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Enligt Len Kasten är det nu en etablerad sanning att de extraterrestrials, ETs, 

som beskrivs som ”Reptilians” eller ”Reptiloids” har funnits på Jorden i 

tusentals år och att de anser att Jorden är deras fädernesland eftersom de funnits 

här sen förhistorisk tid. Enligt Kasten kolonialiserade de Lemurien.1 De menar 

sig dessutom enligt Kasten vara samtida med dinosaurierna (s. 7). Det berättar 

han i sin mycket tankeväckande, innehållsrika och omskakande bok ”Alien 

World Order – The Reptilian Plan to Divide and Conquer the Human Race”. 

Författaren gör historisk återblick om utomjordiska kontakter och aktiviteter på 

Jorden. Han menar att ”Reptilians” är de som huvudsakligen agerat, både när det 

gäller bortföranden av människor och vid historiskt viktiga händelser som 

exempelvis krig. Bland annat beskriver han Hitlers och nazisternas ”pakt med 

reptilians”, vilket även rymdforskaren William Tompkins, som enligt flera 

källor var det viktigaste vittnet till den hemliga verksamhet som bedrevs under 

Apolloprogrammet, berättar om i sin ”visselblåsarbok” ”Selected by Extraterre-

strials”.2 Tompkins dog 2017, 94 år gammal. Len Kasten menar att John F. 

Kennedy blev mördad eftersom han ville stoppa närvaron av ”nazist-reptiler” 

inom rymdforskningen. Jag konstaterar att det är ytterligare en teori om det 

omdebatterade mordet. 

  Dinosaurierna var ju också reptilvarelser och levde på Jorden mellan 200 

miljoner till 65 miljoner år sedan, när dinosaurierna enligt officiella källor 

utplånades. Uppgiften är baserad på kol 14-metoden, en metod som enligt 

Kasten inte är helt tillförlitlig. Han menar att dinosaurierna kan ha funnits här så 

sent som för 1 miljon år sedan (s. 7). Dock vet vi att dinosaurierna fanns här före 

människorna. Kastens historieskrivning är fantastiskt intressant.  

                                                 
1 ”Lemurien är namnet på den kontinent som enligt legender ska ha funnits någonstans i Stilla 

Havet för mycket länge sedan, för att en dag ha sjunkit till botten.” Detta är hämtat från 

artikeln Lemurien - http://lotusblomman.nu/andlighet/lemurien/  
2 Min artikel om Tompkins bok finns på min Boksida - 

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

 

http://lotusblomman.nu/andlighet/lemurien/
http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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Världarnas krig 

Kasten refererar till författaren H.G. Wells som verkar ha haft utvecklade 

profetiska förmågor, eftersom mycket av det han beskriver i sina böcker har 

visat sig stämma med senare erfarenheter och uppgifter. Kasten nämner ”The 

War in the Air” (1907) som har inspirerat författare och filmmakare inom 

science fiction-genren. Exempelvis har filmerna Star Wars och Star Trek 

inspirerats både av Wells och av den hemliga rymdforskningen. Kasten har i sin 

andra bok ”The Secret history of Extraterrestrials” ett helt kapitel om science 

fictionfilmer, ”Sci-Fi Film – A Path to Self-Discovery”. Steven Spielberg, 

Georg Lucas med flera filmmakare hade mycket nära kontakter med den 

hemliga rymdforskningen. ”Klingons” i Star Trek lär symbolisera ”Reptilians”. 

Len Kasten skriver att man inte ser ansiktena på stormtrupperna i Star Wars 

eftersom de har masker, så ”de kan mycket väl vara Reptilian”, skriver han (s. 

68). De kan också vara klonade. 

    
                               Klingons och Stormtrupper i Star Trek. 

 

  ”Reptilians” lär ha kommit hit från stjärnsystemet Draco, medan 

människorna har sina rötter i Lyrans stjärnsystem. Enligt Kasten attackerade och 

invaderade ”Draco-reptilians” med sina avancerade vapen Lyrans system och 

förstörde tre planeter i Lyran. Femtio miljoner människor dödades. Överlevarna 

flydde till andra stjärnsystem och planeter, bland annat till vår Vintergata (s. 7).  

  Han berättar att mänskliga kolonier utvecklades i 110 olika stjärnsystem 

eftersom de hade tekniska möjligheter att färdas mellan galaxer, men de hade en 

stark gemenskap (s. 8). De skapade en gemensam kontaktyta för att bilda ”The 

Galactic Federation of Light” som skulle göra motstånd mot ”Reptilernas 

invasion” (s. 8). Hur kan han veta detta? Jag har nu läst två böcker av Len 

Kasten och har en tredje på gång och uppfattar honom som en mycket kunnig 

och seriös forskare. Den andra boken jag läst heter ”The Secret History of 

Extraterrestrials – Advanced Technology and the Coming New Race” (2010) 

och är alltså skriven 7 år tidigare. Den tredje heter ”Secret Journey to Planet  

Serpo – A True Story of Interplanetary Travel” (2013). Han använder rikligt 

med referenser till andra forskare och författare, både kända och för mig okända. 

  Kasten menar att det finns människor, som exempelvis Alex Collier, som 



3 

 

varit i telepatisk kontakt med varelser som gett honom information under många 

år, vilket Collier berättar om i sin bok ”Defending Sacred Ground” (1996).3 

Collier menar sig ha kontakt med humanoider från Andromeda, vilket han haft 

sen han var barn, men han mindes inget förrän han var 14 år (s. 7).4  

  Trots ”Federationen” så kolonialiserade ”Reptilians” den atlantiska 

civilisationen, som var en förhistorisk människoras med blont hår och blå ögon 

(s. 9). ”Reptilians” förde bort människor och skapade hybrider. Kasten berättar 

att detta sätt att föra bort människor och hybridisera har sedan dess fortgått fram 

till våra dagar. Detta berättar författaren David Jacobs ingående om i sin bok 

“Walking Among Us – The Plan to Control Humanity” (2015) som jag nyligen 

skrivit en artikel om.5 Han har intervjuat massor med människor som varit 

bortförda och som berättar om sina upplevelser. Enligt Jacobs nämner de dock 

sällan ”Reptilians”. Istället menar Jacobs att det är ”De Grå” som hämtar 

människor, men som sedan verkar lyda under ”Insektoiderna”. 

Reptilernas agenda 
Len Kasten berättar att den viktigaste strategin som ”Reptilians” använder är 

infiltration. Infiltratörerna skaffar sig successivt kontroll över maktgrupper i de 

länder och befolkningar de valt (s. 9). Av någon anledning kommer jag att tänka 

på den italienske kommunistiske politikern och marxistiske filosofen Antonio F. 

Gramsci (1891–1937) som utvecklat en politisk strategi som innebar att 

kommunister skulle infiltrera olika institutioner, exempelvis radio och TV, 

skolor och arbetsplatser, för att sprida sina idéer.6 Det kallas ”entrism”.7 

  Len Kasten berättar att DNA från tolv mänskliga raser skapade tillsammans 

med ”Reptilians” en ny mänsklig ras för omkring 40,000 år sedan (s. 10). 

”Reptilians” fortsatte att bo i underjorden. Eftersom de inte fortplantar sig lika 

snabbt som människorna så har antalet fortsatt att vara litet. Författaren anger till 

och med ett antal, cirka 1,800, vilket är ett antal som Alex Collier beräknat (s. 

10). Kasten nämner en sak som ”Reptilians” har mycket av - tålamod (s. 119). 
                                                 
3 Boken finns som PDF-fil på http://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-

ground-1996.pdf - 178 sidor. 
4Alex Collier är intervjuad år 1994 - Alex Collier Andromedan Contactee Full Interview 1994 

- https://www.youtube.com/watch?v=-21FsVTHh_k 

Hans hemsida - http://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996.pdf 
5 Artikeln ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-

David_Jacobs.pdf. 
6 Se exempelvis Jan Gillbergs artikel i DSM ”Gramsci-Vänstern, Åsiktsförtrycket och 

Glömskan” - http://arkiv.dsm.nu/gramscifortrycket.html  
7 Entrism (eller entryism, möjligen också politisk infiltration) är en politisk taktik, varigenom 

en viss organisation genom att efter en förutbestämd plan låta vissa av sina medlemmar – som 

då fortfarande är lojala med sin gamla organisation – söka inträde i en annan organisation, i 

allmänhet en betydligt större sådan, för att där värva medlemmar till den första 

organisationen, bygga upp ett inflytande för den första organisationen i den andra 

organisationen, eller helt enkelt ta över den andra organisationen. Syftet kan också vara att 

öppet försöka påverka den andra organisationen i en viss riktning. (Wikipedia) 

http://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996.pdf
http://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-21FsVTHh_k
http://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996.pdf
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
http://arkiv.dsm.nu/gramscifortrycket.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infiltration
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taktik
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Författaren menar att ”Illuminati” är ”Reptilians” ”puppets” (marionetter) (s. 

136). Det innebär således att ”Illuminati” styrs av ”Reptilians”. Ny och 

intressant teori för mig.  

  Dessa ET:s kan leva flera hundra år, kanske till och med i tusentals år. 

Därför kan de överleva flera generationer människor och kan därför fortsätta 

verka för sina projekt under mycket lång tid (s. 137). Enligt Kasten har de för 

länge sedan förlorat förmågan att reproducera sig, så numera använder de sig 

bara av kloning. 

  Len Kasten menar att vi jordmänniskor är ett experiment. Vi har skapats 

och blivit övervakade av avancerade ”stjärnvarelser”, som väntar på att vi ska 

utveckla vårt medvetande och vår teknologi tills vi kan ta plats i den 

”Galaktiska alliansen”. Denna utveckling har dock ”Reptilians” motsatt sig 

eftersom de är rädda för att vi människor då ska förtrycka dem på de planeter 

som de erövrat och befria de mänskliga slavarna (s. 11). 

Banksystemet och krigen 
Len Kasten berättar att ”Reptilians” försöker ta kontroll över massorna genom 

valutor och banksystemet och gör det fortfarande (s. 133). Det innebär att de 

belönar vänner och för dem till makten genom att finansiera stora projekt, 

medan de eliminerar motståndare genom att dra undan finansiering.  

 ”Reptilians” profiterar på krig och finansierar båda sidorna i krigen. Dessa 

leder inte bara till den befolkningsminskning som ”Reptilians” är intresserade av 

utan det leder också till rädsla hos överlevarna, som desperat vill ha stöd och 

hjälp, vilket ”Reptilians” då snabbt tillgodoser från sina ”överfulla kistor” (s. 

133). Det gäller att hålla massorna i skuld till ett centralt banksystem, som står 

under total kontroll av bankeliten, vilka ”naturligtvis är Illuminati” (s. 283).  

  Författaren Preston James beskriver mycket ingående dessa moderna 

metoder i sin artikel ”35 Things the Ruling Cabal Does Not Want You to Know” 

(s. 283).8 Denna kontroll av banksystemet i kombination med den totala 

kontrollen över media tillåter ”Illuminati” att dominera mänskligheten på 

planeten Jorden. Jag återkommer till James artikel. 
  Len Kasten berättar att de amerikanska presidenterna Thomas Jefferson 

och Andrew Jackson genomsåg detta och kämpade för att få kontroll över 

banksystemet, men år 1913 skapades Federal Reserve Bank vilket fullbordade 

”Reptilians” planer att ta över den amerikanska ekonomin (s. 134). Jag kan säga 

att författaren nämner inga namn förutom vid något enstaka tillfälle. Exempelvis 

skriver han att Rothschilds misstänks vara ”shape shifting Reptilian hybrids” 

(s. 196) något som den kontroversielle författaren och föredragshållaren David 

Icke berättat om i sina föredrag och böcker i flera decennier.  

                                                 
8 35 Things the Ruling Cabal Does Not Want You to Know – Preston James – 2 sept. 2013 - 

https://www.veteranstodayarchives.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-

want-you-to-know/ 
 

https://www.veteranstodayarchives.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-want-you-to-know/
https://www.veteranstodayarchives.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-want-you-to-know/
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  Kasten ägnar ett kapitel åt världskrigen, ”World War” (s. 174–184). För att 

sammanfatta det mycket kort så menar Kasten att ”Brotherhood of the Snake”, 

”Ormens Brödraskap” eliminerade miljontals människor under första 

världskriget bara genom att kontrollera en enda man, kejsar Wilhelm II som 

var Drottning Victorias barnbarn. Han var nära släkt alla kungahusen i Europa 

och även Rysslands (s. 176).  

  Andra världskriget kunde ”Brotherhood” kontrollera genom tre män, 

Hitler, Mussolini och Hirohito, den 124:e kejsaren av Japan. ”Brotherhood” 

spelar schack med världen. 

 

Len Kasten beskriver flera rörelser som är ”Reptilian”-inspirerade, i synnerhet 

fascismen men nu också ISIS (s. 194).  

Vatikanen 
Under senare tid har det presenterats tankar från flera källor om att Vatikanen är 

infiltrerad av ”Reptilians”, vilket påvens Audience Hall i Vatikanen verkar 

avslöja (se bilderna nedan). Flera artiklar har beskrivit detta, bland annat den 

kände UFO-forskaren Michael Salla i artikeln ”QAnon reveals Vatican 

Rothschild Reptilian Connection behind the Deep State”.9 

  Len Kasten menar också att ”Reptilians” fick kontroll över påven och 

kyrkan i Rom (s. 167). Genom att använda religionen och de riter och doktriner 

som katolska kyrkan krävde att de troende skulle underordna sig, fick nu 

”Brödraskapet” möjlighet till total ”mind control” över människorna så att de 

förhöll sig fogliga och möjliga att kontrollera. Kasten menar att ”Reptilians” 

                                                 
9 https://www.exopolitics.org/qanon-reveals-vatican-rothschild-reptilian-connection-behind-

the-deep-state/  

https://www.exopolitics.org/qanon-reveals-vatican-rothschild-reptilian-connection-behind-the-deep-state/
https://www.exopolitics.org/qanon-reveals-vatican-rothschild-reptilian-connection-behind-the-deep-state/
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visste att en globalisering av religionen var nyckeln till global kontroll med hjälp 

av sina ”Illuminatimarionetter”. Därmed skulle de kunna återta ytan på Jorden 

och inte längre behöva leva bara i underjorden. 

10 

 

Det är många källor som nu avslöjar mörka sidor hos Vatikanen, påven, 

kardinaler och präster. Det gäller både satanistiska ritualer, sexuella övergrepp 

och kriminell ekonomisk verksamhet.  

Reptilians dricker blod 

Många av de källor som beskriver ”Reptilians” verksamheter berättar att de 

dricker människoblod och äter människokött. En författare som Len Kasten 

refererar till är Andrew Hennessey som menar att det är nödvändigt för dem 

eftersom de måste leva i vår dimension. När de gör det så ”shapeshiftar” de, 

d.v.s. ändrar sin fysiska form. Utan mänsklig blod kan de inte överleva i vår 

dimension (s. 11).11  

  Det berättas att de kidnappar barn till underjorden och genomför ockulta 

ritualer där de offrar barnen och sen dricker deras blod. Barnen används också 

som slavar. När de inte orkar arbeta längre så dödas de och äts upp. ”Reptilians” 

föredrar barn som föda eftersom de inte samlat på sig en massa föroreningar och 

gifter i sina kroppar. 

                                                 
10 Se flera bilder på The Dark Secrets Behind The Pope’s (Giant Reptilian) Audience Hall  

– 19 nov. 2017 - https://www.disclose.tv/the-dark-secrets-behind-the-popes-giant-reptilian-

audience-hall-315851  
11 The Reptilian Blood Legacy - by Andrew Hennessey – utan år - 

http://www.whale.to/b/repblood.html 

Presentation av Andrew Hennessey - http://www.whale.to/b/hennessey_h.html 

https://www.disclose.tv/the-dark-secrets-behind-the-popes-giant-reptilian-audience-hall-315851
https://www.disclose.tv/the-dark-secrets-behind-the-popes-giant-reptilian-audience-hall-315851
http://www.whale.to/b/hennessey_h.html
http://www.whale.to/b/repblood.html
http://www.whale.to/b/hennessey_h.html
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 Förlåt att jag beskriver detta vidriga så naket. Jag kommer då att tänka på 

författaren Majgull Axelsson som för många år sedan skrev en bok om 

barnprostitution, ”Rosario är död”, där en liten flicka i Filipinerna utnyttjades 

av en sexturist, en läkare, som skadade flickan så hon dog. När Majgull besökte 

Örebro universitet och höll föreläsning om boken så frågade jag i frågestunden: 

”Hur orkade du skriva boken?” Hon gav ett svar som sen dess hängt med mig. 

Hon sa: ”Jag skulle inte ha orkat att inte skriva boken. Då hade jag övergett 

barnen!” Jag vill också orka berätta och förmedla information. Vi får inte 

blunda och slå dövörat till bara för att det är vidriga berättelser. Vi måste orka, 

både läsa och berätta. 

  Len Kasten och andra författare berättar också att ”Reptilians” använder 

olika metoder, tortyr m.m. för att försätta barnen i stark skräck. ”Deras energi-

fält och deras adrenalin exploderar, vilket ger ’Reptilians’ en stark laddad 

upplevelse” (s. 11). 

  Författaren menar att ”Reptilians” har hypnotiska krafter över 

människorna, vilket visat sig i samband med bortföranden (s. 13). Han betonar 

också att de är mycket tålmodiga. …”kanske kan de tänka sig villiga att vänta 

åttahundratusen år för att uppnå det förhållande på Jorden som de strävar 

efter… och reducerar planeten Jorden till att bli en världsomfattande 

livsmedelskälla. De kanske till och med för tillbaka dinosaurierna…” (s. 13). 

Förändrar ET utseende? 

Jag nämnde ovan att den kontroversielle författaren och föredragshållaren David 

Icke har hävdat i flera decennier att ”Reptilians” kan ”shapeshifta”.12 I 

skrivande stund lyssnar jag på en annan kunnig person när det gäller den 

hemliga rymdforskningen, UFO:s och ETs, David Wilcock. Han menar att 

David Icke har fel. Det är inte fysiskt möjligt att ”shapeshifta” menar Wilcock.13 

I intervjun berättar han dessutom att ingen person i maktställning är en ET. 

Däremot finns det flera ET inom regeringar. Han menar att mellan 10,000 och 

18,000 ET:s lever på Jorden. Wilcock har väldigt speciella källor med 

direktkunskaper, bland andra Corey Goode, som menar att klanerna 

Rockefeller och Rothschild har infiltrerat UFO-grupperna. Han menar att de 

vill ha kontrollen över avslöjandena om UFO och ET:s och därför skapar de 

konflikter och splittring mellan olika UFO-avslöjare.14 I videon som Edge of 

                                                 
12 How Reptilians Shapeshift - David Icke - https://www.youtube.com/watch?v=fTsDlPaemvg 
13 David Wilcock (May 17, 2019) – Governments Worldwide have been Infiltrated – 

Publicerades den 17 maj 2019 - https://www.youtube.com/watch?v=ElP2PcRt2A4 
14 Civil War in Ufology: Corey Goode BOMBSHELL Interview - Rockefeller, Corporate & 

Intel infiltration – Edge of Wonder – den 7 maj 2019 - 

https://www.youtube.com/watch?v=qMQzY3D5_S8&t=430s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTsDlPaemvg
https://www.youtube.com/watch?v=ElP2PcRt2A4
https://www.youtube.com/watch?v=qMQzY3D5_S8&t=430s
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Wonder publicerat med intervjun med Corey Goode så presenteras en mängd 

foton på personer som finansieras av Rockefellers.15 Naturligtvis fanns där några 

namn med som jag funnit trovärdiga. Är jag nu föremål för splittringsagendan? 

Jag förstår att dessa källor berättar sanningen, men kanske inte hela sanningen, 

och kanske viss desinformation. Det gäller att vara vaksam… 

Rymdkrig 

Med hjälp av olika källor berättar Len Kasten om de konflikter och krig som 

pågått och pågår i rymden. Filmen Star Wars verkar beskriva nån slags 

verklighet även om den för ovana ögon är alltför fantastisk. Men om vi räknar 

med att civilisationer på andra planeter kan vara miljoner år före oss i 

utvecklingen på alla fronter, inklusive de tekniska, så gäller det att vara ödmjuk 

inför möjligheterna. Kastens berättelser är så fantastiska att jag inte vågar 

försöka berätta med risk att ha missförstått de tekniska begreppen och de 

avancerande tankarna.  

  Det verkar som om alla raser krigat och krigar mot alla. ”Martians” som 

levt inuti Mars under flera hundra år beslöt sig för att kolonisera Jorden (s. 92). 

De krigade mot ”Reptilians”.  

Drottningmodern 

Det är intressant att läsa om hur begreppet ”Drottningmodern” kommit till. Len 

Kasten berättar om hur ”Reptilians” Drottning och kvinnliga krigare fick 

herravälde över deras dynasti (s. 32). Ett intressant avsnitt är när han berättar om 

en tradition hos ” Reptilians”. De lägger ägg när de vill fortplanta sig. Dessa 

sparas i en påse tills det är dags att förlösa dem (s. 36). Ägg som befruktats av 

manliga ” Reptilians” blir kvinnliga, medan obefruktade ägg blir manliga 

”Reptilians”. Inom den matriarkala samhällsstrukturen vill Drottningarna ha 

atletiska män. Därför startade man tävlingar där atleter fick tävla mot varandra. 

Len Kasten kallar dem de Olympiska spelen (s. 36).  

 Länge var det en regel att den gamla Drottningen skulle dödas av sin dotter, 

som sen blev Drottning. Denna sed förändrades när man fann att sparade ägg 

kunde transplanteras även till den åldrande Drottningen, som sen kunde fortsätta 

som Drottning, medan den yngre nya Drottningen en tid kunde fokusera på 

administration av den stora stjärndynastin (s. 37). Här föddes Drottningmoderns 

viktiga roll. Nu utvecklades också metoder för att hålla henne vid liv så länge 

som möjligt. Ju mer ”odödlig” hon verkade, desto mer gudomlig blev hon för 

sina undersåtar. Naturligtvis går mina tankar till brittiska kungahuset och de 

                                                 
15 Civil War in Ufology: Corey Goode BOMBSHELL Interview - Rockefeller, Corporate & 

Intel infiltration – preminär 7 maj 2019 - https://www.youtube.com/watch?v=qMQzY3D5_S8  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qMQzY3D5_S8
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brittiska drottningarna. Även Len Kasten gör en koppling till det brittiska 

kungahuset där Drottningmodern fortsätter att hyllas och beundras. Drottning 

Elisabeth I blev 101 år. Drottning Elisabeth II är i skrivande stund 93 år.  

     
           Drottningmodern Elisabeth I  Drottning Elisabeth II 

 

En artikelförfattare, Alex Warner, redogör för vad som kommer att hända när 

Drottning Elisabeth dör. Det finns ju ingen kvinnlig ättling utan det blir sanno-

likt prins Charles som får axla kronan.16 

  Som en parentes kan jag inte låta bli att nämna att David Icke, som jag 

nämnde om ovan, under flera decennier i sina föredrag och sina böcker menar 

att det brittiska kungahuset kommer från en ”blodslinje” som är ”reptilhybrider”.  

 

Icke hävdade att antika texter över hela världen, inklusive Bibeln, hade 

redogörelser för reptiler som korsades med människor för att bilda dessa 

"hybridblodlinjer". Han sa: "Hybriderna blev demi-gudar - delvis mänskliga, 

delvis gudar”.17 De uppfattades uppenbarligen som gudar eftersom de var så 

                                                 
16 This Is Exactly What Will Happen When Queen Elizabeth II Dies - 

The plan is code-named: "London bridge is down." - by Alex Warner - Apr 11, 2018 

https://www.marieclaire.com/culture/a19718159/what-happens-when-queen-elizabeth-dies-

london-bridge-is-down/  
17 David Icke explains his infamous theory why 'Queen IS a shape-shifting reptile' – John 

Austin - 17 febr. 2017 - https://www.express.co.uk/news/weird/768800/David-Icke-queen-

shape-shifting-lizard - Det finns många länkar på nätet om detta så jag valde en i mängden. 
 

https://www.marieclaire.com/author/208995/alex-warner/
https://www.marieclaire.com/author/208995/alex-warner/
https://www.marieclaire.com/culture/a19718159/what-happens-when-queen-elizabeth-dies-london-bridge-is-down/
https://www.marieclaire.com/culture/a19718159/what-happens-when-queen-elizabeth-dies-london-bridge-is-down/
https://www.express.co.uk/news/weird/768800/David-Icke-queen-shape-shifting-lizard
https://www.express.co.uk/news/weird/768800/David-Icke-queen-shape-shifting-lizard
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långt före människorna i utvecklingen och hade kunskaper och förmågor som vi 

ännu inte hade. "Hybridblodslinjerna var de som blev världens kungliga 

familjer. I det kinesiska imperiet hävdar de rätten att vara kejsare, eftersom de 

kommer ned från ormguden”, menar Icke. "Det är allt grundat på drakens myt 

och de kommer alla från förbindelsen med sin reptil-anknytning för att 

rättfärdiga rätten att styra”… "Titta på forntida texter och Bibeln. Tror du 

verkligen att ormen i Edens Trädgård verkligen var en orm?” säger Icke. Idag 

är han inte längre ensam om att driva dessa teorier. Allt fler författare beskriver 

liknande saker. 

Droger 

Len Kasten konstaterar att det var fascinerande att se hur ”Reptiliansk” praktik 

påverkade nazisterna under andra världskriget (s. 32). Bland annat hade 

”Reptilians” Drottning sett till att hennes vetenskapsmän utvecklade en drog 

som skulle göra väktarna våldsamma, hänsynslösa och aggressiva så hon inte 

skulle behöva oroa sig för att bli mördad eller skadad. Droger blev en viktig 

ingrediens för ”Reptildrottningarna”. Författaren nämner också fluor som ett sätt 

att påverka hjärncellerna, vilket leder till att användarna blir fogliga och 

dummare (s. 33). Han berättar att både tyskarna och ryssarna tillsatte fluor till 

dricksvattnet för att göra soldater och medborgare dumma och fogliga (s. 34). 

Nazisternas soldater fick en drog som kallades Pervitrin för att de skulle vara 

vaksamma och alerta (s. 32).  Även andra ”mindkontrollerande” substanser 

tillsattes till maten, vattnet, luften och mediciner. Även Japan befann sig under 

”Reptilians” kontroll (s. 36). ”Reptilians” påverkan på dessa länders diktatorer 

är tydliga, skriver Kasten. 

Skapelsen av religionerna  

Kasten berättar att ”Reptilians”, genom sina erfarenheter som präster i Egypten, 

har vana att använda religion mycket effektivt, vilket gör det lättare att 

kontrollera de undertryckta och skuldbenägna massorna (s. 137). De har alltid 

hittat ett sätt att anta nya religioner och förvränga dem utifrån deras syften. ”De 

hittar alltid sätt att använda dem för ’mind control’”, skriver Kasten. 

  I ett kapitel, ”The Creation of Christianity” (s. 139–146) beskriver 

författaren hur kristendomen skapades. Det är inte lätt att beskriva den historien 

kort, men jag ska försöka. ”Sirians”, som kom från Sirius, ville återskapa den 

Lyriska kulturen, trots att de inte hade ”Reptilians” godkännande. De skapade 

ändå en ras som var den tidigaste hebreiska rasen och som talade ”sirianska”, 

ett språk som motsvarar den tidigaste hebreiskan (s. 140). Hebreiska var det 

språk som endast talades av de judiska prästerna och Egyptens hemliga 

säkerhetsorga-nisation.  

  Författaren beskriver hur den judiska religionen uppstod. Han berättar om 
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hur de tidiga människooffren övergick till djuroffer. ”Brödraskapets” ultimata 

mål var globalisering, vilket skulle göra det lättare att kontrollera mänskligheten 

med hjälp av sina Illuminatimarionetter (s. 141). Då skulle det underlätta att 

utveckla en global världsreligion. Det betyder att de också måste återta platsen 

på Jordens yta (s. 167).  

  Kasten beskriver händelserna bakom de Bibliska berättelserna så som han 

funnit och tolkat dem. Nu blir det extra laddat…  

  Kasten refererar till den mycket fascinerande författaren Stewart 

Swerdlow,18 som skriver att ”Federationen” insåg att de behövde en högt 

utvecklad mänsklig hybrid för att skapa den nya religionen. ”De förde bort en 

ung kvinna från det forntida Israel med extremt ren humanoid genetik och 

implanterade henne med ett foster som var genetiskt designat för ett speciellt 

ändamål. Idag är den kvinna känd som Maria” (s. 142). Det var bakgrunden till 

att hon beskrivs som ”oskuld” och att hon fick besök av en ängel. Sonen kom att 

heta Emmanuel. Han hämtades från sin mor och togs till den stora pyramiden 

på Gizaplatån där han fick undervisning om de uråldriga lärorna under flera år. 

Hans uppdrag var att inpränta kunskapen om de tre stammarna på Jorden: 

Hebréerna som var skapade av ”Sirians”, Germanerna som var skapade av 

”Aldebarans” och de nordiska indiska Arierna, som levde vid bergen i 

Himalaya. Alla tre stammarna hade ett lejon som symbol och de var alla 

ättlingar till de blonda, blåögda ”Lyrians”. Den fortsatta berättelsen överlåter jag 

till läsaren att studera. 

De blåblodiga 

Personer med hög grad av ”Reptilian” DNA är kända som ”blåblodiga” (s.138). 

De är enligt Kasten en produkt av tusentals år av genmanipulation och nu finns 

de flesta i framstående maktpositioner inom industrin, akademin och medicinen. 

De anses också vara medlemmar av ”Illuminati”. Alla i toppositioner som är 

bankmän, präster, toppolitiker och höga chefer ingår i kategorin. De är också, 

enligt Kasten, mest sårbara för ”mind control” och demoniska influenser från 

”astralvärlden”.19 

 

Jordens historia 

Len Kasten menar att allt fler forskare och författare visar att Charles Darwins 

                                                 
18 Len Kasten har presenterat Stewart Swerdlow och hans publikationer i ett Appendix (s. 

290–291). 
19 Astralvärlden -Astralvärlden är den ”planritning” från vilken den fysiska jorden härleds, 

och kan jämföras med människans astralkropp. Dess lägre avdelningar befinner sig bara en 

vibrationsnivå över den fysiska världens materia, medan dess högre flyter samman med de 

akashiska eller andliga regionerna. - 

https://existens.ifokus.se/articles/4f35c6f8d4ebea0aeb000106-astralvarlden 

https://existens.ifokus.se/articles/4f35c6f8d4ebea0aeb000106-astralvarlden
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utvecklingsteori inte stämmer (s. 73). All historia som skrivits har formulerats 

och formulerats om av dem som för tillfället har makten att kontrollera vår 

planet och vårt tänkande. Kasten refererar till Stewart Swerdlow, som skrivit 

boken ”True World History: Humanity’s Saga” (2014). Den verkar verkligen ta 

upp många intressanta teman. Det finns en lista över innehållet på nätet.20 När 

dessa uppgifter blir allmänt vedertagna så kommer vår världsbild att totalt 

förändras. Kasten redogör för Swerdlows berättelser om historien. Swerdlow 

menar att hans information kommer från erfarenheter, diskussioner inom 

Illuminatiprogram, kommunikation med ”utomjordingar” och interdimensionella 

varelser som han hade mött inom olika regeringsprojekt med mera. Jag sökte 

boken på nätet men den var lite för dyr. 

Olika raser 

Len Kasten berättar att det finns olika ”reptilraser” som kommer från olika 

stjärnsystem, exempelvis Orion och Rigel med flera, och de har skapat ett 

gemensamt välde, ”Draco-Orionite Empire” (s. 74). De är aggressiva, krigiska 

och tyranniska och är inte intresserade av fred utan bara av att dominera och 

förslava andra civilisationer (s. 75).  

  De humanoider som kommer från Lyrans stjärnbild däremot är fredliga och 

har utvecklat avancerade samhällen på flera planeter och de handlar med 

varandra. När ”Reptilians” fick kontakt med ”Lyrans” började de med att låtsas 

vänskap samtidigt som de sen successivt utnyttjade de rikaste innevånarna inom 

det aktuella väldet (s. 75). Len Kasten refererar till Alex Colliers bok 

”Defending Sacred Ground” (1996) som berättar om dessa kontakter (s. 75). 

Han berättar att ”Lyrans” var hjälplösa och flera av deras planeter blev förstörda 

(s. 76). Det var vid den här tiden som ”Reptilians” började betrakta människor 

som föda, skriver han. 

  ”Lyrans” flydde till vårt solsystem och befolkade två planeter, Mars och 

Maldek. Om läsaren blir nyfiken på detta rekommenderar jag läsning av Len 

Kastens bok. Det är en komplicerad men spännande historieskrivning. 

Planeter som rymdskepp 

Len Kasten berättar att våra astronomer identifierat många planeter i vår galax 

som inte rör sig runt någon sol. De är varma inifrån och de fortsätter överleva 

medan de mållöst vandrar omkring i galaxen, skriver Kasten (s. 81). Jag citerar 

från Wikipedia: ”En fri planet eller interstellär planet är ett objekt som har en 

massa som motsvarar en planets, men som inte är bunden av gravitationen till 

någon stjärna, utan färdas genom rymden som ett oberoende objekt. Flera 

                                                 
20 https://www.expansions.com/product/true-world-history-humanitys-saga/  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Planet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%A4rna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rymden
https://www.expansions.com/product/true-world-history-humanitys-saga/
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astronomer hävdar att de har hittat sådana objekt…”.21 

  Swerdlow menar att ”Reptilians” sannolikt fann en sådan fri planet 

eventuellt i Dracos stjärnsystem och bosatte sig under marken och förändrade 

planeten till ett rymdskepp (s. 81). De bosatte sig också på Venus. 

  Jag har bara tagit upp ytlig information från boken. Författaren berättar helt 

fantastiska saker. Läsaren kan omöjligt veta om det är sant eller inte, men jag 

har valt att bara vara öppen och lyssna. Vem vet…? 

Terraformning av Jorden 

Len Kasten berättar att ”Reptilians” fann att Venus låg för långt från planeten 

Jorden och valde därför att konstruera en artificiell planet, Månen (s. 84). 

Författaren refererar åter till Swerdlow som menar att Månen är ett skapat 

projekt och är ihåligt (s. 84). Swerdlow påpekar att Månen inte roterar utan är 

mekaniskt fixerad så att bara den ena sidan hela tiden är vänd mot Jorden. 

”Draco kolonialiserade Jorden från denna farkost”, skriver han.  

  Kasten menar att ”the Draco” valde att transportera lite i taget från sitt 

eget ekosystem, för att sen bit för bit föra ner det till Jorden. Dinosaurierna var 

nödvändiga eftersom ”Reptilians” behövde dem som livsmedel.  

  Som nämndes inledningsvis så kolonialiserade de Lemurien för en miljon 

år sedan och de var den första rasen som ockuperade Jorden, vilket gör att de 

nu anser Jorden vara deras hemplanet (s. 85). I en märklig intervju som Ole K. 

gjort med en kvinnlig ”Reptilian” som heter Lacerta berättar hon samma sak. 

Jorden är deras hemplanet.22   

        Under tiden hade flyktingarna från Lyrans planeter bildat en allians för 

att skydda sig mot ”Reptilians” attacker. De kallade alliansen för ”the 

Galactic Federation of Light” eller ”the Collective”. Att läsa Len Kastens 

redogörelse för detta är som att läsa en spännande science fiction, men vem 

vet? Vi kanske blir överraskade… 

  När jag läser om terraformningen av Jorden,23 det vill säga medvetet 

skapade förändringar av vår atmosfär, så tänker jag på en artikel jag översatte 

för en tid sedan till nättidskriften NewsVoice i december 2018.  

  

 Det är Mike Adams, Natural News, som skrivit den. De inledande orden är: 

                                                 
21 Wikipediaartikeln är intressant - https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_planet  
22 Interview with Reptilian female Lacerta (With Clear Audio and Subtitles) 

https://www.youtube.com/watch?v=wjaIq3fuJg8&t=1962s 
Publicerades den 26 okt. 2016 
23 Terraformering (engelska: Terraforming) är ett förslag som innebär att människan skall 

göra aktiva ingrepp i någon eller några av de faktorer som påverkar förutsättningarna för 

bildandet av en atmosfär på en planet, måne eller annan himlakropp med avsikten att göra den 

mer lik jorden. (Wikipedia) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_planet
https://www.youtube.com/watch?v=wjaIq3fuJg8&t=1962s
https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Planet
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Himlakropp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
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TERRAFORMNINGEN har börjat: ’Global dimming’ är en komplott för att 

UTROTA mänskligheten genom att terraforma atmosfären med en smog av 

föroreningar, genom att döda jordens livsmedelsgrödor och släppa lös en 

ekologisk kollaps.24 

 
Bilden hämtad från Technocracy News25 

Mike Adams spekulerar: 

Vem (eller vad) skulle vilja förändra atmosfären, minska syrehalten, förstöra 

livsmedelsförsörjningen och kollapsa den mänskliga civilisationen? Svaret borde 

vara uppenbar: Någon eller någonting som konkurrerar med människor och som 

inte ser någon ytterligare användning för mänskligheten. Människans liv på 

jorden verkar nu bli "utrensat" med hjälp av ett kosmiskt etniskt rensningssystem 

som innebär en förändrad atmosfär med låg syrenivå, som kan visa sig 

fördelaktig för en livsform som inte redan är en naturlig del av jordens befintliga 

ekosystem. Minskningen av solstrålning som når jordens yta skulle göra planeten 

mer lämplig för en livsform som härstammar från en annan planet som ligger 

längre ifrån sin hemsol än jorden ligger från vår egen sol. 

Ken Lasten nämner ytterligare en ras, ”Atlans” som kom från Plejaderna. 

”Plejadians” upplevde ”Atlans” som bråkmakare eftersom de inte bidrog till 

något inom ”Federationen” och ville därför inte ha dem kvar. Eftersom ”Atlans” 

ansågs modiga och orädda när det gällde ”Reptilians” så beslöt Federationen att 

de skulle förflyttas till Jorden (s. 85). Där kunde de utgöra en frontlinje mot 

”Reptilians”. De koloniserade ett område, ”mid-Atlantic”, vilket kom att bli känt 

som Atlantis. Författaren har ett helt kapitel om Atlantis (s. 95-109). 

  Kasten refererar åter till Swerdlow som menar att ”Atlans” dödade alla 

                                                 
24 Terraformning av Jorden - https://newsvoice.se/2018/12/terraformning-av-jorden-arets-

mest-skrammande-konspirationsteori/ 
25 Harvard Engineers Plan New “Real World” Geoengineering Experiment - Derrick Bronze, 

30 mars 2017 -https://www.technocracy.news/harvard-engineers-plan-new-real-world-

geoengineering-experiment/  
 

https://newsvoice.se/2018/12/terraformning-av-jorden-arets-mest-skrammande-konspirationsteori/
https://newsvoice.se/2018/12/terraformning-av-jorden-arets-mest-skrammande-konspirationsteori/
https://www.technocracy.news/harvard-engineers-plan-new-real-world-geoengineering-experiment/
https://www.technocracy.news/harvard-engineers-plan-new-real-world-geoengineering-experiment/
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dinosaurier med elektromagnetiska pulsvapen eftersom dinosaurierna förstörde 

”Atlans” odlingar och slukade deras skördar (s. 86).  

Skapelsen 

Len Kasten berättar om hur en ras fick uppdraget att skapa människan, 

”Elohim”, vilket betyder ”gudarna”. Men även ”Reptilians” var involverade i 

projektet. ”El” betyder gud. Ändelsen ”-im” betyder att det är flertal (s. 88). 

David Icke använder begreppet ”El-it” för att synliggöra att ”eliten” ser sig 

själva som gudomliga eller utvalda av Gud.26 

  Det var således inte bara en gud som skapade människan utan flera gudar, 

Elohim. I första Mosebok står det: ”Och Gud sade: »Låt oss göra människor till 

vår avbild, till att vara oss lika; …”. I stycke 28 står det ”Gud välsignade dem 

och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den 

under er.” Elohim ville således att människorna skulle föröka sig snabbt, vilket 

gjorde att skaparna valde den mänskliga reproduktionsmetoden och inte 

”Reptilians”, d.v.s. att lägga ägg. Detta enligt Swerdlow (s. 88). Jösses… tänk 

om...! 

  Zecharia Sitchin (1920–2010) var tidig med att berätta om denna 

skapelseberättelse, vilken han grävt fram genom att studera de urgamla 

sumeriska lertavlorna. Jag läste ”Den tolfte planeten” samt ett par till av hans 

oerhört intressanta böcker. De gav mig många puzzelbitar till den världsbild jag 

börjat utveckla tack vare den danske vishetsläraren Martinus.27 

 

            
                                    Zecharia Sitchin      Martinus 

Jag är medveten om att det finns flera skapelseberättelser, men jag stannar vid 

detta.  

                                                 
26 David Icke (2017) Everything You Need To Know – But have never been told. 
27 Jag skrev en artikel om Sitchins bok och jämförde med Martinus’ - 

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

http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
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Underjorden och Antarktis 

Det verkar som om flera raser lever inuti Jorden, i stora komplex och städer och 

har skapat hela civilisationer där (s. 93). Det finns enorma underjordiska tunnlar 

som ”Reptilians” byggt.  Swerdlow menar att det finns ingångar vid polerna som 

kan ses från rymden. Han menar att det kan förklara varför ”Reptilians” 

grundade en stor koloni under Antarktis, något som även andra källor tagit upp. 

Dessutom finns det flera ingångar till grottor på många ställen på Jorden, i USA, 

i Alperna, Anderna, Himalaya med flera. 

  Len Kasten nämner att Adolf Hitler var en agent för ”Reptilians”, 

samtidigt som han bröt vartenda avtal de gjorde (s. 94). Det ledde till att 

”Federationen” av utomjordiska raser insåg att ”Reptilians” inte skulle kunna 

uppnå sitt mål, att ta över Jorden. ”Federationen” insåg att den utvecklade 

människan, ”homo sapiens sapiens”, så småningom skulle lära sig känna igen 

alla de metoder som ”Reptilians” försökte använda, lögner, infiltration, 

undanflykter och bedrägerier. ”Federationen” tänkte inte tillåta att Jorden och 

vårt solsystem gick samma öde till mötes som Lyrasystemet (s. 94). 

  Antarktis har varit i fokus på senare tid. Personer i maktpositioner besökte 

under år 2017 Antarktis av okänd anledning, även om det finns spekulationer, 

bland annat att det ska finnas avancerad nazistisk teknologi där.28 

Jesus’ historia och familj 
Kasten berättar i ett kapitel om ”Merovingians”. Han menar att Emmanuel/ 

Jesus gifte sig med Maria Magdalena (s. 149). Folket kallade Jesus för ”rabbi” 

och eftersom det förväntades att en ”rabbi” var gift, så var det ett bevis för att 

Jesus var gift. Författaren går närmare in på varför Maria Magdalena var den 

perfekta hustrun och lärjungen till Jesus (s. 150). De fick tre barn. Den äldsta 

sonen hette Joseph, vilket är en uppgift som Swerdlow förmedlar. Detta skulle 

enligt författaren också förklara varför Maria Magdalena var närvarande vid 

korsfästelsen och varför hon besökte graven och fann den tom.   

  Författaren menar också att Jesus aldrig dog på korset utan att korsfästelsen 

var en ”iscensatt händelse”. Det är ju verkligen en radikal teori. Enligt Kasten 

drogades Jesus och fördes sen till ”indiska vänner” som använde örter och 

salvor för att hela honom (s. 152). Sen kunde familjen föras ut ur Israel i 

hemlighet. Jesus/Emmanuel reste till Indien med sin äldste son för att minska 

farorna för resten av familjen, Maria och de två yngre syskonen samt Josef av 

Arimataia reste till Frankrike. Enligt författaren var Josef bror till Jesus (s. 

152), men enligt den officiella berättelsen var han en judisk ledare som i 

                                                 
28 Steve Quayle-There Is Advanced Alien Technology Buried in Antarctica 

https://www.youtube.com/watch?v=21FXqEWObLA   

Publicerades den 21 jan. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=21FXqEWObLA
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hemlighet var lärjunge till Jesus av rädsla för judarna.29 Jesus’ barn gifte sig och 

fick barn och barnbarn. De fortsatte att bo i södra Frankrike där det så småningom 

utvecklades ett judiskt rike. Swerdlow tror att denna strategi var planerad av 

”Federationen” för att utgöra en motkraft mot ”Reptilians” blodslinjer som växte 

snabbt i Mellanöstern och som började röra sig västerut (s. 155). 

  De berättelser Len Kasten presenterar känner jag igen från läsningen av 

Dan Browns ”Da Vincikoden” (2003), Laurence Gardners ”Gåtan Maria 

Magdalena - Sanningen om Jesu närmaste lärjunge” (2010) samt Richard 

Leighs och Henry Lincolns ”Heligt blod, Helig Gral” (2006).  

 

Rymdprogrammet 

Len Kasten har ett par kapitel som beskriver den nazistiska infiltrationen av 

USA och Operation Paperclip, som innebar att ett stort antal nazistiska forskare 

fördes över till USA efter kriget. Nazisterna förlorade inte kriget, de flyttade till 

USA. De kom att assimileras in i CIA och NASA på 50-talet och hade koppling 

till tyska Bavarian Illuminati som enligt ”Branton” har kontakter med ”riktiga 

utomjordingar” (s. 284). Enligt en källa blev NASA ”ett hem för Fjärde riket”30 

 

                                                 
29 Det var roligt att läsa historikern Dick Harryssons beskrivning av Josef av Arimataia – 

Josef – en hjälte av en slump – 4 juli 2004 – SvD -  

https://www.svd.se/josef-hjalte-av-en-slump.  
30 Yoda: NASA (Home to the 4th Reich) Carried Out a Coup 

https://phibetaiota.net/2019/05/yoda-nasa-home-to-the-4th-reich-carried-out-a-coup/ 

http://www.bazarforlag.se/titel/gatan-maria-magdalena---sanningen-om-jesu-narmaste-larjunge/5707
http://www.bazarforlag.se/titel/gatan-maria-magdalena---sanningen-om-jesu-narmaste-larjunge/5707
https://www.svd.se/josef-hjalte-av-en-slump
https://phibetaiota.net/2019/05/yoda-nasa-home-to-the-4th-reich-carried-out-a-coup/
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  Nazisterna kom sen att bli en mycket aktiv grupp i den hemliga rymd-

forskningen, Apolloprogrammet med mera. Kasten refererar till en mycket 

intressant och avslöjande bok jag nyligen läst, Richard Hoaglands och Mike 

Baras ”Dark Mission: The Secret history of NASA” (2009).31 Hoagland 

konstaterade att NASA var ”märkligt besatt” av det uråldriga Egypten, samma 

plats där ”Brotherhood of the Snake”, ”Ormens Brödraskap” hade uppenbarat 

sig (s. 267). 

 

    
Tutanchamon är den mest kände av de egyptiska faraonerna, kanske mest på grund av hans 

död och gravplats. På bilder ser man att hans huvudbonad är smyckad med en orm.                     
 

Författaren berättar att det finns ett djupt hemligt rymdprogram där man 

använder sig av antigraviditetsteknik m.m. och berättar att forskarna hade fått ett 

rymdskepp i gåva av ”Ebens” (Extraterrestrial Biological Enteties) från 

planeten Serpo år 1953 (s. 267). Forskarna har utvecklat rymdskepp som kan ta 

upp till trehundra passagerare och besättning, berättar han. Detta bekräftades i 

en dagboksanteckning år 1985 av president Ronald Reagan. Len Kasten har 

som nämnts skrivit ännu en bok med titeln ”Secret Journey to Planet Serpo” 

(2013) som jag i skrivande stund börjat läsa. 

  Ett begrepp som återkommer både i Kastens bok och i intervjuer på 

Youtube om hemliga rymdprogram är ”Breakaway Civilization”. Enligt 

författaren görs det redan nu rutinresor till Månen och Mars, men denna 

verksamhet är så hemlig att de som säger något får böta 100,000 kronor. Vissa 

”visselblåsare” har blivit mördade (s. 270).  

  Len Kasten refererar till Michael Salla, som tidigare forskade om 

                                                 
31 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-

The_Secret_History_of_NASA.pdf  

https://www.bokus.com/bok/9781591431466/secret-journey-to-planet-serpo/
http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf


19 

 

internationell politik men började studera exopolitik efter det att han hade blivit 

övertygad om verkligheten bakom utomjordiskt liv år 2001. Salla hade kontakt 

med en man, Randy Cramer (Captain Kaye) som menade sig vara en av de 

tusentals ”supersoldater” från olika nationer, som sändes till basen på Mars, där 

han vistades i 17 år. Han har fått tillåtelse att berätta av en brigadgeneral inom 

ett hemligt program.32 Han berättar att de levde i kolonier vid sidan av kolonier 

med ”Reptilians” och ”Insectoids” (s. 281).  

  Jag fick nyligen kännedom om det holländska rymdprojektet ”Mars One”. 

Jag citerar ur en artikel från Aftonbladet den 7 januari 2014: 33 
 

Från början var de flera hundratusen. Nu återstår bara 1,058 personer i kampen 

om att få flytta till Mars. 

Det nederländska projektet Mars One hoppas att 2024 skicka mellan 24 och 40 

människor ut i rymden med uppdraget att bosätta sig på planeten. … 

 

Dock avslöjades det nyligen att företaget Mars One begärdes i konkurs i januari 

i år. Det innebär med stor sannolikhet att företagets "ambitiösa" planer på att 

skicka människor till Mars inte kommer att bli av.34 

  

Många intressanta teman 

Författaren tar upp många intressanta teman som jag väljer att inte gå in på 

närmare, eftersom artikeln då snarare skulle bli en bok. Det handlar bland annat 

om ”Syndafloden”, om det sumeriska samhället som utvecklades i det som nu är 

södra Irak och Kuwait (s. 116), om Annunaki, som också hade ”Reptilian” 

ursprung och som kom från sin planet Nibiru, som enligt både Sitchin, Kasten 

och många andra källor tillhör vårt solsystem, men har en elliptisk omloppsbana 

på 3,600 år. Enligt Sitchin var Annunaki den ras som genmanipulerade fram oss 

människor. 

 Len Kasten nämner ”Reptilians” uppbackning av sexism i politiken (s. 

194). Som exempel nämner han nazisternas påtagligt maskulina framtoning. 

Kvinnor skulle endast användas för att föda ”goda soldater”. Till och med den 

nazistiska ”Heil Hitler”-hälsningen med den utsträckta armen var en symbol för 

en erigerad penis, menar han. 

                                                 
32 Randy Cramer -US Marine 17 year Tour of Duty off world on Mars - 

https://www.youtube.com/watch?v=BnHRRdqR40k  

Publicerades den 11 maj 2018 
33 Utdrag ur den artikeln “Det låter som science fiction. Men det holländska rymdprojektet 

”Mars One” utger sig för att vara en seriös satsning. Enligt planerna ska de fyra första 

människorna flytta till Mars i november 2022.” - 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnQRRO/deras-drom-att-leva-pa-mars 
34 Hejdå Mars One! - Företaget kommer inte att skicka människor till Mars 

https://feber.se/vetenskap/art/393260/hejd_mars_one/  
 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1vLzj/vill-du-aka-till-mars-och-aldrig-atervanda
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnQRRO/deras-drom-att-leva-pa-mars
https://www.youtube.com/watch?v=BnHRRdqR40k
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1vLzj/vill-du-aka-till-mars-och-aldrig-atervanda
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1vLzj/vill-du-aka-till-mars-och-aldrig-atervanda
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnQRRO/deras-drom-att-leva-pa-mars
https://feber.se/vetenskap/art/393260/hejd_mars_one/
https://feber.se/vetenskap/art/393260/hejd_mars_one/
https://feber.se/vetenskap/art/393260/hejd_mars_one/
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  Kasten beskriver ”Reptilians” fenomenala förmåga att hålla koll på 

blodslinjer och berättar att Hitler enligt analys är illegitim ättling till 

Rothschildklanen (s. 196). Författaren tar också upp Hitlers och nazisternas 

ockulta engagemang (s. 202). Han nämner bland annat Trevor Ravenscrofts 

bok ”Ödets spjut” (1982) där författaren beskriver nazisternas sökande efter den 

lans som dödade Kristus på korset och som därmed hade fått magiska krafter (s. 

203). Kasten menar att Hitlers framgångar var arrangerade av ”Reptilians” (s. 

208). ”Reptilians” var skickliga även på ”mind control” och Hitler fick 

undervisning i hur han skulle påverka massorna. 

  I ett separat kapitel, ”The Argentinian Reich” (s. 213–226) beskriver Len 

Kasten Hitlers flykt till Argentina och berättar om den forskning som gjorts för 

att undersöka detta. Hitler led av Parkinsons sjukdom och Eva Braun flyttade 

ifrån honom efter några år tillsammans med deras två döttrar. Hon hade blivit 

trött på ”galningen” (s. 258). 

                          
                                          Hitlers residens i Inalco, Argentina35 

Hitlers intention var enligt källor att skapa ”Tredje Riket”. Det finns källor som 

menar att de nazister som fördes över till USA och deltog både i forskningen 

och inom politiken bygger det ”Fjärde Riket”. Är det detta som också kallas 

”New World Order”? Jag blev nyfiken på om det fanns några första och andra 

riken och hittar följande i ”Världens Historia”: 

Benämningarna Första, Andra och Tredje riket uppfanns av den tyske 

kulturhistorikern Arthur Moeller van den Bruck. I hans bok "Das Dritte Reich" 

från år 1923 beskrev han tre tyska tidsåldrar. Den första ska ha börjat med det 

                                                 
35 Bilden är hämtad från Hitler's Secret Argentine Sanctuary Is for Sale, Say Conspiracy 

Theorists - Jesus Diaz - 16 nov. 2011 - https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-

sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250  

 

https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
Jesus%20Diaz
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
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tysk-romerska rikets grundande år 962 och ha tagit slut när riket upplöstes år 

1806. 

Det andra riket daterade Moeller till år 1871, då de tyska staterna enades under 

preussiskt herravälde. Det gick under med förlusten i första världskriget år 1918. 

Tredje riket skulle enligt Moeller uppstå när mellankrigsårens tyska Weimar-

republik bröt samman. 

 

Hans spådom såg ut att ha infallit vid det nazistiska maktövertagandet år 1933, 

men Hitler gillade inte benämningen, och sommaren 1939 förbjöd han den tyska 

pressen att tala om Tyskland som Tredje riket.36 

 

New World Order 

I det sista kapitlet tar Len Kasten upp mötet mellan president Eisenhower och 

en ET den 21 februari 1954 vid Holloman Air Force Base i New Mexico.  

37 

Den gruppen kom att kallas ”The Greys”, eller ”De Grå”. Det gjordes en 

överenskommelse som kom att kallas ”the Treaty of Greada” (s. 271). Avtalet 

gick ut på att ”De Grå” skulle få ombordta ett antal människor som de själva 

valde ut för att genomföra experiment och studera dem fysiskt och psykologiskt. 

I gengäld skulle Eisenhower och militären få hjälp med att utveckla teknologin, 

speciellt bioteknologi och antigravitationsenergi. Avtalet var nödvändigt 

eftersom ”galaktiska lagar” inte tillät att ET.s kidnappade varelser från deras 

hemplaneter utan tillåtelse. Eisenhower gick med på detta eftersom han var rädd 

att ”De Grå” annars skulle ge Sovjetunionen samma erbjudande. 

  Även f.d. försvarsministern Paul T. Hellyer berättar om den ”galaktiska 

lagen” i en mycket intressant och avslöjande intervju på Youtube - 'Aliens could 

share more tech with us, if we warmonger less' - Former Canada Defense 

                                                 
36 Vilka var de första och andra rikena? – Illustrerad vetenskap, Världens historia – 17 aug. 

2011 - https://varldenshistoria.se/samhalle/vilka-var-de-forsta-och-andra-rikena 
37 Bilden är hämtad från en intressant artikel - Eisenhower's Meetings With Extraterrestrials 

Are Only The Tip Of The Iceberg – 28 okt. 2016 - https://www.disclose.tv/eisenhowers-

meetings-with-extraterrestrials-are-only-the-tip-of-the-iceberg-312397 

https://varldenshistoria.se/samhalle/vilka-var-de-forsta-och-andra-rikena
https://www.disclose.tv/eisenhowers-meetings-with-extraterrestrials-are-only-the-tip-of-the-iceberg-312397
https://www.disclose.tv/eisenhowers-meetings-with-extraterrestrials-are-only-the-tip-of-the-iceberg-312397
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Minister, som publicerades den 5 jan. 2014.38 Han berättar också i sin bok ”The 

Money Mafia – A World in Crisis” (2014) som jag skrev en artikel om.39 

 Eisenhower hade sammanträffanden med andra ET-raser också. Hans 

barnbarnsbarn (”great granddaughter”) Laura Eisenhower berättar också om 

Eisenhowers erfarenheter och har börjat berätta många intressanta saker bland 

annat i intervjuer.40 
   

   
Jag Googlade på Greada men hittade ingen vettig info, däremot ett par bilder på 

Facebooksidor, där jag inte hittade någon förklarande text. 

Denna överenskommelse öppnade enligt Len Kasten upp dörrarna för den 

världsomspännande ombordtagningen av människor, experimenten och 

hybridiseringen där man bland annat skapat blandraser, hybrider mellan ET.s 

och människor, vilket författaren David Jacobs berättat om i sin bok “Walking 

Among Us – The Plan to Control Humanity”, vilket jag nämnde inledningsvis.  

  Man trodde att ”De Grå” kom från en annan planet, men Kasten menar att 

det var fel, de kom från underjorden. De var en korsning mellan ”Reptilians” 

och ”Sirians” som hade hemsökt mänskligheten i många hundra år (s. 271). De 

var representanter för ”Ormens Brödraskap”.  

  Kasten berättar att det första bortförandet i modern tid skedde den 19 

september 1961, då makarna Betty och Barney Hill togs ut ur sin bil och upp 

till ett UFO där ”De Grå” genomförde fysiska undersökningar på dem. Sen dess 

har det skett en omfattande hybridisering, vilket innebär att många miljoner 

hybrider nu vandrar bland oss (s. 273). Här gör författaren en koppling till 

filmen ”Blade Runner”, där det beskrevs att man behövde ha speciella ögon för 

att se vilka som var robotar och vilka som var människor.  

  En del av Graeda-överenskommelse handlade om att samarbeta om att 

konstruera underjordiska baser för gemensam forskning och projekt. Ett projekt 

                                                 
38 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Pg6VTzacb9I  
39 http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf  
40 LAURA EISENHOWER 2018: Alien Races, Transhumanism, 13th Zodiac | The BEST 

interview on YouTube! – Edge of Wonder – den 4 maj 2019 - 

https://www.youtube.com/watch?v=Ht5a1--9MXE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Pg6VTzacb9I
http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ht5a1--9MXE
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handlade om att utveckla avancerad teknik för rymdresor (s. 274). Under sena 

femtitalet började man bygga en enorm underjordisk anläggning nära Dulce i 

New Mexiko (s. 274). Platsen valdes eftersom det redan fanns ett stort tunnel-

system där. Tunnlarna korsade i underjorden under hela USA som ett gigantiskt 

nätverk. Det är det nätverk som skapades av ”Reptilians” när de först kom till 

Jorden för tusentals år sedan. I tunnlarna används maglevtåg, som enligt 

Wikipedia är ett spårburet transportsystem i tågform, som använder magnetiska 

krafter både för att bära upp tåget och som framdrivningsmetod. Andra källor 

talar om ”svävtåg”.41 I en artikel i Göteborgsposten 29 december 2017 talar 

artikelförfattaren för att Sverige borde införa dessa tåg, som han kallar 

”magnettåg”.42   

 
 

  Len Kasten berättar att författaren Bruce Alan DeWalton med 

pseudonymen ”Branton” publicerat en bok som heter ”The Dulce Book” som 

pdf-fil på nätet.43 Jag har inte läst den – ännu, men där har Branton enligt Kasten 

berättat att en person som heter Thomas Costello hade arbetat som säkerhets-

ansvarig för Dulce-basen i den underjordiska anläggningen i Dulce. Han 

lyckades fly och fick med sig fotografier, en video och hundratals dokument  

(s. 275). Enligt Thomas Castello är den en underjordisk stad som är en mycket 

hemlig bas och som drivs av människor tillsammans med ”Reptilians” och deras 

arbetare ”De Grå”.  Costello menade att det fanns omkring 18,000 av de ”Små 

Grå” i anläggningen. Han såg också långa ”Reptilian humanoider”. 

Nedanstående bild är en skiss över den sju våningar djupa anläggningen, men 

                                                 
41 I skrivande stund – den 25 maj 2019 – berättar Rapport kl. 20.oo att man planerar att införa 

maglevtåg i Sverige. Det kändes lite kusligt att få den nyheten samma dag som jag för första 

gången hör begreppet. Annars används vanligtvis begreppet ”höghastighetståg”. 
42 Sluta backa in i framtiden - satsa på maglevtåg – Arne Olofsson - 

https://www.gp.se/debatt/sluta-backa-in-i-framtiden-satsa-p%C3%A5-maglevt%C3%A5g-

1.4993952 
43 http://beet.the-eye.eu/public/WorldTracker.org/Truth/The%20Dulce%20Book.Branton.pdf.  

https://www.gp.se/debatt/sluta-backa-in-i-framtiden-satsa-p%C3%A5-maglevt%C3%A5g-1.4993952
https://www.gp.se/debatt/sluta-backa-in-i-framtiden-satsa-p%C3%A5-maglevt%C3%A5g-1.4993952
http://beet.the-eye.eu/public/WorldTracker.org/Truth/The%20Dulce%20Book.Branton.pdf
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det lär finnas ytterligare nivåer. Thomas Costello försvann eller dog kort efter 

sina avslöjanden. 

 

De flesta ET:s befann sig på nivåerna 5, 6 och 7 (s. 276). På nivå 4 genomförs 

experiment med telepati, hypnos och drömmar. De experiment som genomförs 

är svåra att förstå så jag försöker inte ens berätta. Nivå 5 är bostäder. Nivå 6 

kallas ”Nightmare Hall”. Där finns de genetiska laboratorierna. Här görs 

experiment på olika djur som får helt nya utseenden. Där skapas människor med 

flera armar och ben och humanoider med fladdermusliknande utseende. Här 

nämner författaren ”Mothmen ”, som John Keel berättade om i sin bok ”The 

Mothman Prophecies?” (1975) som jag skrev en kort artikel om 2011.44  

                               
                                          Mothman                Det finns ett Mothmanmuseum45 

 

Enligt Kasten har ET:s lärt människorna mycket om genetik, d.v.s. läran om 

ärftlighet, och genteknik, d.v.s. hur man använder genetiken. Det handlade både 

                                                 
44 ”The Mothman Prophecies? - http://www.piahellertz.com/TheMothmanProphesies-

JohnKeel.pdf  
45 Mothman museum i West Virginia -  https://www.mothmanmuseum.com/mothman-

museum.html  

http://www.piahellertz.com/TheMothmanProphesies-JohnKeel.pdf
http://www.piahellertz.com/TheMothmanProphesies-JohnKeel.pdf
https://www.mothmanmuseum.com/mothman-museum.html
https://www.mothmanmuseum.com/mothman-museum.html
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om användbara och om mycket farliga kunskaper (s. 276).  

  Den värsta nivån är nr 7. Här finns långa rader med tusentals kvarlevor av 

människor och människor som det experimenterats på i kylrum. Här finns 

embryon av humanoider i olika utvecklingsstadier i förvaringskärl. Författaren 

frågar: ”Vilka är dessa varelser?” och berättar vad källor förmedlat: 

”Människor som arbetat i laboratorierna, ombordtagna som förts till basen, 

arbetare som var med och byggde basen, säkerhetspersonal från NSA, CIA m.m. 

med flera” (s. 276). 

  Anläggningen i Dulce är enligt John Thomas Didymus den ”egentliga 

Area 51”, och världens största anläggning för ”Reptilians” och ”De Grå” 

aktiviteter.46 I en enormt intressant video från år 2014 berättas om Costellos 

iakttagelser om det som händer i den underjordiska anläggningen. 47 

  Även Lisa Haven, som är en alternativmedia reporter, radioshowvärd och 

föredragshållare på konferenser, menar att Dulce-basen är den största basen för 

”Reptilians’” och ”De Grås” experiment i Amerika, där de påstås genomföra 

diverse experiment, som exempelvis atommanipulation, kloning, sinneskontroll 

(mind control), korsning mellan djur och människor, chipimplantering, 

bortförande av människor och att äta människor.48 

                                 
                                                       Kloning pågår 

   

                                                 
46 After Drone Footage Of Area 51 Emerges UFO Hunters Say Facility Is Only A Decoy, 

Dulce Underground Reptilian And Grey Alien Base Is The ‘Real Area 51’ - John Thomas 

Didymus – 25 febr. 2016 - https://www.inquisitr.com/2826445/after-drone-footage-of-area-

51-emerges-ufo-hunters-say-facility-is-only-a-decoy-dulce-underground-reptilian-and-grey-

base-is-the-real-area-51/ 
47 Thomas Castello, A Dulce Base whistleblower - 

https://www.youtube.com/watch?v=4gSKPz52cVw 
48 The Dulce Base Revealed from a Scientist in Hiding: Nephilim and Human 

Experimentation – Lisa Haven – 8 april 2014 - 

https://realityofchrist.wordpress.com/2014/04/08/the-dulce-base-revealed-from-a-scientist-in-

hiding-nephilim-and-human-experimentation/ 

https://www.inquisitr.com/2826445/after-drone-footage-of-area-51-emerges-ufo-hunters-say-facility-is-only-a-decoy-dulce-underground-reptilian-and-grey-base-is-the-real-area-51/
https://www.inquisitr.com/2826445/after-drone-footage-of-area-51-emerges-ufo-hunters-say-facility-is-only-a-decoy-dulce-underground-reptilian-and-grey-base-is-the-real-area-51/
https://www.inquisitr.com/2826445/after-drone-footage-of-area-51-emerges-ufo-hunters-say-facility-is-only-a-decoy-dulce-underground-reptilian-and-grey-base-is-the-real-area-51/
https://www.youtube.com/watch?v=4gSKPz52cVw
https://realityofchrist.wordpress.com/2014/04/08/the-dulce-base-revealed-from-a-scientist-in-hiding-nephilim-and-human-experimentation/
https://realityofchrist.wordpress.com/2014/04/08/the-dulce-base-revealed-from-a-scientist-in-hiding-nephilim-and-human-experimentation/
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  ”Branton” berättar att när människorna i anläggningen började se vidden av 

de bioenergetiska experimenten så började de revoltera. Det blev krig i 

anläggningen under Area 51, ett krig som ledde till en massaker (s. 277). 

  Len Kasten berättar om en geolog och ”strukturingenjör”, Phil Schneider, 

som har hjälpt till med att bygga en underjordisk militärbas år 1995, DUMB 

(Deep Underground Military Bases). Naturligtvis karaktärsmördas han på nätet 

genom att kallas lögnare, konspirationsteoretiker och liknande, liksom så många 

andra som försöker förmedla för Cabal/Makteliten obekväma sanningar. Han 

menar att han kände till 131 DUMB:s i USA och i Kanada (s. 275). Dessa 

befann sig mellan en och två miles, d.v.s. mellan 1,6 till drygt 3 kilometer under 

jordytan. Schneider blev utsatt för en allvarlig attack men blev räddad av en 

annan arbetare. När han insåg vilken omänsklig attityd ET:s hade så blev han 

arg och började ”visselblåsa”. Bland annat föreläste han på en Youtubevideo.49 

Kort därefter blev han mördad (s.275).  

 

 
Phil Schneider 

 

  Phil Schneider berättade i ett föredrag han höll år 1996 att omkring 

hundratusen barn och en miljon vuxna försvinner varje år runt om i världen. Han 

antydde att många av dem försvinner in i den här ”skräckvärlden” (s. 277). Då 

kanske inte den ohyggliga människosmuggling som idag bland annat utgör 

smuggling av barn till att fungera som arbets- och sexslavar var så omfattande. 

Den f.d. CIA-agenten Robert David Steele menar att omkring 800,000 barn 

                                                 
49 Phil Schneider Documentary of truth about Aliens & UFO's & our Government - 

https://www.youtube.com/watch?v=bnSK9VNrPLI  

Publicerades den 27 juli 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=bnSK9VNrPLI
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försvinner varje år in i den industrin enbart i USA.50 
   

Transhumanismen 

Len Kasten berättar att en konferens genomfördes i New York City i oktober 

2013 med titeln ”Global Future 2045: Towards a New Strategy for Human 

Evolution” (s. 285). Forskare och akademiker från hela världen samlades för att 

diskutera framtiden för den mänskliga rasen. En observatör konstaterade att det 

underliggande temat handlade om att skapa en ny samhällsmodell som stämmer 

med den globalistiska ideologin och framtidsvisionen att sammansmälta 

lättkontrollerade människor med maskiner för att skapa den nya mänskliga 

rasen. Detta skulle ledas av artificiell intelligens, AI, och därmed skulle de bli en 

användbar arbetskraft för den globala Eliten. Detta är den transhumanistiska 

agendan som har kommit ganska långt i utvecklingen enligt Kasten. Regeringar 

vill exempelvis utveckla soldater till ”cyborgs” som kan kommunicera direkt 

med datorer.  

  Len Kasten konstaterar avslutningsvis att ET:s och Illuminati har kommit 

långt i sina planer att ta över planeten. Förutom att skapa och klona miljoner 

hybrider vill de robotisera människorna genom den transhumanistiska agendan. 

          
 

                                                 
50 As many as 8 MILLION children are kidnapped and trafficked into sex slavery every year 

by global pedophile network – of which MANY politicians are members – 14 dec. 2018 - 

https://theamericanawakening.org/as-many-as-8-million-children-are-kidnapped-and-

trafficked-into-sex-slavery-every-year-by-global-pedophile-network-of-which-many-

politicians-are-members/  
En video där Robert D Steele berättar – 15 minuter - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PU0YDyThImk 

https://theamericanawakening.org/as-many-as-8-million-children-are-kidnapped-and-trafficked-into-sex-slavery-every-year-by-global-pedophile-network-of-which-many-politicians-are-members/
https://theamericanawakening.org/as-many-as-8-million-children-are-kidnapped-and-trafficked-into-sex-slavery-every-year-by-global-pedophile-network-of-which-many-politicians-are-members/
https://theamericanawakening.org/as-many-as-8-million-children-are-kidnapped-and-trafficked-into-sex-slavery-every-year-by-global-pedophile-network-of-which-many-politicians-are-members/
https://theamericanawakening.org/as-many-as-8-million-children-are-kidnapped-and-trafficked-into-sex-slavery-every-year-by-global-pedophile-network-of-which-many-politicians-are-members/
https://theamericanawakening.org/as-many-as-8-million-children-are-kidnapped-and-trafficked-into-sex-slavery-every-year-by-global-pedophile-network-of-which-many-politicians-are-members/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PU0YDyThImk
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En klimatsmart historia 

Jon Röhne skrev en artikel i Aktuell Hållbarhet den 19 augusti 2011: 

Forskare vid NASA konstaterar att minskade utsläpp av växthusgaser 

skulle kunna rädda mänskligheten från attackerande rymdvarelser. 

När rymdvarelser ser vilken röra vi ställt till med på Jorden, kan utomjordiska 

varelser känna sig tvingade att vidta drastiska åtgärder. Det hävdar forskare 

kopplade till Nasa och deras kollegor vid Pennsylvania Stata University i en ny 

rapport med namnet ”Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm 

Humanity? A Scenario Analysis”. 
   Det är The Guardian som kommit över rapporten och berättar att ett scenario i 

rapporten bygger på att utomjordiska intelligenta varelser skulle kunna se 

mänskligheten som ett hot då de ser förändringar i planetens atmosfär. För att 

förhindra att mänskligheten blir ett allvarligare hot i rymden skulle 

rymdvarelserna enligt scenariot kunna utrota mänskligheten. 
   I ett annat scenario kan ”gröna” rymdvarelser helt enkelt välja att utrota 

mänskligheten för att rädda andra arter på planeten Jorden. (Röhnes fetstil) 

NASA varnar…!51 

Parallellt med att jag skriver på den här artikeln läser jag forskaren Jacob 

Nordangårds bok ”Rockefeller – En klimatsmart historia” (2019). Det är ett 

sanslöst sammanträffande. Nordangård beskriver hur Rockefellerklanen under 

mycket lång tid planerat för ett klimathot och med hjälp av lojala samarbets-

partners även fått en ofattbar framgång, trots att hela klimathotet vilar på 

felaktiga vetenskapliga grunder och istället är en politisk agenda.52  

Den gemensamma fienden för mänskligheten är människan. 

I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss kom vi fram 

med idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, 

vattenbrist, svält och liknande är vad vi behöver.  

Alla dessa faror orsakas av människan och det är bara genom 

förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. 

Den verkliga fienden då är mänskligheten själv. 

 

   Ur rapporten ”Den första globala revolutionen” (1991) 

           Romklubben - miljötankesmedja, konsulter till FN53 

                                                 
51 NASA-rapport: Därför kan utsläpp av växthusgaser få rymdvarelser att attackera Jorden - 

https://www.aktuellhallbarhet.se/nasa-rapport-darfor-kan-utslapp-av-vaxthusgaser-fa-

rymdvarelser-att-attackera-jorden/ 
52 Jag har också skrivit en bok om detta – ”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering 

och en ny världsordning” (2015) 
53 Citat kommer från Romklubbens första publikation The First Global Revolution. 

av Alexander King och Bertrand Schneider. Dokumentet finns som pdf på 

https://www.aktuellhallbarhet.se/nasa-rapport-darfor-kan-utslapp-av-vaxthusgaser-fa-rymdvarelser-att-attackera-jorden/
https://www.aktuellhallbarhet.se/nasa-rapport-darfor-kan-utslapp-av-vaxthusgaser-fa-rymdvarelser-att-attackera-jorden/
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Jacob Nordangård berättar mycket ingående om alla kopplingar mellan familjen 

Rockefellers olika medlemmar och de många maktgrupper som skapats i världen 

på deras eller på deras lojala vänners initiativ. 

  Berättelsen är helt fantastisk och visar med vilken otrolig skicklighet 

familjen Rockefeller genomfört sin agenda, en agenda som ska leda till en ny 

världsordning. I sina memoarer skriver John D Rockefeller: 

Vissa tror till och med att vi är del i en hemlig sammansvärjning som arbetar mot 

USA:s bästa, genom att karakterisera mig och min familj som ”internationalister” 

och för att konspirera med andra över hela världen i syfte att bygga en mer 

integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en värld, om du så vill. Om 

detta är anklagelserna, då är jag skyldig, och jag är stolt över det. 

 

Jacob Nordangård använder detta och många, många andra avslöjande citat från 

officiella dokument som Rockefellerfamiljen publicerat. Enligt Nordangård var 

familjen ytterst noggrann med att dokumentera allt de planerade och företog sig. 

De avslutande kapitlen i boken ägnar Nordangård åt den transhumanistiska 

agendan. Det är mer än skrämmande läsning. Jag rekommenderar den boken 

mycket varmt. Den är en ögonöppnare. Efter läsningen går det inte att stänga 

ögonen igen och hoppats att det inte sker… Det sker och det går fort nu. 

 

Dock finns det hopp 

Jag läser Dr Preston James artikel på Veterans Today, ”35 Things the Ruling 

Cabal Does Not Want You to Know” (2013)54. Han gör en lista på 35 olika 

punkter som visar att den rådande Cabal är på gång att förlora sin maktställning. 

Ett exempel är att Internet har blivit ett stort hot mot deras officiella berättelser 

om det som händer i världen. Skribenter på nätet förmedlar andra berättelser, 

som ofta visat sig vara sanningar, även om Cabals underhuggare under ett 

övergångsskede försöker förlöjliga, håna, karaktärsmörda skribenterna och och 

kalla dem för ”konspirationsteoretiker” samt sprida desinformation. Vi vet nu att 

Google och Facebook med flera plattformar utsätts för censur och attacker. Men 

sanningsförmedlarna hittar nya vägar och plattformar. 

  Preston James menar att Cabal har kontrollerat vad som skrivs i historie-

böcker och styrt skola och utbildning under lång tid så att bara deras versioner 

fått förmedlas. Han berättar att Karen Hudes, advokat och före detta rådgivare 

till Världsbanken, World Bank, har avslöjat att minst 4 av 6 amerikanska stora 

medier ägs av de sex största bankerna. Hon berättar också att världsbanken styrs 

                                                 

http://www.geoengineeringwatch.org/documents/TheFirstGlobalRevolution_text.pdf.  

Se också Green Agenda, http://www.green-agenda.com/globalrevolution.html.  
54 35 Things the Ruling Cabal Does Not Want You to Know – Preston James – 2 sept. 2013 - 

https://www.veteranstodayarchives.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-

want-you-to-know/ 
 

http://www.geoengineeringwatch.org/documents/TheFirstGlobalRevolution_text.pdf
http://www.green-agenda.com/globalrevolution.html
https://www.veteranstodayarchives.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-want-you-to-know/
https://www.veteranstodayarchives.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-want-you-to-know/
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av ”en annan ras än den mänskliga”, men det är inte utomjordingar utan de har 

bott på Jorden länge, menar hon.  

  De 35 punkter som Preston James beskriver är fantastisk läsning. I punkt 4 

tar han upp att den styrande Cabalen länge har samarbetat med ET:s eller 

varelser som lever i och på Jorden, men som inte är människor. Han skriver att 

vissa forskare har kallat den regerande Cabalen ”Babylonian Zionism” eller 

”Synagogue of satan”/”Satans synagoga” och menar att de använder sig av 

”Babylonian Money-Magick” som har legat till grund för skapandet av 

”fiatpengar”, d.v.s. en valuta som bara har värde så länge den anses ha värde. 

Bankerna skapar pengar ”ur tomma luften”, lånar ut dem mot ränta och skapar 

därmed en enorm skuldbörda hos alla, människor, företag och regeringar.    

  Men allt detta och mer till håller nu på att avslöjas, först som rykten men 

sen som faktiskt bevisade avslöjanden. 

  Preston James menar att Cabalens största problem är de människor som 

helt förlitar sig på och vägrar bryta mot den Gyllne Regeln ”annat än som själv-

försvar” och som vägrar kompromissa eller acceptera lögner eller den styrande 

Cabalen eller deras representanters och agenters ondska. Enligt James så är 

Cabalen medveten om att om 12% av människorna har insett vad som pågår så 

kommer de att förlora. Han menar att vi nu står på cirka 10% på väg mot 11%.  

 

 
 

  Artikeln är skriven för sex år sedan, år 2013. Han använder exemplet med 

den upprördhet som uppstod när regeringarna i världen ljög om gasattacken i 

Syrien, när det påstods att president Assad själv hade förgiftat sina medborgare 

med gas. Trots ständigt återkommande nyhetspropaganda avslöjades lögnen och 

många blev medvetna om hur makten kan agera. 

  Han menar också att avslöjandet om vad som hände 9/11 snart kommer att 
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ske, att det var ”NeoCons” och zionister som låg bakom, inte muslimska 

”terrorister”. Det har gått sex år och ännu har inte det stora avslöjandet skett. Nu 

har president Trump lovat, vilket många väntar på. 

 

Avslutningsvis 

Det blev en lång artikel. Len Kastens bok inspirerade mig till ”bredvidstudier” 

om olika teman. Hans och andras texter väcker många frågor även om de också 

gett många svar. Mina studier fortsätter. 

   Allas vår utmaning nu är att ”vakna” och bli medvetna samt leva efter 

”Den gyllene regeln”. Då tillhör vi dem som ”stod emot” som Mikael Wiehe 

och Björn Afzelius sjöng i sången ”Valet” 1993: 

 
…Vakna upp!... 

Dom flesta går med strömmen om det går. 

Dom flesta vill ju helst ha lugn och ro. 

Men om fascismen kommer smygande tillbaks, 

så är det du och jag som måste stå emot. 

Ogräset växer och frodas. 

Så slipa och vässa din kniv. 

Om du låter det spridas med vinden över världen 

får du plikta för din tvekan med ditt liv. 

Vakna upp! 

Börja se dej omkring! 

Fatta mod! 

Så du kan säg' till dina ungar när dom frågar dej, 

att du var en av dom som stod emot. 

 

 


