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Hur i all sin dar hänger feminism och New World Order ihop? Rubriken på
Henry Makows bok lockade min nyfikenhet. ”Cruel Hoax”, ”Grym bluff”,
kallar Henry Makow den feministiska agendan och menar att den ingår i strävan
efter en ny världsordning, New World Order. När jag för något år sedan läste en
av hans artiklar på hans blogg om de negativa konsekvenserna av den
feministiska rörelsen skakade min värld i sina grundvalar – igen. Jag hade varit
aktiv kommunist och sen aktiv miljöpartist och blivit djupt skakad av de
litteraturstudier jag gjorde under några år, då studierna avslöjande de
underliggande ideologierna och dess praktiska konsekvenser. Jag till och med
gick i psykoterapi några år för att bearbeta de omtumlande insikter jag fick.
Under en forskarkurs i ”Feministisk teori” år 1991 inom ramen för min
forskarutbildning på vägen mot doktorsexamen insåg jag för första gången i mitt
liv att jag var en ”förtryckt varelse”. Den professor som ledde kursen sa
inledningsvis att många som går kursen och inser könsskillnaderna och ”det
patriarkala samhällets förtryck” blir ”förbannade, ilskna, arga”… Jag blev arg
men kanske inte ilsken. Jag blev aldrig en ”extrem feminist”, men jag blev
feminist. Jag hade aldrig någonsin i mitt då 50-åriga liv upplevt mig förtryckt,
aldrig sett skillnaderna mellan män och kvinnor (annat än de biologiska
),
aldrig upplevt orättvisor. Nu blev jag tvungen att granska mitt förflutna. Men jag
hittade inget som jag kunde hänföra till könsskillnader eller till orättvisa. Jag
förklarade det för mig själv med att jag kanske blev tuff som barn och ung på
grund av min tuffa uppväxt och därför slapp uppleva förtrycket. Men nu blev jag
feminist – och min doktorsavhandling är feministisk, ”Kvinnors kunskapssyn
och lärandestrategier” (1999).
Min nyfunna feministiska grundsyn utvecklades under min forskning. Jag
tog del av massor med forskning som visade de stora skillnader i bemötande
inom skola och högre utbildning samt även i arbetslivet som flickor och pojkar,
kvinnor och män blev utsatta för. Det gjorde mig ändå mer medveten – och arg!
Min intention med avhandlingen var nu att medvetandegöra. Min handledare
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professor Bengt Börjeson kallade min avhandling för ”en motståndshandling”,
vilket gladde och motiverade mig ändå mer.
Och nu får jag med hjälp av Henry Makow se avigsidorna och konsekvenserna av den feministiska agendan och den feministiska rörelsen. Så efter att ha
läst artikeln beställde jag hans bok ”Cruel Hoax” och det blev verkligen en
mycket intressant och omvälvande intellektuell och även känslomässig resa –
igen! Jag kan inte låta bli att fundera över om jag har fler ”ismer” att vakna upp
ur. Från kommunist och ateist, till vänsterorienterad miljöpartist och feminist.
Vad finns det mer att upptäcka? Efter dessa studier kallar jag mig inte längre för
feminist.

Vem är Henry Makow?
Henry Makow är en kanadensisk författare, född 12 november 1949, som driver
bloggen henrymakow.com där han publicerat massor med intressanta artiklar.
Han är halvjude och kallar sig ”en assimilerad jude” men betonar att han är
kristen. Han betonar att han inte är en del av det judiska bankmonopolet och det
är inte heller majoriteten av judarna, menar han (s. 183).
Han föddes av polska judiska föräldrar som överlevde andra världskriget
genom att kalla sig katoliker. Tills han var 50 år var han ”en typisk hjärntvättad,
dysfunktionell, liberal, socialistisk, zionistisk, feministisk jude”. Det skriver han
i sin bok Illuminati 3.1
I inledningen till sin bok ”Cruel Hoax” berättar han att han föddes
samtidigt som de hemliga programmen om social engineering, social ingenjörskonst, utvecklades med syfte att destabilisera samhället.
Jag har tidigare läst två av hans böcker om Illuminati.2

Agenda för New World Order
Makow menar att ”New World Order”, NWO, är det gamla ”British Empire” i
ny förpackning. Jag hämtar info från Wikipedia:
Brittiska imperiet eller Brittiska väldet var tidigare den officiella benämningen på
Storbritanniens kolonialvälde och maktområden. Det var ett globalt system av
kolonier, protektorat och andra territorier som lagts under den brittiska kronan
och statsapparaten mellan 1600-talet och 1900-talet.

Makow skriver att ”en liten satanistisk, homosexuell finansoligarki
kolonialiserade England och stora delar av övriga världen”(s. 11). Gruppen var
en union mellan den judiska finansen och den brittiska aristokratin som
ILLUMINATI 3 - Satanic Possession (2014) http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf
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Se fotnot 1 samt ILLUMINATI 2 – Deceit and Seduction (2010) http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf och
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förenades genom pengar, äktenskap och tron på det ockulta (frimureriet).
Makow refererar till sin egen artikel för fördjupning av sina påståenden, ”The
Jewish Conspiracy is British Imperialism”.3
Planen för NWO handlar om att förstöra alla kollektiva krafter som kan
skapa motstånd mot agendan. Dessa krafter är familjen, rasen, religionen och
nationalismen. De ska elimineras med hjälp av kampanjer för tolerans, vilket
synliggör olikheter. ”Om du accepterar allting, blir du till slut ingenting” (s.
11). Därför har exempelvis ekumenialismen utvecklats inom religionen, menar
Makow. Kyrkor med olika trossystem samarbetar. Även agendan med
miscegenation, rasblandning, en ras, är en del av agendan. Man förstör familjen
genom att radera ut könsolikheterna och utveckla tanken om ”ett kön”, ”heterohomo” (s. 11). Ett ”hen” skulle jag vilja tillägga.
Familjen ger människor en tillhörighet, en identitet, ett syfte. Kommunismens och NWO.s mål är att förstöra familjen. Makow betonar att äktenskapet är
grunden för samhället. Om män och kvinnor inte är trogna mot varandra så
försvinner grunden för samhällets stabilitet. Bryter man sönder familjen så bryts
samhället sönder (s. 15).
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Skriven 29 mars 2017 - https://www.henrymakow.ca/000447.html
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En agenda bland många andra är att programmera heterosexuella till att
bete sig som homosexuella, en agenda som maskerades som ”sexuell revolution,
homosexuellas rättigheter och feminism”, skriver Makow (s. 10). Han skriver
att det kanske kan verka konstigt att heterosexuella kan vilja bete sig som
homosexuella, men han menar att det inte bara handlar om sexuell attraktion till
samma kön utan kan även betraktas i ett bredare perspektiv. Ett exempel kan
vara avstannad utveckling på grund av identitetsförvirring och oförmåga att
utveckla en familjerelation. Ett annat exempel är promiskuitet, d.v.s. ett
”lösaktigt sexualliv”.
Jag tänker på den aktuella debatten om ”könsförvirring”4 och ”könskorrigering av barn”, vilket bland annat handlar om att ungdomar får pubertetsblockerande läkemedel som nu alltmer ges till barn som lider av könsdysfori
eller påstår sig vara "transkön" 5 eller att de till och med vill operera sig till
motsatt kön. Det handlar också om Drag Queens sagostunder för barn på
bibliotek. Men att gå närmare in på detta skulle göra artikeln för lång.

Frankfurtskolan
Jag erinrar mig Frankfurtskolans mål när jag läser Makows bok. Sambandet
mellan kommunismen och judendomen är kabbala, d.v.s. frimureri menar
Timothy Mathews i en artikel6 . Enligt Mathews var Frankfurtskolans uppgift i
grund och botten att undergräva det judiskt-kristna arvet. Den uppmanade till
den mest negativa och destruktiva kritiken som var möjlig inom varje sfär av
Hanne Kjöller: Vi brännmärker så att folk blir tysta – 4 nov. 2019 – om bl.a. könsdysfori https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/04/hanne-kjoller-vi-brannmarker-sa-attfolk-blir-tysta/
5
FDA: Thousands of Deaths linked to Puberty Blockers – Dr Susan Berry – Beritbart 2 okt.
2019 - https://www.breitbart.com/politics/2019/10/02/fda-thousands-of-deaths-linked-topubertyblockers/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=2
0191003&utm_content=Final
6
Our Cultural Decline Follows (Communist) Blueprint - Timothy Mathew's - May 13, 2017
https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html
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livet för att destabilisera samhället och förstöra det som de såg som den
"förtryckande ordningen”.
Den tyske filosofen Max Horkheimer (1895-1973), ledare för
Frankfurtskolan, skrev: ”Revolutionen kommer inte att hända med vapen, utan
det kommer att hända stegvis, år efter år, generation efter generation. Vi
kommer gradvis att infiltrera utbildningsinstitutioner och politiska
organisationer, förvandla dem långsamt till marxistiska enheter när vi rör oss
mot universellt jämlikhetssträvande”. För att åstadkomma detta hade skolan
utarbetat några punkter (min översättning, PH):
1. Att skapa rasistiska brott
2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring
3. Undervisning av sex och homosexualitet för barn
4. Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet
5. Enorm invandring för att förstöra den nationella identiteten
6. Främjande av överdriven alkoholanvändning
7. Att tömma kyrkorna
8. Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer
9. Skapa beroende av staten och statliga förmåner
10. Kontrollera och fördumma media
11. Uppmuntra familjens sönderfall

De förföriska argumenten som förs fram är att man vill ”minska världens fattigdom” och ”förhindra krig”. Det är lätt att konstatera att man kommit långt med
dessa mål när man granskar de som skett och sker i världen idag.
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Henry Makow nämner också ”Sion Äldstes Protokoll” där man bland annat
skriver om att eliminera familjen och manipulera massorna.8 Makow citerar
Bilden är hämtad från artikeln ”Om Frankfurtskolan” av Mikael Hagenbo – 1 sept. 2018 http://hagenbo.blogspot.com/2018/09/om-frankfurtskolan-gastinlagg.html
8
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protokoll nr 10, femte punkten:
Genom att vi på så sätt har vant alla vid tanken på självvärdering (egoism) bryter
vi ned betydelsen av gojim-familjen9 och dess uppfostringsvärde, vi omöjliggör
för de individuella förmågorna att utmärka sig och folkmassan, som leds av oss,
tillåter inte dessa att varken framträda eller ens uttala sig. Massorna är vana att
endast lyda oss som betalar dem för lydnad och uppmärksamhet. Härigenom
skapar vi en blind makt, som aldrig blir i stånd att röra sig utan att ledas våra
agenter som vi gett massan i stället för dess egna ledare.

Det finns källor som menar att protokollen är falska, medan andra källor menar
att oavsett om det är skrivet av sionister eller inte, så har nästan allt i dem nu
genomförts.
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Ekonomin i världen
Henry Makow beskriver hur bankkarteller äger världen och nämner RothschildRockefeller-kartellen (s. 17).

https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2014/08/Sions-vises-protokoll.pdf
9
Gojim är icke-judar, hedningar.
10
I den här artikeln där bilden är hämtad ifrån, avslöjas hur EXPO försöker få AdLibris att
inte sälja Sion Vises Protokoll och annan ”judehatande” litteratur och EXPO menar där att
protokollen är falska - https://expo.se/2017/01/adlibris-s%C3%A4ljer-judehat-%E2%80%93igen
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Makow menar att egentligen skulle varje lands regering själv enkelt kunna skapa
sina egna pengar och själv låna ut utan att ta ränta (s. 17). Detta är ett tema som
alltfler författare beskriver, bland andra Per Lundgren som under många år har
forskat omkring ämnet. Han presenterar på sin hemsida ”Det Nya Ekonomiska
Systemet” sin bok ”Kapitalismen avslöjad - Den gigantiska bankbluffen – ett
enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri” och där kommer med förslag på
förändringar.11 Även Anders Silverfall har beskrivit mycket konkret hur denna
förändring kan genomföras i sin bok ”Monetärdemokrati – Humanitetens
Ekonomi” (2016).12 Ellen Hodgson Browns bok ”Bankerna och skuldnätet”
blev ytterligare en ögonöppnare för mig.13 I förordet till den svenska upplagan
menar Ellen Brown att ”Sverige utmärker sig genom att ha upprättat den första
privata centralbanken, Riksbanken, vilket hjälpte till att lägga grundvalen för
det globala centralbankssystemet”.14 Ellen Hodgson Brown föreslår att staten
ska ge ut pengarna, inte de privata bankerna. Så här skriver hon:
Att flytta makten att skapa pengar till Kongressen kan befria framtida
generationer från bördan av oavbrutna räntebetalningar till en elitklass av
finansiella oligarker som inte har lånat ut något själva för att förtjäna dem.
Bankspindeln som har landet fångat i sitt skuldnät skulle då kunna få huvudet
avslaget, och den nationella suveräniteten återföras till folket självt.
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https://nyaekonomiskasystemet.se/
https://monetardemokrati.se/ - Min bok om Anders Silverfalls artikel ligger på min Boksida
- http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati-2.pdf
13
Min artikel om Ellen Hodgson Browns bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf
14
I en lista på nätet över Rothschildklanens bankimperium i världen finns Sveriges Riksbank
med - Complete List of BANKS Owned or Controlled by the Rothschild Family http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banksownedcontrolled.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=so
cialnetwork
12
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Kommunismen och feminismen
De centrala bankerna skapade kommunismen som en väg mot New World Order
(s. 18). Bankerna har knep för att skapa sina fiender. Det kallas ”divide and
conquer”, söndra och härska. Så bankerna skapade kommunismen och nazismen
och sen manipulerade de fram det andra världskriget där de båda grupperna
förgjorde varandra. Makow menar att de sannolikt arbetar på samma sätt nu för
att skapa det tredje världskriget.
Som tidigare nämnts är deras agenda att förstöra rasen, religionen, familjen
och nationen. ”Av en slump”, ironiserar han, så är det exakt samma program
som kommunismen hade – och har.
Feminismens syfte är som nämnts att förstöra familjen. De feministiska
lesbiska teoretikerna sprider hat mot heterosexualitet och skyller på ”patriarkatet” för all världens problem (s. 19). Meningen var att det inte ska finnas
familjer bara partiet och staten (s. 40).
Paul Craig Roberts, en amerikansk nationalekonom, författare och
kolumnist, som tjänstgjorde som biträdande finansminister under Ronald
Reagans presidentperiod berättar i sin artikel “A Witness To The Collapse”15 att
han efter en artikel han skrivit om feminism fick många brev och mail. Många
sa att feminismen, som en gång skulle vara en rörelse för att ge kvinnor
alternativ till äktenskap och moderskap, nu hade blivit en ideologisk attack på
män där till och med samlag i samförstånd mellan man och hustru kunde
rubriceras som våldtäkt. Roberts skriver ”Vi har nu en lag om ’hustruvåldtäkt’
som ger fruarna makt över sina män, precis som vi har lagar om övergrepp mot
barn som ger barnet makt över föräldrarna och regeringen makt över familjen”.
Henry Makow berättar om Bella Dodd som var ledare för det amerikanska
kommunistpartiet på 1930- och 1940-talet. Hon skrev en bok ”School of
Darkness” (1954), där hon avslöjar att kommunismen var en bluff som
genomfördes av finansen för att de skulle kunna ”kontrollera de vanliga
människorna” (s. 39).

15

https://www.paulcraigroberts.org/2019/10/04/a-witness-to-the-collapse/ - 4 okt. 2019
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Dodd skriver att kommunismen är en ”märklig hemlig kult” vars mål är att
förstöra civilisationen i väst, egentligen den kristna, genom ”tricket” att hjälpa
de fattiga, samtidigt som de bara bryr sig om de rika. Hon upptäckte exempelvis
att det inte förekom någon forskning vid partiets huvudkvarter. ”Vi är ett
revolutionärt parti, inte ett reformparti” fick hon veta (s. 39).
Kommunismen opererar genom att infiltrera och omstörta sociala institutioner, såsom kyrkor, skolor, massmedia och regeringar, skriver Makow. Deras
mål är att skapa en ny människa som anpassar sig till den värld de planerar att
kontrollera. Jag misstänker att läsaren då får associationer till George Orwells
”1984”.

Andra läsare kanske får associationer till Antonio Gramski som utvecklade den
infiltrationsstrategi som kallas ”entrism”. Taktiken kan gå ut på att man ansluter
sig som medarbetare eller sympatisör till en rörelse, ett parti eller en organisation fast man i själva verket har ett fientligt uppsåt och rent av är ute efter att
erövra makt eller att sabotera. Tillvägagångssättet kan gå ut på att värva medlemmar och bygga upp ett inflytande och slutligen ta över. Syftet kan också vara
att försöka påverka i en viss riktning.
Bella Dodd avslöjar att det på 1930-talet fanns omkring 1,100 medlemmar i
kommunistpartiet som blev katolska präster. Även lärarnas organisationer togs
över av kommunister (s. 39). Dodd blev hånad och karaktärsmördad. Efter 20
års ”otröttlig uppoffring” blev hon utan familj och vänner efter publiceringen av
boken. ”Partiet hade varit hennes familj” (s. 41).

Feminismens ockulta rötter
Henry Makow skriver att feminismen har rötter i den ockulta Kabbalistiska och
Gnostiska traditionen. Han menar att Kabbala och Gnosticismen är grunden för
frimureriet och i sin tur basen för den moderna kommunismen, socialismen,
fascismen, zionismen och feminismen (s. 171).
Enligt detta synsätt hette Adams första hustru Lilith, ”den arketypiska
feministen som varje man gifter sig med och sen skiljer sig ifrån” (s. 171).
Makow skriver att Lilith och Adam grälade ständigt eftersom Lilith vägrade
vara underlägsen honom i kärleksakten och menade att de var jämställda, så
9

därför skulle hon ligga ovanpå honom. Makow citerar ur ”The Story of Lilith”
som skrevs nån gång mellan 800- och 1000-talet (s. 171).

Illuminati, frimureriet, feminismens rötter och Luciferianismen
Bankkartellen behöver en filosofi som rättfärdigar förslavandet av mänskligheten, menar Henry Makow (s. 19). Den filosofin visar sig vara Luciferianismen. Makow menar att Illuminati är Luciferianer som tror ”att det onda är det
goda och att det goda är det onda” (s. 19). Makow skriver att Satanisterna
skiljer sig från Luciferianerna genom att de vet skillnaden på ont och gott och
medvetet gör det onda. Makow menar att Makteliten maskerar sin Luciferianism
med New Age-hedendom och Gaiadyrkan (s. 21). De kallar sin revolt mot Gud
och naturen för ”utveckling” och ”frihet”.
Henry Makow ägnar ett kapitel åt Illuminati. Kapitlet börjar med ett citat
av FBI.s första chef J. Edgar Hoover: ”Individen är handikappad när den öga
mot öga möter en konspiration så monstruös att han inte kan förstå att den
existerar” (s. 51). Makow menar att världen har fastnat i en ondskefull,
satanistisk kults grepp.
I kapitlet beskriver Makow lite om de rörelser och hemliga sällskap som
man räknar in under Illuminati, exempelvis ”Skull and Bones” där f.d.
presidenten George W Bush var medlem.
Makow beskriver Illuminati som ”den dolda handen bakom alla moderna
kataklysmer, insklusive franska och ryska revolutionerna, kommunismen,
depressioner och nazismen” (s. 51). Makow menar att för att påverka historien
krävs det pengar och människorna bakom Illuminati har massor.
Illuminati hade ett finger med i alla s.k. progressiva rörelser under de
senaste 200 åren.
Henry Makow skriver att Illuminati behöver introducera en världsregering
för att kunna rättfärdiga sitt monopol över kredit- och bankväsendet. För att
lyckas med det måste de förstöra familjen. Han menar att detta var huvudsyftet
bakom ”Det kommunistiska manifestet” som publicerades år 1848. Den sexuella
revolutionen var en attack mot familjen. ”Promiskuösa kvinnor” är mindre
intresserade av familjebildning och passar sämre som hustrur och mödrar (s. 55).
Feminismen stal hustrur och mödrar från familjen, menar Makow (s. 50).
Centralbankskartellen agerar genom ett mäktigt Luciferianskt hemligt
sällskap som kallas Frimurarna. De inkluderar jesuiterna, som lär kontrollera
Vatikanen,16 samt ledande familjer i England, i Europa och i Amerika.

16

Se exempelvis Vem är Lucifer? Den skrämmande sanningen som upptäcktes i Vatikanstaten https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/30/vem-ar-lucifer-den-skrammande-sanningen-somupptacktes-i-vatikanstaten-dokumentar/
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Frimureriet, Lucifers kyrka, är den modena världens sanna religion, skriver
Makow (s. 19). Den förutsägs ersätta Gud med människan, följaktligen
”humanism”, människans religion.
Illuminati kontrollerar världen genom ett omfattande nätverk av
frimurarsällskap som gett upphov till kommunism, socialism, nazism,
liberalism, feminism, neokonservatism och organiserad judendom, exempelvis
B’nai Brith, ADL,17 AJC18 och Zionism (s. 20).
Henry Makow berättar att bankkartellen styr med hjälp av säkerhetstjänster, tankesmedjor, universitet, kyrkor, hemliga sällskap, massmedia och
NGO.s (icke-statliga organisationer, non-governmental organisations). Henry
Makow menar att det bara är Illuminati som känner till den sanna agendan.
Enligt Makow förde de Londonbaserade frimurarbankerna och deras
kumpaner Hitler till makten med syfte att provocera fram krig, kontrollera
Stalin och rättfärdiga skapandet av Israel. De förrådde de icke-zionistiska
judarna och lät dem gå under. De utnyttjade naiva judar på samma sätt som de
utnyttjar naiva frimurare och många andra grupper och nationer (s. 183).
I ett kapitel om frimureriet refererar Makow till den svensk-estniske
författaren Jüri Lina, som är en av världens främsta experter på frimurarna. Han
har skrivit flera böcker. Makow refererar till ”Världsbyggarnas bedrägeri Frimureriets dolda historia” (2017 – som är en uppdaterad version. Första
upplagen kom år 2007).19 Frimurarna som ofta är judar är ansvariga för
skapandet kommunismen, zionismen, socialismen, liberalismen (och
feminismen, lägger Makow till) (s. 182). En världsregering är det slutliga målet.
En tredjedel av de amerikanska presidenterna var frimurare på hög nivå och
nämner båda presidenterna Bush. De flesta zionistledarna var och är frimurare
(s. 184).20

Satanistisk feminism
Lotta Ilona Häyrynen berättar i en artikel, ”Satanistiska feminister
mobiliserar mot Ebba Busch Thor”, om den satanistiska feminismen. Hon

Originalartikel - https://beforeitsnews.com/alternative/2019/05/who-is-lucifer-the-horrifyingtruth-uncovered-inside-vatican-city-documentary-3681878.html
17
Anti-Defamation League (ADL) är en internationell icke-statlig organisation med säte
i New York. ADL grundades av B'nai B'rith 1913 med syfte att stoppa "förtal mot det judiska
folket" och annan diskriminering (Wikipedia).
18
American Jewish Committee (AJC) is a Jewish advocacy group established on November
11, 1906. It is one of the oldest Jewish advocacy organizations (Wikipedia).
19
Min artikel om Jüri Linas bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf
20
Den här hemsidan presenterar svenska frimurare i maktens boningar https://civilkurage.org/.
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deltog i en satanistisk ”svartvard” och försöker utröna den satanistiska
feminismens historia. Jag citerar ett kort avsnitt ur artikeln 21:
Det visar sig att en hel rad kvinnliga författare och kulturpersonligheter använt
djävulen som en symbolisk gestalt för frigörelse redan under 1800-talet. Vissa
byggde hela sina karriärer på det, andra använde Satan som ett verktyg för att
utforska områden i samhället som ansågs vara tabu för kvinnor. Det kunde handla
om lust, begär eller tillgången till ett offentligt liv över huvud taget. Satan blev, i
motsats till Jesus, en symbol för frigörelse och ett liv bortom en borgerlig och
kristen existens inlåst i hem och vid spis.

Hans-Roland Johnsson skriver i Svenska Dagbladet den 28 januari 2015:
För den som har velat revoltera mot patriarkala strukturer och kristen dygdetik
har det genom historien legat nära till hands att ta parti för djävulen. En ny
avhandling kartlägger den ”sataniska feminismen” som under 1800-talet lät sig
inspireras av hin håle.22

I skrivande stund hittar jag en recension av doktorsavhandlingen från år 2015 av
Per Faxneld.23 Den heter “Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of
Woman in Nineteenth-Century Culture” och behandlar hur antiklerikala
feminister, d.v.s. de är motståndare till kyrkan eller prästerskapet, huvudsakligen
under perioden 1860–1930, har använt Satan som en symbol för sitt förkastande
av kristendomens patriarkala drag.

Psykologisk krigsföring
Rockefellerklanen och den internationella bankmakten finansierar och
kontrollerar tankesmedjor, stiftelser, kommunistpartiet, CIA och de flesta
säkerhetstjänsterna (s. 22). Rockefeller Foundation finansierade P-pillerutvecklingen för födelsekontroll och kampanjer för abortfrågan. De finansierade
även forskning om mindkontroll, sinneskontroll av individer och grupper, med
mera.24
Henry Makow nämner Tavistock Institute och dess roll i psykologisk
krigsföring. I samband med det nämner han John Coleman, en före detta
Satanistiska feminister mobiliserar mot Ebba Busch Thor - Lotta Ilona Häyrynen – 31 okt.
2019 - https://www.frihet.se/satanistiska-feminister-mobiliserar-mot-ebba-busch-thor
22
När Satan blev en feministisk förebild - https://www.svd.se/nar-satan-blev-en-feministiskforebild
23
Satanisk feminism – om Satan som befriande kraft för kvinnor - Andrea Hillgren - 2015-0410 - https://feministisktperspektiv.se/2015/04/10/satanic-feminism/
24
Jag studerade fenomenet Mind control en tid och skrev två artiklar som publicerades i
DSM. De ligger också på min Boksida - Mind control – Världen som måltavla http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och
Mind control – Individer som måltavla - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
21
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säkerhetsofficer inom MI-6, som är en militär organisation och lyder under
Utrikesministeriet. Coleman avslöjade den lilla grupp som dominerar världen i
sin bok ”Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300” (1992).
Det är den mest intressanta och skrämmande bok jag någonsin läst.25 Den
avslöjar verkligen maktstrukturerna i världen. Coleman berättar bland annat att
den brittiska kungliga familjen och Rockefeller- och Rothschildsklanerna
finansierade Tavistock Institute för att institutet skulle utveckla tekniker för
propaganda som kunde rättfärdiga krig (s. 191).
Tavistocks verksamhet var mer omfattande än jag anade. Daniel Estulin
öppnade mina ögon för den mörka verksamheten i sin bok ”Tavistock Institute Social Engineering the Masses” (2915).26 Exempelvis låg Tavistock bakom
attacken mot David Koresh och Davidssekten i Waco efter att de hade ljugit om
hans aktiviteter, enligt John Coleman (s. 192).
Aaron Russo, den hyllade producenten av Bette Middlers ”The Rose”
med mera, berättade att Nicholas Rockefeller försökte rekrytera honom till
CFR, Central for Foreign Relations. Rockefeller berättade då att hans familjs
stiftelse hade skapat frihetsrörelsen för kvinnor (s. 22). Makow citerar
Rockefeller:
Den är utformad för att få ut båda föräldrarna från hemmet och in i arbetskraften,
där de kommer att betala skatter. Och då kan vi bestämma hur barnen ska växa
upp och utbildas. (s.22)

Detta var en agenda som de sociala ingenjörerna och makarna Alva och Gunnar
Myrdal drev i Sverige.27

Aaron Russo och Nicholas Rockefeller
25

Min artikel om boken ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
26
Min artikel om Daniel Estulins bok ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
27
Jag beskriver detta i ett par artiklar, dels i artikeln om John Colemans bok om Committee of
300 – min artikel finns på - http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
Dels i min artikel om Mikael Möllers och MetalHeadVikings bok ”Den svenska
socialdemokratins sanna historia”- min artikel finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Den_Svenska_Socialdemoraktins_sanna_historia.pdf
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Rockefeller förutsade också år 2000 att någonting stort kommer att hända
som kommer att ge dem möjlighet att invadera Afghanistan. Vi vet vad som
hände den 11 september 2001, attacken mot tvillingtornen i New York, som gav
USAs regering medborgarnas ”tillåtelse” att starta kriget mot ”terrorismen”.
Henry Makow menar att motivet bakom attackerna mot tvillingtornen var att få
möjlighet att skapa grunderna för en kommande polisstat och en ny världsordning (s. 17, 182).
Rockefeller berättade också för Russo att deras ultimata mål är att
kontrollera mänskligheten genom krediter och skuld. Han erkände också att
bankmakten vill ”chippa oss” (s. 23).
Psykologisk krigsföring är ju också propaganda. En av de kvinnor som var
viktiga för mig under min feministiska forskning var Gloria Steinem, som
enligt Makow var en CIA-agent, som spionerade på Marxistiska studenter i
Europa och störde deras möten (s. 31). Steinem försökte tysta ner dessa
uppgifter, men de avslöjades av den radikala feministgruppen Rödstrumporna.
Hon växte upp i en dysfunktionell judisk familj. Enligt Makow skrev hon:
Den farligaste situationen för kvinnor är inte okända män på gatan eller ens
fienden i krigstid utan maken eller älskaren i hemmets isolering (s. 23).

Den typen av våld hade jag själv utsatts för så jag accepterade hennes analys. En
intressant uppgift var att Gloria Steinem hade sällskap med Henry Kissinger på
80-talet.28
En annan förgrundsfigur för mig var Betty Friedan, som var en
professionell propagandist för kommunismen och som kallats grundare av den
moderna feminismen. Hon jämförde kvinnor i hemmet med koncentrationslägerfångar. Friedan skrev den klassiska boken ”Den feminina mystiken”
(1963). Hennes rop på jämställdhet var enligt Makow bara en rökridå för att
förstöra den heterosexuella familjen (s. 29). De kvinnor som ledde den
feministiska rörelsen dolde det faktum att de var kommunistiska aktivister,
enligt Makow (s. 36). Det är ganska lätt att förstå denna koppling när jag tänker
på vår ledare för den svenska feministiska rörelsen Gudrun Schyman som
också var partiledare för Vänsterpartiet under åren 1993-2003 och sen startade
och var partiledare för Feministiskt Initiativ, FI, under åren 2013-2019.
En intressant uppgift som Henry Makow förmedlar är att begreppet
”politiskt korrekthet”, ett begrepp som idag används mycket ofta, myntades av
det ryska kommunistpartiet på 1920-talet. Makow nämner också i förbigående
att feminister driver på hysterin bakom Maktelitens agenda om ”global
uppvärmning” (s. 37). Wow, det har jag inte tänkt på… Däremot vet jag att
Did the CIA Use Gloria Steinem to Subvert the Feminist Movement? – 1 okt. 2017 https://www.greanvillepost.com/2017/10/01/did-the-cia-use-gloria-steinem-to-subvert-thefeminist-movement/
28
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Rockefellerklanen ligger bakom ”klimatalarmismen” tack vare Jacob
Nordangårds forskning och bok ”Rockefeller – En klimatsmart historia”
(2019).29
Henry Makow menar således att den feministiska rörelsen är en direkt
utväxt från den amerikanska kommunismen (s. 35). De formulerade det
studieunderlag som kvinnor fick studera, de var förkämpar för allmän
barnomsorg, för födelsekontroll, för aborter och även för barns rättigheter.
De formulerade det feministiska slagordet ”det personliga är politiskt” och
de tekniker som beskrivs som ”medvetandehöjande”.

Sexualiteten
Henry Makow har flera kapitel där han analyserar homosexualitet och
lesbianism utifrån bland annat ett propagandaperspektiv och han beskriver syftet
med att driva denna propaganda. Bakom den ligger ”NWO-agenter” som betalas
högt för att påverka de unga. Det handlar i huvudsak om att förstöra familjen.
Homosexuella och lesbiska familjer kan inte föda barn. De heterosexuella är
verkligen i riskzonen. När det inte föds barn längre kommer mänskligheten, ”så
som vi känner den”, att försvinna, skriver han (s. 93).
Makow refererar till författare som beskrivit sina erfarenheter. Anne Paulk
exempelvis hade intervjuat 265 före detta lesbiska kvinnor om deras upplevelser
och erfarenheter och kom fram till att drivkraften att bli lesbisk inte handlade i
huvudsak om sexuella behov utan om att känna sig älskade och känna tillit till
en annan person. Bland annat…
75% av kvinnorna upplevde den manliga rollen som en viktig förebild för
deras sätt att leva (s. 92).

Henry Makow publicerar den här bilden i samband med texten om
kvinnor som ser män som förebilder

29

Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/RockefellerEn_klimatsmart_historia.pdf
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Magasinet Playboy drev propagandan att man inte behöver vara gift för att
kunna ha sex. ”Äktenskap och barn är en börda” (s. 24). Henry Makow menar
att det finns likheter mellan Playboy och den homosexuella agendan.
Playboys Hugh Hefner får ett eget kapitel i boken med underrubriken ”Why All
Porn is Gay” (varför all pornografi är homosexuell) (s. 98). Makow menar att
Playboy inte var ett spontant fenomen. Det var en del av den sociala ingenjörsverksamheten för att främja homosexualiteten och förstöra familjen (s. 98).
Makow skriver att det inte finns någonting som är så destruktivt för det
mänskliga samhället som att skilja sex från kärlek och fortplantning. ”Det
reducerar män och kvinnor till hundar” (s. 100). Pornografi förgiftar heterosexualiteten. Makow berättar att internet har fyra miljoner sidor med pornografi.
Det har kommit allt fler berättelser nu om unga män som är ”porrberoende” och
som söker hjälp.
Makow berättar att skolsystemet nu gynnar undervisning om sex tidigt i
skolan (s. 14) Det har vi sett en hel del om även i Sverige. Både Makow och
svenska källor menar att det är ett sätt att förbereda barnen för pedofili. Det har
startat en debatt i Sverige. 30 31
”The Kinsey Report” (1948) formade normen för attityder till sex skriver
Makow. Kinseyrapporten hävdade att abnormt sexuellt beteende var så vanligt
att det borde ses som normalt (s. 73). En författare, Dr Judith Reisman,
avslöjade att Alfred Kinsey var homosexuell och att Kinseyrapporten vilade på
förfalskade fakta. För att bevisa att barn har legitima sexuella behov utnyttjade
Kinsey och hans pedofila vänner omkring 2,000 bäbisar och barn. Dessutom
hämtade de data från de nazistiska koncentrationslägren. Det dr Reisman
avslöjar om Kinsey är vidriga uppgifter (s. 74).

CIA
Henry Makow skriver att en vanlig missuppfattning är att CIA är till för att
stödja folket. Istället menar han att det är ett instrument för den internationella
bankkartellen och eliten och nämner Rothschild och Rockefeller (s. 32).
Makow berättar att CIA ägde och finansierade framstående journalister och
reportrar i de stora tidningarna och nyhetskanalerna. Makow menar att det kan
handla om mellan 400 och 600 journalister.
För några år sedan publicerade Udo Ulfkotte en bok om köpta journalister,
”Gekaufte Journalisten” (2014). Den översattes till engelska, “Journalists for
Hire: How the CIA Buys the News” (2017), men den gick inte att få tag på. Jag
försökte köpa den ganska snart efter översättningen. Det ryktades att någon köpt
CUF vill legalisera sex med barn: ”Det slutar med pedofili” - 4 aug. 2019 - https://nyheteridag.se/cufvill-legalisera-sex-med-barn-det-slutar-med-pedofili/
31
Nyheter24:s reporter Malin Nilsson vill att onani införs i skolundervisningen, helst som ett
eget ämne. - https://nyheter24.se/nyheter/kronikor/882554-onani-borde-vara-ett-skolamne
30
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upp hela upplagan.32 Ulfkotte blev sannolikt mördad, vilket han antydde att det
fanns risk för i en intressant video han spelade in och som finns på Youtube.33
Henry Makow berättar att det finns bevis för att drogkulturen på 60-talet,
medborgarrättsrörelsen och anti-krigsrörelsen liksom feminismen var styrd av
CIA. Makow menar att feminismen gjorde allra mest skada (s. 33). CIA använde
sig också av Timothy Leary som fick LSD från CIA och som i sin tur spred till
ungdomen på musikfestivaler och liknande sammankomster. Om detta berättar
även Daniel Estulin i sin bok om Tavistock Institute.

Avslutningsvis
Det var verkligen en omtumlande, ögonöppnande och medvetandegörande
läsning. Det är massor med information i boken som jag inte tar upp utan vill
istället att varmt rekommendera läsning av boken. Jag hoppas min artikel blev
en inspirationskälla för vidare studier.

Vid dagens kontroll – den 22 jan. 2020 – finns boken på Amazon för 924 dollar eller cirka
10,000 kronor - https://www.amazon.com/Journalists-Hire-How-Buys-News/dp/1944505474
33
European media writing pro-US stories under CIA pressure - German journo – RT – 18
okt. 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=sGqi-k213eE&t=30s
32
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