dat het een onderdeel was van zijn programmering zal ik 
nooit weten. 

In navolging van de “vooropleiding”van zijn moeder, werd Danny ook elk jaar door de gruwelijke 
martelgang gesleurd in Disneyland. De Matterhorn Rit was er een die ze gebruikten voordat ze hem bij 
me weghaalden in Disneyland voor weer andere programmeringsdoeleinden, en net als destijds bij 
mijn eigen moeder, liet ik het zonder er bij na te denken gebeuren. Andere programmering werd 
gedaan op de luchtmachtbasis Edwards. Craig nam de hele familie mee daar naartoe in onze 
kampeerwagen en wij brachten er de nacht door en werden de volgende ochtend allemaal 
gereconditioneerd of geprogrammeerd. Twee mannen in witte uniformen kwamen Danny en mij 
s`morgensvroeg ophalen bij onze kampeerwagen en wij gingen gewillig en gedachtenloos met hen 
mee. Kelly stond huilend in de deuropening in haar kleine aardbeitjesbloes, want ze wilde Danny niet 
laten gaan, maar Craig hield haar vast en sloeg haar op haar been om haar op te laten houden met 
huilen. De mannen namen ons mee door grote glazen deuren en we werden opnieuw naar de beruchte 
stoel gebracht, waar de nachtmerrie weer van voor af aan begon. We zaten nu naast elkaar in de grote 
metalen stoel en we keken in de grote brillen die voor onze gezichten geplaatst waren. Voordat ze 
begonnen kregen we allebei een injectie. Koptelefoons lieten soms even muziek horen, maar meestal 
waren het geluidseffecten, terwijl ze ons vertelden dat we nu samen een geheel vormden en dat het 
sterrenstelsel dat we zagen zich in de binnenste cellen van onze eigen hersenen bevond. Via de brillen 
zagen we (zogenaamd binnen in ons hoofd) een prachtige voorstelling van het universum met planeten 
en sterren. Ze vertelden ons dat we allebei ons eigen systeem hadden, maar dat we ook allebei de 
ontbrekende helft hadden van andermans brein. Zo konden we elkaar volledig aanvullen en altijd de 
ontbrekende schakel toevoegen. Zoals met vriendschapsringen of kettingen waarbij je allebei de helft 
hebt, maar alleen als je bij elkaar bent kun je die helften in elkaar passen en dan krijg je dus het geheel. 
Naderhand leek het alsof Danny`s ogen zich steeds wisselend op een andere plaats bevonden, maar 
nooit tegelijktijdig. Ze werkten absoluut afzonderlijk van elkaar. Ik werd soms bang van mijn kind, en 
bevreesd voor mij eigen kind, want zelfs in gedrogeerde toestand vreesde ik vaak voor zijn leven. Als 
onze “behandeling”voor die dag er weer op zat, brachten ze ons terug naar de kampeerwagen en dan 

326 



hielp ik Danny naar binnen en legde hem dan in het bovenste bed zodat hij kon slapen. Hij lag languit 
op zijn rug en verroerde geen vin, hij was volledig van de wereld voor de rest van de dag. 

Ik wandelde zelf wat wezenloos rond op deze grote parkeerplaats van wit grind en daar liepen veel 
kinderen rond, allemaal in een soort van zombie trance. Ik werd later ergens zittend wakker en voelde 
me verdoofd en in paniek. Ik rende naar onze kampeerwagen, maar miste de deur volledig en klapte 
frontaal tegen de zijwand. Bij mijn tweede poging viel ik zowat met de deur onder de arm binnen en 
rende naar Danny. Ik pakte hem op en hield hem liefdevol tegen mij aan. Hij keek me aan alsof hij elk 
moment kon doodgaan. Ik vroeg:”Schatje, is er iets dat ik voor je doen kan?“ Hij duimde op z`n 
duimpje, keek me aan en schudde met zijn hoofdje van “Nee” dus bleef ik hem alleen maar vasthouden 
en ik zei:”Ik hou van je Danny.” 

Kelly werd meegenomen naar militaire basissen in Ventura, Oxnard, Point Mugu, en de Edwards 
luchtmachtbasis, maar Danny ging meestal naar Point Mugu. Met de hele familie moesten we naar de 
Edwards luchtmachtbasis. Vanaf Point Mugu werd Danny soms opgehaald met een helikopter en ik heb 
nooit enig idee gehad waar ze met hem heen gingen. Delen van Danny werden al van heel jongs af aan 
geprogrammeerd om het schaakspel perfect te spelen met de bedoeling het estafettestokje van mama 
over te nemen op het punt waar ik het af liet weten met het bezorgen en ontcijferen van cryptische 
boodschappen. 

UITSTAPJES NAAR HET EILAND CATALINA 

Een à twee weken per jaar waren gereserveerd voor een geplande vacantie. Uitstapjes van een lang 
weekend waren heel gewoon, en kwamen vaak pas op het laatste moment in ons op. Onze week in 
Augustus op het eiland Catalina, dat zo`n veertig kilometer uit de kust ligt van Californië, was een 
jaarlijks terugkerend ritueel. Craig en ik gingen daar bijna elk jaar naar toe vanaf 1971 totdat ik in 1991 
Californië achter mij liet. Mijn kinderen gaan er nog steeds naar toe met hun vader, en nu dat ze al wat 
ouder zijn, gaan ze ook wel los van elkaar. 

Ik werd tijdens die “vakanties” op Catalina Island gebruikt voor seks met Reagan en soms buiten onze 
vacantie ook wel door andere beroemdheden. Ik was geprogrammeerd voor seks met Reagan in het 
Wrigleys landgoed, het Zane Gray en andere hotels op het eiland. Het leek er veel op dat Reagan daar 
altijd anoniem of incognito naar toe reisde, vanwege “veiligheidsmaatregelen” omdat niemand mocht 
weten dat hij daar was. 

Terwijl ik bezig was met mijn vaderlandse plicht te vervullen, had ik geen enkel idee wat mijn kinderen 
en mijn man daar eigenlijk steeds moesten doen. Het lijkt mij althans aannemelijk dat ze ons steeds 
allemaal bij elkaar hielden voor een bijzondere reden. 

 

WE BETALEN BELASTING……..JA, VOOR WAT EIGENLIJK? 

Ik ben er zeker van dat u als lezer geen idee had van het feit, dat uw zuurverdiende centjes die u voor 
een groot deel af moet dragen aan de belastingdienst, uitgegeven worden aan: beveiliging, vliegreizen 
en high tech programmeerapparatuur en dik betaalde mind-controlspecialisten en dat allemaal enkel 
en alleen zodat presidenten, regeringsleiders en beroemdheden buitenechtelijk seksueel tevreden 
gesteld kunnen worden, en zodat streng geheime boodschappen over en weer gaan, via het duurst 
mogelijk bedenkbare transportmiddel dat er is. Dat dit geld met miljoenen tegelijk over de balk gegooid 
wordt, om boodschappen door mind-control menselijke robots te laten bezorgen over de hele wereld, 
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boodschappen welteverstaan, die slechts één doel dienen; namelijk het welslagen van de plannen van 
De Raad voor het tot leven brengen van De Nieuwe Wereld Orde. 

Om nog maar te zwijgen over de salarissen van de heren politici en de mensen van de NSA, zoals Henry 
Kissinger, die ontelbare uren heeft doorgebracht met het bedenken van strategieën om het euvele plan 
van De Raad om de hele wereld voor hen op de knieën te dwingen gestalte te doen krijgen.  

Ik kan mezelf zelfs geen voorstelling maken van de kosten voor de privè helikoptervluchten met een 
kompleet uitgerust team agenten van de geheime dienst, de kosten voor kapsels, kleding, schoenen, 
sierraden en de “voorbereidingen“ wat elke keer opnieuw weer nodig was om slechts één enkele mind-
control seksslavin op het adres van haar “missie” te brengen. Veelal voor slechts een potje seks in het 
“belang van de Nationale veiligheid.” 

Kelly werd enkele jaren geleden hals over kop per ambulance naar het ziekenhuis getransporteerd. Dit 
gebeurde na een van haar vele zelfmoordpogingen, die automatisch naar de oppervlakte komen, in de 
vorm van een geprogrammeerd commando: “Pleeg zelfmoord, zeg maar dag tegen de wereld,” op 
momenten dat zij zich “verboden” dingen begon te herinneren.  

Alleen al die rekening voor dat ambulancetransport en de daar op aansluitende behandeling tart elk 
voorstellingsvermogen. 

Deze zelfmoordpogingen konden gebeuren, doordat wij, toen wij ouder werden, vaker los van elkaar 
werden ingezet voor bepaalde opdrachten, wie weet ligt hierin meteen het antwoord waarom ze ons 
steeds dicht bij elkaar hielden. 

HONKBALTEAM DODGER DIAMONDS 

De hiervolgende informatie gaat deels, maar beslist niet alleen maar, over de ervaringen die mij weer 
te binnen schoten in relatie tot mijn gebruik bij Tommy Lasorda en het honkbalteam van Los Angeles; 
de Dodgers.  

Ik heb willekeurig enkele bijzondere gebeurtenissen geselecteerd waarvan ik denk dat ze voor u als 
lezer nog iets toe kunnen voegen ten aanzien van het begrijpen van hoe ver mind-control zich al heeft 
ontwikkeld en wat er op grote schaal gebeurd zonder dat ook maar iemand er iets van merkt 

Tommy Lasardo gaf een nieuwe betekenis aan het begrip: nieuwe leden recruteren voor de Dodgers. In 
plaats van dat hier sprake was van nieuwe talenten recruteren voor honkbal, was het een lange 
polonaise van vrouwen en kinderen die gerecruteerd werden voor seks. Het was een zieke “geniale 
inval”. Als de Dodgers wonnen, mocht elke speler die gepresteerd had een van de vrouwen of kinderen 
uit de opgestelde rij kiezen. En hadden ze slecht gepresteerd?…….Dan geen seks. 

Dodger Diamonds had een dubbele betekenis. Naast de betekenis van het diamantvormige speelveld, 
was het ook een woordspeling die zinspeelde op de door de sponsor ter beschikking gestelde 
geprogrammeerde seksslaven en slavinnen die ook wel Dodger Diamanten genoemd werden. De 
Dodgers konden dan uit de rij kiezen wie of wat ze wilden voor seks. Lasorda sprak ook graag een 
beetje dubbelzinnig en hij kon dan tegen zijn spelers zeggen:” Als je goed speelt op de Dodger diamond 
( het speelveld) krijg je in ruil een Dodger Diamond.” ( een seks slaaf ) Het presidentiële model droeg 
vaak diamanten als indentificatie voor “programma dragende slaaf.” Mijn dochter en ik waren beiden 
vaak op pad gestuurd met boodschappen terwijl wij voor die gelegenheden dan met diamanten 
werden uitgedost. Diamanten zeiden zoveel als:”Eerst praten en dan seksen.” Andersom werkte het 
programma niet. 
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In de kleedkamer werden dan de vrouwen en kinderen op een rijtje neergezet. Lasorda wees dan een 
kind of een vrouw aan die was gekozen door een speler en zei dan met zijn handen wijzend:”Hij neemt 
die daar.” Hij noemde nooit iemand bij naam, de spelers niet en de slaven niet. Hij wees altijd alleen 
iemand aan en zij dan :”Die daar.” Het hoorde blijkbaar allemaal bij het “spel”na het spel als ze 
gewonnen hadden tenminste. De Dodgers mochten zelf geen enkele actie ondernemen of iemand 
aanwijzen. Ze moesten hun wensen aan de coach te kennen geven en hij zei dan wie met wie seks zou 
hebben. Wij stapten dan naar voren en gingen naar de speler die ons gekozen had en gingen met hem 
naar een andere ruimte, in een hoek, of wat hij wilde. De kleedkamer van de Dodgers was soms gevuld 
met Dodgers die seks hadden met vrouwen en kinderen, soms zelfs in de laatste onderbreking wanneer 
de overwinning al zeker was, maar toch meestal pas na afloop van de wedstrijd. 

Ik werd soms aan die kleine korte gekoppeld, die kleine met die kromme beentjes die waggelend liep 
als een eend. Zijn naam was Ron Cey. Hij koos mij regelmatig uit de rij en nadat ik gekozen was, ging hij 
altijd eerst met een arm leunend tegen de muur “kennismaken.”Dat gesprek duurde nooit langer dan 
twee minuten en dan wilde hij van bil. Hij was er van onder de indruk hoe goed het mij lukte om te 
neuken terwijl ik rechtop tegen de muur stond. Hij was gek op mijn kapsel en het idee dat ik getrouwd 
was, wond hem extra op. Hij leek veel over mij te weten, terwijl ik niets van hem wist, behalve dat hij 
naar zweet stonk en dat hij behoorlijk grof was tegen de persoonlijkheid in mij die speciaal voor deze 
Dodgers ontmoetingen gecreëerd was. 

Cyndey Garvey ( nu de ex vrouw van Steve Garvey) maakte vaak deel uit van de rij die klaarstond voor 
gebruik door de Dodgers. Mijn dochter Kelly werd ook zo nu en dan in de rij gezet. Krisha en Whitney 
Garvey ( de dochters van Steve en Cyndey Garvey) werden ook vaak in de rij gezet. De spelers die het 
beste gepresteerd hadden op het speelveld hadden de eerste keus. 

De eerste keer dat Whitney in de rij gezet werd “zij is nu oud genoeg” was ze pas een jaar of vier- vijf 
oud. Cyndy schreeuwde nog:”Oh God nee, nee, niet Whitney.” Twee mannen kwamen naar voren, 
pakten haar bij haar armen en gristen haar weg. Ze namen haar mee naar de naastgelegen ruimte en 
sloten de deur achter zich. We konden haar allemaal ontzettend horen gillen en tekeer gaan. Het was 
afschuwelijk. 

“Als je uit de rij danst, betaal je altijd de prijs, misschien wel met jouw leven.” Zei Lasorda. Toen namen 
ze Whitney mee naar een zijkamer en toen hoorden we allemaal hoe zij gilde en huilde. Lasorda zei 
tegen de overgeblevenen die nog in de rij stonden:”Dat probleem hebben we verder niet meer, of 
hebben we dan nog wel?” Hij was erg grof en gewelddadig. Toen ze Cyndy terug brachten in de 
kleedkamer, zei Lasorda dat Cyndy`s gedrag ervoor gezorgd had dat Whitney slaag had gekregen. Hij 
zei:”Als de moeder meer respect getoond had, zou er geen probleem geweest zijn.” 

Toen ze Whitney terugbrachten in de kleedkamer kon ze amper lopen. Ze kwam die avond niet meer 
terug in de rij; ze was te zwaar gewond. 

Ik had deze ervaring al vaker gedaan en was helaas zo vaak getuige geweest van dit soort schrikbewind, 
dat er iets in mij was, dat mezelf er altijd van weerhield in te grijpen als ze iets met mijn kinderen 
deden, in het bijzonder bij Kelly. Ik wist uit ervaring dat ze haar nog veel harder zouden mishandelen 
als ik ook maar ooit probeerde haar te beschermen.  

Op zekere avond verloren de Dodgers de wedstrijd. Nu ging het seksen na afloop dus niet door en 
werden wij allemaal weer naar huis gestuurd, maar niet voordat we eerst allemaal in onze sexy kleding 
in de rij hadden gestaan en de Dodgers met eigen ogen konden zien wat ze die avond misliepen. 
Tommy zei dat hij wilde dat de jongens leerden van hun fouten en dat ze meer hun best zouden doen 
om te winnen. “Een grote overwinning staat gelijk aan een groot geldbedrag, vergeet dat nooit.” Zei 
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Lasorda. Tommy Lasorda en anderen vernederden Cyndy Garvey door mij in de kleedkamer te brengen 
en mij naakt tegen de douchewand te zetten en haar precies voor de inkijk naar de douche, toen lieten 
ze haar man Steve binnen en hij nam mij staande tegen de douchewand, terwijl Cyndy gedwongen 
werd toe te kijken. Dit gebeurde regelmatig, waarbij er altijd iemand was ( meestal Lasorda) die haar 
vertelde, dat ze niet goed genoeg was, of niet genoeg vrouw voor Steve. Ze maakten haar uit voor 
stomme trut en achterbaks wijf en dan werd ze herhaaldelijk heel hard met de vlakke hand in haar 
gezicht geslagen. Ik weet niet waarom ze dat deden, maar bij mij deden ze dat ook en ik zag het ook bij 
veel van de andere vrouwen gebeuren. En terwijl Cyndy een pak klappen kreeg, stond haar eigen man 
Steve er sadistisch bij te grijnzen. Cyndy keek uit haar ogen alsof ze geen idee had waar ze eigenlijk 
was. Meteen daarna nam Lasorda haar mee naar buiten en zette haar op de tribune, op haar vaste 
plek, waar ze altijd zat tijdens de wedstrijden als een plichtsbewuste trouwe fan en vrouw van een van 
de Dodgers. Bij dit soort gelegenheden werden de leden van de pers weggestuurd of kregen ze 
opdracht om Cyndy met rust te laten. Een enkele hardnekkige journalist kreeg te horen dat hij door het 
komplete honkbalteam uit het stadion gegooid werd als hij niet opdonderde. “Waarom dan?” vroeg de 
hardnekkige jongeman nog eens, “Omdat ze zich niet lekker voelt vandaag, en nou opgedonderd!” 

De bewering over Project Monarch, dat sommige rijke mensen feitelijk eigenaar zijn van sommige 
Dodger spelers EN hun kinderen kan ik helaas alleen maar bevestigen. Vaak wordt dit cryptisch 
omschreven als “sponsoring,” maar het zijn in feite de eigenaars. Net zoals je eigenaar kunt zijn van 
een stoeterij met racepaarden. De eigenaar neemt alle beslissingen zonder dat de “lijfeigene” daarin 
zelf een stem heeft, of er zelfs maar van op de hoogte wordt gebracht. Als de speler het op het veld 
goed doet, haalt de eigenaar, buiten medeweten van de speler en achter de schermen, enorme grote 
sommen geld binnen. Zoals dat ook met topartiesten, acteurs, actrices en popsterren gebeurt. Steve 
Garney en zijn vrouw Cyndy, (inmiddels ex-vrouw) en hun twee kinderen werden “gesponsord” door 
een rijke familie, en van wat ik ervan zag, werd hun familie op dezelfde manier gemanipuleerd als mijn 
eigen gezinnetje, door middel van mind-control en voor het financiele welzijn van anderen. 

Op zekere avond zat ik al in de kleedkamer in “rustmodus” op het moment te wachten dat we “in de 
rij”moesten, terwijl Lasorda druk bezig was met het team. Hij tekende een plattegrond van het 
speelveld op een groot schoolbord terwijl de Dodgers allemaal op een paar banken zaten toe te kijken. 
Hij sprak daarbij in grappige rijmende zinnen, rijmpjes die mij nogal onbenullig leken. Het leek mij toe 
dat de spelers allemaal robots waren die hun programmering kregen door middel van de woorden die 
Lasorda tegen ieder van hen zei. Ik hoorde hoe hij dingen zei als:”Steve ( Garvey) jij slaat een homerun 
en Ron ( Cey) jij blijft als stank voor dank vandaag op de reservebank.” Hij ging zo van speler tot speler 
en het leek wel alsof hij een navigatiesysteem afstelde op de te volgen route op automatische piloot. Er 
was geen discussie, iedereen werd cryptisch of rechtstreeks verteld wat er van hem verwacht werd. Hij 
legde het spel van te voren vast in zijn spelers. Van de wedstrijd zelf zag ik nooit zo veel. Als ik het al 
probeerde, kon ik me niet genoeg concentreren om te kijken, omdat ik geprogrammeerd was om “niets 
te zien,” ik mocht de spelers niet “zien” of “herkennen” als ik ze ooit tegen zou komen. Ik was 
geprogrammeerd niet naar de Dodgers te kijken met het zinnetje:”Je zult onder geweld bezwijken, als 
je blijft kijken,”of :”Je herkent ze niet op straat, zelfs niet als er eentje voor je staat.” De mensen die 
geen idee hadden van mijn programmering hielden mij vaak voor de gek met mijn “onbegrip”van het 
spel. “Hoe kun je nou zo dom zijn?” Ik vroeg zelfs een keer aan mijn man, nadat we al een eeuwigheid 
hoog boven in het stadion zaten:”Wie zijn die mannen daar beneden?” Mijn man en een paar vrienden 
keken naar mij alsof ik achterlijk was en schoten in de lach en zeiden:”Dat zijn de scheidsrechters.” Ik 
zat muurvast in mijn programmering. 

Craig sleepte me altijd mee naar de wedstrijden van de Dodgers, maar ik wilde daar nooit naartoe.Ik 
haatte het om er naartoe te gaan, maar ik had geen enkele reden, kon niets “bedenken” waarom ik 
daar niet naartoe zou gaan. Soms gingen onze kleine kinderen met ons mee en doken dan ineens op “in 
de rij”om door de Dodgers gebruikt te worden voor seks. Ik raakte daardoor helemaal van slag, zelfs 
terwijl ik zwaar geprogrammeerd was om dit te negeren. Sommige alters in mijn geest vroegen zich af 
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hoe mijn kinderen daar ineens terecht gekomen waren, en hoe ze weer naar huis moesten komen, of 
ze hier wel veilig waren of misschien ritueel vermoord zouden worden. Craig stond erbij als een zombie 
en had dat zenuwachtige lachje van hem dat hij wel vaker liet zien als hij probeerde ergens “bij te 
horen.” We waren allebei totaal hulpeloos en geen baas over ons eigen lichaam of geest, niet in staat 
ons zelf te beschermen, om over het beschermen van onze eigen kinderen maar helemaal te zwijgen. 
Tommy Lasorda stond in verbinding met een hele hoop ongure Maffia achtige types. Ze zwierven altijd 
in en om het Dodger stadion in hun nette pakken waaronder ze stuk voor stuk een vuurwapen 
verborgen. Er vonden in dat stadion ook geheime vergaderingen plaats tussen politici en er waren ook 
afspraken waarbij grote hoeveelheden drugs van eigenaar wisselden. Dan waren er ook nog de 
vergaderingen tussen Maffia leden en leidinggevende personen op belangrijke posten in de show- of 
filmwereld en politici. Deze vergaderingen vonden gewoonlijk plaats, terwijl in het stadion de wedstrijd 
volop aan de gang was. 

Vroeger werden de meeste betalingen nog in contanten gedaan voor drugs, illegale aandelen, of 
andere investeringen die het daglicht niet konden verdragen. Koffertjes met geld schoven van de ene 
kant van de tafel naar de andere kant en kwamen onderweg een koffertje tegen met waardepapieren, 
cocaïne, heroïne, edelstenen of iets anders, waar men niet eerlijk aangekomen was. Voor zover ik me 
kan herinneren, kan dit eigenlijk op elk moment na 1976 geweest zijn. Bob Hope was ook regelmatig 
van de partij om vlug van koffertje te wisselen en dan ook weer net zo snel te verdwijnen alsdat hij 
gekomen was. Hij had altijd een bijzonder oogje op Cyndy, hij moest haar altijd even snel kussen en 
haar borsten aanraken, terwijl zij als een standbeeld in robotmodus stond, en nergens weet van had. 

Wie er ook op enig moment eigenaar was van de Dodgers, of van een gedeelte van hen, al deze 
zogenaamde “sponsoren”kwamen vroeg of laat in het chique restaurant in het Dodger stadion of in de 
kleedkamers. Vaak werd ik op een missie uitgestuurd in het stadion en door Bob Hope zelf 
weggebracht in zijn limousine en hij gaf me dan specifieke instructies hoe ik deze bewuste man moest 
gaan verleiden, welke belangrijke vragen ik hem moest stellen en welke boodschap ik bij hem achter 
moest laten.  

Een sponsor-eigenaar had een donkere huid, zwart haar, met een normaal postuur en hij droeg altijd 
een net pak en een donkere bril. Hij vond het sexy als ik zijn bril van zijn neus pakte, deze weglegde en 
hem begon te kussen. Hij had een zware lucht van dure parfum om zich heen hangen en  hij droeg 
zwart ondergoed. Onder zijn lange broek droeg hij een klein pistool in een enkelholster. Ik was er op 
getraind om mannen voorzichtig te “ontwapenen” door heel voorzichtig hun wapens te verwijderen en 
opzij te leggen, terwijl ik hen verleidde en ontkleedde. Het kwam in het verleden soms wel voor dat dit 
juist “de opdracht”was. Ik werd er dan op uit gestuurd om het doelwit te verleiden en te ontwapenen, 
en op het juiste moment kwam dan de huurmoordenaar binnen die mijn “werk”af maakte. Na zo`n 
voorval konden ze dagenlang helemaal niets meer met mij aanvangen en dus besloten ze mij deze 
opdrachten in de toekomst niet meer te laten doen. 

Deze Dodger eigenaar hield er niet van om gezien te worden. Hij werkte niet alleen en had een hele 
hoop Maffia achtige jongens die voor hem werkten, en Bob stuurde mij er op zekere dag op uit om uit 
te vinden wie dat waren. Hij zat alleen op een bank in de kleedkamer net voor de rust en ik legde 
voorzichtig mijn hand op zijn schouder om hem niet aan het schrikken te maken. Hij kende mij en hij 
dacht dat ik voor Lasorda werkte, dus hij liet hij mij mijn gang gaan terwijl ik hem kuste, zijn nek 
streelde en hem aan mij liet wennen. Toen zei hij:”Laten we hier weggaan,” en hij nam me mee naar 
een chique luxe kamer in het stadion met een groot bed. Hij bestelde champagne en kaviaar en dat 
werd zo snel binnengebracht, dat het wel leek alsof ze er achter de deur mee hadden staan wachten.  

Ik gebruikte de kleine witte pilletjes die ik in zijn drankje moest doen om de gewenste medewerking te 
krijgen wanneer het “vragenuurtje” begon. Hij had natuurlijk eerst seks met mij, maar daarna kwam 

331 



mijn eigenlijke opdracht pas, en ik vroeg hem naar de Columbiaanse drugsverbinding en waar de 
volgende grote transactie plaats zou vinden en hij “zong als een koorknaapje”:”Jamaica,” Toen ik vroeg 
wanneer dat deze transactie plaats zou vinden, zei hij:”In de lente, als de appelbomen in bloei staan.” 
En toen was het tijd voor de Hamvraag:”Wie gaat dat voor jou regelen?” en hij zei:”Tommy en de 
jongens van de Federale.” Waarmee duidelijk werd dat de wereld inderdaad maar erg klein is. Iedereen 
kende iedereen. 

Reagan kwam zo nu en dan ook naar het stadion. Hij kwam er meestal om Hope te ontmoeten. Ze 
zaten dan altijd te vergaderen en plannen te smeden in het restaurant dat bij die gelegenheden altijd 
hermetisch afgesloten was voor het gewone publiek. Ik weet dit omdat ik er jarenlang zelf bij zat. Het 
was dan mijn taak om naar hun gesprek te luisteren en hen te corrigeren als zij iets zeiden wat 
indruiste tegen iets dat was opgeslagen in mijn “gegevens.” De transacties die plaats moesten vinden, 
werden altijd afgestemd op degene die in het Witte Huis zat op dat moment. Reagan, Ford, en Bush 
kwamen allemaal ooit daar in dat Dodgerstadion op diverse momenten gedurende hun ambstermijnen. 
Met die presidenten leek het wel alsof ze van te voren al een plaats hadden in de corruptie van het 
porno en drugs netwerk, want de presidenten kwamen en gingen weer, maar het werk bleef altijd 
steeds hetzelfde. Er was geen enkel verschil tussen de doelstellingen van de ene president of de 
andere. Hun agenda werd door De Raad opgesteld en beslist niet in het Witte Huis geschreven. Het 
stadion van de Dodgers was ( is misschien nog steeds? ) een perfecte dekmantel voor heel wat 
geheime besprekingen die niets met het besturen van onze natie van doen hebben.Ik werd daar ook 
soms door de geheime dienst opgehaald met een helikopter en naar Washington DC gevlogen om te 
debriefen of om weer nieuwe informatie op te halen die dan weer ergens anders in het land moest 
worden afgegeven. Steeds onder escorte van de geheime dienst.  

(Inzet: Het begrip “Geheime Dienst” begint in dit verhaal steeds meer gestalte te krijgen als:”De dienst 
die eigenlijk geheim had moet blijven.” Helaas!) 

Regeringsleiders van over de hele wereld kwamen naar het Dodger Stadion.  

Het was op die plaats waar de Amerikaanse Regering, afgevaardigden van het Witte Huis en lieden in 
topniveaufuncties bij de diverse legerafdelingen en ook  uit de bankierswereld zaken deden met de 
onderwereld, de Maffia, drugskartels enz. Hierbij waren regeringsleiders van over de hele wereld 
betrokken. Niemand in de buitenwereld, die ook maar een idee had dat ze er waren, want ze werden 
midden in het afgesloten stadion uit hun helikopters gelaten, of in hun geblindeerde limousines 
binnengebracht op exact door de geheime dienst gecoördineerde tijdstippen en ook weer op dezelfde 
manier terug getransporteerd. 

Toen Steve Garvey voor de Dodgers speelde, had hij een kantoor in Calabasas dat door hem en de 
groep van mensen die hem in hun macht hadden werd gebruikt voor illegale activiteiten en pornografie 
van volwassenen en kleine kinderen. Ik werd in zijn zogenaamde kantoor gefilmd in pornofilms met 
verschillende mensen, waaronder hijzelf, zijn vrouw en zijn kinderen. Zelfs mijn eigen kinderen zijn daar 
verschillende keren gefilmd in pornografische films.  

Soms werden mijn dochter Kelly samen met Whitney en Krisha gefilmd in kinder pornografie. Heel veel 
andere kinderen werden gedwongen gefilmd in kinderpornografie. Ook mijn zoon Kevin. Veel van deze 
filmopnamen werden gemaakt in privè kantoren of in gewone woonhuizen. Dit gebeurde nooit in het 
Dodgerstadion, waar je nooit filmcamera`s zag tijdens de seks. 

Cyndy en ik werden samen in een pornofilm gefilmd in het kantoor van Steve. We droegen allebei een 
miniscuul klein Frans diensterschortje en voor de rest helemaal niets. Cyndy kreeg een zwart masker, 
misschien was dat wel in een poging om haar werkelijke identiteit te verbloemen. Ze had een schaal 
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met slagroom die ze over haar hele lichaam smeerde, en ik werd gedwongen die van haar af te likken. 
Mij was van tevoren precies verteld wat ik moest doen en zeggen. Ze namen close-up shots toen ik 
werd gecommandeerd om haar oraal te bevredigen. In de beginjaren 80 werd er een film opgenomen 
toen mijn dochter Kelly “oud genoeg was” ( ze was net iets ouder als drie jaar) en ze begonnen toen 
met Cyndy te filmen, onze dochters en mijzelf. Een titel van een van deze films herinner ik me 
nog:”Mammie en ik.”  Pornografie van Cyndy en mij samen werd op een privèstrand gefilmd in Malibu. 
Ik werd die dag opgehaald met een wit bestelbusje, maar ook vaak genoeg met een luxe limousine. 
Cyndy en ik moesten naakt over het strand rennen en er waren ook een paar honden bij die speels met 
ons mee huppelden. Een van de opnames met Cyndy samen werd gemaakt in de Colony, voor het huis 
van Barbra Streisand. Barbra was er blijkbaar niet toen ze ons daar heen namen om porno opnames te 
maken. 

LAS VIRGINES SCHOOL DISTRICT 

Henry zei eens ooit:”Er bestaat niets overtuigenders dan een zwangere vrouw die een toespraak houdt 
ten behoeve van educatieve doeleinden.” Hij liet mij toespraken houden voor groepen van mensen die 
betrokken waren bij diverse aspecten van het onderwijssysteem. Deze toehoorders bestonden uit de 
grote bonzen voor het ministerie van onderwijs tot aan het Californische ministerie van justitie aan toe. 
Henry zei dat ik in een gevecht verwikkeld was geraakt waarbij ik zelf kon vechten voor het verhogen 
van het onderwijsniveau voor mijn toekomstig nageslacht. Dat moest nu gebeuren, zei hij, zodat ik 
rustig achterover kon leunen tegen de tijd dat mijn kinderen naar school zouden gaan. Ze zouden 
volgens Henry de beste opleiding krijgen die er voor geld maar te koop was. 

Ik begon deze toespraken te houden toen ik hoogzwanger was van Kelly. Henry gebruikte mij in 
Sacramento-Californië om de bevolking aan het idee te laten wennen van “ De noodzaak van een 
nieuwe wetgeving ten behoeve van het aanpassen van het onderwijssysteem voor basisscholen.” Een 
hele tijd later ging ik dan weer terug naar Washington DC, met de resultaten die inmiddels bereikt 
waren in Californië, om deze daar weer te presenteren aan invloedrijke personen binnen de regering, 
die hun macht aan konden wenden om op de ingeslagen weg in Californië door te gaan, maar nu op 
landelijk niveau. Op de een of andere manier kreeg Henry het toch steeds weer voor elkaar om de 
juiste mensen voor zijn karretje te spannen. In Californië werd “proefgedraaid” en als eenmaal bleek 
dat de opzet werkte, wilde men dit nieuwe systeem in heel Amerika invoeren. Dit vereiste enorm veel 
planning en nog veel meer verbeten vastberadenheid. Beide eigenschappen waren volop aanwezig bij 
Henry Kissinger. Jaren van voorbereiding gingen hieraan vooraf, om er zeker van te zijn dat alle 
kinderen ( die in aanmerking kwamen) -in het hele land- klaar zouden zijn gestoomd voor het jaar 2000 
wanneer volgens hun planning de transformatie van de massa zou moeten plaatsvinden en de Nieuwe 
Wereld Orde een vaststaand feit zou moeten zijn. 

Dom Zimrig, de hoofdinspecteur van het Las Virgines Scholen District ( LVSD) was tot over zijn oren 
verwikkeld in de zogenaamde “toewijzingscommissie” die beslisten welke kinderen voor “extra 
opleiding”in aanmerking kwamen, en welke niet. Elk geselecteerd kind had een eigen programma, dat 
per kind werd afgesteld op de bijzondere kwaliteiten die aanwezig waren, zodat al op zeer jonge 
leeftijd begonnen kon worden met de trainingen en conditioneringen die vereist waren om in de 
toekomst aan de “standaard” van De Nieuwe Wereld Orde te kunnen voldoen. 

Ik moest mezelf bij Don Zimrig op kantoor melden om gegevens op te slaan aangaande het geheime 
kinderprogramma, waarbij ik de namen van de kinderen kreeg, geboortedata, adressen, en alle 
gegevens van de ouders, de speciale aandacht die nodig was per kind, en welke individuele 
programmeringen wenselijk waren. Ik zat recht voor hem, als een echte robot die helemaal niets leek 
te registreren, maar ondertussen werkte in mijn geest alles op volle toeren om bij te houden wat hij 
allemaal doorgaf, profielschetsen van kinderen, speciale films of filmbeelden die ze als verplichte 
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leerstof kregen voorgeschreven, of bepaalde boekjes die ze dienden te lezen of uit voorgelezen 
dienden te worden enz. Tegen de tijd dat de kinderen naar de basisschool gingen waren ze al zover 
“voorbereid” dat hun verdere programmering als vanzelf moest gaan. Ze zouden door hun 
“vooropleiding” onmiddellijk oppikken wat er van hen verwacht werd bij het noemen van een speciaal 
woord dat hun speciale vaardigheden accuut activeren zou. Ze hadden allemaal een fotografisch 
geheugen en een snel-leer lesprogramma dat hen in staat stelde om supersnel lesmateriaal te 
verwerken, dit ook meteen te begrijpen en te kunnen hergebruiken met hun eigen verstand. Veel 
vrouwen die opzettelijk in onderwijs- of begeleidingsfuncties geplaatst werden, waren óf zelf ook 
geprogrammeerd, óf ze waren stekeblind, want ze leken het nooit te merken als er een kind uit de klas 
verdween voor “bijzonder onderricht.” 

Kinderen werden gekozen vanwege bijzondere talenten of mogelijkheden. Bijvoorbeeld: bij families 
waar een sterk atlethische geschiedenis aanwezig was bij de voorouders, of als beide ouders 
uitblonken in sport, kreeg het kind zonder hier ook maar iets vanaf te weten het label ”superatleet” 
aangemeten. Dan waren er de rijke bonzen die de mogelijkheid hadden om zich als “sponsor”voor het 
kind op te werpen en het zo in een “veelbelovende toekomst” te voorzien. Dat hield in de praktijk in 
dat de “sponsor” nu betaalde voor een “speciale opleiding” die uiteraard geheel in overeenstemming 
moest zijn met zijn “bijzondere” wensen. De sponsor bepaalde vanaf dat moment wat er met het kind 
gebeurde, zonder medeweten of instemming van de ouders die al in een vroeger stadium buitenspel 
gezet werden door ze te programmeren, mishandelen, bedreigen of gewoon uit de weg te ruimen.  

Mijn Kelly werd van dichtbij goed in de gaten gehouden en had altijd een speciale “leermeester” om 
haar “in toom te houden.” Onze eigenaren zagen haar als een jonge schoonheid en schreven haar 
extreem positieve sociale vaardigheden toe, en bouwden van daaruit aan hun ideaalbeeld. Binnen de 
school was een team van ambtenaren, ouders en leraren om er op toe te zien dat de reeds 
geconditioneerde kinderen werden opgevoed op de manier die nodig was om later in de toekomst ook 
daadwerkelijk de functie te kunnen vervullen die op jonge leeftijd al vaststond voor het niets 
vermoedende kind. 

De mensen achter deze opzet hebben eindeloos onderzoek gedaan naar de reacties van het menselijk 
brein op………………alles! Ze weten nu precies welke mate van stimulering er nodig is om 
programmering op de meest effectieve manier toe te passen. Gedurende een tijdsbestek van vele 
jaren is er onderzoek gedaan, zijn er tests uitgevoerd en is er uitgebreid geëxperimenteerd met hele 
kleine kinderen, deze kinderen waren“gekozen”of geselecteerd al lang voor hun geboorte. Het aspect 
van genetische manipulatie speelt hierbij een crusiale rol en daarbij wordt ook nog zeer serieus in 
overweging genomen dat de genetisch aanwezige talenten met de juiste “training” tot een zeer hoog 
ontwikkeld kind zullen leiden.  

Hoe nobel dit streven ook moge zijn, het komt in feite toch hier op neer, dat wat ze werkelijk daar 
creëren, geen supermens is, maar een hoog ontwikkelde robot die ontdaan is van elk persoonlijk 
menselijk trekje, tot op het punt dat deze supermens totaal niet meer in staat is voor zichzelf te kiezen 
of zelfs maar daarover na te denken. Ze hebben deze supermensen van hun vrije wil beroofd, en van 
elke andere keuze in het leven.  

(Inzet: Het zijn juist die keuzes in het leven, die je zelf maakt, die het leven zo interessant maken en dat 
ook steeds blijven houden.) 

SEXCRAMENTO HOOFDSTAD VAN CALIFORNIË en SENATOR PETE WILSON 

De organisatie is enorm en de wereldwijde vertakkingen zitten overal. Er waren heel veel mensen 
betrokken bij deze opzet en de techniek heeft door de jaren heen een enorme vlucht gemaakt, 
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waardoor er bij kinderen op kleuterscholen steeds minder pijnlijke programmeringsmethoden en 
marteling gebruikt hoeft te worden tijdens de beginperiode, waarin de basisprogrammeringen en 
codesleutels worden ingeprogrammeerd voor een gegarandeerd succesvol gebruik in de toekomst. 
Pete Wilson speelde een hele belangrijke rol in deze opzet en hij werd al op de juiste plek geposteerd 
in 1980. Ik werd met Ann Eklund naar Sacramento gestuurd. Zij was de directrice van de Sumac 
Elementary School in het begin van de 80er jaren en wij werden samen op pad gestuurd om deze 
programma`s effectief in actie te laten komen in het hele schooldistrict. Hoewel ik destijds geen 
vermoeden had dat ik zelf deelnam aan deze opzet, zag ik mezelf jaren later terug, gedurende een 
flashback, terwijl ik samen met Ann Eklund aan boord ging van een vliegtuig, en dat we samen ook 
weer uitstapten en samen een taxi namen en samen allerlei afdelingen van het Californische Onderwijs 
Instituut bezochten. Het lijkt er veel op dat de instructies voor deze nieuwe manier van lesgeven van 
bovenaf werd opgedrongen aan de scholen die niets te zeggen hadden. De elite zien het als een 
technologie om kinderen “bekwamer” te maken, we creëren de “Superbreinen van de toekomst”voor 
later gebruik in het belang van ons land en onze veiligheid. De kinderen die hier onvrijwillig aan 
deelnemen worden onder dwang volgepropt met gegevens die opgeslagen worden in hun al in jonge 
jaren gecreëerde opslagsystemen, ze zijn in staat om gigantische hoeveelheden informatie op te slaan 
in de bijzondere opslagruimte, die al in aanbouw was vanaf hun derde levensjaar. Hen is niet geleerd te 
denken, ze zijn gewoon getraind, alleen maar om gebruikt te worden als computer. 

Ann Eklund zat er ook tot over haar oren in, en dat was al vanaf het begin van dit “leerproject.”  

Het radarwerk werd pas goed in beweging gezet in Sacramento in de vroege 80er jaren en dat was een 
samenspel tussen Ann Eklund, Don Zimring, Pete Wilson en enkele bollebozen uit Washington DC. Ik 
werd naar DC gevlogen om voor een comitè verslag uit te brengen over hoe de voortgang was van het 
programma. Bij die gelegenheden werd er dan zo nu en dan een demonstratie gegeven, door een kind 
op een podium voor het comitè te plaatsen, en zijn/haar computervaardigheden te tonen. De niet zo 
goedgelovige senatoren en congresleden moesten soms overtuigd worden volgens het oude gezegde 
“Eerst zien en dan geloven.” Het kind kon op commando geactiveerd worden en vervolgens eindeloos 
de meest complexe technische informatie spuien. Ze zagen deze kinderen als de prototypes van de 
nakomelingen van mij. Deze politici die allemaal op de hoogte waren van mijn bestaan en mijn 
mogelijkheden en dat ik de privécomputer was van Henry Kissinger, waren heel erg verbaasd te zien, 
dat met dezelfde training bij ieder kind het zelfde resultaat kon worden bereikt als bij mij het geval 
was. Reagan wist hiervan en was er bij betrokken, en George Bush sr. ook.  

Onze instructies voor het speciaal programmeren van een individueel kind, voor een bijzondere 
“toekomst,” kwamen niet zelden rechtstreeks van het Witte Huis, omdat veel van deze rijke mensen 
juist deze kinderen “adopteerden” die “een belofte” inhielden. Deze elite toezichthouders 
beschouwden deze “bijzondere” kinderen als de grote belofte van de toekomst.  

Voorgeprogrammeerd met hun eigen wijsheden en verlangens omtrent hoe zij zelf vonden dat de 
wereld geregeerd zou moeten worden, gebaseerd op hun eigen ideeën over normen en waarden. 

GOD STA ONS BIJ! 

(inzet: Dit programma speelde dus al vanaf de 70er - 80er jaren, en wellicht nog veel eerder. Met een 
simpele rekensom, kom ik nu in het jaar 2015, dan uit op slachtoffers die nu tussen de 30 tot 50 jaar 
moeten zijn. Het schrikbeeld duikt bij mij op, dat dit dus in het jaar 2015 van toepassing kan zijn op een 
groot deel van alle regeringsleiders WERELDWIJD! Als je de ontwikkelingen in de wereldpolitiek volgt, 
en de ontwikkelingen in de financiële markten, lijkt deze gedachte niet eens zo ver gezocht.) 
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Het programma van het LVSD was het basisproject waar alles mee begon, en veel fondsen die nodig 
waren vanuit de overheid werden goedgekeurd en toegewezen, maar meteen al bij binnenkomst werd 
de melk afgeroomd door de penningmeester die de financieringen van “bijzondere kinderen” naar 
eigen inzicht voorkeursbehandelingen gaf. De “bijzondere kinderen”werden uit hun normale klaslokaal 
gehaald en in een aparte ruimte aan speciale audiotapes gekoppeld, daarbij kregen ze bepaalde 
boekjes waarin plaatjes stonden waarnaar gekeken diende te worden in het allereerste begin. Niet veel 
later ging men dan al over op echte computers en geluiden. Als het voor een kind “tijd” was om 
bepaalde beelden vast te leggen in zijn brein, en die beelden waren nog niet op video beschikbaar, en 
dat kwam toen nog wel eens voor, dan werd er een projector geïnstalleerd met van die enorme 
spoelen met filmrollen om de beelden visueel vast te leggen. Gewoonlijk gebeurde dit bij voorkeur 
door middel van de videospeler, en later weer met behulp van computers. Dit was echter nog in de 
begindagen van de programmering. Deze visuele beelden zetten het brein op een complexe manier aan 
het werk waarbij sluimerende hersenfuncties geactiveerd werden, en het waren juist die 
hersenfuncties die door de programmeurs gebruikt werd om op verder te programmeren en op deze 
manier het kind te kunnen manipuleren. Ze hebben jarenlang experiment na experiment uitgevoerd, 
om de meest effectieve apparatuur te ontwikkelen die gebruikt kan worden op weerloze kinderen. 
Veel van de originele donaties en subsidies die voor schoolprojecten bedoeld waren, werden 
rechtstreeks gebruikt voor onderzoek en om techneuten te betalen die de apparatuur ontwikkelden en 
testten. In die tijd werd er maar heel weinig van de subsidies aan scholengemeenschappen gebruikt 
voor het doel waar het eigenlijk voor bedoeld was. Ik ben er vrijwel zeker van dat de herinneringen die 
ik heb aan de tijd dat ik Reagan vergezelde naar Point Mugu en andere plekken voor toespraken, 
allemaal te maken hebben met het feit dat ik zelf “gedemonstreerd “werd aan anderen, en dat ik op 
commando ook zelf eindeloos gegevens kon spuien over de technologie die gebruikt werd op kinderen 
van drie, vier en vijf jaar oud. 

Reagan gebruikte mij vaak voor demonstraties, omdat hij zei dat ik de tand des tijds overleefd had. 
Hetgeen zoveel betekende als dat ik al dertig jaar “trouw” dienst deed, zonder een “lekkage” of een 
noemenswaardig probleem. Ik hoorde hem tegen mensen zeggen dat ik zo echt was, dat hij soms 
vergat dat ik een geprogrammeerde robot was. Hij zei dat het ook zijn charmes had want:”Je krijgt al 
de voordelen van de robot, maar ook de geneugtes van de menselijke warmte en zachtheid.” Hij was 
erg trots op de technologie en sprak er openlijk over, binnen een vertrouwd clubje mensen. Ik werd 
aan het leger gedemonstreerd, aan politici enz. zodat ze allemaal getuige konden zijn van de 
technologie en dan demonstreerde ik mijn voorgeprogrammeerde informatie. Er waren een heleboel 
van die mannen die een privè demonstratie nodig hadden van mijn seksuele mogelijkheden om zich 
uiteindelijk toch onder de echte “gelovigen” te scharen. Als er mannen in het gezelschap waren ( en 
het waren meestal alleen mannen) dan was er na de “droge” demonstratie, altijd achteraf wel 
minstens één “natte” demonstratie.  

Bij een gelegenheid hoorde ik Pete Wilson spreken, en daarbij werd een demonstratie gegeven over 
het onderwijssysteem, die in helemaal niets te maken had, met wat er werkelijk achter de schermen 
plaatsvond. Men moest echter iets verzinnen om de gigantische bedragen te verantwoorden die ze 
eindeloos probeerden binnen te halen voor hun geheime project. Het was allemaal een grote 
opgezette komedie, zij wisten dat ze het geld zouden krijgen, ze wisten waar het vandaan kwam en hoe 
ze eraan konden komen. Het had meer iets te maken met alles legaal over proberen te laten komen, 
het moest voor de buitenwereld op een gewone school blijven lijken, terwijl er achter de schermen 
plannen gesmeed werden om de nieuwste mind-control technologie op de leerlingen los te laten. Hun 
instelling was er een van arrogantie en de gedachte dat de gewone burger toch te stom was om te 
begrijpen wat zij aan het doen waren, “omdat die boeren nu eenmaal niet het vereiste intellect 
hadden.” Op deze manier werd de geheimhouding goed gepraat, met het waanidee in het achterhoofd, 
dat dit nieuwe systeem een vooruitgang voor de samenleving betekende; een zegen voor de mensheid, 
en totdat mensen de resultaten zelf in actie zullen zien, en zichzelf zullen kunnen overtuigen van de 
effectieviteit van deze nieuwste vorm van educatie, moesten zij voorlopig de manier waarop dit gedaan 
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werd, geheim houden. Ze waren erg overtuigend als er mensen geïntimideerd moesten worden om 
hen met rust te laten. Mensen die niet snapten waar dit allemaal over ging deden uit vrees om zich 
belachelijk te maken vanzelf al een stapje terug. Ik werd vanaf de begin jaren 80 voor dit project 
gebruikt en het interesseerde helemaal niemand of ik zwanger was, net uit het ziekenhuis kwam, 
mezelf hondsberoerd voelde, of wat dan ook. Mijn persoonlijke situatie werd altijd overschaduwd door 
mijn multifunctionele inzetbaarheid. 

Pete Wilson werd hoogstwaarschijnlijk als gouverneur “gekozen” zodat ze hun opzet waar konden 
maken zonder enige weerstand vanuit het district waar zich dit allemaal af zou gaan spelen. Ann Eklund 
introduceerde mij aan hem in de beginjaren 80 en op die manier werd de seksuele connectie tussen 
Pete Wilson en De Raad tot stand gebracht. Vanaf dat moment werd ik op regelmatige basis door De 
Raad met informatie “gevoerd” ( vanuit de hotelkamer in de Holliday Inn, of het Mariott via gesloten tv 
circuit ) informatie, om af te leveren aan Pete Wilson.  

Pete Wilson sprong braaf door alle brandende hoepels die ze hem voorhielden en dus bleven ze hem 
steunen net zoals ze met Reagan deden. Het grote verschil met Reagan was, dat Reagan volledig 
onverschillig en ook vaak onwetend was in vergelijking tot Pete Wilson die meer precies deed wat De 
Raad wilde. Reagan deed maar wat, en had vaak geen enkel idee waar hij mee bezig was. Het enige 
waar hij eeuwig over liep te zuchten was:“Het bevalt me niets hoe het allemaal loopt” ( wat dat dan 
ook inhield ) en dat was het ook waar hij “grote problemen” mee had. Dan hielp een aai over zijn bol en 
de “presidentiële behandeling” altijd als een wonder om hem zijn zorgen en de hele wereld erbij te 
laten vergeten. 

De planning van het schooldistrict was regelrecht gericht op het voorschoolse misbruik van de 
allerkleinsten. Om dit te bewerkstelligen werden in het doelgebied gloednieuwe moderne baby-opvang 
faciliteiten geopend om hun nietsvermoedende “prooi” binnen te lokken. Deze faciliteiten werden bij 
voorkeur in de directe buurt van de kleuterschool gerealiseerd, zodat “vooropleiding” al plaatsvond 
nog voordat de kinderen naar de kleuterschool gingen. Op die kleuterscholen werden uiteraard ook al 
vooraf de juiste “onderwijzers”in positie gebracht, als schaakstukken op een schaakbord, om de 
kinderen van “voortgezet onderwijs” te kunnen voorzien. De Raad had heel veel mensen in de meest 
begeerde posities geposteerd, helemaal boven aan de maatschappelijke ladder, in vele verschillende 
vakgebieden om de benodigde geldstroom voor hun groots opgezette plan steeds vlot stromend te 
houden, zodat succes wel verzekerd moest zijn. Ze hadden overal hun geprogrammeerde mensen op 
de plek waar ze die hebben wilden, van de kantinejuffrouw tot de directrice, en van de leiding van het 
districtsbestuur tot in het ministerie van onderwijs aan toe. Alle sleutelposities werden bekleed door 
geprogrammeerde robots om er zeker van te zijn dat hun plannen doorgang konden vinden en dat er 
niemand ( zoals ik nu ) letterlijk “uit de school klapte.” 

Niet lang na mijn auto ongeluk op 12 april 1985, werkte ik verder in Sumac Basisschool als coördinator 
voor de kinderkermis. Ik was al enige tijd bezig met de voorbereidingen, maar nu had ik (door het auto 
ongeluk) zo veel pijn, dat ik het moest doen met een steunkraag om mijn nek en sterke pijnstillers. Zelfs 
mijn moeder en mijn vader kwamen kijken, terwijl mijn vader toen in een rolstoel zat. Dit vond 
allemaal plaats nog voordat ik me ook maar iets van mijn verleden begon te herinneren. De inkomsten 
van dit eenvoudige eendaagse zaterdag gebeuren, die in de duizenden dollars liepen, waren van dien 
aard, dat ik prompt gevraagd werd door het bestuur van de recreatieve afdeling van Agoura om mezelf 
ook voor het jaarlijkse parkfeest in te zetten. Met het geld, dat met de organisatie van diverse 
evenementen binnen kwam, werd in de school, een hele sectie die ooit als podium dienst gedaan had, 
vervangen door computers. Rij na rij na rij. Pas enige jaren later begon ik mij een klein jongetje te 
herinneren die achter een van deze computers zat en er op los werkte, zonder besef van tijd of 
omgeving. Ik liep achter hem langs, en zoals geprogrammeerd verloor ik opzettelijk mijn evenwicht en 
gaf hem een forse knie achter in zijn rug om hem verder “geestelijk te verwarren” en daarna tikte ik 
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hem twee keer op zijn linkerschouder. Gewoonlijk ging dit gepaard met een gesproken commando of 
codewoord, iets waardoor het kind “schakelde” naar een bijzondere hersenactiviteit of een ander 
programma dat hij op commando automatisch moest volgen. Ik kan me ook een voorval herinneren 
waarbij ik de lerares van Danny benaderde met de woorden:”Gaat u het kind ook over Napoleon 
leren?” Napoleon was het sleutelwoord. Ik weet niet wat het deed, of wat het zou moeten doen, of dat 
het überhaupt iets deed met de lerares, maar het was ook verbonden met een tik op de linker 
schouder. Natuurlijk, nu ik weet dat ik zelf nooit bewust gepland heb wat ik tegen haar zei, vraag ik 
mezelf nu af, wie  dit allemaal coördineerde, wie programmeerde mij om haar en sommige studenten 
te programmeren? 

Dit nieuwe computer gebied binnen de Sumac Basisschool zorgde ervoor dat veel van de ”bijzondere” 
kinderen steeds minder tijd in de klas doorbrachten, want iedereen die kwam om ze te benaderen 
tijdens het normale lesrooster, kreeg altijd meteen het kind van zijn of haar keus mee. De kinderen 
hadden een soort van carte blanche en konden gaan en staan waar ze wilden (binnen het 
schoolgebouw) en ze gingen dan ook vaak zonder een stom woord te zeggen naar het computer 
gebied. Toen ik later helingstherapie volgde, herinnerde ik mij plotseling een voorval, waarbij ik zelf 
een videoband uit mijn tas haalde en een kind van achteren benaderde, die naar een video opname zat 
te kijken, ik verwisselde snel de band en het beeldmateriaal dat hij of zij zat te kijken via de 
videorecorder. Later gebruikten we daar computerschijfjes voor i.p.v. videobanden die op vrijwel 
dezelfde manier werden ingebracht in het apparaat. Deze kinderen waren al het doelwit van de 
organisatie vanaf dat ze nog heel klein waren. Er waren ook veel kinderen die deze “bijzondere 
aandacht “niet kregen. Deze “opleiding” was alleen maar voor “geboren”leiders, zij die in de toekomst 
zouden gaan “regeren” of voor hen die “gesponsord”werden. 

In de opzettelijk voor mij gecreëerde schijnwereld, die men het leven van alledag zou kunnen noemen, 
leefde ik volledig aangestuurd door programmering en verkeerde ik werkelijk ( of onwerkelijk?) in de 
veronderstelling dat ik een goede echtgenote was en een plichtsbewuste moeder. 

KISSINGER, BUSH EN ANDERE AFGRIJSWEKKENDE GRUWELEN 

Op zekere dag tijdens een opdracht, stond ik bij een officiële ontvangst boven aan een grote trap met 
marmeren treden, en ik keek naar de bedrijvigheid beneden mij in de ruime hal. Ik zag uit een zijkamer 
Reagan te voorschijn komen en hij keek meteen naar boven waar ik stond. Met een vinger aan zijn 
mond gaf hij te kennen dat ik niet mocht spreken, hij gaf me te verstaan dat ik naar beneden moest 
komen en hem buiten moest opwachten. Ik keek meteen de andere kant op om niet publiekelijk met 
hem in verband gebracht te worden, en ik begon te lopen. Toen ik buiten kwam, werd ik opgewacht 
door een agent van de geheime dienst die mij onmiddellijk wegmoffelde in een daar geparkeerd 
staande limousine. Toen Reagan even later arriveerde stapte deze aan het andere uiterste einde in, om 
geen inkijk te geven op de plek waar ik zat. Nadat we veilig waren in de beschutting van het zwaar 
getinte glas, glimlachte hij naar mij en kuste mij. Hij zei dat hij mij gemist had. Hij zei ook dat hij met mij 
naar het Pentagon moest om mij aan een paar vrienden van hem voor te stellen. Eenmaal daar 
gearriveerd, werd mij dossier na dossier in heel klein getypte letters voorgelegd, die ik allemaal moest 
opslaan. Ik werd ook voorgesteld aan een officier in een donkerblauw uniform met gouden biezen, dat 
erg veel op een marineuniform leek. Reagan gaf deze man de instructies om mij topgeheime 
documenten te tonen. Deze informatie moest ik opslaan in mijn geheugenarchief voor een aanstaande 
vergadering. Reagan ging weg, en ik volgde deze man naar zijn kantoor waar hij de documenten naast 
elkaar voor mij neerlegde op zijn bureau. Hij verliet het kantoor en liet mij alleen achter met de 
documenten. Ik hoorde hoe de deur aan de buitenkant op slot gedraaid werd. Ik zat ingesloten. Ik was 
daar gedurende geruime tijd bezig in zijn kantoor om alles in me op te nemen. Het waren maar vier 
dossiers, maar erg specifiek en gedetailleerd, al kan ik me met de beste wil van de wereld de inhoud 
niet voor de geest halen. Als ik het zou kunnen, zou ik het nu met u delen, maar ik kan me dit voorval 
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wel herinneren, maar de strekking van de documenten helaas niet meer. Die officier kwam zo nu en 
dan kijken of ik al klaar was, en toen dat het geval was, wilde hij me daar zo snel mogelijk weg hebben. 
Hij bracht mij naar een wachtende limousine. Reagan was er toen al niet meer. 

NIET BEGREPEN HUMOR OP HET WITTE HUIS 

“Ben je eenmaal in het Witte Huis, dan blijf je voor altijd in het Witte Huis, ik weet zelf de weg naar 
boven!” was een zin die Bob in mijn systeem geprogrammeerd had, om tegen de presidenten te 
zeggen. 

Toe ik dat tegen Reagan zei, kon hij daar helemaal niet om lachen. Toen ik hem zei dat ik dit van Bob 
moest zeggen, sloeg hij als een blad aan een boom om: hij glimlachte en zei:” Ach Bob,? Doe die ouwe 
rakker maar de hartelijke groeten van me als je hem ziet.” 

Als je eenmaal op de lijst stond om “Het Witte Huis te doen” werd je keer op keer weer gebruikt, net 
zolang alsdat jouw “eigenaar” daar mee akkoord bleef gaan. 

COZUMEL 

Het was in september van het jaar ( ik weet niet zeker 1984 of 1986 ) dat Craig en ik met wat vrienden 
uit de tandartsenwereld naar Cozumel gingen voor een duikvakantie. Anderhalve dag van dat 
“uitstapje”was al op voorhand gereserveerd voor Reagan. De mannen in pakken kwamen mij midden in 
de nacht ophalen. Het gebeurde vaak op die manier, dat ze plotseling in de kamer stonden en mij 
gewoon meenamen. Ze zeiden dat ze waren gekomen om mij “voor te bereiden” waarvan ik wist dat 
dit marteling en isolatie betekende, als voorbereiding op mijn ontmoeting met Reagan. Ik werd in een 
cementen onderhoudskelder gezet. Het was er donker met uitzondering van een klein rood lichtje dat 
brandde op een warmwaterboiler in de hoek van de ruimte. Dat was zo`n beetje het enige licht dat ik 
zag totdat het daglicht werd. Zoals altijd had men mij al mijn kleding afgenomen, en ik was de hele 
nacht naakt op de cementen vloer. Van tijd tot tijd kwamen ze langs om mij met het 
stroomstootwapen te zappen. Mijn lichaam schokte, en kronkelde van de pijn, mijn handen schoten als 
automatisch in de hoogte, en toen klapte ik in elkaar op de grond. Ze zeiden dat ik moest blijven staan, 
dat ik niet mocht gaan zitten of in slaap vallen. Als dat toch gebeurde werd ik weer gezapped met hoge 
voltage, en ook als ik alles deed wat ze vroegen werd ik gezapped. Ik kreeg het zo of zo. 

Als ik soms mijn behoefte moest doen, deed ik dat altijd in een hoek, en daar kreeg ik ook altijd slaag 
voor. Die mannen waren mededogenloos, kenden geen genade of gevoel en waren ongelooflijk 
gewelddadig en hardhandig. Ze sloegen me, schenen felle lichten in mijn ogen, gaven me 
stroomstoten, het was pure marteling. Ze injecteerden me vrijwel altijd met een of ander verdovend 
middel totdat ik kompleet dubbelklapte. Een van hen bedekte me dan met een deken of laken en droeg 
mij naar een klaarstaande auto. Het volgende wat ik me dan weer kan herinneren is dat ik wakker werd 
op een hotelkamer, waar mij verteld werd mezelf te gaan douchen en mijn haren te wassen en als ik 
klaar was, moest ik de kleren aantrekken die ze al voor mij hadden klaargelegd. Wanneer ik klaar was 
met mezelf weer toonbaar te maken en make-up, haren, nagels en alles weer in orde was, werd ik naar 
een schaarsverlicht restaurant gebracht waar Reagan al zat te eten. Het was al laat en er waren verder 
geen andere mensen in het restaurant. Reagan glimlachte naar mij en pakte mijn linkerhand waarbij hij 
via het aanrakingsprogramma mijn modus als “sexbeluste tijgerin” activeerde. Hij knipoogde 
“veelbelovend”naar mij terwijl hij tegenover mij zat en zijn maaltijd verder op at. Ik zat er zelf op dat 
moment helemaal doorheen en had de grootste moeite mezelf onder controle te houden. Mijn 
innerlijke systeem was geprogrammeerd om nooit een fout te maken met betrekking tot welke 
persoonlijkheid “naar de voorgrond trad.” Ik was hier zo vaak voor gewaarschuwd door mijn 
programmeurs, dat als dit ooit zou gebeuren, dat het een fatale fout zou zijn, met ook meteen een 
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fatale afloop. Ik was er op geprogrammeerd om mijn innerlijke persoonlijkheidssysteem te laten 
“bewaken”door een inwendig overzichtcomitè dat binnen een fractie van een seconde besloot “wie” er 
naar de oppervlakte moest. Het was ook niet zo zeer dat ik naar de verkeerde persoonlijkheid 
geactiveerd was, ik denk dat het meer een kwestie was van de fysieke begrenzing van het lichaam, 
zoals een draaiende motor je plotseling in de steek laat op de snelweg. 

Reagan zei:”Je ziet er fantastisch uit, zoals altijd.” Ik glimlachte verlegen en hij tilde zijn hand op, deed 
mijn haar opzij vanaf mijn schouders, drukte op de zijkant van mijn nek. Ik had het gevoel dat mijn ogen 
uit mijn hoofd plopten. Hij keek verschrikt de agenten aan van de geheime dienst, en hij zei dat hij 
dacht :”Dat ik er nog niet helemaal klaar voor was.” 

De geheim agenten namen mij mee naar buiten in de frisse zeelucht en wandelden een beetje met mij 
rond, toen brachten ze mij terug naar hem. Ze zeiden:”Doe je ding!”en ik ging zitten. Nu was ik wat 
meer bij de les. Vrolijker en spraakzaam! Reagan, die ondertussen zijn eten op had, nam mij bij mijn 
hand en zei:”Laten we maken dat we hier wegkomen.” We verlieten het restaurant dwars door de 
keuken en via de achterdeur, met agenten van de geheime dienst voor ons en agenten van de geheime 
dienst achter ons. Zoals altijd stond er een limousine klaar en wij namen plaats. Ik vroeg hem waar 
Nancy was, en hij zei:”Thuis, waar ze thuishoort!” Hij trok mijn benen over zijn schoot en zei:”Jou staat 
vanavond nog wat te wachten!” 

Laat in de avond stopten wij voor een groot wit hotel. We gingen wat gehaast naar binnen, nadat een 
van de geheime dienst agenten had gekeken of er helemaal niemand in de hotellobby was. Reagan en 
ik gingen regelrecht de lift in en naar de tweede verdieping. We volgden daar een van de geheime 
dienst agenten, die voor ons op liep naar een hotelkamerdeur, die hij opende en daarop meteen zelf 
naar binnen liep. Na een korte inspectie van de kamer kwam hij terug en gaf ons een goedkeurend 
knikje met zijn hoofd. Wij gingen naar binnen, en twee agenten posteerden zich links en rechts van de 
deur.Het was niet de meest chique kamer, maar het kon er mee door. Reagan ontdeed mij van mijn 
witte zomermantel die ik gekregen had om aan te doen en ging naast mij op het bed zitten.Hij sprak 
tegen mij terwijl hij op mijn rug mijn jurk losritste. Deze keer kleedde hij mij uit, en onthulde zo mijn 
sneeuwwitte leica bh, broekje en witte nylons die ik gekregen had om aan te doen. Wat Reagan die 
avond bezielde weet ik niet, maar hij was hardstochtelijk en hij had helemaal niets van het passieve 
bedgedrag dat ik van hem gewend was. Het verrasste mij hoe anders hij plotseling was. Hij sabbelde 
aan mijn oorlelletje en wreef rondjes om mijn navel om de “sexbeluste nymfomane”in mij los te  
maken, en ik zonk op mijn knieën voor hem en verzorgde hem oraal. Toen hij na een tijd op zijn rug 
draaide klom ik bovenop hem om hem tot een orgasme te brengen. Al snel lag ik naast hem en we 
sukkelden allebei in slaap. 

Het was al enige uren later, dat een van de agenten van de geheime dienst mij wekte en me 
doordringend aankeek met een vinger op zijn mond. Ik moest stil zijn. Reagan sliep nog en die had zijn 
rust hard nodig om ons land goed te kunnen regeren. De agent griste vlug mijn kleren bij elkaar en 
bracht me naar een andere kamer om mezelf weer toonbaar te maken. Buiten stond al een donkere 
sedan klaar die mij terugbracht naar mijn hotel. Dat hotel heette heel toepasselijk: El Presidente. 

De volgende ochtend werd ik wakker naast mijn man in onze hotelkamer alsof ik alleen maar een dutje 
gedaan had. Ik voelde me wat raar, erg moe, lusteloos, en met geen enkele herinnering aan mijn 
nachtelijke uitstapje met de president van de Verenigde Staten. Die avond gingen mijn man en ik uit 
eten met onze vrienden en ik kon niet veel meer opbrengen dan mijn maaltijd opeten, en een beetje 
vermoeid glimlachen uit beleefdheid als er iemand aan tafel mij aansprak. Ik kreeg het nog net voor 
elkaar om niet tijdens het eten in slaap te vallen, maar ik kon het die avond niet afwachten om weer 
terug in bed te komen. De volgende ochtend ontwaakte ik als een wrak en ik voelde me misselijk, maar 
ik wist niet waarom ik nu echt zo moe was. Ik begon te denken dat moe zijn, afwezig zijn en erg vaak 
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misselijk zijn, iets was waar ik schijnbaar mee geboren was. Ik was nooit in staat om verder dan die 
gedachte te denken, om door die geheugenverlies barrière heen te breken. Dat gebeurde pas vele 
jaren later. 

HET EILAND CATALINA 

Op het eiland Catalina werd ik gebruikt voor seks met Reagan, maar ook wel met andere 
“hoogwaardigheidsbekleders” en staatshoofden, net als bij diverse artiesten. Als Nancy zich niet in zijn 
reisgezelschap bevond, hield dat gewoonlijk in dat ik er was voor de seks. Ze vergezelde hem wel zo nu 
en dan bij zakelijke aangelegenheden en vergaderingen. Als Ronnie mijn hand aanraakte of zelfs maar 
vriendelijk naar mij keek was ze altijd meteen overstuur. Uit het blikveld van Nancy zei hij me dan “mijn 
mooie kleine hersentjes niet te breken over haar.” Sex met Reagan vond gewoonlijk plaats op het 
Wrigleys landgoed, het Zane Grey hotel en nog wat wisselende hotels op het eiland. Hij deed altijd erg 
zijn best niet op te vallen, het leek er altijd veel op dat hij niet wilde dat ook maar iemand wist dat hij 
daar “stiekum”op Catalina was. 

Zoals te doen gebruikelijk was, werd ik altijd door twee agenten van de geheime dienst naar mijn 
“werk”gebracht. Als het maar een korte afstand was, liepen we gewoonlijk. Zij wezen mij de plek waar 
we heen gingen en liepen dan een heel stuk achter mij, zo dat het net leek alsof we niet bij elkaar 
hoorden. Een agent bracht me dan in de hotelkamer waar ik op Reagan moest gaan zitten wachten. Bij 
voorkeur naakt. Dat was zijn ultieme fantasie, maar die wisselde ook wel eens. Hij vertelde me elke 
keer, hoe hij het de volgende keer wilde hebben, en mijn programmering kon niet anders dan doen 
zoals mij gezegd werd. Wanneer ik dan weer buiten kwam, stonden er steeds weer de agenten van de 
geheime dienst die mij terugbrachten naar mijn hotelkamer. 

Als ik naar het naakte lichaam van Reagan keek zag ik een bleke vellerige buik en kont. Hij was niet dik, 
gewoon vellerig, bijna gerimpeld, gewoon oud en afgeleefd. Als ik naar hem toe moest, kreeg ik altijd 
van tevoren de duidelijke opdracht dat ik Oscar de la Rente parfum moest opdoen. Een keer sprayen 
links in mijn nek, een keer sprayen rechts in mijn nek, beide polsen en eenmaal sprayen tussen mijn 
benen. Hij was erg op geurtjes geörienteerd en mijn lichaam moest altijd superschoon zijn. Hij zei me 
ook vaak dat hij mij lekker vond ruiken. Reagan was een erg passieve man in bed. Hij lag letterlijk de 
hele tijd op zijn rug en liet mij al het werk doen. Hij was niet gewelddadig, maar hij was zeker ook niet 
hardstochtelijk betrokken bij de daad. Hij hield ervan als ik zijn rug masseerde en als ik hem hielp met 
zijn pyjama aandoen. Het voelde voor mij soms alsof ik een kind verwende en knuffelde net voor het 
slapen gaan, ondanks het feit dat hij 40 jaar ouder was als ik. Hij hield van orde en regelmaat. Het was 
gewoon routine voor hem, variatie zat er nauwelijks in. Op zekere avond in het huis op het landgoed 
van de Wrigleys, wilde hij dat ik net deed alsof ik hem dwong om mij te neuken. Dat was voor hem echt 
een hele afwisseling. Na het spel zette hij het stroomstootwapen op mijn rug. Ik wist nooit van tevoren 
te zeggen bij Reagan, wanneer ik het verwachten kon, want hij glimlachte altijd en plotseling werd ik 
dan buiten bewustzijn gezapd. Ik viel dan flauw, of raakte bewusteloos en hij ving me dan zo goed 
mogelijk op, tilde mij over zich heen in bed, draaide zich om, en ging slapen terwijl onze lichamen elkaar 
dan nog steeds raakten. Soms werd het stroomstootwapen op de schedelbasis gezet, er waren 
verschillende plekken voor verschillende doeleinden; op het voorhoofd was om het geheugenbestand te 
wissen dat juist in de “computer” gebruikt was. 

CHRONISCHE PIJN 

Ik leed al gedurende vele jaren aan een chronische stekende pijn in mijn bekken die zo nu en dan als 
branderige schokken door mijn onderlichaam voelbaar waren. Ik ging dus naar een dokter om achter de 
oorzaak hiervan te komen, met als gevolg dat er in 1984 besloten werd tot een komplete 
baarmoederverwijdering. Volgens de doktoren was dat de enige methode om van mijn pijn af te komen. 
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Ik was toen 33 jaar oud. Na deze medische ingreep werd de pijn welliswaar minder, maar verdween 
nooit helemaal. Al die tijd, had ik er nog steeds geen idee van dat ik misbruikt was, pas toen ik de 
herinneringen in flashbacks terug zag keren, van het extreme seksuele misbruik dat ik mijn hele leven te 
verduren had gekregen, zakte de pijn. Pas nadat mijn verborgen verleden naar boven gebracht was, en 
ik mij bij mijn volle bewustzijn mij zelf nog steeds bewust was van mijn verleden, verdween de pijn 
voorgoed. 

Een therapeut zei eens ooit tegen mij:”Alles wat jij nodig hebt, zit in jezelf. Jouw heling moet bij jou van 
binnenuit komen.” Hij had het niet treffender kunnen zeggen. 

GEHEIME ONTMOETINGEN MET DE UIL 

Ik heb mezelf door nogal wat sprookjesboekjes heen moeten worstelen, om deze herinnering die op 
zekere dag “zomaar boven water kwam drijven” een plek te kunnen geven in het geheel. Deze 
herinnering stamt uit het volgende “sprookje.”  

Ik werd vaak met gebruikmaking van sprookjes ( helemaal toen ik nog een kind was) door Henry 
Kissinger geprogrammeerd om zijn “geheugendossier” te kunnen vullen met eindeloos geheime 
informatie voor vergaderingen. Er was een sprookje over een prachtig woud met rode bomen, maar het 
was niet echt, het bestond alleen in de fantasie. Er stonden enorme woudreuzen van bomen met 
prachtige rode boomschors en het lag ergens ver weg, verscholen tussen de bergen. Er was een 
wonderschoon piepklein prinsesje dat daar op visite kwam, en zij was de enige die dat mocht, omdat zij 
ook de enige was, die over de vereiste contacten beschikte met de dieren in het bos. Zo was ze, 
bijvoorbeeld bevriend geraakt met de grote uil die over haar waakte en voor haar veiligheid zorgde. De 
grote wijze uil waarschuwde haar als er zich soms problemen voordeden. Hij kon dat omdat hij zo wijs 
was en zo GROOT. In haar ogen zag hij er echt gigantisch groot uit, want het domme prinsesje had net 
als Alice in Wonderland van de toverpaddestoelen gesnoept, en nu zag ze alles een klein beetje anders 
als anders. Ze wist niet zeker of de uil nu echt zo groot was, of dat het kwam omdat zij maar zo klein 
was, maar hij zou voor haar uitkijken en haar waarschuwen voor eventueel naderend gevaar. 

Dit sprookje zat ergens in mijn “systeem”en kwam er op zekere dag zomaar uit. Het cammoufleerde de 
herinnering aan een soort van mannenkamp waarbij ook een grote uil een rol speelde, maar ik krijg de 
herinnering niet helemaal terug. Wat ik wel weet, is dat er daar tussen de bomen ergens een verborgen 
telefooncel was in een holle boom, waar de mannen vandaan konden bellen. Henry had mij daar mee 
naartoe genomen omdat hij mijn geheugen nodig had voor zijn data. Na een lange dag van eindeloos 
data raadplegen en toevoegen, diende het sprookje van het prinsesje en de grote uil om elke 
herinnering aan die dag volledig te wissen uit mijn bewustzijn. Ik was het prinsesje en de grote uil kan ik 
niet plaatsen. 

(Inzet: De beschrijving hier van een mannenclub tussen de bomen met een grote uil, doet Quasimodo 
heel sterk denken aan Bohemian Grove waar een enorme uil van wel 20 meter hoog staat opgesteld 
midden in een bos, waar “volwassen”mannen, gekleed in zwarte capes, maar verder helemaal naakt 
ronddansen, en elkaar als wilde dieren met urine beplassen en levende volwassenen en kinderen 
offeren aan de uil. Dit is ook de plaats die al eerder genoemd werd door Cathy Brien, waar volgens haar 
alle mind-control sexslavinnen boven de dertig jaar “wegens ouderdom” hun einde vinden. Volgens vele 
verhalen kom je niet zonder een plaats in de hierarchie van de Bohemian Grove in de Amerikaanse 
regering, en andersom lijkt ook heel moeilijk te werken. Bohemian Grove heeft de duistere reputatie 
het “voorportaal” van de hel op aarde te zijn, en er hangt nog steeds een enorme zweem van 
geheimzinnigheid om dat zogenaamde natuurreservaat.) einde inzet. 
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Kissinger had vaak ontmoetingen met George Bush sr.  in dit bos in de bergen, dat een mannenkamp 
was. Er was een heel groot houten hoofdgebouw dat gebruikt werd voor de vergaderingen, en ze 
sliepen in de kleinere apart staande houten gebouwtjes. Ik sliep in een soort van ingebouwde ruimte in 
een van die huisjes, en Henry had mij geprogrammeerd om daar te blijven totdat hij mij zou komen 
ophalen. Henry had ontmoetingen, veel ontmoetingen met George Bush toen deze vice president was. 
Veel meer ontmoetingen als met Reagan, die op dat moment de president van de Verenigde Staten 
was. Dit had hiermee te maken, dat zowel George als Henry beiden rechtstreeks  voor De Raad werkten, 
terwijl Reagan slechts als publieke marionet dienst deed.Hij was zogezegd de circusclown die het 
publiek bezighield in de pauzes. 

Het waren in die tijd altijd vice president Bush, Kissinger en een correspondent van het Witte Huis die 
bij elkaar kwamen om te bespreken wat er via de media aan persberichten naar buiten moest gaan om 
hun plannen te laten slagen. Henry had altijd zijn eigen strategiën, en kreeg heel veel voor elkaar achter 
de schermen, door mensen die in de politiek zaten of in het Witte Huis werkten op meesterlijke wijze te 
manipuleren. 

Bij nog een andere vergadering in dat verblijf in dat bos, deden Henry en George een beroep op mijn 
geografische en culturele informatieschat. Ze zochten toen de perfecte strategische punten om een 
oorlog te laten beginnen of  ergens de vlam in de pan te laten slaan door een meningsverschil  te 
creëren dat groots escaleert, om op die manier de aandacht van het Amerikaanse volk af te leiden van 
de criminele bezigheden die ze ergens anders aan het doen waren. Ik dreunde informatie op over een 
gebied, beschreef daarbij meteen het klimaat, het terrein, de toegangswegen tot de zee, bergpassen, 
tunnels etc. en ik bleef maar doorgaan met informatie spuien, totdat ze een lokatie hoorden die wel 
eens zou kunnen passen in hun plannen. Dan zeiden ze :”Stop!”en ik stopte. 

( Inzet: Dit lijken verdomme wel twee verwende snotneuzen van schooljongens die uit verveling niet 
weten welk kattekwaad vandaag weer uit te halen.) 

 

HET GEBRUIK VAN MIJN GEHEUGEN ARCHIEF GEDURENDE HET VICE 
PRESIDENTSCHAP EN HET PRESIDENTSCHAP VAN GEORGE BUSH SR. 

Gedurende de termijn dat Reagan president was, werd “mijn archief” veelvuldig geraadpleegd door 
Henry Kissinger en George Bush. Toen Bush president werd, veranderde er niets aan mijn taak, alleen de 
persoon die op de presidentszetel plaatsnam.  

Bij een van die gelegenheden hoorde ik hen samen praten over de Iran Contra kwestie en Henry 
vertelde George Bush precies, wat hij wel en wat hij niet mocht vertellen als hij uitspraken deed die in 
de media terecht konden komen. Om hun verhaal kloppend te houden en alle sporen achter zichzelf uit 
te wissen, gaf Kissinger in uitgebreide gesprekken door aan Bush hoe hij hiermee om diende te gaan. 
George had er een grondige hekel aan als Henry binnen in het Witte Huis zijn sigaar rookte, maar Henry 
deed net alsof hij stokdoof was en stak weer een nieuwe sigaar op. Ik denk dat hij Kissinger`s hulp zo 
broodnodig had dat hij hier verder maar geen kwestie van maakte. Je kon aan Bush altijd zien wanneer 
hij nerveus was, of wanneer hem iets niet zinde. Hij bleef zijn bril dan op en af aan het zetten, zonder 
einde. Dat was beslist een zenuwentrek van hem. 

Officiële diners bijwonen was beslist geen hobby van Henry, hij was niet erg sociaal in zijn omgang en 
deed het enkel als het niet anders kon, als het “de zaak” ten goede kwam, of als hij mij moest 
“activeren”op de juiste momenten. Wij werden altijd naast elkaar gezet aan tafel, en ook vlak naast de 
persoon die Henry op de korrel had als doelwit. Dat waren vaak belangrijke buitenlandse staatshoofden 
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of politici uit eigen land zoals leden van het congres of senatoren. Het was dan mijn taak om op het 
juiste moment de van tevoren vastgelegde teksten te zeggen, om een reactie op mijn opmerking of 
vraag uit te lokken. Hierbij werden ook de witte pilletjes wel eens in iemands drankje gedaan zodat het 
“spraakwater”beter werkte. ( Zo noemde Henry dat dan gekscherend.) Bij die diners was het de 
gewoonte dat de president met een vork of een lepel tegen zijn glas tikte om de aandacht te vragen 
voor een toast die gebruikelijk uitgebracht werd op het welzijn van, en de goede betrekkingen met de 
eregast. Alle presidenten deden dit. Maar tikken tegen een glas was ook een manier om mijn aandacht 
te krijgen, en meestal ging dat dan vergezeld van een speciale code die mij duidelijk maakte wat er de 
rest van de avond van mij verwacht werd. Nadat ze dan met elkaar klonken, werd mij de boodschap 
subtiel overgebracht naar mijn onderbewustzijn door een enkel woord dat in de toespraak of toast 
“verpakt”zat. Hoewel Henry op die avonden altijd het overzicht hield op mij, en Bob Hope dus op die 
momenten buiten spel stond, en Henry mij altijd alleen maar gebruikte voor boodschappen over te 
brengen, gesprekken “op te nemen”en voor mijn interne geheugen, was het een vaste afspraak dat de 
president altijd een beroep kon doen op mijn bijzondere “dienstverlening” maar dan bij voorkeur toch 
pas later op de dag, als Henry eerst zijn “zaakjes”had kunnen regelen. Henry speelde het echter zodanig 
dat de presidenten werkelijk dachten dat ik de hele dag van hun was. Mijn instructies waren dus van te 
voren duidelijk en van mij werd na verloop van tijd verwacht dat ik zelf maar een tijdsindeling moest 
maken voor de boodschappen en de seks. Het kwam er een beetje op neer dat ik maar moest zien wat 
ik deed. Hoewel ik daar bewust niet toe in staat was, werkten er binnen in mijn geest een paar alters 
samen die min of meer afspraken met elkaar maakten, wie er op welk moment wat zou doen. De 
presidenten waar ik voor werkte, wisten precies wie ik was en wat ik was. Ze wisten dat ik als robot 
aangestuurd diende te worden, ook terwijl ik gewoon aan tafel zat tijdens het diner(zonder te eten). Ik 
werd zo vaak op buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders “los gelaten,” soms meerdere doelwitten 
tegelijk op een avond, en ik wist precies aan wie ik wat moest zeggen, vragen etc. Bush maakte vaak van 
mij gebruik als intermediair om dingen aan de weet te komen, en om uit te vinden wie hij nog wel en 
wie hij niet meer vertrouwen kon. Het kwam ook wel voor dat ik in een vreemde taal moest optreden, 
meestal in talen, die ik bij mijn volle bewustzijn absoluut niet verstond of spreken kon. Ik moest dan het 
spreekwoordelijke ijs breken, maar vaak was dit niet eens nodig, want deze buitenlandse gasten hadden 
altijd hun eigen tolk bij zich om taalgrenzen te overbruggen. Later op de kamer zonder tolk, was het 
toch eigenlijk altijd de seks die er voor zorgde dat de taalgrenzen werden opgeheven. In mijn 
geprogrammeerde geest zaten de antwoorden kant-en-klaar opgeslagen, voor als mij iets gevraagd 
werd, ik mocht per slot van rekening niet als apart opvallen, dus kon ik moeilijk doen alsof ik doofstom 
was. “Ik werk voor de regering, en meer mag ik u daar helaas niet over vertellen”- glimlach. Was een 
van die standaardzinnetjes. Er moeten ook mannen geweest zijn, die al vooraf toestemming hadden 
gekregen, want er waren er ook die onder de bedekking van het witte damasten tafelkleed al niet van 
mijn onderlichaam af konden blijven. Deze mannen dachten dat hen een cadeautje gegeven was, maar 
in werkelijkheid werden ze aan een charmant kruisverhoor onderworpen, of waren zij de vruchtbare 
voedingsbodem waar ik de door Henry van te voren zorgvuldig geselecteerde “zaadjes”in moest 
planten, door het maken van een paar opmerkingen, die zij dan als plantgoed mee naar hun land van 
herkomst meenamen en die daar dan pas hun wortels begonnen te schieten. Ik was getraind en ik deed 
wat mij verteld werd te doen, zonder enig besef van waar ik in hemelsnaam mee bezig was. Even een 
vluggertje in een zijkantoortje, soms de presidentiële behandeling en anderen keken wel de hele avond 
verlekkerd naar mij, maar waren blijkbaar voor Henry niet interessant genoeg, want die kregen niks. 

EENS EEN MACHINE, ALTIJD EEN MACHINE! 

Bob ontmoette George Bush regelmatig voor een “potje golf” en tijdens een van die golfpartijen hoorde 
ik Bob, over mij, tegen Bush zeggen:”Eens een machine, altijd een machine.” Bush zei tegen Bob dat wij 
wel een oud getrouwd stel leken. Bob lachte en zei:”Er is helemaal niets oud aan haar.” Bush kon er niet 
om lachen en liep zwijgend naar de volgende hole, in zijn kielzog gevolgd door een hele horde agenten 
van de geheime dienst. 
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George Bush wist alles van mijn gebruik als menselijke computer. Hij behandelde mij erg ruw en 
onpersoonlijk, alsof ik geen mens was. Op zekere dag raakten de gemoederen behoorlijk verhit in een 
discussie tussen Henry en George Bush over de manier waarop Bush mij steeds behandelde. Henry 
vroeg hem op de man af:”Zou je een peperdure computer in elkaar schoppen als die het een keer niet 
doet zoals jij wil?”  

Dit was nog tijdens het vice presidentschap van Bush, toen hij regelmatig gebruik maakte van mijn 
geheugenarchief en regelmatig berichten over en weer verstuurde via mij naar Alan Greenspan en 
Kissinger. Henry tikte Bush op de vingers en zei:”George, als je gebruik wilt maken van de apparatuur, 
zul je moeten leren hoe je er mee om moet gaan,” waarop Bush als commentaar gaf:”Deze jongedame 
is alleen maar een haperend werkende machine, en als dat bij mij niet werkt, zal ik een einde aan het 
gebruik moeten maken.” 

Ik zat in “ruststand”in dezelfde kamer als waar dit gesprek plaatsvond, terwijl het gesprek verder ging 
alsof het over een verouderde machine ging in een veraf gelegen loods in een andere stad. 

HET SPEL DAT LEVEN HEET, OF IS HET EEN LANGZAME DOOD? 

George Bush was altijd erg achterbaks, geniepig, grof en gruwelijk gewelddadig. In de loop der tijd gaf 
hij mij met grote regelmaat, gruwelijk gewelddadige “bijscholingen”om beter op zijn commandos te 
reageren. Ik reageerde bij iedereen hetzelfde en altijd corresponderend met mijn programmering, maar 
hij wist gewoon niet hoe ik precies werkte. Hij was te gehaast en maakte fouten met programmeren 
waardoor zijn”computer”af en toe op “tilt”sprong.  

Dat was het hele probleem! Hij was gewoon te stom om met mij om te kunnen gaan!  

Hij wist echter verdomd goed hoe hij het vlijmscherpe psychologische mes op mijn keel moest zetten, 
en hoe hij mij sneller dan ieder ander weer “ terug op de rails” kon krijgen door mijn dochtertje te 
misbruiken voor zijn perverse pedofiele seksuele geaardheid. Hij traumatiseerde mij, door mij te 
vertellen welke gruwelijkheden hij met mijn dochtertje uithaalde, waardoor ik zelfs onder mind-control 
compleet radeloos, in en in verdrietig, en volslagen gek kon worden, van de opgesloten paniek  en de 
gevoelens die ik niet uiten kon. Hij zei ook dingen als:”Ik ken jou van binnen en buiten, vergeet dat 
nooit, als je nog een keer niet goed je werk doet, wordt jouw dochtertje een weeskind. Lig mij niet elke 
keer dwars!” Hij was ook een van de weinige mensen die geen enkele programmering normaal kon 
zeggen, hij schreeuwde altijd tegen mij, en ik was geprogrammeerd op rustig gesproken coderingen. 
Wellicht dat juist dit schreeuwen van hem er de oorzaak van was dat er vaak iets mis ging.  

Tijdens mijn programmering als klein kind moest ik van Henry “letters eten”; dat waren lettervormige 
ontbijtvlokjes die in een verpakking zaten van het merk Life (leven). George Bush bedreigde mij op een 
zo gruwelijk imponerende wijze dat ik vreesde voor mijn eigen leven en dat van mijn kinderen. Hij 
begon opnieuw met het programma: over “leven”. Omdat ik al gedurende een groot deel van mijn leven 
Life vlokjes gegeten had als onderdeel van een programmering, kreeg ik van hem de opdracht om ze 
weer te gaan eten. Ik moest van hem ( terwijl ik de lettervlokjes at) denken aan wat hij mij gezegd 
had:”Alleen als je het programma blijft volgen, blijf je in leven en dien je jouw land en jouw familie.” 
Geprogrammeerd, volledig in de war, en niet in staat om zelf te denken, stopte ik mezelf bij elke 
gelegenheid dat ik mocht eten vol met :”Leven” Ik nam zelfs kleine verpakkingen mee voor onderweg 
als ik mezelf bedreigd voelde en doodsbang was. Bush speelde het “spel” van het leven met ons, en hij 
zei soms dat we aan het “Rad van Fortuin”mochten draaien om te zien wat het “leven”ons nog te 
bieden had. Hij zei dat we vooral niet moesten vergeten dat:”Als je het spel van het leven niet volgens 
de spelregels speelt, wordt je van het bord geveegd, en mag je niet meer aan het “levensspel”mee 
doen.” Hij maakte het ook altijd duidelijk genoeg dat dit ook voor mijn kinderen gold, en omgekeerd 
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indoctrineerde hij mijn kinderen met het dreigement dat niet alleen zij, maar ook papa en mama aan 
een vroegtijdig einde van het “leven” zouden komen. 

Henry had het gedurende diezelfde periode zo druk met het perfectioneren en bewaken van zijn 
“technologie” die onder mijn huid verborgen zat, dat ik hem als mijn beschermer en reddende engel 
beschouwde, dat kwam ook omdat hijzelf nooit gewelddadig was tegen mij. Maar mijn verstand zegt mij 
nu dat hij net zo goed deel uitmaakte van de groep van mensen die mij mijn leven lang mishandeld 
hebben en uitgebuit. De werkelijkheid dat het juist “mijn beschermengel” was, die in feite achter alle 
mishandelingen, het seksueel misbruik, en het stelen van mijn hele leven zat, drong pas tot mij door 
toen ik eindelijk volledig los kwam van de programmering voor mind-control. 

Henry Kissinger gedroeg zich voornamelijk als een op hol geslagen genie, een volslagen doorgedraaide 
wetenschapper, als een klein kind zo blij met zijn “schepping” en zelf volledig in zijn waanbeeld 
gelovend, maar tegelijkertijd zelf ook hopeloos verloren in datzelfde waanbeeld, en daardoor zelf als 
genie totaal verloren voor de samenleving. 

MEXICO 

Veel van de drugstransacties vonden plaats op plaatsen waar grote massas mensen aanwezig waren, 
zoals bij parades. Ik was betrokken bij een grote transactie in Mazatlan op de Cinco de Mayo.We 
hadden juist lekker samen met Craigs familie gegeten bij het Shrimp Bucket restaurant. Ze hadden een 
behoorlijke slok alcohol naar binnen gewerkt en Craig`s tante nam mij mee naar de toiletruimte en gaf 
mij een behoorlijke hoeveelheid drugs in een flinke zak die ik onder mijn kleding moest verbergen. Ze 
zei nog dat ik die zak het beste op mijn buik kon doen, tussen de rand van mijn panty, maar dat vond ik 
eigenlijk helemaal niets, want dat maakte me dik en ik leek wel zwanger. We gingen nu naar buiten en 
de straat op tussen het feestgewoel van de parade van het Cinco de Mayo feest. 

(Inzet: Cinco de Mayo is, ( 5 mei) zoals de naam al doet vermoeden een Mexicaanse feestdag op 5 mei, 
die herinnert aan de Mexicaanse overwinning op het Franse leger in 1862. Dit wordt in Mexico nog 
jaarlijks gevierd.Veel pleinen en straten zijn ook hier naar genoemd. Door het grote aantal emigranten 
uit Mexico is deze feestdag ook overgewaaid naar Amerika, waar hij voornamelijk in Texas gevierd 
wordt.) 

Toen we tussen de dansende en zingende menigte terechtkwamen op straat, werden we hulpeloos 
tussen de menigte platgedrukt en alle kanten op gedwongen. Craig kreeg zijn hysterische lachje en 
gooide confettibommetjes op mijn haren. Ik was verward, want dit hele gebeuren voelde zo onwerkelijk 
en al het lawaai om me heen en de opeengepakte massa maakte mij bang. Een man in witte kleding met 
donkere huid greep mij vast en trok mij uit de menigte een steegje in. Hij trok mij achter zich aan, en het 
volgende moment gingen we door een verveloze deur ergens naar binnen. Het leek mij een leegstaand 
gebouw, maar ik werd verder naar achter gebracht waar we door weer een deur gingen die ons in een 
gemeubileerde ruimte bracht. Een groep mannen zat daar aan een tafel onder een laaghangende lamp, 
ze rookten en speelden een of ander kaartspel. “Hier is ze,”zei de man die mij van de straat geplukt had. 
Een man kwam overeind en liep op mij toe. Ik geloof dat ze hem Johnny T noemden. Hij klopte mij met 
een hand op mijn maag en vroeg: “Wat hebben we hier? Een goudmijn?” Toen trok hij mijn jurk 
omhoog en nam de zak tussen mijn panty vandaan. In het bijzijn van al de andere mannen drukte hij 
eerst zijn sigaar uit, en vervolgens maakte hij de riem van zijn broek los en liet zijn broek op zijn enkels 
vallen. Hij stapte er uit en zei:”Dit is nou waar ik al die tijd op heb zitten wachten.” Hij trok mij tegen de 
grond en verkrachtte mij voor de ogen van de hele groep. Toen hij klaar was met mij opende hij de zak 
die ik had afgeleverd en hij zei:”Zeg maar tegen de regering van de Verenigde Staten dat wij hen danken 
voor hun cadeautje en voor hun gulheid, en zeg maar dat hun manier van zaken doen ons erg goed 
bevalt,”iedereen moest onbedaarlijk lachen, terwijl hij verderging:”en wij zullen ons ook aan ons 
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gedeelte van de afspraak blijven houden.” Daarna werd ik door iemand naar buiten geleid aan de 
achterkant van het gebouw en weg van de feestdrukte. Daar stond een auto met chauffeur klaar die mij 
weer terugbracht naar Craig`s oom. 

Bij de illegale drugsactiviteiten in Mexico speelde George Bush vaak een belangrijke rol.Het leek wel 
alsof hij mij en mijn familie achtervolgde op onze vacanties. Het maakte niet uit waar wij heen gingen; 
hij en zijn “jongens” ( zoals hij de agenten van de geheime dienst noemde) doken overal op. Ik begrijp 
nu, dat onze “vakanties”volledig draaiden om de illegale zaken van onze eigenaars, maar destijds had ik 
daar nog geen flauw idee van. Het werd al snel duidelijk dat Reagan niets te vertellen had, en dat Bush 
de zaken waarnam. Hij bedacht, plande en voerde de drugstransacties uit. Bij vergaderingen en sociale 
bijeenkomsten legde Bush de connecties en rondde de zaken af, terwijl Reagan zich onnozel afzijdig 
hield, hetgeen niet wil zeggen dat hij niet van wist wat er gaande was, hij was echter zelf nooit tijdens 
zijn presidentsperiode het brein achter de hele drugshandel van de Amerikaanse Regering… Bush was 
medogenloos en extreem gewelddadig onder het motto: Het doel heiligt de middelen. Hij had zelfs altijd 
een donkerrode zakdoek binnen handbereik om het bloed van Kelly of mij af te vegen. Hij verwachtte 
totale toewijding en algehele gehoorzaamheid en hij verwachtte erg vaak dingen van ons die hij 
vergeten was om aan ons te vertellen, of die niet in onze programmering stonden, waarbij Kelly en ik 
altijd in de klappen vielen of op een of andere geniepige manier gemarteld werden. Het leek wel of hij 
daarvan genoot en het met opzet deed. Er kwam op Maui zelfs een keer een agent van de geheime 
dienst tussenbeide die zei:”Meneer, ik denk niet dat u haar dat verteld heeft.” Dat was het einde van 
zijn loopbaan bij de geheime dienst; Bush ontsloeg hem op staande voet. Op zekere dag pakte Bush een 
zakmes uit zijn jaszak en hij klapte het open, liet het schitteren in het zonlicht terwijl hij mij een vuile 
grijns gunde, ik was doodsbenauwd dat hij dat mes op mij zou gaan gebruiken, toen pakte hij luid 
lachend een appel en begon die te schillen. Hij zei dat ik de volgende zou zijn, die hij de huid op dezelfde 
martelend langzame manier zou schillen, als ik niet deed wat hij van mij wilde. Ook de Mexicaanse 
regeringleiders kregen regelmatig de “presidentiële behandeling” en ik zag hen daarvoor meer op het 
Witte Huis dan in Mexico. Ook zij waren meestal erg onberekenbaar en daarvan kreeg ik ook regelmatig 
een gruwelijk pak slaag. 

Craig`s oom Lyle Curran, die voor de NASA werkte regelde voor ons een contract voor de presidentiële 
suite bij het El Cid Hotel in Mazatlan. Mijn man “regelde” deze afspraak voor steeds dezelfde week in 
april  voor elk komend jaar en voor een periode van 25 jaar. Mijn familie en ik dachten altijd dat wij daar 
heen gingen om op vakantie te gaan, maar dat was nooit echt het geval. Op een van die 
“vakanties”ontmoetten Kelly en ik een man in een net pak vlak bij de fruitshakestand, dat was net nadat 
wij onze aarbeien/bananenshake hadden gekocht. Later ontdekte ik dat deze drankjes, hoewel erg 
gezond, bepaalde programma`s activeerden die al in ons gebracht waren, toen wij nog op de Santa 
Monicapier in de draaimolen geprogrammeerd werden. De smaken die in elkaar overgingen hadden 
geen begin en geen eind. Een man zette ons destijds in de draaimolen samen op één paard en zei dan 
zoiets als:”Jullie smelten samen, jullie zijn een.” Er was ook zo`n programmering met gebruikmaking van 
veel spiegels die ons erg verwarde, waardoor de werkelijkheid vertekend werd en men ons uitlegde dat 
het hen echt niet duidelijk meer was wanneer mama ophield en Kelly begon, of andersom. Dit had te 
maken met programmering die gericht was op het idee dat wij niet van elkaar verschilden. Dat wij een 
en dezelfde waren. Maar ook de diepere onderliggende dreiging die hier van uitging, namelijk dat het 
hen niet uitmaakte wie ze moesten vermoorden, zolang een van ons tweeën maar het vuile werk bleef 
doen. 

Hoe dan ook, we hadden onze bikini`s aan en deze man in pak volgde ons helemaal over de loopbrug 
terug naar de presidentiële suite. Toen wij naar binnen gingen, glipte hij snel mee naar binnen. Hij zei 
dat we op de rand van het bed moesten gaan zitten. We kregen toen allebei koptelefoons op en een 
injectie in onze onderarm. Kelly zat met een been onder haar gevouwen, als in een halve Indianenzit. 
Die zit was ook al aangebracht door programmering, want in diverse posities werden diverse alters 
toegankelijk. 
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George Bush arriveerde enige tijd later in een bruin pak, en Kelly in haar Indianenzit was “helemaal 
klaar”voor hem. Bush had met een paar Mexicanen in deftige kleding en nog een andere man een 
vergadering in “onze” suite. Ik zat naast Bush terwijl hij contact legde met mijn geheugenarchief en zich 
daar ook meerdere malen tijdens de vergadering van bediende. Toen de vergadering afgelopen was, 
nam George beleefd handjes schuddend afscheid bij de voordeur. Toe iedereen weg was, ging hij de 
slaapkamer in, waar Kelly zat te wachten. Ik zat als een zombie aan tafel in mijn “uit”stand. 

Er verging enige tijd en toen kwam Kelly de slaapkamer uit. Ze glimlachte. Ze glimlachte altijd, dat deed 
haar programmering, maar ik zag meteen dat ze niet vrolijk was. Bush ging weg met twee geheim 
agenten die bij de buitendeur geposteerd waren. Een van hen noemde hem bij zijn voornaam, niet 
George maar afgekort:”Geo.” Veel van dit soort besprekingen vonden plaats in de suite van het El Cid 
Hotel, “ons vakantieparadijs.” Ook Henry Kissinger was een regelmatige gast bij die besprekingen tussen 
veelal de Amerikaanse Vice president en de afgevaardigden van de Mexicaanse regering en/of het 
Mexicaanse drugskartel. 

NOG MEER GEHEIME HIGHTECH PROJECTEN 

In 1985 nadat ik een flinke klap op mijn hoofd had gehad tijdens een auto ongeluk, en ten gevolg 
daarvan mijn  helingsproces een aanvang nam, werd mijn koers plotseling volledig en onomkeerbaar 
gewijzigd. Ik liet mijn functie binnen de tandartsenpraktijk van mijn man in de steek en ik ging naar de 
Pepperdine Universiteit in Malibu om aan een studie psychology te beginnen. Maar zoals alles in mijn 
leven een dubbele bodem had, was die ook hier weer aanwezig. Volledig gepland en georkestreerd door 
mijn programmeurs. Naast de lessen die ik volgde bij de Pepperdine Universiteit, werd ik ook gebruikt 
voor experimenten die parapsychologisch van aard waren.  

Zo was er een onderzoek naar de aard van het zogenaamde ”Hoger bewustzijn,” hoe het brein 
gedachten opvangt en verwerkt, waarom het ene brein wel in staat is tot bijzondere resultaten, terwijl 
een ander brein dat niet is, hoe een strikt dieet en water van invloed zijn op het denkvermogen en hoe 
het verder nog de functionaliteit van de hersenen beïnvloedt, de effecten van meditatie van de 
hersenen, remote vieuwing ( dingen vanaf een afstand kunnen waarnemen zonder er zelf te zijn) en 
buiten lichaam experimenten, waarbij de geest het eigen lichaam verlaat en toekijkt om later weer 
terug te keren. Ik werd geprogrammeerd om mezelf bij een groepje “vrijwilligers” te voegen in de 
Universiteit, die allemaal naar een film keken in een filmzaaltje. Of ik die filmvoorstelling bij moest 
wonen of niet was sterk afhankelijk van mijn gebruik in diverse projecten en of ik naar Ronald Reagan 
moest. In het filmzaaltje zaten meerdere personen in een absolute robotmodus plichtsgetrouw de film 
te bekijken. We werden behandeld als apen in een kooi. 

TELEPATISCHE EXPERIMENTEN 

Naast veel andere dingen die gedaan werden op Pepperdine, werden er experimenten uitgevoerd met 
studeren en lesstof in je opnemen in diverse staten van bewustzijn. Ik begon met eindeloos boeken te 
lezen over parapsychologie en ik werd geestelijk getraind en aan nog meer experimenten onderworpen. 
Het doel van veel van die testen begreep ik zelf ook nooit. Elke dag tijdens de lunchtijd ging ik naar het 
grote kruis dat de heuvelrug sierde bij de Universiteit, en ik ging daar zitten, en ik mediteerde terwijl ik 
uitkeek over de oneindigheid van de oceaan. Ik deed dit elke dag weer opnieuw en het voelde, alsof ik 
met de walvissen en de dolfijnen in de uitgestrektheid van de oceaan voor mij, kon communiceren. 

Een deel van de experimenten was gefocust op telepathische communicatie en mijn programmeurs 
zonden boodschappen naar mij via satelietverbindingen om te zien of ik in staat was om deze berichten 
op te pikken. Ze gaven mij dan opdrachten die ofwel in de oceaan of vlakbij de oceaan uitgevoerd 
dienden te worden. In de buurt van water werkte het beter ( zo was gebleken uit onderzoek) om de 

348 



uitgezonden boodschappen via de luchtstroming op te vangen. Het gebeurde wel dat ik er 100% van 
overtuigd was dat het mijn eigen beslissing was om met de auto erop uit te gaan en lekker naar de kust 
te rijden, waar ik mijn ligbed in de zon zette en de hele middag mezelf verdiepte in een boek over Edgar 
Cayce. Als ik naar de bergen keek, werden mijn ogen gefocust op allerlei schotels en antennes bovenaan 
de bergtop die zich voor mij bevond. Nadat ik daar een paar uur had doorgebracht ging ik naar huis in 
Agoura Hills. Een paar uur later op diezelfde dag rinkelde de telefoon. Ik nam hem op en een man stelde 
mij een paar vragen en zei dan:” We zien dat je de boodschap goed ontvangen hebt, waar je naar toe 
moest gaan en wat je moest doen daar. Je hebt onze instructies perfect opgevolgd.” De verbinding was 
verbroken en ik legde de telefoon neer als een robot, draaide me om en ging weer verder met het leven 
van alledag alsof er niets gebeurd was. Dit stukje werkelijkheid verdween meteen diep in mijn 
onderbewustzijn , zoals een zinkende boot naar de bodem van de zee verdwijnt. Het bleef daar oneindig 
liggen totdat er ooit iemand toevallig voorbijkwam in een duikboot. 

Ik werd op deze manier, telepatisch naar veel verschillende lokaties ge”teleporteerd” in antwoord op de 
boodschappen die mijn programmeurs mij stuurden. Ik heb wel eens gedacht dat ik door innerlijke 
geesten geleid werd naar bepaalde plekken. Iets zei mij dat ik ergens naar toe moest, en ik kon niet 
snappen hoe het werkte. Want ik zag of sprak niemand van de programmeurs in die tijd. 

NOG MEER AVONTUREN LANGS DE CALIFORNISCHE KUSTLIJN 

De Amerikaanse regering leek bereid om alles te verkopen aan vreemde landen, inclusief kinderen, om 
aan geld te komen om de mind-control projecten en nog wat andere projecten te bekostigen. Reagan 
was beslist overtuigd dat dit de enige manier was, onze enige kans op overleving; we zouden door 
atoombommen van de wereldkaart geveegd worden door een of andere idioot, als we niet zelf de 
volledige controle kregen over de wereld. De mind-control projecten verzekerden Amerika van 
veiligheid en algehele controle, volgens Reagan. Hij liet het klinken alsof de Verenigde Staten beslist niet 
meer zonder mind-control kon, om een vrije natie te blijven. De Raad wist wel heel wat beter, dan het 
idee wat Reagan zich in zijn hoofd had gezet; het was niet meer en niet minder, dan een poging om 
internationaal de totale macht te grijpen, zodat zij ( De Raad) en hun nageslacht van een zorgeloze 
toekomst verzekerd zouden zijn. Zoals ik er tegenaan keek, had het helemaal niets van doen met 
Amerikaanse vrijheid of veiligheid. Reagan was slechts een schaakstuk op het schaakbord van De Raad 
en Henry Kissinger, en beslist geen koning ( een rol waarvan hij zelf wel vond dat die bij hem paste) 
maar eerder een simpele pion die geofferd mocht worden. Hij had beslist nog niet de helft van alle 
informatie. Zelfs als president was hij slechts een gezicht naar de buitenwereld en besliste hij zo goed 
als helemaal niets zelf. Dat werd allemaal voor hem gedaan, en heel vaak achter zijn rug, zonder zijn 
toestemming of medeweten. Deze president was totaal niet op de hoogte met het werkelijke verhaal 
achter de mind-control projecten. Als hij dat had geweten, dan had hij ook geweten dat de Amerikaanse 
bevolking bewust en opzettelijk en in diep geheim werd belogen en bedrogen door hun eigen regering. 

Reagan liet mij ophalen terwijl ik zat te mediteren bij het kruis in Pepperdine. Ik moest mee voor een 
demonstratie van mijn kunnen aan een groep zorgvuldig door Henry geselecteerde lieden. Het waren 
gewoonlijk vrij kleine groepjes omdat Henry die gemakkelijker naar zijn hand kon zetten. Zo brachten ze 
diverse buitenlandse wetenschappers bij elkaar, of buitenlandse bewindvoerders, die al van nature een 
competitie met elkaar aangingen om elkaar af te troeven. Iedereen wilde de beste zijn, de slimste, het 
meeste te zeggen hebben en ze wilden allemaal, niemand uitgezonderd, het grootste stuk van de taart. 
Op die manier kreeg Henry optimale medewerking en daar was het nu juist om begonnen. Reagan of 
een hooggeplaatste officier uit het leger gaven dan de uitleg aan hen als een groep, en speelden zo in 
op hun nationale trots en hun natuurlijke competitiedrang en ego. Na de vergadering werden ze dan 
een voor een door iemand van de organisatie apart genomen en dan werd hen voorzichtig ingefluisterd 
dat wij erg geïnteresseerd waren in hun inbreng, maar dat ( bijvoorbeeld Saoedi Arabië) meer te bieden 
had. Zo werd elke partij bewerkt, opdat ze meer informatie los kregen, en in de hoop dat een 

349 



regeringsleider of een bepaalde wetenschapper met meer toezeggingen, bronnen, connecties etc. over 
de brug kwamen. Henry kende dit spel maar al te goed, en hij wist precies hoe hij overtuigend kon zijn. 
Hij vertelde Reagan en zijn hulpjes dat het allemaal voor de veiligheid van het land diende, en deze 
mannen slikten deze klinkklare onzin als zoete koek. Ze wisten dat Henry een heel slimme man was, en 
ze vonden hem allemaal zo pro-Amerikaans, wat hij nooit geweest is, op geen enkel moment.  Hij 
gedroeg zich als zodanig om iedereen achter zich geschaard te krijgen, achter hem en de plannen van 
De Raad.  

Kissinger zei over Reagan eens:”Reagan is geen robot, maar hij zou er zo voor door kunnen gaan.” 

Ik heb er eerlijk gezegd nog steeds mijn vraagtekens bij of Reagan nu wel of niet een robot was. 

In de 80er jaren kwam er bij mij thuis een echte computer in mijn slaapkamer te staan, en werd ik 
voortaan via deze comoputer benaderd. Ik dacht dat dit niets voor mij zou zijn, want ik vond het 
allemaal erg ingewikkeld. Ik had computerles gehad, en ik kon de technologie niet leren, ik bakte er 
helemaal niks van. Terwijl mijn bewuste “Ik” zich totaal niet bewust was van mijn professionele 
computeropleiding, waren andere delen in mijn alters perfect voorbereid, goed onderhouden en 
regelmatig geolied voor deze opdracht. Bij het wakker worden, nog voordat ik mijn tanden ging 
poetsen, moest ik mezelf volgens programmering bij mijn computer melden. Het liet een symbool zien 
als er instructies waren en ik wist wat ik moest doen om die instructies te kunnen lezen. Ze hadden het 
voor mijn bewuste “Ik” gemakkelijk gemaakt om mee om te gaan. Ze hadden codes ingevoerd die voor 
diverse mensen stonden die ik op regelmatige basis “een bezoekje” moest brengen, zoals de filmsterren 
in Malibu en Beverly Hills. Er stond een agenda in met tijden en namen van mensen waar ik naar toe 
moest, of waarvan in ieder geval de verwachting bestond, dat ik daar naar toe moest. Een heel 
programma waarin ik zelf kon zien wanneer ik mijn haar moest laten doen, mijn nagels moest laten 
manicuren of zelf lakken, hoe laat en waar etc. Nu hoefde ik mezelf ook niet langer meer te melden in 
hotelkamer 222 van het Holiday Inn. Ik kreeg mijn instructies nu voortaan thuis. Na het midden van de 
80er jaren werd ik meer en meer direct benaderd door mijn eigenaars, waarbij ze Craig eigenlijk volledig 
buiten sloten. Zij namen de controle nu volledig over. 

Het begon vaak met de eenvoudige opdracht om onder het kruis bij Pepperdine te wachten. Ik 
mediteerde dan totdat ze een beroep op me deden en dat was nogal wat keren. Er werd erg veel van 
me verlangd in die tijd. Ik kwam bijna niet meer thuis en zag mijn familie nog nauwelijks. Mannen in 
pakken, of iemand die eruit zag als de tuinman van Pepperdine kwam dan om mij te instrueren wat te 
doen etc. Nu waren het twee mannen in nette pakken die mij op mijn schouder tikten. Ze namen me 
mee en ik werd naar een opslagloods bij de haven gereden waar een wapenhandelaar stond te wachten 
op gedetailleerde informatie die ik voor hem had opgeslagen in mijn systeem. Ik nam zijn antwoord 
weer op, op mijn “interne bandrecorder,” en bracht dat weer over aan De Raad. Veel wapenleveranties 
aan net zo veel vreemde landen vonden via die loodsen in de havens plaats. In ieder geval de officiële 
afhandeling ervan. Na afloop van mijn missie werd ik thuis afgezet bij mijn familie, ik voelde me moe 
van een hele dag hard studeren in de bibliotheek, waar ik in werkelijkheid, die hele dag nog geen voet 
over de drempel gezet had!  

MIND CONTROL AVONTUREN 

In een warenhuis in Santa Monica vond een wapenleverantie plaats aan de Iran Contras. Niets daarvan 
mocht ooit terug naar Reagan gelinkt kunnen worden, want dit betrof een geheime operatie om 
fondsen te werven voor “onderzoeks projecten.” Ze vonden het helemaal geen bezwaar om wapens aan 
iedereen te verkopen, zelfs de vijand, omdat ze van mening waren dat de dagen van gewapende 
conflicten tot het verleden behoorden. We zouden nu de oorlog kunnen winnen door gebruik te maken 
van hightech psychologische, chemische en electronische wapens. In de tussentijd konden we ze volop 
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oorlogstuig aansmeren dat we zelf toch nooit meer zouden gaan gebruiken. Als de tijd daar was, zouden 
we mind-control gebruiken om de vijand zijn wapens neer te laten leggen. 

Er was een drukte van belang in die warenhuizen met wapen en drugstransporten, in het bijzonder in en 
om Santa Monica en Malibu. Er werden heel wat buitenlandse verbindingen aangegaan om de fondsen 
te werven die nodig waren voor continuatie van de “onderzoeksprojecten.” Hierbij werden de mind-
controlled robots die zij zelf gecreëerd hadden veelvuldig ingezet om geld voor hun mind-control 
programma`s te verdienen. Veel, heel veel mensen zijn onder mind-control en hebben al jaren in dienst 
van deze misdadige organisatie gewerkt, en werken er tot op de dag van vandaag nog voor. Mannen en 
vrouwen in alle lagen van de bevolking van tandartsen tot advocaten, effecten makelaars, doktoren, 
psychiaters, psychologen, politici, bankiers, zakenlieden, ingenieurs, krantenuitgevers en eigenaren, 
verpleegsters, leraren, leraressen, directeuren en ga zo maar door om de politie, het leger en de 
entertainmentwereld zoals acteurs, wereldsterren, talkhosts e.d. niet te vergeten. Al deze 
geprogrammeerde mensen worden gebruikt om op te komen voor “de goede zaak”. Velen van hen zijn 
al lang in strategische posities geplaatst om gebruikt te kunnen worden door De Raad. De technologie 
die hiervoor ontwikkeld is, is zo ver zijn tijd vooruit dat de gewone mens die hier nooit mee te maken 
heeft gehad, niet uit te leggen valt waar het hier over gaat. Dit gaat elke menselijke fantasie ver te 
boven. Het schiet met kilometers alles voorbij wat er tot dusver in welke scifi film dan ook getoond is. Ik 
heb het over totale automatisering…. Van mensen welteverstaan! 

Mind-controlled werktuigen van de organisatie zitten over de hele wereld en ze zijn met velen. Ze reizen 
de wereld rond en overal komen er steeds weer nieuwe slachtoffers bij om hun zaak internationaal 
sterker te maken. Ze voelen zich supermachtig, en zij zien geen enkele mogelijkheid waarop dit nog 
tegen gehouden kan worden, omdat er nu zo ontzettend veel mensen zich onder hun controle bevinden 
die door universele signalen elk gewenst moment wereldwijd geactiveerd kunnen worden. Een paar 
woorden of signalen in de juiste volgorde uitgezonden via televisie, computer, radio of zelfs een paar 
woorden in een bijzondere volgorde met een teken erbij gedrukt in de krant, is genoeg om heel veel 
robots gelijktijdig te activeren die allemaal gelijktijdig gaan doen waar ze op getraind zijn. Dat zijn heel 
veel verschillende taken, laten we met z`n allen vurig hopen dat we dit nooit met eigen ogen te zien 
krijgen. 

PLEZIER IN DE ZON? 

Er waren dagen dat ik naar het Zuma strand  ging, en werkelijk dacht dat ik een fijne dag aan het strand 
door ging brengen. In werkelijkheid kwam ik in mijn zwemmodus uit de strandstoel overeind verdween 
in de branding en zwom lange afstanden, gemakkelijk, zonder al te veel inspanning, zoals mijn 
programmering mij commandeerde, om buiten de branding of een eind uit de kust een boot te 
benaderen. Iemand aan boord hielp mij dan om uit het water te komen, ik stond daar te druipen van 
het water en terwijl hij mij een handdoek aanreikte zei hij:” Jij moet wel een heel bijzonder belangrijk 
iemand zijn.” Het ontging me toen op dat moment, ik kon er ook niet op reageren omdat ik mezelf in 
een diepe geprogrammeerde staat bevond, en in mijn bewustzijn lag ik nog steeds in de strandstoel en 
gebeurde dit helemaal niet. Hij voer me naar Point Mugu en verontschuldigde zich voor het feit dat hij 
ver uit de kust moest blijven vanwege de hoge deining langs de rotsen, hij was bang er met zijn boot 
door de golven tegenaan gedreven te worden. Ik zei hem dat hij zich geen zorgen hoefde te maken om 
mij, omdat ik gewend was lange afstanden te zwemmen, en dat ik mezelf gemakkelijk aan de hoge 
golven aanpaste. Ik zei dat ik de golven juist gebruikte om mezelf rustig naar het strand te laten voeren. 
Themperaturen deden me al heel lang niets meer, of dat programmering was, of gewoon ikzelf weet ik 
niet. Ik kon in erg koud water zwemmen zonder echt kou te voelen. Ik dook erin en zwom naar de kust. 
Ik moest om een paar rotsblokken heen zwemmen en toen zag ik een klein zandstrand waar ik naartoe 
zwom. Vanaf het strand kwam ik bij een betonnen muur met schakels van een ankerketting erin 
verwerkt. Ik wachtte daar even totdat een man in een wit marine uniform mij binnenliet. Hij bracht mij 
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regelrecht naar een douchecabine waar ik mezelf af kon spoelen en hij gaf me een grote zachte 
bandhanddoek om mezelf af te drogen. Op een klerenstandaard lag alles al klaar voor me. Een 
marinelook uniformbroek met blauwe ceintuur en een witte bloes en marineblauwe half hoge 
schoenen. Ik had toen erg kort haar dat regelmatig kort geknipt werd en als vanzelf krulde. Dus nu was 
dat helemaal gemakkelijk. Een paar keer met mijn handen door mijn haar was voldoende om er goed uit 
te zien. De man in het witte uniform nam mij mee en zette mij voor een metaaldetector die verplicht 
was voor veiligheidsredenen. Ik kwam in bikini met lege handen uit de zee, dus weet ik niet wat ze 
verwachtten te vinden, daarna moest ik door een of andere licht monitor waar allerlei lampjes in 
diverse kleuren brandden, Ik heb geen idee waar dat ding voor was. Toen pas werd ik verder gelaten om 
mij te melden bij wie het ook mocht zijn die mij daar liet komen. Dat waren soms hoge officieren, 
Reagan of Bush en ook deze keer was het dus geen echte verrassing toen ik Reagan zag. Hij wilde mij 
demonstreren aan een groep buitenlandse wetenschappers die ze wilden werven om aan het 
programma deel te nemen. Ik werd in een heldere glazen ronde capsule geplaatst, misschien alleen 
voor het showeffect, en toen gaf Reagan deze mannen een demonstratie van mijn mogelijkheden, en 
hoe ik op commando reageerde. Hij begon met een demonstratie van mijn geheugenarchief door mij 
snel achter elkaar gedetailleerde informatie van diverse schema`s op te laten dreunen. Ik leverde op 
volle snelheid wat er van mij gevraagd werd. Ik moest toen een visueel beeld schetsen voor de 
toehoorders van de drie demensionale voorstellingen die er met virtuele holografische beelden waren 
ingeplant, en de wetenschappers klapten in hun handen van verrukking. In het begin moesten mijn 
programmeurs mij extra conditioneren op dat applaus, omdat het mij uit mijn alter bracht, en dan was 
ik steeds erg verbaasd te ontdekken waar ik mij bevond. Meestal werd ik na de demonstraties in een 
limousine ergens naartoe gebracht met Reagan voor even een snel nummertje en dan weer terug naar 
het strand waar ik vandaan kwam. Ik kleedde me weer om in mijn bikini, glipte terug in mijn strandstoel 
en doezelde lekker weg zoals mijn programma mij dicteerde:”Kom langzaam terug uit jouw meditatie.” 

Als ik dan later weer thuis was, stond ik voor mijn computer en drukte de toetsen in die ik 
geprogrammeerd had gekregen om een boodschap in te typen of een antwoord van Reagan of van net 
afhankelijk bij wie ik dan ook geweest was. Als Henry maar op de hoogte bleef. Ik weet niet hoe het 
werkte, maar vaak kreeg ik onmiddellijk antwoord, gekoppeld aan een commando om deze dag te 
“vergeten” en alleen te onthouden dat het een dagje was geweest van “Plezier in de zon.” 

EEN HARD WERKEND MEISJE 

Ik hoefde niet altijd te zwemmen, soms werd ik ook door de reddingsboot op Point Mugu afgezet en 
werd dan vervolgens bij de een of andere admiraal ter zee of een generaal gebracht voor seks. Het 
kwam ook voor, dat er bij aankomst een hele garderobe klaar lag om mezelf mooi te maken en voor te 
bereiden. Als ik dan helemaal klaar was, werd ik vaak vanaf Point Mugu met een helikopter naar 
Reagan`s ranch gevlogen, in eerste instantie voor mijn geheugenarchief, maar Reagan maakte ook altijd 
toch wel een keer tussendoor of achteraf gebruik van mijn andere “mogelijkheden.” Gewoonlijk waren 
dit ontmoetingen met buitenlandse regeringsleiders en als Henry er niet bij was ( en dat gebeurde erg 
vaak!) dan was het mijn taak om voor Henry waar te nemen en verslag uit te brengen over deze 
besprekingen. De genodigden dachten dan altijd dat ik de secretaresse van Reagan was, want Reagan 
gebruikte erg veel informatie die ik uit mijn geheugenarchief opdreunde en die daar speciaal voor 
Reagan geplant waren door Henry. Reagan vertrouwde blindelings op Henry`s informatie en het was dus 
in feite Kissinger die het grootste deel van de buitenlandse betrekkingen in stand hield via Ronald 
Reagan die als een buikspreekpop braaf vertelde wat Henry Kissinger de buitenlandse regeringen te 
vertellen had. 

Toen het na een aantal jaren duidelijk werd dat diverse lieden zoals Rebozo, Sinatra en Bush een einde 
aan mijn gebruik wilden maken door me te vermoorden en uit de weg te ruimen, was het Henry 
Kissinger die ze daarvan weerhield, want hij en De Raad hadden jarenlang, zelfs decennia tijd in mij 

352 



geïnvesteerd en wie weet hoeveel geld om mij te programmeren tot het niveau dat ik nu had, maar veel 
belangrijker vonden ze de vertrouwensband die ik inmiddels had weten op te bouwen met diverse 
regeringsleiders wereldwijd, waaronder het Britse koningshuis, Margaret Thatcher, maar ook 
wereldsterren en filmsterren enz. Allemaal verbindingen die, als het ware als in een geheim recept, 
steunden op dat ene geheime ingrediënt dat “ik” toevallig was. Wat in de loop der tijden opgebouwd 
was, liet Henry zich niet afnemen en hij maakte iedereen duidelijk dat hij nog erg lang van mijn diensten 
gebruik wilde blijven maken. Henry zei dat deze relaties onbetaalbaar waren, omdat deze mensen mij 
allemaal persoonlijk ontmoet hadden, gesproken, mij nu kenden, en er een zekere mate van wederzijds 
vertrouwen was ontstaan, omdat ze allen wisten dat er bij mij niets verloren ging of naar buiten lekte. 
Op die manier zouden ze in de toekomst nog gemakkelijker gebruik kunnen maken van mijn diensten 
zonder enig voorbehoud en dus wellicht ooit informatie delen, die Henry weer kon gebruiken voor zijn 
plannen in dienst van De Raad.  

Henry had mij aan een aantal intensieve tests onderworpen na mijn ongeluk en toen ik met 
fysiotherapie begon. Mijn systeem begon af te brokkelen, maar zij bouwden mij weer op in andere 
richtingen, zonder dat er ook maar iets mis ging tijdens mijn opdrachten. De alters die dicht bij de 
buitenlandse regeringsleiders stonden hadden geen deuk opgelopen tijdens mijn auto ongeluk en 
hadden ook geen enkel besef van dit gebeuren. In plaats daarvan genoten zij allen van een blakende 
gezondheid en waren prima in staat om hun werk voort te zetten. Verschillende alters waren gecreëerd 
voor verschillende regeringsleiders, dus Henry kon daar eigenlijk vrij eenvoudig nieuwe informatie aan 
toevoegen, terwijl hij de bestaande persoonlijkheid in tact liet die voor bijzondere individuen 
geprogrammeerd was. 

Ik werd vaak vanaf schepen op zee met een helikopter ergens aan land gebracht, in het buitenland om 
de contacten te leggen voor munitie of wapenleveranties. Columbia-Bolivia-Mexico-Jamaica, ik kan ze 
mij niet allemaal meer herinneren. Ik werd altijd gekleed in een militair uniform en naar plaatsen 
gevlogen om mijn boodschappen af te leveren, meestal bij iemand in een legeruniform die zwaar 
bewaakt werd. Maar op deze plaatsen hadden ze er nog geen idee van dat ons land inmiddels de 
beschikking had over wapens die in niets meer op conventionele wapens leken. Die niet eens zichtbaar 
waren, onzichtbaar wapentuig dat mensen op hun knieën dwong en hen in een volledig disfunctionele 
staat bracht. Het was niet langer nodig om de vijand te doden, het zenden van gerichte energiestralen 
was voldoende om hun hersengolfactiviteit te besturen. 

Ik kan me ook nog een keer herinneren dat een piloot naar een buitenlandse bank telefoneerde om te 
zien of het geld op de rekening stond, voordat hij de wapenleverantie liet plaatsvinden. Geld werd niet 
alleen verdiend aan de wapenleveranties, maar zelfs nog meer aan de financiële transacties die de 
wapenleveranties mogelijk moesten maken. Ze leenden enorme sommen geld uit aan wanhopige 
landen, die er alles voor over hadden om de levens van hun burgers te redden. Dit ging dan gewoonlijk 
via een omweg, maar het kwam in principe hier op neer, dat ze eerst het geld voorschoten voor de 
transacties, dan de wapens leverden ( die voor hun toch al verouderd en overbodig waren)  en als ze 
dan de wapens geleverd hadden, kregen ze hun geld weer terug, maar het land zat nu tot over de oren 
in de schuld en moest bovendien nog een forse rente betalen over het geleende bedrag, of er moesten 
andere creatieve oplossingen gevonden worden zoals betaling in schaarse grondstoffen, die “toevallig” 
wel in dat land volop aanwezig waren. Het was allemaal een spel van list en bedrog. Dit werd allemaal 
zorgvuldig van tevoren gepland, net als het uitlokken van een oorlog die weer een internationale 
wapenmarkt ontketende. Het zorgde er ook voor dat landen de verouderde wapens van Amerika 
overnamen, waarvan Amerika natuurlijk zei dat het het beste spul was dat er voor geld te koop was. Wij 
zorgden er als het ware voor dat iedereen de andere kant opkeek, terwijl de enorme winsten hiervan in 
de financiering vloeiden van steeds meer en steeds geavanceerder mind-control projecten. Het plan om 
de wereld over te nemen moest onverminderd doorgaan. Dit vergde natuurlijk secure planning door 
hele knappe koppen en het mocht niet uitlekken. Saoedie Arabië en nog een heleboel andere landen 
hebben zo onbewust hele onderzoeksprojecten van NASA gefinancierd, tijdens wapen embargo`s of 
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andere embargo`s die er steeds alleen maar voor zorgden dat de prijs omhoog ging, en Amerika dus nog 
meer geld liet verdienen. 

POINT MUGU DEMONSTRATIES 

Na de demonstraties in Point Mugu vertrok Reagan in zijn limousine die zwaar bewaakt werd en door 
een klein leger van agenten van de geheime dienst geëscorteerd werd, sinds de moordaanslag op de 
president. Ik werd naar buiten gebracht en nadat de agenten Reagan eerst in de limousine hadden laten 
plaatsnemen, nam een van de agenten voorin naast de chauffeur plaats en vertelde hem waar hij 
naartoe moest rijden. Enkele agenten stapten in een klaarstaande auto en deze reed met hoge snelheid 
weg, naar de plek waar wij heen gingen om te zien of die plek wel te vertrouwen was. Er was ineens 
nogal wat paranoia ontstaan onder de agenten van de geheime dienst. Toen ik in de limousine mocht 
plaatsnemen was het schuifraam tussen de chauffeur en de passagiers al gesloten. 

Reagan begon er langzaamaan handigheid in te krijgen hoe hij het beste om kon gaan met het feit dat ik 
nooit mocht eten terwijl hij zelf zat te eten. We gingen op zekere maandag naar een visrestaurant dat 
gesloten was op maandag maar voor de president werd uiteraard een uitzondering gemaakt. Reagan 
ging eerst naar binnen met een armada van geheim agenten om zich heen, je kon in de massa absoluut 
niet meer zien wie er nu eigenlijk de president was. De kleding werd in die dagen ook meer op elkaar 
afgesteld. Iedereen zag er plotseling hetzelfde uit. Toen de president binnen was, werd ik binnen 
gelaten onder heel wat minder bescherming. De president stelde mij voor aan de bediening als zijn 
nichtje die op bezoek was. De chique geklede ober boog voor mij als een knipmes en vroeg wat ik eten 
wilde. Reagan maakte glimlachend een bemoedigend knikje naar mij en zei:”Zeg het maar, waar heb jij 
trek in?”  Ik zei:”Dank u, maar ik heb al gegeten.” 

Hij at zijn vis, worteltjes, rijst en salade, en ik zat er glimlachend bij terwijl hij at, en ik luisterde naar wat 
hij te vertellen had. Na het eten ontfermde de geheime dienst zich over de rekening, en de hele optocht 
ging weer terug naar de limousine op dezelfde manier alsdat ze gekomen waren. Daarna werden we 
naar een klein strandhuisje gereden, waar Reagan nog even van de gelegenheid gebruik maakte om seks 
te hebben en daarna zelfs een dutje te doen. Ik werd honderden keren gebruikt door Reagan, en voor 
Reagan, sinds dat ik een tiener was. Hij wist dat er tussen het gebruik van mijn geheugenarchief en de 
andere alter voor seks, steeds enige tijd moest verstrijken, voordat die overgang gemaakt kon worden. 
Tussendoor uitgebreid lunchen was dus een aangename en acceptabele oplossing. Het was eigenlijk een 
win/win situatie waarbij het nuttige, wel op een heel bijzondere manier met het aangename 
gecombineerd werd. Een teken, een gesproken code of een lichamelijke aanraking waren nodig om de 
“archiefdeling” af te sluiten, en van die tijd af aan, moest er een redelijke tijd verstrijken voordat er 
toegang gezocht kon worden tot de “stoeipoes.” 

Toen Reagan eenmaal president was, werd het Pepperdine kruisbeeld het vaste afspreekpunt, waar ik 
opgehaald werd, of waar mij instructies werden gebracht, als ik ergens anders naartoe moest gaan. Dat 
konden strandhuisjes zijn, maar ook boshutten of hotelkamers, en alles wat maar enigzins afgelegen lag, 
en gemakkelijk te overzien was door de geheime dienst. De informnatie die ik daarbij moest 
overbrengen werd me nu via mijn computer thuis toegespeeld. Bob gebruikte ook steeds vaker de 
telefoon voor het doorgeven van boodschappen, net als Henry, en al helemaal, wanneer ze politiek van 
aard waren, want dat waren vaak hele complexe zaken en die moesten goed kloppen, dus dan koos 
men voor de persoonlijke benadering. In de het begin van de 80er jaren ging ik vaak “spontaan” 
s`avonds op pad. Zomaar alleen de deur uit, en weg met mijn auto. Ik vertelde mijn man dat ik dit nodig 
had omdat ik zelfstandiger wilde worden en niet langer voor alles steeds afhankelijk wilde zijn van 
anderen. Ik stapte in mijn auto, reed weg en stopte ergens “waar het goed voelde.” Op die avond 
“voelde het goed” om bij een peperduur hotel te stoppen in Santa Barbara waar ik een kamer nam en 
ging zitten wachten op Ronnie. Natuurlijk, voordat hij arriveerde, waren er altijd eerst weer die twee 
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mannen die de programmering kwamen “optimaliseren” met hun apparatuur in hun koffers, hetgeen 
altijd geweld en marteling betekende. Het “voelde ook eens goed” om bij de pier van Santa Monica te 
stoppen, en ook daar was Reagan weer. 

POINT MUGU MARINE WAPENDEPOT EN DOLFIJNEN 

Ik weet nog dat ik op Point Mugu op een brits lag, met een wit laken over mijn lichaam, een witte kap 
met electrodes over mijn hoofd en een infuus in mijn arm. Ik was aan een heleboel electrodes 
gekoppeld die met van die rubberen zuignapjes op mijn hoofd bevestigd waren en door middel van 
klittenbandsluiting aan mijn polsen, en ze lieten mij via koptelefoons luisteren naar de geluiden van 
dolfijnen en walvissen. Ik bevond me in een omgeving waar grote beeldschermen stonden en een soort 
van enorme bandrecorders, met de grootste geluidsbanden die ik ooit zag, en die draaiden rustig in het 
rond. Ze speelden vaak muziek of geluiden af in het ene oor, en hoge of schrille tonen in het andere oor 
in combinatie met woorden of zinnetjes. Het geluid was vaak oorverdovend hard in het ene oor en 
vrijwel onhoorbaar in het andere. De gesproken teksten waren niet te verstaan, maar ik deed toch altijd 
mijn uiterste best om wel te verstaan wat er nu eigenlijk in mijn oor gefluisterd werd. Het volume deed 
pijn aan mijn gehoor, en van die twee in combinatie met elkaar, werd ik bijna volslagen gek. In grote 
bassins op Point Mugu hielden ze dolfijnen, die ook gebruikt werden voor het onderzoek. Ik zag deze 
dolfijnen soms rondzwemmen met electrodes op hun hoofd, op een soortgelijke manier als waarop dat 
ook bij mij en andere mensen gedaan werd. Ik denk dat dit ook een experiment was om te onderzoeken 
of ze de gedachten van de dolfijnen konden lezen of meten, en dat hier ook experimenten gedaan 
werden met telepatische communicatie. Ik moest op zeker moment een telepatische boodschap sturen 
naar een dolfijn, en dan luisteren naar het “antwoord” wat de dolfijn gaf, of aan signalen uitzond en het 
dan proberen te vertalen of decoderen. Dit zelfde experiment werd ook met walvissentaal 
uitgeprobeerd. De zwemprogrammering, die mij toestond ongelofelijke afstanden te zwemmen, zonder 
moe te worden, was ook gekoppeld aan het zogenaamde dolfijnenprogramma, waarbij een soort van 
hypnotische suggestie werd gewekt dat ik zelf een dolfijn was en dat ik, net zoals een dolfijn eeuwig kon 
zwemmen. Ik denk dat het dolfijnen-onderzoeksproject slechts een bijproduct was van het eigenlijke 
onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van technologie op het gebied van telepathie. Het project 
bleef echter voortbestaan, omdat gebleken was, dat we inderdaad op lange afstand contact konden 
krijgen met de dolfijnen die “boodschappen en signalen”uitzonden. Als ik deze signalen ( geluidsgolven) 
ontving, moest ik meteen een telefoonnummer bellen, dat ik speciaal voor dit doeleind gekregen had, 
en hen vertellen wat ik gehoord had. Ze hadden deze behoefte om mezelf te melden gekoppeld aan de 
meest menselijke behoefte die iedereen wel heeft van tijd tot tijd, het gevoel dat je naar het toilet 
moet. Als ik eenmaal op het toilet was, ging de overgang naar een andere alter vrijwel als vanzelf. Als ik 
dan het toilet verliet, liep ik automatisch naar de telefoon, zoiets als “ET phone home.” 

Het was nog geen week voordat ik met Craig en vrienden een zeiltocht zou gaan maken naar de Channel 
eilanden, dat ik een heldere droom had waarin ik mezelf temidden van dolfijnen zag zwemmen. Voordat 
we vertrokken zei ik nog tegen Craig dat er onderweg iets met dolfijnen zou gaan gebeuren en jawel, ik 
werd op mijn wenken bediend! Ergens ver uit de kust op de Atlantische Oceaan werd onze boot 
plotseling omringd door een hele school dolfijnen. Toen ik ze zag aankomen, werd ik zo opgewonden, 
dat ik, zonder mezelf ook maar een seconde te bedenken, onmiddellijk een duikbril en zwemvliezen 
greep, en overboord sprong midden tussen de dolfijnen! Niemand aan boord kon mijn impulsieve daad 
geloven! Het leek heel even alsof de tijd tot stilstand was gekomen, en ik mezelf in een vertraagde 
opname bevond toen een grote dolfijn telepatisch contact leek te zoeken met mij. Ik weet tot op de dag 
van vanddag nog niet wat er op dat moment gebeurde, maar ik kreeg ongelofelijk profetische 
droombeelden en spirituele ervaringen. Ik denk dat ook dit weer een onderdeel was van een 
experiment dat vanaf een afstand werd aangestuurd. Ik werd aan een uitfgebreide “dolfijn-
programmering” onderworpen. Bewegende en stilstaande beelden van dolfijnen werden getoond in 
combinatie met prachtige muziek, terwijl ik door een geïnjecteerde drug mezelf in een staat van 
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complete euforie bevond. Deze filmbeelden en andere positieve stimuli versterkten de fijne gevoelens 
die bovenkwamen en waren bedoeld om mij af te leiden van een hieraan voorafgaande programmering 
op Starwars informatie. De dolfijn programmering verborg alle opgeslagen informatie over het Starwars 
project. Walvissen programmering werd gebruikt om de informatie over een geheim NASA project voor 
mijn bewustzijn te verbergen. Deze hele krachtig werkende programmeringsmethode was speciaal 
ontwikkeld om de veiligst bewaakte topgeheimen in mijn geheugenarchief volledig weg te houden van 
mijn bewustzijn. Deze programmering was zo krachtig dat ik zomaar midden in de nacht mijn familie in 
de steek kon laten, om een film te gaan zien, waar ik onbewust naartoe gederigeerd werd.Ik werd ook 
naar de boekwinkels van de New Age beweging gestuurd om in een zaaltje dolfijnfilms te gaan zien. 
Films die van bijzonder hoge kwaliteit waren, en die ook van een bijzondere achtergrondmuziek waren 
voorzien. Een rondreizend stel dat deze dolfijnfilmvoorstellingen gaf, droeg het selecte gezelschap 
aanwezigen op om in een meditatieve trance te gaan terwijl ze naar de film keken, om een ruimer 
bewustzijn te ontwikkelen. De film toonde beelden van geometrische vormen die in samenhang 
getoond werden met dolfijnen in ondergrondse steden. Het dolfijnthema werd ook steeds herhaald 
toen ik op het eiland Kauai leefde. Het Starwars programma van Reagan bevond zich in mijn 
geheugendossier in de map:”dolfijn.” Ik vergezelde Reagan heel vaak naar Point Mugu en andere 
militaire faciliteiten en basissen, maar Point Mugu was toch wel de basis waar ik de meeste informatie 
kreeg om op te slaan in mijn geheugen. Daar vandaan werd ik naar allerhande basissen gestuurd, 
meestal zonder Reagan, om dezelfde informatie keer op keer op keer weer te herhalen aan “alle spelers 
in het veld” over de hele wereld. De film”Rond de wereld in 80 dagen” en het liedje daarvan, werden 
gebruikt om de herinnering hieraan te wissen, zodat, als ik hier maar aan terugdacht, ik zou denken dat 
mij een fragment uit die speelfilm te binnen schoot, maar geen daadwerkelijke herinnering aan mijn 
eigen reis rond de wereld. Terwijl ik volop met mijn heling bezig was, zocht ik door oude filmfragmenten 
om uit te vinden wat er nu werkelijk gebeurd was. Starwars was een globaal netwerk dat samenwerkte 
aan globale controle. Dit project duurde nog steeds voort toen ik werd verplaatst naar het eiland Kauai 
waar ik mezelf met grote regelmaat moest melden bij de Barking Sands Raket Basis. 

DOLFIJN PROGRAMMERING EN PORNOGRAFIE 

Een ander steunproject, een dat ook voor de nodige inkomsten zorgde,  was dolfijn pornofgrafie. Dolfijn 
pornografie werd gefilmd in Malibu en in de dolfijn bassins in Point Mugu. Dat kwam goed uit, want de 
faciliteiten waren er toch al, dus kon men daar net zo vaak gebruik van maken als dat men wilde. 
Reagan was verzot op dat dolfijn filmspul. Hij keek naar een porno video van Kelly en mij met een paar 
dolfijnen. Tijdens het kijken had hij een gelukzalige glimlach, gaf me klopjes op mijn been en zei:”Ik zie 
je straks, nog even geduld.” Hij deed niet aan seks met kinderen, en had nooit seks met mijn dochter. 
Toen de film afgelopen was, zei hij:” Naar jou te kijken terwijl je onderwaterballet doet is prachtig en 
opwindend, maar om jou seksueel bezig te zien met een dolfijn is echt helemaal te gek!” Hij lachte en 
wendde zijn blik af naar boven, alsof hij daar een vliegtuig zag. Er werden heel veel films gemaakt met 
“dolfijnporno” zoals ze dat noemden. Ik weet vrijwel zeker dat Bob Hope kopieën van deze films gaf aan 
prins Charles, prins Phillip en aan Margaret Thatcher, die een lesbienne is. 

Gedurende de jaren werd mijn dochter Kelly vaak tegelijkertijd met mij geprogrammeerd, en we lagen 
dan vaak naast elkaar. We werden dan bijvoorbeeld opgedragen om beiden gelijktijdig onze neuzen aan 
te raken waarop dan een electrische schok werd toegediend door alle electrodes die over ons hele 
lichaam verspreid waren. We hadden allebei een infuus in onze armen en ondanks de pijn lagen we 
allebei te giechelen alsof we dronken waren. Kelly was toen nog erg jong, en ze bleven dit gedurende 
vele jaren doen. Boven op alle andere programmeringen, werden wij ook nog apart geprogrammeerd 
om een moeder-dochter team te vormen in porno producties en voor enkele klanten die hier speciaal in 
geïnteresseerd waren en bereid waren hiervoor flink te betalen. Er werden zoveel van deze 
verschillende programmeringen met ons samen gedaan dat wij als twee zielen in een lichaam en als 
twee lichamen in een ziel begonnen te functioneren. Ons werd wijsgemaakt dat de een bestond uit de 
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helft van de ander en omgekeerd. Dit leidde regelmatig tot identiteitsverwarringen zowel bij Kelly als bij 
mij. We werden geprogrammeerd om compleet samen te werken, zodat wij elkaar volledig aanvoelden 
en aanvulden en op die manier samen iedereen naar de zevende hemel konden tillen op seksueel 
gebied. Waar we ook heen gestuurd werden, we volbrachten onze opdrachten altijd naar volle 
tevredenheid. Onze programmeurs gebruikten een thema uit de film ET als voorbeeld voor ons, om er 
zeker van te zijn dat wij ons bij vol bewustzijn niets zouden kunnen herinneren van al datgene wat er in 
onbewuste staat van ons verlangd werd. Men maakte de vergelijking dat Kelly en ik waren als ET en 
Elliot en dat, als er een los zou komen van de ander, dat de ander dan automatisch dood zou gaan. De 
gruwelijk tot de verbeelding sprekende boodschap was:”Als een van jullie wordt gedeprogrammeerd, of 
je komt los van de programmering in een ziekenhuis, dan zul je van elkaar gescheiden worden voor de 
rest van jullie leven.”  In de film stierf ET bijna en moest weg terug naar zijn eigen planeet en weg van 
Elliot. Een treurige witte chrysant in de tuin zal je eraan herinneren, hij zal verwelken en afsterven 
wanneer je hem van zijn stam verwijderd, weg van zijn bron.  

Kelly kon al op haar rugje drijven in het water, zonder dat iemand haar vasthield, toen ze nog maar drie 
maanden oud was, en zwemlessen op jonge leeftijd maakten van haar een uitstekende zwemster. Zij 
bewoog zich als een vis in het water. Ook zij kreeg de bijzondere dolfijn programmering die haar ook in 
staat stelde om lange afstanden te zwemmen zonder moe te worden. Kelly kon goed overweg met de 
dolfijnen. Zij was hierop getraind van heel klein af aan. 

Mijn familie en ik werden vaak heen en weer getransporteerd tussen Point Mugu en UCLA voor 
programmeringen en als dat nodig was, ook naar de vliegbasis Edwards. Het was al jaren later, in 1993, 
dat ik mij pas bewust begon te worden dat mijn kinderen en ik naar Point Mugu gebracht waren voor 
programmering. Dus keerde ik terug naar Point Mugu in een poging met nuchter verstand een idee te 
krijgen van de dingen die men daar met mensen deed, maar ik kwam er niet in. Het was zwaar bewaakt, 
en ik begrijp als geen ander het “waarom” daar van. Toevallig had ik vorig jaar op een binnenlandse 
vlucht de gelegenheid om mijn hart eens te luchten tegenover een man die naast mij zat in het vliegtuig. 
Op de een of andere manier waren er hogere machten aan het werk die mij zo vrijuit deden spreken 
met deze man uit Californië. Ik vertelde hem over mijn programmering op de Point Mugu Marinebasis. 
Toen ik in mijn verhaal aankwam bij het deel van de dolfijnbassins en de gigantische bandrecorders, 
rolden zijn ogen bijna uit hun kassen van ongeloof. Hij zei duidelijk in de war:”Mijn God, U moet daar 
geweest zijn, niemand weet daarvan, of ze zijn er zelf geweest, dit is een streng beveiligde afdeling 
binnen een zwaar bewaakt complex.” Hier viel ons gesprek stil. Mijn buurman schudde eindeloos zijn 
hoofd in ongeloof.  

Inzet: Het dolfijnenthema is om de een of andere manier een steeds terugkerend thema bij 
kindermisbruik gekoppeld aan seksuele rituelen, en ook onlosmakelijk verbonden ( althans zo lijkt het) 
met de zogenaamde elite in onze samenleving.  

Zo blijkt ook weer uit onderstaand artikel uit de Daily Mail van 21/22 November 2014. 

Dit artikel handelt over pedofiele orgies in luxe flats in Londen, en de bewering dat drie jongens daar zijn 
vermoord door VIP`s.  

Een reportage over de snel groeiende gewoonte, dat misdaad door het establishment steeds onder het 
kleed geveegd wordt. 

Door Guy Adams voor the Daily Mail  

Gepubliceerd: 22:10 uur, 21 November 2014 | Geupdate: 09:07 uur, 22 November 2014  
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( Het bijzonder opvallende aan deze schokkende reportage vind ik zelf de lokatie waar een en ander zich 
afspeelt. Met name de naam van het plein ( Het Dolfijnplein! waar het gebouw staat waar zich 
onderstaande gruwelen voordeden, trok meteen mijn aandacht.) 

 

De statige apartemententorens aan het Dolfijn plein, waar jonge jongetjes naar toe zouden zijn genomen 
voor pedofiele seks orgies in de jaren 1970 en 1980  

De aanklacht was net zo duidelijk als huiveringwekkend: achter de façade van een van Londen`s meest 
bekende appartemententorens, kregen kinderen te maken met kindermisbruik op een industriële schaal. 

Elk weekeind werden er groepen kwetsbare jongetjes van lokale opvangtehuizen naar een adres aan het 
Dolfijn plein in Pimlico gesmokkeld, waar ze door toediening van alcohol plooibaar gemaakt werden, om 
vervolgens de gruwelijkste ziekmakende seksuele verschrikkingen te moeten meemaken. De eliteclub 
van pedofielen die deze misdaden organiseerde, had na verloop van tijd, het idee dat ze immuniteit 
genoten, vertelde een klokkenluider de politie destijds. Het bleek dat de leden van deze club bestonden 
uit alleen maar de meest invloedrijke politici in Engeland. Een ander schokkend feit dat aan het licht 
kwam, was dat er ook bedreigingen met honden aan te pas kwamen en ongenadige afranselingen. Het 
mocht gerust als afschuwelijk beschreven worden. Het was van dien aard dat je het niet zomaar vergeet. 
Tijdens een onderzoek naar een grootse bouwfraude in Engeland bleek al snel dat de heren meer deden 
dan gemeentegelden witwassen om hun eigen zakken te vullen. Er kwam nog een georganiseerde 
misdaad aan het licht, dat was het ronselen van weeskinderen voor seksueel misbruik door de elite. 
Politieagenten die onderzoek deden naar deze affaire werden van hogerhand met een heel schril fluitje 
teruggefloten, waarmee het Dolfijnplein kinderseksschandaal in 1988 onder het tapijt geveegd werd. 
Daar had het wellicht nog heel lang verborgen kunnen blijven liggen, ware het niet, dat een aantal zeer 
bijzondere gebeurtenissen opnieuw de schijnwerpers op deze inmiddels bijna vergeten kwestie zette. 
Dat gebeurde toen de politie opnieuw een onderzoek gelastte naar deze zaken die inmiddels bijna dertig 
jaar in de doofpot zaten en waarbij een coldcase team zich met enkele vermoedelijke moorden ging 
bezighouden die wellicht door een welgesteld pedofielennetwerk waren gepleegd dat destijds onder 
andere opereerde op het Dolfijnplein maar ook vanuit andere lokaties. 

Het team dat dit onderzoek opzette onder de naam :”Operatie Midland” vond zijn oorsprong doordat 
een voormalig slachtoffer van deze pedofielen, na vele jaren gezwegen te hebben, zich meldde met zijn 
eigen ervaringen bij de politie. Deze man die uit reden van persoonsbescherming onder de codenaam 
“Nick”de boeken inging, gaf twee onthullende interviews waarbij hij in details zijn doorstane 
beproevingen beschreef die hij zelf aan den lijve had moeten ondervinden. Hij liet er geen twijfel over 
bestaan dat deze pedofielenkring geleid werd, en bezocht werd, door erg machtige mensen die zijn hele 
leven hadden beheerst gedurende een periode van negen jaren. In een gesprek met de BBC vertelde 
Nick dat hij in eerste instantie was overhandigd aan deze groepering door zijn eigen vader, die zelf in de 
70er jaren ook een actieve pedofiel was. “Deze lieden wisten een enorme druk op mij te leggen, en zo 
een angst te creëren die in elk deel van mijn lichaam doordrong. Ik heb nooit in mijn leven meer pijn 
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moeten lijden als toen, en ik hoop dit nooit meer mee te hoeven maken,” zei hij. Deze groepering was 
erg goed georganiseerd en bestond uit leidinggevende figuren uit de rechterlijke macht, het leger, 
veiligheidsdiensten net zoals politici. Ze huurden chauffeurs in om slachtoffers op te pikken en hen naar 
de pedofiele seksorgies te brengen. Na enkele uren verplicht te moeten deelnemen aan braspartijen, 
gingen deze bijeenkomsten altijd over in privètijd met iemand, waar je dan steeds allerlei seksuele 
dingen moest doen, maar het draaide er altijd op uit dat je verkracht werd. Bij gelegenheid konden de 
bijeenkomsten wel eens een heel andere wending nemen. In een interview met de website Exaro, die 
onderzoek deed naar soortgelijke zaken, onthulde Nick dat er naast misbruik ook minstens drie moorden 
hadden plaatsgevonden. Hij herinnerde zich dat hij een klein jongetje vermoord zag worden in het bijzijn 
van een vooraanstaand lid van de conservatieve partij en nog een moord gepleegd door een 
parlementslid in een gewoon woonhuis in het centrum van Londen. “Ik was er bij en was gedwongen toe 
te kijken terwijl dit gebeurde. Ik weet me niet eens meer te herinneren hoe ik daar zelf uit gekomen 
ben,”wist hij hierover nog te vertellen. De derde moord is volgens Nick voorgevallen op klaarlichte dag 
op een straat in Zuid-West Londen in 1979, toen een lid van die groep opzettelijk een jongetje van 11-12 
jaar doodreed met zijn auto. Nick, die zich aan minstens tien onvrijwillige bezoekjes aan het Dolfijnplein 
kan herinneren, en het interieur tot in detail kan beschrijven, heeft operatie Midland voorzien van een 
geschreven en ondertekende verklaring van zijn beproevingen en heeft tijdens intensieve verhoren ook 
de namen van de parlementsleden bekend gemaakt aan de politie. Hangende het nog steeds lopende 
onderzoek worden deze namen voorlopig niet vrijgegeven. Een naam is er echter al naar buiten gelekt, 
dat is die van “Sir” Peter Hayman, een voormalig prominent diplomaat die zich nota bene zogenaamd 
inzette voor het pedofielen informatie uitwisselprogramma. ( Wellicht om toezicht te houden op de 
lijsten om te zien wiens naam op de lijsten opdook) De drie jongens die door Nick met naam en toenaam 
bij de politie bekend zijn, zijn zonder enige twijfel beslist niet de enige slachtoffertjes van deze 
pedofielenkring, die nu op de radar van de politie van het Midland Operatie team zijn. Zo kwam er 
pasgeleden nog een vader naar voren die beweerde dat zijn achtjarig zoontje ook ten slachtoffer 
gevallen was, en vermoord door deze zelfde pedofielenkring. Hij vertelde de politie dat hij een anoniem 
telfoontje gekregen had van een getuige die had gezien dat zijn zoontje ontvoerd werd in de 
Putneystraat in July 1981. Dit telefoontje ( zo bleek later) was afkomstig van een homoseksuele man die 
zichzelf prostitueerde, en die wist te vertellen dat het jongetje was meegenomen naar het Elm Gasthuis, 
een homoseksuelen bordeel in het naburige Barnes, dat erom bekend stond veelvuldig  door de elite 
bezocht te worden, en ook door de mensen die nu genoemd waren in samenhang met het Dolfijnplein 
schandaal. De man die zijn zoontje verloor had destijds heel slim een bandopname gemaakt van het 
telefoontje, maar de politie leek er niet echt in geïnteresseerd te zijn geweest destijds. Lichaamsdelen 
van zijn zoontje waren teruggevonden in woodland in West Sussex in februari in 1982. Zijn benen, 
heupbekken en onderrug werden daarbij vermist, net zoals zijn kleding. De vader van het jongetje is 
ervan overtuigd dat de politie er werkelijk alles aan gedaan heeft om niets uit te laten lekken. Het idee 
dat volwassen mannen kleine kinderen vermoorden vanwege hun perverse seksuele verlangens staat 
niet op zich en is beslist geen uitzondering in onze samenleving. Ook in een geruchtmakende rechtzaak in 
1989 in Engeland, werden Sidney Cooke en drie andere leden van een pedofielennetwerk ( die ook wel 
The Dirty Dozen genoemd werden) veroordeeld, wegens het vermoorden van de 14 jarige Jason Swift, 
die door het netwerk vooraf aan een zogenaamde gangrape was onderworpen. Na enige tijd kon men 
Cooke ook in verband brengen met de ontvoering, verkrachting en moord op de 7 jarige Mark Tildesley. 

Tot dusver zijn een aantal prominente figuren aangeklaagd in verband met het Dolfijn schandaal. 
Daaronder zijn Cyril Smith het liberale democratische parlementslid voor Rochdale en Peter Morisson die 
de privèsecretaris is voor Margareth Thatcher. De voormalige onderzoeksrechter Leon Brittan is 
inmiddels in staat van beschuldiging gesteld vanwege het bewust negeren en wegsluizen van het dossier 
dat over deze zaken aan hem overhandigt werd in 1983 en waarin acht namen van Parlementsleden 
genoemd werden als leden van de pedofielenkring. Brittan ontkent vooralsnog alle beschuldigingen.  

Of de geheimen van het Dolfijnplein ooit volledig ontrafeld zullen worden, blijft vooralsnog een vraag. Ik 
vond het thema naadloos aansluiten op de rest van de inhoud, vandaar dat ik dit plaatste. Einde inzet.) 
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DE MET STERREN BEZAAIDE VLAG 

Zeg, kun jij bij het vroege licht van de dageraad nog zien, wat wij in de avondschemering nog zo  
bejubeld hebben? De brede strepen en de heldere sterren die ons door het zware gevecht leidden, 
over de stellingen heen zagen wij in het rode licht van de raketten en het granaatvuur dat hij  nog 
steeds fier boven het slagveld wapperde. Zeg mij, wappert de vlag nog steeds over het land van de vrije 
natie en over het land van de dapperen? 

Ja, hij is er nog, en hij wappert nog steeds, maar niet langer over het land van de vrije en dappere 
bevolking. 

Er is niets zo goed bedekt, dat het niet onthuld zal worden, en er is niets zo goed verborgen dat het 
nooit ontdekt zal worden. 

 

IS HET OOST OF IS HET WEST? 
Ik doorliep heel wat verschillende stadia van programmeringen, hersenspoelingen, elektroshock- 
therapieën en kwellingen van mijn geest op de Universiteit van Californië in Los Angeles en het 
Neuropsychiatrisch Instituut in Westwood. Hun diepe betrokkenheid bij het project voor De Raad, was 
de verzekering voor de regering dat ik functioneel en optimaal zou blijven werken, en volledig 
“vergeetachtig” zou blijven, over alles wat ik tijdens mijn opdrachten meemaakte, hoorde, zag, en 
moest doen. Dr. Louis Jolyon “Joly” West's angstaanjagende expertise werd aangewend zodat ik 
gedurende de jaren gebruikt kon blijven worden in de hoogste regionen, zonder enig risico dat ik 
geestelijk zou instorten of dat ik mezelf ooit iets zou gaan herinneren. Het was Henry die mij naar 
dokter West stuurde met een programmering waarin ik nota bene zelf ( verpakt als boodschap) tegen 
de dokter vertelde naar welke dingen in mijn programmering en in mijn brein gekeken moest worden. 

( een soort van grote onderhoudsbeurt dus in opdracht van Henry.)  

Bob Hope had deze connectie niet, alleen Henry had contact met West. Ik moest mezelf daar jarenlang 
melden, maar begon pas daarmee nadat Craig naar de universiteit van de Zuid Californische 
Tandartsenschool ging in 1973, en ik in Westwood opnieuw in contact kwam met Dokter Milo Brooks, 
mijn originele kinderarts. Verpleegsters daar onderzochten mij en maakten notities met betrekking tot 
mijn polsslag, oogreflexen, voetreflexen enz. Om mijn bewustzijn te verwarren, en eigenlijk om een 
duidelijk beeld van mijn behandelende arts permanent uit mijn geheugen te wissen, kreeg ik een 
programmering, om mij te verwarren, waar ik mijn hele leven lang, zelfs nu nog, last van bleef houden. 
Hij kruiste zijn armen dan voor zijn borst en wees met beide wijsvingers in tegengestelde richtingen en 
vroeg dan:”Is het oost, of is het west?” Ik kan tot op de dag van vandaag nog steeds niemand 
behulpzaam zijn om de weg te wijzen, al weet ik waar het is, met de juiste richtingen aanwijzen blijf ik 
problemen hebben. Ik werd ook op de stoplichten bij de oprit naar de snelweg geprogrammeerd, door 
een hypnotische suggestie in te bouwen, die mij bij de stoplichten ( zodra ik Westwood inreed) deed 
omschakelen naar de juiste alter die de boodschappen wist te vertellen, en die precies wist op welke 
afdeling en bij wie ik mij moest melden in het ziekenhuis. Op de terugweg bij het verlaten van 
Westwood, gebeurde dan bij het zien van de stoplichten voor de oprit naar de snelweg hetzelfde weer, 
maar nu in omgekeerde volgorde, en dit zorgde ervoor dat ik al niet meer wist waar ik vandaan kwam, 
of wie ik gesproken had, enz. op het moment dat ik de snelweg opreed. Ik mocht in het ziekenhuis 
nooit laten merken dat ik dokter West kende. Als we elkaar in de ziekenhuisgangen tegenkwamen 
moest ik doorlopen alsof hij een volslagen vreemde voor mij was. Hij was een grote lange man en hij 
was “de grote baas” in dat ziekenhuis. Hij had zo ongeveer overal de leiding over, en ik was 
geprogrammeerd om zijn doktoren te bezoeken. Dat duurde vele jaren, waarbij een jonge dokter mij in 
een onderzoekkamer steeds aan allerlei neurologische onderzoeken en testjes onderwierp, en die ook 
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mijn reactievermogen testte, om te zien of ik nog wel “normaal” functioneerde. Hij liet mij ook vaak 
naar een sanitaire ruimte gaan aan het eind van de hal, waar hij dan ook naartoe kwam om even snel 
een nummertje te maken met mij en vervolgens deed hij dan zijn uiterste best om dit gebeuren uit 
mijn geheugen te wissen.  

Er was ook een kamer met een doorkijkspiegelruit. Het duurde een tijdje voor ik dat door had, maar na 
verloop van tijd kreeg ik door dat er mensen vanachter de ruit mee stonden te kijken, want de dokter 
die mij onderzocht keek regelmatig naar de spiegel en zei dan soms ook dingen als:”Zie je wel, dat zei ik 
toch al?” of:”Let nu goed op.” Ze vroegen me altijd erg veel dingen, en ik werd ook regelmatig 
tentoongesteld zodat ook andere doktoren mijn mogelijkheden konden zien. Ik werd door die doktoren 
beschouwd als een gigantisch succes omdat mijn brein zo veelvuldig was opgesplitst dat ik gebruikt kon 
worden in heel veel verschillende hoedanigheden zonder aan ook maar één van die mogelijkheden zelf 
een bewuste ervaring over te houden. Dat ik psychologie ging studeren bleek ook weer geen eigen 
keus te zijn. Ik werd in die richting gestuurd, om mij te laten inschrijven voor die studie, en uiteraard 
was ik ook daarop weer geprogrammeerd met een duidelijk doel. De opzet hiervan was, dat ik door 
mijn studie psychologie in aanraking zou komen met wetenschappelijke termen, dezelfde termen als 
waar ik al mijn hele leven mee geconfronteerd werd. Op die manier wilde men een kruislingse 
programmering bewerkstelligen, waarbij het zou lijken dat ik al mijn kennis op dat vlak had opgedaan 
uit studie, alleen maar voor het geval dat ik mezelf op zeker moment zou kunnen gaan afvragen waar 
mijn uitgebreide kennis op dat vlak vandaan kwam. Als dit al ooit zou gebeuren, leek het logisch dat dit 
door mijn studie in die richting kwam. Na het auto ongeluk in 1985 moest ik mezelf vaker laten 
nakijken op “gebreken.” Gedurende mijn studietijd aan de Pepperdine Universiteit was ik natuurlijk ook 
makkelijker toegankelijk voor mijn programmeurs omdat ik dichterbij Malibu en Point Mugu woonde, 
en als Reagan dus zin had in seks wanneer hij in Californië was, kon men mij binnen vrij korte tijd 
benaderen hiervoor. Wanneer ik door de jonge dokter onderzocht werd, kon het wel gebeuren dat 
dokter West ineens binnenkwam omdat hij zelf ook nog wat dingen wilde onderzoeken, die hij beslist 
met eigen ogen wilde zien. Hij was erg kortaf tegen zijn jongere doktoren, arrogant en authoritair. Ik 
hoorde hem vaak sarkastisch en erg minzaam over psychiaters spreken en de aan het ziekenhuis 
verbonden psychologen, alsof ze beneden zijn peil waren, zijn aandacht en expertise niet waardig. Hij 
was daar de grote baas, en dat liet hij iedereen op een bijzonder onsympathieke manier merken ook. 
Hij ging er ook van uit, dat Stewart Perlman mijn therapeut in Westwood een kwakzalver was, die niets 
van het vakgebied snapte waar hij zich mee bezighield. Ondertussen liepen Kelly de ziekenhuisingang 
plat, wanneer we daar weer eens voor de zoveelste keer voor programmering enz. naartoe moesten. 
Toen mijn functioneringsniveau begon af te nemen en mijn kindertijd langzaam begon terug te lekken 
vanuit mijn onderbewustzijn naar mijn volle bewustzijn, moest ik mij steeds vaker melden bij het UCLA-
NPI. Ze kenden daar de chemische combinaties om mij weer “op slot” te krijgen gedurende de 
nachtrust, zodat ik niet in contact kon komen met mijn onderbewustzijn terwijl ik sliep en droomde, 
wat toen plotseling steeds vaker gebeurde. Daarvoor lieten ze mij Halcyon nemen met een glas wijn, bij 
voorkeur witte wijn. Dit gebeurde op hetzelfde moment dat ik bij Stuart therapie volgde. Wat deze 
chemische combinatie ook geweest mag zijn, de verpleegster instrueerde mij om ½ of ¼ tablet Halcyon 
te nemen met onmiddellijk daar achteraan het volle glas wijn “En” zei ze, “Je zult meteen een 
gelukzalig gevoel gewaar worden waardoor je in een hele diepe slaap zult vallen.” 

Daarna kwam er dan weer een dokter die het van de verpleegster overnam en haar wegstuurde. Hij zei 
dan dat ik de instructies die ik die dag ontvangen had nog eens hardop moest herhalen, wat ik deed en 
hij zei:” Helemaal correct, je moet deze instructies tot op de letter opvolgen, dag in, dag uit, om jezelf 
beter te gaan voelen. Je zult NIET, ik herhaal, je zult NIET van een hoog gebouw af willen springen of 
jezelf op een andere manier willen beschadigen. Begrijp je mijn instructies?” 
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Met mijn ogen gesloten, intensief luisterend naar zijn instructies, knikte ik vanuit een diepe trance 
automatisch met mijn hoofd. “Ja.”  Toen zei hij:”Dan zijn we nu klaar, en mag je nu gaan.” 

Ik wandelde de deur van de behandelkamer uit, en de lange ziekenhuisgangen door naar de uitgang en 
vandaar naar mijn auto, die stond geparkeerd op het parkeerterrein van de Universiteitsbibliotheek. 
Toen ik het stoplicht passeerde en de snelweg opdraaide, werd ik er automatisch aan herinnerd dat ik 
deze ervaringen, en deze hele dag, heel diep weg moest stoppen in mijn onderbewustzijn. Ik reed naar 
huis met geen enkele herinnering aan waar ik zojuist vandaan kwam. Hoe meer herinneringen er terug 
begonnen te komen, hoe vaker ik begon te reageren op de dwangmatige behoefte om mezelf te 
snijden met scheermesjes, mezelf te verbranden of de aanvechting kreeg om een hoog gebouw op te 
zoeken in Los Angeles om er vanaf te springen. Ik begon te vermoeden dat ik toch wel behoorlijke 
psychologische stoornissen moest hebben om zoiets te willen doen. Ik kon gewoonweg niet begrijpen 
wat er nu eigenlijk met mij aan de hand was en waarom deze inwendige commandos om mezelf iets 
aan te doen zulke dwangmatige reacties teweeg brachten die er werkelijk bijna toe geleid hadden dat 
ik mezelf iets verschrikkelijks aangedaan had, of misschien wel zelfmoord gepleegd had. Ik kon ook 
totaal niet weten dat mijn programmeurs nog steeds een doel voor mij hadden, en dat zij nog niet 
wilden dat ik het “contract” vroegtijdig zou beëindigen. Ten minste nog niet, zo lang mijn missie nog 
niet volledig volbracht was. 

 

MIND-CONTROL BIJSCHOLING 

 
Er was een chirurg aan het UCLA die mij instrueerde om naar het ziekenhuis te komen om seks met 
hem te hebben. Hij had donker haar, een lichtbruine huid , bruine ogen en zwaar behaarde armen. Hij 
was groot en goed gebouwd en nog enigszins aan de jonge kant voor een chirurg. Ik moest hem 
ontmoeten in de cafetaria waar de doktoren hun maaltijd gebruikten in de pauze. Gewoonlijk kwam hij 
dan in zijn groene of blauwe chirurgenkledij regelrecht uit zijn werk bij mij aan tafel zitten. Hij was 
vegetariër en terwijl hij at, keek ik toe, om na het eten met hem te seksen. Dat gebeurde altijd in een 
van de vele toiletruimtes van het ziekenhuis. Ze zagen er allemaal hetzelfde uit, dus het maakte geen 
verschil waar we waren. Hij opende de deur, wenkte mij binnen en sloot meteen achter ons de deur 
aan de binnenkant. “Psssssssssssssst,” maande hij me tot stilzijn met een vinger voor zijn mond. Hij 
deed altijd het licht uit en vond het blijkbaar lekker om in het donker zijn weg te vinden. Hij nam me 
meestal van achteren langs. Zoals mijn programmering mij opdroeg, glimlachte ik vriendelijk en 
gedroeg me alsof ik ervan genoot. Of dat nu wel of niet het geval was, speelde daarbij geen enkele rol. 
Hij vond het heerlijk om door mij gepijpt te worden in zijn rode sportauto, maar daar wilde hij het juist 
alleen als het open dak volledig naar achteren gevouwen was. Met het dak dicht wilde hij niet. Hij 
klingelde sleutels voor mijn neus om mij in de “juiste stemming” te krijgen. Hij moest smakelijk lachen 
om mijn therapie met Stuart. Hij zei:”Gekleed in kleine broekjes zoals dit, en er dan nog zo zalig 
onschuldig uitziend, hoe kan een gezonde man nu in hemelsnaam zijn gedachten bij zijn werk 
houden?”  Ik zei dat Stuart daar niet op lette. 

De waarheid was dat Stuart niet aan seks verslaafd was. 

Deze dokter nam mij mee naar verschillende ruimtes in het ziekenhuis voor reprogrammeringen en 
“onderhoud,” of zoals hij het zelf noemde: Bijscholing. Ik moest een keer zelfs giechelen toen hij mij in 
mijn zij pakte om me op de tafel te beuren, het kietelde. Hij zei dat mijn scharnieren allemaal goed 
geolied waren en dat “ze” mij in een uitstekende conditie hielden. Er waren lange cilindrische 
machines, waar ik in moest gaan liggen. Toen ze deur sloten klonk het alsof er vacuum gezogen werd. 
Ik lag op mijn rug en boven mijn gezicht was een kleine vierkante spiegel. Ik denk dat bedoeld was voor 
de andere patiënten die hier normaal in kwamen te liggen, zodat ze zichzelf zien konden en zich niet zo 
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alleen zouden voelen. Hoewel deze dokter steeds bij mij in de buurt bleef tijdens de meest 
verschrikkelijke experimenten, was hij toch wel de hele tijd aardig tegen mij. Ik vond de testen niet fijn, 
maar hij vertelde mij wat de dokters gingen doen en wanneer. Op een keer gebruikten de dokters een 
scalpel en sneden mij achter mijn oor om daar iets te “repareren.” Ik had geen idee wat ze met me aan 
het doen waren. Ze waren altijd maar eindeloos met testen bezig, met onderzoek en experimenten en 
röntgenopnamen van mijn hersenen. Als er van elk onderzoek een rapport geschreven is, moet die 
stapel intussen wel een kilometer hoog zijn! Ze stopten me ook in een apparaat dat me ronddraaide. Ik 
zag, lichten, kleuren, blauwtinten, roze tinten, geel, wit, in combinatie met geluidsgolven en 
elektroshock. Ik keek toe en maakte intussen in mijn fotografisch geheugen opnamen, terwijl de 
doktoren in witte jassen mijn voorhoofd en mijn gezicht indeelden in secties, en draden aan mij 
bevestigden. Bij deze gelegenheid was een kamer vol met mensen zoals ik, die allemaal als zombies 
alles gewillig met zich lieten doen. Allemaal aan elektrische draden verbonden. Elk mind-controlled  
individu heeft zijn eigen registratienummer dat hen achtervolgd waar ze ook gaan of staan of aan 
welke test ze ook onderworpen worden. Ze bestudeerden onze hersenactiviteit op alle denkbare en 
ondenkbare manieren, onder elke denkbare omstandigheid, in elke denkbare omgeving en met steeds 
wisselende stimuli om de effecten daarop te meten. Ook de genetische effecten werden diepgaand 
onderzocht Ze bestudeerden een heel spectrum aan effecten van omgevingveranderingen op de 
hersenactiviteit. De levensfuncties van de hersenen, hun levensduur en hun productiviteit. Ze bekeken 
de uitslagen van de EEG testen van zuignapjes op mijn hele hoofd, hals, borst waar overal electrodes 
aan vastzaten die prikkels uitzonden. Er werden veel gegevens genoteerd vanaf de uitdraaien in de 
meetapparatuur. Wat ze daar precies deden is mij nooit helemaal duidelijk geworden. 

 

TOEKOMSTIGE MIND-CONTROL TECHNOLOGIE 
Er waren heel wat keren dat ik op een brits moest gaan liggen en dat ze mij drogeerden door middel 
van een injectie; pas daarna begonnen de doktoren tegen mij te praten. Altijd pas wanneer ik al onder 
de invloed was van de drug. Er waren heel wat doktoren bij het UCLA die alles afwisten van mind-
control, en die allemaal goed getraind waren om met de mind-control techniek van de toekomst om te 
gaan. Hen werd verteld dat ze allemaal geselecteerd waren op hun intellectuele vermogens om deel te 
nemen aan een wereldvredeproject op de enige wijze die de mens bedenken kon. Zij waren allen 
getraind in de allerlaatste methodes om te programmeren en te werken onder mind-control. Hierbij 
waren enorm veel doktoren betrokken. Steeds andere doktoren op steeds wisselende lokaties met 
steeds weer wisselende proeven enz. Ik was voor hen een dankbare melkkoe omdat ik gedurende de 
vele jaren onder mind-control van hier naar daar gevlogen werd voor demonstraties, om op die manier 
mensen die “geïnteresseerd” waren over de streep te trekken om met financiële steun over de brug te 
komen; daarbij zelf, bij mijn nuchtere verstand en in mijn dagelijkse leven, de eindjes aan elkaar 
knopend, omdat ik voor mijn jarenlange trouwe dienst aan het vaderland nooit één cent betaling 
ontvangen heb. 

Reagan heeft jarenlang zijn medewerking verleend aan deze onderneming, al vanaf dat hij gouverneur 
was. Toen hij eenmaal president was groeide al snel het aantal mensen die de demonstraties 
bijwoonden, omdat de dag dat men de Nieuwe Wereld Orde wilde invoeren hard dichterbij kwam. Zij 
die aan de techniek van mind-control werden blootgesteld konden nooit meer terugkeren naar hun 
oude “nietsvermoedende “leven. Ze hadden een compleet leger van professionals nodig om hun plan 
uit te voeren en de mensen die erbij betrokken raakten namen schrikbarend hard toe in de 80er jaren, 
nadat Reagan en Bush de presidentsposten betrokken en hun volledige medewerking verzekerd was. 
Tijdens de regeringsperiode van Reagan werd ik in het UCLA regelmatig gedemonstreerd door 
doktoren aan andere doktoren om hen te laten zien hoe ik “werkte”. Deze doktoren noemden het daar 
echter nooit mind-control, daar hadden ze er een andere verklaring voor:” Studie naar het 
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functioneren en de complexe werking van de hersenen.” Er werd daar nooit door iemand de term 
mind-control gebezigd. In plaats daarvan hadden ze een ondeugende variant bedacht:” Gedrags 
aanpassingen.” Ze hadden er een ronde arena-achtige opstelling met tribunes naar boven oplopend 
met mij onderaan in het midden op een tafel gelegen of zittend in een stoel, altijd volledig naakt terwijl 
ik als een pop op afstandbediening reageerde op hun commando`s. Deze demonstraties variëerden van 
simpele mind-control technieken tot voor de gemiddelde mens moeilijk te begrijpen zaken als 
telekinesis. Een dokter gaf mij de opdracht om een lepel te buigen op afstand, dwars door de kamer 
heen, door enkel en alleen gebruik te maken van mijn de kracht van mijn brein. Daarvoor werd mij 
opgedragen om de lepel te buigen in mijn gedachten en mij enkel en alleen op die gedachte te fixeren, 
ik moest het zien met mijn brein en de opdracht horen in mijn onderbewustzijn en deze beide krachten 
aan elkaar koppelen, en de lepel boog, of bewoog en viel van een tafel aan de andere kant van de 
kamer. Ik werd met zo`n zelfde experiment neergezet en ik moest een gewone voordeursleutel in mijn 
hand houden, die ik met mijn gedachten boog. De sleutel krulde op mijn vlakke hand, terwijl ik stokstijf 
stond en mijn handpalm geopend had. De doktoren die hierbij aanwezig waren, waren stomverbaasd 
over deze mogelijkheid. Ze programmeerden mij ook om aan de andere kant van de kamer een vuur te 
laten ontbranden puur op wilskracht vanuit het brein. De meeste mensen hebben geen flauw idee van 
de kracht van een gefocust brein. Er werden enorme toelagen verstrekt aan doktoren die zich wilden 
verdiepen in verder onderzoek naar de wilskracht van de geest en de lichaam-geest connecties, of het 
bestuderen van de mogelijkheden van het menselijk brein. Tijdens een van deze demonstraties waren 
de aanwezige doktoren er getuige van dat ik geprogrammeerd werd met hypnose en de suggestie dat 
ik niet zou verbranden. Hij hield een brandende lucifer tegen mijn arm, en net zoals hij zei verscheen er 
geen brandwond. Een dokter kwam na de demonstratie toch eens even een kijkje nemen naar mijn 
arm, want hij wilde zelf van dichtbij zien, of ik inderdaad niet verbrand was, toen hij constateerde dat 
er op mijn naakte huid geen brandwond te zien was, kreeg hij tranen in zijn ogen, sloeg een kruisteken, 
en mompelde met zijn ogen naar het plafond gericht:”Vergeef het ons.” en hij verliet de ruimte. Door 
de jaren heen, waren de reacties van de wetenschappers en doktoren lang niet zo sympathiek en 
meevoelend als van deze wetenschapper die ook nog steeds mens bleek te zijn. Mijn idee hierover is, 
dat de meeste doktoren en wetenschappers die in deze projecten gelokt werden, geen idee hadden 
van de basis van mind-control programmeringen en het intensieve gebruik van de slachtoffers van 
mind-control. Men vertelde hen nooit het hele verhaal. Alle mensen die mij demonstreerden waren 
echter verdomd goed op de hoogte van het hele verhaal, en kenden de gruwelijke trainingen die een 
mind-control robot moest doorlopen om tot het stadium te komen waarin ik mij bevond. Ze gebruikten 
mijn programmering om de nietsvermoedende doktoren en wetenschappers te laten kennis maken 
met een robot die in hun ogen over buitengewone gaven beschikte, die niet van deze wereld afkomstig 
konden zijn, en daarmee de desbetreffende groep beïnvloedend, zodat ze vrijwel allemaal hun steun 
aan het verder ontwikkelen van het project toezegden. Ze konden deze “wonderlijke”gebeurtenissen 
van te voren inprogrammeren, en ze terloops laten gebeuren als “toevallig” of “spontaan” waardoor de 
verbijstering bij de geselecteerde groep nog vele malen groter was. Op deze zelfde manier werden ook 
de zogenaamde “wonderen”voor de Paus en het Vaticaan in scène gezet. Ze programmeerden de 
“wonderen”van te voren in, zoals mijn handpalmen laten bloeden tijdens bepaalde gezongen psalmen, 
zoals dat bij Christus ook gebeurd was, of ze lieten mij in vloeiend Latijn enige wereldse wijsheden 
proclameren aan de Paus of bisschoppen, boodschappen die hen op hun knieën deed vallen, waarbij ze 
hun rozenkransen, kettingen en zelfs mijn voeten kusten. Ik kan niet zeggen wat de teksten inhielden, 
want ik ken geen Latijn, ik kon alleen perfect herhalen wat ik via mijn “bandrecorder” had opgenomen. 
Zij, en nog zoveel anderen stonden open voor deze “wonderen,” waarvan zij dachten dat die door 
middel van de vleugels van de Engelen ( ik dus) tot hen gebracht werden. Ze zagen in mij een soort 
orakel dat Gods boodschap kwam brengen. Ik moest soms zelfs Reagan op die manier bewerken, met 
religie. Het werkte overigens ook alleen maar bij de mensen die sterk gelovig waren. Voor deze 
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technologie reisde ik veel op en neer tussen UCLA en de Point Mugu Marinebasis. In Point Mugu staat 
de enorme audio apparatuur, de dolfijn bassins en het dolfijn zwembad voor de pornofilmopnames, 
UCLA heeft de testapparatuur voor hersenactiviteiten onderzoeken, de MRI scans en de complete 
apparaten voor de virtuele realiteitsbeelden bij de programmeringen. 

 

KISSINGER EN NIXON BEZOEKEN HET WITTE HUIS ONDER REAGAN 
Nixon en Reagan spraken veel met elkaar. Ik weet dat omdat ik zelf bij veel van die gesprekken 
aanwezig was. Ze spraken elkaar zelfs nog op het Witte Huis nadat Reagan president geworden was. Op 
een keer zat Reagan in zijn ovale kantoor, toen Kissinger Nixon binnenbracht. Kissinger groette Reagan 
door te zeggen:” Meneer de president, Dick is hier om met u te praten. Hij heeft erg bruikbare 
informatie met betrekking tot buitenlands beleid die ons goed van pas komt.”En toen voegde hij er nog 
op rustige toon aan toe:” Nu weet ik net zo goed als dat u dat doet, dat niemand mag weten waar deze 
informatie vandaan komt, maar ik vond dat u op de hoogte gebracht moest worden.” 

“Natuurlijk, ga zitten Dick,”zei Reagan. Nixon lachte wat ongemakkelijk terwijl hij zijn hand als 
begroeting uitstak naar Reagan. Aanvankelijk was Reagan hier blijkbaar niet zo blij mee, alsof hij zijn 
bedenkingen had, maar hij wist die weerzin van zich af te schudden en reikte Nixon toch de hand. 
Nixon zei:”Ik heb informatie aangaande een belangrijk buitenlandse connectie die verstevigd dient te 
worden voor het eind van het jaar, om ons van gladjes verlopende relaties en een soepele 
samenwerking met Rusland en Saoedie Arabië en nog enkele van minder belang zijnde Europese 
landen te verzekeren.” Zoals Nixon daar stond in zijn lichtbruine pak, zag hij er behoorlijk onzeker uit, 
en nerveus. Kissinger vulde nog aan:” Deze informatie zou wel eens de sleutel kunnen zijn die de weg 
opent voor betere samenwerking in de toekomst, in het bijzonder met de Russen.” Reagan leunde 
achterover in zijn stoel en strekte zijn handen achter zijn hoofd om ze samen te vouwen in de lucht en 
daarna in zijn nek te leggen. Toen sloot hij zijn ogen, ik kon precies zien wat hij deed, want Henry had 
mij opzij van Reagan op een stoel gezet in mijn “ruststand” in afwachting van orders. Kissinger 
zei:”Rusland zal onze bondgenoot zijn als wij ze van het volgende kunnen voorzien. Geweren, munitie, 
koren en,” voegde Nixon er nog aan toe met een gulle glimlach alsof dit laatste absurd was,:”Ze willen 
gratis en voor niets onze tarwe en graan overschotten hebben, alles wat wij over hebben. We hoeven 
daarvoor geen grote kosten te maken, deze overschotten zijn al afgeschreven door de overheid, dus 
zijn er geen extra kosten aan verbonden. Het wordt een papiertransactie zonder geld. Onze 
overschotten in ruil voor informatie.” 

“Welke informatie?” wilde Reagan weten. 

“De soort van informatie die gewoonlijk topgeheim gehouden wordt. Het wordt nog achtergehouden 
omdat het nog van hogerhand ( de Raad) moet worden goedgekeurd, maar als we niet accoord gaan, 
kon dat wel eens hele vervelende gevolgen hebben voor ons land. Hogerhand zegt ( zo noemde Nixon 
De Raad altijd) dat we geen idee hebben wat ons boven ons hoofd hangt als we niet accoord gaan aan 
hun verzoek. We hebben er maar weinig bij te verliezen alleen de graan overschotten.” 

“Dus als ik het goed begrijp heb je mijn toestemming nodig om die overschotten vrij te geven voor 
transport?” “Ja meneer de president,”zei Kissinger, “de anderen zullen aan hun kant van de deal hun 
zaken regelen, U hoeft zich geen zorgen te maken over de details, er wordt voor alles gezorgd en als er 
soms vroeg of laat domme vragen komen over deze verscheping dan heb ik daar wel een antwoord op 
klaar.” Hij legde Reagan een vel papier voor uit zijn aktetas. “We hebben uw toestemming nodig voor 
de verschepingen.” Reagan zette zijn bril op, pakte een pen en ondertekende het papier dat Henry voor 
hem had neergelegd. “Ik dank je voor jouw hulp in deze aangelegenheid Dick. Buitenlands beleid ging 
jou altijd al zo gemakkelijk af en ik waardeer jouw aanhoudende interesse enorm.” Hij leunde weer 
terug in zijn stoel.”Ach als er iets is dat ik kan doen,”zei hij terwijl hij weer zijn hand uitstak naar Reagan 
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maar zich toen bedacht, en Henry een hand gaf, voordat hij zichzelf via de zijdeur uitliet. Henry ging 
tegenover de president zitten, leunde wat voorover en zei:”Ik hoef je hopelijk niet te vertellen welke 
gevolgen dit zou hebben, wanneer het zou uitlekken dat jij Nixon ontvangt om jou te adviseren in 
buitenlandse aangelegenheden.” 

“Nee, nee, natuurlijk niet Henry, luister ik heb zo een vergadering met de staf van het Witte Huis, ik 
waardeer jouw hulp bij het buitenlanse beleid. We hebben allemaal onze sterke en onze zwakke 
punten.” Hij lachte verontschuldigend en gaf Henry een hand om afscheid te nemen. Henry stond op, 
schudde Reagan`s hand, en maakte de handdruk af door zijn linkerhand er nog bovenop te leggen. Ik 
had geen idee wat dat betekende, als het al een betekenis had. Toen knikte Kissinger naar mij en wij 
gingen terug naar de zwarte limousine. Ik was nu mee naar binnen gegaan, maar het gebeurde vaak 
genoeg dat Henry mij in de limousine liet wachten terwijl hij van adres tot adres ging. Hij had ook 
overal zelf de sleutel van. Waarom hij van al die gebouwen een sleutel had, en hoe hij er aan gekomen 
was, weet ik niet. Het was gewoon zo. Meestal moest ik er bij zitten als Henry een vergadering had met 
Reagan, zodat ik verslag uit kon brengen aan De Raad over wie er wat gezegd had, waarover, en 
wanneer enz. 

 

DISTRIBUTIE VAN WAPENS  -  WAPENS VOOR DRUGS 
Er waren landen die niets anders in ruil voor drugs accepteerden als wapens. Ronald Reagan is steeds 
van de gehele gang van zaken op de hoogte geweest. Costa Rica - El Salvador – Jamaica en nog wel 
meer van die landen. Reagan verleende volledige medewerking aan De Raad en deed alles wat er van 
hem verlangd werd. Hij ging ermee akkoord dat Amerikaanse schepen midden op zee contact maakten 
met Russische tankers om wapens uit te wisselen. Drugs werden vaak via buitenlandse ambassades 
gesluisd om zo de originele leveranciers buiten enige verdenking te houden. Amerikaanse wapens 
gingen veelal via zeeschepen naar Rusland, China, Japan enz.  De leden van De Raad waren de 
hoofdrolspelers in de coördinatie van de drugshandel, net als van de geldwitwaspraktijken via 
specifieke Amerikaanse coöperaties om politieke gunsten gedaan te krijgen, en om regelmatig nieuwe 
wetten bekrachtigd te krijgen in hun eigen belang, en in het belang van de plannen voor de 
ontwikkeling van de Nieuwe Wereld Orde. Iedere grote onderneming die de plannen van De Raad 
steunde kon als tegenprestatie rekenen op voorspoedige zaken en een nimmer aflatende nieuwe 
stroom klanten. Op deze manier hield De Raad de zaken in balans. De Raad stond boven de machtigste 
handelaren van de hele wereld. Iedere grote zakenman volgde netjes hun agenda, of ze werden uit de 
weg geruimd, net zoals John F. Kennedy. In mijn geheugendossier werd alle informatie opgeslagen over 
alle soorten wapens en munitie, en ook waar dat alles opgeslagen lag, en om welke hoeveelheden het 
per depot ging. Betrokken buitenlandse partijen hadden toegang tot mijn bestanden om te zien wat er 
beschikbaar was voor de ruilhandel. Nadat ze een idee hadden gekregen van de hoeveelheden en de 
kwaliteit, werd ik dan weer teruggestuurd om de deal verder rond te maken.  

Van wat ik ervan gezien heb, kan ik alleen maar concluderen dat de Amerikaanse economie voor een 
groot deel draait op drugs en wapens.  

Reagan hield zich publiekelijk wel onnozel, maar hij is altijd op de hoogte geweest van alle zaken die er 
werden gedaan met het buitenland. Ook daar waar het om wapens en drugs ging, wat het merendeel 
van de Amerikaanse handel was. Ik heb zoveel boodschappen tussen De Raad en Reagan heen en weer 
gependeld als “postduif” die altijd hoofdzakelijk over drugs en wapens gingen, dat hier geen enkele 
twijfel over kan bestaan.  

Een van die boodschappen was een opdracht van De Raad aan Reagan:” Meneer de president, wapens 
worden geleverd aan Iraq in ruil voor gijzelaars.” Daar was geen vraag in geformuleerd, dat was een 
bevel, maar voor de goede orde moest ik toch altijd terug naar De Raad om het antwoord van Reagan 
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te laten weten. Dat was gewoonlijk een kort:”Ja.” Reagan voelde zich altijd erg ongemakkelijk in die 
situaties en ijsbeerde dan door zijn kantoor heen en weer, alsof hij een moeilijke beslissing moest 
nemen, terwijl de uitkomst van zijn “overpeinzingen”al op voorhand vaststond. Hij durfde volgens mij 
geen “nee” te zeggen, dus ging hij met alles wat De Raad hem opdroeg akkoord. Hij had meestal geen 
flauw idee waar het over ging en nam vaak blindelings besluiten zonder de details zelfs maar te 
kennen. 

 

MEER WAPENS EN DRUGS 
Er stonden stapels houten kisten op de kade die aan boord van een groot schip geladen moesten 
worden. Ik was erbij als “extraatje” voor de opdrachtgever, en om toe te zien dat het verladen ook 
daadwerkelijk plaatsvond. Ik hoefde niets te doen, alleen te kijken en verslag uit te brengen. De 
mannen die de lading in ontvangst namen, lieten de surveillerende politieagenten die zojuist 
passeerden rustig voorbijlopen en daarna openden zij een paar van de kisten om de lading te 
inspecteren. Bovenop in de kisten lagen zakken suiker, zodat het een lading suiker leek, maar 
daaronder bevonden zich pistolen, geweren, automatische wapens en handgranaten. De suiker was de 
vlag die de lading dekte. Dit was een van de streng geheime wapentransacties die door de regering zelf 
georkestreerd werden. Een groep Amerikaanse topambtenaren verkocht wapens aan een land 
waarmee wij in oorlog waren. Amerika verdiende daar flink geld aan. Het interesseerde hen helemaal 
niet dat de wapens werden gebruikt om onze eigen soldaten te doden. Ook Noriega was hierbij 
betrokken. Het was een gewaagde operatie. De orders waren dan ook duidelijk en bindend, voor het 
geval dat ze het risico liepen op open zee gepakt te worden, of als ze ook maar iets niet vertrouwden, 
dienden de wapens zonder twijfelen onmiddellijk in zee gegooid te worden. Hiervoor werd de vracht 
tijdens de overtocht ook nooit ook in het ruim, maar altijd aan dek geladen, om in noodgevallen de 
hele boel meteen overboord te kunnen schuiven. Zich laten betrappen was geen optie. Bij deze 
transactie was ook een marineofficier betrokken. Hij schudde de hand van de man met wie ik was 
gekomen en ze spraken met elkaar buiten mijn gehoorsbereik, dus kon ik niet verstaan wat er gezegd 
werd. Nadat de lading geïnspecteerd was en door de ontvanger accoord bevonden, gaf de marine- 
officier het bevel om de overige lading zo snel mogelijk aan de wal te zetten. Dit deden ze via een soort 
glijbaan aan de zijkant van het schip. Net zoals passagiers via een luchtkussen een vliegtuig verlaten in 
noodgevallen, zo gleden de kisten in grote snelheid en binnen een paar minuten van het schip op de 
kade, waar ze onmiddellijk in een aantal gereedstaande bestelwagen geladen werden. De hele 
verlading duurde maar een paar minuten. Ik klom aan boord van het schip en wij vertrokken 
onmiddellijk. Er was altijd een bepaald tijschema waarbinnen alles zich moest afspelen. Het gebeurde 
ook wel dat er met de lading niet de haven ingevaren werd. Dan ontmoette men buitengaats een of 
meerdere kleine boten die de lading overnamen of aanleverden op volle zee. Onze regering had hun 
vieze handen in heel veel van dit soort smerige zaakjes. Mijn taak daarbij was het boodschappen over 
te brengen en de een of ander gunstig te stemmen door mijn seksuele diensten aan te bieden. Op een 
gegeven dag werd ik ook weer ingezet tijdens een drugstransactie. Daarvoor werd ik aan boord 
gebracht van een groot marineschip bij een admiraal ter zee, die vanachter zijn bureau juist een 
luitenant zijn orders gaf. Deze admiraal was gekleed in een wit uniform met gouden epauletten en 
strepen. Het was een norse man en ik werd er naartoe gestuurd om hem een oraal hoogstandje te 
geven. Daarbij viel een druppel van zijn zaad op zijn gepoetste zwarte leren schoenen, hetgeen me een 
klap in mijn gezicht opleverde, met de rug van zijn hand, die zo hard aankwam dat ik bijna een salto 
achterover maakte. We voeren de haven uit en kozen het ruime sop, en in de buurt van Mexico werd 
er ergens een haven aangedaan voor “bevoorrading of proviand,” hetgeen domweg andere woorden 
waren voor wapens of drugs. Er vonden ook veel drugstransacties in de Caribische zee plaats, 
gewoonlijk met behulp van, of rechtstreeks via marineschepen. Wat er aan de buitenkant uitzag als 
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professionele oefeningen van de marinevloot was vaak niet meer en niet minder als pure cammouflage 
voor de drugstransacties die tijdens deze zogenaamde “grootscheepse oefeningen” werkelijk 
plaatsvonden. De presidenten waren gewoonlijk allemaal goed ingelicht over deze gebeurtenissen. De 
opbrengsten hieruit werden als noodzakelijk kwaad bestempeld voor de financiering van grote 
defensieprojecten. Het was niets anders als een eindeloze aaneenschakeling van leugens, manipultaie 
en bedrog. Ik werd er op uitgestuurd om aan de vaste wal een “man met papagaai” te ontmoeten. 
Voor die gelegenheid toverden ze zelfs een T-shirt voor de dag, met de afbeelding van een papagaai 
erop, zo dat we elkaar goed zouden herkennen. De boodschappen die ik tijdens die transacties 
overbracht waren erg uiteenlopend van aard en steeds verschillend. Vaak moest ik iemand alleen maar 
de coördinaten doorgeven, van waar hij op zee precies verwacht werd, dan vond de overdracht in open 
zee plaats. Het merendeel van de drugsoverdrachten vond op zee plaats. Op deze manier kon niemand 
deze illegale drugstransacties onderscheppen, er was daar immers nooit iemand s`avonds laat. De 
duisternis en de uitgestrektheid van de zee boden een perfecte dekmantel. Iedereen van naam binnen 
de regering was op de hoogte van wat er speelde en van het belang ervan voor de staatskas. In feite 
was het dit en niets anders, dat Amerika met kop en schouders qua economische groei boven de rest 
van de wereld deed uitstijgen. Deze scheepsladingen gingen overal naartoe. Mexico, het Caribisch 
gebied, Costa Rica, Haïti, Cancun, Cozumel, Cabo San Lucas, Panama, Brazilië en zelfs Duitsland en 
Rusland. Jarenlang werd ik zo gebruikt als “postduif”om de boodschappen te bezorgen of op te pikken. 
Er was een heel leger van “postduiven” zoals ik, voor exact dezelfde activiteiten als waar men mij voor 
gebruikte, om te voorkomen dat een bepaald gezicht te vaak op hetzelfde adres opdook, hetgeen altijd 
argwaan wekte, want de bemanning van de marineschepen waren lang niet allemaal op de hoogte van 
de gang van zaken,. Ik hoorde ze eens over deze voorzorgsmaatregel praten en hoe belangrijk de 
bevelhebber van de marinevloot het vond dat er veel variatie zat in zijn “postduiven” die gebruikt 
werden voor de boodschappen. Ik werd s`avonds laat thuis opgehaald, deed wat er van mij verlangd 
werd, en werd s`morgens vroeg weer thuis afgezet. Ik werd in een trance terug gestuurd naar bed, 
naast mijn man, alsof ik nooit weg geweest was. Ik werd in Point Mugu in isolatie gehouden en 
gedebriefd, voordat ik naar huis gereden werd in Agoura Hills. Ik werd ook wel per helikopter naar 
Point Mugu gevlogen, maar dit gebeurde ook hoofdzakelijk in het donker van de nacht. Mijn 
opdrachten waren meestal hetzelfde, een korte zakelijke boodschap afleveren, het antwoord ( als dat 
er al was) onthouden, en daarna moest ik, die voor de regering zo belangrijke pionnen in het veld, de 
“presidentiële behandeling” geven. Het waren gewoonlijk admiraals ter zee, of de kapitein van de boot 
als het om een koopvaardijschip ging en ik kwam dan vrijwel altijd in hun privèhut terecht. Deze hutten 
waren netjes, maar over het algemeen erg klein. Ik moest daar dan wachten op verdere instructies of 
gewoon totdat de bewuste persoon kwam voor de seks. Er zaten mooie geelkoperen patrijspoorten in 
de buitenwanden van die hutten. Na het seksen was het altijd afwachten wat er verder nog gebeuren 
moest. Soms mocht ik in een van de kooien slapen, en dan werd ik wakker gemaakt als er weer werk 
aan de winkel was, of als ze mij kwamen ophalen. Er waren verlaten stranden met palmbomen waar 
onze lading soms midden in de nacht, in stevig waterdicht plastic verpakt, overboord gezet werd. Het 
waren nooit vaste dagen of vaste tijden, zo dat niemand er peil op kon trekken wanneer de volgende 
lading zou komen. Er waren zelfs zo nu en dan boten van de kustwacht bij betrokken, maar omdat dit 
maar af en toe was, en steeds dezelfde boot, denk ik, dat er ook bij de kustwacht iemand was 
omgekocht. Bij gelegenheid wilden andere partijen nog wel eens proberen om mij uit te horen of 
grondig te verhoren over mijn opdrachtgevers. Dat was ook een belangrijke reden waarom men voor 
de begeleiding van de transporten steeds hun slaven onder mind-control gebruikten, wij konden niets 
vertellen, al zouden we dat willen. Als je niet wist hoe je een mind-controlled slaaf of slavin moest 
benaderen kwam er geen stom woord aan bruikbare informatie uit. Zelfs niet tijdens gruwelijke 
folteringen, waar deze drugskartels en wapenhandelaren absoluut niet voor terugdeinsden. De 
grootste transacties waar ik getuige van was, vonden via Maui plaats, hierbij waren meerdere 
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internationale figuren betrokken. De handel met Mexico liep meestal via Mazatlan. Tijdens een 
vakantie op Maui werd ik bij mijn man weggehaald door de mannen in pak, en door twee geheim 
agenten op een commerciële lijnvlucht gezet naar Jamaica of Costa Rica om een boodschap over te 
brengen. Bij die gelegenheden werd ik knap vermomd als een dame met overgewicht in een 
bloemtjespatroon broekpak met zelfs gewatteerde broekspijpen en een overdreven strohoed met 
nepfruit. Het was er bloedheet, en met dat pak helemaal om af te pikken. Ik werd naar een afgelegen 
oord gebracht met een limousine, die behoorlijk uit de toon viel tussen de armoedige houten en 
golfplaten “woningen”van de straatarme bevolking. Het einde van deze tocht was in de havens, waar 
de deal werd gesloten. Op deze manier kon de persoon die ik bezoeken moest aan boord van een 
schip, gewoon aan boord blijven, en hoefde nooit een voet aan land te zetten. Ik hoefde hem alleen 
maar de boodschap:”Meneer de vogel vliegt naar het noorden,”te geven. Ik weet niet wat dat 
betekende, maar dat was de boodschap. Snel werd ik weer van boord gederigeerd en twee agenten 
van de geheime dienst brachten mij naar het vliegveld terug, vanwaar ik weer naar Maui gevlogen 
werd. Daar werd ik weer opgevangen en meteen in isolatie geplaatst zonder water of eten, voordat ik 
weer terug mocht naast mijn man, die in zijn ligbed aan de rand van het zwembad samen met mij 
vakantie aan het vieren was bij het Hyatt Regency Hotel in Maui. 

 

WAPENTECHNOLOGIE VAN DE TOEKOMST 

 
Terwijl er volop geld verdiend werd aan de handel in wapens, zei De Raad dat geweren en munitie 
overbodig zouden zijn geworden tegen de tijd dat de kalender het jaartal 2000 zou laten zien. De 
oorlogvoering met lage frequentie pulskanonnen die zij al vele jaren hebben, zal geweren en munitie 
machteloos maken, omdat zij, die deze ouderwetse wapens nog bezitten, door deze frequentiepulsen 
volledig willoos zullen worden gemaakt, en niet meer in staat zullen zijn om nog een gewelddadige 
actie uit te voeren. Hersengolfactiviteiten worden gemanipuleerd met moderne wapens, wapens met 
een onbegrijpelijke technologie waarvan de hele wereldbevolking volledig onwetend wordt gehouden. 
Dit zal zo blijven totdat deze manipulators hun zin hebben gekregen. Op dat moment zal het de 
mensen verder een zorg zijn, want dan zijn ze al onder mind-control en niet langer in staat om zichzelf 
te verdedigen, voor zichzelf op te komen of zelfs maar zelfstandig te denken over deze nieuwe 
ontstane situatie. Het werkt met electromagnetische frequencies en legt het centrale brein stil. Vrede 
op aarde is dan van het ene op het andere moment niet meer zo ver weg, maar een feit. Maar ten 
koste van wat? 

Voor meer uitgebreide informatie over deze technologie van de toekomst verwijs ik graag naar het 
Engelstalige boek:”Angels do`nt play this HAARP van Nick Begich en nog een ander boekje in de 
Nederlandse taal van Alex Hunter, met als titel:”Als het leger HAARP speelt.” 

 

HENRY TOONT ZIJN ROBOT TECHNOLOGIE 
Henry had mij gedurende de jaren geprogrammeerd om informatieve lezingen te houden, met 
betrekking tot de mind-control robot technologie voor diverse groeperingen. Deze lezingen gaf ik 
gedurende mijn hele leven. Hij zelf of een voorlichter stelde mij dan voor aan het publiek, dat altijd uit 
een klein groepje van zorgvuldig van te voren geteste personen bestond, en vertelde hen dan dat ik 
hen een erg krachtige boodschap had mede te delen. De boodschap die men zelf kon waarnemen stak 
in de demonstratie zelf, en deze mensen namen alleen maar in gedachten met zich mee het beeld van 
de robot die ze net met eigen ogen in levenden lijve aanschouwd hadden.  
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Een menselijke robot. De verborgen en zeer geniepige techniek van de toekomst, die zelfs in een 
drukke winkelstraat niemand zal opvallen!  

Tijdens de introductie zat ik in parkeerstand en keek strak voor mij uit. Dan stapte ik zoals 
geprogrammeerd, naar voren en legde verbaal uit:” Wat u gaat zien is echt. Ik stel het zeer op prijs als u 
gedurende de demonstratie wacht met het stellen van vragen, onze voorlichter zal al uw vragen na de 
demonstratie graag beantwoorden. Dank u voor uw aandacht, en dan kunnen we nu beginnen met de 
demonstratie.” Inderdaad, ik vertelde deze mededeling zoals geprogrammeerd met mijn eigen stem, 
maar ik zou niet het denkvermogen gehad hebben op dat moment, om ook maar één simpele vraag 
zelfstandig te beantwoorden. En dan begon ik met mijn demonstratie:”De geschiedenis van macht 
uitoefenen over mensen is erg oud. Mag ik er lichtbeelden bij graag?”vroeg ik de man achter de 
projector. Zoals u kunt zien wilde men als holenman al de baas spelen, eigenlijk gaat dit verlangen tot 
overheersen zelfs nog verder terug.” Ondertussen werden er holenbewoners getoond die hun vrouwen 
aan de haren achter zich aansleepten.”Dus” vertelde ik verder, “De wil om te overheersen en te 
domineren stamt al uit de verre oudheid. Waar we ons vandaag de dag mee geconfronteerd zien is een 
technologie die wij graag “het beteugelen van hersenactiviteit” noemen. Wie van ons zou niet graag in 
staat zijn alle informatie zomaar uit zijn geheugen te kunnen putten? Wat te denken van documenten 
lezen en ook werkelijk woord voor woord onthouden?” Op dit punt aangekomen werden er 
lichtbeelden getoond die betrekking hadden op ieders afzonderlijke wetenschappelijke pad dat deze 
toehoorders volgden. Juridische documenten voor advocaten, medische gegevens voor doktoren, de 
geschiedenissen van patiënten voor psychologen, accountoverzichten voor bankiers enz. 

“Wie zou er niet al deze gegevens dag en nacht binnen handbereik en op afroep beschikbaar willen 
hebben, de vele miljoenen details die we dagelijks nodig hebben om efficiënt te kunnen werken. Heren 
u bent niet alleen met uw wensdroom en aan uw eensgezinde instemmende hoofdknikken, mag ik 
ervan uitgaan dat ik ook uw interesse gewekt heb? Ook u kunt uw voordeel doen met deze allerlaatste 
ontwikkeling op het gebied van technologie, waarbij het de mens mogelijk gemaakt wordt zijn werk te 
doen met heldere geest, efficiënter, sneller en bovenal accurater dan ooit tevoren.” “Klinkt dit te mooi 
om waar te zijn? U zult niet alleen aangenaam verrast worden door te ontdekken dat deze technologie 
werkelijk bestaat, maar ook door het feit dat ook u zelf van de voordelen kunt genieten. Andere 
samenwerkingsverbanden, ( of indien het een specifieke groep was, deed ik een beroep op hun 
beroepsego en noemde ik deze groepen bij hun namen: doktoren, tandartsen, advocaten enz.) van uit 
het hele land gebruiken op dit moment al deze laatste ontwikkeling in technologie. De hedendaagse 
moderne computer zal ooit in de toekomst iets zijn dat uit een ver verleden stamt en de bedrijven die 
over deze technologie beschikken, zullen een enorme voorsprong hebben. Het zal in de toekomst 
blijken dat er onmogelijk te concurreren valt tegen individuen of coorperaties die op dit moment de 
overstap maken naar de beschikbare nieuwste technologie. Nu ben ik er van overtuigd dat u uw 
huidige niveau van succes in uw carrières niet bereikt heeft, door met middelen als achterhaalde 
informatie of hopeloos verouderde computers te werken, en dat is juist wat voor u het grote verschil 
gemaakt heeft ten opzichte van de concurrentie, die ver achter gebleven zijn, omdat ze niet zo wijs 
waren als u.” 

Nadat ze op deze manier “voorverwarmd”werden, kon dan de eerste kleinschalige demonstratie 
plaatsvinden. Naderhand werd hen verzocht een vragenlijst in te vullen, zogenaamd om toekomstige 
presentaties te kunnen verbeteren als er aanpassingen nodig waren. De vragenlijsten waren zodanig 
samengesteld dat uit de antwoorden veel op te maken viel uit de karaktertrekken van de kandidaten, 
hun openheid enz. Ze mochten de vragenlijst zelfs anoniem invullen, al werd hen wel verteld dat er 
geen enkele kans bestond dat ooit iemand buiten de organisatie deze vragenlijsten te zien zou krijgen. 
Als aanmoediging om de vragenlijst in te vullen zei ik dan ook nog:”Om u te danken voor uw 
medewerking, sturen wij iedereen, die de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen, een boekje dat we 
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alleen voor ïngewijden”hebben en dat heet:” Hoe verzeker ik mij van succes in zaken, zonder er zelf 
aan onderdoor te gaan.”  

“Dus, heren, ontspan u zelf, en geniet van het laatste deel van de presentatie.”  

Na 12 van dit soort bijeenkomsten, en als de antwoorden op de vragenlijsten overduidelijk aangaven 
dat alle candidaten ook werkelijk geïnteresseerd waren, werden ze eindelijk deelgenoot gemaakt van 
het hele geheim. Pas op dat moment werd hen verteld dat ik een robot was, en dat zij er ook een 
konden hebben, met niet al te hoge kosten voor hen. Dat was dan tevens het moment dat iedereen 
een handtekening moest zetten, de mededeling :”Een van onze medewerkers zal u verder van dienst 
zijn,” was vaak de op een na laatste opmerking voordat de klanten contractueel werden vastgelegd. 
Deze lezingen met demonstraties vonden over de hele wereld plaats. Voor elke denkbare 
beroepsgroep, zowel de wetenschappelijke als de medische gemeenschappen. Henry zei altijd dat ik 
zelfs als kind van acht jaar al altijd zo goed was geweest in het geven van demonstraties en dat ik altijd 
een enorme indruk maakte op het publiek, die vaak met een open mond van pure verbazing  stonden 
toe te kijken. En Henry was toch zo trots op “zijn creatie.” Tegen de tijd dat ik achttien werd had ik 
demonstraties over de hele wereld gegeven. 

Zo kwam ik ook vaak op “miniconventies” voor mensen die al een slaaf bezaten. Hier werden tips 
uitgewisseld, slaven verhandeld, maar soms ook geruild “voor een keertje een ander snuitje,” tussen 
deze mannen die zichzelf graag zagen als:”Zij die op de hoogte waren.”  

Ironisch genoeg stond ik daar zelf de brochures uit te delen voordat ik zelf gedemonstreerd werd. De 
mensen hielden van de nimmer aflatende waterval van grappen, die ik vanuit mijn programmering 
eindeloos kon blijven maken. Ze vonden mijn “act” als pratende robot die zelf haar foldertjes uit stond 
te delen ronduit hylarisch. Hier kwamen mannen én vrouwen op af. Meestal waren het bij de 
presentaties alleen mannen, hier zag ik ook vrouwen. Er werden ook nog andere zaken gedaan die niet 
met mind-control slaven in connectie stonden, maar het hoofddoel was toch de promotie van de mind-
control slaven. Enkele voorgeselecteerde mannen viel de eer te beurt een symbolische goudkleurige 
houten sleutel te ontvangen. Op elke sleutel stond een eenmalige code om mij te “openen.” Deze 
zorgvuldig samengestelde selectie mochten met hun code toegang tot mijn geheugen maken door mij 
op van tevoren afgesproken tijden “open” te maken. Het werd aan deze zogenaamde “Heren”uitgelegd 
dat deze code alleen voor vanavond werkte. Daarnaast werd het systeem nog uitgelegd, waarbij de 
vergelijking gemaakt werd met een caleidoscoop waarbij elke sleutel een andere lens naar voren 
draaide. Het werd voorgesteld als een ronddraaiende band op mijn schedel die door het gebruik van de 
sleutel steeds op een andere plek stopte en alleen maar op de plek bij de gewenste persoonlijkheid. 
Het leek mij dat deze mannen die men een sleutel gaf, de enigen waren die echt mochten weten hoe ik 
werkelijk werkte en welke mogelijkheden er waren; teminste, als je de juiste sleutel had. Deze mensen 
moeten serieuse klanten geweest zijn om zelf een robot-slaaf te kopen. Algemeen publiekelijk 
acceptabele handel werd er echter ook gedreven. Het geld kwam daar van alle kanten tegelijk binnen. 

Naar aanleiding van deze “mini-conventies” werd bij herhaling de film Working Girl gebruikt om onze 
herinnering te wissen aan deze conventies. Deze film werd niet bij mij alleen gebruikt, maar bij heel 
veel mind-control robots zoals ik. Henry zei steeds dat dit genoeg moest zijn om alle herinnering 
hieraan te laten verdwijnen en alle problemen of vragen hierover zou oplossen indien ooit een van ons 
zich zo`n conventie zou gaan herinneren.  

Het was gewoon werk, meer niet. 
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HET TWEEDE ONGELUK OP 12 APRIL WAS GEEN ONGELUK 
 

Op 12 april 1987 om 09.15 uur had ik weer een ongeluk. Ik kon er met mijn verstand niet bij hoe het 
mogelijk was dat ik weer een ongeluk had op precies dezelfde dag en exact dezelfde tijd met een 
periode van twee jaar ertussen. 

Nadat ik bij een ongeluk tijdens het paardrijden met mijn hoofd tegen een boom geklapt was, en 
daarbij ook nog een rugletsel opliep, stroomde ik langzaam maar zeker vol met steeds meer 
herinneringen aan mijn verborgen verleden, en ik kreeg steeds meer moeilijkheden met normaal te 
functioneren, in mijn normale alledaagse leven met al zijn verantwoordelijkheden. Hierdoor werd ik 
gewoon gedwongen om meer tijd te nemen voor mezelf, en om meer te rusten en te helen in mijn 
bewustzijnsperiodes.  

Ik zocht hulp bij mijn chiropractiker en zocht diepe heling in gebeden, in natuurlijke kruiden en in 
intensieve lichaamsoefeningen. Gedurende deze tijd van fysieke heling, groeide ik spiritueel dichter 
naar God toe, en ik verzamelde de kracht, die ik nodig zou hebben, om de realiteit van mijn verleden 
verder onder ogen te kunnen zien. 

 

EEN BEZOEK AAN EEN ZENUWINRICHTING 

 
Het was een proces van enkele jaren, maar toen mijn programmering eenmaal begon af te brokkelen, 
wat er voor zorgde dat er herinneringen uit mijn verleden oncontroleerbaar mijn bewustzijn begonnen 
binnen te dringen, werd het voor mij steeds moeilijker om te functioneren in mijn dagelijkse leven. Ik 
had er de grootste moeite mee, om mijn dagelijkse verplichtingen na te komen terwijl mijn bewustzijn 
regelmatig “overvallen” werd door mijn verleden, een verleden dat nu bij herhaling als een lawine over 
mij heen walste. Ik had moeite met mijn dagelijkse realiteit omdat er zoveel binnen in mijn hoofd 
gebeurde dat mij overal van afleidde. Het was bijvoorbeeld een regelrechte verzoeking, om 
tegelijkertijd aandacht te moeten schenken aan de werkelijkheid van de terugkerende herinneringen 
uit mijn innerlijk, en daarbij aan de oppervlakte een normaal leven te leiden voor mijn directe 
omgeving, te meer omdat er toch nog steeds een flink stuk programmering actief was dat mij met 
hypnotische kracht opdroeg om verward te worden, een migraine aanval te krijgen, mezelf te 
verbranden of zelfmoord te plegen en mij steeds dwong mijn gedachten ergens anders op te focussen. 
Nadat er talloze herinneringen boven waren gekomen van misbruik door mijn vader, mijn moeder, mijn 
broers en heel veel anderen, inclusief herinneringen aan momenten dat ik zelf werd gebruikt om 
anderen te misbruiken, vroeg ik mijn therapeut Stuart Perlman, om het ministerie van gezondheid te 
bellen en hen het hele verhaal te vertellen. Hij deed wat ik van hem vroeg en gaf vele uitgebreide 
interviews aan de autoriteiten, in de hoop dat er iemand was die mij zou komen helpen om dit geweld 
en misbruik een halt toe te roepen, en er tevens voor te zorgen dat mijn kinderen en de kinderen van 
anderen voortaan veilig zouden zijn. Omdat ik zelf steeds verwarder werd, werd ik voor tien dagen 
opgenomen in een ziekenhuis in Westwood, waar ik weer met een andere realiteit geconfronteerd 
werd. Terwijl ik daar lag kwam er midden in de nacht een man in een net pak binnen met een aktetas 
in een hand. Hij opende rustig de deur, kwam rustig binnen en ging op de rand van mijn bed zitten en 
hypnotyseerde mij vrijwel onmiddellijk met zijn woorden. Toen nam hij uit zijn aktetas een tourniquet, 
die hij vliegensvlug om mijn arm draaide, en daarna injecteerde hij mij iets uit een injectienaald. Heel 
rustig sprekend zei hij:”Je bent veilig, jij bent heel erg veilig.  Niets van alles wat je jezelf herinnerd is 
echt, het is allemaal een nare droom, meer niet. Sluit sectie 34 en weet dat je veilig bent, erg rustig en 
erg veilig. Je hoeft je nergens meer zorgen om te maken, alles is geregeld,”en terwijl hij iets anders in 
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zijn injectienaald zoog, begon hij aan de tweede ronde:”Stuart Perlman is jouw vriend, hij is jouw 
toegewijde vriend die jou door deze moeilijke tijd heen helpt. Hij, en hij alleen kan jou helpen, niemand 
kan in zijn schoenen staan, en elke keer dat je naar zijn schoenen kijkt, als hij voor je zit, zul je jezelf 
hieraan herinneren. Nu ga je in een diepe vredige slaap en als je wakker wordt zul je jezelf hier niets 
van herinneren, ook mijn stem niet, slaap nu, zak weg in een diepe slaap. Jouw kinderen zijn veilig, jij 
bent veilig, je gaat nu rusten en zakt weg in een diepe slaap. Onthoudt goed dat je veilig bent.” Toen hij 
klaar was, trok hij de naald uit mijn arm en stopte al zijn spullen weer terug in de aktetas en verliet 
rustig de kamer. Zoals gewoonlijk zag ik dit allemaal door de ogen van persoonlijkheden die niet 
sliepen. Er was iets dat deze programmeurs over het hoofd zagen; een persoon met meerdere 
persoonlijkheden, en in het bijzonder de personen die getraind zijn op hun feilloze geheugen, kunnen 
en zullen altijd alles registreren wat er gebeurd. Als de persoonlijkheid die geadresseerd wordt, 
gedrogeerd wordt, zijn er nog altijd andere persoonlijkheden binnenin, die niet beïnvloed worden door 
de drugs, en die haarfijn bijhouden wat er allemaal gebeurd. Het is juist dit gegeven, dat mij, en met 
mij vele anderen, grote hoeveelheden ervaringen heeft doen herinneren, terwijl wij met onze heling 
van mind-control bezig waren, dat er toe geleid heeft dat ik deze ervaringen nu hier op papier met u 
kan delen. Het is hun misbruik van de technologie, die voor dit hiaat gezorgd heeft.  

Sorry Henry, maar je zult weer terug moeten achter de tekentafel voor een nieuw ontwerp. Ik denk dat 
je toch een ander programma moet bedenken, want jouw systeem was toch niet helemaal waterdicht. 

 Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis bracht ik het thema van mijn kindermisbruik onder de aandacht   
van mijn verzorgers. Tot mijn enorm grote teleurstelling, nam ook binnen dit ziekenhuis niemand mij 
serieus. Mij niet, en mijn klacht over het nog steeds voortdurende misbruik van mijn familieleden ook 
niet. Bij mijn ontslag uit het ziekenhuis zag ik toevallig even de map die men over mij had aangelegd. 
“Deze patiente lijdt aan waanvoorstellingen” stond er te lezen. Niemand nam mij ooit serieus.  

Ik hoop, dat u als lezer, dat nu wel doet. 

 

NOG STEEDS MEER CORRECTIEPROGRAMMA`S BIJ UCLA 

 
Mijn bezoeken aan het Neuropsychiatrisch Instituut van UCLA werden steeds veelvuldiger, na de 
ongelukken die ik had in 1985 en 1987 en het daarbij ontstane hoofd- en rugletsel. Ik zat daar maar op 
een stoel te wachten totdat ik geroepen werd en dan kwam ik als een robot overeind en deed precies 
wat er van mij gevraagd werd. Als ze zeiden:”Doe je kleren uit,” deed ik dat. Ik deed alles wat ze van mij 
vroegen. In een kamer werden mijn reflexen getest en ze zeiden dingen als:”Raak je neus aan met je 
wijsvinger, beweeg je ogen naar linksboven, en meer van dat soort dingen. Dan moest ik lopen, 
voorover buigen, enz. Ik zag dat die dokter werkte vanaf een lijstje in een boek en dan stelde hij vragen 
als:”Hoe heet je, waar woon je, hoe heet jouw man?” Het hele standaardproces om te zien of ik nog 
wel normaal functioneerde. Een oudere dokter haalde mij op en nam me mee naar een andere kamer. 
Daar werd het allemaal meteen een heel ander verhaal. De kamer stond vol met audio apparatuur en 
enkele grote spoelenbandrecorders met hele grote spoelen. Ik moest gaan zitten en ik kreeg een 
metalen stang in mijn handen gedrukt, die ik stevig vast moest houden. Ik had geen idee waar het 
allemaal voor dienen moest, maar ik deed mijn uiterste best om alles goed te doen. Ik wist maar al te 
goed wat me te wachten stond, als ik het fout deed; dan werden ze altijd kwaad en het draaide 
steevast op een pak slaag uit. Ik kreeg een koptelefoon op en ik moest de metalen staaf stevig 
vasthouden, daarbij kreeg ik de opdracht om in een diepe trance te gaan. En nadat ze bepaalde 
programmeringsteksten zeiden werd ik elektrisch geshockt. Ik wist nooit van tevoren wanneer dit 
kwam en ik moest de metalen staaf vast blijven houden. Ik mocht hem niet loslaten of laten vallen. Als 
de gesproken tekst niet op mij van toepassing was, voelde ik geen elektroshock, zoals bijvoorbeeld:”Ik 

373 



ben een eskimo.” Als er echter iets gezegd werd dat klopte, kreeg ik elke keer een elektroshock. 
Sommige van die opmerkingen waren erg persoonlijk zoals bijvoorbeeld:”Ik hou van mijn man Craig,”of 
“Ik ben een goede moeder,”of :”Ik ben gelukkig in mijn leven, therapie maakt van mij een beter mens.” 
Zo werden allerlei dingen gezegd via de koptelefoons. Soms kreeg ik de elektroshocks via mijn blote 
voeten in plaats van via mijn handen of mijn hoofd. Het programma wisselde nogal, en dat was ook het 
geval met de mensen die deze “tests” afnamen. 

Voor die onderzoeken of tests werd ik ook regelmatig in Westwood door een bestelbusje van de straat 
opgepikt. Soms nadat ik net van de therapie terugkwam, en de ene keer brachten ze mij naar het UCLA, 
maar de andere keer werd ik al meteen in de bestelbus onder handen genomen. Ze hadden die busjes 
ook vol met apparatuur zitten, en ze zeiden dan dingen tegen mij en gaven mij elektroshocks. Als ik bij 
Stuart vandaan kwam na mijn therapie dook er dan ineens zo`n bestelbus op. De chauffeur leunde dan 
naar de passagierskant en keek mij alleen maar aan. Mijn programmering reageerde daar onmiddellijk 
op doordat ik als een robot vrijwillig in die bus klom. De vermommingen die men gebruikte varieerden 
van postbode tot een of andere nep reparatieservice. Er was altijd een chauffeur die de bus reed, en 
een man achterin die zich met mij bezighield. Soms begon hij met mij hardhandig alle hoeken van de 
bus te laten zien. Ik wist nooit wat ik precies kon verwachten, want het wisselde van keer tot keer, en 
ook de volgorde wisselde steeds. Ik was dan volledig de kluts kwijt en kon mezelf er ook niet tegen 
verdedigen. Het kwam niet eens in me op om mezelf te verdedigen, ook al zag ik het aankomen. Ze 
hielden mij door gebruikmaking van allerhande manieren van geweld onder hun controle. Ze bonden 
me vast in een stoel en zetten een pistool tegen mijn hoofd, of ze verkrachtten mij of martelden mij op 
een andere manier, of ze hielden een mes op mijn keel; alles wat ze maar konden bedenken om mij 
angst aan te jagen. Soms was er tegen de achterwand van de bus een grote spiegel waar ze mij dan 
voor plaatsten en mij vertelden dat ik die of die persoon was, en ze gaven dan die bewuste persoon 
aparte instructies over de opdrachten die uitgevoerd moesten worden. Er was een grote 
verscheidenheid aan elektronische apparatuur in die busjes. In mijn arm werd dan een of andere drug 
geïnjecteerd, en daarna werden mij dan videoclips getoond. Zo lieten ze mij een video zien van iemand 
die ergens een stop uitdraaide waardoor de hele ruimte zich met water begon te vullen. Dit was 
symbolisch bedoeld. Ik was zogenaamd zelf die persoon die zijn leven vergooide door de stop eruit te 
draaien. Nu stond ik zelf in de ruimte die vol liep met water en ik zou zeker verdrinken want het gat 
waardoor het water naar binnen kwam, was niet groot genoeg om mij door te laten ontsnappen. Dit 
was wat er met mij zou gebeuren als ik me dingen ging herinneren die ik maar beter kon vergeten.  

Vergeet hierbij niet, dat dit allemaal gedaan werd “in het belang van de nationale veiligheid.” Binnen in 
mijn geest, heerste tussen de diverse alters onderling, grote verwarring over wie er nu eigenlijk de baas 
was over mijn lichaam of de veiligheid daarvan. Het leek wel alsof men mijn hersenen van mijn lichaam 
gescheiden had, en dat deze nu los van elkaar functioneerden. Het was een bijzonder enge ervaring, te 
meer omdat ik niet in staat was om mijn eigen lichaam te beschermen of dat van mijn eigen kinderen. 

Als die mannen met dat busje hun “ding” voor die dag weer met mij gedaan hadden, werd ik bij mijn 
eigen auto of in de buurt van mijn huis weer uit de bus gezet. Steeds geprogrammeerd om bij het zien 
van mijn eigen auto of mijn eigen voordeur meteen in de Sue rol te stappen en alles te vergeten wat er 
zojuist gebeurd was. De andere alters moesten juist onthouden wat er gebeurd was, zodat ik mezelf 
niets zou gaan herinneren, of zodat de andere bewoners van mijn geest niet konden gaan klikken bij 
Sue. Deze behandelingen namen toe naarmate ik bij Stuart en Margie steeds meer mijn hele ziel 
blootlegde. 

Bij een andere gelegenheid bij het UCLA zat ik op een roestvrijstalen tafel in een ruimte waar ze 
röntgen foto`s gemaakt hadden van mijn hersenen terwijl ik in een bewegende machine lag die op vier 
verschillende plaatsen stopte, terwijl mijn hoofd gescand werd. De dokter zei dat mijn hersenen in 
prima conditie waren voor een nieuwe update. Het volgende moment werd ik op een stretcher gelegd 
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en in een tunnel geschoven. Ik kreeg een zwart masker voor mijn ogen voordat men de deur van de 
tunnel sloot. Ik dacht dat ze me gingen vermoorden, maar ze zeiden dat er alleen maar bepaalde 
onderdelen van mij zouden gaan sterven, om weer plaats te kunnen maken voor de geboorte van 
nieuwe onderdelen. Een ononderbroken cirkel van keuzes tussen leven en dood moest de diverse 
persoonlijkheden in mij, die toch al overbelast waren, tot rust brengen om nog verdere chaos te 
voorkomen. Op die manier werd mijn innerlijk systeem steeds op peil gehouden, keurig netjes alles op 
zijn plaats. 

Enkel en alleen voor hun gebruik. 

Die wetenschappers en doktoren lieten geen gelegenheid voorbijgaan om weer een stap verder te 
gaan met hun onderzoek. Ze wisten de totale inzinking van een mind-controlled slaaf altijd wel weer 
aan te wenden voor een ander project in het belang van hun voortgezette onderzoek. 

 

BILL EN HILLARY CLINTON 

 
In de loop der jaren kwam Bill Clinton in hoge politieke kringen heel geleidelijk aan de oppervlakte.  

Bij een van de party`s bij Bob Hope was Bill gedecoreerd in een costuum van het Vrijheidsbeeld, 
versierd met rood, wit en blauwe stoffen en voorzien van knipperende lichtjes. Hij hield een toorts vast 
en gedroeg zich erg vrouwelijk.  

Ik moest later op de avond seks met hem hebben en dat voelde erg vreemd. Het voelde alsof ik seks 
had met een vrouw die in een mannenlichaam zat.  

Zelfs onder mind-control was dit een bijzonder vreemde ervaring. Ik was toch echt wel wat gewend, 
maar dit voelde erg eng, zelfs in vergelijking tot al het andere waar ik aan onderworpen was door mijn 
eigenaars.  

In 1992, nog voor zijn aanstelling als president, werden mijn dochter Kelly en ik samen aan Bill Clinton 
geprostitueerd in Klamath Falls - Oregon. Op de weg daar naartoe werd ons nog even op het hart 
gedrukt dat een ongeluk in een klein hoekje zat, en mij werd voorspeld dat ik weer een ongeluk zou 
krijgen als ik herinneringen aan deze avond over zou houden. Toen wij bij Clinton kwamen zei hij:”Weet 
je wel dat ik nu jouw baas ben en dat jij precies zult doen, zoals ik zeg. Jij bent nu in mijn macht.” In een 
vreemdsoortig monotoon toongeluid verlangde hij toen oraal bevredigd te worden, hij zei dat ik voor 
hem op de grond moest gaan zitten. “Op de grond waar je thuishoort!” Daarna was het de beurt aan 
Kelly om hem als een robot seksueel van dienst te zijn. Vlak voordat we weer buiten gezet werden, kon 
ik hem nog de boodschap van De Raad overbrengen. Nog voordat hij president werd, leverde ik al 
boodschappen af van De Raad aan Clinton. Ik werd een keer aan boord gebracht van een groot schip en 
in een grote kajuit gelaten, waar ik op het grote bed moest gaan zitten wachten op Bill Clinton. Hij 
glipte de kajuit binnen zonder te kloppen en een beetje bedeesd lachend zei hij:”Ik geloof dat jij iets 
voor mij hebt.” Hij nam me met zijn broek op zijn schoenen terwijl ik mijn kleding nog aan had. Het was 
een vluggertje en toen gaf ik hem mijn boodschap van De Raad. Ik moest een antwoord mee terug 
nemen. Zijn antwoord was instemmend met de plannen van De Raad. Bill Clinton was een vreemde 
snoeshaan. Hij speelde graag “mama en baby Bill” met mij, en ik moest hem over zijn bolletje aaien en 
zoete liedjes voor hem zingen. Hij was erg vreemd. 

Wat Bill Clinton betrof, ging Henry heel ver. Hij stuurde zelfs zakjes cocaïne met mij mee om te 
gebruiken als ik bij Bill of bij Hillary was om ze in discrediet te brengen. Bill en Hillary zaten allebei aan 
de cocaïne. Ik legde de cocaïne dan op een kleine spiegel voor hen en ze hadden van die glazen 
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neusrietjes waarmee ze het spul opsnoven. Bill kon dat in een keer. Hillary had wel drie snufjes nodig 
voor een heel lijntje. Daarna draaide het gewoonlijk uit op seks. 

Aan mijn gesprek te oordelen dachten zij dat ik een geschenk was van Bob Hope, de echte 
samenwerking tussen Hope en Henry werd goed stil gehouden. De Clintons hadden er blijkbaar totaal 
geen idee van dat Bob Hope en Henry Kissinger zo nauw samenwerkten, en beiden hetzelfde doel 
nastreefden. De een ( Bob ) bracht mij in het Wiite Huis, terwijl de ander ( Henry ) mij voorzag van 
cocaïne om een manier te vinden waarmee hij de Clintons aan het kruis kon nagelen.  

Hij zei:”Ik wil die twee zo ontzettend graag op hun bek zien gaan.” 

Na dat ik klaar was, werd ik door twee mannen in zwarte uniformen met gele strepen op hun 
schouders terug naar de helikopter gebracht die op het achterdek stond. Dan werd ik terug gevlogen 
naar een klein vliegveldje op Maui, vlabij de Coconut Inn, waar ik verbleef terwijl ik aan mijn eerste 
boek “Starshine” werkte. 

Zelfs voordat Clinton president werd, was er al een geval dat ik mij herinner dat ik naar een groot hotel 
in Los Angeles gebracht werd. De Clintons werden toen al zwaar beveiligd door een hele groep agenten 
van de geheime dienst. 

Voor mijn gebruik als seksslavin was mij geleerd om seks te hebben met getrouwde koppels en hoe 
daar mee om te gaan. Ik moest altijd de nadruk op hen zelf terugbrengen door bijvoorbeeld tegen de 
man te zeggen:”Mijn God, wat is jouw vrouw toch mooi!” of :”Jouw man is een mooi gebouwde man.” 
Het maakte niet uit wat ik zei, als het de twee echtelieden maar dichter bij elkaar bracht, of in ieder 
geval bij elkaar hield. Als ik mijn programma afgewerkt had, waren ze meestal zo intensief met elkaar 
aan het vrijen dat ze vaak niet eens merkten dat ik mezelf aankleedde en de deur achter me dicht trok. 
Op deze manier werd ik ook bij de Clintons gebruikt. Vaak hield dat ook in dat ik een cadeautje van 
iemand meebracht in de vorm van cocaïne. Als de Clintons soms in elkaars armen in slaap vielen mocht 
ik ook gaan. Een man bij de deur ving mij dan altijd op en bracht mij terug naar mijn transportmiddel. 
De ene keer een helikopter, de andere keer een sedan of limousine. 

 

CLINTON IS PRESIDENT 

 
Ik had Kelly al een tijdje niet gezien omdat zij nu in Californië woonde, en ik op Maui, maar ik werd erbij 
gehaald om haar “te helpen” met de “pres” wat op dat moment inhield de kersvers gekozen Bill 
Clinton. Hij had bij mijn aankomst al een groepje vrouwen en jonge meisjes daar, en die avond wilde hij 
alleen maar uitgebreid oraal verwend worden. Chocolaadjes en partjes fruit moesten hem daarbij 
richting zevende hemel dragen. Na afloop was het mijn taak om de verschillende meisjes weer terug te 
sturen naar waar ze ook vandaan gekomen waren. 

Seks slaven werden gebruikt om zowel vrouwen als mannen te plezieren in het Witte Huis en ik vormde 
geen uitzondering op die regel. Toen ik eens bij Hillary Clinton geroepen werd, ( zij was op z`n minst 
biseksueel, maar misschien ook wel een lesbienne die niet uit de kast durfde te komen) terwijl ik op 
Hawaï was, speelde ze met mij het “plaagspelletje” zoals zij dat noemde. Daarbij bond ze mij vast 
omdat dat haar een veiliger gevoel gaf, tenminste dat was wat ze zei. Als ze zich genoeg geammuseerd 
had met mij, keek ze op haar gouden horloge, trok haar kleren aan en vertrok. Ik deed hetzelfde en 
stapte buiten in de limousine bij Henry. 

Henry wilde altijd alles precies weten. Welke reacties Hillary gaf op de dingen die ik haar vertelde, en 
Henry luisterde dan aandachtig of hij er een bepaald spraakpatroon aan kon ophangen. Ze zochten 
naar een mogelijkheid om haar ervan te weerhouden naar de rechtszitting te gaan voor de Whitewater 
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affaire en daar te getuigen in het voordeel van haar man Bill Clinton. Dit hadden ze al heel lang van te 
voren gepland. Zelfs lang voordat Clinton president werd. Het was gewoon een klopjacht op Bill Clinton 
omdat ze hem niet in het Witte Huis wilden hebben. Daarachter zat ook de gedachte dat als “de 
hoeksteen” valt, dan stort het gebouw als vanzelf ook wel in. Men wilde de Amerikaanse gemeenschap 
verder uit elkaar drijven door de president ten val te brengen. Eerst Nixon, en nu Clinton, waardoor de 
bevolking het vertrouwen in hun leiders verliezen zou en ook in de democratische levensstijl. De 
gedachte hierachter was dat het volk massaal verandering zou eisen in protestmarsen, en dat daar 
wellicht de mogelijkheid lag om de Nieuwe Wereld Orde te promoten of misschien zelfs wel meteen 
door te voeren. Ik wist in 1993 al, nog lang voor de Monica Lewinsky affaire, dat, als Clinton 
gedwongen zou worden om af te treden, ze weer succes behaald zouden hebben in het Nieuwe Wereld 
Orde kamp. De programmeringen die ik had voor het Witte Huis waren ingesleten en inwendig diep 
verankerd. Henry reed vaak met mij mee in de limousine naar het Witte Huis als hij geen tijd had gehad 
om mij vooraf te programmeren. Hij wilde me ook zo nu en dan een beetje oppoetsen en mijn systeem 
controleren om te zien of alles nog wel naar behoren werkte. Hij ging vaak een kop koffie drinken of 
een sigaar roken terwijl hij op mijn terugkeer wachtte. Zodra ik na een opdracht in het Witte Huis bij 
hem in de auto stapte, wilde hij altijd alles weten en ik was daar erg goed in. Niet alleen wist ik in de 
juiste volgorde te vertellen wie er wat gezegd had, maar ik kon de adempauzes, en de intonaties 
terugbrengen in het gesprek en tot op het woord nauwkeurig terugvertellen wat er in het Witte Huis 
besproken werd. Daar vandaan maakten Henry en zijn knechten een soort van uitdraai, een voorbeeld 
dat gebruikt werd om een bepaald taalgebruik en spraakpatroon bij iemand te ontdekken. Henry zei 
kauwend op zijn sigaar:”Als je het spraakpatroon herkent, kun je hun geest beheersen.” Ik werd 
speciaal voor deze opdracht dicht bij de Clintons in de buurt gebracht om hun spraakpatronen vast te 
leggen, en om hun zwakheden en zwakke plekken op te sporen; ze zochten overal, om maar iets te 
vinden, waarmee ze Clinton uit het ovale kantoor konden zetten. Ze waren niet te stoppen in hun 
doelstelling de grondwet en de Amerikaanse democratie tot op de grond toe af te breken. Henry 
Kissinger had een hekel aan Bill Clinton, maar hij een nog veel grotere bloedhekel aan Hillary. Hij wilde 
haar publiekelijk onderuit halen en in discrediet brengen door haar illegale investeringen aan het licht 
te brengen en door publiekelijk aan te tonen dat zij het niet zo nauw nam met de waarheid. Henry zei 
steeds:”Het volk zal plooibaarder worden wanneer ik deze dingen aan het licht breng.” 

Al Gore was door De Raad in alle richtingen te sturen, en het is mijn persoonlijke overtuiging dat hij ook 
een robot is. Al Gore was ook een van de mannen waar ik naartoe gestuurd werd om hem oraal aan 
zijn genot te helpen. Hij gebruikte geen cocaïne. Dat weigerde hij pertinent. Henry zei over Al 
Gore:”Deze man heeft er zelf voor gekozen om een robot te zijn.”  

Ik heb ook nog een losse herinnering aan een lesbische seksuele uitspatting in het Witte Huis waarbij 
Hillary, haar dochter Chelsea, een beroemde zangeres en ik zelf betrokken waren. 

Het is mijn persoonlijke overtuiging geworden, uit eigen waarneming door de jaren heen, dat er 
meerdere regeringsleiders onder mind-control stonden. Het lijkt mij van vitaal belang dat het systeem 
dat dit mogelijk gemaakt heeft compleet ontmanteld wordt, ik streef ook naar hulp voor alle 
slachtoffers hiervan, zodat ze niet langer gestraft en vernederd worden, maar in plaats daarvan de 
professionele hulp zullen kunnen vinden die zij zo broodnodig nodig hebben, om te beginnen aan hun 
helingsproces. Ik weet dat er sprake was van corruptie tot in de hoogste regionen binnen het Witte 
Huis, en of dat het nu in de vorm van chantage was, of dat het kwam door het gebrek aan geestelijke 
integriteit, of doordat ze volledig onder mind-control stonden, wat het dan ook geweest mag zijn, de 
Clintons waren in een situatie verzeild geraakt, waar ze niet gemakkelijk meer los van konden komen. 
In een samenleving waar zoiets verraderlijks als mind-control binnen is geslopen, is de hele 
maatschappij min of meer mede verantwoordelijk, of dat nu is door pure onverschilligheid, 
hardnekkige ontkenning, geestelijke aftakeling of door hebzucht. Als sommigen van ons niet vrij zijn, 
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zijn we eigenlijk allemaal niet vrij. Ik geloof dat het Gods bedoeling is, dat alle mensen die nog in staat 
zijn om rationeel te denken, deze mensen te hulp moeten komen die in grote nood verkeren. 

 

HALLO!!!!!  IK ZOU GRAAG MIJN EIGEN LEVEN TERUGWILLEN! 
Terwijl er delen in mij bezig waren om zich los te wringen, te ontsnappen, waren er veel, heel veel 
pogingen om mij weer terug onder controle te krijgen; al deze pogingen gingen gepaard met 
folteringen, marteling en onbeschrijfelijk veel pijn. In een poging te begrijpen wat er mis was met mij, 
begon ik elk boek waar ik mijn handen op kon leggen te lezen over persoonlijkheidsstoornissen. Bedenk 
daarbij, dat er in de 80er jaren nog niet zo erg veel over dit thema geschreven was. 

Terwijl ik de destijds beschikbare boeken verslond, herkende ik wel sommige symptomen, maar op de 
een of andere manier paste het allemaal niet bij mij persoonlijk.  

Het materiaal wat er op dat gebied te vinden was, beschreef de ontstane persoonlijkheidsstoornissen 
als een gevolg van kindermisbruik, zonder dat daarbij bewust gekozen was voor programmering.  

De wetenschappers die er over schreven in de 80er jaren kenden mijn verhaal nog niet. 

Mijn zoektocht naar de waarheid kende geen einde. 

 

DESERT HOT SPRINGS 
Tussen 1985 en 1990 gingen mijn man en ik vaak naar Two Bunch Palms. Dat was een kuuroord in 
Desert Hot Springs, wat weer een aangrenzende stad in de woestijn was bij Palm Springs. Craig en ik 
gingen dan voor een paar dagen, en we gebruikten daar dan de minerale baden en de luxueuse 
massagetherapie en de groene kleimaskers die deel uitmaakten van de specialiteiten waar het 
kuuroord om bekend stond. Op zekere dag zat ik thuis naar een film van koning Arthur te kijken, en 
daarin zag ik een scène waarbij een zuil van licht het orakel belichtte terwijl het neerknielde om een 
boodschap van God over te brengen aan de koning. Op dat moment begon ik vreselijk emotioneel te 
huilen en wist ik wat mij te doen stond. Ik moest naar Two Bunch, en ik moest er alleen naartoe. Mijn 
man die getuige was van dit gebeuren zei:” Prima, okè  ga maar, je moet gewoon doen, wat je vindt dat 
je moet doen schat.” Ik vertrok onmiddellijk en kwam rond tien uur s`vonds aan terwijl het al donker 
was. Ik was ongelofelijk bang, maar wist niet waarom. 

“Two Bunch” zoals wij het noemden was een plek met een dubbele bodem. Het was aan de ene kant 
een fantastisch rustgevend kuuroord, maar het was ook de plek waar ik Bob Hope ontmoette en een 
groep mannen, waaronder ook leden van De Raad. Terwijl ik aan de ene kant stevig onder handen 
genomen werd door professionele hulpverleners, die mij hielpen om alle herinneringen van vroeger los 
te “schudden,” werkte aan de andere kant gelukkig nog steeds mijn programmering waardoor ik 
martelingen en vernederingen kon weerstaan en verdragen op een verhoogd niveau zodat ik met mijn 
helingsproces kon doorgaan, en de therapiën kon blijven volgen. Ik bad dagelijks tot de Heilige Geest  
dat de dingen die ik mij moest herinneren voor mijn helingsproces op tijd in mijn herinnering zouden 
komen, en dat was precies wat er gebeurde. Er waren persoonlijkheden in mijn innerlijke geest, die de 
bedreigingen en het geweld voor hun rekening namen, terwijl andere persoonlijkheden bezig waren 
met het helingsproces. De alters die de klappen en het geweld opvingen wisten dit ook weg te houden 
van mijn bewustzijn, zodat ik mijn speurtocht naar vrijheid kon voortzetten zonder mezelf zorgen te 
maken over de gevolgen. Na een intense sessie met een klein oud mannetje, die zich in een techniek 
gespecialiseerd had die hij “Trager” noemde, begonnen mijn herinneringen toe te nemen. Maar tijdens 
dit verblijf in Two Bunch moest ik in opdracht van Bob ook geheime vergaderingen bijwonen, waar ik 
op een afstandje stond van de groep die in gesprek was met elkaar. Mijn man was daar vrijwel nooit 
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bij. Het waren zakenbesprekingen en ik moest registreren wie er wat zei. Bob golfde met die mannen 
terwijl ze over zaken spraken. Ik werd soms opgehaald op het parkeerterrein in een zilverkleurige 
limousine, en naar Bob gebracht. Vaak kwam ik daarbij zelf niet eens uit de auto. Ik wachtte dan op 
Bob, en die was er ook altijd vrij snel. Soms moest ik de dag met hem doorbrengen, maar ik werd ook 
wel naar een stelletje palmbomen gestuurd met de opdracht om op de witte uil te letten. Het bleek 
dan later dat Bob Hope die “witte uil”was waar ik op stond te wachten. Ik had toen nog niet in de gaten 
dat dit een onderdeel was van een programmering. Ik moest vaak s`avonds gaan wandelen en me 
melden bij het stelletje palmbomen en bij Bob, de witte uil. 

Op een andere avond reageerde ik als een robot op mijn programmering en ik wandelde in de witte 
badjas van het kuuroord naar de parkeerplaats. Een limousine kwam aanrijden en gedachtenloos 
stapte ik in. Onmiddellijk werd er een injectienaald in mijn arm gezet. We kwamen aan bij een faciliteit 
in de woestijn die dienst deed als reprogrammeringscentrum voor robots. De man hielp mij met 
uitstappen, want ik was al zo ver verdoofd door de injectie dat ik zelf nog nauwelijks op mijn benen kon 
staan. Eenmaal binnen werd ik meteen op een brits gelegd en werd er een infuus in gereedheid 
gebracht. Het kan goed met een waarheidsserum gevuld zijn geweest, want dat was de strekking van 
de ondervraging die volgde. Ze wilden weten wat ik in die therapie deed, en wat ik mezelf kon 
herinneren. Ik werd rechtop in een stoel gezet en keer op keer in mijn gezicht geslagen. Ik mocht niet in 
slaap vallen, als ik begon weg te zakken sloegen ze me weer. Ze waren ontzettend geërgerd over het 
feit dat ik therapie volgde en ze vertelden mij allerhand leugens terwijl ze me dwongen om in erg fel 
licht te kijken. Als ik mijn ogen niet lang genoeg openhield werd ik gedwongen mijn ogen te openen, ze 
hielden zelf mijn ogen open en lieten me direct in het felle licht kijken. Ze bleven mij via het infuus 
vloeistof toedienen terwijl ze tegen me schreeuwden. Een man van een jaar of 35 kwam de kamer 
binnen en gaf de doktoren aanwijzingen wat ze doen moesten en hij vertelde hen wat hij van mij weten 
wilde. Toen werd ik weer gedrogeerd met nog een injectienaald en weer moest ik in het felle licht 
kijken terwijl ze er nu ook electroshocks aan toevoegden. Ik werd op een metalen tafel gehesen en een 
man stelde steeds maar weer de zelfde vragen die ik niet begrijpen kon. Ik zat nu op de hoek van de 
metalen tafel met mijn hoofd hangend naar beneden, ik was bijna bewusteloos. Hij liet mij foto`s zien 
van mensen, bijna allemaal mannen, en hij stelde vragen over hen en bleef op mijn gezicht meppen 
met zijn vlakke handen. Delen van mijn persoonlijkheidssysteem wilden niet meewerken en weigerden 
hem te antwoorden, en dat maakte hem behoorlijk nijdig. Als reactie daarop stak hij een scherp 
voorwerp in mijn voetzool. Hij draaide de scherpe lichten weer boven mijn ogen en als reactie daarop 
sloot ik mijn ogen. Hij liet toen een andere man mijn hoofd vasthouden en mijn ogen openhouden en 
scheen er weer in met het felle licht. Ze bleven dit doen gedurende een tijd die een eeuwigheid leek te 
duren. Toen legde hij mij achterover op de metalen tafel en stak een staaf in mijn vagina en gaf me 
stroomschokken terwijl hij tegen zijn buurman zei:” Ze gaat wel praten, geef haar maar even de tijd. 
Wij hebben alle tijd van de wereld.” 

Ik was nu zo ver in de war en volledig buiten mezelf, dat het mij op dat moment niets meer kon schelen 
of ze mij nu wel of niet vermoorden zouden. Ik was er vanaf mijn geboorte mee opgegroeid te 
verduren wat ze me opdisten, en als ik dood zou gaan, zou ik het gewoon niet langer meer hoeven te 
verdragen. Geen lijden meer, het zou dan eindelijk afgelopen zijn. Zijn frustratie groeide alleen nog 
maar en hij pakte nu een elektrische schaar en liet die over mijn schaamhaar glijden en toen via mijn 
buik helemaal naar boven tot onder mijn kin. Hij zei dat dit iets was waardoor ik mezelf hem altijd zou 
herinneren. “Om je eraan te herinneren wat er met je gebeurd als je niet meewerkt.” 

Nadat ik buiten westen was geraakt, trokken ze een soort van plastic badmuts over mijn hoofd die aan 
de binnenkant gevoerd was met kleine metalen electrodes. Ze bleven maar op me inhameren, keer op 
keer op keer weer, dat ze het allemaal een stuk aangenamer konden maken voor mij als ik gewoon 
meewerkte en als ik met die verdomde therapie zou stoppen. Maar ik stopte niet. 
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Ze moesten me naar buiten dragen en in de limousine leggen. Toen we terugkwamen in Two Bunch 
knipte een van de mannen met zijn vingers en zei:”Kom tot jezelf!” en zijn commando volgend kwam ik 
weer bij. Ik was doodop en wilde alleen nog maar naar bed. Ik sleepte mezelf naar bed en ging slapen. 
Craig was er niet en ik had ook geen idee waar hij was.  

Desert Hot Springs was voor mij een plek van horror, terreur en marteling, gedurende de hele periode 
dat ik samen met Stuart en Margie probeerde te genezen van mijn mind-control programmeringen. Ik 
herinner me dat Stuart, nadat ik dag in dag uit kwam opdagen voor mijn therapieën om mijn verleden 
te verwerken, tegen me zei:”Ik heb nog nooit eerder een patiënt gehad die zo gemotiveerd was als jij. 
Het lijkt wel of je aan een marathon bezig bent.” Waarop mijn enige reactie was:”Ik heb zelf het gevoel 
dat ik dit niet snel genoeg doe.” En tja, eigenlijk geen wonder, want noch hij, noch ik ( bij mijn volle 
bewustzijn althans) waren ons er van bewust, dat men achter de schermen verwoede pogingen in het 
werk stelde om mij weer naar mijn ouderwetse onderdanige staat terug te programmeren, en dat ik 
onbewust mezelf nog steeds “vrijwillig” meldde voor programmeringen bij het UCLA en voor misbruik 
door mijn politieke “cliëntele” en bij Bob Hope wanneer ik daarvoor opgeroepen werd. Bij vol 
bewustzijn was Two Bunch Palms een plaats waar ik naartioe ging voor een verjongingskuur en om 
beter te worden. Maar zelfs in het middelpunt van de complete chaos was er een Goddelijk plan in de 
maak voor mijn leven, ik moest alleen ontzettend veel geduld hebben. Terwijl mijn heling in volle gang 
was, ging ik op zekere avond eten in het restaurant in Two Bunch Palms. Boven de ingang van het 
restaurant hing een enorme klok en mijn instructies voor die avond waren:”Loop op de klok van 18.00 
uur naar de klok. In plaats van naar binnen te gaan, waren mijn instructies mezelf om te draaien en 
naar het parkeerterrein te wandelen, waar ik opgewacht werd door een man in een wit pak die mij 
naar een club bracht. Hij nam me mee naar binnen en installeerde mij in een donker beschut hoekje 
van de club. Sonny Bono kwam mij halen, hij zwaaide met een rijzweep alsof hij iets of iemand in een 
soort lasso wilde vangen. Daarbij liet hij de zweep geducht knallen. Dat deed hij steeds weer en ik werd 
er doodsbang van, omdat ik aanvoelde dat die zweep voor mij bedoeld was en dat hij mij er elk 
moment mee zou kunnen slaan. Alsof hij mijn gedachten kon lezen zei hij met een smerig lachje:”Er is 
hier niemand die jou kan horen schreeuwen, schreeuw maar zoveel als je wilt.” Als grap zei hij er nog 
achteraan:”Daar houd ik eigenlijk wel een beetje van.” Hij ging verder met mij uit te leggen :”Je krijgt 
waar je om gevraagd hebt, omdat je geprobeerd hebt de gietmal van het prototype te vernielen.” 

Ik werd van de vloer opgeraapt waar ik in elkaar was gekropen en ik werd naar een groep mannen in 
nette pakken gebracht. Ze zeiden dat ik de eregast was van die avond, maar er was niets leuks aan. Ze 
zeiden dat ik voor nogal wat problemen zorgde in Zuid Californië en ze wilden toch beslist niet dat mij 
iets vervelends zou overkomen. Ze spraken rustig en namen de tijd om beschaafd sprekend en netjes 
articulerend tot mij door te dringen, voordat een andere man mij bij mijn arm pakte en meenam naar 
een kleedkamer in de achterbouw waar hij mij eerst tegen de wand smakte en me vervolgens het pak 
slaag van mijn leven gaf. Ik eindigde als een triest hoopje op de vloer met bloed druipend van mijn 
mond. Hij gaf me met zijn puntige laarzen nog een laatste trap na en zei:”Zo, dat zal je leren.” 

Toen kwam er weer een andere man binnen en die zei:”Ik neem het verder wel van je over,”en hij 
begon foto`s van me te maken in die staat waarin ik nu verkeerde. Hij zei dat die voor het familiealbum 
waren en dat hij die zou laten zien aan mijn man en mijn kinderen, “ Zodat die in ieder geval wel in de 
maat blijven lopen.” Toen maakte hij nog wat opmerkingen waar ik niets van begreep, hij zei:” Jij bent 
een koningin, jij zult altijd een koningin zijn, jij hebt geen opvolgster, dus jij zult altijd de koningin 
moeten blijven.” Zijn laatste opdracht was:”Ga bij het zwembad liggen opknappen en krijg een 
kleurtje.” En dat ik bezocht zou worden door “De Baas”. Ik wist dat de man waar hij het over had 
niemand anders was als mijn baas en eigenaar Bob Hope. 

Nadat ik weer terug gebracht was, bracht ik de volgende dag door met er weer bovenop te komen en 
met “een kleurtje krijgen.” Lang duurde dat niet, want ik werd weer opgehaald. Op weg naar Bob 
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zeiden de mannen in pak dat mijn kleren niet goed genoeg waren om bij de baas op bezoek te gaan, 
dus werd er onderweg gestopt om kleren te kopen. Terwijl ik mijn eigen kleren in de afvalcontainer zag 
belanden zei een van die mannen:”Dit lijkt er al meer op.” 

We ontmoetten Bob op een openbare plek. Ik werd bij hem gebracht en hij onderbrak zijn gesprek met 
het gezelschap waar hij bij was even om naar mij toe te komen. “Tjonge, tjonge, tjonge, is dit nou een 
manier voor een vrouw om een goed voorbeeld te geven aan haar kinderen?” Hij doelde daarmee op 
mijn pogingen om onder mijn juk uit te komen. Om mij nog meer schrik aan te jagen en bang te maken, 
pakte hij een foto uit zijn jaszak van Kelly en mij samen; allebei naakt. “Er komt een tijd mijn 
sprookjesprinsesje, dat je terugdenkt aan betere tijden.” “Ik zal jou nog veel beter moeten leren wat 
dankbaarheid en waardering inhoudt.” Hij pakte me bij mijn keel, keek me kwaad aan en duwde mijn 
hoofd van zich af, toen liet hij me los en liep weg, alsof hij er klaar mee was. Maar dat was niet het 
geval. Ik werd teruggebracht naar Two Bunch Palms waar ik de nieuwe kleren achterliet in een 
massagesalon, en zelf in een witte jurk terugging naar mijn hotelkamer. Bij een gelegenheid was Craig 
bij mij in Two Bunch Palms toen we in de buurt van het parkeerterrein s`avonds laat samen opgepikt 
werden door een limousine. We werden ergens naartoe gereden en kregen toen een flinke grote mond 
voor de therapie die ik volgde, en we werden serieus bedreigd met “Het verlies van alles wat je lief is in 
dit leven” als ik niet stopte met therapie te volgen en als mijn man mij er niet van zou weerhouden. Een 
man in de limousine greep Craig bij zijn kraag en zei:” De baas wil niet dat er iets gebeurd met zijn 
belangrijkste bezit. Begrijp je dat?” 

“Ja meneer,” antwoordde mijn man bedeesd. Hij was doodsbang en om de een of andere reden werkte 
dit op mijn lachspieren, ik schaterde het uit. Het volgende moment kreeg ik een enorme klap tegen 
mijn gezicht. Ik voelde de schrijnende pijn in mijn wang, terwijl zijn aandacht zich nu volledig op mij 
focuste. “Valt er iets te lachen, jongedame?” Ik was meteen weer bij de les en stopte met lachen. Ik 
kon onmogelijk op dat moment zelfs maar vermoeden, ( bij vol bewustzijn) welke enorme strijd me nog 
te wachten stond, en welke vernederingen, afstraffingen en martelingen nog herhaaldelijk mijn deel 
zouden worden, om met mijn “eigenaars” te breken, en om uit hun klauwen en uit de invloed van 
mind-control te ontsnappen. Noch had ik ook maar het geringste vermoeden van de vele hindernissen 
die er nog op mijn weg zouden komen, of zelfs maar van de omvang van het systeem waar ik in verzeild 
geraakt was, en wat ik vrijwel moederziel alleen trotseerde in mijn strijd om mijn vrijheid terug te 
krijgen. Ondanks dat mijn man bedreigd werd, betaalde hij toch elke maand tussen de 3000 en 5000 
dollar voor mijn therapie. Dit, gedurende een periode van vier jaar gedurende de volledige periode van 
mijn heling. Mijn programmeurs vonden het feit dat ik therapie volgde wel amusant. Ze waren hun 
zaakjes zo arrogant zeker, dat ze er van uit gingen dat, wat ik ook deed, dat het altijd alleen maar 
afkomstig kon zijn uit de programmering die zij er zelf ingebracht hadden. Ze zagen mij als een robot en 
maakten zich geen zorgen dat hun “zwaar beveiligde heiligdom” ooit door mij zou worden blootgelegd. 
Daarnaast waren ze er ook nog van overtuigd dat hun geheimen werden beschermd door het klinkklare 
ongeloof dat iedereen ten deel viel, die met dit verhaal publiekelijk naar buiten trad. 

Ik was geprogrammeerd om mezelf bij het gebouw van de FBI te melden, dat vlakbij het UCLA stond en 
het kantoor van Stuart. Ik ging meteen naar de 7e verdieping, stapte uit de lift, ging twee deuren door 
aan mijn linkerhand en volgens mijn informatie zou ik achter deur nummer twee een kamer vinden met 
uitzicht. Dit was een cryptische aanduiding voor een televisie toestel aangesloten op een gesloten 
circuit dat daar stond, en waar vandaan ik mijn instructies kreeg. Ik moest gaan zitten en het “uitzicht 
absorberen.” Daarna moest ik terug naar buiten en proberen om de krant in de krantenkiosk te lezen, 
en daarna weer terugkomen om te vertellen wat ik gelezen had. Door mijn programmering die mij 
ervan weerhield om de krant te lezen, kon ik het niet. Maar ik volgde mijn orders op, probeerde het 
toch, en meldde mij vervolgens weer voor de televisie om hen te vertellen dat ik er niet in geslaagd was 
om de krant te lezen. Dit waren allemaal tests om te zien in hoeverre ze mij nog in hun macht hadden. 
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Ik moest steeds vaker naar het FBI gebouw, om orders van “het hoofdkwartier” op te halen. De FBI was 
voor mij slechts een gebouw met een kamer met een televisie op een gesloten tv circuit, voor de rest 
had ik daar nooit met iemand iets te maken. “Het hoofdkwartier”, was Henry Kissinger die mij 
programmeerde op afstand, of gebruik maakte van mijn vele mogelijkheden via het gesloten tv 
systeem. Hij had niet altijd tijd om zelf te komen, en soms benaderde hij mij zelfs op deze manier vanaf 
de andere kant van de wereld.  

Om echter niet te veel op te vallen en niet steeds hetzelfde gezicht te laten zien, moest ik ook hier bij 
de FBI vaak vermomd naar binnen in de meest vreemdsoortige vermommingen die steeds feilloos 
werkten. Ik leverde op deze manier nota bene, ( zonder mezelf er bewust van te zijn) mijn eigen 
medische status van het UCLA aan Henry. Het had ook met mijn helingsproces en mijn therapie te 
maken. Men vond het blijkbaar nodig om steeds vaker onderzoek en onderhoud te verrichten. 

 

HOPE PROBEERT MIJ WEER TERUG OP ZIJN RAILS TE KRIJGEN 
 

Omdat ik steeds meer herinneringen boven water haalde, sprong mijn blokkeringsprogrammering 
daarop in, met knallende hoofdpijn, en andere voorgeprogrammeerde reacties op deze scheur in het 
automatische ontkenningsmechanisme. In een poging om mij in de oude staat terug te brengen kreeg 
ik van Bob de opdracht om naar China Flats te gaan. Een moerassig gebied dat zich op de Jordan Ranch 
bevindt. Hij zei dat ik moest zorgen er om 16.00 uur te zijn. Bob werd gebracht in een kleine tweezits 
helikopter. Dit gesprek was bedoeld om mij weer volledig naar zijn pijpen te laten dansen, en was 
inhoudelijk weinig verschillend van alle andere gesprekken die ik met de zware jongens van de Maffia 
gehad had.  Zoals altijd begon hij in een zeer beminnelijk toontje slijmerig te praten, maar naarmate 
het gesprek vorderde werd hij steeds luidruchtiger, en agressiever. Hij bleef maar herhalen:”Wanneer 
zul jij het nu eindelijk eens gaan leren?” Hij gebruikte ook graag de twee woorden “Mijn kind” die aan 
de ene kant een activering van een programmering waren, maar wat ook een direkt dreigement aan 
het adres van mijn kinderen inhield. Dan was er nog de zachte kant van mij die hij raakte, omdat hij mij 
vaak liefkozend “mijn kind”genoemd had. 

Wat hij en al die anderen maar niet begrijpen wilden of blijkbaar niet konden begrijpen, was het 
doodnuchtere feit dat ik nog steeds absoluut niet in staat was om mezelf bewust aan te sturen, of 
zelfstandig beslissingen te nemen. Het probleem deed zich voor dat er nu delen van mij, zich van hun 
bestaan bewust begonnen te worden, hetgeen ongecontroleerde reacties teweeg bracht die niet 
geprogrammeerd waren, maar ook niet mijn eigen initiatief, waardoor ik soms dingen deed die hun 
bedoelingen volledig in de war stuurden, en daarmee ook hun toekomstplannen met mij. Wat die dan 
ook waren.  

Mijn ziel begon zich bewust te worden van de vrijheid die ergens lonkte, en wilde ontsnappen, maar er 
zou nog veel tijd nodig zijn voordat dit kunststuk geklaard was. 

 

WAT TE DOEN MET EEN AFGESCHREVEN ROBOT? 
Op zekere dag waren Henry Kissinger en George Bush samen aan het brainstormen, zoals zij dat 
noemden, over het vraagstuk wat ze toch met mij aan moesten, omdat al hun pogingen om mij op 
sommige dagen weer terug op de rails te krijgen, net zoals al de pogingen om mij op andere dagen 
alleen maar op de rails te houden regelmatig jammerlijk mislukten. Terwijl ik in “parkeerstand” in de 
kamer op een stoel geparkeerd zat, hoorde ik George Bush zeggen:”We zullen er afstand van moeten 
doen, Hank.” Waarop Henry antwoordde:” We moeten met nuchter verstand blijven denken en ook 
met het oog op de toekomst nadenken wat we met deze kwestie aanmoeten. We moeten ons goed 
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realiseren wat de situatie is waar we ons nu mee geconfronteerd zien. Dit is geen op zichzelf staand 
geval. Okay, ik geef toe, zij is wel degene die van mij de meeste aandacht gehad heeft, maar juist 
daarom maak ik me ernstig zorgen, want als zij al aftakelingssymptomen begint te vertonen, hoe zit het 
dan straks met al die anderen die veel minder intensieve programmering ondergaan hebben, daarmee 
zou dan precies hetzelfde kunnen gebeuren, en als dat zo is, hebben we een wereldwijd probleem dat 
je beslist niet al te luchtig mag opnemen. Nee, ik ben er voorstander van, haar te repareren en daarna 
weer terug het veld in te sturen. We zullen minstens 100 exemplaren van haar kaliber nodig hebben 
om er aan mee te werken al die anderen onder controle te houden. We moeten met een nieuw plan 
komen. Het is ons spel, wij bepalen de spelregels, zoals we altijd al gedaan hebben. Ik heb alleen wat 
meer tijd nodig om met een nieuwe opzet te komen. Als we nu afstand van haar doen, zullen we op 
termijn overal de macht verliezen. We kunnen haar gebruiken om van onze fouten te leren, en deze 
fouten bij de volgende generatie buiten sluiten. Ik ben er zeker van dat ik kans zal zien om ook uit deze 
situatie weer voordeel te halen. Ik heb alleen wat meer tijd nodig, en ik moet terug naar de denktank.” 

Terwijl mijn “aftakelingsproces” hand over hand toenam, hoorde ik Henry tegen iemand zeggen:”We 
kunnen haar beter goed van dichtbij bestuderen, en met eigen ogen gaan zien hoe het proces van haar 
aftakeling verloopt, want we hebben er nog een heleboel, net zoals zij, over de hele wereld, en die 
zullen we nu ook scherp in de gaten moeten gaan houden. We kunnen haar gebruiken door van haar te 
leren, hoe we al die anderen aan moeten pakken.” 

Henry hoopte dat de therapie die ik volgde bij Stuart enkel gaten zou dichten in mijn bewustzijn, gaten, 
die herinneringen aan mijn verleden door lieten siepelen; in het bijzonder het gedeelte dat verborgen 
lag achter de regenboogbrug, met al die gruwelijke levenservaringen uit mijn kinderjaren opgesloten, 
die ik verondersteld werd mezelf nooit meer te zullen kunnen herinneren. Ze werkten eigenlijk aan een 
opknapbeurt van het “gewiste bestand” op een zodanige manier dat het opnieuw en grondiger gewist 
werd en wel zo dat het nooit meer boven zou kunnen komen drijven. Ze wilden mij weer terug hebben 
naar de oude situatie, waarbij ze blindelings op mij konden vertrouwen en er nooit ook maar iets naar 
buiten gelekt was. Ze konden de dag niet afwachten dat ze mij weer “het veld in konden sturen.” De 
ironie van het verhaal wilde dat ze mij aan het opknappen waren, zodat ik voorgeprogrammeerde 
lezingen kon gaan houden voor mede slachtoffers die ook uit mind-control ontsnapt waren of 
probeerden te ontsnappen. ( dus niet!) Het idee hierachter was, dat ik in mijn lezingen bepaalde 
programmeringen had ingebouwd, zodat het gehoor opnieuw in het slot van de mind-control klikte 
terwijl ze zaten te luisteren naar mijn verhaal van hoe ik (zogenaamd) ontsnapt was. 

Wanneer hun plan zijn hoogtepunt bereiken zou, was het volgens hen ook niet meer nodig om de 
schijnvertoning nog langer vol te houden, omdat zij van mening waren, dat ze tegen die tijd de geesten 
van de massa zodanig hadden gemanipuleerd, dat er al niemand meer rationeel genoeg zou kunnen 
denken, om nog vragen te stellen bij de ontstane situatie.  

 

WAS HET EEN ONTSNAPPING – VERHUIZING – OF HERGROEPERING? 
Ik was mij tijdens mijn vlucht uit Californië niet bewust van het feit dat, terwijl sommige delen in mij al 
bezig waren met hun feestelijke bevrijding te vieren, dat andere delen nog steeds onder mind-control 
stonden, volledig intact, helemaal geprogrammeerd en nog steeds volop werkend en in dienst van”de 
goede zaak” op elk moment dat mijn “bazen” dat dicteerden. In feite was mijn “vlucht naar de vrijheid” 
niet echt gelukt; maar in plaats daarvan, bleek het weer een van de slimme plannen van mijn 
programmeurs te zijn om mij maximaal te kunnen gebruiken tijdens de hoogtijdagen van hun plan. Ze 
verwoestten eerst mijn huwelijk, door Craig en mij volledig van elkaar gescheiden te houden, en toen 
werd ik gedwongen om een aantal speelfilms te bekijken, die een werkelijkheid aan mij moesten 
opdringen waarvan zij wilden dat ik die oprecht geloven zou. Tijdens een tentoonstelling waar ik door 
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programmering naartoe “gelokt”werd, trok een waarzegster me plotseling bij mijn jas en voorspelde 
mij de toekomst.  

Ik zou een lange reis gaan maken over de wereldzeeën op weg naar een nieuw leven. Ik had nog steeds 
geen enkele controle over mijn eigen leven en terwijl ik mezelf daar in het geheel niet van bewust was, 
bediende ik nog steeds mijn programmeurs op hun wenken. Maar nu was ik “gevlucht” van het 
vasteland in Californië naar het kleine Hawaïaanse eiland Kauaï.  

 

EEN HEMELSE BOODSCHAP 
Ik voelde me verloren, ik was in de war, en ik miste mijn familie die ik achter moest laten, maar toch 
vond ik ook soms plekjes om tot rust te komen op het eiland. Op zekere dag had ik een vreemde 
ervaring. Het warme zandstrand voelde heerlijk aan, als een warme omarming aan mijn lichaam terwijl 
ik mijn lichaam toestond van de heerlijke zonnestralen te genieten, die mijn pijnlijke lichaam en geest 
leken te strelen alsof er een helende werking van uitging. Ik had wat bloemen geplukt, en de zoete geur 
van deze bloemen die ik naast mij had neergelegd, gaf een heerlijk aroma af. Mijn lichaam voelde 
heerlijk verfrist door een zwemtocht in het prachtige blauwe Hawaïaanse zeewater en een Christelijk 
lied van mijn walkman deed de rest. Terwijl ik lag te genieten van de rust, hoorde ik weer de muziek en 
een erg duidelijk verstaanbare tekst klonk door tot in mijn brein:”Verdient iemand die zo verwondt is 
geraakt, het niet om te genezen op de mooiste plek op aarde?” Tranen rolden van mijn wangen op mijn 
rode badlaken. In stilte huilde ik van wanhoop en verdriet en in mijn gedachten zei ik:”God, ik mis mijn 
kinderen en mijn man. Ik ben zo verward, ik voel mezelf verloren en zwak, wat kan ik doen? Help me 
Vader, help me alsjeblieft.” Al snel kwam er een zalige rust over mij heen toen de Heilige Geest zijn 
liefde om mij heen wikkelde, en ik raakte in een vredige diepe slaap. Deze rust, die mij inpakte 
middenin mijn choatische en verwarrende leven bracht de belofte van hoop.  

En deze keer was dat niet Bob Hope.  

Toen ik wakker werd van deze zalige sluimering, werd ik misschien wel door de Heilige Geest zelf 
geleid, tijdens een wandeling die me bij een oud versleten bord op een paal in het gras bracht, waarop 
te lezen stond:”Dit is de plaats van een oud Hawaïaans vluchtoord, een vrijplaats voor bewoners die 
valse beschuldigingen ontvluchtten en vergelding van hun aanklagers, op deze plek konden zij die 
bescherming zochten, een vluchtoord vinden.” Tranen welden op in mijn ogen, toen ik mij realiseerde 
dat ook ik zo`n verschoppeling was, die ergens beschutting zocht. Het gaf voor dat moment een veilig 
gevoel. De Heilige Geest leek me vervolgens te leiden in de richting van de halve maanvormige rots bij 
het kleine zandstrand dat de bewoners Lydegate noemden. Ik stopte daar om het schitterende uitzicht 
in me op te nemen. De azuurblauwe zee die golf na golf naar het land stuurde, prachtige golven, die 
allemaal braken op de rotsen en op de enorme rotsblokken van de aangelegde golfbreker die het 
strand beschermde. 

God wil alle verwonde en mind-control slachtoffers bevrijd zien uit hun lot, hij heeft mij geholpen 
mezelf te bevrijden, wanneer hij tijd had, op zijn eigen manier, zo dat ik nu weer vrij ben, en daardoor 
nu in staat ben dit verhaal met iedereen te delen. 

Verweven tussen de vele ervaringen die ik deed waar de Heilige Geest mij te hulp kwam, waren ook 
nog steeds die andere ervaringen die de nog steeds geprogrammeerde delen van mij meemaakten, 
waardoor het besef zich aan mij opdrong dat ik er nog steeds niet vanaf was. Ik werd afgeleverd bij de 
Barking Sands Raketwapen Basis, die zich aan de zuidkust van het eiland bevond voor seksuele 
diensten, en op andere keren werd ik naar de golfbaan in Princeville gebracht om mensen als Reagan, 
Hope en zijn vrienden te bevredigen. George Bush stond me op te wachten op het kleine vliegveld in 
Princeville om mij aanwijzingen te geven voor opdrachten, en om mij nog maar weer eens te bedreigen 
in een poging mijn koene vrijheidsstrijdende persoonlijkheden weer terug onder mijn vleugels te 
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stoppen. Ondanks de vele pogingen van mijn programmeurs om mijn bewustzijn luchtdicht af te 
grendelen van mijn belevenissen in mijn onderbewustzijn, bleef ik flashbacks hebben van veel van mijn 
politieke ervaringen en ik begon langzaamaan zelf te begrijpen hoe mijn programmering werkelijk in 
elkaar zat en hoe het echt werkte. Deze herinneringen, die niet zelden ook mijn familieleden betroffen, 
gaven mij een completer beeld van de werkelijkheid en een duidelijke reden waarom ik nog niet veilig 
terug kon naar Californië.  

Terwijl ik rouwde om het verlies van mijn man en mijn kinderen, die ik in Californië had moeten 
achterlaten, werd ik spiritueel geleid om God toch te bedanken, hoe slecht de situatie er ook 
voorstond. Ik zat zo eens ontzettend te janken, en terwijl ik bijna stikte in mijn eigen ademhalingstekort 
door het pauzeloos janken schreeuwde ik boven mijn janken uit:”Dank U God. Dit is te gek!” Zelfs toen 
ze uiteindelijk de zeggenschap over mijn kinderen van mij afnamen. De Heilge Geest liet mij bij 
herhaling zien, dat wat er ook gebeurde, ik altijd op de juiste plaats en op het juiste moment zou zijn. 
En terwijl het er alle schijn van had dat ik twee meesters diende, wist God toch wel dat ik onderdeel 
was van een groter plan dat ik eerst moest afmaken om het hier nu volledig met u te kunnen delen. 

 

KAUAI CENTRUM VAN DWANG EN CONTROLE 
 

De vriendelijke, aardige mensen waarmee ik in contact gebracht werd op het eiland Kauai om mij 
tijdens mijn heling te begeleiden, waren net als ik geprogrammeerde robots die alleen maar deden wat 
hen opgedragen was, zodat ik steeds omgeven bleef door programmeringen die mij in toom moesten 
houden. Dus in plaats van mij te helpen een weg te vinden uit deze situatie, waren zij juist daar om dat 
te voorkomen. Een ingenieus plan van mijn programmeurs die werkelijk overal de touwtjes in handen 
hielden.  

Terug in het hol van de leeuw. 

Ik werd liefdevol en met open armen ontvangen door Kay Snow Davis en Charles Davis, maar in de 
cocktail van ongelooflijke liefde, heling en geestelijk inzicht, zat ook een verborgen plan gemixt, een 
plan waarvan ik, tot op de dag van vandaag nog steeds, geloof dat zij zelf hier geen weet van gehad 
hebben. Charles reed mij het eiland rond als welkomstgeste en om mij mezelf te laten oriënteren op 
mijn nieuwe omgeving. Terwijl wij reden plaatste hij, op een normale manier met mij pratend, 
blokkades in mijn hoofd, die later mijn geheugen zouden blokkeren aan de herinneringen van mijn 
gebruik en misbruik in diverse opdrachten op adressen als het Westin Hotel, het Hyatt Hotel, het 
Princeville Hotel, het Coco Palms Resort, en de Garden Isle Inn. 

Het Westin Hotel op Kauai stond vol met grote witte beelden, er waren ook meerdere grote overdekte 
zwembaden, watervallen en grote kunstvoorwerpen uit diverse culturen. Kay nam Kelly en mij daar op 
een avond mee naar toe, toen Kelly eens op bezoek kwam, en terwijl wij daar rondliepen bracht zij op 
hypnotische wijze een numeriek systeem aan in onze geheugenopslag, waarmee de diverse afdelingen 
van het hotel werden aangeduid. Toen ik later via de gewone post de kaartjes in de bus kreeg met mijn 
opdracht erop, wist ik automatisch dat een korte omschrijving als bijvoorbeeld W-1-23 betekende dat 
ik mezelf moest melden in Het Westin Hotel op de eerste verdieping in kamer 23. De 8 stond 
bijvoorbeeld voor het restaurant achterin enz. Elk hotel was herkenbaar aan een bepaalde letter, en de 
getallen gaven aan, waar we ons moesten melden. Omdat ik nog steeds niet volledig in contact stond, 
met de vele persoonlijkheden in mij, die zo nu en dan kwamen “opbiechten” wat er in mijn 
onderbewustzijn plaats vond, meende ik werkelijk een tijdje dat ik veilig was. Wat er echter werkelijk 
gebeurde, was dat ik aan het lijntje gehouden werd door veel dingen in mijn eigen omgeving. Het leek 
wel alsof ik op afstand bestuurd werd. Ik werd ongemerkt geprogrammeerd door de mensen bij wie ik 
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woonde, hun voorgeprogrammeerde verklaringen en handsignalen versterkten onafgebroken mijn 
ingegraveerde programmering: “Vergeet jezelf te herinneren en herinner jezelf te vergeten, of 
anders….!” Mijn geheugen werd ook geblokkeerd door de eindeloze stroom van visuele beelden die in 
mijn onderbewustzijn verankerd lagen en die mij als onder zware hypnose commandeerden te 
vergeten.  

Veel van deze dingen in mijn dagelijkse omgeving waren dingen als enorme huizenhoge 
muurschilderingen van walvissen, dolfijnen en regenbogen, waar ik dagelijks langsreed. Ik bracht ook 
nog steeds braaf verslag uit aan oude vrienden in Californië van wie ik ook al geen weet had, dat ook zij 
geprogrammeerd waren. Verder moest ik nog raporteren aan een hele lijst van telefoonnummers.  

De verspreiding was en is enorm groot, en zal zich verder effectief uitbreiden-------------------------- totdat 
er uiteindelijk genoeg mensen zullen zijn, die beginnen te zien wat er werkelijk aan de hand is. 

 

NOG STEEDS EEN GEWOON WERKEND MEISJE 

 
In werkelijkheid werd ik enorm druk gehouden met opdrachten, terwijl ik zelf meende dat ik elke dag 
heerlijk aan het strand lag. Er waren stapels opdrachten, maar ik mocht nooit twee keer achter elkaar 
een hotel binnengaan op dezelfde manier gekleed, of steeds komend uit één en dezelfde richting, want 
ik mocht geen “bekend gezicht “worden in een van die hotels. Soms werd ik door Kay op pad gestuurd, 
en soms deed Charles dat, maar ik werd naar heel wat hotels op het eiland gestuurd en ook op de 
naburige eilanden om mijn diensten aan te bieden of om boodschappen te bezorgen of op te halen.  

Zo werd ik ook geïnstrueerd om op de hoek te gaan staan van de oprit naar de snelweg, en daar werd 
ik opgehaald door een militaire jeep en naar Barking Sands gebracht. Er waren daar grote 
ondergrondse faciliteiten en ik denk dat de bewakers aan het hek geen enkel idee hadden van wat ze 
nu eigenlijk precies stonden te bewaken. Ik werd altijd meteen naar de hightech afdelingen onder de 
grond gebracht. Eenmaal binnen werd ik steevast in een grote dik metalen stoel gezet, die ronddraaide 
en allerlei martelpraktijken toepaste, maar ze zeiden me altijd dat mijn brein verdoofd was, zodat ik de 
pijn niet kon voelen. Ze verdoofden mijn brein met hypnotische suggestie terwijl mijn lichaam 
rondspinde. Dan moest ik mezelf zo draaien in de stoel dat ik goed voor de grote bril kwam te liggen. 
De foto`s die ik zag begonnen met eerst een bij, toen wat natuurfoto`s en langzaam aan werd de 
snelheid opgevoerd tot een thempo waarop het verder onmogelijk was om de beelden nog echt 
afzonderlijk te kunnen zien. Op die manier ging de informatie direct naar het onderbewustzijn zonder 
dat er een bewustzijn tussen zat dat het beeld kon filteren of die het beeld in gedachten verkeerd kon 
interpreteren. Zolang als de geprogrammeerde informatie het bewustzijn kon overslaan, zou ik het met 
mijn bewustzijn ook nooit kunnen herinneren. Voor een ontmoeting met Reagan kreeg ik een kaartje in 
de bus met de lokatie, en de tijd waarop ik verwacht werd. Als hij alleen arriveerde verwelkomde ik 
hem op de landingsplek van het Princeville vliegveld, waar hij anoniem met een helikopter arriveerde, 
volledig afgegrendeld voor de buitenwereld door een heel cordon agenten van de `geheimzinnige` 
dienst. Een limousine stond al bij de startbaan klaar en werd tot vlak onder de helikopter gereden. Dan 
werd Reagan razendsnel ongezien van de helikopter in de limo overgeheveld en daarna waren we dan 
meteen onderweg naar het Princeville Hotel. Een andere keer werd ik geprogrammeerd om Reagan te 
ontmoeten in het Princeville hotel op de noordelijke kuststrook van het eiland. Hij kwam binnen door 
de grote glazen schuifdeuren en ik zat gewoon in de lobby te wachten. Dit was in 1991 en Reagan was 
op het eiland voor een bezoek. Hij zag me, en gaf me meteen een hint dat ik naar de linkerkant van het 
hotel moest gaan, waar ik onmiddellijk gehoor aan gaf. Toen ik aan het oog van andere mensen 
onttrokken was, kwam hij snel naar me toe en zei dat hij mij gemist had. Daarna draaide hij mij een 
paar maal rond voor programmeringsdoeleinden en bracht me naar de lift. Mannen in pak volgden ons 
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op de hielen en hij legde uit dat hij zich erbij had moeten neerleggen dat die beveiliging een deel van 
zijn leven uit was gaan maken. We kwamen in een grote perzikgeel gekleurde kamer, die uitkeek over 
de baai. Reagan zei dat Nancy later die dag ook nog zou komen om zich bij hem te voegen, en dat hij nu 
nog even vlug een leuke herinnering aan mij wilde. Hij ging verder met mij te vertellen dat hij me toch 
zo ontzettend gemist had, en dat hij het ook miste president te zijn. Hij zei dat het hem echt 
verwonderd had, dat hij het presidentschap was gaan missen.  

We hadden seks op de gewoonlijke fantasieloze manier.  

Hij onderop als een lijk.  

Naderhand lachte hij en zei:”Je hebt het nog steeds niet verleerd schatje.” Hij gaf me klopjes op mijn 
lichaam en ik lag naast hem totdat hij in slaap viel, toen ging ik weg. Ik liep langs de agenten in de gang 
en stak buiten gekomen een sigaret op. Gedachtenloos wachtte ik op de receptieassistent die met de 
sleutel van mijn huurauto was verdwenen om mijn auto op te halen. Tegen de tijd dat ik thuiskwam, 
was ik bijna in coma en ging regelrecht naar bed. Alle sporen aan de herinnering netjes weggesloten 
achter de programmering dat het volledig beschermde. 

 

DE LAATSTE KEER DAT IK BOB HOPE ZAG – VAARWEL WREDE WERELD 
Op een dag dat ik mijn Lexus naar Princeville reed, vergezelde ik Reagan en Bob op het golfveld. Ik 
bestuurde het golfkarretje en ik was behoorlijk onder de invloed van de programmering. Alles wat ik 
kon doen was klappen en lachen als ze het goed deden en ik hield met de hand de score voor hen bij. 
Terwijl Reagan zijn beurt speelde zei Bob tegen mij:”Dus jij dacht dat je er vandoor kon gaan hé?” 
Driftig met zijn hoofd schuddend  ging hij verder:” Er zijn grotere vissen in de zee die door de mazen 
van het net zijn geglipt, maar jij mijn schat, bent er daar niet een van.” 

Ik lachte beleefd naar Bob, zoals ik dat al jaren gedaan had. 

Bob werd weer wat aardiger en zei:”Dit doet me denken aan vroeger, samen op het golfveld, weet je 
nog?” 

“Ja natuurlijk Bob,” antwoordde ik, net voordat hij het verleden begon te herleven, en alles uit het 
verleden begon op te sommen zoals oude films waarin hij gespeeld had, oude optredens, de USO 
toeren overzee voor “de jongens,” allemaal ook oude mensen intussen. Het verleden!  

Hij zei dat hij van de Princeville golfgreen hield  en dat het uitzicht daar hem goed beviel en dat de 
zeelucht hem zo goed deed. Dat hij er zo van opknapte. Hij noemde niet een keer het woord seks of 
iets wat daar verband mee hield. Misschien was hij daar te oud voor geworden. Juist gezegd hebbende 
dat de lucht hem zo goed deed, viel hij bijna om en kon zich nog net vastgrijpen aan het golfkarretje. 
Het leek even alsof hij moeite had om te zien en of hij niet meer kon lopen. Reagan vroeg of hij wel in 
orde was, of ze misschien beter het spel konden staken, maar Bob wilde daar niets van weten.  

Ik had toen geen flauw idee, dat deze dag de dag zou zijn, dat ik mijn eigenaar voor de allerlaatste keer 
zou zien in hoogsteigen persoon. 

 

PRINS CHARLES BEZOEKT HET EILAND 
Prins Charles kwam naar het eiland toen hij en Di huwelijksproblemen hadden. Hij kwam alleen maar 
om uit te rusten en over zijn toekomstige vooruitzichten na te denken. De Raad had een bijzonder druk 
agenda in mijn hoofd geprogrammeerd voor de hele week dat hij er was. Ik hield hem bezig, vermaakte 
hem, reed hem het eiland rond, luisterde eindeloos naar hem en had seks met hem.  

Deze herinnering weer boven water te moeten halen was voor mij een misselijk makende ervaring. 
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MIJN KINDEREN ZIJN GEHERPROGRAMMEERD 
 

In een poging om mijn kinderen te redden en ze van een veilig thuis te voorzien, en daarbij in de 
stellige overtuiging dat ik zelf veilig en vrij was, haalde ik hen naar het eiland. Ik had er geen idee van 
dat ik nog steeds werd gecontroleerd en op afstand bestuurd, en dat was met hen al net zo het geval. 
Mijn bewustzijn wist niet beter alsdat ik mijn kinderen elke dag meenam naar het strand. De kinderen 
speelden met vrienden en gingen surfen, maar pas veel later begon ik mij te beseffen dat zij bij 
aankomst ook naar Barking Sands gebracht werden. Hun programmering werd daar nog eens 
opgeschroefd om beter om te kunnen gaan met mijn nieuwe status, en Danny kwam zo ziek als een 
hond terug en lag gedurende twee dagen en nachten te huilen van ellende in zijn bedje.  

Gedurende die zomer op Kauai, werden Kelly en ik geprogrammeerd om samen als moeder en dochter 
te fungeren in pornografische films. We werden toen ook gefilmd in onderwater ballet en seks met 
dolfijnen en andere zeedieren. We moesten zo ook naakt zwemmen tussen de zeeschildpadden; het 
waren er gemoedelijke dieren, die totaal niet in seks geïnteresseerd waren. Ik kon me wel in hun 
situatie verplaatsen, want alles wat ze eigenlijk probeerden te doen, was ergens in veiligheid geraken, 
weg van de dreiging om eindelijk rust te vinden. Er werd erg veel pornografie gefilmd op de eilanden. 
Men zag wel in dat de prachtige natuurlijke omgeving de kwaliteit van de films alleen maar ten goede 
kwam en men filmde heel wat slavinnen met dolfijnen. Ze filmden ons in doorschijnende sluiers met 
allerhande imitatie juwelen op het lichaam of in de haren, heupgordels bezaaid met nepjuwelen en 
voor de rest helemaal naakt. Als een mannetjesdolfijn een erectie kreeg zag zijn penis er uit als een 
paradijsvogelbloem. Wij moesten allemaal leren dat je niet bang moest zijn voor de dolfijnen, en als je 
hem maar voorzichtig en liefdevol benaderde, was de seksuele penetratie niet zo pijnlijk. Er was een 
rijke lokale advocaat die Ken heette en wiens job het was ervoor te zorgen dat de voortgang financieel 
op de rails bleef. Ik bracht hem geld daarvoor van Sylvester Stallone en ook wel van andere minder 
prominente gasten op het eiland. 

 

SYLVESTER STALLONE 
Stallone hield van groepssex met veel vrouwen tegelijkertijd, en hij had graag Kelly en mij samen erbij. 
Hij liet ons voor de eerste keer opdraven toen we in een huisje verbleven in Anahola. Zoals 
geprogrammeerd werd ik midden in de nacht wakker, stond op, en ging Kelly uit bed halen met de 
woorden:”Kelly, Kelly, wordt nou wakker, we moeten gaan werken.” 

“Nee mam, ik ben moe.” zei Kelly 

“Wordt nou wakker!” commandeerde ik terwijl ik met mijn vingers knipte, waardoor mijn 13 jarige 
dochter op slag klaarwakker was. Ik hield de hele weg haar hand vast terwijl wij naar de huurauto 
liepen die ik al reed vanaf de dag dat ik daar op het eiland was aangekomen. We reden naar Stallone`s 
huis dat zich in Anini Beach bevond en ik parkeerde op de oprit. Stallone zei dat dat voor deze keer wel 
kon omdat het toch een huurauto was die niemand kende. Kelly en ik gingen het huis binnen en 
kwamen in een ovaal vormige kamer waar al andere meisjes aanwezig waren. Er was een Japans meisje 
en een brunette. In het begin zaten we met z`n allen elkaar een beetje onwennig toe te glimlachen 
totdat Sly binnenwandelde, gekleed in alleen een klein handdoekje om zijn middel en voor de rest 
naakt. Hij strekte zijn hand uit naar ons, en zei dat we nog even geduld moesten hebben, want er 
ontbrak nog een vijfde wiel aan de wagen, maar die kwam niet opdagen. Hij had goede zin en 
opgewekt leidde hij ons naar de slaapkamer. Hij wees Kelly aan en zei:”Ik wil haar het eerst.” Hij zei dat 
ze hem aan Bo Derek deed denken en hij kuste haar voordat zij aan haar vakkundige seksuele 
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repertoire begon. Stallone snoof cocaïne en een van mijn taken was hem zo nu en dan een snuifje aan 
te bieden. Hij snoof het vanaf een klein lepeltje. Terwijl hij Kelly kuste zei hij:”Die Bob heeft wel een 
bijzonder goede smaak.” En terwijl hij haar steeds heftiger begon te zoenen zei hij:”En het wordt alleen 
nog maar steeds beter.” Toen hij zichzelf seksueel bevredigd had met Kelly zei hij tegen haar:”Rust 
maar even uit kleine meid,”en hij draaide zich om naar de rest van ons. We bleven nooit de hele nacht, 
we bleven altijd maar een paar uurtjes en nadat Stallone in slaap gevallen was, kuste ik hem op de 
wang, pakte Kelly bij haar hand en op onze tenen slopen we dan stilletjes de kamer uit. 

Stallone zei eens:”Er kan helemaal niets tegen een slaaf op. Ik heb ze zo graag, Jullie zijn allemaal zo 
inschikkelijk, en liggen tenminste niet aan mijn kop te zeiken. Ik kan je wel vertellen dat dit het ware 
leven is. Geen veeleisende, snauwende trutten voor mij, niet zolang ik beeldschone, lieve vrouwen kan 
hebben zoveel ik wil. Dat geeft mij de vrijheid om te ademen en echt te leven. Het hele leven gaat over 
vrijheid,”ratelde hij aan een stuk door terwijl hij duidelijk zwaar onder de cocaïne zat. Hoe meer hij 
onder invloed van cocaïne stond, hoe meer het dier in hem wakker werd. Daar had hij zijn codenaam 
ook aan te danken “het dier” Elke keer als ik tijdens een programmering te horen kreeg dat ik naar “het 
dier” moest, wist ik automatisch dat ik naar Sylvester Stallone moest. Ik moest hem ook vaak in de 
openlucht masseren. 

Stallone vond de dolfijnporno de grootste nieuwe combinatie op het gebied van pornografie, en hij 
regisseerde zelf behoorlijk wat van de producties. Deze films werden meestal opgenomen op de 
noordelijke kuststrook of we werden met een helikopter ergens afgezet op een verlaten plek waar we 
ongestoord konden filmen. Grote camera`s werden meegenomen naar deze verlaten uithoeken. Voor 
Stallone moest ik ook regelmatig geld afleveren bij Ken, een rijke advocaat. Hij waste het geld volgens 
mij op de een of andere manier wit voor Stallone, en financierde er de filmproducties mee via een 
omweg. Wij waren altijd naakt tijdens de dolfijnproducties waar we waterballet mee deden en mee 
zwommen. Als wij met de dolfijnen zwommen werden de mannetjes opgewonden en ze besprongen 
ons. Wij grepen ons dan vast en lieten ons door het water meevoeren en het maar over ons 
heenkomen want zo zei men ons:”Een verkeerde beweging op zo`n moment en je kunt helemaal open 
gescheurd worden.” De dolfijnen hadden zelfs een band met ons, alsof ze zichzelf ons konden 
herinneren. Hetzelfde mannetje koos steeds weer hetzelfde meisje uit, zelfs als onze samenstelling 
wisselde van groot naar klein. Ze leerden ons kennen en in de tussenliggende periodes vergaten ze ons 
niet. Op een dag na de opnamen zei Sly tegen Kelly:”Vlug terugkomen, hoor je wat ik zeg?” 

Bij andere gelegenheden waarbij ik zogenaamd mijn kinderen mocht zien, werden Kelly en ik 
geprostitueerd aan Charlton Heston, en ik alleen aan Kareem Abdul Jabaar. De jazz muzikant Taj Mahal 
was op het eiland om andere slaven in bedwang te houden via satanische rituelen. Op zekere avond 
werd ik geprogrammeerd om naar een afgelegen strand te rijden waar een bijeenkomst plaatsvond, en 
waar ik volledig in trance werd verkracht tijdens een ritueel. 

Bij mijn volle bewustzijn dacht ik ( zoals mijn programmering mij liet denken) dat ik was ontsnapt aan 
mijn eigenaars in Californië en dat ik nu veilig was. Ik meende dat ik mijn kinderen had gered en terwijl 
de zomervakantie ten einde liep, zette ik het proces in werking om hen ingeschreven te krijgen op 
scholen op het eiland.  

Ik verhuisde van het ene naar het andere huis in een poging onze verblijfplaats voor iedereen 
verborgen te houden, dat alles deed ik, zodat mijn geprogrammeerde kinderen de telefoon konden 
pakken om naar mijn man op het vasteland te bellen om het nieuwe adres en telefoonnummer door te 
geven.  

Het was angstaanjagend en ik dacht dat ik zou sterven van verdriet en schrik toen Craig de kinderen en 
mij vertelde dat, als ik ze niet zou terugbrengen op het vaste land, dat hij ze dan onder 
politiebegeleiding liet ophalen. In schok en in paniek, maar totaal niet in staat een andere optie te 
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bedenken, bracht ik mijn kinderen terug naar hun vader in Californië. Kort daarna liet mijn advocaat mij 
weten dat, als ik nog ooit mijn kinderen terug wilde zien, dat ik dan een hoorzitting bij moest wonen in 
Californië. Omdat ik bij bewustzijn niet beter wist als vrij te zijn van mijn programmeurs, was ik als de 
dood dat ze mij weer te pakken zouden krijgen als ik naar Californië zou gaan. Ik belde Ted Gunderson, 
een gepensioneerde FBI agent, die mij aan een lijfwacht wist te helpen. Ik vloog naar Californië, waar ik 
tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren de voogdij over mijn kinderen verloor. Mijn advocaat 
Doug Wolfe deelde mij het nieuws mede en zei tevens:”je mag van geluk spreken dat je nog leeft, maak 
dat je terugkomt naar dat eiland en zie dat je ergens werk vindt.” 

De controllers van mijn man en mijn kinderen hadden nu zelfs NOG MEER controle over hen. 

( Inzet: Ook Ted Gunderson bleek een verkeerde keuze te zijn, zoals uit een aanhangsel aan het einde 
van dit boek nog zal blijken. 

 

DE WIND ONDER MIJN VLEUGELS 
 

Ontzettend verdrietig en teleurgesteld ging ik terug naar het eiland. De “baan”die ik op me nam toen ik 
teruggekeerd was, was mij meer en meer gebeurtenissen uit het verleden te herinneren en allemaal op 
te schrijven. Zo begon ik destijds aan mijn eerste boek met de titel “Starshine.”  

Dat was om de donder geen eenvoudige klus, omdat mijn bewustzijn alles documenteerde op mijn 
computer, terwijl mijn onderbewustzijn het getypte steeds wiste. Ik was echter vastbesloten alles te 
doen, wat er ook voor nodig was, om hulp voor mijn kinderen te krijgen. Herinneringen van politieke 
en internationale dingen overspoelden zo nu en dan mijn bewustzijn en ik legde alles zo goed mogelijk 
vast, elke keer dat er weer nieuwe details opdoken in mijn geest. Doordat herinneringenflitsen vaak zo 
levendig overkwamen waardoor ik alles opnieuw beleefde, bleef ik bijna twee jaar lang hangen in het 
gedeelte met Henry Kissinger, waarbij ik de stank van zijn sigaren elke keer opnieuw weer rook, en zijn 
stem met zijn zware accent steeds opnieuw hoorde. Zo verging het mij ook met de herinneringen aan 
mijn seksuele ontmoetingen met Pete Wilson en Ted Kennedy.  

Over indringende en opdringerige personen gesproken! 

Omdat ik geen geld had, “huurde” ik de Atlantische Oceaan van God om mijn therapeut te zijn, en met 
Gods hulp behaalde ik inderdaad op het strand enkele van mijn beste resultaten, in mijn pogingen om 
mijn herinneringen terug te brengen. Alleen op het strand, met alleen de Atlantische Oceaan die voor 
de rustige vrede zorgde, die ik nodig had om te mediteren, zodat ik de weg terug kon vinden in mijn 
eigen geest. Met de stevige fundering die gedurende jaren was opgebouwd, terwijl ik nog in Californië 
was, en na een jaar op het eiland, waar ik nog diepere lagen van mijn herinneringen blootlegde, begon 
er zich een totaal beeld te vormen, maar ik zag het geheel nog niet.  

Ik kon mezelf niet voorstellen waarom ik bij Henry Kissinger, Nixon of Reagan zou zijn, of wat er nu zo 
belangrijk aan mij was dat mensen mij achtervolgden en een overdreven interesse toonden in wat ik 
deed. Al mijn herinneringen, zo keurig bij elkaar gehouden in mijn handgeschreven verslagen, 
begonnen langzaam maar zeker een duidelijk beeld te vormen. In 1992 kocht ik zelf een apparaat dat 
geluid en licht produceerde en nadat ik de angst eerst had moeten overwinnen om dezelfde technieken 
te gaan gebruiken als mijn programmeurs op mij gebruikt hadden, werd het langzaam steeds 
makkelijker om dingen uit mijn verborgen geheugen naar boven te halen. Ik realiseerde mij al vrij snel, 
dat de programma`s die mijn hele leven beheersten, volledig ongedaan werden gemaakt en niet langer 
meer werkzaam waren, zodra ik ze met mijn bewustzijn onderkende. 
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BEZOEK VAN BUSH AAN PRINCEVILLE 
Mijn andere geheime baantjes stopten echter niet, en met mijn familie ver weg, was ik nu vrijer en 
minder belemmerd dan ooit, om opdrachten voor mijn programmeurs te blijven doen. George Bush 
ontmoette mij op het vliegveld van Princeville. Van daar werden we samen per helikopter naar Barking 
Sands raketbasis gebracht. Bij aankomst daar salueerden hij en een militaire officier naar elkaar en wij 
werden naar een afgelegen gebouw gebracht met glazen deuren. Deze ontmoetingen met Bush 
hadden allemaal een ding gemeen. Ik werd steevast bedreigd, uitgescholden, soms geslagen en vaak 
bedreigd via mijn kinderen. Hij stond me nu ook weer uit te kafferen terwijl het stormde en dat maakte 
dat ik hem maar half verstond, want zijn woorden verwaaiden in de stormachtige wind. Ik denk dat er 
ook persoonlijkheden in mij probeerden om mij te beschermen tegen zijn tirade van verborgen 
programmeringen. Hij had zijn bril in zijn hand en zwaaide er vervaarlijk mee, terwijl hij tegen mij 
schreeuwde. In zijn cryptische mind-control taalgebruik zei Bush:”Jij doet wat ik zeg, of je dochter Kelly 
valt binnenkort van de “negen.” Dit refereerde aan een programmering waarin de “negen” een trein 
was, en hij liet mij zo weten dat Kelly gevaar liep van de trein gegooid te worden, hetgeen ook weer 
een cryptische omschrijving was voor haar dood. Hij was erg kwaad die dag, en liet me verder staan 
zonder zich om mijn lot te bekommeren. Ik werd later door een legervoertuig in de buurt van mijn 
hotel afgezet. 

 

EEN GRIL VAN DE NATUUR BRENGT MIJ EEN STAP DICHTER BIJ DE VRIJHEID 

 

De hurrycane Iniki stuurde behoorlijk wat van de plannen van mijn programmeurs in de war. Met de 
kracht van een “categorie vijf” trok hij over het eiland en deze gril van de natuur werkte uiteindelijk in 
mijn voordeel, en bevrijdde mij elke dag een klein beetje meer. Ik verloor het huis waar ik ingetrokken 
was, aan de hurrycane, en terwijl ik mijn brein, lichaam en geest heelde, besefte ik elke dag meer en 
meer dat ik nog steeds niet veilig was. Om aan elektriciteit te komen om mijn laptop draaiende te 
houden, werden Patrick Stone ( de man die mij hielp bij het schrijven van mijn eerste boek: 
“Starshine”) en ik, gedwongen het eiland te verlaten. Militaire vliegtuigen evacueerden veel mensen 
naar het eiland Maui, en ook ons, waar wij verder gingen met het werk aan het boek. Daar werden we 
in ons tijdelijk onderkomen in een hotel, constant lastig gevallen door mannen die gestuurd werden 
door mijn programmeurs. Dit hotel, zo ontdekte ik later, was ook een conditioneringscentrum. Geheel 
in overeenstemming met de conditioneringsstrategie van het netwerk, werden wij door onze vrienden 
op Kauai hierheen verwezen, waar wij in eerste instantie nietsvermoedend verder schreven, terwijl we 
continu in de gaten gehouden werden. Het jaagde me angst aan, want ik was nu ver genoeg bij 
bewustzijn dat ik mezelf realiseerde dat ik steeds terechtkwam op plaatsen waar ik meende vrij te zijn, 
terwijl ik dat in feite niet was. Dit was te wijten aan het feit dat ik nog steeds niet volledig geheeld was, 
en de helft van mijn programmering was nog steeds intact en dat stoorde me behoorlijk, want het 
bond mij hopeloos aan mijn programmeurs. Op veel manieren voelde ik mij toch wel vrij, en ik heelde 
ook nog steeds en vulde mijn leven met gebeden en schrijven.  

Terwijl ik als “Susan”, het boek schreef, ving mijn “tweelingzusje” Sharon de klappen op, en verduurde 
de fysieke en geestelijke martelingen, zodat ik vrij was om te schrijven aan mijn boek”Starshine”  

Mijn persoonlijkheidswissels werkten nu af en toe in mijn voordeel, al maakte dat de zaak er niet direkt 
eenvoudiger op.  

Op een avond op Maui, had ik een droom, in deze droom zag ik een landkaart met een kruis bij Oregon. 
Ik was me er op dat moment niet van bewust dat ik thelepatische boodschappen ontving, vooral 
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s`avonds laat of s`nachts. Ik belde Margie Paul en ik vertelde haar over mijn droom en dat ik het gevoel 
had, dat ik werd geïnspireerd om te verhuizen. Zij nam daarop contact op met een beroemde filmster, 
die ook haar klant was, en vroeg of ze mij een plaats kon aanbevelen. Door die aanbeveling vertrok ik 
van Maui en nam mijn schamele bezittingen, die ik nog over had, mee naar Ashland-Oregon. Ik huurde 
een huis dat me aangeraden was door een goede vriend van die filmster en begon te schrijven. Kelly en 
Danny bezochten mij met kerstmis. Kort daarna werden Kelly en ik geprostitueerd als moeder-
dochterteam aan Bill Clinton, die net was gekozen als president, maar nog niet beëdigd was op dat 
moment. Ik had er geen idee van, dat ik nog steeds geprogrammeerd was, om niet te merken dat ik 
een periode tijd miste.  

Heling, integratie en deprogrammering kwamen niet zo snel als ik dat graag wilde. Mijn helingsproces 
vergde erg veel tijd, maar mijn volharding om te genezen en om uit te vinden wat dit allemaal te 
betekenen had, zorgden ervoor dat ik steeds weer nieuwe dingen ontdekte met betrekking tot mijn 
eigen programmering en hoe het systeem eigenlijk werkte. Maanden later verzamelde ik de moed om 
terug te keren naar Californië. Ik wilde, meer dan iets anders op de hele wereld, mijn kinderen helpen, 
en ik voelde dat ik nu genoeg hersteld was en veilig genoeg was, om dat te kunnen doen. Ik wist niet 
dat er nog steeds lagen van alters en programmeringen intact waren die mij nog onder bedwang 
konden houden, en helaas wist David Neswald, de therapeut waar ik daar in Zuid-Californië mee 
werkte, dit ook niet. Om de zaken nog gecompliceerder te maken, werd ik nog een laatste keer 
geprogrammeerd door mijn eigen broer Rick die ik al jaren niet had willen zien, en die al van jongs af 
aan dienst had gedaan als een van mijn programmeurs. Het liep tegen het einde van het schrijfwerk 
aan mijn boek “Starshine,”en ik was met de afwerking voor de drukker bezig. Door programmering 
kwam hij mijn appartement binnen, ik zou hem met mijn bewust verstand nooit hebben toegelaten. Hij 
verkrachtte mij, en bedreigde mij met de belofte, dat als ik niet stopte met mijn boek “Starshine,”dat 
ze de foto`s publiekelijk zouden maken die er volop waren van Kelly en mij tijdens pornografische 
filmsessies. De volgende ochtend werd ik gedesoriënteerd wakker, doodsbang, en verward, maar kon 
geen oorzaak hiervoor bedenken. Later op die dag kwam de herinnering terug aan de horrorscène van 
de vorige avond, en ik was blij toe dat ik het mij herinnerde, want in het verleden, had het soms 
maanden, vaak zelfs jaren geduurd voordat traumatische ervaringen terug kwamen in mijn bewustzijn. 
In een staat van hysterische paniek belde ik Ted Gunderson om aanvullend advies, hoe ik toch veilig 
kon blijven. Hij adviseerde mij om hele speciale sloten voor mijn deuren te kopen, en een 
beveiligingssyteem, en daarnaast had ik nog alarm op elke deur zitten dat steeds afging als er iemand 
door die deur kwam, ook bij mijzelf. Ik kocht zelfs een alarm dat ik steeds op mijn lichaam droeg, en ik 
zette het steeds aan als iemand mij op een ongewone, verdachte manier benaderde. De ironie hiervan 
was, dat ik door programmering zelf de deuren openmaakte voor mijn belagers. Het was om 
doodsbang van te worden, wanneer je verraad pleegt aan jezelf. De andere kant van de medaille was, 
dat dit eigenlijk ook een geschenk uit de hemel was, want nu wist ik bij vol bewustzijn dat ik nog steeds 
niet zo vrij was alsdat ik eigenlijk wel dacht. Ik bleef therapiën volgen bij David Neswald, die hoewel hij 
het beslist goed bedoelde, geen idee had hoe zo`n complexe programmering van de regering in elkaar 
stak. Ik had in het verleden al eerder lijfwachten ingehuurd en nu wilden David en Ted dat ik er voor 
mijn eigen veiligheid weer een in dienst nam, alleen nu full-time. Met de toch al zeer beperkte 
financiële middelen, en de rekeningen van de therapeuten die zich opstapelden, vroeg ik me af, 
waarvan ik een lijfwacht zou moeten betalen. Ik kwam tot een compromis door een inwonende 
huishouder in dienst te nemen, die het grootste deel van de tijd bij mij zou zijn, want mijn therapeut 
vreesde, dat mijn programmeurs mij in de “Sharon-modus” zomaar aan hun hand vrijwillig de deur uit 
konden leiden. Ik leefde in volslagen angst, in een poging niet alleen mijn programmeurs ervan te 
moeten weerhouden toegang tot mijn alters te krijgen, maar ik vertrouwde mezelf ook niet meer. Ik 
was bang dat ik onbewust, onvrijwillig of op afstand via thelepatische berichten in een andere 
persoonlijkheid zou overgaan, waarmee ik mezelf en mijn kinderen extra in gevaar kon brengen. Het 
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overgrote deel van de tijd in 1993, kon ik nog geen hele zin afmaken als ik probeerde te praten en mijn 
geest voelde verward en uitgeput. Ik deed mijn uiterste best om mijn boek Starshine gedrukt te krijgen. 
Toen ik over de omslag van het boek liep na te denken, vond ik in een boekwinkel een klein boekje met 
een mooie tekening van een Engel erin, en ik wist meteen dat dit de omslag van mijn boek zou gaan 
worden. Toen ik de tekenares belde om haar te vertellen dat ik haar tekening op mijn boek wilde 
gebruiken, ging ze zonder meer akkoord. Het enige wat ze mij nog over die tekening wist te vertellen 
was dat dit een tekening was geweest in opdracht van het Witte Huis waar veel van deze engeltjes in 
de kerstboom gehangen hadden. 

Over toeval gesproken, dit deed me denken aan de programmering in Disneyland in de attractie Het is 
een Kleine wereld. 

 

POGINGEN OM MIJ TE STOPPEN 
 

Gedurende de jaren dat ik probeerde te genezen, en los te komen van mijn “eigenaars,” een boek te 
schrijven, en het te laten uitgeven, werd ik op meerdere manieren lastig gevallen. Na verloop van tijd 
werd ik handiger in het herkennen van de manieren waarop ze mij bestuurden om mij tot stilstand te 
brengen op mijn vluchtpad naar de vrijheid. Deze boodschappen en codewoorden of gebaren 
verschaften mij als het ware zelfs een gids, een soort wegenkaart met aantekeningen, die mij lieten 
ontdekken hoe ik laag voor laag mijn programmering kon ontmantelen. Ik ben jarenlang achtervolgd, 
mijn telefoons worden gewoonlijk overal afgetapt, er zijn regelmatig diverse personen persoonlijk op 
mij afgestuurd, in een poging van mijn programmeurs, om mij te herprogrammeren en opnieuw 
dwangmatige macht over mij terug te krijgen. Andere mensen kwamen “toevallig”van tijd tot tijd op 
mijn weg zoals bijvoorbeeld Dutch Schroeder. Hij was de coach van Patrick Stone geweest in de Baylor 
Universiteit. Patrick Stone bevond zich in mijn gezelschap en wij werden “uitgenodigd“ voor een 
etentje. Tijdens dat etentje vertelde Dutch Schroeder tussen neus en lippen door dat hij een erg goede 
vriend was van Bill Sessions. Bill Sessions was op dat moment directeur van de CIA!  

Waar ik ook was, mijn eigen huis, een huis van vrienden, meerdere verschillende stranden, restaurants, 
hotels, strandpaviljoens enz, overal doken de mannen in de nette pakken op en uitten hun 
dreigementen soms alleen met woorden, maar vaak, heel vaak ook met fysiek geweld. Mijn 
autobanden zijn meerdere keren lekgestoken, mijn post werd tegengehouden, soms wel maanden, om 
dan ineens mysterieus in bundels te arriveren met poststempels erop die soms wel tot twee jaar terug 
dateerden. Telefonische boodschappen, krachtige, kryptische gecodeerde berichten doorspekt met 
programmeringen in een poging mij onder controle te houden werden over de telefoon afgespeeld, of 
opgenomen door mijn antwoordapparaat. Schelle, schrille tonen werden ook afgespeeld over de 
telefoon om vat te krijgen op mijn programmering. Bedreigende mededelingen om mij bang te maken 
en mij terug te dwingen in mijn onderdanige slaafse gehoorzame rol en om mij ervan te weerhouden 
dat ik mij ook maar iets zou gaan herinneren, werden per post toegestuurd. Terwijl ik van staat tot 
staat vluchtte voor mijn leven, werd ik in mijn auto door twee totaal verschillende individuen in twee 
verschillende auto`s twee maal op een en dezelfde dag van de weg af gedrukt, met slechts enkele uren 
ertussen. Ik werd geprogrammeerd voor fotosessies van compromiterende foto`s, in een poging om mij 
te kunnen chanteren als daar ooit de nood voor aan de man zou komen. De bedreigingen, het 
schaduwen, achtervolgingen en het geweld hielden maar niet op. 

 

DE “HELPENDE”HAND VAN DE CIA? WE GAAN NAAR TENNESEE 
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(inzet: het hier volgende stuk gaat grotendeels over Cathy O`Brien en Mark Philips, gezamenlijk auteurs 
van het boek: “Trance Formation of America,” en geeft een heel nieuwe kijk op die zogenaamd goed 
bedoelende Mark Philips. Ook de hier weer genoemde Ted Gunderson werkte als dubbelspion nog 
steeds in opdracht van de CIA, maar dat wist Brice Taylor niet.) 

 

Een doorbraak vond plaats.Ted Gunderson belde mij op om mij te informeren over een andere vrouw, 
die aan de andere kant van het land woonde, en die hem ook haar herinneringen aan seksueel misbruik 
door Ronald Reagan had voorgelegd. Ondanks het feit dat het een verschrikkelijk angstige periode was 
voor mij, was het ook een periode van veel nieuwe ontdekkingen voor alle betrokken partijen. Mark 
Philips, de zelfbenoemde therapeut en zogenaamde deprogrammeur van deze vrouw vloog van de 
andere kant van het land naar mij, en vertelde mij, dat “de mensen van Jimmy Carter zelf” hem gebeld 
hadden, in een laatste poging om hem ervan te weerhouden contact met mij op te nemen. Mark 
Philips en Cathy O`Brien kwamen samen over, om mij te ontmoeten voor de allereerste keer. Deze 
gelegenheid nam ik te baat om een lezing te organiseren voor zovele betrokken partijen, en ik zette 
Mark Philips en Cathy O`Brien op het spreekgestoelte als de hoofdsprekers van die lezing. Mark Philips 
wist alles over mijn programmering. Als ik er achteraf op terugkijk, was hij eigenlijk veel te goed op de 
hoogte. Hij vroeg of ik “een tweelingzusje had die een paar centimeter kleiner was als ik.” Dit was een 
hele krachtige manier om toegang te krijgen tot mijn “innerlijke tweelingzusje” Sharon, en deze 
simpele constatering bewerkte mijn innerlijke gevoelens op een bijzonder intieme manier van buitenaf, 
hetgeen mijn bewustzijn de overtuiging gaf dat ik in werkelijkheid nog steeds een robot was, en nog 
steeds geen volledige controle had over mijn eigen lichaam. Kort nadat Mark en Cathy waren 
gearriveerd, en ook al kort na de lezing, vielen er een aantal voorvallen plaats, inclusief een ongeluk, 
dat een ziekenhuisopname ten gevolg had voor mijn inwonende veiligheidsman. Mark Philips legde mij 
uit dat ik niet veilig was in Californië, en dus ging ik weer op de vlucht. Ik betaalde voor de vliegreis van 
Mark, Cathy en mij zelf, naar het huis van Mark`s moeder in Charlotte-Tennessee, waar we begonnen 
aan het proces, wat we toen “mijn deprogrammering” noemden. We waren al weer enige weken 
verder, dat Mark Philips, deze zogenaamde “gepensioneerde” CIA agent, enige dramatische 
veranderingen aanbracht in zijn levensomstandigheden, alleen maar om mij zogenaamd te “helpen 
deprogrammeren.”  

Nadat we weer een nieuwe locatie opgezocht hadden, deze keer in Arab-Alabama, waar ik voor alle 
kosten opdraaide voor ons drieën, naast een aanzienlijk bedrag aan reiskosten voor hem, zijn vriendin 
Cathy en mijzelf, en een behoorlijke rekening voor “consulten,” begon deze rondreizende CIA agent 
mijn enorme stapel aantekeningen te lezen en te bestuderen, gedurende een periode van anderhalf 
jaar. Af en toe zei hij dat er absoluut elementen en feiten in mijn verhaal aanwezig waren die 
verificieerbaar waren. Maar na anderhalf jaar door mijn documenten gegrasduind te hebben, 42 
dagboeken gelezen te hebben en ruim 50.000 dollar aan reis- en leefkosten verder, informeerde mark 
Philips mij dat er nooit iets met mij gebeurd was. Niets!.....helemaal niets. 

(Inzet: misschien werkte hij in dat anderhalf jaar wel aan het boek “Trance Formation of America”en 
zocht hij de best bruikbare stukken uit de dagboeken en aantekeningen van Brice Taylor. Wie weet? ) 

Cathy O`Brien zei:”Nou, je kan van geluk spreken dat jou niets overkomen is, en dat jouw kinderen niet 
zijn misbruikt!” Ik kon niet geloven dat deze woorden juist van deze vrouw afkomstig waren, nadat we 
zoveel gemeenschappelijke ervaringen met elkaar hadden gedeeld. 

Ik was er volledig kapot van, ik kroop in bed, en kon gedurende drie dagen geen hap eten door mijn 
keel krijgen, daarna bleef ik nog zeker een hele maand zonder contact met de buitenwereld en 
ondergedompeld in dit trauma. Na deze intensieve periode, waarin mijn verhaal eindelijk de aandacht 
leek te krijgen, die het verdiende, vertelde Mark Philips mij doodleuk dat ik nooit misbruikt was, en dat 
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ik gewoon een hele levendige fantasie had. Het was hem echter al die tijd erg goed bevallen om te 
leven op mijn kosten, hij was tenminste lang genoeg gebleven om mij de indruk te geven dat hij het 
niet als vervelend ervaren had. 

Ik vermoed nu, dat mark Philips een zogenaamde “programma continuerings toezichthouder”was, die 
ook alleen maar gestuurd werd in opdracht van zijn eigen programmeurs wiens uiteindelijke 
gezamenlijke doel is, het dienen van De Nieuw Wereld Orde. 

Doordat hij ( en helaas moet ik dit feit constateren ) erg goed was, in wat hij deed, is de informatie die 
ik hier in dit boek met u deel met een vertraging van zeven jaar pas aan het daglicht gekomen. 

Nadat ik weer terug verhuisd was, kwam ik aan de weet dat Mark Philips aan Walter Bowart, schrijver 
van: “Operation Mind-Control,” en tevens ooggetuige van mijn gebruik door Bob Hope in Palm Springs, 
had verteld, dat ik schizophreen was, en ik heb nog veel meer leugens te horen gekregen die Mark 
Philips over mij vertelde om mij in discrediet te brengen. Ik kwam ook weer in contact met een andere 
overlevende van het Kissinger programma, waar Mark Philips ook al weer een tijdje van geprofiteerd 
had, totdat hij haar hetzelfde wist te vertellen als wat hij mij verteld had:” DIT IS JOU NOOIT 
OVERKOMEN!” 

Met het vertrouwen in de mensen volledig verbrijzeld, werd ik ondersteund door Ted Gunderson, 
Catherine Gould, Margaret Paul, Walter Bowart en vele anderen die mij en mijn verhaal, waarvan ik 
wist dat dit mijn ware levensverhaal was, bleven ondersteunen. Nadat ik het huis verlaten had, waar ik 
voor alle kosten opgedraaid was van Mark Philips en Cathy O`Brien, vertrok ik naar Carbondale-Illinois. 
Ik leefde daar een wat rustiger thempo en het leven lachte mij weer toe, voor zolang als het duurde. 
Het was een periode van rust, en er weer boven op klauteren, alles wat ik tot dusver had bereikt nam 
hier in kracht en samenstelling toe. De losse eindjes werden hier zogezegd aan elkaar gevlochten tot 
een geheel, terwijl ik volledig veilig was. 

 

KELLY KOMT EVEN THUIS 
Na een zelfmoordpoging en ziekenhuisopname in Californië, werd Kelly ontslagen en aan mijn zorg 
toevertrouwd. Ze ging zelfs heel even naar het middelbaar onderwijs in Carbondale. Mijn hart brak 
opnieuw, toen ze in juni ( na slechts een paar maanden bij me te zijn geweest) zei dat ze haar oude 
“leven”miste in Zuid-Californië, en ook de rest van de familie. Ze zei dat ze terugging! 

Geheel afhankelijk van haar nog steeds geprogrammeerde brein, en niet genezen van alles wat zich 
daarbinnen afspeelde, was Kelly absoluut niet vrij om deze keuze zelf voor haar te kunnen maken. Het 
was dus overduidelijk dat ze op afstand “terug gefloten” werd. Nadat zij vertrokken was, deed zich een 
mogelijkheid voor en ik verhuisde opnieuw. Deze keer naar Zuid-Californië in een poging om daar zelf 
een healingscentrum te gaan openen. Gedurende al die tijd gaf ik mijn schrijfwerk nooit op. Ik werkte 
intussen al aan het vervolg op mijn eerste boek en dat werd dit boek, dat u nu leest. 

 

VERTREK NAAR CALIFORNIË OM EEN HEALINGCENTRUM TE OPENEN 
Gedurende de jaren dat ik aan mijn programmeurs ontsnapt was, begon de programmering van Kelly 
ook verder af te takelen en gebreken te vertonen, ik maak mezelf graag wijs, dat dat kwam omdat ze 
mij zo miste, maar dat weet ik niet zeker. Een hele reeks zelfmoordpogingen brachten haar keer op 
keer weer in het ziekenhuis. Ik heb haar twee keer opgehaald uit het ziekenhuis in Californië, en heb 
haar toen meegenomen naar mij, naar huis. Gedurende deze gelegenheden had Kelly levendige 
herinneringen waarbij ze mij alles vertelde wat er gebeurd was. Ze sprak over witte busjes, limousines, 
dat ze in Londen was, over handsignalen, dat ze seksueel misbruikt werd, en ze liet mij beloven dat ik 

395 



erover schrijven zou, en over de drugs en hoe de doktoren haar verdoofd hadden, waarvan ze me wist 
te vertellen dat dit haar hersenen vernietigde. Deze doktoren waren onwetend van haar 
voorgeschiedenis, en dachten dat ze een gewoon geval van psychotisch gedrag voor zich op de 
behandeltafel hadden. Kelly bedankte mij met een kaartje op Moederdag voor haar vrijheid, en terwijl 
we samen tijd doorbrachten, gaf ze steeds meer details vrij, van haar geheime leven, dat ook bij haar 
steeds verder naar de oppervlakte begon te komen, en tot het volle bewustzijn begon door te dringen. 
Al deze pijnlijke herinneringen die zij mij vertelde, bevestigden nog eens te meer mijn eigen leven en 
het ongelijk van Mark Philips “Dat er NIETS aan de hand was, en dat er NOOIT wat voorgevallen was.” 

Mezelf donders goed bewust van het feit, dat het voor mind-control slachtoffers een enorme 
beproeving is om een horloge te dragen, kocht ik voor Kelly een nieuw horloge. Op zekere dag dat ik 
met Kelly aan het zwemmen was in een nabijgelegen meer, keek ze me recht in mijn ogen, nam haar 
horloge af en wierp het opzettelijk in het meer. Ik heb voor haar meerder horloges gekocht, maar dit 
bleef zich herhalen. Ik was er nieuwsgierig naar of het ooit op zou houden, hetgeen voor mij een 
belangrijke indicatie in zou houden, maar het was haar niet toegestaan om bij haar volle bewustzijn de 
tijd bij te houden. Haar programmering dicteerde haar alle besef van tijd van zich af te zetten. Dat hield 
ook in, dat ze volgens haar programmering de tijd niet mocht registreren en daarin paste dat horloge 
dus niet. Haar opdracht was:” Vergeet de tijd, doe afstand van de tijd, heel erg snel, of er volgen heel 
harde maatregelen.” 

Mijn verhuizing naar Zuid - Californië om mijn plannen uit te voeren een healingscentrum op te zetten 
en te gaan coördineren, vielen vooralsnog in het water, maar God liet mij wat dat betreft toch niet 
volledig in de steek. Ik doorzag op dat moment nog absoluut niet de perfectie van zijn hemelse plannen 
met mij. Ik werd al vrij snel op een pad geleid dat mij in staat stelde om te beginnen met het opzetten 
van een healingscentrum voor overlevenden van ritueel misbruik en mind-control. Een centrum, 
compleet ingericht met de allernieuwste snufjes op technologies gebied, met de mogelijkheden om 
overlevenden te genezen en de hersenactiviteit te normaliseren op een heel wat efficiëntere manier 
alsdat ik dat had gekund in mijn vele jaren van “praat-therapie.” 

De psychotherapie die ik zelf had ondergaan, hoewel dit ook goed deed, herkende niet de krachtige 
programmering die elke handeling bepaalde en aanstuurde die ik verrichtte, en kon mij ook niet leren 
mezelf niet langer op te splitsen in innerlijke persoonlijkheden. EEG onderzoek en terugkoppeling naar 
de zenuwbron in de hersenen, leerde mij om niet langer over te stappen op mijn andere “inwoners,” 
waardoor ik allerter werd en steeds meer “aanwezig”bij een gesprek. 

In April 1997 werd er bij Kelly DID vastgesteld  door twee onafhankelijke therapeuten, een in Noord – 
Carolina en de ander uit Zuid – Carolina. In vroeger jaren had ik al vaker therapie voor haar gezocht, 
maar elke keer als ik een therapeut gevonden had, ging mijn man er naar toe om hem te ondervragen. 
Als bleek dat de therapeut op de hoogte was van DID en de connectie kon maken met ritueel misbruik, 
mocht Kelly er niet naartoe. Iedereen die er ook maar enigszins verstand van had, werd buitengesloten. 
Maar zoals gezegd begon ik mijn eigen healingscentrum, en studeerde me suf op, en onderging een 
gedegen training met EEG technieken, om zelf een gediplomeerde EEG Neurofeedback geneeskundige 
te worden. Toen ik eenmaal een EEG machine aan mijn instrumentarium had toegevoegd, begon ik 
Kelly zelf te behandelen. Ze reageerde erg goed op de Neurotherapie, maar werd al vrij snel weer 
opnieuw zwaar geprogrammeerd en werd kort daarna volledig catatonisch. In de zomer van 1997, toen 
de gezondheidssituatie van mijn dochter snel achteruitging en ze helemaal catatonisch was en nergens 
meer op reageerde, niet in staat om te eten, te drinken, te praten, te lopen of de toilet te gebruiken, 
zag ik mij gedwongen om haar in een ziekenhuis op te laten nemen.  

Gog zij geprezen, vond ik een vrouwelijke psychiater, die mijn boek  Starshine gelezen had, vertrouwd 
was met MPD, ritueel misbruik en het mind-control programma van de regering.  
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Zij toonde zich meer dan bereid om mijn dochter op te nemen, en de beveiliging op peil te brengen, die 
nodig was om mijn dochter`s veiligheid te kunnen garanderen. Terwijl Kelly in het ziekenhuis lag, 
verzorgde een ander genezen slachtoffer, samen met mij, een uitgebreide training voor het ziekenhuis 
personeel voor wie dit allemaal nog erg nieuw was. Ik maakte in diezelfde periode ook nog mijn 
opleiding voor EEG Neurofeedback geneeskundige af, en ik opende mijn eigen praktijk. Tijdens een van 
mijn bezoeken aan Kelly in het ziekenhuis, werd mijn autoraam ingeslagen, mijn aktetas gestolen met 
alle mind-control literatuur en mijn electronische apparatuur die ik gebruikte tijdens mijn lezingen. 
Maar als kroon op hun werk, het was nieuwjaarsdag 1998, in de Holistic Health Care Clinic, waar ook 
mijn nieuwe EEG Neurofeedback bedrijf gevestigd was en mijn EEG Spectrum apparatuur die ik 
gebruikte voor overlevenden, slachtoffers van ritueel misbruik en ook de niet slachtoffers, dit alles, 
ging totaal verloren in een verwoestende brand die het hele complex volledig in de as legde. Hoewel 
het uiteindelijke onderzoeksrapport van de brandweer tot de conclusie kwam dat de brandoorzaak 
“kortsluiting door slechte bedrading” moest zijn geweest, ging de gedachte aan opzettelijke 
brandstichting mij niet uit mijn hoofd. Om mijn verdenkingen kracht bij te zetten, en om mij eraan te 
herinneren, ( voor het geval de boodschap nog niet duidelijk genoeg was) werden er twee zakjes met 
de assen van het afgebrande complex bij mijn voordeur neergezet zonder afzender. 

Later in het jaar toen ik bezocht werd door een andere overlevende van Bob Hope, moest ik de politie 
bellen voor een man die ons de hele avond gadesloeg vanaf de straat voor mijn huis. Toen ik in februari 
1999 de definitieve kopieën van dit boek begon rond te sturen, werden mijn telefoonlijnen doorgeknipt 
en ik werd plotseling weer opnieuw overal gevolgd. 

Elke keer dat ik lastig gevallen werd, spoorde het mij alleen maar aan om door te gaan, in plaats van 
dat ik mijn mond dichthield. Elke belastering resulteerde in weer een interview, een ander boek of 
artikel, en meer lezingen dan ooit tevoren. Ik blijf nog zoveel mogelijk onder de publieke aandacht, ik 
spreek waar ik ook gevraagd wordt, zodat ik kan door blijven gaan met de waarheid onder de aandacht 
van alle mensen te brengen.  

Dit onrecht kan niet gestopt worden, en zal niet stoppen, om tegen weerloze slachtoffers gebruikt te 
worden. Tegen o zo vele mensen die alleen maar proberen te leven in vrijheid, niet eerder alsdat dit 
onrecht, dit duistere systeem van mind-control wordt blootgelegd en vol in de schijnwerpers wordt 
gezet, zal hier ooit een eind aan komen. 

 

( Inzet: Hopelijk draag ik hieraan ook een steentje bij op het Nederlandse en Belgische internet. Dit 
verhaal moet gewoon onder de aandacht van iedereen, stomweg omdat het iedereen aangaat, en 
iedereen kan overkomen.) 

 

GEHEIME GENOOTSCHAPPEN 
Wat is het geheime doel aan de top van de vrijmetselarij?  

Antwoord: Een duivelse Nieuwe Wereld Orde.  

Na bijna mijn hele leven te hebben doorgebracht als hun persoonlijke laptop, tussen deze lieden die de 
plannen voor de Nieuwe Wereld Orde smeden; waarbij ik van dichtbij en nauwkeurig hun daden en 
activiteiten kon volgen, hebben mij in staat gesteld om hun plannen nu met u te delen.  

Hun toekomstplannen omvatten o.a. gehele controle over alle bevolkingen van de hele wereld. 
Hiervoor beschikken ze over zogenaamde “geheime kennis.” 

Het geheime electronische wapentuig EMP oftewel Electronic Magnetic Pulse waarmee men de massa 
wil manipuleren. 
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 Kennis is macht. Als u niet geïnformeerd bent over hun geheime plannen, en in het bijzonder over hun 
gebruik van mind-control als een geheim wapen om hun plannen te verwezenlijken, dan kunt u uzelf 
hiertegen niet beschermen, of zelfs maar een begin maken met deze waanzin te beëindigen. Als er een 
ding is dat ik zeker weet over het radarwerk dat de Nieuwe Wereld Orde draaiende houdt, dan is het 
wel, dat het geraffineerd, georganiseerd en gecalculeerd in elkaar zit.  

Dit is een plan, dat al meerdere generaties teruggaat, en dat duidelijke doelstellingen op de lange 
termijn voor ogen heeft, waarbij ook mijn voorouders al slachtoffer waren van dit systeem, en dat ook 
zij, al leden aan MPD. Ik kan u met grote zekerheid zeggen dat de Nieuwe Wereld Orde een 
geloofssysteem naleeft, en alles binnen dat systeem is gebaseerd op macht, controle, verwarring, 
hebzucht en het gebruik en de manipulatie van anderen, vrijwel altijd zonder hun instemming. De 
“tanden” van het radarwerk zijn goed geölied en zitten dik in het vet (sommige letterlijk) en zijn 
onlosmakelijk verbonden met, en beschermd door, de meest geheime genootschappen op aarde, zoals 
de vrijmetselaars, die hun geloof opbouwen rondom een zogenaamd geheime wetenschap, waarover 
alleen zij ( aan de top! ) beschikken. De vrijmetselaarsorde werd opgebouwd en wordt nog steeds 
gefinancierd door de leden in de lagere derde graads ordes, van onderuit dus. 

(Inzet: je ziet hier dezelfde constructie als bij het zogenaamde pyramidespel, waarbij alleen de lui aan 
de top geld verdienen, en alle lagere lagen geld toeleggen, met de valse belofte dat hun beurt nog 
komt. ) 

Deze derdegraads leden van de vrijmetselarij, doen allemaal hun uiterste best doen om in rangorde te 
klimmen, zodat zij ( wanneer ze ooit de top bereiken ) ook ingewijd zullen worden in de “geheime 
kennis.” Die geheime kennis vergaren is overigens een illusie, alleen is het tegen die tijd, dat men deze 
ontdekking doet, te laat om zich nog terug te trekken. Vrijmetselarij is voor de rest van je leven. 
Opstappen bestaat niet. 

Het hele idee van de vrijmetselarij draait om de illusie dat zij de kennis van het goed en het kwaad 
bezitten, en daarmee de natuurlijke balans van het aardse bestaan. Het promoot de acceptatie van het 
geloof in slechte daden, die volgens hen als tegenwicht dienen tegen goede daden, en het verwacht 
van hun aspirantvrijmetselaars dan ook een algemene acceptatie van deze tweedeling in menselijke 
aangelegenheden. Vanuit deze halve leugen, halve waarheid, is het met name het kwaad dat wordt 
toegestaan binnen de bescherming van de geheimzinnigheid van de organisatie. Om deze geheime 
kennis op te doen, moet een man zich aan een aantal duivelse inwijdingsrituelen onderwerpen, terwijl 
hij zichzelf een weg naar de top baant, om dan pas tot de ontdekking te komen dat hij nu verstrikt zit in 
een netwerk waarover hij overal en tegen iedereen moet zwijgen, en hij wordt hieraan door alle 
betrokkenen herinnerd, door bedreigingen met consequenties, waaronder ook bedreiging met de 
dood. Eenmaal toegelaten tot de hogere ordes, leeft hij voortaan in de overtuiging dat hij of zijn 
familieleden vermoord zullen worden als hij ooit de “geheime kennis” naarbuiten brengt. De 
inwijdingsrituelen waaraan hij zichzelf bloot moet stellen bevatten bloedoffers en verkrachting, en 
vereisen ultieme onderwerping. Veel van deze mannen moesten “hun ziel aan de duivel verkopen,” 
waarbij ze tijdens een Satanisch ritueel, zoals een verkrachting of doding van een kind of een dier, een 
eed moesten afleggen dat zij hun medebroeders te allen tijde zullen beschermen, onafhankelijk van de 
daden die vereist zijn om dat doel te bereiken, wat er ook gebeurt. Door middel van geheime 
handdrukken en signalen die zij onderling uitwisselen, geven ze onder elkaar de behoefte aan de hulp 
van een broeder aan. Op die manier is het medelid die bijvoorbeeld voor de rechtbank staat vanwege 
criminele activiteiten, of is opgepakt door de politie vanwege het overschrijden van de wet, altijd 
beschermd door zijn “broeder.” Dat kan een rechter zijn, die een “broeder in nood” laat gaan door een 
procedurefout in zijn rechtzaak te laten sluipen. Het kan ook een aanklager zijn, die in het geheim de 
belangen van zijn gezworen eed aan de orde nakomt. In rechtzaken gebeurt het dan ook niet zelden, 
dat het kind met zijn of haar misbruiker naar huis gestuurd wordt, terwijl de radeloze moeder het 
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nakijken heeft. Deze dingen zijn alleen mogelijk omdat een aanklager, advocaat of rechter deel 
uitmaakt van een organisatie die volgens hun eigen wetten leven, waarbij zij altijd hun leden 
beschermen, goed- of kwaadschiks speelt daarbij geen enkele rol. Wist u dat veel van onze 
Amerikaanse presidenten vrijmetselaars geweest zijn? In feite, was het overgrote deel bij de 
vrijmetselaars aangesloten, of ze zijn het in het geheim nog steeds. Omdat deze lieden trouw aan 
elkaar beloven, hebben we dus geen gerechtigheid, maar kameraadschap. En in plaats van 
bescherming van de burgers, en in het bijzonder onze kinderen, hebben we een systeem van 
individuen die elkaar beschermen, blindelings, mag ik hier rustig aan toevoegen, zonder zichzelf daarbij 
ooit de vraag te stellen of het goed of slecht is, daarbij de grondwet, die dit land bij elkaar probeert te 
houden, volledig aan hun laars lappend. We hebben geen regering maar een “jongensclub” waar 
iedereen op de een of andere manier blijkbaar bij wil horen, al was het maar omdat ze menen dat die 
club er is in het belang van de burgerrechten, en niet voor het persoonlijk gewin en de grote veiligheid 
die de agenten van de schimmige geheimzinnige dienst hen dag en nacht overal bieden. 

Onze natie is ondermijnd door deze groep die in het donker opereert, afgeschermd door 
geheimzinnigheid en enkel en alleen bezig met hun medevrijmetselaars te beschermen en steeds een 
hand boven het hoofd te houden. Waarheid en gerechtigheid zijn twee woorden waar deze 
vrijmetselaars nog nooit van gehoord hebben. Een man kan niet de vrijmetselaarslodge en daarnaast 
ook nog God dienen, want God roept iedereen op om elkaar lief te hebben, om elkaar te helpen in de 
nood, om van onze kinderen te houden en hen te beschermen en geen kwaad te doen. De 
vrijmetselarij, dit geheime genootschap, zo onschuldig als het moge lijken voor de mensen op de 
onderste sporten van de ladder, verwacht dat zijn leden een eed afleggen, waarbij trouw komt voor 
waarheid, en broederschap voor gerechtigheid, en het dient niet zelden het belang om iemands  
financiële middelen veilig te stellen. Het is onmogelijk dat een man voor Goddelijke waarden kan 
kiezen, wanneer hij door een eed gebonden is om zijn medeleden te beschermen en verdedigen zonder 
aanziens des persoons. Een vrijmetselaar van de eerste orde, voelt zich totaal nog niet geroepen om 
zijn “broeder” te beschermen met zijn eigen leven. Hij dient slechts een meester aan de absolute top 
van het netwerk, zonder daarbij zelfs maar enig idee te hebben over wat die top vrijmetselaars in de 
32e en de 33e orde nu eigenlijk precies doen. Toch zijn het juist deze werkbijen op de bodem, die steeds 
voor nieuwe aanvoer zorgen, en daarbij voor verse brandstof en financiële middelen voor de daden en 
de doelstellingen van de mensen aan de top, die over de “geheime kennis” beschikken, en deze ook 
gebruiken. Van uit eigen waarnemingen kan ik u zeggen, dat deze lieden slechts op macht uit zijn en op 
het ontwrichten van onze samenleving. Er is niets verhevens of Goddelijks in hun doelstellingen te 
bespeuren. 

Een man kan geen twee meesters tegelijk dienen. Zij die bij de vrijmetselarij aangesloten zijn, maken 
gebruik van geheime handdrukken, die ze in het openbaar gebruiken zonder dat het ooit iemand 
opvalt. Deze vorm van geheime communicatie tussen de “broeders”onderling, is een garantie voor 
bescherming. Het is echter mijn overtuiging dat, als een “broeder”niet doorbreekt naar de allerhoogste 
regionen van de vrijmetselarij, dat hij nooit zal weten of ontdekken, wat hij ondersteunt, of waaraan hij 
zijn medewerking eigenlijk verleent, en dat hetgene waaraan hij zichzelf trouw heeft gezworen, de 
ultieme vorm is van het kwaad in onze samenleving. 

Om achter deze geheime kennis te komen, staan mannen toe dat hun geweten en hun moraal volledig 
worden ontmanteld, ze moeten wel, want de geheime kennis heeft te maken met de invoering van De 
Nieuwe Wereld Orde door gruwelijkheden die samenhangen met macht en dwang, en zeker geen 
liefde en gedienstigheid.  

Het is puur kwaad, verpakt in geheimzinnigheid en gecammoufleerd als dienstverlening, zoals heel veel 
slachtoffers van Satanische rituelen uitgevoerd door hooggeplaatste vrijmetselaars, met plezier voor 
een onpartijdige rechtbank willen komen getuigen. 
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Als u nu onderaan de ladder staat van de vrijmetselarij, en uzelf afvraagt wat er aan geheime kennis op 
u ligt te wachten, wanneer u (als dat al ooit gebeurt) de top bereikt binnen de vrijmetselarij, dan is dat 
het ritueel misbruiken van jonge vrouwen, die verkracht worden op een altaar, als onderdeel van een 
inwijdingsproces. Dit weet ik uit eigen waarneming, want ik was daar. Het is mij overkomen. Ik werd 
naar diverse plekken in de openlucht gebracht in de 50er en 60er jaren en aan Satanische rituelen 
onderworpen die door diverse mannelijke vrijmetselaarbroederschappen werden uitgevoerd. Ik ben 
ook in contact gekomen met andere vrouwen die herstellend waren van mind-control misbruik, wiens 
vaders vrijmetselaars waren en waardoor zij zelf al op jonge leeftijd ongewild lid werden van Job`s 
Daughters of van The Eastern Star. ( de vrouwelijke vleugels van de vrijmetselaars) 

Ook al deze vrouwen leden in stilte. 

 

HET PLAN VAN DE RAAD 
Ik begon al op erg jonge leeftijd boodschappen van en naar De Raad te transporteren. Destijds moest je 
jezelf nog bewijzen, en om op dat nivaeu te mogen werken, moest eerst verdiend worden. 

Zo werd ik bij een gelegenheid op een ferryboot in Canada, naar een stel mannen gestuurd om even 
snel een boodschap af te leveren en een “praatje”te maken. Dat was voor Henry de doorslag, want de 
informatie waar ik mee terugkwam, was precies wat ze nodig hadden en mijn betrouwbaarheid en 
veiligheid werden op dat moment ook bewezen. Na de debriefing van die overtocht, wist Henry hoe en 
waar deze mannen hun fondsen Canada binen sluisden. Hij klapte van blijdschap, schudde mijn hand, 
en zei:”Gefeliciteerd, je bent voor dit level geslaagd.” 

Officieel “werkte”ik nog niet voor De Raad, totdat ik “op leeftijd” was in 1969, toen ik 18 werd. Tot op 
die dag, zoals ik al eerder zei, waren ze erg voorzichtig, en werd ik steeds in de gaten gehouden en 
getest vanaf een afstandje, terwijl ik functioneerde binnen het Witte Huis, of op een of ander privè 
adres, waar een van hen mij in de gaten kon houden en mijn vorderingen kon melden aan het 
hoofdkwartier. Ik raakte door de jaren heen steeds meer betrokken bij hun aangelegenheden omdat ze 
allen getuige waren van mijn betrouwbaarheid. Ik beschaamde hun vertrouwen niet een keer, daar kon 
ik niet eens over nadenken, en ik werkte op die manier vele jaren tussen hen. Henry was het brein 
achter De Raad, en ik was zijn wandelende laptop en backup, zodat hij zijn plannen altijd netjes kon 
organiseren en iedereen die in zijn plannen paste. Op zekere dag kwamen er een stel machtige mannen 
bij elkaar voor een vergadering in het Wrigleys landgoed, dat hoog op een heuvel lag in Avalon op het 
eiland Catalina. Ik was daar zogenaamd om de mannen van drankjes en hapjes te voorzien vanaf 
zilveren dienbladen. Uren voor deze vergadering was ik in isolatie gezet in een aparte kamer. Twee 
mannen in pakken injecteerden iets in mijn arm, en ik werd “voorbereid,” zoals altijd voor gebruik. Ik 
werd gekleed in erg dure kleding en naar binnen gestuurd. Een man die mij opviel, was een lange man 
met een krijtstreepjespak. Hij had een volle dikke witte haardos en hij droeg af en toe een bril. Hij was 
vaker op deze Wrigley bijeenkomsten. Deze vergaderingen leken erg belangrijk, en erg geheimzinnig. 
Na afloop van de besprekingen werd ik naar verschillende van die mannen gebracht om er seks mee te 
hebben. Ik moest daarvoor soms naar privéjachten of aparte kamers in het Wrigleys landgoed. 
Sommige van die mannen waren erg bezitterig, en hielden geen rekening met de timing. Ze wisten 
blijkbaar niet wat ik was. Ze dachten waarschijnlijk, dat ik alleen maar het dienstmeisje was. Sommige 
van hen probeerden me zelfs om te kopen met geld, sierraden en reisjes. 

Jeff Foltz, de beste vriend van Craig en een chirurg aan het USC, ging soms met ons mee naar Catalina 
wanneer deze vergaderingen plaatsvonden. Craig en ik zeilden dan met Jeff en zijn vrouw er naartoe, of 
we namen een watervliegtuig. Het was Jeff die mij programmeerde destijds. Voor mijn bewuste 
beleving, leek het alsof we gewoon een gezellig tripje maakten, maar bij sommige plekken op het 
landgoed kneep hij in mijn hand terwijl hij een paar woorden zei, voordat we verder liepen. Ik was een 
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robot, maar hij sprak tegen mij alsof ik zwakzinnig was. Ik bleef de hele tijd vlak achter Jeff, terwijl hij 
mij door het hele Wrigleys huis leidde. Dat had met twee dingen te maken, een was dat ik het huis 
leerde kennen, en twee was, dat ik het huis leerde vergeten. Overal hield hij mijn hand vast, en het 
voelde alsof ik een klein kind was dat door een volwassene werd rondgeleid. Het kwam ook wel voor 
dat Henry daar ook was, ook al had hij op dat moment geen officiële functie binnen het Witte Huis, 
maar Henry zei altijd:”Dat betekent alleen maar, dat ik mijn handen vrijer heb voor andere dingen.” 

Gedurende de tijd dat ik gebruikt werd als intermediair tussen De Raad en de presidenten, werd ik mee 
gestuurd, als er een president ergens naartoe ging. De reden dat ik mee ging was simpel. Die 
presidenten konden allemaal moeilijk dingen onthouden, en daar kwam dan mijn functie goed van pas. 
Zo was het ook met teksten voor speeches, die door De Raad in de juiste context werden bijgesteld, om 
bijvoorbeeld een bepaald legeronderdeel in een bepaalde gewenste richting te manipuleren. Ik werd 
van tevoren volgeladen met de gewenste houding van de militairen en de bijbehorende codewoorden, 
die in de speech verborgen werden die door een president, vice-president of Bob Hope aan de troepen 
gegeven werd. Dat bracht de troepen in de juiste staat van “paraatheid” omdat door de geheime 
boodschappen hun programmering opnieuw versterkt werd, hetgeen het gewenste effect 
veroorzaakte, dat wil zeggen, hun volledige gehoorzaamheid en medewerking. Zo vergezelde ik Nixon, 
Reagan, Ford, Bush en anderen, en ik bracht hen de informatie van De Raad. Later werd ik dan weer 
gehoord over mijn tijd met de president. Alles werd door mijn geprogrammeerde brein geregistreerd, 
opgeslagen en doorverteld aan De Raad. 

Zoals al meerdere malen benadrukt, De Raad bestaat uit een geheim verbond tussen machtige mensen 
die opereren vanuit de schaduw. Hun werkelijke kracht om over de massa te regeren ligt enkel en 
alleen in het feit dat ze onbekend zijn. Zij bewegen zich voornamelijk in eigen kringen met heel weinig 
contact met de buitenwereld. Zij hebben echter een overvloed aan grondig getestte, op de proef 
gestelde en zwaar geprogrammeerde individuen die de wereld intrekken en hun werk doen, de 
informatie mee terug brengend die zij nodig hebben, en de contacten leggend die er noodzakelijk zijn 
om hun plan voor wereld dominering door te voeren. Ze hebben de macht om de verkiezing van een 
president te verzekeren, om een onbekende artiest tot wereldse roem te brengen, om over de 
toekomst van een land te beslissen, om een oorlog te ontketenen, oproer te kweken, hele steden of 
landen compleet tot de bedelstand terug te brengen, om een bepaald etnisch ras uit te roeien, om een 
nieuw ingrediënt toe te voegen aan voedsel om de massa onder controle te krijgen, om een nieuw 
virus op een hele gemeenschap los te laten, om te besluiten welke mensen er mogen blijven leven en 
welke mensen er moeten sterven. Ze stuurden mensen aan als Ronald Reagan, George Bush, Henry 
Kissinger, en de Rockefellers, maar ze zullen nooit in de publieke schijnwerpers treden zodat zij 
kwetsbaar zouden kunnen worden door de publiekelijke kennis van hun indentiteiten en van hun 
verblijfplaatsen en doelstellingen. Zij zoeken mensen uit in hun eigen tijd, mensen nemen geen contact 
met hen op. Soms komt een contact tot stand via een andere persoon die een boodschap aflevert, 
maar hun verblijfplaatsen zijn nooit bekend. Om dit hier te kunnen opschrijven zodat u dit kon lezen, 
moest ik heel wat doodswens programmeringen onschadelijk maken, die geïnstalleerd waren om hier 
dus helemaal niets van te kunnen herinneren. 

(Inzet: voor wie er de moeite voor wil nemen, zijn de complete lijsten van alle deelnemers aan de 
Bilderbergconferenties tegenwoordig gewoon op internet te vinden. Daar zit de hele Raad bij elkaar. 
Dat was echter nog niet het geval toen Brice Taylor haar verhaal vertelde. Ook in de eerder genoemde 
boeken van Alex Hunter “Als het leger HAARP speelt” en van  Paul Peters “Opnieuw Holocaust aan de 
Horizon” zijn complete lijsten van deze organisatie te vinden) 

 

GENEVE 
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Er waren soms vergaderingen van De Raad in Geneve, en ik werd daar heengebracht, zodat men via 
mijn interne postkantoor post kon verzenden van De Raad aan mensen, die niet mochten weten wie De 
Raad was, of aan mensen die niet publiekelijk met De Raad gezien wensten te worden, om alle 
verdenking over gezamenlijke belangen te ontzenuwen. Al deze geheime contacten en de daarbij 
behorende informatie verliepen via mij, en er was helemaal niemand die zou hebben kunnen 
bedenken, wie ik was, of wat ik was.  

Henry plaatste de boodschappen in mijn hoofd en stuurde mij dan op pad met instructies, meestal met 
een kwinkslag, naar de mannen in Geneve en op andere plaatsen. Deze mannen willen niet alleen maar 
de wereld beheren, wat ze trouwens al voor een behoorlijk deel doen. De regels die De Raad had 
opgesteld voor hun contactpersonen, waren dat er nooit enig fysiek contact mocht plaatsvinden tussen 
beide partijen, noch mochten er telefoongesprekken gevoerd worden. Zij beslisten waar een 
boodschap zou worden geplaatst, via cryptische codes, die alleen zij begrepen, en dit gebeurde vaak via 
bepaalde secties in de krant. Zo konden zij de tijd en de plaats van een vergadering verweven in een 
artikel over zakelijke investeringen, als er plotseling op korte termijn vergaderd moest worden. 
Normaal werd er aan het einde van een vergadering alweer een nieuwe lokatie, tijd en datum bekend 
gemaakt voor de volgende vergadering en het was iedereen in die tussentijd verboden die datum 
lokatie of tijd zelfs maar te noemen, of in de tussenliggende periode contact met elkaar op te nemen. 
Bij absolute noodgevallen werd er gebruik gemaakt van tussenpersonen, zoals ik vanaf Henry, en Bob 
Hope vanaf De Raad. Op die manier kwam ook ik nauwelijks of slechts zijdelings en dan nog altijd onder 
mind-control in contact met leden van De Raad. Deze leden waren vertakt en actief in de meest 
machtige bedrijven over de hele wereld, staalmagnaten, olie en gasmaatschappijen eigenaars, 
telefoniemaatschappij eigenaars, media bazen en eigenaars, wapenfabrikanten enz. en hun handel 
wordt grotendeels illegaal gedreven. Zij breken elke regel en wet die er ooit in het leven geroepen is, 
om kleine bedrijven ervan te weerhouden een monopolie te vormen. Zij vormen hele grote 
monopolies. Ze sturen de wereld aan en regeren de wereld door de economie. De meeste mensen die 
tegen hen in gegaan zijn, hadden geen schijn van kans. Ze werden simpelweg kapot geconcurreerd, 
werden officieel vervolgd door een rechtbank voor zaken waar ze niets vanaf wisten, of ze werden op 
andere manieren gemanipuleerd en gedwongen om er zeker van te zijn dat ze hen onder controle 
hadden, en ook hielden. 

 

GEHEIM RENDEZVOUS OP DE ATLANTISCHE OCEAAN 
Gedurende de late 70er jaren en de begin jaren 80 verplaatste De Raad de ontmoetingen naar de 
Atlantische Oceaan, aan boord van grote zeewaardige jachten, waar ze anoniem bij elkaar konden 
komen. Ze zwierven dan zogenaamd wat doelloos rond over zee, totdat ze contact hadden met een 
andere boot of jacht, maar in werkelijkheid waren de coördinaten van de ontmoetingsplek 
doorgegeven en vergde het nauwkeurige nautische kennis om die plek te kunnen vinden midden op 
zee. Craigs vriend Jeff was daar erg bedreven in. Aan de hand van apparatuur, zeekaarten en de stand 
van de zon of de sterren wist hij de aangegeven plek altijd precies te vinden. Meestal was ik een van de 
eersten die werd opgepikt, omdat ik voor hen het minst van belang was, en ze geen belangrijke tijd aan 
mij wilden verspillen, wanneer de echte belangrijke gasten begonnen te arriveren. De boten werden 
naast elkaar afgemeerd en men stapte dan gewoon over van de ene boot op de andere. Vaak had men 
hier bij hoge schepen een speciale touwladder voor, die ik wel wat eng vond. Nadat ze mij opgepikt 
hadden, kwamen er gewoonlijk nog drie of vier boten langszij met belangrijke gasten. Iedere gast 
kwam met zijn eigen boot en zijn eigen bemanning, ze reisden nooit samen om geheimhouding te 
bevorderen en zodat nooit iemand aan de wal bepaalde personen met elkaar in verband zou kunnen 
brengen. Als iedereen gearriveerd was, gingen ze naar de grote salon aan boord van het schip. Na enige 
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tijd mocht ik dan ook plaatsnemen binnen, en werden de boodschappen in mijn “mailcentrum” 
geplaatst voor presidenten, staatshoofden enz. Op deze manier kon ik later de verschillende 
boodschappen op het bestemde adressen afleveren zonder dat de ontvanger ooit contact had met de 
afzender. Op deze manier bleef alles strict anoniem. Het overbrengen van boodschappen was meestal 
gekoppeld aan een seksueel extraatje. 

Reagan was een van de mensen die erg veel post kreeg op deze manier terwijl hij president van 
Amerika was. Ik had het met hem erg druk, en hij volgde alle aanwijzingen van De Raad tot op de letter 
op. Deze groep was ”erg tevreden over zijn optreden,” dat waren de woorden die ze gebruikten. Bij 
Pete Wilson en George Bush ging het op exact dezelfde manier. De Raad hield dus hun vergaderingen 
op zee, en na afloop ging ieder weer zijn eigen weg op zijn eigen boot of jacht.Er werd nooit tweemaal 
op dezelfde plek afgesproken, en alles werd steeds voorbereid en uitgevoerd met grote precisie. 
“Precisie” was beslist een van hun favoriete woorden, en ze hadden altijd het allerbeste van alles 
binnen handbereik. Ze hadden zelfs steeds het “schaakbord” aan boord, waarop ze mij elke keer maar 
één zet lieten zien, waarbij ik steevast geïnstrueerd werd om vooral goed op te letten, zodat er geen 
vergissingen gemaakt konden worden. Er was GEEN RUIMTE voor vergissingen. Later bracht ik dan de 
zet op het schaakbord over aan Henry in New York. 

Die zet op het schaakbord was altijd enkel en alleen voor Henry bedoeld, die hoogstwaarschijnlijk ook 
de enige was die er de cryptische betekenis van begreep. 

 

MIJN VERMOMMINGEN TER BESCHERMING VAN KISSINGER 

 
Henry maakte letterlijk een compleet bouwpakket van mij, dat hij naar believen kon gebruiken in 
verschillende vormgevingen om hem of De Raad te benaderen zonder dat het iemand op begon te 
vallen dat het steeds een een dezelfde persoon was die er op diverse plaatsen in en uit ging. Ik vloog op 
regelmatige basis naar New York in de 70er en 80er jaren. Vaak was het even een kort tripje om 
informatie naar Henry te brengen. Hij had een heel arsenaal aan vermommingen voor mij, die hij 
gebruikte uit zelfbescherming. Een man met een limousine pikte mij altijd op bij het vliegveld en gaf mij 
dan een grote papieren zak. Ik wist dan wat me te doen stond. Ik ging dan naar de toiletruimte van het 
vliegveld en kleedde me om met alles wat er in de zak zat. Ik moest alles gebruiken en niets ongebruikt 
laten, zo waren mijn instructies. In de zak zaten andere kleren, schoenen, pruik, valse tandproteses die 
over mijn eigen tanden pasten, make up, handtasje, alles wat ik nodig had was er. Mijn eigen man had 
in zijn praktijk diverse tandoverzetstukken gemaakt in mijn maat, die aansloten op mijn eigen gebit. Ik 
zag er daardoor onmiddellijk helemaal anders uit, en de verandering was zo compleet, dat ik soms zelf 
niet eens wist wie ik in de spiegel zag, als ik onder zware programmering stond. Henry had mij 
geprogrammeerd en hij zei dan steeds:”Wordt de persoon die je ziet in de spiegel.” Dus mijn gezicht 
veranderde, maar ik paste ook mijn stem aan, mijn loop, alles wat mij opgedragen was te doen om een 
ander image te kweken. Ik deed mijn eigen spullen in de papieren zak en gaf deze aan de man bij de 
limousine, die ze voor in de bestuurderscabine onder een zitting schoof. Ik mocht nu achterin gaan 
zitten en hij sloot het geblindeerde glasvenster tussen ons en wisselde nooit een woord met mij van 
dat moment af aan. Ik moest de persoon in de spiegel worden! Hij liet mij er weer uit bij het kantoor 
van Henry. Iemand nam mij daar van hem over en ik werd bij Henry gebracht. Ik ging zitten in een 
gestoffeerde stoel tegenover Henry`s donker houten bureau. Hij knipte dan met zijn vingers, en 
bewoog zijn hand voor mijn gezicht om mij voor te bereiden op de debriefing. Ik vertelde hem dan alle 
boodschappen van De Raad, en altijd als laatste de zet op het schaakbord. Hij was eigenlijk altijd het 
meest geïnteresseerd in die schaakzet en vroeg ook steevast of ik mezelf niet vergiste. Dat was 
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onmogelijk, ik was geprogrammeerd om geen vergissingen te maken en Henry wist dat, maar hij vroeg 
het toch elke keer. 

Nadat ik de informatie had afgeleverd aan Henry, liep hij met mij naar de deur en drukte me dan altijd 
een gevouwen papiertje in de hand dat ik aan de chauffeur moest geven. Ik denk dat er mijn 
reisinstructies op stonden of zoiets, om de een of andere reden vloog ik nooit met een retourticket en 
de retourvlucht was ook steeds onder een andere naam geboekt, als de vlucht op de heenweg. Ik kreeg 
dan van de chauffeur de zak met mijn kleren erin terug, en ik ging weer naar het damestoilet om 
mezelf weer om te kleden. Bij mijn aankomst stonden mijn moeder of Craig mij meestal op te wachten. 
Het waren eigenlijk wel lange vluchten, maar leken vrij snel te gaan, omdat ik geprogrammeerd was om 
“De hele weg naar huis te slapen.” Ze waren er altijd trots op dat het tijdsschema zo precies verliep, 
want ik kon binnen 24 uur heen en terug zijn. Op de een of andere manier werd die tijd voor mij 
weggemoffeld, want ik miste nooit iets. Mijn opdrachten spitsten zich vrijwel altijd toe op vrijdag of 
zaterdagavond, en gewoonlijk was ik zaterdags alweer thuis. Deze afspraken met Henry vielen meestal 
aan het einde van de werkweek. Hij vond het altijd prettig om de laatste informatie net voor het 
weekend te krijgen, want dan had hij nog het hele weekend om over een antwoord of strategie na te 
denken, zonder daarbij lastig gevallen te worden door andere zaken. Hij zei wel eens dat dat zijn 
geheim was voor zijn succes, en meestal lachte hij dan zelfvoldaan en stak weer een sigaar op. Hij had 
ook nog ergens een appartement weg van zijn eigen huis, en ook daar ben ik regelmatig naar toe 
gestuurd, maar ik moest altijd de vermommingen gebruiken voordat ik naar hem toe mocht. 

Bij mijn thuiskomst was er Deense kaas, die mij moest “herinneren te vergeten.” Dit ging zelfs nog door 
toen ik al voor therapie bij Stuart Pelman liep. Op de een of andere manier was ik geprogrammeerd om 
Deense kaas te eten voor mijn ontbijt op de ochtenden dat ik telefonische therapie volgde bij Stuart. 
Dit was zo slim ingebouwd in mijn programmering, dat ik na het eten van de Deense kaas steeds het 
verkeerde nummer koos als ik Stuart wilde bellen. Ik zat er steeds een cijfer naast. Ik bleef het 
proberen en tot mijn grote onbegrip en frustratie snapte ik werkelijk niet, hoe het toch mogelijk was 
dat ik steeds het verkeerde nummer bleef kiezen. Het was ook steeds hetzelfde verkeerde nummer dat 
ik koos. Mijn programmeurs lieten mij een nummer kiezen dat een code bevatte om mij eraan te 
herinneren dat ik vanwege mijn eigen veiligheid met die therapie moest stoppen. In die tijd kwam ik 
nogal vaak bij Henry en de anderen, dus de Deense kaas was steeds weer opnieuw de slagroom op de 
taart, die mij alles deed vergeten.  

Ik kwam nog steeds bij Henry over de vloer, toen ik al therapie volgde bij zowel Stuart als bij Margie. 
Mijn programmeurs bleven mij maar vertellen dat ze mij wel zouden oplappen, zodat ik het vol zou 
houden tot het einde van mijn loopbaan in het jaar 2000.  

 

NAAR DE HAAIEN 
Het zag er dus naar uit dat mijn “contract” beëindigd zou gaan worden in het jaar 2000, en 
geprogrammeerde delen van mij vertelden mij, dat ik zou worden doodgeschoten. Ergens midden op 
de Atlantische oceaan, en vervolgens overboord gegooid waar nooit iemand mij vinden zou, behalve de 
haaien. Om mij nog verder te intimideren werd ik meegenomen naar een plek waar ik het voeren van 
haaien kon zien. Ook een armband die ik moest dragen met een afbeelding van een vervaarlijke 
haaiebek vol tanden, moest mij eraan herinneren dat ik nog steeds niet vrij was. 

Mijn baantje als intermediair tussen Henry en De Raad en anderen was toen mijn belangrijkste taak. 
Bob was mijn “eigenaar,” en Henry was de strateeg, maar de uiteindelijke bevelen kwamen altijd van 
De Raad. Zij hadden altijd en overal het laatste woord in. Ze zeiden dat ik voor “eeuwig” van hen was, 
en die eeuwige periode zou aflopen in het jaar 2000, als er verder voor mij niets meer te doen viel. 
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(Inzet: men ging er destijds dus blijkbaar vast overtuigd van uit, dat het een voldongen feit zou zijn in 
2000. Misschien was dat ook wel zo, en weten of zien wij het gewoon nog steeds niet.) 

Na 2000 mocht ik gaan slapen “bij de visjes.”  

Diep van binnen kon ik niet meer wachten totdat het eindelijk afgelopen zou zijn. Hoewel die 
vergaderingen op die grote luxe jachten nooit op een en hetzelfde jacht plaatsvonden, was er vaak, 
vooral op de echte grote jachten, een groot bassin ingebouwd in het dek, met heuse haaien erin 
rondzwemmend. Iets dat mij eraan deed herinneren, dat ik alles moest vergeten. Craig en ik waren 
naar een bioscoop gestuurd op Catalina om naar een James Bond film te gaan kijken. Ook daar weer 
haaien, en in de bioscoopzaal was een donkerblauw plafond met allemaal kleine lampjes alsof je naar 
een sterrenhemel keek, en in plaats van naar de vreselijke haaien in de film te kijken, die me 
doodsangsten aanjoegen, keek ik, zoals vroeger thuis op mijn slaapkamertje, naar het plafond met de 
sterretjes om me veilig te voelen, en alles te vergeten. 

Op een van die jachten werd ik ook gedwongen toe te zien terwijl een van de bedienden aan de haaien 
gevoerd werd, toen het voedertijd was. Een man zei tegen hem:”Jij vindt het vast geen probleem om 
de plaats van de vis in te nemen? Toch? Zodat deze jongedame eens goed kan zien wat haar te 
wachten staat als ze besluit ons gezelschap vaarwel te zeggen.” De bediende keek hem met een 
grijnzende glimlach aan, en dacht dat de man in het pak een macabere grap maakte. Het volgende 
moment greep de man in het pak hem beet, en gooide hem zomaar tussen de haaien in het bassin. Hij 
greep daarna meteen een grote emmer met visresten en bloed en gooide die ook over de arme man. 
De haaien doken meteen boven op hun prooi. De man schreeuwde het uit van afgrijzen en spartelde 
nog heel even met zijn armen, en toen was het voorbij. Het duurde niet lang. 

Het was afgrijswekkend en zo beangstigend dat ik bijna geen lucht meer kreeg. De man in het pak keek 
me recht in mijn ogen en zei op ongewoon rustige toon na dit gebeuren:”Nu zie je wat er gebeurd met 
mensen die uit de maat dansen.” 

“Ja, ik zie het,”was werkelijk het enige wat ik nog uit kon brengen. 

Dit soort van leven en dood terroriserende tactiek, is genoeg om een gezond mens gek te maken, maar 
bij een mind-control slachtoffer is dit voldoende om iemand op te splitsen in weer een nieuwe 
persoonlijkheid voor een hele lange tijd. Dit haaienthema bleef mij nog lang achtervolgen.  

Nadat mijn kinderen geboren waren, waren we een keer in een themapark waar we allemaal 
zwempakken aankregen om met de vissen te gaan zwemmen. Daar zwommen zelfs kleine zandhaaitjes 
tussen. Danny en Kevin kregen zelfs, als herinnering aan die dag, ieder een rubberen haaitje mee naar 
huis om deze dag nooit te vergeten. De boodschap bleef dezelfde:”Als je niet in de maat danst, wordt 
je aan de haaien gevoerd.” Vandaag de dag met de geavanceerde mogelijkheden met hologrammen en 
virtuele realiteit zal men dit wat onschuldiger, maar geestelijk nog veel angstaanjagender kunnen doen, 
zonder daarbij nog echte haaien te hoeven gebruiken. 

 

KAUAI TIJDELIJKE BASIS 
Ik werd op Kauai ondergebracht want het was een afgelegen gebied met voor De Raad gemakkelijk 
toegang tot mij, en niet gestoord door mijn familieleden, die ver weg waren. Het werd een periode van 
twee jaar waarin ze minder dingen hoefden te regelen met betrekking tot de rest van de familie. Nu 
was ik steeds vrij om op een missie gestuurd te worden, en ik werd uitgebreid benut. Ze vlogen me 
naar New York, Engeland, Zuid Frankrijk, Italië, Nederland, en zelfs ook naar Catalina en de kanaal 
eilanden. Maar nu werd ik naar de jachten gebracht met een helikopter en in een stoeltjeslift of in een 
harnas neergelaten op de schepen.  

( Inzet: helaas verteld het verhaal niet bij wie ze in Nederland op bezoek gestuurd werd. ) 
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Terwijl ik op Kauai woonde, werd ik direct van de vergaderingen van De Raad naar Henry gevlogen, 
waarbij ik elke keer weer door de maalstroom van vermommingen heen moest, om later weer terug te 
keren op het eiland. Meestal was ik nu 48 uur onderweg, en wanneer ik terug was, sliep ik veel omdat 
ik gedurende mijn missies zonder slaap of voedsel was geweest. En het tijdverschil zorgde ook nog eens 
voor een jetlag. Ze probeerden daar wel een beetje rekening mee te houden, maar dat werkte toch 
niet echt. 

Op zekere dag werd ik zelfs herenigd met Kelly in Engeland en Frankrijk ( die nog steeds bij haar vader 
woonde in Californië) om leden van de koninklijke familie de koninklijke behandeling te gaan geven 
met ons tweeën en ook een erg gewelddadig staatshoofd in Frankrijk ( Mitterand). Kelly heeft 
persoonlijkheden die Frans spreken, en het was voor ons beiden belangrijk dat we allebei Frans 
spraken met deze man.  

Kelly werd er volop op voorbereid om het estafettestokje van mij over te nemen in het jaar 2000, en 
zoals mij verteld was, moest ik haar dan een diamanten ring cadeau doen voor haar inwijding. 

 

NOG MEER OPDRACHTEN VAN DE RAAD 
Ik was geprogrammeerd met persoonlijkheden die moesten wedijveren met de charmes en de 
waardigheid van Jackie Kennedy. Aristotle was een erg sterke steun voor De Raad, met de mogelijkheid 
om met zakelijke holdings te schuiven. De Raad pompte geld in deze holdings en gebruikte mensen 
zoals Onassis als cammouflage, omdat zij zelf anoniem wensten te blijven. Op deze manier werden heel 
wat grote zakenlui voor het onzichtbare karretje van De Raad gespannen. De onafhankelijke zakenlui 
waren voor De Raad het meest interessant, omdat deze op eigen naam konden handelen, en geen 
toestemmingen of volmachten van meerdere zakenpartners, vennoten of aandeelhouders nodig 
hadden. Enkele van de rijkste zakenlui in de wereld werden op deze manier gebruikt en ik werd 
vanzelfsprekend naar hen toe gestuurd om het hen seksueel aan niets te laten ontbreken en om ze de 
laatste mededelingen van De Raad over te brengen. Deze ontmoetingen vonden uit overwegingen van 
veiligheid en anonimiteit vrijwel alleen maar op jachten in open zee plaats. Ik werd zo ook bij Reagan 
en Bush gebracht ergens in open zee, terwijl Reagan president was. Ze zaten op gescheiden jachten en 
ontmoeten mij gedurende een drie daagse zeiltocht met de Foltz`s. Jeff Foltz bracht stiekum de 
benodige verdovingen mee voor gebruik aan boord van het zeiljacht. Hij had ook elektronische 
apparatuur bij zich, waaronder een zwarte doos met draden waar hij ons alledrie aan legde. Zijn vrouw, 
mij en Craig. Vermoedelijk had hij zelf zijn dosis al aan de vaste wal gehad, net voordat hij aan boord 
ging. De Raad beïnvloedde Reagan en Bush erg sterk met hun instructies. Reagan volgde alle bevelen 
blindelings op, Bush scheen een beter inzicht te hebben, maar hij wist nog niet bij benadering wat 
Henry wist. Reagan wilde graag gezelschap na seks op zijn jacht, en dus bleef ik vaak slapen, want 
anders voelde hij zich “eenzaam op die uitgestrekte zee.” 

Op het moment, dat ik terugkwam aan boord bij Jeff, zette hij onmiddellijk een stroomstootwapen 
tussen mijn schouderbladen. Mijn man en Jeff`s vrouw bleven benedendeks terwijl Jeff mij uit mijn 
programmering haalde. Hetgeen inhield: een injectie en het gebruik van de zwarte doos met 
elektroshock. Jaren later werd de injectie vervangen door een rond wafeltje dat je inslikte.  

Dan riep Jeff naar onze echtelieden:”Tijd voor de lunch.”  

Bij bovenstaande operaties waren steeds mensen betrokken van de Amerikaanse tandartsen 
vereniging, en ook veel van de USC tandartsenschool die Craig persoonlijk kenden. Oom Charlie baande 
de weg voor Craig naar het USC, omdat Craig deel moest uit maken van het project, zo dat hij en Jeff 
“klaargestoomd“ zouden worden om als mijn “voorbereiders” dienst te kunnen doen voor mijn gebruik 
op hoog niveau door De Raad. De Raad legde de lat aanmerkelijk hoger tijdens de 80er en 90er jaren, 
en van daar vandaan was het eigenlijk alleen nog maar “vol gas vooruit!” Nu was de tijd om te oogsten 
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wat er al die jaren was gezaaid. Dit moest doorgaan tot in het jaar 2000 waarin men de touwen pas 
overal tegelijk strak zou gaan aantrekken.  

Maar niet alles verliep naar plan, zeker niet met betrekking tot mijn situatie. 

 

DE GRENZEN VAN DE GEEST 
Ze voerden de druk op, alles werd intenser, het gebeurde nu veel vaker, dat de mensen die door de 
jaren heen gerecruteerd waren, het vuur na aan de schenen gelegd werd. Ze werden bestookt, de een 
meer dan de ander, afhankelijk van iemands positie, bruikbaarheid en potentie om hun macht te laten 
gelden. Mensen zoals Onassis, Iacocca en de Rockefellers, die deel uitmaakten van het “tweede 
niveau” en nog wel wat anderen, iedereen die veel geld verdiende was een doelwit. De Raad werd in 
alles op de hoogte gehouden over de rijke zakenlui, en mensen zoals Henry deden de allergrootste 
moeite en wrongen zich in de meest onmogelijke bochten, om deze rijken voor hun zaak te winnen. 
Voor De Raad was dit allemaal onderdeel van een enorm groot spel om totale macht en zeggenschap 
te krijgen tegen het begin van de 21e eeuw. Er was een nieuwe manier van leven op komst door 
toepassing van nieuwe technologie. Ze wilden deze geest-manipulerende technologie, die ze zelf al 
enkele tientallen jaren gebruikten, aan het grote publiek aan gaan bieden, en deden dat eigenlijk al 
gedurende vele jaren. Het stelde hen in staat om eerst een enorm bedrag aan opbrengsten te 
genereren uit de verkoop van deze apparatuur, maar naderhand zou diezelfde apparatuur voor hen 
werken door de massa te beïnvloeden via deze nieuwe ontdekking, waarmee men de grenzen van het 
brein kon bereiken en via die weg de massa manipuleren en bedwingen. Terwijl het publiek massaal 
hun laatste spaargeld uitgaf om zo`n apparaat in huis te krijgen, werden ze ongemerkt al door hun 
nieuwe aanwinst beïnvloed en aangestuurd door vernuftige vormen van elektronica, harmonie en door 
te werken met flitsen onder de bewustzijnsdrempel die ervoor zorgen dat mensen rustigaan wennen 
aan deze nieuwe manier van leven. De plannen van De Raad zijn er op gericht een apatische, 
onverschillige, en volledig automatisch reagerende arbeidersklasse te genereren door middel van 
signalen via de computers en de televisies. Deze apatische houding bij de arbeidersklasse veroorzaakt 
geen problemen, maar deze “werkbij” werkt zich gewoon in het zweet om De Raad van alles te 
voorzien wat ze willen. 

Ze bezien de “gewone man”met grote afschuw als een mindere vorm van het menselijk ras. Ze waren 
er zelfs van overtuigd dat tegen de tijd dat het jaar 2000 aanbrak, dat alles min of meer vanzelf op zijn 
plaats zou vallen en dat zij dan al volledige controle zouden hebben over de mensheid. De mensen 
zullen dan al zodanig geconditioneerd zijn, dat ze niet eens in de gaten zullen hebben dat het al 
gebeurd is. De verandering zal zonder slag of stoot plaatsvinden, ongemerkt. Ze zien het als een 
perfecte dekmantel voor de continuering van de experimenten in mind-control waar zij al deel aan 
namen, en ze zijn vrij zelfverzekerd, dat het publiek nooit zal ontdekken wat er gebeurd is, omdat het 
meer intelligente publiek dan al genoeg “getemd” is, en de rest van de kudde gewoon braaf zal zolgen. 

De samenleving wordt bewust uitgedund, ook nu op dit moment dat ik dit schrijf, waarbij 
minderheidsrassen worden geëlimineerd, in het bijzonder door gebruik te maken van biologische 
oorlogvoering door het verspreiden van zieketekiemen onder de bevolking in het beoogde gebied, 
waarmee de natuurlijke selectie een handje geholpen wordt om de minst wenselijken in onze 
samenleving uit te roeien. De gedachte hierachter is, dat er na het terugdringen van de bevolking, 
genoeg natuurlijke bronnen zullen zijn voor de arbeidersklasse ( geprogrammeerde robots ) om hun 
slimmere intellectuele bazen, die de macht hebben, van alle gemakken te voorzien. Dit waanidee zou 
een nieuwe eeuw van vrede in moeten luiden. Iedereen zou tegen die tijd zo apatisch zijn, dat vrede 
vanzelfsprekend zou zijn. Ze lieten New Age principes los op de massa en er kwamen vele New Age 
sprekers, ( geprogrammeerde robots) die de nieuwe toehoorders moesten strikken voor de nieuwe 
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ideologie, en de reeds in het verleden geprogrammeerde robots, in hun staat van programmering 
moesten houden. In de tussentijd werd er nog steeds hard gewerkt aan de verdere perfectionering van 
de mind-control technologie, terwijl men naar de magische grens van het jaar 2000 toewerkte, in de 
stellige overtuiging dat er dan al niemand meer in staat zou zijn om vragen te stellen bij de nieuwe 
gang van zaken. Ons voedsel wordt bewerkt door er supplementen aan toe te voegen zoals aspartaam 
dat onze hersenen kan aantasten. Muziek en films zijn een ander krachtig middel die gebruikt worden 
om de massa te beïnvloeden. De Raad beschouwt deze “hulpmiddelen”als de aardige, humane manier 
om met deze zaak om te gaan, in plaats van een directe gewelddadige overname, die alleen maar 
chaos en menselijk lijden zou veroorzaken. Zij waren van mening dat er op deze manier geen 
geloofskwesties een rol zouden gaan spelen, en dat er na de overgang geen enkele reden zou zijn voor 
oorlogen. Nooit meer!. Deze mannen geloofden niet in oorlogen, maar moesten er gebruik van maken, 
om hun beoogde doelen te bereiken. Zoals zij er tegen aan kijken, zal de uitverkoren rest van het 
“edele ras” in vrede met elkaar leven, in staat om zichzelf te ammuseren en zich alleen nog bezig 
houden met de schepping van een leefklimaat voor de arbeidersklasse, dat nu is omgeprogrammeerd 
tot menselijke robots en die al het smerige werd doen, waaraan ze toch al altijd gewend waren. 
Gewoon werk, voedsel productie en levensonderhoudende taken voor de hogere levensvormen. 

 

HET MEESTERPLAN WORDT VOLBRACHT DOOR ROBOTS 
Er is een meesterplan in de maak, al jarenlang, en velen, waaronder ik zelf, werden onvrijwillig in dienst 
genomen voor de voltooing ervan, terwijl Dr. Henry Kissinger met zijn vele internationale inzichten het 
hele plan bedacht, orkestreerde, en vrijwel alle strategiën zelf bedacht. De hogere levensvormen zagen 
iedereen met een minder stel hersenen toch al als “niet bestaand” dus zouden zij ofwel als onkruid 
omgeschoffeld worden, of als werkkracht ingezet worden bij de mind-control werkkrachten, die al 
gecreëerd waren. Massas kinderdagverblijven werden op die manier gerund, massas kinderen van 
gewone gezinnen werden geprogrammeerd om de overname vlotjes te laten verlopen. Het waren 
namelijk juist deze kleine kinderen die in de toekomst de leeftijd zouden hebben om de plannen van de 
Nieuwe Wereld Orde in de war te kunnen sturen. Maar door deze kinderen op heel jonge leeftijd te 
programmeren, zouden ze niet in staat zijn om te protesteren, of zelfs maar op het idee komen, om 
dwars te liggen. Die passen zich netjes aan en gaan braaf mee met de nieuwe ontwikkelingen. Het is 
een weloverwogen plan dat gedurende vele jaren, decennia en zelfs generaties aan de gang is. Hierbij 
hevelt de ene generatie de erfenis steeds over op de andere generatie. De kinderen van de elite 
families zoals de Rockefellers en de Kennedy`s zullen een gegarandeerde mooie toekomst erven op 
onze mooie planeet die weer kan ademen omdat vervuiling, industrialisatie enz. tot een ver verleden 
zullen behoren, en de voedselvoorraden volledig onder controle zullen zijn van de Nieuwe Wereld 
Orde, die alles beheren, inclusief de menselijke robots. 

Deze intellectuele, genetisch “waardige” individuen plannen hun eigen droomwereld, die tot bloei 
komt, nadat ze de inferieure menselijke rassen hebben uitgemoord, om dat deze onze planeet alleen 
maar overbevolken, en omdat onze planeet ons niet allemaal kan blijven voorzien van alles wat we zo 
broodnodig hebben. De Raad is werkelijk van mening, dat zij de wereldbevolking een plezier doen, met 
wat ze doen. Zij verzekeren zo toekomstige generaties van leefruimte, en daarmee de instandhouding 
van het menselijk ras. Omdat er niemand meer in staat zal zijn om zelfstandig te denken, zul je ook 
geen meningsverschillen hebben. Als iedereen tevreden is, is er ook geen rede voor rellen, opstanden, 
stakingen, oorlogen. Er zal geen honger meer zijn, want er zal volop voedsel zijn voor de hevig 
ingekrompen wereldbevolking. Doordat niemand meer in staat zal zijn er een eigen mening op na te 
houden, zal alles voor iedereen hetzelfde zijn en dus zal er ook geen onderlinge concurrentiestrijd zijn, 
geen jaloezie. Geen verlangen om meer te hebben dan de ander, dus ook geen diefstallen, berovingen, 
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kortom geen criminaliteit. De Raad heeft overleving en vrijheid gegarandeerd voor de uitverkorenen 
aan de top. Wat ze de mensheid aangedaan hebben in de twintigste eeuw is tragisch en zij 
rationaliseren dit nota bene, door ervan overtuigd te zijn dat zij de wereld beschermen en de 
instandhouding van het menselijke ras, waarbij de rijken de voorkeur krijgen.  

Er was wel enig moment dat De Raad nog een nobele ideologie nastreefde, toen ze het milieu ter 
sprake brachten, die moest gezond worden, vrij van luchtvervuiling voor hun nakomelingen. Daar is nu 
weinig meer van over als gevolg van de toegang die deze superrijken hebben tot alle belangrijke 
nieuwe ontdekkingen en hightech technologieën. Ze verachten de onderontwikkelden in onze 
samenleving, de ignorante gewone man die zijn eigen omgeving vervuilt. Ze zeiden dat zelfs dieren niet 
in hun eigen territorium poepen. Maar dit zou in de toekomst allemaal opgelost worden, wanneer de 
genetisch overbodige rassen zouden worden uitgedund en vernietigd. Ze hadden ook beslist geen hoge 
dunk van mensen die niet gezond aten en te weinig beweging hadden. Ze verzorgen zichzelf tot in het 
extreme ( wat de gezondheid aangaat). Ze zijn fit en goed verzorgd en maken veelal gebruik van 
natuurlijke medicijnen. De Amerikaanse Medische Associatie is ontworpen om medicijnen voor te 
schrijven en diverse behandelingen uit te voeren die, hoewel erg onschuldig lijkend, de neiging hebben 
het zwakkere ras uit te roeien. De Raad ziet het moderne medicijn van de AMA als iets barbaars. Hun 
plannen bestaan uit hoog opgeleide medische studenten met vaardigheden die alleen in een 
meervoudig brein passen en dus onder mind-control worden ingebracht met de nieuwste technologie. 
Dit moeten de doktoren en chirurgen van de toekomst worden voor de verzorging van de elite. Precisie 
chirurgie door middel van laser technologie zullen de zogenaamde moderne methodes van chirurgie 
overbodig maken. Wonder medicijnen en kruiden ( Gods apotheek) zal het lichaam gezond houden. De 
nieuwe kennis opgedaan over hoe het electro-moleculair energieveld rondom het lichaam werkt, zal ze 
in staat stellen om een gezond lichaam in perfecte staat van “balans” te houden, of het lichaam kan 
heel gemakkelijk terug gebracht worden in balans door gebruik te maken van hightech apparatuur 
waarmee je het moleculair energieveld kunt laten variëren. Dit zal de moderne medische wetenschap 
van de toekomst zijn, en de nieuwe doktoren die nu een opleiding volgen, zullen getraind worden met 
deze methodes om de evolutie van de elite nog te verbeteren. De elite hopen op een perfect gezond 
leven dat voornamelijk te danken zal zijn aan deze nieuwe medische ontdekkingen op het 
technologische gebied van electromagnetische velden. Ze hebben zich uiteraard verzekerd van de 
antistoffen tegen de dodelijke ziektes die ze zelf gaan verspreiden. En het mag ook wel even gezegd 
worden, dat dit allemaal de resultaten zijn van proeven op groepen van totaal niets vermoedende 
gezonde mensen. Het gezondheidsprogramma dat zij trachtten in te voeren in de Verenigde Staten van 
Amerika, was iets waarvan ze dachten dat dit wel zou werken. De lagere geklassificeerde robots kregen 
op die manier een gezondheidssysteem dat in hun dagelijkse kwaaltjes kon voorzien, terwijl het de 
regering, De Raad, en alle anderen die betrokken waren bij een wereldwijde overname, in staat stelde 
de regie in eigen hand te houden. Zoals u ziet, is het een systeem, enkel en alleen ontworpen om de 
totale controle in eigen hand te houden. Het heeft alles te maken met de bevolking ( wereldwijd) onder 
controle te krijgen, ze naar hun pijpen te laten dansen, en dit alles op een zo geniepig sluwe manier dat 
er voor het oog van de wereld geen drastische veranderingen plaatsvinden die tot opstanden, rellen en 
oorlogen kunnen en vrijwel zeker zullen leiden, wanneer mensen eenmaal gaan begrijpen welk spel er 
gespeeld wordt. De Raad en alle belanghebbenden in deze totale wereldovername, gaan er van uit, 
hopen eigenlijk, dat de massa in hun apatische toestand verder blijft slapen en dat het zover nooit zal 
komen. 

Zij zijn tot de overtuiging gekomen, dat zij nu weten welk bestuur het beste bij welk land, republiek of 
natie past. Tot deze conclusie zijn zij gekomen, door jarenlang de leiders van elke land of natie 
wereldwijd ( gekozen, aan een “vooropleiding” onderworpen, en in positie gemanoevreerd door De 
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Raad ) te bestuderen en te zien welke vorm van bestuur het beste in hun plannen paste voor het jaar 
2000 en daarna.  

( Inzet: De invoering van de Euro en de Europese unie lijken daar - mijns inziens - een onderdeel van te 
zijn.) 

Ze zagen diverse nationale regeringen niet anders als slechts een proefproject. Er was zelfs een tijd dat 
men er van overtuigd raakte, dat het communisme de beste oplossing zou zijn voor hun plannen, 
totdat de ontdekking van mind-control hen andere wegen deed bewandelen. Dit opende voor hen de 
mogelijkheid om in het geheim, stilletjes en onopvallend hun plan ten uitvoer te brengen zonder het 
communistische systeem in te hoeven voeren. Met deze mind-control technologie tot hun beschikking, 
menen ze nu dat ze de massa eenvoudig en moeiteloos kunnen aansturen en dwingen in een bepaalde 
door hen gewenste richting. Regeringstaken zullen ook tot een minimum beperkt worden, omdat 
iedereen toch al op de zelfde golflengte zit, en er dus weinig van mening gewisseld hoeft te worden. 
Het Centraal Bank Systeem hiervoor is al op zijn plaats.  

( schreef Brice Taylor in 1999! ) 

(Inzet: De Europese Centrale Bank maakt sinds januari 2015 overuren, net zoals in Amerika al jaren het 
geval is, om karrevrachten – in de nabije toekomst waardeloos - geld op de markt te brengen.) 

In de opening van Dr. John Coleman hebben we al kunnen lezen dat het de bedoeling is om het 
contante geld volledig af te schaffen, wat we dus zien anno 2015, lijken de laatste stuiptrekkingen van 
het contant geldsysteem te zijn. ) 

De zonen van de elite worden geconditioneerd om straks de leiders van de Nieuwe Wereld te worden. 
Mind-control tot slaafse robot, is hierbij om hun volledige medewerking te krijgen niet meer nodig. Zij 
zijn geïndoctrineerd met de nieuwe regels en wetten van De Nieuwe Wereld Regering, maar hen is ook 
niet alles verteld. Het wordt hen toegestaan om zogenaamde “vrije geesten “te zijn, tot op het moment 
dat ze zich met hun vrije geesten op ontoelaatbaar terrein gaan begeven, want dan worden ze 
onmiddellijk teruggefloten.  

Deze zogenaamde “uitverkorenen” die een land of natie mogen gaan leiden, zijn van kinds af aan 
gewend geweest dat er voor hen gerend wordt, gebogen als knipmessen en dat de bedienden 
onderdanig zijn, aan hun “gezegende”genen. Dit concept is dus niet direct afwijkend van hun normale 
leven, omdat zij opgegroeid zijn in het geloof dat ze iets bijzonders waren. In hun optiek zijn zij geboren 
als een soort superieur ras, met de aangeboren verantwoordelijkheid om leiding te geven. Ik ben zelf 
onder invloed van mind-control gebruikt, om deze gedachtenkronkels nog te versterken bij veel van de 
zonen van de leiders van die tijd. Het was slechts een kwestie hen op te voeden in het rotsvaste geloof 
dat ze iets bijzonders waren. Beetje bij beetje, stap voor stap, werden de kinderen van de elite 
VERKEERD OPGEVOED. Allemaal om de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde gladjes te laten 
verlopen. 

De enorme egos van deze jonge mannen zijn erg zorgvuldig gecreëerd, gevormd en in vorm gehouden. 
De jongens van Prins Charles staat mogelijk dezelfde conditionering te wachten. De Raad ziet dit alles 
als een verbetering van de aarde, waarbij de aarde een nieuw tijdperk binnengaat. 

Een tijdperk van gezondheid, nieuwe belevingen en overvloed voor hen, die gedoemd waren het 
verschil te mogen maken in de toekomst van de mensheid. 

 

WAT NU? VERGEVEN EN VERGETEN – DE MANTEL DER LIEFDE? 
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Vele, vele jaren werd ik samen met mijn familieleden op strategisch belangrijke plaatsen geplaatst door 
Henry Kissinger en Bob hope, om hun belangen te behartigen. Gedurende deze vele jaren, werden mijn 
kinderen en ik gebruikt op vele uiteenlopende manieren en werden Kelly en ik eindeloos 
geprostitueerd aan de allerrijksten der aarde, de allerberoemdste filmsterren der aarde, publiekelijk 
aanbeden regeringsleiders en de allergrootste acteurs, artiesten, actrices en politici en wetsdienaars. 
Een lange rij van beroemdheden; deze rij is vele malen langer, als dat ik mezelf wil toestaan te 
herinneren.  

Ik zelf? Ik zou het liefste de hele zaak blijven ontkennen, en doen alsof het niet gebeurd was, alsof ik 
gek ben en dit nooit gebeurd kán zijn.  

Maar in het belang van velen, kan ik mij niet veroorloven iets anders te constateren, dan dat al hetgene 
wat aan het licht gekomen is, helaas de gruwelijke waarheid is. Ik heb er in dit boek voor gekozen 
slechts een paar van deze herinneringen met u te delen, het boek had vele malen dikker kunnen zijn, 
mijn bedoeling is het slechts om aan de hand van diverse voorbeelden iedereen kennis te laten maken 
met deze verborgen geheime technologie die wereldwijd op nietsvermoedende weerloze slachtoffers 
wordt ingezet, en dat de techniek die daarbij gebruikt wordt, door onderzoek en experimenten met 
grote technologische stappen in een ongelofelijk thempo vooruit schiet en steeds geniepiger en op vele 
onverwachte fronten dagelijks onopvallend onze samenleving binnensluipt. Het moet iedereen 
duidelijk zijn dat onze wereld geregeerd wordt door mensen die een geloof van macht en controle 
aanhangen, mensen, die op dit moment duidelijk uit balans zijn geraakt, en die zich hun machtsposities 
onrechtmatig hebben toegeëigend, daarbij de basisprincipes van echte volksleiders volledig aan hun 
laars lappend. 

Geestelijk ben ik gegroeid in het besef, dat terwijl de rol van s`werelds elite vaak beslist wordt door 
erfelijkheid, en in de zakenwereld edelmoedigheid ontstaat uit bevoegdheid, ambitie of succes, dat in 
Gods optiek edelmoedigheid alleen daar aanwezig kan zijn, waar dit conditieloos gebeurd om anderen 
van dienst te zijn. Door al mijn ervaringen met leiders van over de hele wereld, heb ik geleerd wat het 
betekend om een echte leider te zijn; die bestaat alleen door zijn of haar dienstbaarheid in dienst te 
stellen van hen die hij of zij vertegenwoordigt, en niet uit het liegen en bedriegen en bestelen van de 
mensen die op jou rekenen. Zij die op jou en jouw idealen gestemd hebben, en die hun vertrouwen in 
jouw handen gelegd hebben. Ik heb ook geleerd dat de oprechte ware leiders bescheiden van aard zijn 
en dat hun grootste plezier voortkomt uit het privilege dat zij anderen dienstbaar mogen zijn. 

Als mijn dochter Kelly mondig genoeg was om zelf haar verhaal te vertellen, wat helaas niet het geval 
is, dan zou zij u kunnen vertellen dat het huidige presidentschap onder president Clinton niet anders is 
als dat van al zijn voorgangers. Inderdaad ja, Kelly zou het volgende hoofdstuk kunnen schrijven over 
William ( Bill) Clinton, en u de maat van zijn genitaliën secuur kunnen beschrijven en de perverse 
manieren waarop hij zijn seksualiteit wens te beleven, en hoe ook hij, net als zovele presidenten voor 
hem, gevangen zit in een op macht belust systeem, dat onophoudelijk blijft doorgaan, ook bij elke 
president die nog na hem komt, als dit systeem niet volledig ontmanteld wordt, en er een nieuw 
regeringssysteem wordt opgezet. Een systeem in het belang van het volk, voor het volk en door het 
volk. Om dat te bereiken zal elke man en vrouw, ieder van ons op de barricaden nodig zijn. Iedereen zal 
de weg terug moeten volgen. Iedereen die vanuit een zittende houding, gaandeweg in een apatisch 
liggende houding in sluimerstand voor de televisie terechtgekomen is, zal de rug moeten krommen en 
overeind moeten komen, weg bij die leugenachtige kijkdoos, kom van die bank af, sta op en verenig 
jullie. Open allemaal jullie monden en laat horen waar je in gelooft, en waar je voor staat. Laat horen 
wat jij er van vindt. Misschien zullen wij zelfs wat van onze eenvoudige tekortschietende intellect 
moeten delen met deze omhoog gevallen ontspoorden. Wellicht moeten wij ons beperkte intellect 
aanwenden om hen te genezen van hun ziekte. Als deze samenleving om te beginnen het probleem 
onder ogen wil zien, is er wellicht een uitweg mogelijk. Ik geloof dat ieder mens bezield is met het 

411 



geschenk van God om aan de samenleving bij te willen dragen. Ieder heeft zijn eigen doel in het leven 
en ieder draagt op zijn eigen manier zijn steentje bij. Op die manier kunnen veel, heel veel kleine daden 
tot een groot geheel leiden dat wellicht het verschil kan maken. 

( Inzet: Einstein zei eens ooit:”Het echte kwaad schuilt niet in de mensen die het kwaad plegen, het 
echte kwaad steekt in de mensen die weg kijken, terwijl ze weten dat het geschiedt.” 

GENEZING 
Spiritueel te mogen genezen, van een leven als dat van mij, was mijn ultieme uitdaging en met Gods 
hulp is het mij mogelijk gebleken mij op dit aspect te blijven focussen, ondanks alle wereldse adviezen 
die mij in andere richtingen deden zoeken. Gedurende de jaren van pijn en lijden die mij uit de Turkse 
knoop van het nauw verwoven mind-control netwerk verlosten, was het Margie Paul, die een gedicht 
van Emmet Fox met mij deelde, dat ik keer op keer weer las. Het beurde mij op, en gaf me kracht en 
het herinnerde mij aan de waarheid. Ik wil dit gedicht hier graag met u delen. 

LIEFDE 

Er is geen moeilijkheid die genoeg liefde niet kan overwinnen 

Geen ziekte die genoeg liefde niet kan helen 

Geen deur die genoeg liefde niet kan openen 

Geen golf zo hoog dat hij door liefde niet kan worden ingedamd 

Geen muur die genoeg liefde niet kan afbreken 

Geen zonde die genoeg liefde niet ongedaan kan maken 

Het maakt niet uit hoe diep de problemen geworteld zijn 

Hoe hopeloos de uitkomst er uit mag zien 

Hoe zeer verstrikt de knoop ook is 

Hoe groot de gemaakte vergissing 

Een voldoende mate van bewustwording van liefde zal alles oplossen 

Als je alleen maar genoeg zou kunnen liefhebben 

Dan zou je de gelukkigste 

En meest machtige wezen op aarde zijn. 

 

In 1998, toen mijn vorige leven als een ruïne, in stukken om mij heen lag, hoorde ik de Heilige Geest mij 
de vraag stellen:”Wie is de persoon in je leven die je het allermeeste haat van allemaal?” Het antwoord 
kwam snel en als vanzelfsprekend. In mijn gedachten antwoordde ik:”George Bush,” omdat hij de man 
was die herhaaldelijk mijn kleine meisje vanaf een heel jonge leeftijd had pijn gedaan. Diezelfde dag 
nog, werd ik door de Heilige Geest aan een test onderworpen.  

Ik zag in een aankondiging in een krant, een vrolijke aankondiging dat George Bush een plaatselijk 
ziekenhuis zou bezoeken op 25 minuten bij mij vandaan. Ik was er volledig van ondersteboven dat 
mensen nog steeds naar hem opkeken als een man van eer, en dat ze hem associëerden met 
liefdadigheid en genezing?  

De beproeving van Jezus kwam, toen hij mij vroeg George Bush lief te hebben.  

Dat kon ik aanvankelijk dus echt niet. Ik heb vele uren biddend op mijn knieën doorgebracht en God 
gevraagd om mijn houding van binnenuit te veranderen, zodat ik van George Bush zou kunnen houden. 
Het moge duidelijk zijn dat dit geen proces was, dat zich binnen een dag voltrok, maar het vond plaats. 
In eerste instantie als een soort inkomend en uitgaand gevoel, een gevoel dat na verloop van tijd niet 
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zomaar binnenkwam en weer wegvloeide, maar een gevoel dat op zeker moment zelfs voor een poosje 
bleef hangen.  

Dat wilde niet zeggen dat ik ook maar een seconde gestopt ben met te knokken tégen, en het 
blootleggen ván, het systeem dat dit misbruik van menselijk leven heeft veroorzaakt. Dit betekent ook 
allerminst dat ik denk dat datgene wat de daders deden juist was of zelfs maar goed te praten valt.  

Het betekent slechts, dat wat zij, of iemand anders, mij ook aandeden, dat zij niet de macht hadden om 
mij te doen haten, of de macht om mij het recht om lief te hebben te kunnen ontnemen, want liefde is 
mijn nimmer aflatende doel. 

VERGEVING 
Ik was verward en werd geestelijk enorm gekweld, toen ik mij begon te realiseren dat mijn vader en 
anderen mij op zulke gruwelijke manieren hadden gekweld en misbruikt, en dat ze feitelijk bijna 40 jaar 
lang mijn leven in bedwang hielden.  

De bewustwording dat het juist kerken waren waar ik vaak als klein meisje de slachtofferrol 
opgedrongen kreeg, tijdens seksuele rituelen, door individuen die ik associëerde met de meest 
liefdevolle mensen in mijn leven, voegde aan mijn kwelling en verontwaardiging nog een hele 
bijzondere dimensie toe.  

Ik zocht naar antwoorden door het lezen over verschillende geloven, ik wilde de waarheid vinden, en 
op zekere nacht had ik een droom waarin ik het woord “Zaligheid” hoorde. Bij het ontwaken zat het 
woord vast in mijn gedachten en later, tijdens het bijwonen van een religieuze les in de Pepperdine 
Universiteit, ging ik naar mijn professor en vroeg hem om mij uit te leggen wat het woord betekende. 
Hij legde mij het uit en weer later die dag, stak ik de straat over en ging naar de Malibu Presbyteriaanse 
Kerk om met de hulppredikant te praten. Ik had niet kunnen vermoeden dat door mijn zoektocht, De 
Grote Meester zelf aan mij zou verschijnen, maar dat is precies wat er gebeurde. De predikant liet mij 
in zijn kantoor, en nadat ik opgebiecht had dat ik ernstig was misbruikt als een kind, dat ik leed aan 
MPD, en dat ik was gedwongen om deel te nemen in Satanische rituelen waar zuigelingen, kinderen en 
dieren werden gedood, en terwijl ik maar verder vertelde en maar door bleef gaan, keek hij mij vol 
afgrijzen aan en zei:”Val onmiddellijk op je knieën, en vraag God om vergiffenis voor jouw zonden. Jij 
bent een zondares!” 

Op het moment dat mijn knieën de grond raakten, verscheen God voor mij en hij zei:”Kom overeind 
mijn kind, en ga weg. Jij mijn kind bent onschuldig, jij hebt niets verkeerd gedaan.”  

Ik liet de authoriteit van De Heer boven die van deze mens gelden, stond op en liep weg.  

Ik kon nog niet snappen wat Jezus zelf mij probeerde duidelijk te maken. Het duurde een hele tijd, 
voordat Hij mij wist duidelijk te maken dat de dingen die ik gedaan had, in een geprogrammeerde 
staat, handelend op commando van iemand anders, en niet uit vrije wil, niet mijn daden, en dus ook 
niet mijn zonden waren. In de dagen die daarop volgden, maakte Jezus mij duidelijk dat Hij wilde dat ik 
een belangrijke rol zou gaan spelen door medeleven te betonen aan anderen die op dezelfde manieren 
waren gemarteld en misbruikt als ik. Hij liet mij Zijn woorden doorgeven aan andere slachtoffers die 
zich bij mij kenbaar maakten in vrouwenopvangtehuizen, in mijn kantoor, evenals bij geestelijke 
gezondheidsconferenties en in de antwoorden op vele brieven van slachtoffers die mij schreven, en 
hun hart bij mij uitstortten nadat ze mijn boek gelezen hadden. Het was juist deze boodschap van 
Jezus, een van complete vergeving, die de harten raakte van de mensen waar ik mee sprak, net zoals 
het mij raakte, want ik zag de tranen van opluchting en begrip in hun ogen opwellen.  

God wil zijn mensen graag in vrijheid zien. 

Ik heb veel ervaringen gehad, waarin zijn Engelen mij lieten zien dat ze mij de weg wezen. Ik hoorde de 
Heilige Geest fluisteren:”Leg je boek weg, en ga naar de markt.” Ik zou zelf niet geweten hebben dat er 
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een Kerstmarkt was in Pepperdine, maar ik volgde de stem van de Heilige Geest en mijn aandacht werd 
geleid naar een klein paars boekje met de titel:”Engelen waken over mij.”  En of ik er nu aan twijfelde 
of dat wel echt waar was in de maanden en jaren die daarna volgden, toch werd ik steeds door die 
zelfde stem van de Heilige Geest naar boeken, plaatsen en mensen geleid om mij te helpen bij mijn 
genezing en mijn vrijheid terug te krijgen. Boeken vielen zelfs soms van de schappen in bibliotheken, 
pal voor mijn voeten. Veel van die boeken herinnerden mij eraan dat de Engelen van de Heer altijd en 
overal aanwezig zijn, en dat ik nergens bang voor hoefde te zijn. Andere boeken waar ik aan geholpen 
werd, of naar toe geleid werd, hielpen mij om mijn genezing vast op de rails te krijgen, op een 
dusdanige manier, dat toen mijn genezing begon door te zetten, dat het een heling was die de kern van 
de zaak genas, niet oppervlakkig of onder invloed van medicijnen, maar puur en echt. 

Vaak kom ik op het verhaal van een ervaring die ik deelde met iemand terwijl ik naar een 
verkeersschool ging. In de vroege jaren van mijn genezing, ondanks de eeuwig aanwezige plastische 
glimlach die als een gordijn voor mijn echte gevoelens zat, zaten onder de oppervlakte veel 
onderdrukte gevoelens, zoals onbewuste woede, die ik vaak de vrije loop liet door veel te hard te 
rijden, en als gevolg daarvan bleven de bekeuringen binnenkomen, soms wel twee per dag. Omdat ik 
vanwege mijn “geestelijke toestand” toch al als “extreem risicovol” te boek stond, waren mijn 
verzekeringspremies erg hoog, en mijn man stelde op zekere dag voor om naar een verkeersschool te 
gaan voor wat bijscholing, en dat deed ik dus. De rij instructrice was jonger dan ik, maar die dag had zij 
een belangrijke mededeling voor mij. Ik worstelde nog steeds met de vraag hoe ik ooit deze mensen 
zou kunnen vergeven, die mij en mijn kinderen zoveel verdriet hadden aangedaan. Toen ik mijn 
dilemma aan haar voorlegde zei ze:”Alles wat jij moet doen, is jezelf genezen, zodat je zelf iets hebt om 
te geven.” Ik weet nu, dat wat zij toen zei waar is. Er zat ook een hele hoop wijsheid in haar raad, want 
nu ik genezen ben, heb ik inderdaad zoveel meer te geven, en ik dank onze lieve Heer daarvoor op mijn 
blote knieën. 

In Carbondale-Illinois in het jaar 1995, dit was al bijna een jaar na mijn definitieve integratie en 
deprogrammering, was ik in mijn tuin aan het werken. Het was een warme dag en ik genoot van de rust 
en de vergetelheid die ik vond temidden van mijn tomaten en zucchini planten. Heel duidelijk, hoorde 
ik weer de stem van de Heilige Geest, deze keer met de instructie om mijn vader te gaan bezoeken. 

( Inzet: ik zie hier ook een goede mogelijkheid, dat de goede Heilige geest, de vallende boeken en alle 
zogenaamde wonderen en “boodschappen” het werk waren van de geheimzinnige dienst en van de 
inmiddels opgedane thelepatische gaven waardoor men op afstand berichten kon sturen. Dat lijkt mij 
eigenlijk meer aannemelijk. 

Mijn reactie op het verzoek van God om mijn vader te bezoeken, was er een van afgrijzen, en ik vroeg 
hem:”Maar mijn God, wat vraagt u van mij?” Ik kon niet geloven dat er van mij gevraagd werd om deze 
man te bezoeken, die mijn hele aardse leven tot een hel op aarde gemaakt had, die mij gemarteld had 
en verkracht, meerdere keren bijna vermoord had, en mij al die jaren aan programmering 
onderworpen had, en daarnaast was het voor mij niet veilig in Californië. Ik was er nog verkracht toen 
ik in 1993 nog eens daar was om te proberen mijn boek Starshine gedrukt te krijgen. Maar de 
boodschap was erg duidelijk:”Ga je vader bezoeken, vlieg onder je eigen naam blijf 24 uur en vlieg dan 
terug. Een agent van de CIA zal je benaderen, wees niet bang, vertel hem wat er gebeurd is met jou en 
jouw kinderen.” 

(Inzet: ook dit klinkt weer meer als een boodschap van de geheime geheimzinnige dienst?) 

Ik dacht dat ik het misschien niet goed verstaan had, dus ik nam dit op in mijn gebeden en kort daarop 
wist ik dat ik naar Californië zou gaan. Vrij snel daarna zag ik een visioen waarin ik felle verlichting zag 
branden in het Witte Huis hetgeen symboliseerde dat er licht op de zaak kwam, en dat er mensen 
wakker zouden worden en te hulp zouden komen. Toen deelde Hij nog een geheim met mij, en dat was 
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dat de vrijmetselarij dan wel over hun Hogere Kennis mochten beschikken, maar dat hij beschikte over 
iets dat daarboven stond, De Heilige Geest.  

Toen liet hij mij zien dat zoals deze geheime genootschappen voor elkaar zorgen, dat op diezelfde 
manier, Gods mensen ook voor elkaar zorgen, niet uit eigenbelang of uit zelfbehoud of uit honger naar 
macht en rijkdom, maar uit een gevoel van liefde  voor de medemens en uit eigen vrije wil. Terwijl ik 
me nog niet kon voorstellen hoe dit er in de praktijk uit zou gaan zien, gaf het me wel wat moed. 

Ik boekte de volgende dag mijn ticket en ik ging naar Californië, naar het verzorgingstehuis waar men 
mijn vader verzorgde. Toen ik binnen kwam, was ik erg aangedaan van wat ik aantrof, toen ik mijn 
vader in een stoel zag zitten, klein en verschrompeld, nog slechts een fractie van de beul die hij vroeger 
was geweest. Toen hij mij zag begon hij meteen te huilen en door zijn tranen heen  riep hij:”Ik hou van 
je, ik wist dat je zou komen.” 

Ik knielde voor mijn vader en zei:”Pap, ik vergeef je.” 

Terwijl hij mij in mijn ogen keek, zei hij op een kinderlijke manier:”Ik vergeef jou ook.” Op dat moment 
wist ik zonder enige twijfel heel zeker, dat deze man, die mij jarenlang gemarteld had, werkelijk geen 
idee had, geen herinnering aan, geen wetenschap van wat hij had gedaan. Hij huilde nog steeds toen 
hij zei:”Jezus bracht mij hier.” Deze verklaring trof mij als een volslagen verrassing, want hier was een 
man die mij, samen met mijn broers, belachelijk had gemaakt vanwege mijn geloof in God. 

Er waren zoveel dingen die ik mijn vader wilde vragen, maar ik was overmand door emoties. Ik trachtte 
mezelf weer onder controle te krijgen en keek een beetje zijn kamer rond. Op zijn boekenkast stond 
een gouden spinneweb met een kristallen spin in het midden van het web. In dit kunstwerk verwoven 
was een Ronald Reagan horloge uit de verkiezingscampagne. Mijn gedachten schoten naar informatie 
die een veiligheidsman ( met de nodige inside kennis) mij eens verteld had. Slachtoffers hullen zichzelf 
en hun omgeving in hun programmering en zullen daarbij vaak dingen neerzetten die hen in staat stelt 
“contact te houden,” al was het maar door in gedachten de gesprekken te voeren, die er met woorden 
niet uit komen. 

Het spinneweb trof mijn onderbewustzijn, en ondanks dat mijn vader mij niet meer kon vertellen wat 
hij wist, had hij toch zorgvuldig dit ding bewaard om te zeggen wat hij niet kon. Het raakte mij diep en 
ik vroeg of ik het misschien mocht hebben. Hij zei:”Natuurlijk, je mag alles meenemen wat je gebruiken 
kunt.” We zaten samen en huilden samen. Er was nog zoveel dat ik hem had willen vertellen en wat ik 
wilde dat hij aan mij vertellen zou, maar wat hij niet meer kon. Maar God wist dat ik mijn vader deze 
ene laatste keer nog moest zien om mijn proces van genezing en vergeving af te kunnen ronden. Die 
dag vergaf ik mijn vader alles! Ik begreep waarom hij gedaan had, wat hij gedaan had. Toen ik opstond 
om weg te gaan, kuste ik hem voor de laatste keer en vertelde hem dat ik van hem hield, en 
terugkijkend op die situatie, ben ik zo blij dat God mijn weg daarheen gevoerd heeft voor dit 
afrondende gesprek met mijn vader. Nog geen drie maanden later stierf hij. 

Toen ik met mijn huurauto terug reed naar het vliegveld, besefte ik plotseling dat de ontmoeting met 
de CIA man nog niet was voorgevallen. Ik werd ook wat dat betreft niet teleurgesteld, want kort nadat 
ik mijn zitplaats bij het raam had ingenomen op het vliegtuig, kwam er een net geklede zwarte man 
naast mij zitten. Nadat we opgestegen waren, indentificeerde hij zich met zijn badge en hij zei dat hij 
de afgelopen 29 jaar voor de beveiliging van het Witte Huis had gewerkt. Uit een agenda nam hij zijn 
visitekaartje en legde dat naast mij neer. Onbewust, nog steeds vastzittend aan het protocol tussen 
mijn programmeurs en mij, kon ik het kaartje niet oppakken, hoezeer ik dat ook wilde. Nerveus dacht ik 
bij mezelf:”Dit is die man uit de boodschap van God.” 

Deze man in zijn nette pak begon met mij te vertellen dat er dingen waren die ik moest weten. “Een 
ding daarvan is: Geloof nooit iemand die zegt dat hij een gepensioneerde CIA agent is, als je eenmaal 
bij de CIA zit, zit je daarbij tot aan je dood, als je in het publiek spreekt, noem dan nooit hun namen.” Ik 
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beloofde hem dat ik dat niet zo doen, en op datzelfde moment kwamen de woorden die de Heilige 
Geest in mijn tuin tegen mij gesproken had, weer bij mij terug:”Vertel hem wat er gebeurd is met jou 
en jouw kinderen.” Dus vertelde ik deze man over het misbruik van mijn kinderen en mijzelf en dat dit 
vaak tot misbruik op het hoogste niveau in het Witte Huis geleid had. Hij zei dat hij altijd de indruk had 
gehad, dat vrouwen zoals ik gewoon graag bij de president wilden zijn. Toen we samen het vliegtuig 
verlieten zei hij nog, dat hij zich verplicht voelde om zijn bevindingen bij de kerk te melden, zodat deze 
beter hun werk konden doen om slachtoffers van seksueel misbruik te helpen. Ik werd hierdoor 
aangemoedigd. 

Wat ik gedurende de jaren waarnam bij mijn vader, zag ik ook bij andere slachtoffers van mind-control, 
hij was erg inventief en erg futuristisch en hij had vele karakters die erg liefdevol waren. Zo ontwierp en 
bouwde mijn vader boven op het dak van ons huis in Woodland Hills, in 1950 een warmwater 
voorziening die hij liet werken op zonneënergie. Hij deelde gedachten en ideeën met mij die me steeds 
versteld deden staan. Door het vermorzelen van zijn eigen persoonlijkheid en door het ritueel misbruik 
dat hij als kind heeft moeten doorstaan, gekoppeld aan het mind-control programma dat deze toch al 
kwetsbare man werd opgedrongen, was hij nooit eigen baas over zijn eigen brein. Zijn eigen vrije wil is 
hem bij zijn geboorte ontnomen door het misbruik dat hem werd toegebracht door de handen van zijn 
ouders, die op hun beurt weer van kinds af aan waren mishandeld door hun ouders die op hun 
beurt………………………………….  

Deze intergenerationele, onder de oppervlakte verstopte ziekte, die vrijwel niet uit te roeien valt en die 
in het geval van mijn vader, die nog probeerde er iets tegen te doen; resulteerde in een 
hersenoperatie, die de laatste stukjes en beetjes van zijn eigen vrije wil in de afvalemmer van de 
operatiezaal deden verdwijnen, waardoor hij volledig onder controle van het systeem van De Raad 
kwam. 

 

HET ONGELOOF DOORBREKEN DAT ONS GEVANGEN HOUDT 
Gelooft u mij, ik kan mij werkelijk heel erg goed het ongeloof van velen van u voorstellen, met 
betrekking tot wat ik allemaal met u gedeeld heb, omdat ook ik dit zelfde ongeloof keer op keer ben 
tegengekomen.  

Ik wilde ook niet geloven dat er ook maar één herinnering waar was, die vanaf een bepaald moment 
mijn gedachten binnen begonnen te druppelden. Ik wilde vaak nog liever geloven dat ik gek was.  

Er waren serieus momenten, dat ik wilde, dat ik de rest van mijn leven kon slijten in een 
schommelstoel, heen en weer schommelend in een gedrogeerde staat achter de gordijnen van een of 
ander sanatorium, en overal onwetend van.  

Er waren momenten, dat ik niet alleen als een reactie op mijn programmering, maar ook uit diepe 
innerlijke ellende niet meer verder wilde, dat ik het gevoel had, dat ik moederziel alleen stond in deze 
strijd, dat ik de mogelijkheden van zelfmoord serieus overwogen heb.  

Door de onuitwisbare gevolgen die dit zou hebben op mijn kinderen, was dat nooit een keuze die ik 
kon maken. Ik moest God om kracht blijven vragen, om de pijnlijke waarheid onder ogen te durven 
zien, en om een verschil te maken in de levens van mijn kinderen. 

 

LEEF IN HET HEDEN NIET IN HET VERLEDEN 
Er wordt wel eens gezegd, dat zij die het verleden vergeten, gedoemd zullen zijn om het opnieuw mee 
te maken.  
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Ik geloof dat dit gezegde deel uitmaakt van de situatie, waar we op dit moment mee geconfronteerd 
worden, omdat ons tot op heden niet vaak genoeg op de historische feiten gewezen is.  

Voor mijn genezing, was ik net als de rest van ons, meer geïnteresseerd in mijn toekomst, dan in mijn 
verleden, maar ik werd al snel gedwongen om meer met mijn verleden om te gaan, door alle flashbacks 
die ik kreeg.  

Maar wat, als het verleden van iemand belangrijke aanwijzingen bevat over zijn of haar toekomst? En 
wat, als dat verleden intergenerationele en wereldse informatie bevat, die wanneer de diepgang 
hiervan duidelijk wordt, zal doorklinken tot in de verre toekomst?  

Wanneer dit verleden zelfs wellicht kan bijdragen aan een betere toekomst en een betere 
levenskwaliteit voor alle mensen op aarde?  

Ik weet nu dat het graven in verleden mij bevrijdt heeft, en ik ben dankbaar voor de spirituele leidraad 
in mijn leven, die mij vertelde dat ik eerst terug moest, voordat ik vooruit kon.  

Hoewel het uit droeve noodzaak was, dat ik mijn verleden moest herbeleven, weet ik nu, dat het 
innerlijke werk, dat ik tot een goed einde wist te brengen, door te zoeken in, en tegelijkertijd het 
genezen van, de duistere verborgen delen van mijn eigen verleden, zich in de toekomst zullen 
reflecteren in de spirituele genen van mijn nageslacht, en daarvoor ben ik dankbaar. 

 

MAAK JE NIET ZOVEEL ZORGEN, EN LEEF! 
In het begin, toen er stukjes en beetjes van mijn herinneringen naar de oppervlakte begonnen te 
borrelen, was ik aanvankelijk doodsbang en verloochende ik ze, omdat anderen mij dingen vertelden 
als:”Je bent gewoon te moe. Je hebt een levendige fantasie. Je hebt alles wat je hartje begeert. 
Waarom stop je niet gewoon met die therapie, neem een baan en doe wat met je leven. Stop met in 
het verleden te leven. Maak je niet zoveel zorgen en leef!” 

Iedereen had zijn eigen commentaar en advies, die lijst was eindeloos. Die flashbacks werden pas echt 
zorgwekkend, toen ze plotseling in mijn dagelijkse leven dingen introduceerden die mij totaal niet 
interesseerden zoals: politiek, glitter en glamour, golf, basketbal, rugby en seksorgies. Ik vroeg me 
werkelijk af wat het allemaal te betekenen had. Dat was de aanzet voor mijn kruistocht die er 
uiteindelijk toe geleid heeft, dat ik begon te weten en te begrijpen. Ik hoop dat ook u uw eigen 
ongeloof te boven kunt komen, en ernstige vragen stelt over het hier gepresenteerde materiaal, want 
niet alleen de veiligheid van u en uw eigen kinderen hangt er van af, onze menselijke vrijheden zijn in 
het geding. 

Door de jaren heen heb ik een overvloed aan reacties gehad na mijn lezingen waarin ik mijn 
levensverhaal vertelde. Mensen komen daarbij tot hun eigen conclusies, afhankelijk van hun eigen 
geloofsovertuiging en begrip van de wereld op dat moment. Gedurende de jaren, dat ik lezingen hield, 
is het mij altijd pijnlijk gebleven, om openlijk voor een publiek mijn verhaal tot in details te vertellen, in 
een poging om aandacht voor dit misbruik te vragen, en om hulp te vinden voor mijn kinderen en 
anderen. Als ik aan het einde van mijn betoog de zaal rond keek, zag ik steeds met stomheid geslagen 
gezichten. Misschien waren velen verdoofd door de enorme hoeveelheid informatie die ze te 
verwerken kregen, of ze dachten dat ik mijn verstand verloren had, terwijl ik het eigenlijk nog maar  net 
had teruggevonden. De beste genezing kwam van de sporadische reacties aan het eind van een lezing, 
van mensen die de armen om me heen sloegen, terwijl dikke tranen over hun wangen biggelden, zij 
hadden de boodschap begrepen en zeiden dingen als:”Ik vind het vreselijk voor je dat je dit hebt 
moeten meemaken,”en zij boden hulp aan. “Zeg maar wat ik doen kan.” 
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BEROEMDHEID 
Er waren mensen die zeiden:”Je hebt tenminste wel een hele hoop beroemdheden ontmoet en 
ontzettend veel meegemaakt in je leven!” Het klonk soms bijna of ze jaloers op me waren. Mijn reactie 
hierop was altijd deze:”De jaren die ik geleefd heb als een mind-control robot voor Bob Hope, Henry 
Kissinger en anderen, waren niet mijn leven. Mijn leven is mij ontstolen. Ik was er niet bewust bij 
aanwezig. Mijn levensjaren zijn tragisch naar de genoegens van deze mensen aangepast, en verwoven 
met angstaanjagende ervaringen en ondraaglijke pijnen, die mij van mijn innerlijke zelf afscheidden en 
van mijn familie die ik liefheb. 

Ik heb er helaas maar al te vaak pijnlijk getuige van moeten zijn, dat de samenleving in zijn geheel een 
bepaald beeld heeft van beroemdheden en bekende televisiegezichten. Ik stond er bij terwijl mensen 
uit alle bevolkingslagen zoals huisvrouwen – ministers – nieuwslezers en professoren enz. hardnekkig 
volhardden in hun standpunt aangaande beroemde mensen, die zij nooit persoonlijk gekend hebben,om 
een soort van schijnvertrouwensrelatie in stand te houden, met de hun van tv en bioscoop bekend 
zijnde gezichten. 

Mensen zeiden recht in mijn gezicht:”Bob Hope doet zulke dingen niet,” en lieten mij staan. Terwijl ik 
mij afvroeg, waarom men zo vast wil houden aan dit door de media gecreëerde beeld, en dat het hen 
geestelijk blijkbaar niet mogelijk was, om zich open te stellen voor de mogelijkheid dat dit wat ik en ook 
anderen vertelden, wel eens de keiharde waarheid kan zijn.  

Mijn eigenaren, de opstellers en uitvinders van dit plan tot slavernij, rekenen erop dat u alles gelooft 
wat u in de media hoort en ziet. Zij vertrouwen erop dat u……. NIETS doet. 

Iemand anders zei eens:”Ze zal wel te veel afleveringen van de X-Files gekeken hebben.” 

Ik heb al eerder met u gedeeld dat tv gezien de hypnotiserende werking die ervan uitgaat, niet eens in 
mijn woning aanwezig is sinds 1989. Met grote uitzondering, van zo nu en dan een stukje televisieserie 
bij iemand op bezoek die de tv aan heeft staan, kijk ik nooit tv. Ik heb dan ook zelfs nooit één aflevering 
van de X-Files gezien. Ik weet echter wel heel zeker door mijn ervaringen met de ontwerpers van het 
plan voor de Nieuwe Wereld Orde, dat er hevig via de mediakanalen op het brein van mensen wordt 
ingewerkt. Deze rechtstreekse aanval op de hersenen van de mensen gebeurt via vrijwel onhoorbare 
signalen, en voor uw bewuste geest onwaarneembare beelden via uw computer en uw tv toestel. 

 

IK DOE HET OP MIJN MANIER 
  
Als mij de keuze geboden zou worden om mijn leven nog eens van het begin af aan over te mogen 
doen, dan zou ik alle beroemdheden er als eerste uit schrappen. Ik zou kiezen voor een eenvoudig 
leven, gewoon huisje, boompje, beestje, verrijkt met liefde en een sterke connectie met God en mijn 
familie. Voor mij is dat waar de werkelijke rijkdom van het leven ligt. Niet in financiële rijkdom of een 
status als beroemdheid. Rijkdom en roem hebben nooit echt een rol gespeeld voor mij en daar dank ik 
God voor op mijn blote knieën, want als ik werkelijk gewend geraakt was en gehecht was aan de 
flamboyante levensstijl waarin ik verkeerde in Californië, zou ik nooit de keuze hebben kunnen maken 
om “uit te breken” en achter mijn vrijheid aan te gaan, ongeacht de prijs die ik daarvoor moest betalen. 
Voor mij is de prijs van vrijheid en moraliteit niet in geld uit te drukken, het is onbetaalbaar.  
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In de beginperiode dat mijn geheugen begon door te breken, en ik flitsen zag van waar mijn man en ik 
in betrokken waren geraakt, waren er momenten die bleven hangen, voordat mijn programmering het 
weer overnam, dat ik heldere beelden voor me zag voordat ik weer in een alter wegzonk, om uit te 
zoeken wat ik doen moest. Er zijn momenten geweest voordat ik uit Californië vertrok en mijn leven 
met mijn man daar achter me liet, dat ik mijn man smeekte om samen met mij aan de genezing van ons 
beiden en de kinderen te werken. Het drong nooit tot hem door. Toen we samen op zekere dag hand in 
hand door het park liepen, stelde ik voor:”Laten we het huis verkopen en het geld uitgeven aan onze 
genezing, die van jou, van mij en die van de kinderen.” Ook dit was aan dovemansoren gericht.  

In de weken daarop kwam hij op zeker moment thuis van een conferentie en zei:”Ze vroegen ons tegen 
wie wij het meeste opzagen, en ik heb ze gezegd dat jij dat bent.” 

“God sta ons bij,”was mijn enige reactie daar destijds op.  

Ik realiseerde me toen voor de eerste keer in mijn leven dat ons huwelijkstegoed verbruikt was. Op!  
De pot was leeg. Mijn man diende niet dezelfde God als vele delen van mij wel deden. Ik voelde me 
alleen, doodsbang en onbeschermd door het gebrek aan geestelijke verbinding waarvan ik wist dat die 
ons weer had kunnen samenbrengen. 

In tijden dat ik vrijwel al mijn vrije tijd en energie stak in lichamelijke beweging en gezonde voeding 
zeiden mensen:”Je ziet er veel te goed uit voor iemand die dat zogenaamd allemaal heeft 
meegemaakt.” In tijden dat mijn intense verdriet en hopeloze geestelijke toestand mij van mijn veel te 
magere gezicht stond af te lezen zei men:”Jij bent veel te lelijk om met die filmsterren afspraakjes 
gehad te hebben.” 

Ik werd gedwongen om honderden duizenden dollars te investeren in mijn therapiën ( meer dan 
300.000,- ) en voor lichamelijke therapien nog eens duizenden. Het enige wat ik na al die tijd kan 
zeggen is dat het een regelrecht wonder is dat mijn lichaam überhaupt nog in tact is. Ik dank Dod 
daarvoor. 

Er zijn onmiskenbare littekens achtergebleven van mijn misbruik, en ook te zien, voor hen die weten 
hoe ze moeten kijken. De huid vol met littekens van de electroshock die kleine brandvlekjes 
achterlieten, en mijn ogen hebben een ietwat verbaasde blik aan het avontuur overgehouden, alsof er 
iets elektrisch met mij gebeurd is. De ergste verminkingen die ik had tijdens mijn misbruik zijn door de 
jaren geheeld, de migraine aanvallen zijn gelukkig ook weg, de zere keel over en de heesheid en 
ademhalingsproblemen waar ik steeds een inhaler voor gebruikte zijn ook over. Geen overgeven, 
misselijkheid of constante gevoelens van uitputting meer. Al deze symptomen zijn weg. Terwijl mijn 
geest op orde kwam, en ik in staat was om mijn geestelijke werkelijkheid vast te houden, vervlogen de 
trauma`s uit het verleden geleidelijk naarmate de tijd verstreek. Mijn genezing van dit misbruik is een 
geschenk van God, ik had het zonder zijn hulp nooit alleen voor elkaar gekregen. 

 

VADER VERGEEF HET HEN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN  

Lukas 23:24 

Mijn familie en veel van onze medemensen zitten nog steeds opgesloten in de klauwen van de mind-
control projecten en experimenten doordat zij toevallig de pech hadden dat hun wiegje stond bij een 
generatie van mind-controlslachtoffers. Een van de dingen die me altijd bij zal blijven, is het bewustzijn 
van liefde die voelbaar stroomde uit de harten van de slachtoffers, zelfs onder mind-control. 
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Het is voor onze programmeurs en de misdadigers die ons jarenlang hebben misbruikt, verkracht en 
financieel uitgebuit dat ik dit schrijf. Veel overlevenden van dit gruwelscenario zijn ontwaakt uit een 
boze droom en weten inmiddels de waarheid achter dit verhaal, maar de wereld als een geheel dient 
het ook te weten!  

Help al deze opgesloten geesten op hun weg naar de vrijheid, zodat ook zij het daglicht weer mogen 
aanschouwen vanuit een situatie vrij van slavernij.  

In de schaduw van het donkere gordijn valt nu de schelle lichtstraal van de schijnwerpers en laat al die 
mensen in de schaduw zien, die tot dusver altijd in het donker verborgen bleven. 

SLOTCONCLUSIE 

De pijn en het verlies van mijn familie die opgesloten zit in de wurggreep van mind-control is vele 
malen vreslijker dan ze te moeten verliezen aan een natuurlijke dood. Ik mis mijn familie meer dan zij 
zich ooit zullen kunnen voorstellen, sterker nog, ik mis mijn familie meer dan dat ik mezelf ooit in mijn 
gruwelijkste dromen had kunnen voorstellen.  

Ik zal nooit in staat zijn om mijn man te vervangen, of het leven dat wij dachten te leven. Ik zou alleen 
willen dat hij er destijds voor gekozen had om met mij samen aan onze genezing te werken. “Waarom 
deed hij dat eigenlijk niet?” Of is het eigenlijk:”Waarom kon hij dan eigenlijk niet?” Wat de reden ook is 
of was, hij deed het niet, of hij kon het niet. En dus ben ik zelf verder gegaan, alleen, en ik heb de weg 
vrijgemaakt voor vrijheid en de bevrijding van mijn kinderen en mijzelf, en ik heb achter mij de 
verlichting aan gelaten, zodat anderen mijn weg kunnen volgen als zij dat willen. Misschien was mijn 
man nooit helemaal genoeg bij vol bewustzijn om te weten dat wij samen geprogrammeerd waren, en 
heeft hij nooit de kans gehad om te bevatten wie wij onafhankelijk van elkaar waren. In werkelijkheid 
was hij de meest zorgzame, liefdevolle en vrijgevige man, die ik ooit gekend heb. Ik weet waarom mijn 
dochter er zoveel moeite mee heeft om uit haar catatonische toestand te komen, dit komt omdat het 
voor haar zo ontzettend pijnlijk is, om te moeten gaan met de werkelijkheid dat juist diegenen waar jij 
van houdt, en die van jou houden, ook diegenen zijn die jou het meeste pijn doen. Dat is de pijnlijke 
paradox van het kwaadaardige systeem dat zo velen in zijn wurggreep heeft verstikt. De pijnlijke 
werkelijkheid, de waarheid is, dat wij allemaal zijn geprogrammeerd door iets of iemand die geen deel 
van ons uitmaakte, iets van buitenaf, en dat dit plaatsvond vanaf onze geboorte, een tijd waar niemand 
van ons bij machte was om ook maar iets aan deze gruwelijke omstandigheden te veranderen. Om op 
te groeien in zo`n, destijds schijnbaar, geweldig fijn gezin, om op zekere dag wakker te schrikken en uit 
te moeten vinden dat het allemaal helemaal zo mooi niet was. Dat in plaats daarvan onze levens gevuld 
waren met angst, verschrikking, geweldpleging, seksueel misbruik en dat niets, maar dan ook werkelijk 
helemaal niets, was wat het aanvankelijk leek. Ergens wakker te worden met de wetenschap dat je 
leven in gevaar is, en vervolgens de herinneringen die binnen komen lekken als druppels bloed die je 
hersenen binnensijpelen, en die jou doen realiseren dat ook jouw kinderen in gevaar zijn, was 
zenuwslopend en huiveringwekkend angstaanjagend. Daarnaast, het om moeten gaan, met de 
wetenschap dat mijn eigen echtgenoot, de vader van onze kinderen, geprogrammeerd was om ons te 
verdoven, te verkrachten, en ons af te leveren op elk adres dat men hem opgaf, was zo diep 
traumatisch, misschien emotioneel nog wel moeilijker te verwerken als de ontdekking dat mijn vader 
exact hetzelfde met mij en mijn broers had gedaan. 

Vaker, veel vaker, alsdat ik mezelf eigenlijk wil toegeven, hervind ik mezelf s`nachts naast mijn bed op 
de grond, in elkaar gekruld als in een foetushouding, terwijl ik de longen uit mijn lichaam huil van 
wanhoop en van een emotionele pijn, die nooit weg lijkt te gaan. Deze pijn is een enorme zware last op 
mijn schouders, maar ik heb hem nu zover gesleept, dat ik voel dat de kracht er nog steeds is om hem 
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verder te slepen, en daarnaast voel ik een gevoel van liefde en kracht die mij op elke stap in mijn leven 
begeleid en die mij al zover gedragen en ondersteund heeft. 

Net als mijn dochter, wil ik mijn familie terug. Ik wil die liefde, waarvan iedereen dacht dat hij er was. Ik 
wil dat iedereen zal genezen. Ik wil natuurlijk in het bijzonder voor mijn kinderen dat zij bevrijd worden 
en daarna ook vrij gelaten worden. Als ik mijn leven daarvoor had moeten geven, dan zou ik daar 
werkelijk het gevoel bij hebben dat het wijs besteed was. Ik bid dagelijks dat God mij de bijdrage laat 
leveren die ik bieden kan, en dat hij fakkels plaatst langs de weg naar de vrijheid, zodat anderen met 
mij de uitgang uit deze wrede doolhof zullen weten te vinden.  

Ik heb me in het verleden nooit zo zeker over de toekomst gevoeld als juist nu. Ik heb de hoop 
opgegeven dat ook maar iets van al het onrecht zomaar op stel en sprong zal veranderen. Als ik in het 
verleden zelfs maar had kunnen bevroeden, dat mijn weg naar de vrijheid zo eindeloos lang zou zijn, 
was ik er beslist niet aan begonnen. Al helemaal niet, als ik op voorhand had kunnen weten, dat aan 
het einde van deze jarenlange lijdensweg, mijn kinderen nog steeds niet vrij zouden zijn. Ik bevond me 
destijds nog steeds onder de invloed van mind-control, en ik was nog net niet genoeg genezen, om de 
volledige herinneringen naar boven te kunnen halen, om de puzzel compleet te maken van het 
geprogrammeerde mind-control slaven misbruik, op ons uitgevoerd door de mensen die het hele 
wereldtoneel manipuleren, op het allerhoogste niveau in onze samenleving. 

Heel naïef dacht ik destijds nog, dat ik mijn kinderen uit de gevarenzone kon halen, naar huis, om ze te 
helpen veel sneller te genezen. Ik had nooit verwacht, dat het zoveel jaren zou duren om interventie 
van de samenleving te mobiliseren en een luid wereldwijd hoorbaar protest te weeg te brengen.  

Tot dusver is het niet veel verder gekomen als protesterend gefluister in de achterkamer.  

Mijn dochter Kelly verliet mij in een complete staat van verwarring, en mijn twee zonen geloven geen 
woord van wat ik ze probeer te vertellen, en het lijkt soms dat hun programmering hen verbiedt naar 
mij te luisteren, terwijl ik hen zo zielsgraag wil helpen om ook hun uitweg uit deze wirwar van emoties, 
commando`s en valse voorstellingen te vinden. 

Ik vertel overlevenden nooit dat ik nu leef in rust en tevredenheid, want dat is niet zo. Ik leef bij de 
gratie van God, die mij toestaat in een enigszins verwarde geestestoestand te leven, met de pijnlijke 
werkelijkheid van alles wat er gebeurd is in de achtergrond, terwijl ik nu een enigszins succesvol leven 
leidt. De pijn gaat echter nooit weg. Er zijn beslist momenten dat ik doe alsof niets van dit alles waar is, 
ik wil dan ontsnappen in ontkenning en verwarring, net zoals mijn dochter. Ik mis haar verschrikkellijk. 
Ik mis Craig, ik mis Danny en ik mis Kenny, God! Ik mis ze allemaal!  

Ik moet toch wel een enorm groot gevaar vormen voor de architecten van dit kwaadaardige systeem, 
want ik ben een vrouw, die God en haar familie meer liefheeft, dan het leven zelf, en ik zal mezelf niet 
buigen in angst. In veel opzichten ben ik onbevreesd, want ik heb niets meer te verliezen.( Nothing left 
to loose) 

( Inzet: Toen Quasimodo vele jaren geleden zelf eens de weg kwijt was en een serieuze 
zelfmoordpoging ondernam, schreef een familielid een kaartje naar het ziekenhuis waar ik opgenomen 
werd, met de tekst:” Janis Joplin zong het al: Freedom is just another word for nothing left to loose” 
Vrijheid, is slechts een ander woord voor niets meer te verliezen over te hebben.” Ik ken uit eigen 
ervaring het gevoel dat Brice Taylor hier beschrijft.) 

Alles wat me dierbaar was, is me ontnomen. Elke band die gezegend was, is bevlekt en verbroken. 
Geboorte, het leven, het huwelijk, kinderen, familierelaties met vader, moeder, broer, echtgenoot, 
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zoon, dochter, allemaal bezoedeld en vernietigd. Alles wat er ooit geweest is, ligt voor mij in scherven. 
Kompleet onherstelbaar gebroken, en wat er overblijft in de toekomst, dat ligt in handen van ieder van 
u die dit verhaal leest, want ik heb de last van mij afgelegd. Ik heb veertien jaar lang getracht gehoor te 
vinden voor mijn verhaal, bij zoveel mogelijk gelegenheden, en bij zoveel mogelijk mensen. Ik ben heel 
erg moe, en mijn energie is op, de toekomst is afhankelijk van anderen die nog wel de energie hebben 
en mijn taak over willen nemen. De toekomst is afhankelijk van beslissingen die mensen zelf moeten 
nemen, en acties die mensen zelf op touw moeten zetten. Ik bid voor de vrijlating van vele, o zo vele 
slachtoffers in onze samenleving wereldwijd, die zich vandaag de dag nog steeds onder mind-control 
bevinden. Ik bid ervoor dat de vrijlating nog op tijd zal komen. Ik hou van God, en ik ben dankbaar voor 
zijn leiding. Ik bid dat ik de kracht op zal kunnen brengen, om de rol die God voor mijn leven gepland 
heeft, te kunnen volbrengen. 

 
 
 

Hier  is nog een conclusie, een conclusie die Quasimodo trekt. 
 

We kunnen regelmatig in de kranten lezen dat televisiesterren en wereldsterren, die niet zelden 
homoseksuelen en lesbiennes zijn, met hun toch al tot de nok toe gevulde drukke agenda`s en die 
nergens tijd voor hebben, die nog personeel hebben om hun telefoon aan te nemen en hun kopje 
koffie te zetten, dat juist deze mensen nog kinderen adopteren. Die berichten bent u toch ook wel eens 
tegengekomen? 
Na het lezen van al het voorafgaande is het wellicht gerechtigd jezelf hierbij af te vragen of de arme 
kindertjes die door de superrijken geadopteerd worden, op die dag werkelijk de “geluksvogels” zijn, of 
zijn hier juist de kinderen die NIET geadopteerd worden, de echte geluksvogels? 
Het is maar zo`n gedachte, die ik hier toch even aan wil toevoegen. 
 
Dan nog dit: 
In Amerika alleen al, komt er landelijk elke 40 seconden een telefoontje bij de politie binnen dat er 
weer een kind vermist wordt. Dit gegeven gaat alleen nog maar over de kinderen ( jongens en meisjes)  
in de leeftijdsgroep tot 12 jaar! ( dat zijn 788.400 vermiste kinderen op jaarbasis.)  
Slechts een kleine 30% hiervan wordt werkelijk teruggevonden! 
Nog iets om over na te denken! 

Mind Control Slavernij en de Nieuwe Wereld Orde 

Onderstaande rapportage is nog een aanvulling op al het voorafgaande materiaal. Ook hier weer 
dezelfde extreem verontrustende getuigenissen en verslagen van diverse personen, waarvan enkele 
namen al eerder de revue gepasseerd zijn.  

Zij die de gruwelen van het Monarch of MK Ultra Mind-Control Programma wisten te overleven en te 
ontsnappen uit de klauwen van hun beulen, beweren te zijn gebruikt als high-tech slaven door diverse 
inlichtingendiensten en politici aan de absolute wereldtop. High-tech slavernij bestaat echt en is alom 
aanwezig in onze ignorante en totaal niets vermoedende samenleving. Het is niet iets uit een ver 
verleden, geen geschiedenis, maar HEDEN, dit is iets uit het dagelijks leven. We worden er dagelijks mee 
geconfronteerd via de televisie en we zien het niet eens. Deze tragedie vond zijn oorsprong na het 
beëindigen van de tweede wereldoorlog, toen de Verenigde Staten van Amerika, tijdens een streng 
geheime operatie, onder de codenaam: Project Paperclip, circa 2000 Duitse Nazigeleerden naar Amerika 
smokkelden en hen immuniteit verschaften en goed betaalde banen. De technologie van mind-control 
en nog veel meer Duitse wetenschappelijke kennis op vele vakgebieden werd op die manier uit de Nazi 
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concentratiekampen, werkplaatsen, ingenieursbureaus en laboratoria naar Amerika gebracht en heeft 
sindsdien een enorme vlucht genomen in Amerika. Made in Germany welteverstaan! ( als je het goed 
beschouwt.) 

De Duitsers deden destijds onder het Naziregime al serieus wetenschappelijk onderzoek naar de 
mogelijkheden van op pijnprikkels gebaseerde gehoorzaamheid. Het einddoel hiervan was het creëren 
van een totaal niet traceerbaar of als zodanig herkenbaar individu, die volledig onder mind-control zou 
staan en zo de perfecte menselijke slaafse robot zou zijn voor de schaduwregering die zich in het geheim 
verstopt achter de nepregering. Onder “toezicht” van het Medische Kaiser Wilhelm Instituut in Berlijn, 
voerde Josef Mengele mind-control onderzoek uit op duizenden tweelingen, en nog eens vele duizenden 
andere, vaak erg jonge en totaal hulpeloze slachtoffers van zijn onmenselijke experimenten. 

Mengele, die ook wel bekend stond als:”De Engel des doods” was slechts één van de circa 900 militaire 
wetenschappers en militaire medische onderzoeksspecialisten die onder grote geheimhouding naar de 
Verenigde Staten werd weggesluisd, waar hij zijn “onderzoek” voortzette, en velen in opleiding nam om 
hen vertrouwd te maken met de lugubere “wetenschap” van mind-control. Dit zogenaamde 
“onderzoekswerk” in gedragscontrole werd later ondergebracht in de CIA projecten Bluebird en 
Artichoke die in 1953 pas de beruchte naam MK ULTRA kregen. De CIA beweert dat deze beide projecten 
( Bluebird en Artichoke ) lang geleden al zijn stopgezet, maar getuigenissen van mensen die deze 
gruwelen overleefd hebben, bewijzen het tegendeel. Het is zelfs zo, dat een zekere Kapitein J. McCarthy, 
een gepensioneerde oud commando, die vanuit Saigon, gedurende de Vietnamoorlog, zijn “special 
forces” aanstuurde, aan een groepje toehoorders bij de LAPD wist te vertellen dat MK ULTRA feitelijk een 
afkorting/acronym is voor : Manufacturing Killers Utilizing Lethal Tradecraft Requiring Assassinations. 
Anders gezegd: massaproductie van (gerobotiseerde) moordenaars!  

Deze obsessie van de CIA om geprogrammeerde moordenaars aan de lopende band te creëren, bestond 
uit maar liefst 149 sub-programma`s, die variëerden van biologie tot farmacologie, psychologie, laser 
fysica en ESP. Extra Sensory Perception = buitenzintuiglijke waarneming, zoals telepathie en 
helderziendheid. Met de verklaringen van steeds meer mensen die met hun ervaringen naar buiten 
komen, wijst ook steeds meer nieuw bewijsmateriaal op het nog altijd voortdurende gebruik van de 
zogenoemde “op pijnprikkels gebaseerde mind-control technieken,” om tot ditzelfde resultaat te komen. 
Deze behandelmethode houdt automatisch ook in, het opzettelijk creëren van MPD Meerdere 
Persoonlijkheids Stoornis in onvrijwillige menselijke proefpersonen, die in feite als aapjes in een kooitje 
zitten, en in geen enkel opzicht beter af zijn dan proefdieren in een laboratorium. Dit is mensonwaardig 
en zowel voor mensen als dieren verfoeibaar. MPD is door de medische wetenschap van een andere 
term voorzien en wordt tegenwoordig steeds vaker DID genoemd. ( Dissociative Identity Disorder = 
Dissociatieve Indentiteitsstoornis ) Het wordt gekarakteriseerd door: 

1. De aanwezigheid van twee of meer afzonderlijke persoonlijkheidsidentiteiten. 
2. Ten minste twee van deze identiteiten of persoonlijkheden manifesteren zich regelmatig door de 

controle over het gedrag van de persoon volledig over te nemen. 
3. Het onvermogen om simpele informatie te herinneren, hetgeen niet met eenvoudige 

vergeetachtigheid kan worden verklaard. 
4. De stoornis is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een medicijn of drug, of 

van een somatische aandoening. 

Onafhankelijk, van welke naam er ook gekoppeld wordt aan het probleem, het blijft een feit, dat het 
opzettelijk, geestelijk blijvend verminken van weerloze slachtoffers, een gruwelijke misdaad is, en 
feitelijk de geheime Holocaust van de 20e eeuw.  
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Omschreven als het Monarch Project is het juist aan de overlevenden van deze Holocaust zoals : Brice 
Taylor, Cathy O`Brien en Kathleen Sullivan te danken, dat de deksel van de beerput is verwijderd, en het 
ziet er nog niet naar uit dat die deksel spoedig weer teruggeplaatst wordt. Steeds meer mensen durven 
zich uit te spreken tegen de mensen aan de top. Zij zijn niet onaantastbaar. Hun stelselmatig jarenlange 
bedrog komt aan het licht. Ook zij zullen zichzelf vroeg of laat voor hun daden moeten verantwoorden. 
De gruwelijke waarheid is, dat dit van generatie op generatie wordt doorgegeven, zodat uiteindelijk niet 
de bedenkers, maar eigenlijk en in wezen, ook onwillige slachtoffers van dit systeem, straks degenen 
zullen zijn die terecht zullen staan voor de misdaden die door hun voorouders gepleegd zijn. 

Deze “productielijnen”moeten tot stilstand gebracht worden. Die gruwelijke “omkat werkplaats “ van 
kleine, onschuldige, weerloze kinderen wiens ziel wordt vermalen, hun vrije wil wordt ontnomen, hun 
eigenwaarde en zelfrespect volledig en onherstelbaar verwoest, hun vrije gedachte wordt opgesloten, en 
de mogelijkheid om te fantaseren en te dromen wordt afgenomen, om plaats te moeten maken voor een 
nieuw programma, waar nieuwe vaardigheden als liegen, bedriegen, spioneren,  hoereren, moorden en 
meer van deze “beslist onontbeerlijke kwaliteiten in de samenleving” voor de rest van zijn/ haar leven in 
de nietsvermoedende hersentjes geïmplanteerd worden. De misselijk makende helse pijnen die de 
slachtoffertjes hierbij weerloos/ hulpeloos moeten ondergaan en doorstaan, zijn met geen enkele 
schrijverspen te beschrijven. 

Helaas is dit geen science fiction, maar een feit.  

MPD/DID betreft het vormen van ”alters” ( alternatieve persoonlijkheden) die door de ECHTE criminelen 
ingezet worden voor het vuile werk, waar deze fijne topambtenaren zichzelf niet aan wagen. Het zijn 
voornamelijk criminele activiteiten zoals het transport van drugs ( muilezels) het overbrengen van 
informatie in de vorm van boodschappen ( koeriers) onvrijwillige seksuele diensten ( seks slavinnen en 
seks slaven) en het vermoorden in opdracht van “de meester” ( getrainde moordmachines). Deze 
alternatieve persoonlijkheden, of fragmenten van de eigenlijke ziel, zitten verankerd in de geest van het 
slachtoffer door het herhaaldelijk gebruik van intense stroomstoten, het toedienen van bijzondere drugs 
en het gebruik van heel sterke hypnose technieken, die de herinnering aan het gebeurde wissen, of 
volledig isoleren van het bewustzijn. Een alternatieve persoonlijkheid kan door iedereen ( die weet wat 
de codes en of gebaren zijn ) “geactiveerd” worden. Deze zogenaamde “triggers” (trekkers – als het 
overhalen van de trekker bij een vuurwapen) die een sluimerende alternatieve staat activeren, als in een 
soort van trance, bij het geprogrammeerde slachtoffer, kunnen werkelijk van alles zijn zoals een 
bijzondere ringtone, een kinder rijmpje, een gezegde uit een film, bepaalde thema`s en ook hand en 
ooggebaren. De echte kracht van het twijfelachtige succes dat er geboekt is met deze vorm van 
programmeren ligt in de diverse “alters” die gecreëerd worden in één en het zelfde lichaam, zonder 
elkaar te kennen, maar die het lichaam en de lichamelijke functies op enig moment volledig voor zich kan 
opeisen en daarbij alle andere “alters” in een soort slaapstand laten verkeren zodat deze “slapende 
alters” bij het “ontwaken”geen enkele weet hebben van wat er zich heeft afgespeeld met hun lichaam in 
hun “afwezigheid”. Hoewel het traumatiseren van de slachtoffers ertoe heeft geleid dat ze een soort van 
brandmuur tussen de diverse “alters” hebben zitten, en zich dus eigenlijk niets zouden kunnen 
herinneren, heeft het mind-control plan op zeker moment enige verandering ondergaan, een soort van 
modernisering, en daarna leek alles als vanzelf te gaan, en werden de programmeurs blijkbaar arrogant 
en onoplettend, en zijn er hier en daar blijkbaar toch foutjes in geslopen, getuige de verklaringen van de 
slachtoffers die dit scenario hebben weten te overleven, en zich nu meer en meer beginnen te 
herinneren van dingen in hun leven, waar ze eerder geen enkel idee van hadden. Deze slachtoffers, 
wijzen stuk voor stuk, naar topfunctionarissen bij de regering in diverse landen, als de initiatiefnemers 
van dit programma, en weten zich te herinneren, dat er bij diverse gelegenheden werd gesproken over 
het totaal robotiseren van de mensheid tot één gemakkelijk te besturen bevolkingsgroep. Hierbij kwam 
de Nieuwe Wereld Orde met een Nieuwe Wereld Regering bij herhaling als hoofdonderwerp voorbij. 
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 MEER OVER ILLUMINATI MIND CONTROL 

Omdat de Illuminati ook wel gezien worden als aanhangers van het Satanisme, mag je daar gerust de 
conclusie uit trekken dat de CIA ook werd aangestuurd door het Satanisme ( voormalig directeur van de 
CIA George Bush senior ) is zo,n Satanist en pedofiel, en een frequent bezoeker van bijeenkomsten van 
Skull and Bones ( schedel en botten zoals ook afgebeeld op een piratenvlag) en nog een andere beruchte 
locatie ( The Bohemian Grove ) die  volgens Cathy O`Brien in haar boek “Trance Formation of America,” 
vooral voor de slachtoffers van mind-control een bijzonder angstaanjagend karakter had, omdat het 
onder de mind-control slachtoffers een verzwegen schrikbeeld was, dat je vroeg of laat allemaal daar zou 
eindigen. Cathy O`Brien schreef hierover dat je op je 30e levensjaar te “oud” was om de heren nog te 
plezieren en dan werd je gedood. Zij had zelf meerdere van deze “opruimingen”( zoals dit genoemd werd 
door de programmeurs) moeten aanschouwen. Bohemian Grove was er slechts met één doel. Het was 
een ontmoetingsplek voor één grote orgie, waarbij vele verschillende politici, bankiers, staatshoofden, 
legerleiding, CIA leden, filmsterren, artiesten deelnamen aan zowel pedofiele als homoseksuele seks, 
lesbische seks, moeder-dochter seks, kinderseks van kinderen met elkaar voor de kijklustigen, als ook 
aan bestiale seks met dieren. Er was slechts één kleine ruimte waar men geen seks had, dat was een 
vergaderruimte voor als er over en weer informatie doorgespeeld moest worden. Voor de rest ging het 
hier uitsluitend om bijeenkomsten met als enige doel: alle perverse vormen van seks te beoefenen. 

Hier werden ook vaak de rituele moorden uitgevoerd door deze mannen die daar vreselijk opgewonden 
van konden raken, en die dan maskers droegen en zwarte capes waaronder ze verder totaal naakt 
waren. Deze rituelen vonden vaak buiten plaats in de anonimiteit van het donker en de gedragen 
maskers, bij een groot open vreugdevuur, vlak bij een enorm beeld van een stenen uil, die daar tussen de 
bomen tot hoog in de hemel reikte. 

 SULLIVAN’S REIZEN 

De gruwelijke martelingen en het seksuele misbruik van kinderen, ook wel Satanisch Ritueel Misbruik 
genoemd, speelt een sleutelrol in de vorming van mind-control slaven. Kathleen Sullivan, die deze horror 
overleefde heeft hier een verbazingwekkend boek over geschreven onder de korte titel “MK.” 

Daarin beschrijft zij de wereld van meerdere persoonlijkheden in één lichaam. Het is een opmerkelijk feit 
dat zij het toch voor elkaar heeft gekregen om diep in haar onderbewustzijn begraven geheime 
informatie “op te graven” en aan de hand van haar “opgravingen” een reconstructie wist te schrijven van 
haar ervaringen met de feitelijke handelingen en technieken die werden toegepast om haar van de ene 
naar de andere persoonlijkheid te laten overgaan. Een geprogrammeerde sluipmoordenares en een seks 
slavin. Kathleen Sullivan verteld openhartig dat zij verkracht is door: Robert Maxwell - Robert Maxwell 
was een Tsjechisch-Britse mediamagnaat en lid van het Britse hogerhuis die uit armoede opklom tot 
miljardair. Verder door: Henry Kissinger – George Bush sr. – en Billy Graham - William Franklin Graham jr. 
is een Amerikaans evangelist, predikant en christelijk schrijver. Hij adviseerde verschillende Amerikaanse 
presidenten.  

Zo waren er volgens Kathleen Sullivan nog velen die zij niet nader bij naam noemde. Een van haar direkte 
bazen en programmeurs was James Jesus Angleton, een oud CIA rechercheur, die in grote kringen gezien 
werd als een pion van de KGB en de Mossat. 

In een interview dat Kathleen Sullivan gaf, sprak ze van een “generatie slavin” voor de elite, die stamde 
uit een generatie van slaven en slavinnen. Haar stiefvader, was tevens haar allereerste programmeur. 
Zijn dekmantel was een brave kerkgaande burger, een professioneel erg begaafd elektromonteur en 
systeembeheerder met een uitgesproken interesse in robotica.  
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( Inzet: het is een algemeen bekend verschijnsel ( bij insiders ), dat kinderen weggehaald worden bij hun 
eigen echte ouders direkt bij de geboorte en “opgevoed” worden door een “pleeggezin,” waardoor de 
kinderen nooit echte ouderliefde leren kennen, en zelfs als volwassenen nog in de war zijn over de vraag 
wie nu eigenlijk hun echte ouders waren.) 

Kathleen Sullivan vertelt: 

“Er waren een heleboel mensen betrokken bij het implanteren en in de geest “vasthouden” van 
“trainingen” zoals zij dat noemden, maar wat in werkelijkheid, de meest gruwelijke martelingen waren, 
die niemand, die er niet zelf getuige van was, zich ooit voor zal kunnen stellen. Na dat proces werd mijn 
eigen vrije wil volledig gebroken, daarna werd mijn geest volledig leeggeruimd, en als laatste werd ik 
intensief geprogrammeerd in meerdere “alters,” (alternatieve persoonlijkheden) zo vertelde zij in dat 
interview. “Mijn vader was daarbij degene die het meeste werk deed. Hij deed het door middel van vele 
verkrachtingen, martelingen, angst zaaien, paniek veroorzaken, terreur en schrikbewind, en hij was erg 
vindingrijk in zijn manier van doen. Hij leek er een erg groot genoegen in te scheppen dit te mogen doen.  
Met mij, maar ook met vele, vele andere kinderen.” 

Zij wist met stellige zekerheid dat haar “vader” als kind ook verschrikkelijk misbruik had moeten 
doorstaan. Ze vertelde dat zijn vader ( dus haar opa ) een Welshmen was die als kind verkocht was aan 
een scheepskapitein die hem meegenomen had naar Amerika. De mentaliteit binnen de familie was er 
dan ook een van algemene acceptatie van slavernij.  

Kinderslavernij? Kinderarbeid? Ze waren er mee opgegroeid.  

Sullivan hoorde dit ook vaak van oudere familieleden. Ze hebben dat nota bene nooit ontkend. Mijn 
grootvader zat het waarschijnlijk ook al in het bloed en het was iets wat gewoon bij hem hoorde. Hij ging 
soms naar het kerkhof om lichamen op te graven. Hij sleepte die mee naar huis, en haalde de lichamen 
dan onder in de kelder uit elkaar, en had daar op de een of andere manier zijn plezier van. Zo hield hij 
ook soms, midden in de nacht, ergens diep in het bos, rituelen waarbij hij ook babys offerde. Ik werd aan 
dit soort zaken blootgesteld als onvrijwillige gedwongen toeschouwster. Dus ik ben er vrijwel zeker van 
dat dit al lang in hem zat, zodat hij vrijwel zeker ook gemanipuleerd was, en geen keuze had, of niet wist 
wat hij deed. Ook hij kende twee kanten. De duivelse kant, en de man die braaf naar de kerk ging. Dit 
waren beslist twee heel verschillende persoonlijkheden. 

Waar het hier op neer komt is: criminelen trekken criminelen aan. Ze vinden elkaar zonder te zoeken, ze 
“herkennen” elkaar door elkaar alleen maar aan te kijken. Het zit ze in de genen. Je staat er versteld van 
hoe toepasselijk in dit verband het gezegde: “soort zoekt soort,” is. Mijn grootvader ontwikkelde 
connecties met de Maffia in onze regio. Bij mijn weten was dat de Colombo familie. Ik weet niet meer 
wat hij precies gedaan heeft, maar ik heb een sterke herinnering aan een ritje in de cabine van een 
cementwagen, waar nog meer chauffeurs met cementwagens bij betrokken waren, en dat cement werd 
gebruikt om een groot gat te dichten waar een behoorlijk aantal lijken op de bodem lagen. Ik denk dat ze 
gewoon alles deden wat er nodig was om hun zaakjes gaande te houden. Dat was in New York en in 
Pennsylvania. Mijn vader was een huurmoordenaar voor de Maffia, naast nog een heleboel andere 
dingen, en deze lui genieten werkelijk van het vermoorden van iemand. Hij deed het meer als hobby dan 
voor het geld. Hij kreeg net zoveel “wees” kinderen als hij wilde om “op te voeden”. Mijn vader werkte 
ook voor de CIA, maar dat ging onder de schuilnaam Western Electric en weer later onder de naam AT en 
T. Ik heb sinds zijn dood in 1990 door wat papierwerk van hem kunnen grasduinen en ik vond op zijn 
kalender voor dat jaar diverse afspraken met mensen bij NASA. Het was pas toen, dat er in mijn 
geheugen herinneringen terugkwamen van “bezoekjes” aan NASA samen met hem. NASA lijkt 
onlosmakelijk verbonden te zijn aan het raketprogramma van Werner von Braun, die in Operatie 
Paperclip naar de Verenigde Staten werd overgesluisd, maar uit eigen herinneringen weet ik dat er 
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binnen NASA veel meer gebeurde als alleen onderzoek naar de mogelijkheden voor een raket in de 
ruimte en satelietverbindingen. Diepe ondergrondse gruwelkelders met de meest afgrijselijke 
marteltechnologie komen eerder in mijn gedachten op als ik aan NASA denk. Het mag dan zo zijn dat 
deze Duitse wetenschappers een enorme voorsprong op het gebied van rakettechnologie met zich 
meebrachten, maar we mogen beslist niet vergeten dat die geleerden niet de enige “wetenschappers” 
waren die naar Amerika gehaald zijn. 

  

MULTI-MODE PROGRAMMERING 

Kathleen Sullivan vertelde dat ze gebruikt was om zowel mannen als vrouwen seksueel te behagen in de 
zogenaamde “Beta” modus. De “Delta” modus was voor het gebruik van haar gespecialiseerde inzet als 
sluipmoordenaar, bewakingsexpert, en als onderdeel van een team bij het ontzetten van gijzelaars. 
Tijdens haar gebruik in de “Beta” modus, verklaarde zij getuige te zijn geweest van een klein meisje dat 
daar bij die gelegenheid was om seks te hebben met Margaret Thatcher. 

Maar wat is Alpha, Beta, Delta and Theta programmering? 

“Alpha was de basis voor alle andere programma`s, zo lijkt het mij achteraf althans, waarbij een enorme 
hoeveelheid informatie in mijn geheugen werd opgeslagen, zeg maar gerust: in mijn geest, dat weer 
gebruikt werd door programmeurs om de andere programma`s te ontwikkelen. Dat was ook het 
gedeelte waar de meer specifieke kennis werd opgeslagen. Beta was het seksueel behagende gedeelte, 
dat ook wel Barbie genoemd werd, net als de pop. 

Overlevenden Cathy O`Brien en Brice Taylor waren ook langdurig onderworpen aan de Beta seksslaaf 
programmering. Zij werden, net als de actrice Marilyn Monroe, “het Presidentieel Model” genoemd. Dit 
waren de topmodellen die speciaal geprogrammeerd waren voor het gebruik door Top Politici, omdat ze 
onmogelijk uit te horen waren, en veiliger dan de bank van Engeland ( althans……. dat dacht men toen)  

Volgens een boek dat in 1981 al verscheen van auteur Fritz Springmeier, die de Nieuwe Wereld Orde ook 
al aan de kaak probeerde te stellen, was het Cathy O`Brien die gebruikt werd in een film als lesmateriaal 
voor een nieuwe lichting programmeurs. De titel van deze “controversiële informatieve film” was:”Hoe 
splits je een persoonlijkheid, en hoe creëer je een seks slaaf.” Daarvoor werden twee heuse 
pornoproducenten aangetrokken om deze trainingsfilms te maken. Kathleen kan zich nog herinneren dat 
ze in deze alternatieve persoonlijkheden zowel als kind maar ook als volwassene gebruikt werd. Ze had 
zelfs meerdere “alters” voor zowel haar rol als kind als voor de rol van volwassene. “In deze alternatieve 
staat van trance verweerde ik mij niet. Ik was niet angstig, kende geen schrik of pijn. Ik was een totale 
robot, alleen maar bezig met behagen zoals ik geprogrammeerd was.” 

Delta programmering is een militair sluipmoordenaars programmering, die langzaamaan in het 
bewustzijn van de samenleving begint door te sijpelen in films als La Femme Nikita, en daar weer de 
Amerikaanse verfilming van, onder de titel: Point Of No Return en The long kiss Goodnight. 

Over deze Delta training wist Kathleen nog het volgende te vertellen:” De alters die gebruikt werden 
tijdens operaties als bijvoorbeeld een moord of meerdere aanslagen, of invallen, maar ook als lijfwacht 
of als onderdeel van een team tijdens het bevrijden van gijzelaars, werden allemaal strikt gescheiden 
gehouden. Elke alter werkte vanuit zijn eigen geprogrammeerde emotie, en ik had een behoorlijk aantal 
alters die allemaal andere dingen deden. Dit was speciaal zo geprogrammeerd, zodat één alter zich nooit 
het hele gebeuren zou kunnen herinneren, als het zich überhaupt al IETS kon herinneren. Je werd ook 
willekeurig uit een groepje robots gepikt voor een bijzondere opdracht, ik was dan nooit alleen. Er waren 
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altijd meerdere robots met ieder hun eigen specialisatie. Als je bijvoorbeeld als lijfwacht een diepe 
genegenheid voelde voor degene die je beschermen moest met je eigen leven, dan mag die alter niet op 
pad gestuurd worden om iemand te gaan vermoorden. Het menselijk geweten blijft een moeilijk te 
controleren afdeling voor de programmeurs, ook onder mind-control. Soms hebben ze dingen niet 
helemaal zo goed in de hand als ze zouden willen. De beste moordmachine zou op het cruciale moment 
plotseling medelijden kunnen krijgen met zijn slachtoffer. Het motief en de emoties zitten dus in aparte 
vakjes opgeslagen, en dat is de reden dat je zoveel alters hebt. 

Het berekende mengsel van goed en kwaad lijkt wel een handelsmerk te zijn van de lieden achter dit 
hele gruwelscenario, want aan de ene kant worden wij mensen beduveld waar we met de neus boven op 
staan, door alle criminaliteit die wereldwijd door dit gespuis plaats vind achter de schermen, maar 
tegelijkertijd houden deze goochelaars ons een lege hoed voor en toveren er weer een vrijwillige 
bijdrage uit van een paar miljard aan een of ander “goed doel”, zoals voor de Ebola bestrijding of het 
Wereld Natuurfonds. 

Hoe kwam Brice Taylor tot de ontdekking dat ze zelf een slachtoffer was van geïmplanteerde MPD en dat 
ze geprogrammeerd was? 

Brice Taylor verteld hierover:” Het begon in 1985, toen ik in een zware aanrijding verzeild raakte waarbij 
mijn hoofd door de voorruit knalde. Ik begon een soort van flashbacks te krijgen, flitsen uit het verleden, 
alsof een inwendige bloeding de ene alter met de andere alter in verbinding bracht. Door al het 
geavanceerde programmeren in het verleden was een hersenhelft ontoegankelijk geworden voor me. Ik 
denk dat wat er gebeurde was, dat ik begon met toegang te krijgen tot weerszijden van mijn hersenen. 
Dat er een opening geforceerd was door de enorme klap op mijn hoofd tijdens het ongeluk.” 

“Dus een flinke klap op het hoofd heeft je tot “bezinning” gebracht?” 

“Ik denk dat je dat zo kunt stellen ja.” 

Als Brice Taylor tot bezinning kwam door een flinke dreun op het hoofd, wellicht dat dit boek, deze bron 
van informatie net dat “tikje” was dat voor mij de doorslag gaf. Mij heeft het wakker geschud, en dat is 
de reden, dat ik dit monnikenwerk, om al deze informatie te vertalen en te bewerken, op me genomen 
heb. Ik vond dat iedereen dit moest weten. Wellicht, dat het ook iets met u doet. 

En dan tot slot nog even dit. Het was een plotselinge  overpeinzing die me midden in de nacht uit mijn 
bed deed komen, om te gaan schrijven. Toen ik deze gedachtenflits eenmaal had, liet het me niet meer 
los en kon ik de slaap toch niet meer vatten. Ik moest dit eerst op papier zetten. 

Mijn hersenkronkel was deze: 

Nu het bekend is, laten we zeggen: “de geest is uit de fles ,” dat men in Amerika op grote schaal bezig is 
om complete pelotons van dit soort robotten te programmeren, wie zegt ons dan dat dit alleen nog in 
Amerika gebeurd? De getuigenissen in dit boek gaan allemaal ver terug in de tijd. Sindsdien heeft de tijd 
niet stilgestaan, en de technologische ontwikkeling al helemaal niet. Ik vraag me dan ook af:”Hoe ver zijn 
ze NU met het uitvoeren van hun plannen, en hoeveel van zulke legers als beschreven door Cathy 
O`Brien zijn er inmiddels? “ 

U mag mij gerust paranoia noemen, maar de feiten liegen er niet om. Denk ook even terug aan het 
aantal zelfmoorden in de bankwereld, in januari / februari 2014 toen er in enkele weken tijd 6 
topfunctionarissen van bankgebouwen sprongen. Was dit voorkennis van robots in hoge posities in de 
bankwereld die zich “iets” begonnen te herinneren, en zich daarom plotseling van het leven beroofden 
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door van bankgebouwen te springen? Of zat hun tijd er gewoon op, waren ze te oud geworden? Ze 
waren allen rond de 35 jaar. 

Het gaat hier over mensen in onze samenleving die we op straat niet als robot kunnen / zullen 
herkennen, omdat ze er net zo uitzien als u en ik, en zo op het oog, en aan de buitenkant, toch ook 
gewoon mensen zijn. Mensen die “normale” banen vervullen zoals: bankiers, pausen, rechters, koningen, 
advocaten, politieagenten, priesters, acteurs en actrices, zangers en zangeressen, ministers en 
presidenten, soldaten, dokters, tandartsen enz. Banen, waar deze samenleving volledig op steunt en 
waarvan deze maatschappij afhankelijk is. Banen die deze samenleving echter ook op elk gewenst 
moment volledig kunnen ontwrichten, wanneer ze vervuld worden door de verkeerde mensen of 
robotten, of wanneer deze robotten door “hogerhand” daarvoor de opdracht gegeven word. Was de 
vorming van een verenigd Europa daar misschien een voorbeeld van? Zijn de functies binnen de 
Europese Unie al ingevuld door robots, of moet dat nog gebeuren? De komst van de Euro, wie zat daar 
nou echt op te wachten? De Euro waar wij in Nederland “nee” tegen gestemd hebben in een referendum 
nota bene.  

Dat zet mij aan het denken.  

Elke strateeg, ( en Henry Kissinger in het bijzonder, heeft beslist bewezen, uniek en geniaal te zijn in zijn 
sluwe plannen ) denkt steeds enkele zetten vooruit, net als een schaakgrootmeester. Je moet de 
tegenstander altijd te slim af zijn. Vergeet hierbij de uitspraken van Kissinger niet. Hij had vele 
dubbelzinnige teksten, die je goed moet weten te interpreteren.  

Een van Kissingers uitspraken was:”Doe alles wat niet gezien mag worden onder de bescherming van het 
daglicht, dan is er niemand die oplet,” en nog een zo`n uitspraak van Henry Kissinger:”Als je iets te 
verbergen hebt, doe het dan op een plek waar iedereen het zien kan,” Het is dus een kwestie van de 
juiste stukken gewoon zichtbaar op tijd op de juiste plek brengen vóórdat je kunt toeslaan met één 
enkele vernietigende klap. Stel nu eens dat…….en nu wordt het griezelig! 

Stel nu eens, dat er op grote schaal kompleet geprogrammeerde robots elk land dat als doelwit geldt 
binnen gebracht moeten worden? Hoe zou je dat onopvallend op grote schaal kunnen doen? Waar laat 
je die parate troepen midden in de samenleving, onder het oog van de bevolking, zonder dat er iemand 
vragen gaat stellen? 

Antwoord: “Dan creëer je oorlogen in het buitenland en zodra de vluchtelingenstroom op gang begint te 
komen, stop je het ene na het andere asielzoekerscentrum vol met mensen die de taal niet spreken, 
misschien wel ziek of vuil zijn, armoedig en behoeftig. ( Het robottenleger) Het overgrote deel van de 
bevolking wil deze asielzoekerscentra echt niet in zijn of haar woonwijk hebben, zo midden in de 
samenleving, en men loopt er het liefst met een grote boog omheen, en dat, dames en heren,  is nu juist 
de bedoeling! Zo weinig mogelijk communicatie over en weer. De sluimerstand van de robotten niet 
verstoren. Laat ze nog even slapen. 

Knappe robotten in Den Haag bepalen de spelregels voor dit land, knappe robotten in Brussel bepalen 
dat voor heel Europa. Knappe koppen ergens op aarde bepalen dat voor de hele onwetende wereld door 
op afstand deze regerende robotten aan te sturen. Het onderlinge toneelspel verdient beslist een paar 
Awards. De burger heeft het nakijken, geen inspraak. “Ik stond erbij en ik keek ernaar,” is straks het 
enige wat je nog aan je kleinkinderen weet te vertellen. Als je dat tenminste nog mee mag maken. 

Wat de toekomst ons werkelijk gaat brengen, zal alleen de toekomst zelf ons kunnen leren. 
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Het was Aldous Huxley die in zijn boek: “A Brave New World” in 1932 al beschreef, hoe onze 
gerobotiseerde toekomst er voor ons uit zou gaan zien. Naar aanleiding van zijn boek zijn er zelfs twee 
films verschenen. Een van deze films kunt u vinden op onderstaande link. 

https://www.youtube.com/watch?v=hn5yUgci5Zg 

Om inzicht te krijgen in de organisatie die ten grondslag ligt aan de compleet van de rails gelopen 
politieke arena in onze samenleving, heb ik al eerder het Tavistock Instituut vermeld. Er is veel over te 
vinden op internet. Niet allemaal even duidelijk qua opzet. Onderstaande link geeft een redelijk 
duidelijke afschildering van de doelstellingen van het Tavistock instituut. Voor iedereen die zich daarvoor 
interesseert geef ik deze link hier even door. Het beschrijven van het Tavistock Instituut zou een 
compleet boekwerk vullen en dat onderzoek laat ik verder graag aan iedereen over die zich er zelf op wil 
storten.  

Link naar informatie over het Tavistock Instituut. 

http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml 

 

Daniël Ryder een onderzoeksjournalist die ook het al eerder in dit boek vermeldde, misbruik in 
Nederland onder de aandacht bracht, beschrijft hieronder, wat er werkelijk aan de hand is in onze 
samenleving, met informatie van uit diverse hoeken van de wereld. Hij noemt het:  

 

De doofpot van de eeuw 
Satanisch Ritueel Misbruik - Het bewijs duikt op. Bron: Daniël Ryder 

De volgende teksten zijn uit een lied van Joan Baez over Satanisch ritueel misbruik van haar album: Play me 
backwards ( draai mij achterstevoren) 

Je hoeft me niet achterstevoren te draaien 

Om de betekenis van mijn tekst te verstaan 

Je hoeft niet te sterven en naar de hel te gaan 

Om de vloek van de duivel te kunnen voelen 

Het is niet alleen de vloek van de duivel die overlevenden van Satanische rituelen hebben gevoeld. Zij 
hebben ook de vloek van een achterlijke samenleving voor hun kiezen gekregen. In sommige kringen 
worden de meest gruwelijke ervaringen als: seksueel misbruik – hersenspoeling – marteling en moord als 
“rituele offerandes” verpakt, gelabeld als pertinente leugens.  

Therapeuten worden er bij herhaling van beschuldigd deze herinneringen te planten bij hun patiënten. 
Daarnaast is een organisatie als de FBI zelf naar buiten getreden met een verklaring waarin zij het hele 
fenomeen als onzin afdoen, en zelfs zover gaan te zeggen dat er geen enkel bewijs voor bovenstaande 
aanklachten bestaat. Mijn onderzoek geeft echter aan dat het wel degelijk bestaat. Sterker nog, er zijn 
duidelijk aanwijzingen die ons er op attenderen dat we wellicht nog maar slechts het topje van de ijsberg 
zien van een sociaal fenomeen dat, indien volledig blootgelegd, ons geloof in een vredige samenleving 
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volledig op zijn kop zal zetten. De afgelopen vier jaren heb ik kris kras door het land gereisd en kult 
onderzoekers geïnterviewd, ritueel misbruik onderzoekers, leden van taakgroepen, therapeuten, 
onderzoeksjournalisten, overlevenden van kultsektes als onderdeel van een diepgaand onderzoek naar 
Satanisch ritueel misbruik. En dat onderzoek heeft enkele extreme zaken aan het licht gebracht die iedereen 
die het nog steeds niet zien wil, toch de ogen moet openen.  

Dat waren niet eens de zwaar verminkte resten van een kult slachtoffer die in de bossen van Massachusetts 
gevonden werden. Het was niet het bloederige pentagram dat in de huid gekerfd stond van een kult 
slachtoffer in San Fransisco. Het was eerder een vaak aangehaald FBI rapport dat in het Gedrags 
Wetenschap Centrum van Quantico- Virginia opdook. 

Het rapport was geschreven door Speciaal Hoofdagent Kenneth Lanning. Dit rapport is landelijk verspreid 
aan alle rechterlijke instanties over het hele land, en is ook herhaaldelijk aangehaald door de media in de 
afgelopen jaren. 

Dit rapport zegt kort en bondig: Met betrekking tot de zogenaamde “georganiseerde Satanische rituele 
misbruiken”( dat technisch inhoudt: twee of meer Satanische kultleden die samenzweren om een moord te 
begaan) kan het gerechtelijk systeem niet voorbijgaan aan het gebrek van enig fysiek bewijs( geen lichamen, 
geen haren, vezels of vloeistoffen achtergelaten bij gewelddadige moorden.) 

Wat zegt u? Geen lichamen? 

Het hieronder vertaalde stuk is een uitreksel uit een krant van 13 maart 1981 

Fitchburg-Massachusetts. De vermeende leider van een Stanische kultgemeenschap is vrijdag schuldig 
bevonden aan het ritueel vermoorden van een jonge prostituee uit Fall River-Massachusetts vorig jaar. Carl 
Drew stond er emotieloos bij toen het oordeel werd geveld. Hij werd met ingang van onmiddellijk tot 
levenslang veroordeeld. Zijn slachtoffer was vermoord, verminkt en onthoofd door Drew en nog twee 
anderen in een bloed doordrenkt nachtelijk ritueel omdat zij de sekte wilde verlaten. 

In 1993 werd de zogenaamde wet 1689 geïntroduceerd in het rechtssysteem van Massachusetts. Deze 
aanpassing in de wet verbiedt “zekere rituele handelingen” Sommige van deze handelingen worden 
omschreven als: ritueel ontleden van het lichaam, rituele verminkingen, marteling, het offeren van dieren 
en mensen. ( een soortgelijke wet werd in 1990 in Idaho doorgevoerd) 

( Inzet: Gij zult niet doden uit de bijbel van het jaar 0 was daar toen zeker nog niet bekend? 

In het in 1993 uitgegeven boek Raising Hell van auteur en onderzoeksjournalist Michael Newton  staat het 
volgende te lezen: “Terwijl je sommige ignorante figuren in onze samenleving hun onwetendheid zou 
kunnen vergeven, zou FBI agent Lanning toch beter moeten weten. Zoals hij toch zeker zal moeten weten 
staan er in 23 verschillende staten en bij minstens 9 verschillende rechtbanken in het buitenland, op dit 
moment kult gerelateerde moordenaars terecht. Talloze andere occultisten zitten op dit moment hun tijd 
uit voor het praktiseren van hun “geloof” waarbij handelingen verricht werden als verkrachting, 
mishandeling van mensen, dierenmishandeling en rituele ontoelaatbare gebruiken, evenals brandstichting. 

De organisatie “LookingUp” die aanvankelijk in het leven geroepen werd om incest slachtoffers te 
ondersteunen en te begeleiden, vangt circa 15000 mensen per jaar op, waarvan 40% zegt te zijn misbruikt in 
ritueel of kult gerelateerd misbruik. Volgens een woordvoerder van JUSTUS Unlimited in Denver, een non-
profit organisatie en onderzoekscentrum, krijgen zij ruim 7000 Satanisch ritueel gerelateerde misbruik 
meldingen per jaar. En wat meer is, bij hun komen nu ook de meldingen binnen van over de hele wereld uit 
landen als Australië, Nieuw Zeeland, Engeland, Nederland, Duitsland, Israel, Canada……………… 
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Gezien het tastbare bewijs dat van over de hele wereld komt boven drijven, en gezien de enorme 
hoeveelheid mensen die melding maken van Satanisch kult gerelateerd misbruik, lijkt het toch wel erg 
vreemd dat juist de FBI met zo`n vreemde bewering naar buiten komt in een poging het fenomeen dat 
steeds vaker het nieuws haalt, al is het maar via de alternatieve media, blijkbaar in de doofpot te willen 
duwen. Het was natuurlijk ook, en laten we dat vooral in deze context niet over het hoofd zien, diezelfde 
FBI, die in de eerste helft van de vorige eeuw ook steeds riep dat er geen georganiseerde misdaad was. Dat 
had toen met het zogenaamd niet bestaan van de Maffia te maken!  In feite, zoals we hebben kunnen lezen 
in dit boek, is het juist de Maffia en de CIA die het meeste bloed aan hun handen hebben kleven. Er is, 
bijvoorbeeld, een geheimhoudingscode die contractueel vastgelegd wordt en ondertekend dient te worden 
met; Volgens Wendell Amstutz, auteur van Satanism in America, het eigen bloed van de ondertekenaar. 
Zo`n contract ( volgens Amstutz) is gekoppeld aan levenslange toewijding en gehoorzaamheid. Hiermee op 
enig moment te willen breken is je eigen doodvonnis tekenen. En dat was nou precies wat vier Californische 
Satanische kult “deserteur”s overkwam op een noodlottige avond in 1990, toen de “deserteurs” werden 
opgespoord in een woning aan ( van alle mogelijke adressen juist) Elmstreet in het kleine plaatsje Salida ( 
Inzet: Salida is Spaans voor Uitgang of Vertrek, hoe cryptisch wil je het hebben?) De vier vluchtelingen 
werden geslagen, met messen gestoken en tenslotte onthoofd, wat er achterbleef was een slachtveld. Het 
spoor van de daders leidde terug naar vijf Satanische kultleden en het spoor werd langzaamaan verder 
ontrafeld. Deze vijf, die werden aangeklaagd waren lid van een Satanische sekte die 55 leden telde, en die 
zich over drie staten uitstrekte. Veelal woonachtig in kampeerwagens had het enigszins het zelfde aanzien 
als het Waco Branch Davidian complex. Er was echter een groot verschil, wat er speelde binnen de sekte in 
Salida, maakte van het gebeuren in Waco slechts een kindervoorstelling. 

Randy Cerny, directeur van het noordelijk deel van de Californische Rituele Onderzoekscommissie had de 
sekte van dichtbij gevolgd, en na de veroordelingen had hij diverse sekteleden geïnterviewd en hij had ook 
inzage gehad in uitgebreide verslagen die door de leden zelf waren bijgehouden.Hij zei dat de sekte Satan 
aanbad, en dat zij de leer volgden van de beroemde Satanist Aleister Crowley,( de man op de foto naast Bob 
Hope) waarbij zij zich bezig hielden met seksueel misbruik, ritueel martelen inclusief het gebruik van 
elektroshock, kindermisbruik, moord…….. met andere woorden, veel van de zelfde dingen die Satanisch 
ritueel misbruikte slachtoffers zonder uitzondering allemaal te melden hadden. Cerny vertelde ook dat uit 
zijn onderzoek bleek dat sekteleden uit alle lagen van de bevolking afkomstig waren. Hieronder was ook een 
tandarts, een minister, en een vrouw die bij de rechtbank een functie van aanzien vervulde. Hieruit blijkt dat 
Satanisten niet bij uitstek bestaan uit gestoorde junkies, ontspoorde hashkikkers, verveelde werklozen en 
getatoeëerde motorliefhebbers die een paar Metallica albums te veel geluisterd hebben. Het komt juist 
integendeel vaak voor dat slachtoffers van Satanisten tijdens verhoren te kennen geven dat zij vreselijk 
misbruikt werden door welgestelde respectabele zakenlui, of mensen van enige politieke status. Ook 
doktoren, wetshandhavers en coachen van diverse takken van sport werden regelmatig genoemd als de 
misdadigers. Dit maakt blijkbaar allemaal deel uit van de façade. Een van de vrouwelijke Matamoros 
sekteleden, die verantwoordelijk was voor de 13 griezelige offers/moorden in Mexico enige jaren geleden, 
doceerde rechten aan het Texas Southmost College op het moment dat zij gearresteerd werd. “De 
Californische tak van de Satanisten was erg nauw verweven, erg geheimzinnig en zeer wel toegerust qua 
geheime lokaties, apparatuur etc.,” zei Cerny. 

De Satanistenkult werd gerund onder het mededogenloze staalharde regime  van de charismatische leider 
en hog priester Gerald Cruz. En net zoals David Koresh had gedaan in Waco, gebruikte ook Cruz slaap 
onthouding, hersenspoeling, marteling om de leden binnen zijn gemeenschap in toom te houden. Tijdens 
een rechtszitting in Oakland in December 1992 noemde kult expert Daniël Goldstine Cruz een “kwaadaardig 
en sadistisch individu.” Dat vond de jury ook, en Cruz en andere kultleden werden ter dood veroordeeld 
voor moord. Twee ander sekteleden kregen levenslang. 

“Nu moet je dit eens proberen in gedachten 25 jaar terug te zetten in tijd,”zei Cerny, “Stel je nu eens voor 
dat er iemand een politiebureau binnenkomt of bij een therapeut en hij of zij zegt:”Ik begin herinneringen te 
krijgen aan mijn vader als sekteleider van een Californische Satanisten kult beweging. Ze bewerkten hun 
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slachtoffers met hersenspoelingen, ze martelden ze met elektriciteit, ze verkrachtten mij. Ze offerden dieren 
en vermoorden mensen….” 

Cerny vroeg zich af, of dat allemaal afgedaan kon worden als “Valse herinneringen.” De columniste Molly 
Ivins dacht er ook het hare van, want ze schreef in een kolumn in mei 1994 :”Sociaal maatschappelijk 
werkers die te maken krijgen met kindermisbruik, hebben nachtmerries van de mensen die bij hun komen 
met allerlei onzinverhalen en valse herinneringen aan Satanisch ritueel misbruik.” 

Een van die valse herinneringen die niet vals bleek te zijn was die van Monika Beerle zoals uit onderstaand 
nieuwsbericht van 18 februari 1992 zal blijken. 

New York. Leden van een plaatselijk kultgenootschap hebben ballerina Monika Beerle vermoord in augustus 
1989, waarna ze haar hebben ontleed en haar vlees aan de daklozen gevoerd, als onderdeel van een 
Satanisch ritueel. Bronnen van uit het rechtssysteem zeiden gisteren, nadat ze een kultlid hadden 
gearresteerd in verband met de slachting,:”Het grote publiek genereert nog te weinig aandacht voor dit 
thema, om de politiemacht grootschalig op de been te krijgen, en het FBI rapport dat er niets aan de hand is 
maakt ons werk ook niet gemakkelijker.” Deze bron was verder van mening dat het Satanisme wijd verbreid 
is en moeilijk uit te roeien zal zijn, en dat het inderdaad een levensbedreigende situatie veroorzaakt midden 
in de samenleving. Voor een dakloze alcoholist die de boeken inging als John Doe nummer 60 bleek ook 
weer eens te meer hoe gevaarlijk deze sekte is. Zijn lichaam werd gevonden in San Fransisco. Volgens een 
artikel in de San Fransisco Chronicle van 6 mei 1988 had het slachtoffer een pentagram in zijn borst gekerfd 
staan met een scherp voorwerp ( vermoedelijk een mes)en verder had hij littekens op zijn billen die 
verdacht veel op striemen van zweepslagen leken, een steekwond in zijn nek, kaarsenwas in zijn rechteroog 
en in zijn haren, en een lip was open gesneden. Het naakte lichaam droop letterlijk van het bloed. Voor deze 
gruwelijke moord werd een zekere Clifford St, Joseph gearresteerd en veroordeeld tot 34 jaar of levenslang. 
Het duurde 9 dagen voordat men de verdachte wist te lokaliseren en arresteren in zijn woning. In zijn boek 
“Raising Hell”schrijft Michael Newton. Dat de politie St. Joseph aantrof in zijn woning, gekleed in een zwart 
gewaad, zijn metgezel Michael Bork was half naakt tot zijn middel, zijn gezicht besmeurd met cosmetica, en 
nog een andere man, Edward Spela 26 jaar oud, die volledig onder invloed van drugs was ingestort. In het 
midden van de kamer lag een jongeman van 19 jaar oud op de vloer, zijn handen geboeid met handboeien 
en omsingeld door brandende kaarsen. Onderzoek wees verder uit dat St.Joseph deel uit leek te maken van 
een Satanisten kultgroep waarbij rijke mannen betrokken waren uit de homoseksuele kringen in San 
Fransisco. 

Ook hier was het verminkte lichaam van John Doe nummer 60 absoluut onmiskenbaar echt en geen valse 
herinnering van iemand die in de war was. 

Een nieuwe term die stiekum de samenleving is binnengeslopen in de laatste jaren is het erg medisch 
klinkende : Valse herinnering syndroom. Deze term heeft zelfs geleid tot het FMSF ( False Memory 
Syndrome Foundation) welk bestaat uit een aantal verdedigers van mensen die door hun eigen kinderen 
beschuldigd worden van: ofwel seksueel misbruik, of Satanisch ritueel misbruik. Ondanks de misleidend 
wetenschappelijk klinkende naam, bestaat er volgens Judith Herman, die professor is in de psycholgie aan 
de Harvard Medische faculteit, binnen de medische wetenschap niet zoiets als een “Vals Herinnering 
Syndroom.” De naam op zich is misleidend, zo`n syndroom bestaat helemaal niet, en er is geen enkel 
wetenschappelijk bewijs dat herinneringen bewust vals kunnen zijn. Ze kunnen hooguit in twijfel getrokken 
worden. Veel professionals die zich met de materie van Satanisch ritueel misbruik bezig houden, zijn van 
mening dat we alleen nog maar getuige zijn van het begin van een fenomeen dat groeit als kool, en dat zich 
wel eens verder zou kunnen ontwikkelen tot duizelingwekkende hoogte. Ze zien hierbij een parallel in de 
verbazingwekkende snelle groei op het vlak van seksueel misbruik. “Het was nog in de 70er jaren,”zegt 
Herman,”dat verkrachting als zeldzaam werd beschouwd, en incest nog een universeel taboe was. Nog geen 
twintig jaar geleden bijvoorbeeld, was er in het tekstboek voor de psychiatrie nog te lezen dat incest volgens 
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een schatting hooguit één keer op een bevolking van een miljoen mensen voorkwam. De populaire 
professionele literatuur destijds stelde zelfs vragen bij het karakter van de slachtoffers en trokken de 
geloofwaardigheid van de vrouw die met de klachten kwam in twijfel. Vandaag de dag wordt daar heel 
anders mee omgegaan, het probleem wordt onderkend en seksueel misbruik en incest zijn thans uitgebreid 
onderzocht en gedocumenteerd.” 

In het geval van valse herinnering beschuldigingen, moeten we misschien wat meer tijd spenderen aan het 
betwijfelen van het karakter van sommigen van diegenen die het “zogenaamde” slachtoffer beschuldigen 
van waanvoorstellingen en onzinnig gebrabbel. En wie weet, is het geen slecht idee om daarmee te 
beginnen bij de False Memory Syndrome Foundation zelf, want die geven nogal hoog op over zichzelf, zoals 
blijkt uit een stukje uit hun eigen FMSF nieuwsbrief van 28 februari 1992, waarin de organisatie over zichzelf 
schrijft:”U vindt binnen onze organisatie geen pedofielen. Wij zijn een stel goed uitziende mensen, grijzend 
haar, goed gekleed, gezond, gelukkig glimlachend…. Ieder van ons is iemand die u hoogstwaarschijnlijk 
interessant vindt en graag tot uw vrienden zou willen rekenen.” 

Nou ja zeg. Bescheidenheid is in ieder geval geen deugd die ze zichzelf mogen aanrekenen. 

In de herfsteditie van de Cleveland Plain Dealer uit 1989 valt te lezen:”Drie bewoners van het Norwalk 
district worden aangeklaagd wegens het openen van twee graven op het plaatselijke kerkhof, daarop 
hebben ze de lichamen onthoofd en de schedels gestolen. Ze zeiden deel uit te maken van een sekte en dat 
ze kort geleden instructies hadden ontvangen over hoe ze baby`s moesten offeren aan Satan. De politie van 
Norwalk neemt de zaak hoog op en heeft een diepgaand onderzoek gelast. 

5 mei 1993. Drie jongetjes van acht jaar reden op hun fietsjes op een landweg in West Memphis – Arkansas, 
toen ze plotseling van de weg af gedwongen werden en op een vreselijke manier om het leven werden 
gebracht. Een van de verdachten die voor de moorden aangeklaagd werd, was de 17 jarige Jessie Lloyd 
Miskelly. Hij vertelde de politie dat de moorden verband hielden met een Satanisch ritueel offer. Miskelly 
zei dat de jongens het bos in gelokt waren, dat in de buurt bekend staat als het Robin Hood Park. Daar 
werden de jongetjes gewurgd totdat ze bewusteloos waren, daarna werden ze op diverse manieren 
mishandeld waaronder anale verkrachting. Daarna werden de lichamen verminkt en het bloed werd uit een 
van de slachtoffertjes gezogen. 

Verdere aanwijzingen in de Satanische misdaden wijzen allen in de richting van een en hetzelfde lesboek 
van de meester zelf, de beroemde Satanist Aleister Crowley, die in zijn boek :”Magick in Theory and 
Practice” schreef:” Het bloed is het leven…ieder levend organisme is de opslagplaats van energie… bij de 
dood van een dier wordt deze energie plotseling vrijgegeven. Het dier moet daarom gedood worden 
midden in een cirkel of driehoek, zodat de energie niet kan ontsnappen. Om de hoogste spirituele werking 
te krijgen, moet men een slachtoffer kiezen met de grootste en puurste kracht. Een mannelijk kind van 
perfecte onschuld is het meest bevredigend en passend slachtoffer.” 

Grote kans, dat de zeven jaar oude Yvando Caetano een leven van perfecte onschuld leefde, net zoals de 
meeste kinderen van zeven jaar oud in het stadje Guaratuba in Brazilië. Dit kon wel eens de doorslag 
gevende oorzaak geweest zijn van zijn vroegtijdige dood. Volgens een artikel van CNN op 28 juli 1992 werd 
Yvando gevonden in een ondiep graf. Zijn armen en benen waren verwijderd, zijn inwendige organen er uit 
gesneden. Rituele gebruiksvoorwerpen werden naast het lichaam gevonden. Rechercheur Jose Moscic 
Favetti zei dat de politie ervan uitging dat de vrouw van de burgemeester en haar dochter betrokken waren 
bij een satanische sekte, en dat de vrouw van de burgemeester vijf leden van de sekte had betaald om 
Yvando aan Satan te offeren, om de burgemeester een goed politiek jaar te schenken. De verhalen ( over de 
diverse aspecten van de kult rituelen) zijn vrijwel overal identiek, of het verslag nu komt uit Melbourne-
Australië, Vermont-Utah of uit Nederland. Dit leidt tot het geloof, dat deze rituele moorden niet alleen over 
de hele wereld plaatsvinden, maar juist door de gedetailleerde overeenkomsten tussen de diverse 
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moorden, kun je niet anders als tot de conclusie komen dat er een strak netwerk bestaat van onderlinge 
samenwerking….wereldwijd. 

Zijn alle kinderen in Guarutuba –Brazilië nu in gevaar door deze satanische sektes? Het kleine stadje geeft 
daar wel enig idee van. Naast de dood van de 7 jarige Yvando in juli 1992, worden er vanaf januari van 
datzelfde jaar nog tien jongetjes vermist. Volgens Brandon Perez, directeur van een organisatie in Houston -
Texas die zich inzet om vermiste kinderen terug te vinden, verdwijnen er circa 400.000 kinderen per jaar in 
Amerika alleen al! Bijna de helft van deze kinderen wordt nooit meer teruggevonden. Perez voegt er 
schouder ophalend aan toe:”De meeste van deze zaken worden niet eens serieus onderzocht.” 

Dit zijn alweer oude gegevens, de gegevens van 2014 noemen nu al ruim 750.000 kinderen per jaar tot 12 
jaar oud. 

In zijn boek”The Franklin Cover-Up, Child Abuse, Satanism and Murder in Nebraska” interviewt de schrijver 
en voormalig Senator van Nebraska John De Camp een voormalig FBI agent met een 28 jarige staat van 
dienst ( dezelfde man die ook door Brice Taylor benaderd werd) Ted Gunderson. Sinds dat Gunderson zich 
heeft teruggetrokken van de FBI vanwege zijn pensioen gerechtigde leeftijd, heeft Gunderson zich alleen 
nog maar bezig gehouden met onderzoek naar Satanistisch ritueel misbruik. ( volgens dit stuk, een ander 
verhaal over deze Ted Gunderson volgt hier verderop nog.) 

De Camp schrijft hierover:  Bewijsmateriaal uit het onderzoek van Gunderson heeft hem overtuigd van de 
feiten dat er elk jaar opnieuw tientallen duizenden kinderen of jonge mensen verdwijnen uit hun eigen huis, 
en dat velen van hen ritueel geofferd worden. Niemand kent de preciese aantallen, want de FBI houdt de tel 
niet bij. Gunderson doet daarbij de constatering:”De FBI heeft een perfect databestand van alle gestolen 
auto`s per jaar, Het weet precies hoeveel moorden er op jaarbasis plaatsvinden, hoeveel berovingen, 
verkrachtingen, maar de FBI heeft geen idee van het aantal vermiste kinderen die elk jaar opnieuw 
verdwijnen. Ze vragen gewoonweg niet naar die gegevens, om de doodsimpele reden dat ze die niet zien 
willen. Ze zouden zich onmiddellijk geconfronteerd zien met een luide schreeuw van het volk om actie. De 
cijfers liegen niet en laten een structureel probleem zien dat om daadkracht en actie vraagt. Iets dat hoog 
boven de FBI uit torent houdt hen tegen. Ik weet niet wat.” 

Het gaat hierbij niet eens meer alleen om al de vermiste kinderen die waarschijnlijk al dood zijn, er lopen er 
waarschijnlijk ook nog heel veel rond die “slechts aangeschoten wild” zijn, en die ook heel hard hulp nodig 
hebben. 

Pamela Hudson die een bureau runt voor opvang van kinderen die geestelijk in de war zijn, begon de 
symptomen van SRA  (Seksueel ritueel misbruik) waar te nemen bij diverse kinderen die naar haar verwezen 
werden in 1985. Wat er zich daarna voordeed was een angstwekkend fenomeen. In de loop van de rest van 
het jaar 1985 en verder in het begin van 1986 kwamen er in totaal 24 kinderen bij haar, allemaal afkomstig 
van één en dezelfde dagopvang, allemaal het bewijs met zich meedragend van regelmatig en langdurig 
ritueel misbruik op diverse manieren, en……..wat het meest verbazingwekkende was, was het feit dat deze 
gevallen los van elkaar bij haar binnen kwamen. De ouders hadden onderling geen contact gehad. De 
symptomen die de kinderen lieten zien varieerden van nachtelijke angstaanvallen, hevig transpireren 
s`nachts, extreme verlatingsangst, ongecontroleerd overgeven, 3-4 en 5 jarigen die zich, op bizarre en bij 
hun leeftijd totaal niet passende wijze, seksueel uitlieten, sadistisch gedrag etc.; allemaal duidelijke 
indicaties dat hier meer aan de hand was. Doordat Pamela Hudson zich langere tijd intensief met de 
kinderen bezighield kwamen langzaamaan de verhalen op gang. De kinderen vertelden dat ze opgesloten 
werden in kooien, voor korte tijd begraven werden in doodskisten, geïnjecteerd werden met drugs, dat er 
op hen geplast en gepoept werd, dat ze seksueel misbruikt waren en dat ze gedwongen waren om toe te 
zien bij dierlijke offers maar ook bij het doden van kinderen. Hudson stapte met haar informatie naar de 
autoriteiten, maar het districts rechtsgebouw besliste geen vervolging in te stellen. Een hevig teleurgestelde 
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Hudson zei dat men de beslissing baseerde op een gebrek aan fysiek bewijs, en de kinderen werden als “te 
jong om geloofwaardig te zijn” in een hoekje gezet. Een jury in Austin, in de staat Texas, dacht daar enige 
jaren later toch anders over, en vond de verhalen van de kinderen over seksueel en Satanisch misbruik 
geloofwaardig genoeg, om de directie van Fran`s dagopvang ( Fran en Dan Keller) achter slot en grendel te 
zetten. Net zoals bij de zaak in Californië spraken de kinderen over extreme vormen van misbruik 
,mishandeling en bedreigingen. Hierbij waren ze bedreigd met vuurwapens, levend begraven in doodskisten 
voor enige tijd, gedwongen om deel te nemen aan de productie van pornografische films, en ook hier weer: 
het verplicht toekijken terwijl een peuter vermoord werd. Ook hier was er weer sprake van een 
“zogenaamd”offer aan Satan. In aanvulling hierop, ben ik tijdens mijn onderzoek soortgelijke gevallen 
tegengekomen in dagopvangcentra in Florida, nog enkele in Californië, Massachusetts, New jersey, en in 
Christchurch-Nieuw Zeeland. 

(Inzet: Dit past volledig in het beeld dat Brice Taylor schetste over de situaties in de dagopvang van de 
allerkleinsten, die daar al in “vooropleiding” zaten voor de echte programmering met mind-control die 
daarna nog pas beginnen moest.) 

Het langstslepende proces in de Amerikaanse geschiedenis, het geval van de McMartin Day school in 
Californië, was een van de eerste kinderopvang centra waarbij de aanklacht tegen Satanisch Ritueel 
misbruik op tafel kwam. Er waren zo`n 500 klachten ingediend, onafhankelijk van elkaar, bij de Manhattan 
Beach Police Department, die allen verband hielden met deze ene zaak. De verhalen van de kleine kinderen 
kwamen duidelijk overeen met andere gevallen. In het geval van de McMartin aanklachten was er echter 
duidelijk een afwijkend detail te bespeuren. De kinderen spraken allen van misbruik in een ondergrondse 
tunnel die zich volgens hen onder de dagopvang bevond. 

Daarop werd er een onderzoek ingesteld, op verzoek van de ouders, door een archeoloog, die door de 
ouders zelf ingehuurd was. Deze man wist te vertellen dat er in het verleden al eens een privé detective met 
een onderzoek was gestart en enig graafwerk had gedaan rondom de dagopvang, waarbij hij botjes had 
opgegraven die van konijnen bleken te zijn. De kinderen spraken ook over konijnen die geofferd werden aan 
Satan. Hij werd gevraagd te getuigen voor de rechtbank over zijn vondst. De dag voordat dit gebeuren zou, 
werd deze detective dood aangetroffen met een kogel in zijn lichaam. Dat werd als zelfmoord afgedaan. Er 
kwamen toen erg veel vragen van alle betrokken partijen, en er werd (onder grote druk van de betrokken 
ouders) opnieuw gegraven bij de dagopvang. In totaal werden er zeven gaten gegraven rondom het gebouw, 
die allemaal niets opleverden. De archeoloog vond dit een vreemde manier van doen, want de kinderen 
hadden immers duidelijk aangegeven dat de tunnel zich onder het gebouw bevond, en niet ergens er naast. 
Deze archeoloog, een zekere meneer Stickle, had met een speciaal apparaat dat op afstand dingen onder de 
grond kan vinden nog door de autoriteiten laten zoeken, maar er werd gerapporteerd dat er geen tunnels 
waren aangetroffen. Dat was in 1985. Het ontbreken van die tunnel deed de geloofwaardigheid van de 
verhalen van de kinderen geen goed. Stickle`s bedrijf werd daarop nogmaals ingehuurd door de verontruste 
ouders in 1990. Gebruikmakend van de modernste apparatuur en radar die diep in de grond doordringt, 
kwam Stickle, die nu zelf het onderzoek leidde eindelijk met het nieuws dat er wel degelijk een tunnel onder 
het gebouw aanwezig was. Precies op de plek waarvan de kinderen al die tijd al beweerd hadden dat hij daar 
was. Hoewel er nu dus bewijs was voor het bestaan van de ondergrondse tunnel onder de dagopvang, werd 
het nooit als nieuw bewijs geaccepteerd in de rechtbank, waar deze langslepende zaak nog steeds 
voortsukkelde. “De vondst van die tunnel is van groot belang voor de zaak,”zei Stickle, “Want, het tot die 
dag ontbreken van bewijs van het bestaan van deze tunnel, werd in de rechtbank bij herhaling gebruikt om 
de verhalen van de kinderen als ongeloofwaardig af te stempelen.” De aangeklaagde staf van het McMartin 
dagopvang centrum, werd uiteindelijk vrijgesproken, maar sommige van de ouders hebben het gevecht nog 
niet opgegeven. Een rapport van maar liefst 200 pagina`s is door hen openbaar gemaakt over deze zaak, en 
de vondst van de tunnel, in een poging deze zaak en daarmee de algemene gang van zaken in deze gevallen, 
onder de aandacht van de massa te houden. Aan de hand van dit verhaal wordt het meer en meer duidelijk 
dat er heel veel “gewonde”volwassenen rondlopen met de nasleep van het seksueel ritueel misbruik op 
jonge leeftijd. Als het directe gevolg van het onrecht dat hen op zeer jonge leeftijd is aangedaan lijden 
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vandaag de dag nog heel veel van deze mensen aan ernstige waanvoorstellingen, schizofrenie en 
persoonlijkheidsstoornissen. Veel van deze mensen hebben de allergrootste moeite om zich elke dag weer 
opnieuw door hun vaak opgedrongen verslavingen heen te worstelen, zijn zwaar depressief, terwijl de 
omgeving geen idee heeft wat er aan de hand is, vertonen gedrag van zelfverminking en worden door de 
maatschappij opzij gezet als: volledig doorgedraaid. Een lichtpuntje hierbij is, dat er een steeds beter 
therapeutische behandeling voorhanden is met zeer veel, qua techniek, onbegrijpelijke mogelijkheden om 
de overlevenden van dit onzichtbare slagveld te helpen. De vooruitzichten voor iemand die zich onder 
behandeling wil laten stellen, zijn over het algemeen erg goed. 

Er zijn gelukkig ook nog groepen in onze samenleving, die zich het lot  wel aantrekken van de overlevenden 
van deze terreurdaden, en deze mensen slaan de handen ineen, en verzamelen zich, in steeds meer en 
meer taakgroepen en opvangcentra, om de boodschap naar de buitenwereld duidelijk te maken dat het hier 
niet om de op hol geslagen fantasie van een paar kinderen gaat, maar dat er sprake is van een structureel 
probleem in onze samenleving. Zo is er in Los Angeles een Taakgroep tegen Ritueel Misbruik  opgericht die 
The County Commission for Women heet. In Minnesota is er een groep die zich The Minnesota Awareness 
of Ritual Abuse noemt. In Arlington Texas is een nationaal programma opgericht waar men de overlevenden 
van Satanische en mind-control projecten een veilig toevluchtsoord biedt in meerdere safehuizen. Het zal 
iedereen die dit leest, duidelijk zijn dat dit nooit genoeg kan zijn, en of we het nu wel of niet kunnen of 
willen accepteren, Satanisch Ritueel misbruik is net als mind-control een hedendaagse werkelijkheid, en net 
zoals er in het geval van het McMartin dagopvang centrum door de ouders zelf actie ondernomen werd, 
zullen wij als samenleving onze mouwen verder op moeten rollen en dieper graven, veel dieper, om de 
volledige waarheid boven tafel te krijgen, want de brieven van wanhopige mensen die ons op dagelijkse 
basis bereiken, vertegenwoordigen beslist niet steeds iemands “valse herinneringen.” Dat gaat over echte 
kinderen, met echte traumatische ervaringen.  Bron:Daniël Ryder 

Daniël Ryder ( heel gemakkelijk door u zelf terug te vinden op internet ) is een onderzoeksjournalist en 
adviseur en tevens de auteur van Breaking the Circle of Satanic Ritual Abuse. Het bovenstaande artikel is 
van zijn hand en gebaseerd op materiaal uit zijn boek: The Cover-up of the Century. 

De doofpot van de eeuw. 

Ook in Nederland kennen wij bijvoorbeeld: de Demmink Doofpot, waarbij ook Joris Demmink 
onschendbaar lijkt, en ook van hem is genoeg bewijsmateriaal boven water gebracht over zijn 
homoseksuele contacten met hele jonge kinderen ( met name in Turkije) waarbij ook melding werd 
gemaakt van pornografische filmopnamen van zogenaamde Snuff-movies, waarin hele jonge 
slachtoffertjes eerst verkracht worden en vervolgens vermoord. Drs. J.Poot sr. schreef er een uitgebreid 
boekwerk over, dat hij heel toepasselijk De Demmink Doofpot noemde. 

Ook hier gaat alles weer in de doofpot, alsof deze lieden onschendbaarheid genieten, en volledig boven 
de wet staan.  

Ziek is onze maatschappij en ziek word ik van die zogenaamde hoog aangeschreven politici, die blijkbaar 
alleen op een hoge functie zitten om hun eigen misdaden te kunnen verhullen. Misdaden waarbij het wel 
lijkt alsof deze lieden onantastbaar, onschendbaar zijn. 

Er heerst een vreselijke, besmettelijke ziekte op onze mooie aarde, die vele malen erger is als Ebola. 

Net als bij mij, komt waarschijnlijk ook bij u de gedachte:”Is dit allemaal wel betrouwbaar? Is hier ook 
maar iets van waar?” Tja, zoals ik het zie, is het verhaal op een dusdanige manier verteld, dat het of 
allemaal een grote leugen is, of het is allemaal de waarheid. Daar tussenin zit hier geen grijs gebied. Ik 
neig bij deze twee mogelijkheden naar de waarheid. En, alsof het zo zijn moest, kreeg ik via een kanaal, 
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dat mij regelmatig van nieuw materiaal voorzag, terwijl ik aan dit boek werkte, plotseling en min of meer 
op de valreep, terwijl het boek bijna af was ) onderstaand artikel toegespeeld. Voor iedereen die het in 
de originele Engelstalige versie wil lezen is hier de link. 

http://www.theeventchronicle.com/study/george-bush-pedophile-sex-ring-blackmail-congress/  

JANUARY 21, 2015  

George Bush Pedofiel sexnetwerk en chantage van het congres 

 
Bron: The Event Chronicle van 13 Januari 2015 ·  
 
“The Franklin Cover Up” is nog maar het topje van de ijsberg. 
  
(inzet: De aanhef van dit artikel verwijst naar:”The Franklin Cover Up” een boek dat over de pedofiele 
sexring van Lawrence King gaat, die kleine jongetjes verhandelde aan prominente pedofiele 
homoseksuelen, deze Lawrence King zit inmiddels een lange gevangenisstraf uit) 
 
George HW Bush is een bekende kwaadaardige pedofiel, die de touwtjes in handen had bij een kindersex 
netwerk waarmee hij regelmatig congresleden wist te compromitteren in de 80er jaren. Zoals alles 
binnen de Amerikaanse regering hadden ook deze “projecten”codenamen. Deze programma`s stonden 
te boek als Operatie Brownstone en als Operatie Brownstar. De vice president ( In dit verband een echte 
VIEZE PRESIDENT ) van de verenigde staten van Amerika, smokkelde kinderen naar binnen bij het 
optrekje van Senator Barney Frank, dat onder ingewijden bekend stond als “Brownstone.” Hier werden 
grootse cocktailparty`s georganiseerd ( in de stijl a la Bob Hope!), waarbij de willige en soms ook 
onwillige gasten een beetje “Voodoo elixer”in hun drankje gedaan werd, waardoor alle remmen los 
gingen. 
Om een zaak te kunnen bewijzen, moet je iemand hebben die zelf betrokken was of getuige was, of 
documenten waaruit e.e.a. onomstotelijk naar voren komt. In dit geval waren het documenten van de 
Amerikaanse Douane, die de zaak onderbouwen zonder dat er iemand vermoord hoeft te worden die 
nog steeds in leven is. In het document zit een artikel dat in de US News and World Report verscheen op 
27 december 1993, dat getiteld was:”Door een Erg Duister Glas.”  Het bevat namen van agenten, 
spionnen en een heel oud onderzoek en een hele sectie van de Amerikaanse Douane waar geen enkele 
naam met vilstift onleesbaar gemaakt is. 

  Ted Gunderson ( wolf in schaapskleren)  

Er zijn mensen die zich een kopie van dit  document hebben laten aansmeren ( tegen vette betaling) 
door de inmiddels overleden oplichter en charlatan Ted Gunderson.  
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(Inzet: Ja, inderdaad, dezelfde man die ook door Brice Taylor in vertrouwen werd genomen, Brice Taylor 
heeft wellicht, door haar programmering, ergens gedurende het proces het volledig overzicht verloren, 
en is elke mensenkennis kwijt geraakt, of het kan natuurlijk ook zijn, dat door haar kindermisbruik vanaf 
haar geboorte, dit deel van het menselijk verstand wellicht nooit tot volledige ontwikkeling gekomen is, 
ze maakte hoe dan ook, de ene na de andere inschattingsfout bij het leggen van nieuwe connecties 
buiten haar voorgeprogrammeerde kring. Zo ook weer met deze Ted Gunderson die ze vertrouwde, en 
wie ze regelmatig om hulp vroeg, die in werkelijkheid een grote gelijkenis vertoonde met de getoonde 
foto (rechts! – niet links) 

Op het valse document dat door Gunderson te koop werd aangeboden waren alle namen met zwarte 
inkt onleesbaar gemaakt. Aan de naam Ted Gunderson kleven synoniemen als: vieze smerige FBI-CIA 
afperser – welbekende dief – leugenaar – moordenaar – Daddy Bush FBI Troll. 

Deze Trol kwam uit zijn duistere spelonken in de 80er – 90er jaren, met slechts één opdracht van George 
Bush, en die luidde:”Houdt mijn rug vrij.” De taak die Gunderson kreeg bestond hieruit, dat hij alle nog 
levende slachtoffertjes van George Bush moest lokaliseren en in de gaten houden. Iedereen die een 
bedreiging voor Bush kon vormen, en daarmee voor Gunderson zelf (wanneer hij zijn werk niet goed 
deed!) en ook voor de chantagepraktijken van CIA`s George Pender, die met het bestaande kinder 
seksnetwerk de congresleden in zijn “binnenzak” had.  

( Inzet: zo kwam Ted Gunderson dus heel listig met Brice Taylor in contact!)  

Ted Gunderson dook in de vroege 90er jaren opnieuw op, zogenaamd als iemand die in opdracht van de 
CIA onderzoek deed naar de handel en wandel van de zwarte republikein Larry King, die in verband 
gebracht werd met verduistering in het Franklin schandaal en het pedofielennetwerk die via “Boystown” 
(een jongensinternaat voor weeskinderen!) steeds voor “verse aanvoer”zorgde voor de dik betalende 
pedofiele klantenkring uit politieke kringen en uit de high society. Het was nota bene deze zelfde 
Lawrence King, die tijdens de Republikeinse conventie in 1988 George HW Bush aankondigde als de 
nieuwe president van Amerika. Ted Gunderson was daar ook, om eventuele getuigen en/of kinderen “op 
te ruimen”van Boystown, waarvan er veel waren getransporteerd naar Washington DC en daar waren 
verkracht door deze pedofielen binnen dit Bush – Gunderson – Pender pedofiele seksnetwerk, ook wel 
bekend onder de naam “Brownstar.” 

 Richard Cheney 
Het ware verhaal werd nooit door iemand hardop verteld. Dat kinderen van weeshuizen verspreid over 
heel Amerika, in de 80er jaren naar Washington DC kwamen, op uitnodiging van het Witte Huis en op 
kosten van de belastingbetaler, om onwetend verstrengeld te raken in een groots chantage schandaal 
waarbij groots ingezet werd op chantage van alle leden van het congres; niemand uitgezonderd. 
Pappie Bush, Dick Cheney, en John Sununu stonden volgens bevestigde bronnen keurig netjes naast 
elkaar bij het Witte Huis om de kinderen en hun verzorgers welkom te heten. 
 
(Inzet: dit scenario doet mij meteen weer terugdenken aan de werkwijze hier bij ons in Nederland, waar 
niets vermoedende kindertjes ook gelokt worden naar “het koningshuis”) 
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Bij de eerste kennismaking werd er dan meteen, totaal onopvallend voor de bewuste kinderen, al een 
eerste selectie gemaakt. “Hoe heet jij?” was een vraag die de pedofielen meteen de naam van hun 
voorgeselecteerde slachtoffertje toespeelde. 
Later op de dag werd er dan een telefoontje gepleegd naar het hotel waar de verzorgers en de kinderen 
ondergebracht waren, en dan werden de voorgeselecteerde kinderen uitgenodigd voor een heus diner 
op het Witte Huis. “Onze keuze is gevallen op: Kleine Billy, Mary, Johnny, Timmy en Pam om ons 
gezelschap te mogen houden tijdens het diner vanavond. 
 
De verzorgers dachten dat het wel een goed idee was voor de kinderen, en ze begrepen zelf ook wel dat 
het Witte Huis onmogelijk alle kinderen uit het weeshuis kon uitnodigen. Gunderson en Pender, die 
samen de hele operatie aanstuurden, haalden de geselecteerde kinderen op met een limousine, en 
iemand in de limousine ving de kinderen dan op, met een blikje fris voor elk kind dat stijf stond van de 
Voodoo Elixer, en dan vertrok de limousine richting het optrekje van US Senator Barney Franks. De plek 
waar alle remmen los gingen en die bekend stond als “Brownstone.” 
 

 Barney Frank 
Natuurlijk waren daar dan ook de diverse Amerikaanse Senatoren, Republikeinen en vertegenwoordigers 
van diverse afdelingen van de regering. Er waren ook volop erg mooie vrouwelijk prostituees, ( inzet: 
wellicht robots?) die allemaal druk bezig waren om de Voodoo Elixer ongemerkt aan alle aanwezigen toe 
te dienen, zodat iedereen aanvankelijk alleen het gevoel had dronken te zijn. Deze voodoo elixer “viel” 
vaak pas na enige tijd, dus tegen de tijd dat Cheney, Bush, Sununu en consorten op kwamen dagen met 
de kleine kinderen, kon “het feest” echt beginnen. Hierbij gaven de heren George HW Bush vieze 
president van Amerika, Dick Cheney en John Sununu een demonstratie van hoe je kleine kinderen moest 
verkrachten, terwijl de camera`s in de verborgen opstellingen allemaal volop draaiden. Iemand die zich 
voordeed, alsof hij door het Witte Huis gestuurd werd, liet bij het hotel weten dat de kinderen sliepen en 
dat ze in goed handen waren, dat ze de volgende dag terug zouden komen na het ontbijt. 

 John Sununu  
De verzorgers van de kleine kinderen hadden van het hele gebeuren geen enkel vermoeden, totdat circa 
een half jaar later, enkele van de kinderen bij een tv uitzending plotseling naar de tv wezen en 
zeiden:”Hij heeft zijn ding in mij gestopt.” Waarbij er op zowel anus als vagina geduid werd. Deze 
verzorgers werden hierdoor meteen gealarmeerd, en begonnen vragen te stellen, en ze wisten zich 
aanvankelijk geen raad, want wie moet je nu bellen als het de regering zelf betreft? 
Er werd besloten om contact op te nemen met het gerenommeerde “People Magazine” dat uiteindelijk 
ongeveer een miljoen dollar spendeerde aan een uitgebreid onderzoek naar deze gang van zaken, en ze 
bezochten daarvoor alle weeshuizen in Amerika. De bevindingen waren ronduit schokkend en 
bevestigend, deze kinderen die geselecteerd waren voor een “extra bezoek”aan het Witte Huis, 
bevestigden niet alleen dat zij ontvangen waren door Bush, Cheney en Sunuru, maar ze bevestigden ook 
het seksueel misbruik. 
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(Inzet: George Bush senior heeft ooit in een interview gezegd:” Als de hele wereldbevolking zou snappen 
hoe politiek bedreven wordt, dan zou er nog morgenochtend een wereldwijde opstand uitbreken!” 

People Magazine kwam echter nooit met de doofpot van de eeuw voor de dag, de journalist die door ons 
werd geïntervieuwd in de late 80er jaren en in de begin jaren 90 had nooit toestemming gekregen om 
zijn verhaal te publiceren.                            Bron: The Event Chronicle van 13 Januari 2015   
 
U kent nu echter het hele verhaal. 
 
Hier is nog een aanvullende link die ook nog eens uitgebreid laat zien dat die meneer Ted Gunderson een 
echt “lieverdje“ was. 
 
http://www.veteranstoday.com/2014/02/09/mcmartin-preschool-pedophilia-case-mother-targeted-by-
fbi-ted-gunderson 

  

 

 

Tot slot nog mijn eigen overpeinzing. 

Nadat ik een geruime tijd heb gewerkt aan dit boek, waarbij ik het wel en wee van Brice taylor dagelijks  
en soms zelfs s`nachts, geestelijk moest verwerken, en daar zelf soms behoorlijk van in de war raakte, 
vraag ik me af hoe iemand in hemelsnaam in staat is, deze hel te overleven, en moet ik met diep respect, 
een hele diepe buiging maken, voor deze vrouw die dit allemaal hoogstpersoonlijk en letterlijk aan den 
lijve ondervonden heeft. Brice Taylor - Susan Ford, Ik neem mij hoed met pluim voor je af!!! 

Dames en heren, ik weet niet of Brice Taylor nog leeft, als dat zo is, is ze op 20 januari 2015 64 jaar oud 
geworden.   

Ik weet niet wat er van haar geworden is, diverse pogingen mijnerzijds om met haar in contact te komen 
via alle verschillende e mail adressen die ik van haar tegenkwam, postadressen en postbusadressen, 
hebben ( tot dusver) geen enkele reactie opgeleverd, noch van haar, noch van iemand anders. Het is u, 
uit haar verhaal, ook wel duidelijk geworden, dat ze nogal vaak verhuisde en ook steeds bedreigd werd. 
Ik heb helaas geen enkel idee hoe het nu met haar gaat in 2015. Ik hoop echter vurig dat het haar goed 
gaat en ik wens haar uit de grond van mijn hart het allerbeste toe met een gewoon leven met elke dag 
een echte glimlach op haar gelaat, en gevuld met de simpele alledaagse dingen die een mens blij maken. 

Onderstaand een van de laatste foto`s die ik van Brice Taylor vinden kon, met een van haar teksten, 
waaruit blijkt dat ze altijd is blijven vechten. 

Ik buig diep voor deze moedige vrouw. 
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Quasimodo – klokkenluider van beroep. 
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	Dit is een boek dat gaat over de plannen van de Nieuwe Wereld Orde.
	Het gaat in het bijzonder over de enorme invloed van de Amerikaanse CIA hierin, en daardoor automatisch het Witte Huis in Washington DC.
	Maar ook de Amerikaanse regering is hier slechts een onderdeel van het enorme radarwerk met wereldwijde vertakkingen.
	Dit boek laat u zien hoe het werk van de Nieuwe Wereld Orde er echt uit ziet.
	Januari  2015
	http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
	HET INTERNE KLOK PROGRAMMA
	Henry programmeerde mij in “verslaggevende persoonlijkheden” zodat hij deze kon gebruiken om te overhoren, waardoor hij de gegevens die hij nodig had van bepaalde informatiebronnen of individuen, altijd binnen handbereik had.
	Hierdoor werd ik een menselijke wandelende bandrecorder met geheugen.  Hij creëerde een zeer geavanceerd systeem, dat mij voorzag van een inwendige klok die ik voortaan met me mee zou dragen, die niet alleen precies de tijd aangaf, maar indien gevraag...
	Op deze manier kon hij na een uitzending van mij, (tijdens een opdracht in het buitenland, waar hij lang niet altijd zelf meeging) bij terugkomst “de band terugspoelen” naar een bepaalde situatie en/of tijd, en mij woord voor woord als een robot laten...
	“Wat deed je tussen 08.00 uur en 17.00 uur op 5 juni?” was zo`n vraag tijdens de training, en uiteraard had Henry alles op papier staan, en wist precies wat ik gedaan had, maar op het moment dat hij het mij vroeg, ging in mijn hersenen de “bandrecorde...
	Hij maakte daarvoor weer drie afdelingen in mijn hoofd die luisterden naar codewoorden waar in ieder geval het woord “hoe”, “waar”, of “wat” in zat.
	Mijn meest belangrijke werk bestond uit het tussen neus en lippen door informatie “onbewust” doorspelen aan mensen die hij naar me toe stuurde of met me in contact bracht, en te registreren hoe de ander daar op reageerde. Hij zei dat daarbij timing va...
	Dat werd zelfs de feitelijke naam voor een geheugen archief categorie, om alle verschillende tijden in verschillende landen op de wereldbol uit elkaar te houden en op te slaan en indien nodig op te dreunen.
	Dit werd weer gelinkt aan het programma: Het is een kleine wereld en het klokkentoren programma.
	REAGANS RANCH
	Toen Reagan president was, werd ik ook regelmatig naar zijn ranch gebracht, net zoals dat al gebruikelijk was, toen hij nog gouverneur was. Ik werd vlak bij ons huis in Agoura opgehaald door een man in een net pak, en werd naar zijn ranch gevlogen in ...
	President Reagan “acteerde” erg romantisch terwijl wij van de ranch weg reden, alsof hij zichzelf nog in een Hollywoodproductie waande. Het leek er trouwens toch erg veel op dat de rol van president voor hem ook slechts een “rol” was, alsof hij in een...
	Reagan zong eens met zijn cowboyhoed tegen zijn borst als in een stokoude romantische film, hij had soms van die buien. Dat was ook weer de jongensachtige acteur die in gedachten nog steeds in het wilde westen was met zijn paard.
	Hij legde mij eens uit dat zijn landgoed nu volledig afgezet was met prikkeldraad. Dat beviel hem eigenlijk helemaal niet. Toen hij nog gouverneur was, lag het hele terrein nog rondom open en konden zijn verre buren van alle kanten binnen komen rijden...
	Nancy Reagan kende geen genade met mij, ze was veel gemener dan Barbara Bush ooit tegen mij geweest was. Barbara Bush had haar eigen manier om mij absoluut en volledig te negeren, terwijl Nancy Reagan kwaadaardig was en dwingend. Mij beviel het ( zelf...
	DE GEBOORTE VAN ONS DERDE KIND ONDER MIND-CONTROL
	In 1980 voelde ik plotseling het diepe verlangen naar een derde kind, al weet ik nu nog steeds niet zeker of dit nu een gevoel was dat daadwerkelijk van mij afkomstig was, of dat ook dit derde kind de wens was van De Raad, Bob, Henry enz. Mijn man hee...
	( inzet: in de middeleeuwen werd het woord hysterie ( baarmoeder) voor het eerst gebruikt en was destijds nog een “beschrijving”voor een waanbeeld waarbij men dacht aan een baarmoeder die door het lichaam zwierf op zoek naar een kind. Hier doelt Brice...
	Vanuit zijn machtspositie, tussen mijn benen, terwijl hij mij onderzocht, zei mijn vrouwenarts mij dat ik dertig dagen de kans kreeg om op een natuurlijke manier zwanger te raken, en als dit niet zou lukken moest ik na dertig dagen terugkomen voor de ...
	Craig en ik kozen voor de “wetenschappelijke aanpak,” de zelfde methode die wij in het verleden hadden gebruikt om er zeker van te zijn dat ons derde kind een jongen zou zijn. En dat was hij! Op 15 maart 1982 werd in het Los Robles Ziekenhuis in Thous...
	“OORLOG” OP JORDAN RANCH OM KELLY EN MIJ TE TERRORISEREN
	Toen Kelly een jaar of drie was, werden wij gecommandeerd om naar het einde van de weg te lopen. In dit geval was daar alleen Bob Hope`s Jordan Ranch. Toen we eenmaal binnen het hekwerk waren, werden we vrijwel onmiddellijk gedrogeerd via een injectie...
	Deze gasten schoten met automatische wapens en gooiden met handgranaten en verkrachtten mij zo dus geestelijk, want ik had geen idee dat er met losse flodders geschoten werd, en dat het om oefenhandgranaten ging die ook in de films in Hollywood gebrui...
	Vanwege de ernstig traumatische impact dat dit voorval op mij had, zit een deel van de herinnering aan die dag zo stevig achter slot en grendel, dat ik er tot op de dag van vandaag niet helemaal een kompleet beeld van kan krijgen. Dit zijn de soort va...
	Terwijl ik al aardig op weg was om los te komen van mijn verleden door middel van o.a. menige deprogrammeringssessies, waarbij ik samen met mijn begeleidende therapeute diep terug ging in mijn verborgen geheugen, een traumatisch proces met vele pijnli...
	MISHANDELING VOOR GEBRUIK
	Nadat mijn kinderen geboren waren, werd ik altijd mishandeld, terwijl ze tegelijkertijd ook minstens één, maar soms alle kinderen mishandelden door ze enorm veel pijn toe te brengen. Kelly was altijd het slachtoffer, de jongens minder vaak. Deze ervar...
	Het hierna volgende verslag is een levend voorbeeld van het soort programmering en de martelingen die mijn familie en ik te verduren kregen elke keer weer wanneer we “in het belang van de nationale veiligheid” seks moesten hebben met een of andere pre...
	BOB HOPE`S ESCAPADES
	NASA
	Toen Danny nog een kleuter was, werden we samen naar de programmering gebracht. Hij was een jaar oud, toen zijn innerlijke archief geheugenruimte werd gecreëerd. Dit werd gedaan om later een grote variëteit aan ingangspunten te hebben, zonder de noodz...
	Toen Danny op de leeftijd van 3 of 4 jaar was, gingen we regelmatig met een soort van georganiseerde busreisjes mee. Daar leek het tenminste bij vertrek nog het meeste op, maar het programma was niet dat van een schoolreisje. Danny droeg een blauwe br...
	Een andere man deed een soort van visueel/optische bril ( virtuele realiteit misschien?) voor zijn ogen, en vertelde hem in de lenzen te kijken. Toen gaf de man die naast Danny stond tot mijn verbijstering een signaal naar een andere man en ik zag dat...
	Kort daarna hield de NASA man een wattenbal in gaas gewikkeld onder Danny`s neus en hij kwam vrijwel meteen weer bij. Ze bevrijdden hem van alle apparatuur en lieten hem uit zijn stoel opstaan. Het zweet droop van zijn voorhoofd, langs zijn neus, terw...
	“Mama, ik voel me zo ziek,” zei mijn kleine jongen terwijl hij naar mij toe strompelde en zijn hoofdje in mijn schoot begroef. Deze mannen gaven daarna alle aanwezige kinderen dezelfde behandeling en er was ook een meisje bij dat ik herkende als een m...
	Op onze weg langs Kanan Road, als we onderweg waren naar Zuma Beach, passeerden we altijd een groot reclamebord, waarop een tekst te lezen stond als:” U bent nu op de snelweg naar een hemels oord.” In plaats van de echte tekst tot mij door te kunnen l...
	Voor dit doel reed ik dan zelf met hem naar Point Mugu, of we werden opgewacht bij de kruising van de Kanan Road en de Agoura Road, waar we dan overstapten in de auto van de mannen in de nette pakken. Ze reden meestal in een donker gekleurde sedan met...
	Altijd als we samen iets ondernamen zoals een vlieger op laten op het strand, of een zandkasteel bouwen in het zand, kwamen die mannen en namen hem van mij weg, om hem later weer terug te brengen. Ze kwamen zelfs een keer zo uit zee aangevaren met een...
	Henry Kissinger stopte Danny vol met hoogstgevoelige informatie met de bedoeling om nog jarenlang te “rijpen” maar met de duidelijk vooropgezette bedoeling om ooit op het juiste moment voor een enorme mensenmassa deze “boodschappen”wereldkundig te mak...
	Het was op de Born Learners kleuterschool ( inzet: hoe duidelijk wil je de dubbelzinnigheden hebben? Kijk alleen eens naar de naam van de school!) Hier had ook kunnen staan Born Leaders. ( Geboren Leerlingen – Leiders ) dat de kinderen al op de leefti...
	In die tijd ging dat nog via computers waarbij erg vaak gebruik gemaakt werd van virtuele realiteit. Na de computerklas, nam ik Danny en zijn vriendje Justin mee naar de Monarch Gymnastiekschool. Dit was dezelfde school, waar ook zijn oudere broertje ...
	Ik dacht dat ik onmogelijk de pijn en het verdriet zou kunnen verdragen, toen ik mezelf scenarios begon te herinneren over de manieren waarop ik zelf geprogrammeerd was toen ik nog op de kleuterschool zat en in de dagopvang.
	De volgende informatie zou ik het liefste voor mezelf houden, omdat het tegen alles indruist waar ik in geloof, maar zodat mensen begrijpen hoe dit systeem werkt, voel ik me verplicht om het volgende niet weg te laten, maar met u te delen. Begrijp hie...
	Het volgende voorval vond plaats in Danny`s kleuterschool. Bij een enkele gelegenheid hielp ik wel eens mee daar. Ik kan me nog herinneren dat ik samen met de leerkrachten/ begeleiders van de kleuterschool bij elkaar stond, die de kinderen een “spel” ...
	De privè kleuterscholen, waar al mijn kinderen terecht kwamen, hanteerden zonder uitzondering deze behandelmethoden! Ritueel toegebrachte helse pijnen en mishandelingen en seksuele perversiteiten waren steeds de basis ingrediënten voor mind-control pr...
	Danny sloot zijn computer “opleiding” af, nog voordat hij vier jaar oud was! Tijdens mijn helings- en deprogrammeringsproces drong de gruwelijke werkelijkheid tot mij door dat ik Danny, toen hij klein was, eindeloos hetzelfde verhaaltje had moeten voo...
	Henry Kissinger was de man die de grootste rol gespeeld heeft in de programmering van Danny. Hij deelde de lakens uit en bepaalde alles bij het creëren van het databestand voor gebruik door NASA en defensie in Danny`s geest. Danny was, en is dat missc...
	(inzet: uit de volgende zin zou je ook kunnen concluderen dat Danny als toekomstig astronaut wordt opgeleid.)
	Danny heeft erg gespecialiseerde programmering ondergaan met betrekking tot planeten als Jupiter-Mars-Venus-Pluto-Saturnus-enz. Mijn programmering schreef mij voor dat ik hem s`avonds voor het slapen gaan steeds moest instoppen met dezelfde woorden:”I...
	Danny en Kelly hadden allebei van die fluoriserende sterren, en planeten in hun slaapkamer boven hun bed, net zoals ik. Danny heeft een schat aan hightech informatie in zijn geheugen archief zitten. Ik mocht een demonstratie bijwonen in Point Mugu, wa...
	In navolging van de “vooropleiding”van zijn moeder, werd Danny ook elk jaar door de gruwelijke martelgang gesleurd in Disneyland. De Matterhorn Rit was er een die ze gebruikten voordat ze hem bij me weghaalden in Disneyland voor weer andere programmer...
	Ik wandelde zelf wat wezenloos rond op deze grote parkeerplaats van wit grind en daar liepen veel kinderen rond, allemaal in een soort van zombie trance. Ik werd later ergens zittend wakker en voelde me verdoofd en in paniek. Ik rende naar onze kampee...
	Kelly werd meegenomen naar militaire basissen in Ventura, Oxnard, Point Mugu, en de Edwards luchtmachtbasis, maar Danny ging meestal naar Point Mugu. Met de hele familie moesten we naar de Edwards luchtmachtbasis. Vanaf Point Mugu werd Danny soms opge...
	UITSTAPJES NAAR HET EILAND CATALINA
	Een à twee weken per jaar waren gereserveerd voor een geplande vacantie. Uitstapjes van een lang weekend waren heel gewoon, en kwamen vaak pas op het laatste moment in ons op. Onze week in Augustus op het eiland Catalina, dat zo`n veertig kilometer ui...
	Ik werd tijdens die “vakanties” op Catalina Island gebruikt voor seks met Reagan en soms buiten onze vacantie ook wel door andere beroemdheden. Ik was geprogrammeerd voor seks met Reagan in het Wrigleys landgoed, het Zane Gray en andere hotels op het ...
	Terwijl ik bezig was met mijn vaderlandse plicht te vervullen, had ik geen enkel idee wat mijn kinderen en mijn man daar eigenlijk steeds moesten doen. Het lijkt mij althans aannemelijk dat ze ons steeds allemaal bij elkaar hielden voor een bijzondere...
	WE BETALEN BELASTING……..JA, VOOR WAT EIGENLIJK?
	Ik ben er zeker van dat u als lezer geen idee had van het feit, dat uw zuurverdiende centjes die u voor een groot deel af moet dragen aan de belastingdienst, uitgegeven worden aan: beveiliging, vliegreizen en high tech programmeerapparatuur en dik bet...
	Om nog maar te zwijgen over de salarissen van de heren politici en de mensen van de NSA, zoals Henry Kissinger, die ontelbare uren heeft doorgebracht met het bedenken van strategieën om het euvele plan van De Raad om de hele wereld voor hen op de knie...
	Ik kan mezelf zelfs geen voorstelling maken van de kosten voor de privè helikoptervluchten met een kompleet uitgerust team agenten van de geheime dienst, de kosten voor kapsels, kleding, schoenen, sierraden en de “voorbereidingen“ wat elke keer opnieu...
	Kelly werd enkele jaren geleden hals over kop per ambulance naar het ziekenhuis getransporteerd. Dit gebeurde na een van haar vele zelfmoordpogingen, die automatisch naar de oppervlakte komen, in de vorm van een geprogrammeerd commando: “Pleeg zelfmoo...
	Alleen al die rekening voor dat ambulancetransport en de daar op aansluitende behandeling tart elk voorstellingsvermogen.
	Deze zelfmoordpogingen konden gebeuren, doordat wij, toen wij ouder werden, vaker los van elkaar werden ingezet voor bepaalde opdrachten, wie weet ligt hierin meteen het antwoord waarom ze ons steeds dicht bij elkaar hielden.
	HONKBALTEAM DODGER DIAMONDS
	De hiervolgende informatie gaat deels, maar beslist niet alleen maar, over de ervaringen die mij weer te binnen schoten in relatie tot mijn gebruik bij Tommy Lasorda en het honkbalteam van Los Angeles; de Dodgers.
	Ik heb willekeurig enkele bijzondere gebeurtenissen geselecteerd waarvan ik denk dat ze voor u als lezer nog iets toe kunnen voegen ten aanzien van het begrijpen van hoe ver mind-control zich al heeft ontwikkeld en wat er op grote schaal gebeurd zonde...
	Tommy Lasardo gaf een nieuwe betekenis aan het begrip: nieuwe leden recruteren voor de Dodgers. In plaats van dat hier sprake was van nieuwe talenten recruteren voor honkbal, was het een lange polonaise van vrouwen en kinderen die gerecruteerd werden ...
	Dodger Diamonds had een dubbele betekenis. Naast de betekenis van het diamantvormige speelveld, was het ook een woordspeling die zinspeelde op de door de sponsor ter beschikking gestelde geprogrammeerde seksslaven en slavinnen die ook wel Dodger Diama...
	In de kleedkamer werden dan de vrouwen en kinderen op een rijtje neergezet. Lasorda wees dan een kind of een vrouw aan die was gekozen door een speler en zei dan met zijn handen wijzend:”Hij neemt die daar.” Hij noemde nooit iemand bij naam, de speler...
	Ik werd soms aan die kleine korte gekoppeld, die kleine met die kromme beentjes die waggelend liep als een eend. Zijn naam was Ron Cey. Hij koos mij regelmatig uit de rij en nadat ik gekozen was, ging hij altijd eerst met een arm leunend tegen de muur...
	Cyndey Garvey ( nu de ex vrouw van Steve Garvey) maakte vaak deel uit van de rij die klaarstond voor gebruik door de Dodgers. Mijn dochter Kelly werd ook zo nu en dan in de rij gezet. Krisha en Whitney Garvey ( de dochters van Steve en Cyndey Garvey) ...
	De eerste keer dat Whitney in de rij gezet werd “zij is nu oud genoeg” was ze pas een jaar of vier- vijf oud. Cyndy schreeuwde nog:”Oh God nee, nee, niet Whitney.” Twee mannen kwamen naar voren, pakten haar bij haar armen en gristen haar weg. Ze namen...
	“Als je uit de rij danst, betaal je altijd de prijs, misschien wel met jouw leven.” Zei Lasorda. Toen namen ze Whitney mee naar een zijkamer en toen hoorden we allemaal hoe zij gilde en huilde. Lasorda zei tegen de overgeblevenen die nog in de rij sto...
	Toen ze Whitney terugbrachten in de kleedkamer kon ze amper lopen. Ze kwam die avond niet meer terug in de rij; ze was te zwaar gewond.
	Ik had deze ervaring al vaker gedaan en was helaas zo vaak getuige geweest van dit soort schrikbewind, dat er iets in mij was, dat mezelf er altijd van weerhield in te grijpen als ze iets met mijn kinderen deden, in het bijzonder bij Kelly. Ik wist ui...
	Op zekere avond verloren de Dodgers de wedstrijd. Nu ging het seksen na afloop dus niet door en werden wij allemaal weer naar huis gestuurd, maar niet voordat we eerst allemaal in onze sexy kleding in de rij hadden gestaan en de Dodgers met eigen ogen...
	De bewering over Project Monarch, dat sommige rijke mensen feitelijk eigenaar zijn van sommige Dodger spelers EN hun kinderen kan ik helaas alleen maar bevestigen. Vaak wordt dit cryptisch omschreven als “sponsoring,” maar het zijn in feite de eigenaa...
	Op zekere avond zat ik al in de kleedkamer in “rustmodus” op het moment te wachten dat we “in de rij”moesten, terwijl Lasorda druk bezig was met het team. Hij tekende een plattegrond van het speelveld op een groot schoolbord terwijl de Dodgers allemaa...
	Craig sleepte me altijd mee naar de wedstrijden van de Dodgers, maar ik wilde daar nooit naartoe.Ik haatte het om er naartoe te gaan, maar ik had geen enkele reden, kon niets “bedenken” waarom ik daar niet naartoe zou gaan. Soms gingen onze kleine kin...
	Vroeger werden de meeste betalingen nog in contanten gedaan voor drugs, illegale aandelen, of andere investeringen die het daglicht niet konden verdragen. Koffertjes met geld schoven van de ene kant van de tafel naar de andere kant en kwamen onderweg ...
	Wie er ook op enig moment eigenaar was van de Dodgers, of van een gedeelte van hen, al deze zogenaamde “sponsoren”kwamen vroeg of laat in het chique restaurant in het Dodger stadion of in de kleedkamers. Vaak werd ik op een missie uitgestuurd in het s...
	Een sponsor-eigenaar had een donkere huid, zwart haar, met een normaal postuur en hij droeg altijd een net pak en een donkere bril. Hij vond het sexy als ik zijn bril van zijn neus pakte, deze weglegde en hem begon te kussen. Hij had een zware lucht v...
	Deze Dodger eigenaar hield er niet van om gezien te worden. Hij werkte niet alleen en had een hele hoop Maffia achtige jongens die voor hem werkten, en Bob stuurde mij er op zekere dag op uit om uit te vinden wie dat waren. Hij zat alleen op een bank ...
	Ik gebruikte de kleine witte pilletjes die ik in zijn drankje moest doen om de gewenste medewerking te krijgen wanneer het “vragenuurtje” begon. Hij had natuurlijk eerst seks met mij, maar daarna kwam mijn eigenlijke opdracht pas, en ik vroeg hem naar...
	Reagan kwam zo nu en dan ook naar het stadion. Hij kwam er meestal om Hope te ontmoeten. Ze zaten dan altijd te vergaderen en plannen te smeden in het restaurant dat bij die gelegenheden altijd hermetisch afgesloten was voor het gewone publiek. Ik wee...
	(Inzet: Het begrip “Geheime Dienst” begint in dit verhaal steeds meer gestalte te krijgen als:”De dienst die eigenlijk geheim had moet blijven.” Helaas!)
	Regeringsleiders van over de hele wereld kwamen naar het Dodger Stadion.
	Het was op die plaats waar de Amerikaanse Regering, afgevaardigden van het Witte Huis en lieden in topniveaufuncties bij de diverse legerafdelingen en ook  uit de bankierswereld zaken deden met de onderwereld, de Maffia, drugskartels enz. Hierbij ware...
	Toen Steve Garvey voor de Dodgers speelde, had hij een kantoor in Calabasas dat door hem en de groep van mensen die hem in hun macht hadden werd gebruikt voor illegale activiteiten en pornografie van volwassenen en kleine kinderen. Ik werd in zijn zog...
	Soms werden mijn dochter Kelly samen met Whitney en Krisha gefilmd in kinder pornografie. Heel veel andere kinderen werden gedwongen gefilmd in kinderpornografie. Ook mijn zoon Kevin. Veel van deze filmopnamen werden gemaakt in privè kantoren of in ge...
	Cyndy en ik werden samen in een pornofilm gefilmd in het kantoor van Steve. We droegen allebei een miniscuul klein Frans diensterschortje en voor de rest helemaal niets. Cyndy kreeg een zwart masker, misschien was dat wel in een poging om haar werkeli...
	LAS VIRGINES SCHOOL DISTRICT
	Henry zei eens ooit:”Er bestaat niets overtuigenders dan een zwangere vrouw die een toespraak houdt ten behoeve van educatieve doeleinden.” Hij liet mij toespraken houden voor groepen van mensen die betrokken waren bij diverse aspecten van het onderwi...
	Ik begon deze toespraken te houden toen ik hoogzwanger was van Kelly. Henry gebruikte mij in Sacramento-Californië om de bevolking aan het idee te laten wennen van “ De noodzaak van een nieuwe wetgeving ten behoeve van het aanpassen van het onderwijss...
	Dom Zimrig, de hoofdinspecteur van het Las Virgines Scholen District ( LVSD) was tot over zijn oren verwikkeld in de zogenaamde “toewijzingscommissie” die beslisten welke kinderen voor “extra opleiding”in aanmerking kwamen, en welke niet. Elk geselect...
	Ik moest mezelf bij Don Zimrig op kantoor melden om gegevens op te slaan aangaande het geheime kinderprogramma, waarbij ik de namen van de kinderen kreeg, geboortedata, adressen, en alle gegevens van de ouders, de speciale aandacht die nodig was per k...
	Kinderen werden gekozen vanwege bijzondere talenten of mogelijkheden. Bijvoorbeeld: bij families waar een sterk atlethische geschiedenis aanwezig was bij de voorouders, of als beide ouders uitblonken in sport, kreeg het kind zonder hier ook maar iets ...
	Mijn Kelly werd van dichtbij goed in de gaten gehouden en had altijd een speciale “leermeester” om haar “in toom te houden.” Onze eigenaren zagen haar als een jonge schoonheid en schreven haar extreem positieve sociale vaardigheden toe, en bouwden van...
	De mensen achter deze opzet hebben eindeloos onderzoek gedaan naar de reacties van het menselijk brein op………………alles! Ze weten nu precies welke mate van stimulering er nodig is om programmering op de meest effectieve manier toe te passen. Gedurende ee...
	Hoe nobel dit streven ook moge zijn, het komt in feite toch hier op neer, dat wat ze werkelijk daar creëren, geen supermens is, maar een hoog ontwikkelde robot die ontdaan is van elk persoonlijk menselijk trekje, tot op het punt dat deze supermens tot...
	(Inzet: Het zijn juist die keuzes in het leven, die je zelf maakt, die het leven zo interessant maken en dat ook steeds blijven houden.)
	SEXCRAMENTO HOOFDSTAD VAN CALIFORNIË en SENATOR PETE WILSON
	De organisatie is enorm en de wereldwijde vertakkingen zitten overal. Er waren heel veel mensen betrokken bij deze opzet en de techniek heeft door de jaren heen een enorme vlucht gemaakt, waardoor er bij kinderen op kleuterscholen steeds minder pijnli...
	Ann Eklund zat er ook tot over haar oren in, en dat was al vanaf het begin van dit “leerproject.”
	Het radarwerk werd pas goed in beweging gezet in Sacramento in de vroege 80er jaren en dat was een samenspel tussen Ann Eklund, Don Zimring, Pete Wilson en enkele bollebozen uit Washington DC. Ik werd naar DC gevlogen om voor een comitè verslag uit te...
	Onze instructies voor het speciaal programmeren van een individueel kind, voor een bijzondere “toekomst,” kwamen niet zelden rechtstreeks van het Witte Huis, omdat veel van deze rijke mensen juist deze kinderen “adopteerden” die “een belofte” inhielde...
	Voorgeprogrammeerd met hun eigen wijsheden en verlangens omtrent hoe zij zelf vonden dat de wereld geregeerd zou moeten worden, gebaseerd op hun eigen ideeën over normen en waarden.
	GOD STA ONS BIJ!
	(inzet: Dit programma speelde dus al vanaf de 70er - 80er jaren, en wellicht nog veel eerder. Met een simpele rekensom, kom ik nu in het jaar 2015, dan uit op slachtoffers die nu tussen de 30 tot 50 jaar moeten zijn. Het schrikbeeld duikt bij mij op, ...
	Het programma van het LVSD was het basisproject waar alles mee begon, en veel fondsen die nodig waren vanuit de overheid werden goedgekeurd en toegewezen, maar meteen al bij binnenkomst werd de melk afgeroomd door de penningmeester die de financiering...
	Reagan gebruikte mij vaak voor demonstraties, omdat hij zei dat ik de tand des tijds overleefd had. Hetgeen zoveel betekende als dat ik al dertig jaar “trouw” dienst deed, zonder een “lekkage” of een noemenswaardig probleem. Ik hoorde hem tegen mensen...
	Bij een gelegenheid hoorde ik Pete Wilson spreken, en daarbij werd een demonstratie gegeven over het onderwijssysteem, die in helemaal niets te maken had, met wat er werkelijk achter de schermen plaatsvond. Men moest echter iets verzinnen om de gigant...
	Pete Wilson werd hoogstwaarschijnlijk als gouverneur “gekozen” zodat ze hun opzet waar konden maken zonder enige weerstand vanuit het district waar zich dit allemaal af zou gaan spelen. Ann Eklund introduceerde mij aan hem in de beginjaren 80 en op di...
	Pete Wilson sprong braaf door alle brandende hoepels die ze hem voorhielden en dus bleven ze hem steunen net zoals ze met Reagan deden. Het grote verschil met Reagan was, dat Reagan volledig onverschillig en ook vaak onwetend was in vergelijking tot P...
	De planning van het schooldistrict was regelrecht gericht op het voorschoolse misbruik van de allerkleinsten. Om dit te bewerkstelligen werden in het doelgebied gloednieuwe moderne baby-opvang faciliteiten geopend om hun nietsvermoedende “prooi” binne...
	Niet lang na mijn auto ongeluk op 12 april 1985, werkte ik verder in Sumac Basisschool als coördinator voor de kinderkermis. Ik was al enige tijd bezig met de voorbereidingen, maar nu had ik (door het auto ongeluk) zo veel pijn, dat ik het moest doen ...
	Dit nieuwe computer gebied binnen de Sumac Basisschool zorgde ervoor dat veel van de ”bijzondere” kinderen steeds minder tijd in de klas doorbrachten, want iedereen die kwam om ze te benaderen tijdens het normale lesrooster, kreeg altijd meteen het ki...
	In de opzettelijk voor mij gecreëerde schijnwereld, die men het leven van alledag zou kunnen noemen, leefde ik volledig aangestuurd door programmering en verkeerde ik werkelijk ( of onwerkelijk?) in de veronderstelling dat ik een goede echtgenote was ...
	KISSINGER, BUSH EN ANDERE AFGRIJSWEKKENDE GRUWELEN
	Op zekere dag tijdens een opdracht, stond ik bij een officiële ontvangst boven aan een grote trap met marmeren treden, en ik keek naar de bedrijvigheid beneden mij in de ruime hal. Ik zag uit een zijkamer Reagan te voorschijn komen en hij keek meteen ...
	NIET BEGREPEN HUMOR OP HET WITTE HUIS
	“Ben je eenmaal in het Witte Huis, dan blijf je voor altijd in het Witte Huis, ik weet zelf de weg naar boven!” was een zin die Bob in mijn systeem geprogrammeerd had, om tegen de presidenten te zeggen.
	Toe ik dat tegen Reagan zei, kon hij daar helemaal niet om lachen. Toen ik hem zei dat ik dit van Bob moest zeggen, sloeg hij als een blad aan een boom om: hij glimlachte en zei:” Ach Bob,? Doe die ouwe rakker maar de hartelijke groeten van me als je ...
	Als je eenmaal op de lijst stond om “Het Witte Huis te doen” werd je keer op keer weer gebruikt, net zolang alsdat jouw “eigenaar” daar mee akkoord bleef gaan.
	COZUMEL
	Het was in september van het jaar ( ik weet niet zeker 1984 of 1986 ) dat Craig en ik met wat vrienden uit de tandartsenwereld naar Cozumel gingen voor een duikvakantie. Anderhalve dag van dat “uitstapje”was al op voorhand gereserveerd voor Reagan. De...
	Als ik soms mijn behoefte moest doen, deed ik dat altijd in een hoek, en daar kreeg ik ook altijd slaag voor. Die mannen waren mededogenloos, kenden geen genade of gevoel en waren ongelooflijk gewelddadig en hardhandig. Ze sloegen me, schenen felle li...
	Reagan zei:”Je ziet er fantastisch uit, zoals altijd.” Ik glimlachte verlegen en hij tilde zijn hand op, deed mijn haar opzij vanaf mijn schouders, drukte op de zijkant van mijn nek. Ik had het gevoel dat mijn ogen uit mijn hoofd plopten. Hij keek ver...
	De geheim agenten namen mij mee naar buiten in de frisse zeelucht en wandelden een beetje met mij rond, toen brachten ze mij terug naar hem. Ze zeiden:”Doe je ding!”en ik ging zitten. Nu was ik wat meer bij de les. Vrolijker en spraakzaam! Reagan, die...
	Laat in de avond stopten wij voor een groot wit hotel. We gingen wat gehaast naar binnen, nadat een van de geheime dienst agenten had gekeken of er helemaal niemand in de hotellobby was. Reagan en ik gingen regelrecht de lift in en naar de tweede verd...
	Het was al enige uren later, dat een van de agenten van de geheime dienst mij wekte en me doordringend aankeek met een vinger op zijn mond. Ik moest stil zijn. Reagan sliep nog en die had zijn rust hard nodig om ons land goed te kunnen regeren. De age...
	De volgende ochtend werd ik wakker naast mijn man in onze hotelkamer alsof ik alleen maar een dutje gedaan had. Ik voelde me wat raar, erg moe, lusteloos, en met geen enkele herinnering aan mijn nachtelijke uitstapje met de president van de Verenigde ...
	HET EILAND CATALINA
	Op het eiland Catalina werd ik gebruikt voor seks met Reagan, maar ook wel met andere “hoogwaardigheidsbekleders” en staatshoofden, net als bij diverse artiesten. Als Nancy zich niet in zijn reisgezelschap bevond, hield dat gewoonlijk in dat ik er was...
	Zoals te doen gebruikelijk was, werd ik altijd door twee agenten van de geheime dienst naar mijn “werk”gebracht. Als het maar een korte afstand was, liepen we gewoonlijk. Zij wezen mij de plek waar we heen gingen en liepen dan een heel stuk achter mij...
	Als ik naar het naakte lichaam van Reagan keek zag ik een bleke vellerige buik en kont. Hij was niet dik, gewoon vellerig, bijna gerimpeld, gewoon oud en afgeleefd. Als ik naar hem toe moest, kreeg ik altijd van tevoren de duidelijke opdracht dat ik O...
	CHRONISCHE PIJN
	Ik leed al gedurende vele jaren aan een chronische stekende pijn in mijn bekken die zo nu en dan als branderige schokken door mijn onderlichaam voelbaar waren. Ik ging dus naar een dokter om achter de oorzaak hiervan te komen, met als gevolg dat er in...
	Een therapeut zei eens ooit tegen mij:”Alles wat jij nodig hebt, zit in jezelf. Jouw heling moet bij jou van binnenuit komen.” Hij had het niet treffender kunnen zeggen.
	GEHEIME ONTMOETINGEN MET DE UIL
	Ik heb mezelf door nogal wat sprookjesboekjes heen moeten worstelen, om deze herinnering die op zekere dag “zomaar boven water kwam drijven” een plek te kunnen geven in het geheel. Deze herinnering stamt uit het volgende “sprookje.”
	Ik werd vaak met gebruikmaking van sprookjes ( helemaal toen ik nog een kind was) door Henry Kissinger geprogrammeerd om zijn “geheugendossier” te kunnen vullen met eindeloos geheime informatie voor vergaderingen. Er was een sprookje over een prachtig...
	Dit sprookje zat ergens in mijn “systeem”en kwam er op zekere dag zomaar uit. Het cammoufleerde de herinnering aan een soort van mannenkamp waarbij ook een grote uil een rol speelde, maar ik krijg de herinnering niet helemaal terug. Wat ik wel weet, i...
	(Inzet: De beschrijving hier van een mannenclub tussen de bomen met een grote uil, doet Quasimodo heel sterk denken aan Bohemian Grove waar een enorme uil van wel 20 meter hoog staat opgesteld midden in een bos, waar “volwassen”mannen, gekleed in zwar...
	Kissinger had vaak ontmoetingen met George Bush sr.  in dit bos in de bergen, dat een mannenkamp was. Er was een heel groot houten hoofdgebouw dat gebruikt werd voor de vergaderingen, en ze sliepen in de kleinere apart staande houten gebouwtjes. Ik sl...
	Het waren in die tijd altijd vice president Bush, Kissinger en een correspondent van het Witte Huis die bij elkaar kwamen om te bespreken wat er via de media aan persberichten naar buiten moest gaan om hun plannen te laten slagen. Henry had altijd zij...
	Bij nog een andere vergadering in dat verblijf in dat bos, deden Henry en George een beroep op mijn geografische en culturele informatieschat. Ze zochten toen de perfecte strategische punten om een oorlog te laten beginnen of  ergens de vlam in de pan...
	( Inzet: Dit lijken verdomme wel twee verwende snotneuzen van schooljongens die uit verveling niet weten welk kattekwaad vandaag weer uit te halen.)
	HET GEBRUIK VAN MIJN GEHEUGEN ARCHIEF GEDURENDE HET VICE PRESIDENTSCHAP EN HET PRESIDENTSCHAP VAN GEORGE BUSH SR.
	Gedurende de termijn dat Reagan president was, werd “mijn archief” veelvuldig geraadpleegd door Henry Kissinger en George Bush. Toen Bush president werd, veranderde er niets aan mijn taak, alleen de persoon die op de presidentszetel plaatsnam.
	Bij een van die gelegenheden hoorde ik hen samen praten over de Iran Contra kwestie en Henry vertelde George Bush precies, wat hij wel en wat hij niet mocht vertellen als hij uitspraken deed die in de media terecht konden komen. Om hun verhaal kloppen...
	Officiële diners bijwonen was beslist geen hobby van Henry, hij was niet erg sociaal in zijn omgang en deed het enkel als het niet anders kon, als het “de zaak” ten goede kwam, of als hij mij moest “activeren”op de juiste momenten. Wij werden altijd n...
	EENS EEN MACHINE, ALTIJD EEN MACHINE!
	Bob ontmoette George Bush regelmatig voor een “potje golf” en tijdens een van die golfpartijen hoorde ik Bob, over mij, tegen Bush zeggen:”Eens een machine, altijd een machine.” Bush zei tegen Bob dat wij wel een oud getrouwd stel leken. Bob lachte en...
	George Bush wist alles van mijn gebruik als menselijke computer. Hij behandelde mij erg ruw en onpersoonlijk, alsof ik geen mens was. Op zekere dag raakten de gemoederen behoorlijk verhit in een discussie tussen Henry en George Bush over de manier waa...
	Dit was nog tijdens het vice presidentschap van Bush, toen hij regelmatig gebruik maakte van mijn geheugenarchief en regelmatig berichten over en weer verstuurde via mij naar Alan Greenspan en Kissinger. Henry tikte Bush op de vingers en zei:”George, ...
	Ik zat in “ruststand”in dezelfde kamer als waar dit gesprek plaatsvond, terwijl het gesprek verder ging alsof het over een verouderde machine ging in een veraf gelegen loods in een andere stad.
	HET SPEL DAT LEVEN HEET, OF IS HET EEN LANGZAME DOOD?
	George Bush was altijd erg achterbaks, geniepig, grof en gruwelijk gewelddadig. In de loop der tijd gaf hij mij met grote regelmaat, gruwelijk gewelddadige “bijscholingen”om beter op zijn commandos te reageren. Ik reageerde bij iedereen hetzelfde en a...
	Dat was het hele probleem! Hij was gewoon te stom om met mij om te kunnen gaan!
	Hij wist echter verdomd goed hoe hij het vlijmscherpe psychologische mes op mijn keel moest zetten, en hoe hij mij sneller dan ieder ander weer “ terug op de rails” kon krijgen door mijn dochtertje te misbruiken voor zijn perverse pedofiele seksuele g...
	Tijdens mijn programmering als klein kind moest ik van Henry “letters eten”; dat waren lettervormige ontbijtvlokjes die in een verpakking zaten van het merk Life (leven). George Bush bedreigde mij op een zo gruwelijk imponerende wijze dat ik vreesde v...
	Henry had het gedurende diezelfde periode zo druk met het perfectioneren en bewaken van zijn “technologie” die onder mijn huid verborgen zat, dat ik hem als mijn beschermer en reddende engel beschouwde, dat kwam ook omdat hijzelf nooit gewelddadig was...
	Henry Kissinger gedroeg zich voornamelijk als een op hol geslagen genie, een volslagen doorgedraaide wetenschapper, als een klein kind zo blij met zijn “schepping” en zelf volledig in zijn waanbeeld gelovend, maar tegelijkertijd zelf ook hopeloos verl...
	MEXICO
	Veel van de drugstransacties vonden plaats op plaatsen waar grote massas mensen aanwezig waren, zoals bij parades. Ik was betrokken bij een grote transactie in Mazatlan op de Cinco de Mayo.We hadden juist lekker samen met Craigs familie gegeten bij he...
	(Inzet: Cinco de Mayo is, ( 5 mei) zoals de naam al doet vermoeden een Mexicaanse feestdag op 5 mei, die herinnert aan de Mexicaanse overwinning op het Franse leger in 1862. Dit wordt in Mexico nog jaarlijks gevierd.Veel pleinen en straten zijn ook hi...
	Toen we tussen de dansende en zingende menigte terechtkwamen op straat, werden we hulpeloos tussen de menigte platgedrukt en alle kanten op gedwongen. Craig kreeg zijn hysterische lachje en gooide confettibommetjes op mijn haren. Ik was verward, want ...
	Bij de illegale drugsactiviteiten in Mexico speelde George Bush vaak een belangrijke rol.Het leek wel alsof hij mij en mijn familie achtervolgde op onze vacanties. Het maakte niet uit waar wij heen gingen; hij en zijn “jongens” ( zoals hij de agenten ...
	Craig`s oom Lyle Curran, die voor de NASA werkte regelde voor ons een contract voor de presidentiële suite bij het El Cid Hotel in Mazatlan. Mijn man “regelde” deze afspraak voor steeds dezelfde week in april  voor elk komend jaar en voor een periode ...
	Hoe dan ook, we hadden onze bikini`s aan en deze man in pak volgde ons helemaal over de loopbrug terug naar de presidentiële suite. Toen wij naar binnen gingen, glipte hij snel mee naar binnen. Hij zei dat we op de rand van het bed moesten gaan zitten...
	George Bush arriveerde enige tijd later in een bruin pak, en Kelly in haar Indianenzit was “helemaal klaar”voor hem. Bush had met een paar Mexicanen in deftige kleding en nog een andere man een vergadering in “onze” suite. Ik zat naast Bush terwijl hi...
	Er verging enige tijd en toen kwam Kelly de slaapkamer uit. Ze glimlachte. Ze glimlachte altijd, dat deed haar programmering, maar ik zag meteen dat ze niet vrolijk was. Bush ging weg met twee geheim agenten die bij de buitendeur geposteerd waren. Een...
	NOG MEER GEHEIME HIGHTECH PROJECTEN
	In 1985 nadat ik een flinke klap op mijn hoofd had gehad tijdens een auto ongeluk, en ten gevolg daarvan mijn  helingsproces een aanvang nam, werd mijn koers plotseling volledig en onomkeerbaar gewijzigd. Ik liet mijn functie binnen de tandartsenprakt...
	Zo was er een onderzoek naar de aard van het zogenaamde ”Hoger bewustzijn,” hoe het brein gedachten opvangt en verwerkt, waarom het ene brein wel in staat is tot bijzondere resultaten, terwijl een ander brein dat niet is, hoe een strikt dieet en water...
	TELEPATISCHE EXPERIMENTEN
	Naast veel andere dingen die gedaan werden op Pepperdine, werden er experimenten uitgevoerd met studeren en lesstof in je opnemen in diverse staten van bewustzijn. Ik begon met eindeloos boeken te lezen over parapsychologie en ik werd geestelijk getra...
	Een deel van de experimenten was gefocust op telepathische communicatie en mijn programmeurs zonden boodschappen naar mij via satelietverbindingen om te zien of ik in staat was om deze berichten op te pikken. Ze gaven mij dan opdrachten die ofwel in d...
	Ik werd op deze manier, telepatisch naar veel verschillende lokaties ge”teleporteerd” in antwoord op de boodschappen die mijn programmeurs mij stuurden. Ik heb wel eens gedacht dat ik door innerlijke geesten geleid werd naar bepaalde plekken. Iets zei...
	NOG MEER AVONTUREN LANGS DE CALIFORNISCHE KUSTLIJN
	De Amerikaanse regering leek bereid om alles te verkopen aan vreemde landen, inclusief kinderen, om aan geld te komen om de mind-control projecten en nog wat andere projecten te bekostigen. Reagan was beslist overtuigd dat dit de enige manier was, onz...
	Reagan liet mij ophalen terwijl ik zat te mediteren bij het kruis in Pepperdine. Ik moest mee voor een demonstratie van mijn kunnen aan een groep zorgvuldig door Henry geselecteerde lieden. Het waren gewoonlijk vrij kleine groepjes omdat Henry die gem...
	Kissinger zei over Reagan eens:”Reagan is geen robot, maar hij zou er zo voor door kunnen gaan.”
	Ik heb er eerlijk gezegd nog steeds mijn vraagtekens bij of Reagan nu wel of niet een robot was.
	In de 80er jaren kwam er bij mij thuis een echte computer in mijn slaapkamer te staan, en werd ik voortaan via deze comoputer benaderd. Ik dacht dat dit niets voor mij zou zijn, want ik vond het allemaal erg ingewikkeld. Ik had computerles gehad, en i...
	Het begon vaak met de eenvoudige opdracht om onder het kruis bij Pepperdine te wachten. Ik mediteerde dan totdat ze een beroep op me deden en dat was nogal wat keren. Er werd erg veel van me verlangd in die tijd. Ik kwam bijna niet meer thuis en zag m...
	MIND CONTROL AVONTUREN
	In een warenhuis in Santa Monica vond een wapenleverantie plaats aan de Iran Contras. Niets daarvan mocht ooit terug naar Reagan gelinkt kunnen worden, want dit betrof een geheime operatie om fondsen te werven voor “onderzoeks projecten.” Ze vonden he...
	Er was een drukte van belang in die warenhuizen met wapen en drugstransporten, in het bijzonder in en om Santa Monica en Malibu. Er werden heel wat buitenlandse verbindingen aangegaan om de fondsen te werven die nodig waren voor continuatie van de “on...
	Mind-controlled werktuigen van de organisatie zitten over de hele wereld en ze zijn met velen. Ze reizen de wereld rond en overal komen er steeds weer nieuwe slachtoffers bij om hun zaak internationaal sterker te maken. Ze voelen zich supermachtig, en...
	PLEZIER IN DE ZON?
	Er waren dagen dat ik naar het Zuma strand  ging, en werkelijk dacht dat ik een fijne dag aan het strand door ging brengen. In werkelijkheid kwam ik in mijn zwemmodus uit de strandstoel overeind verdween in de branding en zwom lange afstanden, gemakke...
	Als ik dan later weer thuis was, stond ik voor mijn computer en drukte de toetsen in die ik geprogrammeerd had gekregen om een boodschap in te typen of een antwoord van Reagan of van net afhankelijk bij wie ik dan ook geweest was. Als Henry maar op de...
	EEN HARD WERKEND MEISJE
	Ik hoefde niet altijd te zwemmen, soms werd ik ook door de reddingsboot op Point Mugu afgezet en werd dan vervolgens bij de een of andere admiraal ter zee of een generaal gebracht voor seks. Het kwam ook voor, dat er bij aankomst een hele garderobe kl...
	Toen het na een aantal jaren duidelijk werd dat diverse lieden zoals Rebozo, Sinatra en Bush een einde aan mijn gebruik wilden maken door me te vermoorden en uit de weg te ruimen, was het Henry Kissinger die ze daarvan weerhield, want hij en De Raad h...
	Henry had mij aan een aantal intensieve tests onderworpen na mijn ongeluk en toen ik met fysiotherapie begon. Mijn systeem begon af te brokkelen, maar zij bouwden mij weer op in andere richtingen, zonder dat er ook maar iets mis ging tijdens mijn opdr...
	Ik werd vaak vanaf schepen op zee met een helikopter ergens aan land gebracht, in het buitenland om de contacten te leggen voor munitie of wapenleveranties. Columbia-Bolivia-Mexico-Jamaica, ik kan ze mij niet allemaal meer herinneren. Ik werd altijd g...
	Ik kan me ook nog een keer herinneren dat een piloot naar een buitenlandse bank telefoneerde om te zien of het geld op de rekening stond, voordat hij de wapenleverantie liet plaatsvinden. Geld werd niet alleen verdiend aan de wapenleveranties, maar ze...
	POINT MUGU DEMONSTRATIES
	Na de demonstraties in Point Mugu vertrok Reagan in zijn limousine die zwaar bewaakt werd en door een klein leger van agenten van de geheime dienst geëscorteerd werd, sinds de moordaanslag op de president. Ik werd naar buiten gebracht en nadat de agen...
	Reagan begon er langzaamaan handigheid in te krijgen hoe hij het beste om kon gaan met het feit dat ik nooit mocht eten terwijl hij zelf zat te eten. We gingen op zekere maandag naar een visrestaurant dat gesloten was op maandag maar voor de president...
	Hij at zijn vis, worteltjes, rijst en salade, en ik zat er glimlachend bij terwijl hij at, en ik luisterde naar wat hij te vertellen had. Na het eten ontfermde de geheime dienst zich over de rekening, en de hele optocht ging weer terug naar de limousi...
	Toen Reagan eenmaal president was, werd het Pepperdine kruisbeeld het vaste afspreekpunt, waar ik opgehaald werd, of waar mij instructies werden gebracht, als ik ergens anders naartoe moest gaan. Dat konden strandhuisjes zijn, maar ook boshutten of ho...
	POINT MUGU MARINE WAPENDEPOT EN DOLFIJNEN
	Ik weet nog dat ik op Point Mugu op een brits lag, met een wit laken over mijn lichaam, een witte kap met electrodes over mijn hoofd en een infuus in mijn arm. Ik was aan een heleboel electrodes gekoppeld die met van die rubberen zuignapjes op mijn ho...
	Het was nog geen week voordat ik met Craig en vrienden een zeiltocht zou gaan maken naar de Channel eilanden, dat ik een heldere droom had waarin ik mezelf temidden van dolfijnen zag zwemmen. Voordat we vertrokken zei ik nog tegen Craig dat er onderwe...
	DOLFIJN PROGRAMMERING EN PORNOGRAFIE
	Een ander steunproject, een dat ook voor de nodige inkomsten zorgde,  was dolfijn pornofgrafie. Dolfijn pornografie werd gefilmd in Malibu en in de dolfijn bassins in Point Mugu. Dat kwam goed uit, want de faciliteiten waren er toch al, dus kon men da...
	Gedurende de jaren werd mijn dochter Kelly vaak tegelijkertijd met mij geprogrammeerd, en we lagen dan vaak naast elkaar. We werden dan bijvoorbeeld opgedragen om beiden gelijktijdig onze neuzen aan te raken waarop dan een electrische schok werd toege...
	Kelly kon al op haar rugje drijven in het water, zonder dat iemand haar vasthield, toen ze nog maar drie maanden oud was, en zwemlessen op jonge leeftijd maakten van haar een uitstekende zwemster. Zij bewoog zich als een vis in het water. Ook zij kree...
	Mijn familie en ik werden vaak heen en weer getransporteerd tussen Point Mugu en UCLA voor programmeringen en als dat nodig was, ook naar de vliegbasis Edwards. Het was al jaren later, in 1993, dat ik mij pas bewust begon te worden dat mijn kinderen e...
	Inzet: Het dolfijnenthema is om de een of andere manier een steeds terugkerend thema bij kindermisbruik gekoppeld aan seksuele rituelen, en ook onlosmakelijk verbonden ( althans zo lijkt het) met de zogenaamde elite in onze samenleving.
	Zo blijkt ook weer uit onderstaand artikel uit de Daily Mail van 21/22 November 2014.
	Dit artikel handelt over pedofiele orgies in luxe flats in Londen, en de bewering dat drie jongens daar zijn vermoord door VIP`s.
	Een reportage over de snel groeiende gewoonte, dat misdaad door het establishment steeds onder het kleed geveegd wordt.
	VADER VERGEEF HET HEN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN
	Lukas 23:24
	Mijn familie en veel van onze medemensen zitten nog steeds opgesloten in de klauwen van de mind-control projecten en experimenten doordat zij toevallig de pech hadden dat hun wiegje stond bij een generatie van mind-controlslachtoffers. Een van de ding...
	Het is voor onze programmeurs en de misdadigers die ons jarenlang hebben misbruikt, verkracht en financieel uitgebuit dat ik dit schrijf. Veel overlevenden van dit gruwelscenario zijn ontwaakt uit een boze droom en weten inmiddels de waarheid achter d...
	Help al deze opgesloten geesten op hun weg naar de vrijheid, zodat ook zij het daglicht weer mogen aanschouwen vanuit een situatie vrij van slavernij.
	In de schaduw van het donkere gordijn valt nu de schelle lichtstraal van de schijnwerpers en laat al die mensen in de schaduw zien, die tot dusver altijd in het donker verborgen bleven.
	SLOTCONCLUSIE
	De pijn en het verlies van mijn familie die opgesloten zit in de wurggreep van mind-control is vele malen vreslijker dan ze te moeten verliezen aan een natuurlijke dood. Ik mis mijn familie meer dan zij zich ooit zullen kunnen voorstellen, sterker nog...
	Ik zal nooit in staat zijn om mijn man te vervangen, of het leven dat wij dachten te leven. Ik zou alleen willen dat hij er destijds voor gekozen had om met mij samen aan onze genezing te werken. “Waarom deed hij dat eigenlijk niet?” Of is het eigenli...
	Vaker, veel vaker, alsdat ik mezelf eigenlijk wil toegeven, hervind ik mezelf s`nachts naast mijn bed op de grond, in elkaar gekruld als in een foetushouding, terwijl ik de longen uit mijn lichaam huil van wanhoop en van een emotionele pijn, die nooit...
	Net als mijn dochter, wil ik mijn familie terug. Ik wil die liefde, waarvan iedereen dacht dat hij er was. Ik wil dat iedereen zal genezen. Ik wil natuurlijk in het bijzonder voor mijn kinderen dat zij bevrijd worden en daarna ook vrij gelaten worden....
	Ik heb me in het verleden nooit zo zeker over de toekomst gevoeld als juist nu. Ik heb de hoop opgegeven dat ook maar iets van al het onrecht zomaar op stel en sprong zal veranderen. Als ik in het verleden zelfs maar had kunnen bevroeden, dat mijn weg...
	Heel naïef dacht ik destijds nog, dat ik mijn kinderen uit de gevarenzone kon halen, naar huis, om ze te helpen veel sneller te genezen. Ik had nooit verwacht, dat het zoveel jaren zou duren om interventie van de samenleving te mobiliseren en een luid...
	Tot dusver is het niet veel verder gekomen als protesterend gefluister in de achterkamer.
	Mijn dochter Kelly verliet mij in een complete staat van verwarring, en mijn twee zonen geloven geen woord van wat ik ze probeer te vertellen, en het lijkt soms dat hun programmering hen verbiedt naar mij te luisteren, terwijl ik hen zo zielsgraag wil...
	Ik vertel overlevenden nooit dat ik nu leef in rust en tevredenheid, want dat is niet zo. Ik leef bij de gratie van God, die mij toestaat in een enigszins verwarde geestestoestand te leven, met de pijnlijke werkelijkheid van alles wat er gebeurd is in...
	Ik moet toch wel een enorm groot gevaar vormen voor de architecten van dit kwaadaardige systeem, want ik ben een vrouw, die God en haar familie meer liefheeft, dan het leven zelf, en ik zal mezelf niet buigen in angst. In veel opzichten ben ik onbevre...
	( Inzet: Toen Quasimodo vele jaren geleden zelf eens de weg kwijt was en een serieuze zelfmoordpoging ondernam, schreef een familielid een kaartje naar het ziekenhuis waar ik opgenomen werd, met de tekst:” Janis Joplin zong het al: Freedom is just ano...
	Alles wat me dierbaar was, is me ontnomen. Elke band die gezegend was, is bevlekt en verbroken. Geboorte, het leven, het huwelijk, kinderen, familierelaties met vader, moeder, broer, echtgenoot, zoon, dochter, allemaal bezoedeld en vernietigd. Alles w...
	Link naar informatie over het Tavistock Instituut.
	http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
	Satanisch Ritueel Misbruik - Het bewijs duikt op. Bron: Daniël Ryder
	De volgende teksten zijn uit een lied van Joan Baez over Satanisch ritueel misbruik van haar album: Play me backwards ( draai mij achterstevoren)
	Je hoeft me niet achterstevoren te draaien
	Om de betekenis van mijn tekst te verstaan
	Je hoeft niet te sterven en naar de hel te gaan
	Om de vloek van de duivel te kunnen voelen
	Het is niet alleen de vloek van de duivel die overlevenden van Satanische rituelen hebben gevoeld. Zij hebben ook de vloek van een achterlijke samenleving voor hun kiezen gekregen. In sommige kringen worden de meest gruwelijke ervaringen als: seksueel...
	Therapeuten worden er bij herhaling van beschuldigd deze herinneringen te planten bij hun patiënten. Daarnaast is een organisatie als de FBI zelf naar buiten getreden met een verklaring waarin zij het hele fenomeen als onzin afdoen, en zelfs zover gaa...
	Dat waren niet eens de zwaar verminkte resten van een kult slachtoffer die in de bossen van Massachusetts gevonden werden. Het was niet het bloederige pentagram dat in de huid gekerfd stond van een kult slachtoffer in San Fransisco. Het was eerder een...
	Het rapport was geschreven door Speciaal Hoofdagent Kenneth Lanning. Dit rapport is landelijk verspreid aan alle rechterlijke instanties over het hele land, en is ook herhaaldelijk aangehaald door de media in de afgelopen jaren.
	Dit rapport zegt kort en bondig: Met betrekking tot de zogenaamde “georganiseerde Satanische rituele misbruiken”( dat technisch inhoudt: twee of meer Satanische kultleden die samenzweren om een moord te begaan) kan het gerechtelijk systeem niet voorbi...
	Wat zegt u? Geen lichamen?
	Het hieronder vertaalde stuk is een uitreksel uit een krant van 13 maart 1981
	Fitchburg-Massachusetts. De vermeende leider van een Stanische kultgemeenschap is vrijdag schuldig bevonden aan het ritueel vermoorden van een jonge prostituee uit Fall River-Massachusetts vorig jaar. Carl Drew stond er emotieloos bij toen het oordeel...
	In 1993 werd de zogenaamde wet 1689 geïntroduceerd in het rechtssysteem van Massachusetts. Deze aanpassing in de wet verbiedt “zekere rituele handelingen” Sommige van deze handelingen worden omschreven als: ritueel ontleden van het lichaam, rituele ve...
	( Inzet: Gij zult niet doden uit de bijbel van het jaar 0 was daar toen zeker nog niet bekend?
	In het in 1993 uitgegeven boek Raising Hell van auteur en onderzoeksjournalist Michael Newton  staat het volgende te lezen: “Terwijl je sommige ignorante figuren in onze samenleving hun onwetendheid zou kunnen vergeven, zou FBI agent Lanning toch bete...
	De organisatie “LookingUp” die aanvankelijk in het leven geroepen werd om incest slachtoffers te ondersteunen en te begeleiden, vangt circa 15000 mensen per jaar op, waarvan 40% zegt te zijn misbruikt in ritueel of kult gerelateerd misbruik. Volgens e...
	Gezien het tastbare bewijs dat van over de hele wereld komt boven drijven, en gezien de enorme hoeveelheid mensen die melding maken van Satanisch kult gerelateerd misbruik, lijkt het toch wel erg vreemd dat juist de FBI met zo`n vreemde bewering naar ...
	Randy Cerny, directeur van het noordelijk deel van de Californische Rituele Onderzoekscommissie had de sekte van dichtbij gevolgd, en na de veroordelingen had hij diverse sekteleden geïnterviewd en hij had ook inzage gehad in uitgebreide verslagen die...
	De Satanistenkult werd gerund onder het mededogenloze staalharde regime  van de charismatische leider en hog priester Gerald Cruz. En net zoals David Koresh had gedaan in Waco, gebruikte ook Cruz slaap onthouding, hersenspoeling, marteling om de leden...
	“Nu moet je dit eens proberen in gedachten 25 jaar terug te zetten in tijd,”zei Cerny, “Stel je nu eens voor dat er iemand een politiebureau binnenkomt of bij een therapeut en hij of zij zegt:”Ik begin herinneringen te krijgen aan mijn vader als sekte...
	Cerny vroeg zich af, of dat allemaal afgedaan kon worden als “Valse herinneringen.” De columniste Molly Ivins dacht er ook het hare van, want ze schreef in een kolumn in mei 1994 :”Sociaal maatschappelijk werkers die te maken krijgen met kindermisbrui...
	Een van die valse herinneringen die niet vals bleek te zijn was die van Monika Beerle zoals uit onderstaand nieuwsbericht van 18 februari 1992 zal blijken.
	New York. Leden van een plaatselijk kultgenootschap hebben ballerina Monika Beerle vermoord in augustus 1989, waarna ze haar hebben ontleed en haar vlees aan de daklozen gevoerd, als onderdeel van een Satanisch ritueel. Bronnen van uit het rechtssyste...
	Ook hier was het verminkte lichaam van John Doe nummer 60 absoluut onmiskenbaar echt en geen valse herinnering van iemand die in de war was.
	Een nieuwe term die stiekum de samenleving is binnengeslopen in de laatste jaren is het erg medisch klinkende : Valse herinnering syndroom. Deze term heeft zelfs geleid tot het FMSF ( False Memory Syndrome Foundation) welk bestaat uit een aantal verde...
	In het geval van valse herinnering beschuldigingen, moeten we misschien wat meer tijd spenderen aan het betwijfelen van het karakter van sommigen van diegenen die het “zogenaamde” slachtoffer beschuldigen van waanvoorstellingen en onzinnig gebrabbel. ...
	Nou ja zeg. Bescheidenheid is in ieder geval geen deugd die ze zichzelf mogen aanrekenen.
	In de herfsteditie van de Cleveland Plain Dealer uit 1989 valt te lezen:”Drie bewoners van het Norwalk district worden aangeklaagd wegens het openen van twee graven op het plaatselijke kerkhof, daarop hebben ze de lichamen onthoofd en de schedels gest...
	5 mei 1993. Drie jongetjes van acht jaar reden op hun fietsjes op een landweg in West Memphis – Arkansas, toen ze plotseling van de weg af gedwongen werden en op een vreselijke manier om het leven werden gebracht. Een van de verdachten die voor de moo...
	Verdere aanwijzingen in de Satanische misdaden wijzen allen in de richting van een en hetzelfde lesboek van de meester zelf, de beroemde Satanist Aleister Crowley, die in zijn boek :”Magick in Theory and Practice” schreef:” Het bloed is het leven…iede...
	Grote kans, dat de zeven jaar oude Yvando Caetano een leven van perfecte onschuld leefde, net zoals de meeste kinderen van zeven jaar oud in het stadje Guaratuba in Brazilië. Dit kon wel eens de doorslag gevende oorzaak geweest zijn van zijn vroegtijd...
	Zijn alle kinderen in Guarutuba –Brazilië nu in gevaar door deze satanische sektes? Het kleine stadje geeft daar wel enig idee van. Naast de dood van de 7 jarige Yvando in juli 1992, worden er vanaf januari van datzelfde jaar nog tien jongetjes vermis...
	Dit zijn alweer oude gegevens, de gegevens van 2014 noemen nu al ruim 750.000 kinderen per jaar tot 12 jaar oud.
	In zijn boek”The Franklin Cover-Up, Child Abuse, Satanism and Murder in Nebraska” interviewt de schrijver en voormalig Senator van Nebraska John De Camp een voormalig FBI agent met een 28 jarige staat van dienst ( dezelfde man die ook door Brice Taylo...
	De Camp schrijft hierover:  Bewijsmateriaal uit het onderzoek van Gunderson heeft hem overtuigd van de feiten dat er elk jaar opnieuw tientallen duizenden kinderen of jonge mensen verdwijnen uit hun eigen huis, en dat velen van hen ritueel geofferd wo...
	Het gaat hierbij niet eens meer alleen om al de vermiste kinderen die waarschijnlijk al dood zijn, er lopen er waarschijnlijk ook nog heel veel rond die “slechts aangeschoten wild” zijn, en die ook heel hard hulp nodig hebben.
	Pamela Hudson die een bureau runt voor opvang van kinderen die geestelijk in de war zijn, begon de symptomen van SRA  (Seksueel ritueel misbruik) waar te nemen bij diverse kinderen die naar haar verwezen werden in 1985. Wat er zich daarna voordeed was...
	(Inzet: Dit past volledig in het beeld dat Brice Taylor schetste over de situaties in de dagopvang van de allerkleinsten, die daar al in “vooropleiding” zaten voor de echte programmering met mind-control die daarna nog pas beginnen moest.)
	Het langstslepende proces in de Amerikaanse geschiedenis, het geval van de McMartin Day school in Californië, was een van de eerste kinderopvang centra waarbij de aanklacht tegen Satanisch Ritueel misbruik op tafel kwam. Er waren zo`n 500 klachten ing...
	Daarop werd er een onderzoek ingesteld, op verzoek van de ouders, door een archeoloog, die door de ouders zelf ingehuurd was. Deze man wist te vertellen dat er in het verleden al eens een privé detective met een onderzoek was gestart en enig graafwerk...
	Er zijn gelukkig ook nog groepen in onze samenleving, die zich het lot  wel aantrekken van de overlevenden van deze terreurdaden, en deze mensen slaan de handen ineen, en verzamelen zich, in steeds meer en meer taakgroepen en opvangcentra, om de boods...
	Daniël Ryder ( heel gemakkelijk door u zelf terug te vinden op internet ) is een onderzoeksjournalist en adviseur en tevens de auteur van Breaking the Circle of Satanic Ritual Abuse. Het bovenstaande artikel is van zijn hand en gebaseerd op materiaal ...
	De doofpot van de eeuw.
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