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Bakom ljuset är en av de märkligaste böcker jag läst.
Författaren ger genomgående en känsla av att vara enormt
beläst och orienterad inom en mängd områden, även på akademisk nivå. Han bor i Uppsala,
men säger ingenting i boken om vilken utbildning han har. Han refererar mycket sporadiskt till
andra författare och forskare, men kommer med en mängd hårresande och tankeväckande
påståenden om människor och om samhällsfenomen. När jag söker på honom på Google hittar
jag inte mycket. Han är musiker i sin orkester Nœctures. Det finns ett videoklipp där han
sjunger en märklig sång med en mycket fascinerande röst, men jag förstår inte vad han sjunger
om. Jag får en stark känsla av mörker och har mina föreställningar när jag sätter igång med
boken.

Frälsare föds och korsfästs
Han börjar boken med att be läsaren att ha ett öppet sinne, ta bort skygglapparna och överväga
informationen innan man dömer ut boken. Detta har jag valt att lyssna på. Han inleder första
kapitlet med att beskriva en historia som vi alla känner igen, Jesu födelse och korsfästelsen.
Det intressanta är att han visar att samma historia har berättats om och om och om igen, om
Krishna i Indien, 900 före vår tideräkning, om den grekiska Attis, 1200 år fvt, om Mithra i
Persien, cirka 1400 år fvt, om den egyptiska Horus för över 3000 fvt. Författaren menar att det
finns ”så långt jag vet”… ”inte mindre än 16 korsfästa frälsare med samma levnadshistoria”
(s. 3).

Etymologi, astrologi, numerologi och mytologi

Författaren verkar ha studerat etymologi, d.v.s. läran om ords språkhistoriska ursprung och
utveckling för han gör väldigt många, tänkvärda och mycket intressanta analyser av ord och
begrepp. Bland annat återkommer han ofta till begrepp kopplade till Saturnus och menar att
bokstavskombinationen st anknyter till Saturnus, exempelvis stabil, statisk, stagnation, sten,
struktur, stel, stomme, stilla och många fler. Han menar att den som är ”satanist” är ”Saturnist”.
Dessutom laborerar han med zodiakens tecken och planeter och visar sig vara bevandrad i
astrologi. Han gör kopplingar mellan planeterna, stjärntecknen och samhället, till ord i
vardagsspråket och till händelser. Venus är en ljusbärare, på latin lucem ferre eller lucifer,
Lucifer. Ett annat exempel är Jupiter. I Rom kallade man Gud för ”Jehova” och ”Jahve”,
”Jahve pater”, Jupiter. Författarens exempel är många fler.
Författaren betonar att ”den yttersta tiden” inte är jordens undergång utan slutet av en
tidsepok.
Det första kapitlet är sannerligen ett faktaspäckat och fascinerande kapitel.

Skapelseberättelse

Marcus Walléns skapelseberättelse stämmer med Zecharia Sitchins, men han refererar inte till
honom. Däremot berättar han ingående om de sumeriska lertavlornas berättelser om Eloim,
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Bibeln och annorstädes som Sitchin gjorde. Dock kommer han med ny information också vilket
ger känslan av att han även har andra källor för sina berättelser.
Författaren gör intressanta kopplingar mellan de gamla faraonerna, kejsarna och
drottningarna till dagens makthavare. Han använder sig av Amerikas ”äldsta och största
släktforskarförening, NEW ENGLAND HISTORICAL GENEALOGICAL SOCIETY” och påstår
att familjerna Bush och Windsor (nuvarande drottning Elisabeth II) kan spåras ända ner till
Ramses II. ”George: Bush är kusin i 13 ledet med Elisabeth: Windsor, den brittiska
drottningen” (s. 23). ”En annan amerikansk statschef av kunglig börd är känd som ’Bill
Clinton’. Egentligen heter han William-Jefferson: Blythe III. Hans gener går tillbaka till
brittiska kungen Henry, vilket gör honom till en inte alltför avlägsen släkting till presidenter
som James: Carter, Gerald: Ford och Richard: Nixon.” (s. 23).
Bland de mest omskakande är hans påståenden omkring Barack Obama. Obama är enligt
författaren kusin i 10 ledet till George: Bush. Vicepresidenten Cheneys hustru lär ha ”talat
öppet” om att hennes man och Obama är släkt enligt författaren. Han räknar upp mängder med
namn och släktband, inklusive vår egen kungs. Man får som läsare en stark känsla av Vi och
Dom. De som har makten har släktband och att ta sig in i deras värld är inte lätt.

Ordnar och sällskap

Författaren berättar om ett antal ordnar och sällskap och deras roll i maktutövande och
samhällsutveckling, exempelvis Tempelherreorden, Strumpebandsorden och Malteserorden.
Den sistnämnda är enligt författaren ”världens enda stat utan territorium”. Den är erkänd som
stat med representation och observatörsstatus i FN. Orden har enligt författaren, diplomatiska
beskickningar och ambassader i de flesta länder. Naturligtvis nämner han också Frimurarna.

Samband

Bland många omskakande berättelser som finns i boken är berättelserna om sambanden mellan
olika fenomen och händelser. Författaren berättar om alla vita hus, USA regeras från Vita
Huset, Jesuiterna har ett hälsohem som heter Vita Huset Retreat. I England ligger
regeringsbyggnaderna på Whitehall. I en av världens äldsta städer, Uruk i Sumer, så stod det
Vita Templet upprest i centrum. Författaren menar att alla stora städer är formgivna enligt
samma principer och grafiska tecken, som man alltid använt i magiska ritualer. Syftet är att
”nedkalla högre makter”.
Författaren diskuterar ”rituella dödsoffer” och berättar bland annat om prinsessan Dianas
död. Bilen som hon dog i frontalkrockade med den 13 pelaren i tunneln Pont d’Alma, som
håller upp tunnelns tak. ”Pont d’Alma har sedan länge varit ett heligt område tillägnad ingen
annan än den romerska mångudinnan Diana”(s. 54). … ”Så när Diana fullgjort sin roll och
fött William lät man henne dö vid den traditionella Dianadedikerade offerlundens 13 pelare.”
(s. 55).

Kritik mot demokrati
Bland de diskussioner som gör det svårt att kategorisera författaren är hans syn på demokrati.
Demokrati innebär ju folkstyre. Krati betyder styre. Vi har ju lärt att demo betyder folk, men
författaren menar att det inte är vilket folk som helst utan ”en hop eller klunga av människor
från samhällets bottenskrap. Demos är detsamma som pöbeln, skocken, avskrapet, patrasket.”
(s. 64). Författaren menar att demokrati kan leda till vad som helst, val av en ny Hitler
exempelvis. ”Den obelästa majoritetens ord är lag. … Demokrati är majoritetens diktatur.” …
”Det är det styrelseskick som vi idag slänger iväg människor till mellanöstern att dö och döda
för. På skolgården kallas det mobbing.”
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svårt att redogöra för om författaren har något alternativt förslag till demokrati. Om jag minns
så återkommer jag om det. Lite senare i boken säger han att ”För min del är kommunism och
nazism så gott som samma ideologi, på sin höjd olika experiment av samma doktrinära
slavdrivande förtryck.” (s. 116)

Kolon i namnet
Första gången jag såg att Marcus Wallén stavat sitt namn Marcus: Wallén blev jag irriterad och
tänkte, ännu en ung slarver som inte korrekturläst. Det visade sig mycket snabbt att han
fortsatte att stava alla namn med kolon.
Författaren vill synliggöra skillnaden mellan människan Marcus och den registrerade
personen. Endast registrerade personer har efternamn. ”För att betona att man är en suverän
människa som tar avstånd från personen kan man skriva sitt namn ’Marcus: av familjen
Wallén”. (s. 87). Han menar att det är därför adliga har kvar sina ”af” och ”von” och ”van” och
”de” och ”da” och ”bin”. Kapitlet beskriver många analyser och exempel omkring frågan om
namn och hur de används.

Bankernas funktion
Ett mycket intressant avsnitt är också när han beskriver hur bankerna kommer till och
utvecklas. I detta avsnitt redogör författaren också för finanskriser och deras bakomliggande
orsaker. Han refererar här bland annat till Daniel Estulins bok om Bilderbergruppen och den
makt de utöver i bank- och finansvärlden.
Hans kritik mot den socialistiska revolutionen är intressant. Samma tema har jag läst i annan
litteratur. Revolutionen var egentligen inspirerad av storkapitalet. Lenin och Trotskij fick
enorma summor som stöd från väst. Samtidigt sände Lenin ”ett väl tilltaget belopp” till en
frimurargrupp i Paris som tackgåva, ”samtidigt som miljontals ryssar svalt och segnade ned på
gatorna” (s. 102).

Hitler överlevde
Bland de mest omskakande påståendena som författaren kommer med är att Hitler och Eva
överlevde och flydde. Berättelsen är värre än något äventyr av James Bond. Författaren menar
att Ian Flemming, författaren till James Bond hjälpte Hitler och Eva att fly till Spanien där han
togs emot av Franco. Det kranium man senare hittat vid bunkern där Hitler påstods ha dött har
senare identifierats tillhöra en kvinna i 40-årsåldern.
Han berättar också om Hitlers bakgrund och menar att han har judiska rötter. Hitlers
bakgrund och karriär beskrivs i detalj. Bland annat påstår han att Hitler inte själv skrev Mein
Kampf. Enligt en rumskamrat till Hitler läste Hitler aldrig en bok och att hans skisser ”var
riktigt usla”. (”Liksom med Karl: Marx så var Adolfs största bidrag till sin berömda bok den
egna namnunderskriften.”) Mein Kampf var spökskriven av en romersk-katolsk jesuit som
hette Bernhardt: Staempfle, enligt dennes bekanta inom Jesuitorden samt jesuithistorikerna
Edmond: Paris. ”Adolfs begåvning låg bara i offentliga tal och retorik, i övrigt var han en
marionett som hölls konstant neddrogad med sammantaget 92 olika slags preparat av
Theodor: Morell och andra läkare.” (s. 123). Därför hade han energi att arbeta och tala långt in
på nätterna.

Fluor1
Jag måste nämna en av mina gamla käpphästar och kampfrågor från 70-talet, fluoren. Mina
barn fick inte skölja i fluor efter det att jag studerat frågan ingående. Fluor användes som
1

Av någon anledning har han stavat ordet fel, flour.

-4råttgift och härdare av aluminium innan man stoppade det i tandkrämen och till fluortabletter
till våra barn. Jag till och med ordnade en debatt i Mariestad där jag då bodde för att sprida
opinion mot fluorsköljningar och flourtabletter. Marcus Wallén berättar att både nazisterna och
kommunisterna laborerade med fluor. Man hade upptäckt att fluor tillsatt i dricksvatten kunde
göra fångarna mer passiva så att antalet vakter kunde skäras ner. Det är inte så många år sedan
man diskuterade fluor i dricksvattnet även i Sverige.

Är Barack Obama amerikan?
På den frågan svarar författaren nej och argumenterar för sitt ställningstagande med mängder
av fakta. Istället föddes han i Mombasa, i Kenya. En reporter träffade hans farmor som
berättade detta. Hon var själv med vid förlossningen. Krafter för att Barry: Soetoro (och inte
”Barack Hussein Obama”) skulle bli president var så starka att vittnesbörd och dokument för
att avslöja detta gömdes undan och hemlighölls.
Marcus Walléns berättelser omkring Obamas roll i olika sammanhang är obehaglig läsning,
jag som såg Obama som en slags problemlösare, som en som helt stod på folkets sida. Nu är
jag inte så säker längre. Nu behöver jag stärkande bevis för att åter tro på Obamas ord.

Influensa och terrorism
Författaren menar att makthavarna vill inpränta rädsla hos mänskligheten i syfte att stärka sin
makt. Det finns två områden där man lyckas väcka så pass mycket rädsla hos mänskligheten att
vi själva ropar efter trygghet och starka ledare, vaccin mot de ohyggliga influensorna som
sprids varje år och krig mot terrorism. Dessa rädslor ger makthavarna legitimitet för att föra
krig och genomföra massmord.
Som ett led i detta berättar författaren om de olika vaccinationskampanjerna som ofta skapar
fler problem än de löser. Det senaste exemplet är svininfluensan som var en lindrigare
influensa än den traditionella influensan som innebär fler dödsoffer. Propagandan omkring
svininfluensan tvingade Sverige att köpa in 9-18 miljoner vaccindoser, som sen inte användes,
en ohyggligt stor utgift för Sverige. Här kommer författaren in på något intressant. Han skriver
följande:
”De flesta sjukdomsorsakande organismer kommer in i kroppen via slemhinnorna och
slemhinnorna har sitt eget immunförsvar. Det heter iga, vilket är kroppens första försvarslinje och
bekämpar inkommande skadligheter vid ingångspunkten. Det reducerar eller helt eliminerar
behovet för aktivering av det inre immunförsvaret. Men när någonting injiceras så kringgås det
här och istället gasar det inre immunförsvaret igång på högvarv. Därför så blev många krassliga
efter att de tog sprutan. Svinvaccinet innehöll också kvicksilver, ett av jordens giftigaste ämnen.”
(s. 141f)

Författaren är kritisk till vaccinfloden och till syftena bakom den. ”Det handlar om mutor för
att godkänna mediciner och att på flit framkalla sjukdomar som man symtombehandlar istället
för att bota. Livslånga besvär såsom diabetes är en magnifik inkomstkälla. Och läkare förlitar
sig på professionella medicinska journaler”, skriver författaren och fortsätter med att påstå att
många av de s.k. vetenskapliga rapporterna inte är skrivna av forskare utan av spökskrivare.
Sen får forskarna enorma summor för att sätta sitt namn under. ”Redaktören för BRITTISH
JOURNAL OF MEDICINE har kungjort att spökskrivande är ett allvarligt problem för hans
tidskrift, för att de ofta märkt att doktorer inte har någon aning om vad ’de’ har skrivit för
artiklar.” (s. 144).
Flera källor har uppgett att makthavarna vill reducera världens befolkning till minst hälften,
vissa menar så långt som till 2 miljarder. Man talar i termer av ”familjeplanering”, att
”begränsa jordens befolkning”, att ”bromsa tillväxten av befolkningen” och liknande.
Författaren är mycket kritisk till detta tänkande och menar exempelvis att ”7 miljarder skulle
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människor, menar författaren.

En studie i skräck

I det näst sista kapitlet tar Marcus Wallén upp frågan om terrorism. Åter roar han sig med att
analysera ord. ”Vet du vad al-qaida betyder?” (s. 148). Qa’ada betyder att sitta. Ett utbrett
begrepp i arabiska länder för termen al-qaeda är toalettstolen, menar författaren. ”Så
otäckingarna som grundade den beryktade terroristgruppen hade uppenbarligen en rejäl
portion humor och självdistans samtidigt som de la upp sina morbida planer”, skriver han (s.
149). En källa berättar att al-qaida bara var namnet på en datorfil som ”malteserriddarbolaget
CIA hade över sina agenter i mellanöstern” (s. 149). En av dessa agenter hette ”Tim Osman”.
Detta namn var dock bara hans täckmantel som CIA-anställd. Han är numera berömd som
Usama bin Ladin.
Även Wallén berättar om de mycket nära kontakterna mellan Bushfamiljen och bin Ladinfamiljen och om att märkliga turer omkring 911, vilket skulle ta för stort utrymme att även
sammanfatta här. Det är läsvärt och det är inte första gången jag läser om detta. Hur exempelvis
bin Ladin-familjen var de enda som fick flyga ut ur landet den 11 september.
Wallén menar att Usama bin Ladin dog 2002. I en tidningsartikel i New York Times den 11
juli 2002 presenterades nyheten. Trots det fortsatte man informera om hans aktiviteter, som om
han fortfarande levde. Exempelvis menar vissa att han föryngrades efter 2002, kanske beroende
på att hans skägg hade färgats. Det gjordes också röstanalyser av de uttalanden bin Ladin lär ha
gjort efter 2002 och forskarna menade att det fanns mycket stora skillnader mellan de olika
uttalandena. Vid ett tillfälle visade han upp sig med en guldring på fingret trots att detta är
förbjudet för män enligt islamskt reglemente.

En ljusnande framtid

I det sista kapitlet rör sig författaren med fysiska och kvantfysiska begrepp, som exempelvis
vad vi förmår se och höra, de begränsningar vi har i dessa förmågor och om den osynliga
världen. Han jämför våra förmågor med djur som ser och hör avsevärt mycket mer. Han
kommer även in på reinkarnationen och nämner här flera forskare inom området, bland annat
Ian Stevenson och Michael Sabom. Här är han inne på områden som jag själv läst och kan
bekräfta hans utsagor.
Författaren kritiserar den materialistiska uppfattningen om att livet slutar vid döden, men
diskuterar inte reinkarnationens konsekvenser närmare. Istället funderar han över om gudarna
som kom från himlen kan komma tillbaka och fixa till det.
Ett roligt exempel han tar upp är månen.
”Månen har 3 lager berg med den notabla omvända ordningen att de tunga stenarna är högst upp
och de lätta längre ned. Några månstenar har också haft magnetism i sig trots att månen själv
saknar magnetfält. Djupet på månytans kratrar är väldigt litet i jämförelse med kratrarnas omkrets,
varför månen består av ett extremt motståndskraftigt material som förhindrar djupare nedslag. Om
månen var ett rent stycke berg borde kratrarna ha mycket större djup. När astronauterna landade
på månen försökte de utföra borrningar. De kunde borra endast omkring 12 tum innan de stötte på
ren titanium.” (s. 197)

Och så vidare… Han refererar Isaac Newton som lär ha sagt: ”Jag hade aldrig haft huvudvärk,
utom de dagar jag studerade månens teori”. En tidigare NASA-anställd berättade att vid
landningsområdet som valdes 1969 fanns det ett flertal utomjordiska rymdfarkoster. En annan
NASA-veteran skrev en bok där han berättade att ett par ufon svävade över området där
Appollo 11 skulle landa. Edgar Mitchell som var den som varit längst på månen menar att han
är trött på NASA.s hemlighållande när det gäller interstellära intelligenser. Han menade också
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Marcus Walléns slutsats? ”Månen verkar nästan vara konstgjord, en ihålig konstruktion som
har bogserats hit och avsiktligt försatts i sitt omloppsmönster.” (s. 198)
Författaren avslutar sin bok med orden:
”Eftersom att det är snåriga och obekväma områden ligger det förvisso i sakens natur att mängder
av triviala gissningar, dubiösa rykten, befängda vinklingar, penningindrivande bluffar och rena
påhitt täcker agnarna med väte. Därutöver finns alla tillfällighetsteoretiker som bildar en
konsensus av frossande i förhastade slutsatser om att världen är helt genomskinlig vilket
ytterligare försvårar för oss att blicka bakom kulisserna. Men låt inte detta förringa all seriös
välunderbyggd och genomarbetad efterforskning om de dolda sidorna av vår värld. För bara
därigenom kan vi få en skymt av hemligheterna bakom dem. Bara genom att gå in i mörkret, som
visar att de återstår än mer att veta, kan vi se bakom ljuset…”.

Som läsare kan det vara lätt att lägga ifrån sig boken med en suck: ”Ännu en
konspirationsteoretiker, puh!” Men jag har kommit fram till att så fort någon antyder att det
nog är en konspirationsteori så blir jag extra nyfiken. Det är ett utomordentligt sätt för dem som
vill skydda hemligheter att antyda att det är en konspiration, för då vågar människor inte sitt
anseende med att undersöka. Jag har dock idag beställt en ny bok, ”Den stora konspirationen”
av Ron Jonsson, http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172412054, där författaren
enligt Clas Svahn i senaste UFO-aktuellt försöker förstå extremister, fanatiker och
konspirationsteoretiker ”på ett mycket handfast sätt”. Jag återkommer när jag läst boken.

Baksidestexten
Under flera års tid har jag undersökt politikers
hemliga klubbar, världsreligionernas hedniska
ursprung, varifrån ord, symboler och
traditioner som folk tar för givet egentligen
kommer ifrån, ufofenomen, konspirationer,
gamla mytologier och mysterier och i övrigt
information som generellt är dold för
allmänheten. Detta har jag sammanställt i
form av brottsstycken ur världshistorien i
kronologisk ordning från ett ”bakom
kulisserna”-perspektiv. Det finns ett stort
vakuum vad gäller material om dessa på
internet omsvärmade diskussionsämnen och
denna bok är en av de första i sitt slag på
svenska.

