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Den inledande analysen som Mikael Nordfors gjort om det moderna slaveriet 

var verkligen tankeväckande. Referensen till Spartacus och slavupproret gjorde 

mig nyfiken. Spartacus föddes cirka 111 f.Kr. och dog 71 f.Kr. Han var 

soldat, slav, gladiator och sedermera upprorsledare. Det s.k. Spartacus-

upproret åren 73–71 f.Kr. var det mest framgångsrika i sitt slag under Romerska 

rikets historia, men till slut besegrades det av Roms legioner.  

  För att friska upp mitt minne sökte jag på Google och hittade en fantastiskt 

pedagogisk och välgjord video som berättar om slaven och gladiatorn Spartacus 

och hans uppror. Och jag kan mycket väl – efter att ha läst Mikaels bok – känna 

att författaren känner sig som Spartacus 2,0. Han är den revolterande läkaren 

som vågar gå mot strömmen, som vågar avslöja, som vågar gå sin egen väg, den 

väg han blivit övertygad om genom sitt livs erfarenheter.  

1 

 
1 Bilden är en skärmbild tagen från videon From slave to rebel gladiator: The life of 

Spartacus - Fiona Radford - https://youtu.be/8l1NyR6UvxU 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/111_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/71_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_rikets_milit%C3%A4r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaveri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upprorsledare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spartacusupproret
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spartacusupproret
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_riket
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_riket
https://youtu.be/8l1NyR6UvxU
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  Trots hoten om våldsam död reste sig Spartacus och samlade andra 

gladiatorer för att kämpa mot det romerska förtrycket och tyrannin. Inte ens 

tuffa attacker på och karaktärsmördande av Mikael Nordfors verkar knäcka eller 

stoppa honom. Istället vill Mikael nu samla kämparna bland oss alla för att 

frigöra oss från det rådande slaveriet.  

Vem är Mikael Nordfors 

Författaren presenterar sig själv som läkare, författare, pianist och kompositör. 

Han berättar också att han är ”upphovsmannen bakom Flytande Demokrati och 

Demosokrati” och han berättar att han är ”den första personen i världen som 

skapade ett parti och en programvara för Flytande Demokrati”, som han spritt 

kunskaper om på olika sätt över hela världen (s. 11). 

 

 

  Han har också varit med om att år 2020 grunda ”World Freedom 

Alliance”, en organisation som ”ska samordna alla organisationer världen över 

som kämpar för frihet och mänskliga rättigheter i kampen mot det teknokratiska 

och medicinska tyranniet” (s. 11).  

  Helt klart är att Mikaels mission och utmaning är minst lika enorm som 

Spartacus 1,0 hade. Så låt oss alla vara med och delta på det sätt vi kan. 

  Mikael berättar att han växte upp i ett hem där ”vetenskap, konst, litteratur 

och musik serverades som på ett smörgåsbord” (s. 132). Hans far var uppfinnare 

och civilingenjör och musiker. Hans mamma var mycket andligt intresserad. Det 

blev även Mikael som berättar att han hade läst allt av den danske vishetsläraren 

Martinus när han var 17 år och att han började hålla egna föreläsningar om 

Martinus kosmologi. Wow, kände jag, som kom i kontakt med Martinus 

världsbild när jag var 37 år och själv började föreläsa flera år senare.  

  Mikael berättar också att han själv upplevde det Martinus kallar för 
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”kosmiska glimtar”, d.v.s. korta andliga upplevelser.2 Mikael menar att de kan 

liknas vid nära-döden-upplevelser.  

  Han berättar att han ibland höll föreläsningar tillsammans med den kände 

trubaduren Kjell Höglund, som också var engagerad i Martinus kosmologi, och 

som också blev min vän, men jag föreläste aldrig tillsammans med honom. 

Däremot inspirerade han mig bland annat när jag skrev min bok ”’Världslärare’ 

eller ’Falsk profet’ – En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi” (2002), 

som ligger för gratis läsning på min Hemsida.3 

  Mikael har också arbetat framgångsrikt som musiker på 1990-talet (s. 140). 

Han har verkligen levt ett händelserikt liv, och jag rekommenderar läsaren att läsa 

hans bok för att få ta del av allt spännande.   

  Som läsare blir det lite oklart om Mikael skrivit allt själv. Ibland skriver 

Mikael ut sitt namn så det känns som om nån annan skrivit texten. Ibland skriver 

han ”jag” vilket förstärker känslan av att han skrivit själv.  

 Jag hittade en text på nätet som har samma titel och är på 133 sidor. Där står 

det att Mikael har en medförfattare, Loke Hagberg, så jag förstår att en del av 

texterna i boken är en del av detta samarbete även om det inte tydligt framgår i 

boken. Jag citerar från ”nätboken” som jag kopierade och sparade men som jag nu 

inte hittar igen på nätet och kan därför inte ange en länk till: 

Loke Hagberg är medskapare av Demosokrati och en svensk entreprenör, 

artikelförfattare, demokratikommunikatör på Syntropi, författaren till 

Enhetssamlingen och Flytande Demokrati, medskapare av det demokratiska open 

source omröstningsforumet LiqudCoop …- som hjälper till att sätta ihop arbetet, 

teoretisera och arbeta analytiskt. 

 

När jag Googlar ser jag att de tillsammans gav ut boken ”Demosocracy, the 

solution to the political dilemma? - How slavery started, still continues and can 

be ended” (2019 -  av Loke Hagberg och Mikael Nordfors), således samma bok 

som den Mikael nu gett ut, men på engelska. 

Det moderna slaveriet 

Mikaels inledande analys av nutidens slaveri är synnerligen tänkvärd. Först 

definierar han olika typer av slavar, löneslavar, åsiktsslavar, medicinska slavar, 

politiska slavar, överklasslavar, företagsslavar, lärarslavar och konsument-

slavar (s. 13 ff). Läsningen tvingar läsaren att fundera över ”vilken slags slav är 

jag?” Snart 80-årig pensionär som väljer vad jag vill göra med min dag och med 

resten av mitt liv.         

  Jag skulle faktiskt vilja lägga till ”relationsslavar”. Genom mina många år 

 
2 https://martinusportal.se/om-kosmiska-glimtar-i-korthet  
3 http://www.piahellertz.com/  

https://martinusportal.se/om-kosmiska-glimtar-i-korthet
http://www.piahellertz.com/
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som socialarbetare, men även erfarenheter i privatlivet, är min upplevelse att 

många äktenskap borde ha upplösts för länge sen. Men man har blivit slav under 

föreställningen att man ”måste hålla ihop” bland annat för ”barnens skull”, men 

även på grund av rådande värderingar om äktenskapet. Så man väljer att leva ett 

liv som gör många olyckliga för att leva upp till normen. 

    Mikael gör en parallell till legenden om Kung Sisyfos som på grund av att 

han trotsat den mäktige guden Zeus fick som straff att rulla en tung sten uppför 

ett högt berg. Men stenen rullade ner på andra sidan. Så han fick börja om och 

om och om igen. Sisyfos löste dock problemet med att bestämma sig för att detta 

var det roligaste arbetet som fanns, så det blev inte längre ett straff. Men Mikael 

använder parallellen för att beskriva mångas upplevelser av sina slavarbeten i 

livet.  

  Jag kan inte låta bli att här nämna begreppet autoteliska personer eftersom 

Kung Sisyfos verkar ha bestämt sig för att vara en sån. Professor Mihaly 

Csikszentmihaly är en ungersk forskare som ägnat sitt liv åt att studera ”flow” 

som är en euforisk upplevelse när man uppslukas av något man gör. I sin bok 

”Flow” (1990) berättar han bland annat om en arbetare på en fabrik han 

besökte, som verkade kasta sig över alla smutsiga jobb som hans arbetskamrater 

vägrade göra och han verkade lycklig och entusiastisk. Han var autotelisk. 

Säkert finns det en hel del autoteliska personligheter bland de moderna slavarna, 

men många upplever med stor sannolikhet sina professioner och sysselsättningar 

som ”slavarbete”.   

  Mikael skriver: ”Resultatet är att vi tillbringar större delen av vår dag i ett 

slags känslomässigt vakuum, vilket kan vara en av de främsta orsakerna till den 

utbredda förekomsten av depression, sömnlöshet och ångest i vårt samhälle” (s. 

15).  

  Mikaels analys av vad som kännetecknar en slav är mycket intressant. Att 

vår livslånga indoktrinering till slav innebär att vi har en egen inre ”slavdrivar-

demon” var extra intressant. ”… en ansiktslös, spökliknande enhet i vårt 

undermedvetna som ständigt viskar till oss… ’Du är inte tillräckligt bra, Du 

arbetar inte tillräckligt hårt, …” (s. 21). Så sant…! Vi blir som ”zombies, 

fjärrstyrda av någon som vi knappast ens känner…”. Men Mikael lovar att han 

ska lära oss ”exorcisera denna demon” i sin bok. 

  I ett kapitel gör Mikael en historisk tillbakablick på slaveriet och dess 

ursprung. I ett annat analyserar han slaveriets konsekvenser. Bland annat 

refererar han till den amerikanske psykologen Martin Seligman som forskade 

på inlärd hjälplöshet och maktlöshet, en forskning som intresserade mig mycket 

när jag arbetade som socialarbetare. Jag minns när jag gjorde ett hembesök hos 

en manlig klient och frågade honom varför hans tavlor fortfarande stod på 

golvet, varför han inte hängde upp dem? Han hade bott ett tag. Han sa att om 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Zeus
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han hängde upp dem så skulle hans pappa komma och säga att de hängde fel, så 

det var ingen idé att han hängde upp dem. Han blev för mig sinnebilden för 

inlärd hjälplöshet. 

  Här kommer Mikael in på den i skrivande stund aktuella ”pandemin” 

Covid-19 och den ”skräckpropaganda” som förs och den rädsla, oro och ibland 

skräck som detta innebär för väldigt många människor. Han tar upp vikten av att 

aldrig ta bort hoppet från exempelvis en cancerpatient. ”Många dödsfall av 

cancer orsakas inte av själva cancern utan av vår tro om och rädsla kring 

cancerbegreppet” (s. 36). Mikael är ju läkare med mångårig erfarenhet så hans 

berättelser vilar på professionella erfarenheter. Jag undrar naturligtvis hur många 

som dött av rädsla och oro för att bli sjuka i den s.k. virussjukdomen Covid-19 

som man ännu inte ens verkar ha hittat bevis för. 

  Mikael har förslag på en intressant lek med barnen, ”bestämmaleken”. 

Reglerna är enkla: ”under en timme eller två får barnen bestämma precis allting 

hemma, så länge det inte är rent olagligt eller att någon riskerar att skadas” (s. 

37). Jag kan mycket väl förstå att den leken kan stärka självbild och självkänsla.  

  Mikael skriver något som gick direkt in i mitt hjärta: ”Därför föredrar fria 

människor ofta att vara ensamma om de inte kan hitta andra levande människor 

att spendera sin tid med” (s. 38). Så enormt sant! Jag orkar inte med socialt 

tomprat och älskar min ensamhet och frihet… 

Normopaterna 

Mikael inför ett begrepp som jag inte hört tidigare, normopaterna, sen beskriver 

han hur de fungerar. Bland annat listar han deras personlighetsdrag. Jag gör en 

kortversion. De är ”perfekta” och kritiserar alla som inte är ”perfekta”. De har 

alltid kontroll och vill även kontrollera andra. De är beroende av rangordning. 

De är varken spontana eller kreativa. De har ingen humor. De medger sällan att 

de gjort misstag och medger inte sina egna felaktigheter (s. 39).  

  Jag inser att jag känner en del normopater, men jag inser också att jag själv 

inte är det. Jag undrar om jag någonsin varit det. Inte som jag kan minnas… 

Korruption och Faust-syndromet 

Vårt hierarkiska, slavdominerade samhälle utgör en perfekt grogrund för 

korruption, menar Mikael, och argumenterar för det (s. 44 ff). Han menar att ett 

av de mest korrupta systemen är ”västvärldens medicinska system” (s. 45). Han 

beskriver ”Faust-syndromet” som handlar om att den uttråkade Faust sålde sin 

själ till djävulen för att få ”obegränsad kunskap och världsliga nöjen”. Jag 

citerar Mikael när han visar hur Faust-syndromet visar sig inom medicinen: 

Mer än nittio procent av alla läkare låter hellre sina patienter dö en plågsam 

död, när det kommer till situationer där de måste välja mellan det etablerade 
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eller andra väl beprövade alternativa metoder, än att våga riskera sitt rykte 

bland kollegorna och de medicinska myndigheterna genom att göra något som 

går utanför de etablerade riktlinjerna (s. 45). 

Mikael går ett steg längre när han säger att ”Dagens läkare är enligt vår åsikt en 

bland de mest förslavade yrkeskategorierna”. Det är ju faktiskt en nackdel med 

att ha mycket höga löner och en överdrivet upptrissad professionsrenommé i 

förhållande till andra professioner. Den officiella versionen är att de har 

människors liv i sina händer. Men det har även ingenjörer som bygger hus och 

broar, eller psykoterapeuter som ska hjälpa människor ut ur självmordstankar, 

eller poliser som förebygger och utreder brott och många flera professioner och 

som inte har löner som motsvarar vikten av deras arbete. Läkarfacket har gjort 

ett enormt arbete för att uppnå detta. 

   Mikael skriver att läkarna har ”förvandlats från att vara stolta, oberoende 

forskare till att bli själlösa byråkrater” (s. 45).  Han konstaterar också att om 

inte läkaryrket var så baserat på ”rädsla och kortsiktiga vinstintressen, skulle 

cancerproblemet och många andra stora medicinska gåtor ha lösts för länge 

sedan”.  

  Jag kan väl konstatera efter att bland annat ha läst läkaren Erik Enbys bok 

”Blod, Mod och Envishet” (2012) så har Mikael rätt.4 Erik Enby är också en 

mycket modig läkare som vågade gå utanför normerna och har behandlat massor 

med svåra cancerpatienter med mycket stor framgång. Han har just publicerat en 

ny bok, ”Läkaren som vägrar låta sig tystas: min livsresa och sökandet efter nya 

svar på sjukdomars uppkomst” (2021), som jag ser fram mot att få läsa.  

 

Rockefellerklanen 
Mikael berättar om hur Rockefellerklanen skaffade sig makt över 

läkemedelsindustrin och läkarutbildningarna. I början av 1900-talet använde 

oljemagnaten John D. Rockefeller ”många olagliga metoder för att få ett 

monopol över den amerikanska oljemarknaden” (s. 47). Många av de varor som 

den kemiska industrin och läkemedelsindustrin producerade byggde på olja, 

vilket innebar att Rockefellers fick ett naturligt intrång i läkemedelsindustrin. 

Mikael berättar att John D Rockefeller valde att förbättra sitt rykte efter 

korruptionsanklagelser genom att använda sig av ”filantropi”-tricket, d.v.s. 

”välgörenhetsarbete”. Idag vet vi att flera kriminella personer i extrem 

maktställning använder samma fula trick, exempelvis George Soros och Bill 

Gates. Det har dock avslöjats att en hel del av välgörenheten går till egna under-

organisationer.  

  Genom det monopol som Rockefeller skaffade sig över läkemedels-

industrin blev det nu viktigt att motarbeta alla naturmetoder som existerat i 

århundraden, kanske årtusenden, d.v.s. örter, homeopati, dieter, m.m. Den tyske 

 
4 Min artikel om Erik Enbys bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Erik%20Enby-Blod-Mod-Envishet.pdf  

http://www.piahellertz.com/Erik%20Enby-Blod-Mod-Envishet.pdf


7 

 

pedagogen Abraham Flexner fick uppdraget av Rockefeller och stålmagnaten 

Andrew Carnegie och presenterade år 1910 Flexner-rapporten, som innebar i 

princip ett totalförbud mot   "naturliga" botemedel. Istället skulle - förutom 

kirurgi - endast petrokemiska, farmaceutiska metoder godkännas. Eftersom 

Rockefeller- och Carnegieklanerna hade enorma rikedomar kunde de muta och 

korrumpera för att nå sitt mål.  

  Mikael berättar att företaget I.G. Farben i Auschwitz kunde testa 

läkemedlen bland annat på fångarna i koncentrationslägren.  

  Forskaren och författaren Jacob Nordangård avslöjade i sin bok 

”Rockefeller – En klimatsmart historia” (2019) hur Rockefellerklanen med 

hjälp dels av sina många familje- och släktmedlemmar och generationer och dels 

med hjälp av solidariska ”nyttiga idioter” - för att använda Lenins begrepp – 

lyckats få hela världen att tro på myten om ”global uppvärmning”, trots att 

seriös forskning visat att den globala temperaturen bara ökat knappt en grad sen 

”Lilla istiden” på 1800-talet och inte alls de senaste 18 åren.5  

 

 
 

Läkemedelsområdet är således inte det enda område som Rockefellerdynastin 

har makt över. 

 

Den medicinska korruptionen i nutid 
Mikael berättar bland annat om den danske läkaren och professorn i medicin, 

Peter Gøtzsche som har skrivit två avslöjande böcker, ”Dödliga mediciner och 

organiserad brottslighet - Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och 

 
5 Min artikel om Nordangårds bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf  

http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf
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hälsovården” (2015)6 och ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” 

(2016)7. Gøtzsche avslöjar korruptionen inom den medicinska forskningen och 

läkemedelsindustrin. Han visar hur läkemedelsindustrin mutar medicinska 

tidskrifter för att publicera påhittade vetenskapliga studier. Den betalar även 

bloggare och journalister för att skriva positivt om industrins produkter (s. 51).  

  Jag har tidigare läst professor Johan Thybergs bok ”Forskning till Salu - 

En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda” (2010)8 där han 

berättar om hur KI säljer sina forskare till näringslivet. Det område Johan 

Thyberg diskuterar är den medicinska och biotekniska forskningen. Det handlar 

om läkemedel, om vacciner och mycket mera. Jag har också läst docent Ralf 

Sundbergs böcker ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och 

läkemedelsindustrin” (2011)9 och ”Forskningsfusket bara fortsätter - 

Macchiariniskandalen & Karolinska Institutet - De ekonomiska och politiska 

drivkrafterna” (2016)10 med flera, så Mikaels beskrivning kom inte som någon 

chockerande överraskning. Jag har tappat tilltron till skolmedicinen för länge 

sen och besöker inte läkare om jag inte därtill är nödd och tvingen… 

  Eftersom Mikael är läkare med mångårig erfarenhet både av skolmedicinen 

och av s.k. alternativmedicin så genomsyras boken av dessa kunskaper och 

erfarenheter och om han fanns i närheten skulle jag anlita honom om mina 

ålderskrämpor      .  

  Mikael berättar bland annat om attackerna mot läkare och forskare som 

intresserat sig för alternativ medicin. Själv lärde han sig exempelvis hur man 

behandlar en viss mycket besvärlig och smärtsam sjukdom framgångsrikt genom 

att massera en muskel i ändtarmen med ett finger. Han kom att hånas och 

karaktärsmördas och blev kallad ”anal-doktorn” i massmedia (s.171). Ännu 

värre är att flera läkare och forskare i USA som framgångsrikt engagerat sig i 

alternativa behandlingsmetoder har försvunnit eller mördats.   

  Mikael konstaterar att om de framgångsrika behandlingsmetoder som dessa 

läkare och forskare använt skulle få större gehör, så skulle läkemedelsindustrin 

förlora sina enorma vinster (s. 169). Jag tänker exempelvis på cancerforsk-

ningen. Den svenske läkaren Erik Enby har genom sin mångåriga forskning och 

behandling av cancerpatienter faktiskt löst cancerns gåta och han har, som jag 

nämnde ovan, skrivit en bok om detta, ”Blod, Mod och Envishet – På spaning 

 
6 Min artikel om boken finns på - 

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf    
7 Min artikel om boken finns på -  

http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf  
8 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf  
9 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-

Ralf%20sundberg.pdf 
10 Min artikel om boken finns på - 

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

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf
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efter sjukdomarnas väsen” (2012). Hans slutsatser om cancer har andra forskare 

också funnit bevisade, exempelvis den italienske läkaren Tullio Simoncini. Men 

Erik blev karaktärsmördad och förlorade sin läkarlegitimation. Han har dock 

fortsatt att behandla på sin privata mottagning.   

 

Coronaviruset Covid-19 
Mikael berättar ingående den officiella berättelsen om hur Coronaviruset Covid-

19 startade och spreds över världen. Han skriver att det råder delade meningar 

om viruset släpptes ut från laboratoriet i Wuhan av en olyckshändelse eller om 

det var en medveten gärning (s. 55). Han menar att mycket tyder på att det blivit 

skapat och manipulerat av människor och att det inte kan ha uppkommit på 

naturligt sätt. Han refererar till framstående virusforskare, bland annat till 

nobelpristagaren Luc Montagnier som upptäckte AIDS-viruset.  

  Detta har medicinjournalisten och författaren Ingemar Ljungqvist skrivit 

om i sin mycket intressanta och fortfarande aktuella bok ”AIDS TABU Ursprung 

– Utveckling – Behandling” (1992)11. Ingemar Ljungqvist har nyligen berättat 

om boken och gör kopplingar till dagens debatt om Covid-19. Intervjun finns på 

Education4Future.12 

 

                     
 

  Mikael refererar också till den världsberömda virusforskaren Judy 

Mikovits som bland annat skrivit om korruptionen inom läkemedelsforskningen 

i boken ”Plague of Corruption - Restoring Faith in the Promise of Science” 

(2020) (Korruptionens plåga – Att återupprätta tron på vetenskapens löften)13.   

  Mikael nämner dock inte de lika berömda virusforskarna Sucharit 

Bhakdis och Karina Reiss och deras pedagogiska och lättlästa lilla bok 

”Falsklarm om Corona?” (2020).14 Boken är översatt till svenska och är 

 
11 Min artikel om boken finns på - http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf  
12 https://www.youtube.com/watch?v=w-ZnddtoiAs  
13 Min artikel om boken finns på - http://www.piahellertz.com/Judy_Mikovits-

Plague_of_Corruption.pdf  
14 Min artikel om boken finns på http://www.piahellertz.com/Falsklarm_om_Corona.pdf  

http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w-ZnddtoiAs
http://www.piahellertz.com/Judy_Mikovits-Plague_of_Corruption.pdf
http://www.piahellertz.com/Judy_Mikovits-Plague_of_Corruption.pdf
http://www.piahellertz.com/Falsklarm_om_Corona.pdf
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späckad med referenser till forskning. Av den 139- sidiga boken är 11 sidor 

referenser. 

 

                        
                           Judy Mikovits                  Karina Reiss & Sucharit Bhakdis 
 

  Trots alla dessa experters redovisningar av fakta så kommer inget av detta 

ut i den vanliga media så den kritiske ”sanningssökaren” är helt utlämnad till 

alternativa media på nätet och bloggare. Bara det är avslöjande. Sanningen får 

inte komma ut och kommer den ut så hånas den och kallas ”konspirationsteori”. 

  En mycket skrämmande information om detta döljande handlar om 

Hydroxiklorokin, en medicin som länge framgångsrikt använts mot bland annat 

malaria, men som nu är förbjudet att användas i Sverige (s. 57) och i andra 

länder i västvärlden trots att det varit framgångsrikt även vid behandling av 

Covid-19 framförallt i Kina, där man också använde sig av ”traditionella 

örtmediciner, vätgasinhalation och intravenös c-vitaminbehandling i höga 

doser” (s. 55). En otäck misstanke uppstår då – vill man inte att människor ska 

bli friska och överleva? 

 

                          
 

  Lars Bern hade nyligen en mycket intressant artikel på sin blogg 

Anthropocene om  Hydroxiklorokin med rubriken ”Pseudovetenskap bakom 

nedvärderingen av hydroxiklorokin”.15 Han konstaterar att: 

 
15  https://anthropocene.live/2021/02/01/ett-flagrant-brott-mot-manskligheten/ 

https://anthropocene.live/2021/02/01/ett-flagrant-brott-mot-manskligheten/
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Den dystra slutsats man måste dra av WHOs och vårt skolmedicinska 

etablissemangs hantering av coronaepidemin och behandlingen av de sjuka, är att 

dessa institutioner som är satta att ansvara för hälsa och vård är totalt 

korrumperade av de enorma ekonomiska intressena bakom läkemedelsindustrin 

och den mäktiga globala oligarkin. 

 

  Mikael beskriver ingående olika behandlingsmetoder som används i olika 

länder. Han berättar också att flera videor som berättar om framgångsrika 

behandlingsmetoder tas bort från Youtube (s. 59), vilket också är avslöjande. 

Det är mäktiga intressen som förhindrar sanningar att komma fram till 

allmänheten.  

 

Testerna för Covid-19 
Mikael berättar om den irländske molekylärbiologi- och immunologiprofessorn 

Dolores Cahill som pressat rättsmedicinarna på Irland med hot om rättegång på 

grund av bedrägeri för att tvinga dem att undersöka hur många människor på 

Irland som faktiskt hade dött av Covid-19 i förhållande till det sanna antalet. 

”Då sjönk siffran från cirka 1,700 fall till 96!” (s. 61). Hon berättar också att 

ingen ännu har lyckats isolera Covid-19-viruset och menar att man inte då kan 

göra korrekta tester för Covid-19. Trots det används tester i miljontals över hela 

världen idag och resultaten används som underlag för nerstängningar, isolering, 

begränsning av samlingar, karantän med många fler enormt tragiska insatser och 

konsekvenser. Folk har fått positiva resultat trots att de känt sig friska.  

 

 
 

  Mikael berättar samma avslöjande historia som Sucharit Bhakdis och 

Karina Reiss gjorde i sin bok ”Falsklarm om Corona?” som jag nämnde ovan, 
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att Tanzanias president lät ta prover på en get och en papayafrukt och sände in 

för analys. När svaren kom tillbaka visade de att geten och papayan hade Covid-

19      . Jag citerar Mikael om en annan intressant uppgift: 

 
Mina vänner i den nybildade World Doctors Alliance som var med och 

anordnade massmötena i London och Berlin, där jag fick den stora äran att hålla 

tal inför tiotusentals åskådare, har också skickat in obearbetade tester, det vill 

säga bomullspinnar som aldrig har exponerats för någon näs-slemhinna, och fått 

tillbaka positiva Covid-10-resultat (s. 61). 

 

Dessa uppgifter borde mana till eftertanke OM de hade fått publiceras i vanliga 

media, men icke… Men på grund av detta och med stöd av tusentals läkare och 

flera virologiprofessorer på högsta nivå har den tysk/amerikanske toppadvokaten 

Reiner Fullmich, beslutat att tillsammans med flera andra toppadvokater göra en 

s.k. ”class action”, en gruppanmälan, mot de amerikanska myndigheterna. Han 

kallar hela historien för ett ”brott mot mänskligheten” (s. 61). Mikael berättar att 

målet för advokaterna är att anordna en ny Nürnbergrättegång innan slutet av 

2021. Mikael berättar att hans dotter Maneka Helleberg för närvarande håller i 

trådarna för projektet (s. 62). 

  Den här historien är full av hjältar… 

  

 
                                             Maneka Helleberg (skärmdump från en video) 

 

Drömmen om världsherravälde 

Mikael går ingående in på den agenda som en maktelit driver och där exempelvis 

Covid-19 och korruption bara är delar av det gigantiska maktspel som pågår. Han 

berättar bland annat om den före detta NSA-anställde ekonomiske ”finans-

torpeden” John Perkins som i sin bok ”Confessions of an Economic Hit Man - 

The shocking inside story of how America REALLY took over the world” 
avslöjade den strategi som användes för att ta över ett land. Det var en trestegs-

strategi. Först skickades han dit för att övertyga ledaren i landet om att de 

behövde betydande utvecklingslån för stora bygg- och teknikprojekt, lån som sen 

var omöjliga att betala. Det var mycket högt betalda ”torpeder”. Om inte 
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övertalningsprojektet lyckades blev landet skandaliserat av den internationella 

pressen och man kunde rigga en flygolycka eller nån annan ”olycka”. Om det inte 

fungerade skickades militären in, berättar Perkins. Jag läste också hans mycket 

omskakande bok och skrev en artikel om den.16 Perkins berättar om den enorma 

skuld och skam han kände när han insåg vad han varit med om att göra och han 

ägnar resten av sitt liv åt att ”betala” på olika sätt. 

  Mikael har en mycket utmanande och intressant underrubrik på ett ställe: 

”Det enda som kan stoppa en världsregering är en världsregering” (s. 70). Den 

mörka agenda som nu drivs brukar beskrivas som New World Order eller under 

senare tid som The Great Reset. Det handlar i princip om samma mål, en 

världsregering, en världsreligion, en världsmilitär, en världspolis, en 

världsdomstol med mera. Det handlar om en totalitär världsstat, typ George 

Orwells ”Storebrorssamhälle” i boken ”1984” (1949). Total kontroll, total 

lydnad… 

  Vi ser redan nu dessa totalitära tendenser som har stärkts under senare tid, 

med kapital- och maktkoncentration i världen, storföretagen som blir större och 

större, i synnerhet nu under Coronakrisen när småföretagen tvingas stänga ner, 

media som blir alltmer koncentrerat och styrd, censuren av ”obekväma” medier, 

som blir allt hårdare, med mera. 

 

 
 

  Mikael konstaterar att inget enskilt land är så stort att det kan stoppa denna 

maktkoncentration ensamt. Därför är det viktigt att ”jordens folk går samman 

gemensamt för att stoppa dessa totalitära krafter!” (s. 71). Det behövs en 

”demosokratisk världsregering”, skriver han (s. 73). Det gäller därför nu att 

 
16 Min artikel om Perkins bok finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/En_finanstorped_avslojar.pdf
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organisera oss. Han ägnar en stor del av boken åt att berätta hur han tänker sig att 

detta skulle kunna gå till.  

   

False Flag-operationer 
I ett särskilt avsnitt berättar Mikael om s.k. ”False flags”, d.v.s. operationer som 

Makteliten själva skapar för ett visst syfte, men som de påstår har genomförts av 

terrorister, islamister, extremister m.m. Intressant är att Mikael inleder avsnittet 

med att berätta om den ryska revolutionen, som han menar är en ”pseudosocia-

listisk revolution”. Genom att stötta ”ett gäng banditer, med Lenin, Trotskij och 

Stalin som maffialedare åstadkom man två ting”. Man kunde plundra den ryska 

eliten på dess rikedomar och man skapade ”en mardrömsbild av socialismen” (s. 

69).  

  På senare år har mycket avslöjats omkring den ryska revolutionen, som ju 

egentligen var en statskupp och inte en arbetarrevolution som är den officiella 

historien. Författaren, filmaren och samhällskritikern Jüri Lina har skrivit en hel 

del om detta. Jag har skrivit lite om detta i min artikel om Jüri Linas bok ”Under 

Skorpionens tecken” (2013) samt Arkadij Vaksbergs bok ”Giftlaboratoriet - 

Från Lenin till Putin - 90 år av politiska mord” (2008).17  

  Huvudsyftet med False flag-operationer är att skapa rädsla och oro, till och 

med skräck. Mikael menar att rädslan för döden har varit – och är fortfarande –

en av de viktigaste metoderna ”för att hålla oss underordnade och lydiga!” (s. 

79). Det gör att Mikael använder ett mycket intressant kapitel för att diskutera 

och analysera de kunskaper som finns om döden, om nära-döden-upplevelser, 

om utom-kroppsliga upplevelser, med mera (s. 83 ff.). Jag publicerade själv en 

bok år 2019 med rubriken ”Döden är Livets största överraskning” där jag tar 

upp liknande teman och mycket mer i hopp om att hjälpa läsarna att slippa dessa 

onödiga rädslor. Själv ser jag fram emot döden som en resa mot okänt mål och 

eftersom jag snart fyller 80 år, så behöver jag nog inte vänta så länge till. 

 

Demokrati och demosokrati 
Huvudsyftet med Mikaels bok är ju att presentera demosokratin och inspirera till 

arbete för det demosokratiska samhället. Begreppet kommer från ”Demos” som 

betyder ”fria medborgare”, ”Sophos”, som betyder ”visdom” och ”Kratia”, 

som betyder ”styre”. 

   I ett kapitel definierar Mikael ”demokrati” och redovisar de problem som 

den samhällstypen fått. De demokratiska idealen har inte kunnat realiseras 

någonstans i världen, menar han (s. 103). Mikael går ingående in på demokratins 

historia och den representativa demokratins problem (s. 122). Han går mycket 

detaljerat in på dessa problem i ett antal punkter som är mycket tänkvärda. Jag 

rekommenderar verkligen läsaren att granska dessa punkter. De ökar förståelsen 

 
17 Min artikel om deras böcker finns på -  

http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf  

http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf
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för de problem vi ser idag.  

  En punkt handlar om att politikerna ”tenderar att öka sina egna löner och 

offentlig byråkrati, med höga skatter som konsekvens” (s. 123). Det kändes 

högaktuellt nu när vi fått veta att våra politiker idag ökat sina löner saftigt. 

Statsminister Stefan Löfvén får nu 176,000 kronor i månaden.18  Det är en rejäl 

muta. 

  Mikael nämner Schweiz som det mest demokratiska landet med sina folk-

omröstningar och sin direktdemokrati (s. 109 och s. 124). Mikael beskriver 

landets demokratiska system lite mer ingående och konstaterar att det enda sättet 

att minska maktmissbrukarnas inflytande är att fördela makten så mycket som 

möjligt.  

  I Skandinavien fanns ett intressant historiskt exempel på en fungerande 

demokrati, de s.k. ”tingen” (s. 117). Där träffades alla fria män för att diskutera 

och fatta beslut. När flera samhällen träffades för möte så kallades det för ”all-

tinget”. Det handlade oftast om att stifta lagar.  

  

Flytande demokrati och demosokrati 
Begreppet ”flytande demokrati” uppfanns av en grupp som Mikael samarbetade 

med i London i början av 2000-talet (s. 131). Man har så småningom valt att 

använda begreppet ”Demosokrati” som ett komplement till röstningssystemet 

”flytande demokrati”. Jag hittar en bok på nätet som heter ”Flytande demokrati” 

från 2014 av Joakim Sigvald och Anders Lönnfält.19 Jag undrar naturligtvis 

om de ingick i den grupp som Mikael samarbetade med i London? 

  I ett kapitel berättar Mikael om hur han kom på begreppet ”Demosokrati” 

och vad som fick honom att börja formulera tankarna om det demosokratiska 

samhället. I det samhället finns exempelvis idé-växthus, där alla kan komma med 

förslag på förbättringar, förslag som sen granskas av en granskningskommission, 

som bearbetar förslagen och sen presenterar dem för allmänheten (s. 136). Det är 

riktigt spännande idéer som Mikael för fram om olika delar av hur det demosokra-

tiska samhället skulle kunna fungera.  

  Mikael har också startat ett politiskt parti, Direktpartiet, år 1993. Det fick 

cirka 300 medlemmar och Mikael fick delta i radio-, TV- och tidningsintervjuer 

(s. 140). Jag hittade en kort historiebeskrivning på nätet som berättar om ett par 

direktdemokratiska små partier, Telefonpartiet och Direktpartiet, ”antagligen det 

första partiet i världen med flytande demokrati som idé, även om begreppet som 

sådant inte har myntats ännu ... Vid mitten av 90‐talet är de båda nedlagda”.20 

  I slutet av boken går Mikael mycket ingående in på hur det demosokratiska 

samhället kan skapas, bland annat om hur det ekonomiska systemet bör utvecklas. 

Jag undrar om Mikael kommit i kontakt med Per Lundgrens forskning och 

 
18 https://www.expressen.se/dinapengar/lofvens-nya-lon-sa-mycket-hojs-den/  
19 http://www.nomadforlag.se/FlytandeDemokrati/  
20 https://direktdemokraterna.se/historia/  

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Joakim%20Sigvald
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anders%20L%F6nnf%E4lt
https://www.expressen.se/dinapengar/lofvens-nya-lon-sa-mycket-hojs-den/
http://www.nomadforlag.se/FlytandeDemokrati/
https://direktdemokraterna.se/historia/
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förslag på ett nytt ekonomiskt system, vilket han presenterar i sin mycket 

intressanta och avslöjande bok ”Kapitalismen avslöjad! - Den gigantiska 

bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri” som han 

publicerade första gången 2017 och som sen uppdaterats. Jag hade förmånen att 

få korrekturläsa manuset, vilket gav mig nya insikter i hur det ekonomiska 

systemet utvecklats. I en mycket kort intervju på hemsidan berättar jag om de 

omskakande upplevelser läsningen gav mig. Boken ligger på en hemsida, ”Nya 

ekonomiska systemet”.21 

 

     
                         Per Lundgren       Anders Silverfall 

 

  Inspirerad av Per Lundgren utvecklade Anders Silverfall begreppet 

”monetärdemokrati” och skrev den första boken ”Monetärdemokrati – En ny 

human världsordning” år 201522 som han sen uppdaterade år 2017 med titeln 

”MONETÄRDEMOKRATI - Humanitetens ekonomi”.23 Information om Anders 

Silverfalls arbete ligger på hans Hemsida.24 

  Mikael går också ingående in på hur demosokratiska medier ska se ut. Här 

berättar han bland annat om den censur som i skrivande stund pågår mot 

alternativa media på Youtube och mot sociala plattformar som Facebook och 

Twitter. Censuren har hårdnat på ett mycket skrämmande sätt bara under det 

senaste året. Inlägg som är kritiska mot och förmedlar sanningar omkring 

Coronahysterin, om vacciner, om testerna och mycket annat tas bort utan att 

man har möjlighet att klaga eller få veta varför inläggen tagits bort. Valen av de 

inlägg som censureras är dock mycket avslöjande. 

  Mikael har även tankar om hur den demosokratiska vetenskapen ska 

fungera (s. 165 ff). Naturligtvis går Mikael också in på hur demosokratisk 

medicin borde genomföras. Han menar exempelvis att alla medicinska patent 

 
21 https://nyaekonomiskasystemet.se/  
22 Min artikel om Anders Silverfalls första bok finns på min Boksida -  

http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati.pdf  
23 Min artikel om Anders Silverfalls andra bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/MONETARDEMOKRATI-Humanitetens_ekonomi.pdf  
24 Anders Silverfalls hemsida - https://monetardemokrati.se/  

https://nyaekonomiskasystemet.se/
http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati.pdf
http://www.piahellertz.com/MONETARDEMOKRATI-Humanitetens_ekonomi.pdf
https://monetardemokrati.se/
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måste avskaffas (s. 173). Kunskaperna bör vara tillgängliga för alla, både när det 

gäller att konkurrera om produktion och för att inspirera andra forskare. Även 

när det gäller detta område är Mikael mycket genomtänkt i sina förslag. 

  Jag kommer att tänka på en mycket intressant bok jag läste nyligen, läkaren 

Erik Björn-Rasmussens bok ”Läkekonstens lönsamhet - Varför politiker-

styrning inte fungerar” (2019). Han har också mycket konkreta och positiva 

tankar om hur framtidens läkekonst borde se ut.25 Jag börjar min artikel om hans 

bok med orden: ”Jag kan inte minnas att någon bok tidigare gett mig så starka 

lyckokänslor”. Det är helt klart att det nu kommer många spännande utveck-

lingsidéer från olika professioner.  

  I sitt sista kapitel går Mikael i punktform igenom hur vi ska befria oss från 

slavdrivar- och slavmentaliteten (s.189). Det handlar om punkter som att vara 

tillsammans med andra ”levande människor”, äta bra mat, vara kreativ, skämta 

och skratta mycket och naturligtvis att ”Skapa demosokratiska politiska 

partier!” (s. 190). Han betonar att vi måste ”träffas i verkligheten och bilda 

konstruktiva sociala nätverk och kontakter” (s. 191).  

  Jag ser nu allt fler tecken på att människor samlas till nätverk, aktions-

grupper, allianser och studiegrupper för olika teman. Mycket ofta får jag numera 

erbjudanden om att gå med i studiegrupper och nätverk via Facebook. Jag 

känner dock min begränsning numera. Det är en spännande och utmanande tid. 

Mikael Nordfors’ tips till oss alla är: 

”Hjälp varandra att leva!” 

 

 
 

 
25 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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

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

