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Introduktion til mit vidnesbyrd 

                             Præstø, januar 2023 

I 2016 skulle jeg blive ramt af en særlig form for organiseret kriminalitet, der internationalt går under 

betegnelser som gangstalking og organiseret stalking. En kriminalitet som jeg aldrig tidligere havde hørt 

omtalt og som skulle vende op og ned på mit liv i løbet af få måneder. Forinden havde jeg i knapt seks år 

været udsat for stalking begået af en person fra mit daværende nabolag som jeg aldrig havde været i 

personlig kontakt med og som boede nogle husnumre fra mig. Det førte til, at jeg blev ramt af organiseret 

stalking efter at være flyttet til København i 2016. Det begyndte med, at stalkeren fra mit tidligere nabolag 

begyndte at dukke op på min nye adresse, men han har formentligt indset, at han ikke kunne forsvare sin 

færden i mit ny boligkvarter overfor politiet i forbindelse med, at jeg filmede ham gå forbi mit vindue nede 

på gaden få uger efter at være flyttet til København. Uden at skulle foregribe mit vidnesbyrd skulle det blive 

begyndelsen på den organiserede stalking. En stalking som på flere centrale områder benytter sig af de 

samme taktikker som gør sig gældende for folk udsat for stalking begået af en enkelt person. Anonyme 

telefonopringninger og beskeder, i mit tilfælde, sendt fra taletidskort og hemmelige numre, selvom denne 

aktivitet kun udgjorde en mindre procentdel og jeg reelt set kun har modtaget en anonym tekstbesked, 

bestående af ordene Hello Dear i forbindelse med, at jeg flyttede til København. Og der er andre fællestræk 

for eksempel den fysiske overvågning og forfølgelse, der i den organiserede stalkings tilfælde begås af 

skiftende personer. Hændelser, der kategorisk blev mødt med beskyldninger om, at jeg måtte være blevet 

sindssyge, når jeg forsøgte at involvere mine nærmeste i situationen: For hvordan kan man vide, at man 

bliver forfulgt og hvordan kan man vide, at man er underkastet systematisk overvågning? Baseret på 

erfaringen er det umuligt ikke at bemærke, at en person holder øje med dig for at følge efter dig rundt i 

byrummet, særligt når der er tale om et gentagende mønster og du samtidig rammes af cyberkriminalitet, 

telefonaflytning, og spor efter, at nogen har været i dit hjem, når du kommer hjem, kaldet gaslighting. 

Uanset hvilke gøremål jeg havde udenfor hjemmet, stod der altid en af disse ukendte gerningsmænd og 

ventede på mig, for at optage forfølgelsen, når jeg bevægede mig rundt i det offentlige rum. Et tredje 

fællestræk er, at der ofte gøres brug af uønskede beskeder i form af blomster og gaver. En praksis, der 

allerede tog sin begyndelse, da jeg i sin tid blev ramt af stalking i 2010 og som havde karakter af spyt foran 

min hoveddør og andre kropsvæsker, gerne mange gange dagligt, visne blomster på dørmåtten og 

genstande, der intet forestillede andet end værket fra en mental infantil karakter, for blot at nævne nogle 

eksempler. Rygtespredning og smedekampagner hører til et sidste fællestræk jeg skal fremhæve, men 

derudover har stalking ikke meget at gøre med organiseret stalking, der er defineret ved et netværk af 

forskellige grupperinger, der arbejder sammen om at stalke udvalgte mennesker og som ifølge 

internationale kilder udspringer af FBI’s COINTELPRO (Counterintelligence Program).  
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”This makes F.B.I.’s former COINTELPRO program, which I worked on, including in a supervisory capacity, 

look like a Sunday school program by comparison.”  

Sådan skriver den nu afdøde chef for FBI Los Angeles, Ted Gunderson om den organiserede stalking i sin 

affidavit fra 2011. 

 

Ted Gunderson skulle efter sin tid i FBI arbejde som privatdetektiv bl.a. for Keith Labella vs FBI. 

Formålet bag COINTELPRO var at miskreditere og neutralisere folk, der blev skønnet at udgøre en trussel 

mod den politiske stabilitet, gennem smedekampagner, overvågning af civile borgere og infiltrering af 

politiske bevægelser etc., før programmet blev afsløret i 1971 i forbindelse med, at der blev stjålet 

dokumenter vedrørende COINTELPRO’s aktiviteter fra FBI’s arkiver, som senere blev lækket til offentlighed, 

hvilket førte til nedsættelse af the Church Committee i 1975, der fik sit navn efter senator Frank Church, og 

som på det kraftigste fordømte COINTELPRO. 



Anne Helene Have: www.artofdestruction.dk 
 

3 
 

Many of the techniques used would be intolerable in a democratic society even if all of the targets had been 

involved in violent activity, but COINTELPRO went far beyond that… The Bureau conducted a sophisticated 

vigilante operation aimed squarely at preventing the exercise of First Amendment rights of speech and 

association, on the theory that preventing the growth of dangerous groups and the propagation of 

dangerous ideas would protect the national security and deter violence (Nadine Frederique, Church 

Committee, 1975). 

Foruden mit personlige vidnesbyrd skulle mit forsøg på at forstå motivet blive starten på en årelang 

research. Der er min personlige fortælling og så var der den udvikling, der havde fundet sted i nyere vestlig 

historie og som knyttede den organiserede stalking sammen med programmer som COINTELPRO. De første 

6 til 12 måneder var defineret ved at være en chokfase, der førte til, at jeg satte min lejlighed til salg i 

sommeren 2017 og købte en bil, som jeg ofte måtte overnatte i på flugt fra den organiserede stalking og 

dens brug af ”skjulte” teknologier, der allerede i begyndelsen af 2017 skulle sende mig på hospitalet, hvilket 

jeg skal vende tilbage til. Hvad værre var, at politiet ikke gjorde noget ved de beviser jeg indleverede, hvad 

enten der var tale om falske sexannoncer i mit navn, anonyme telefonopringninger til min arbejdsplads, 

hacking af mine computers, droner der slukkede lyset når de nærmede sig min ejendom efter mørkets 

frembrud, lydoptagelsen af, at jeg rammes af en mursten på forruden af min bil, mens jeg kører på 

motorvejen, indtil flere anmeldelser af skudepisoder, åbnet pakkepost og ødelagt hardware, folk på min 

grund, personer der trængte ind på de aflukkede områder omkring min hus, for at stå på den anden side af 

stalddøren til mit bondehus midt om natten og hvad jeg ellers måtte have anmeldt.  



Anne Helene Have: www.artofdestruction.dk 
 

4 
 

 

Denne anmeldelse henlægges sammen dag jeg har indgivet min anmeldelse. 

Gennem internationale vidneberetninger skulle jeg blive klar over, at det var et generelt problem, at 

politiet vendte det blinde øje til. Noget andet, jeg også skulle blive klar over var, at folk mistænkt for at 

udgøre en terrortrussel mister deres retsgrundlag og for så vidt ikke har krav på beskyttelse (Valentine, 

2017; Henriksen, 2010). 

”We are above the police,” citerer privatdetektiv David Lawson, en gangstalker for at udtale, i sin bog 

Terrorist Stalking in America. En udtalelse, der pegede tilbage på en skjult dagsorden af internationale 

dimensioner at dømme på de mange internationale vidneberetninger (Lawson, 2001).  

Den første store sten, der skulle ryddes af vejen var at se Krigen mod Terror som en pre-crime strategi, der 

havde til formål at undgå social uro og opstandelse som det havde været tilfældet i 60’erne og 70’ernes 

USA. I sin bog CIA as Organized Crime beskriver Douglas Valentine, hvordan civile borgere og 

nabohjælpsgrupper i dag udgør en central del af Homeland Security og opsporingen af folk, der kunne 

tænkes at udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Krigen mod Terror handler om dig og mig – og sådan skulle 
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jeg sten for sten pille det fundament, der tidligere udgjorde min virkelighedsforståelse fra hinanden 

(Valentine, 2017). 

”Hvad har Krigen mod Terror og overvågningssamfundet med dit vidnesbyrd at gøre?” spurgte 

korrekturlæseren, der havde flere ubesvarede spørgsmål efter at have læst min bog igennem.1 Det har 

været en ensom proces at skrive mit vidnesbyrd og søge den nødvendige dokumentation, fordi den 

generelle holdning har været, at jeg måtte være blevet sindssyg, baseret på mine påstande om organiseret 

stalking, og ingen af samme grund tog mine skriverier alvorligt. Korrekturlæseren hører derfor til den 

første, der skulle læse min bog og komme med feedback. Der var noget, der ikke hang sammen og måske 

gabte jeg over for stor en mundfuld i forsøget på at forstå den dagsorden, der har ramt verden, i mit 

tilfælde helt konkret i form af organiseret stalking. 

Så hvad har krigen mod terror med mit vidnesbyrd at gøre? Den er som minimum udtryk for en udvikling, 

hvor det er blevet almen praksis at overvåge civilbefolkningen og hvor en person som mig, udsat for 

organiseret stalking ikke skal gøre sig forhåbninger om myndighedernes beskyttelse. Uden at jeg forsøger at 

lave et direkte link mellem Krigen mod Terror og de kriminelle grupperinger, der i 2017 skulle tegne den 

organiserede stalking, kan jeg heller ikke undgå at bemærke, hvordan PET på deres website beskriver, 

hvordan terrorbekæmpelsen i dag varetages af Center for ikke-statslige aktører. Men derudover har jeg 

ingen forudsætninger for at bedømme, hvordan den udvikling, der i særlig grad skulle tage sin begyndelsen 

efter 9/11 helt nøjagtigt kan knyttes sammen. Jeg kan blot konstatere at grænsen er flydende og at den 

skjulte dagsorden (the Hidden Agenda) udgør et kompliceret netværk af forskellige aktører. Officielt i form 

af krigen mod terror, uofficielt i form af udemokratiske kræfter, der trækker i trådene fra demokratiets 

kulisser. 

Langsomt skulle jeg udvide min bevidsthed efterhånden som jeg fik mere viden om den skjulte dagsorden. 

En dagsorden, hvis oprindelse kunne føres tilbage til den kolde krig og operationer som COINTELPRO og the 

Church Committee, der foruden COINTELPRO skulle fordømme CIA’s mind control program MKUltra. Et 

program som jeg ikke vidste andet om end, at min tidligere samfundsfagslærers mor havde været udsat for 

LSD-eksperimenter på Frederiksberg Psykiatrisk afdeling, finansieret af CIA, tilbage i 50’erne og 60’ernes 

Danmark, som led i MKUltra.  

Hensigten bag MKUltra også kaldet Operation Mind Control ligger i ordene mind control og ambitionerne 

bag et program som COINTELPRO, der havde til formål at forbygge optøjer og social uro gennem at 

                                                            
1 Formålet med denne introduktion er bl.a. at tegne et overordnet billede af en kompleks dagsorden, gående under 
betegnelsen the Hidden Agenda. 
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overvåge udvalgte befolkningsgrupper og andre der modsatte sig de gældende regler og love. Cirka tre 

årtier senere skulle den dengang teknisk direktør i NSA, William Binney i 2001 fratræde sin stilling i protest 

over udrulningen af den forfatningsstridige overvågning af civilbefolkningen. 

”Et overvågningsapparat som det, der trådte i kraft i månederne efter 9/11 tager år at stable på benene,” 

udtaler Binney i et timerlangt interview. En udtalelse, der bekræfter, at overvågningssamfundet allerede 

havde været i støbeskeen længe før 9/11 (Grove, 2015).  

Samtidig med at COINTELPRO blev afsløret skulle det også komme frem, hvordan man inden for den 

amerikanske stat havde eksperimenteret på udvalgte borgere som led i Operation Mind Control. En 

afsløring, der skabte furore i 70’ernes USA og som ikke alene afslørede LSD-eksperimenter på psykiatriske 

patienter og andre stigmatiserede befolkningsgrupper, men også involverede brugen af psychotronic 

weapons, der kunne påvirke den menneskelige bevidsthed trådløst.2 

”His (Prof. José M. R. Delgardo) latest feat has been to demonstrate that by implanting electrodes in a 

female monkey’s brain he can make it reject its own child on radio command. (…) support the distasteful 

conclusion that motion, emotion, and behavior can be directed by electrical forces and that humans can be 

controlled like robots by push buttons.” (New York Times, 1967). 

Sådan står der bl.a. i en artikel publiceret i New York Times den 10. april 1967. En artikel, der skulle få 

overskriften Push Button People og som langt fra var den eneste artikel fra dengang, der omhandlede, 

hvordan det var muligt elektromagnetisk at påvirke den menneskelige psyke, også kaldet mood 

management, mood manipulation m.m., gennem brugen af våbenteknologier, der falder ind under 

betegnelsen psychotronic warfare. 

Mayo Scientist use eletrodes on the brain, New York Times 1957; Brainwave?, New York Times 1970; 

Control CIA., not behavior, New York Times 1977. Dette er blot nogle af de titler man kan finde, hvis man 

benytter sig af den digitale Time Machine og som synes at være gået mere eller mindre i glemmebogen. 

”Du mangler et bombshell,” var min korrekturlæsers bemærkning efter at have læst mit vidnesbyrd: 

”Noget, der beviser, at du ikke er sindssyg.”3  

Det sidste sagde han ikke ordret, men det var det han mente. Det var jeg godt klar over. Det var langt fra 

første gang jeg havde hørt lignende kommentarer. En enkelt mente tilmed at have patent på sandheden i 

                                                            
2 Det bedste sammenligningsgrundlag jeg kan komme på er den indflydelse musik kan have på mentale sindstilstande. 
3 Formålet med denne introduktion har også været at fremlægge dokumentation for den frekvensteknologiske 
udvikling, der er fulgt efter MKUltra.  
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en sådan grad, at vedkommende mistede besindelse og råbte i afmagt over den livssituation jeg var havnet 

i, at jeg måtte være blevet sindssyg, mens vi sad over en kop kaffe på en cafe og folk vendte sig undrende 

for at se, hvor faren var lokaliseret i rummet bag dem. Jeg var uden at ville det blevet en del af det 

trusselsbillede, der de senere år er blevet fremmanet og som tegner billedet af, at vi som civilbefolkning 

aldrig kan vide os sikre, hvad enten der er tale om radikaliserede fundamentalister, en gal kvinde eller 

potentielle Corona-smittebærere. Verden er blevet et farligt sted. Det indrømmer jeg, om end jeg ser en 

langt større fare i den trådløse udvikling, senest i form af 5G, som bl.a. er grunden til, at jeg formentlig 

aldrig kommer til at færdiggøre 2. udgave af mit vidnesbyrd, til dels på grund af de kognitive problemer, der 

er fulgt med, at jeg fik diagnosen EHS (Electro, Hyper Sensitivity). En diagnose, jeg fik stillet i 2020 og som 

dækker over helbredsproblemer relateret til mikrobølger.  

Noget af det første der ryger er korttidshukommelsen, akkurat som det er tilfældet med mennesker, der 

har fået elektrochok. Er det rigtig slemt, føles det som om, jeg har fået det hvide snit, sådan som det gik 

Frances Farmer i 50’ernes USA. Vi glemmer ofte den ubekvemme sandhed, at magthaverne har tradition 

for at begå overgreb mod civilbefolkning, hvis disse afviger fra den gældende samfundsorden. 

Nonkonformister, politiske modstandere, der findes mange, der har udgjort en potentiel trussel mod det 

bestående system: Rock and Roll, Den sorte borgerrettighedsbevægelse, antikrigsdemonstranter, 9/11-

sandhedsaktivister, Occupy Wall Street, Black Lives Matter etc. Set fra et efterretningsmæssigt standpunkt 

er der nok at tage fat på – og J. Edgar Hoover hører måske til blandt de mest notoriske eksempler på, 

hvordan det er muligt at styre en supermagt fra kulisserne, gennem hemmelige programmer som fx 

COINTELPRO. 

I dag har vi det trådløse samfund og overvågningen af civilbefolkningen. Da jeg var barn var alting fysisk 

forbundet. Det kan man ikke påstå, at det er længere. Fysiske forbindelser er ikke længere påkrævet, 

hverken hvad angår de nye sociale samværsformer på sociale medier som Facebook eller den trådløse 

påvirkning af den menneskelige fysiologi og bevidsthed. 

However, although ICT implants may be used to repair deficient bodily capabilities they can also be misused, 

particularly if these devices are accessible via digital networks. One might even think of such devices as a 

threat to human dignity and particularly to the integrity of the human body (Hermerén, 2005). 

ICT står for Informations og Kommunikations Teknologier og dækker som betegnelse over brugen af 

implantater i den menneskelige krop, der kan tilgås trådløst, hvilket indebærer nogle åbenlyse risici. I 2005 

blev der derfor udarbejdet dokumentet Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body. Et dokument 

udarbejdet af the European group of Ethichs in Science and New Technologies, der havde til opgave at 
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rådgive Europarådet i forhold til etiske spørgsmål og dilemmaer, hvad angår den videnskabelige og 

teknologiske udvikling og som hører til et af de dokumenter, jeg blev opmærksom på i 2022 efter at 

korrekturlæseren havde efterspurgt et bombshell (Hermerén, 2005). 

Året forinden var jeg i 2021 begyndt at udskille nano-teknologier gennem fordøjelsessystemet. Teknologier, 

som når de er aktive i kroppen kan dokumenteres ved hjælp af radiofrekvensmålere og som hører ind 

under betegnelsen RFID-teknologier (radiofrekvens identifikationsteknologier).4 Det førte til, at min læge 

forsøgte, at igangsætte en større helbredsudredning i forbindelse med, at jeg var begyndt at få flere 

alvorlige helbredsproblemer, bl.a. i form af lungesygdomme – en kendt helbredseffekt forårsaget af nano-

teknologier: Could be as harmful as asbestos if inhaled in sufficient quantities (Wikipedia, 2021). 

Det var ikke første gang, jeg var begyndt at udskille disse teknologier gennem fordøjelsessystemet, men det 

var første gang, jeg havde taget dem under mikroskop. Første gang jeg stiftede bekendtskab med disse 

teknologier var i ugerne op til, at jeg flyttede til Blågårdsgade, men jeg skulle helt frem til begyndelsen af 

2021 før jeg for alvor blev opmærksom på, hvad det vil sige at have nanoteknologier i kroppen parallelt 

med udrulningen af 5G. 

Hemmeligheden bag de skjulte forbrydelser jeg var ramt, skal i høj grad findes i det trådløse samfund, hvad 

enten der var tale om brugen af nanoteknologier, telefonaflytning, cyberstalking og andre trådløse indgreb 

i mit privatliv. For eksempel skulle jeg hurtigt blive opmærksom på fænomenet connected cars efter at det 

stod klart, at den bil, jeg havde anskaffet mig i 2017 ikke alene blev tracket, den var også hacket – og sådan 

kunne jeg blive ved.5. Alt kan i dag tilgås trådløst, selv den menneskelige fysiologi. 

                                                            
4 På min bitchute-kanal (pendant til YouTube) vil man kunne finde privat dokumentation for de omtalte trådløse 
teknologier: www.bitchute.com kanalnavn: annehh 
5 Alle moderne biler er i dag koblet op på the Internet of Things. 

http://www.bitchute.com/
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Dette er den sidste henvisning min læge sender i forsøget på at få mig videre i systemet efter, at lungeambulatoriet i foråret 
2022 har nægtet at tage stilling til spørgsmålet om nanoteknologier m.m., fordi det angiveligt faldt udenfor deres område. 

I dag taler man ikke længere om MKUltra, men Cognitive Warfare og neurovåben som led i den skjulte 

dagsorden – the Shadow War (Cluzel, 2020). 

The instruments of information warfare, along with the addition of “neuro-weapons” adds to future 

technological perspectives, suggesting that the cognitive field will be one of tomorrow’s battlefields. This 

perspective is further strengthened in by the rapid advances of NBICs (Nanotechnology, Biotechnology, 
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Information Technology and Cognitive Sciences) and the understanding of the brain. NATO’s adversaries are 

already investing heavily in these new technologies (Cluzel, 2020). 

Sådan står der bl.a. i dokumentet Cognitive Warfare (udarbejdet til NATO af Innovation Hub Forum, et 

privat rådgivningsorgan) om den nuværende udvikling inden for moderne krigsførelse.  En udvikling som 

man allerede forsøgte at advare EU imod i 1999 i dokumentet Committee on Foreign Affairs, Security and 

Defence Policy.  

Calls in particular for an international convention for a global ban on all research and development, whether 

military or civilian, which seeks to apply knowledge of the chemical, electrical, sound vibration or other 

functioning of the human brain to the development of weapons which might enable any form of 

manipulation of human beings (Theorin, 1999). 

Er man udsat for brugen af nanoteknologier er det ikke noget, man kan undgå at bemærke, såvel som 

brugen af radiofrekvensmålere gør det muligt at dokumentere aktiviteten fra disse teknologier (hardware) i 

kroppen. Spørgsmålet var, om jeg også var i stand til at dokumentere en sammenhæng mellem min egen 

livssituation og den historiske udvikling, der var fulgt efter COINTELPRO og MKUltra? Det skal jeg lade andre 

om at vurdere efter en kort præsentation af de helbredsproblemer jeg skulle få i 1997, og som den senere 

indsamling af lægejournaler og dokumenter i 2018 mere end skulle antyde kunne sættes i forbindelse med 

hemmelige eksperimenter.   

I 2020 kunne jeg konstatere, at jeg havde Morgellon Disease. En svampevækst, der bl.a. manifesterer sig 

ved fiberlignende materiale, der vokser ud af huden og som jeg fik de første symptomer på i 1993 – 1994, 

uden at hverken lægerne eller jeg dengang vidste, hvad der var tale om. Uden at skulle gå ind i det forløb, 

der fulgte efter 1993 – 1994, skulle jeg i 1997 få nogle helbredsproblemer, som i først omgang blev 

tilskrevet hormonelle problemer, men som lægerne i slutningen af året åbent vedkendte sig i journalen, at 

de var i tvivl om, hvad skyldtes. 

Kort forinden var jeg blevet indlagt i ambulance på intensivafdelingen på Hillerød Sygehus i bevidstløs 

tilstand den 11. oktober 1997 efter at have haft nogle meget voldsomme energioplevelser, der førte til, at 

jeg mistede bevidstheden. En ven af familien, der i flere år havde beskæftiget sig med meditation kunne 

fortælle mig, at jeg havde fået en spontan kundalinirejsning baseret på de symptomer, der fulgte efter 

ankomsten til Hillerød Intensivafdeling. Mere end tyve år senere skulle jeg i 2018 blive klar over 

sammenhængen mellem den kundalinirejsning jeg havde fået i 1997 og frekvensteknologien. Det blev 

begyndelsen på en helbredsmæssig efterforskning og indsamlingen af lægejournaler.  I processen lykkedes 

det mig på mirakuløs vis at finde det amerikanske militærdokument Analysis and assessments of gateway 
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processes, der beskriver, hvordan det er muligt at fremprovokere en kundalinirejsning gennem brugen af 

akustiske våben i området 4-7 Hz.6 

 

Uddrag fra dokumentet Analysis and assessments of gateway processes. 

Jeg skal ikke foregribe min helbredsmæssige gennemgang i præsentationen af mit vidnesbyrd, men nøjes 

med at sammenholde det amerikanske militærdokument med EEG-udskrifter fra tiden efter mit 

sammenbrud i 1997, der beskriver hvordan jeg har abnormt moderate fund i området 4-7 Hz, resten er 

allerede dokumenteret og beskrevet i mit vidnesbyrd.  

                                                            
6 Hvad angår akustiske våben skal det tilføjes, hvordan det på Wikipedia står beskrevet, at det anbefales at bruge 
infrasound til betjening af neural dust. En teknologi hørende under kategorien af nano-teknologier udviklet til 
menneske, der primært ophobes i hjerne og rygsøjle. 
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EEG-udskrift 2021. 

En stor del af min research har været en intuitiv proces, hvor jeg næsten har fået tingene foræret. Samtidig 

med, at jeg i slutningen af 2020 finder EEG-udskrifterne fra årene efter mit sammenbrud i 1997 (et 

sammenbrud, der skulle blive begyndelsen på et årelangt mareridt bestående af angst og energioplevelser i 

kroppen) støder jeg på en amerikaner ved navn Bryan Tew, der har en indgående indsigt i en særlig gren af 

Operation Mind Control, gående under betegnelsen Trauma Based Mind Control. 

Det er ikke tilfældigt, at jeg i videst muligt omfang har forsøgt at styre udenom vidner og andre, hvis 

identitet og arbejde falder udenfor den etablerede videnskab. Helt undtagelsesvist skal jeg imidlertid citere 

Bryan Tew, der i et podcast-interview med Jeff Rense fra 2019, beskriver, hvordan det er muligt 

frekvensteknologisk at, citat: ”dilate the eyes,”. 7 

                                                            
7 Foruden eksterne primærkilder, dokumenter og avisartikler hører førstehåndserfaringer til det metodiske grundlag, 
hvilket har gjort det muligt at sammenholde egne erfaringer med internationale vidneudsagn. 
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Få øjnene til at fremstå udstående?! Det var præcist, hvad der var sket i begyndelsen af 1997. Jeg havde et 

højre øje, der blev udstående og stirrende.8 Læser man den retsmedicinske gennemgang i min 

vidneberetning er der flere ting, der skulle fortælle mig, at jeg var udsat for Trauma Based Mind Contol. Et 

hemmeligt forskningsprogram, som ifølge Bryan Tew, også involverer organiseret stalking som del af 

traumatiseringsprocessen. 

 

Fotoet er fra sommeren 1997, få måneder inden jeg indlægges på intensiv. Jeg har i begyndelsen af året fået et højre øje, der 
stirrer, men som falder på plads igen i forbindelse med, at jeg indlægges på Hillerød Sygehus 11. oktober samme år. 

Så hvad var motivet? Jeg kan se flere motiver, men det mest oplagte motiv er, at min forældre i sin tid blev 

sortlistet af den amerikanske stat for deres engagement i Det Kommunistiske Parti under den kolde krig. En 

krig, der skulle blive begyndelsen på Operation Mind Control og neutraliseringen af potentielle 

sikkerhedstrusler og dissidenter og som trækker historiske tråde til nutidens Krig mod Terror: 

Either you are with us or you are with the terrorists, som George Bush proklamerede i 2001. 

Det burde være indlysende, at nogle har skullet lægge krop til den udvikling, der begyndte med MKUltra og 

i dag omtales i dokumentet Cognitive Warfare. En skjult krig, der udspiller sig på flere fronter, hvad enten 

der er tale om den informationskrig, der bl.a. finder sted gennem mediernes virkelighedsfremstilling eller 

                                                            
8 Årsagen til at jeg har valgt et privatfoto fra 1996 som del af omslaget til mit vidnesbyrd er, at der var et før og efter 
1997 og at dette foto er det sidste, der blev taget før, jeg blev ramt af et usædvanligt helbredsforløb året efter, som 
jeg i dag forbinder med, at jeg 13 år senere rammes af stalking i 2010, for sidenhen at blive ramt af fænomenet 
organiseret stalking. 



Anne Helene Have: www.artofdestruction.dk 
 

14 
 

den skjulte forfølgelse af mennesker, der anskues for værende et problem, hvilket i dag må siges at være et 

generelt samfundsproblem, når man hører om, hvordan flere og flere trues i forbindelse med, at de ytrer 

deres meninger på sociale medier som fx Facebook.9 

 

 

 

                                                            
9 I løbet af de år, der er gået siden jeg blev ramt af organiseret stalking har det resulteret i, at nogle af mine nærmeste 
veninder har kunnet dokumenterer flere lignende hændelser. 
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