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Jacob Nordangård har gjort det igen. Skrivit en enormt avslöjande bok om
Makteliten i världen och deras nätverk, namngett dem och visat hur de
samarbetar för att uppnå sin agenda. I sin bok ”Rockefeller – En klimatsmart
historia” 1 avslöjande han hur Rockefellerklanen med hjälp dels av klanens
många familje- och släktmedlemmar och generationer och med hjälp av
solidariska ”nyttiga idioter”2 – lyckats få hela världen att tro på myten om hotet
om global uppvärmning och farorna med koldioxidutsläppen, trots att seriös
forskning dels visat att den globala temperaturen bara ökat knappt en grad sen
”Lilla istiden” på 1800-talet och inte alls de senaste 18 åren och dels att
koldioxiden är växtlighetens nödvändiga näring och att den lilla ökning som
skett bara gynnat växtligheten i världen. I ”Den globala statskuppen” drar Jacob
Nordangård slutsatsen att den påstådda ”pandemin” som uppstått under år 2020
är ytterligare en skrämselagenda för att få mänskligheten att tro att den enda
lösningen är en världsregering som med krafttag kan ta itu med problemen,
d.v.s. en ny världsordning, New World Order, the Great Reset.
I baksidestexten skriver docenten i kulturgeografi Hans Holmén:
Ordet ”statskupp” associerar nog de flesta med ett plötsligt, våldsamt
maktövertagande, med stridsvagnar runt regeringsbyggnader, arresteringar,
utrensningar av dissidenter, övertagande av media och så vidare. Men så måste
det inte alltid gå till.

Hans Holméns sammanfattande beskrivning visar att en statskupp istället kan
smyga sig på oss genom en långsiktig planering, en ”väloljad propagandaapparat” och ”att man väntar på rätt tillfälle”.
I sin bok visar Jacob Nordangård att det är exakt så som ”kuppmakarna”
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gått till väga.
Jag vill inleda med att säga att det inte bara är en enormt innehållsrik,
intressant och avslöjande bok. Det är också en mycket välskriven och vacker
bok, med en mycket snygg och lättläst layout och med många färgbilder i hela
boken.

Vem är Jacob Nordangård?
Jag gör det lätt för mig och citerar Jacobs egen presentation i inledningen:
Jacob Nordangård är författare, debattör, forskare och musiker. Grundare av och
ordförande för Stiftelsen Pharos. Filosofie doktorsexamen i Tema Teknik och
Social Förändring samt magisterexamina i Geografi samt i Kultur, Samhälle,
Mediegestaltning vid Linköpings Universitet.
Har arbetat bl a som grafiker, redigerare, medieproducent, informatör,
fritidspolitiker och universitetslektor.

Dessa erfarenheter förklarar mycket när det gäller både bokens innehåll och
utseende.
I sitt förord skriver Jacob (för enkelhetens skull använder jag bara
förnamnet i texten) att han inte kunde ana den händelseutveckling som kom
under 2020, trots sina ingående analyser i ”klimatboken”, även om han menar att
varningarna fanns. ”Det var mitt i Greta-febern och det var förutbestämt att
2020 skulle bli ett dramatiskt år”. Han skriver också att ”Allt det jag under
många år varnat för blev snabbt verklighet”.
Jag kom i kontakt med Jacobs författarskap när han bidrog med ett kapitel i
boken ”Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång” som han
skrev tillsammans med ett par andra författare och som jag läste år 2015 och
skrev en artikel om.3

Syftet med boken
Syftet med den senaste boken, ”Den globala statskuppen”, var att ”ge en
kortfattad bakgrund till orsakerna till det som skett men också att fortsätta
historien som berättades i Rockefellerboken”. Han fortsätter ge oss en stor
puzzelbit för att vi ska förstå det som händer i världen just nu:
Coronan utgjorde den utlösande händelse som behövdes för att genomföra de
diktatoriska klimatåtgärder som efterlysts av aktörer som James Lovelock,
Torbjörn Tännsjö och Romklubben med syfte att rädda planeten och genomföra
den stora transformationen.

Strävan efter makt
Jacob inleder boken med att berätta om den historiska utvecklingen av de
mäktiga organisationer som skapats genom åren, om Nationernas Förbund
Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång http://www.piahellertz.com/Domedagsklockan.pdf
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(NF), om Förenta Nationerna (FN), om Internationella domstolen i Haag, om
Council of Foreign Relations (CFR), om Trilaterala Kommissionen, om
Romklubben med flera.
Han berättar om stora författare och tänkare som i sina texter beskrivit
Maktelitens ambitioner. Nytt för mig var att redan författaren H.G. Wells
använde begreppet ”New World Order” som titel på sin bok från 1940. Wells
var inspirerad av Thomas Huxley som enligt Jacob kallades ”’Darwins
bulldog’ på grund av hans försvar för Darwins evolutionslära” (s. 17). Thomas
Huxley var farfar till den kände författaren Aldous Huxley som bland annat
skrev den dystopiska framtidsromanen ”Du sköna nya värld” (1932). Aldous
Huxley i sin tur var lärare till George Orwell, författaren av den dystopiska
romanen ”1984” (1949, på svenska 1950) som många författare refererar till
idag, exempelvis genom att använda begreppet ”Storebrorssamhälle” för
övervakningen och kalla den pågående ”pandemin” för Covid-1984.

Jacob nämner flera intressant författare som utvecklat framtidsvisioner som
bygger på en världsregering, ett världsparlament med mera. Han nämner Julian
Huxley som var rasbiolog och bror till Aldous Huxley, och som utsågs till FNorganet UNESCOs förste generalsekreterare. Jacob citerar Julian Huxley som
säger:
UNESCOs generella filosofi bör således vara en vetenskaplig världshumanism,
global i omfattning och baserad på evolutionsläran (s. 18).

Jacob berättar att Alva Myrdal fem år senare blev chef för UNESCOs socialvetenskapliga avdelning (s. 19). I sin bok ”Conspirators’ Hierarchy: The Story
of the Committee of 300” (1991) berättar John Coleman om Alva och Gunnar
Myrdal som enligt Coleman var inblandad i utvecklingen av skolväsendet i
USA där barnen fick lära sig ”en förfalskad historieskrivning”. Författaren
skriver att Committee of 300 var ”mycket förtjusta” över deras insatser
(Coleman, s. 86). I Sverige fick de socialdemokratiska makarna och sociala
ingenjörerna Myrdal stor betydelse för bland annat skapandet av ”storbarnkammare”. Paret Alva och Gunnar Myrdal fick en donation av Rockefeller för
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att åka över till USA och studera den ”nya, spännande skolan”. Syftet var att
den skulle implementeras i Sverige – ”den nya experimentella socialiststaten”.4
År 1936 var Alva Myrdal med och startade Socialpedagogiska seminariet
(senare Förskoleseminariet - Socialpedagogiska institutet), för utbildning
barnpedagoger. En av deras idéer för att öka barnafödandet var att barnen inte
enbart skulle tas om hand av föräldrarna (mödrarna), utan att ansvaret skulle
delas mellan hem och samhälle.5 Vissa källor menar att huvudsyftet var dels att
få ut kvinnorna på arbetsmarknaden, vilket skulle öka skatteintäkterna, dels
skulle samhället få möjlighet att fostra och indoktrinera barnen tidigt.

Hoten mot mänskligheten
Ett hot som ofta tas upp är den s.k. överbefolkningen på Jorden. Jacob nämner
de intressanta Georgia Guidestones som restes i Georgia i USA år 1980 av
okänd finansiär, även om det finns teorier. De består av fyra höga stenblock. Tio
”budord” är ristade på åtta olika språk på dem. Översatt till svenska står det:

1. Håll människans population under 500 000 000 i ständig balans med
naturen.
2. Styr reproduktion klokt - förbättra hälsa och mångfald.
3. Förena mänskligheten med ett levande nytt språk.
4. Styr passion - tro - tradition - och allt annat med behärskat förnuft.
5. Skydda folk och nationer med rättvisa lagar och hederliga domstolar.
6. Låt alla nationer styra sig själva men lös externa dispyter i en
världsdomstol.
7. Undvik småaktiga lagar och värdelösa tjänstemän.
8. Väg personliga rättigheter mot sociala skyldigheter.
9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.
10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

Här betonas i budord 1 att världens befolkning måste reduceras radikalt för att
Citat hämtat från ”Du Sköna Nya Psykiatriska Värld – Den hemliga agendan” av Peter
Anstrin - http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
5
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rädda naturen och lösa miljöproblemen. Det är en ”lösning” som drivs av många
källor. Paul Ehrlich (f. 1932) som var en framstående miljöforskare vid
Stanford University skrev år 1968 boken ”The Population Bomb”, som blev den
inledande källan till den fortsatta debatten om överbefolkningen på Jorden.
James Delingpole skriver i sin bok ”Watermelons” (2012) (gröna utanpå
och röda inuti) att den befolkningsreducering som Georgia Guidestones hade
som mål skulle innebära att det år 1980 skulle ha betytt att man måste döda åtta
av nio människor. Idag skulle det innebära att tretton av fjorton människor på
jorden måste dödas.6
Ett annat hot är miljöförstöringen. Jacob nämner Rachel Carsons bok
”Tyst vår” från 1977. Det var en av de källor som gjorde mig miljömedveten
och som så småningom fick mig att bli aktiv i Miljöpartiet som grundades i
Örebro år 1981. Jag var på plats eftersom jag bodde i Örebro sen 1975. Det
dröjde många år innan jag insåg att Greenpeace och Friends of the Earth, som
Jacob nämner (s. 32) inte var de gräsrotsinitierade organisationer vi trodde att de
var och deltog i, utan att de var en del av Maktelitens agenda.
Jacob går mycket ingående in på den process som utvecklades och
beskriver alla de organisationer och personer som styrde och var aktiva i
processen, WWF (Världsnaturfonden), Bilderberggruppen, Romklubben, och
många fler. Det är en fantastiskt tankeväckande genomlysning. Ett tema han
berör är den terrorism som medvetet använts som anledning till att öka
kontrollen.
Andra teman Jacob tar upp och beskriver ingående är ekonomiska kriser
och orsakerna till dem, flyktingkrisen och vad som styrt den samt pandemier (s.
38 ff). Han konstaterar att ”Hälsohot är ett gränsöverskridande problem och ett
av de mest effektiva medlen för att åstadkomma genomgripande samhällsförändringar” (s. 41).

Agenda 2030
Den 25 september 2015 undertecknades Agenda 2030 av medlemsländerna. Den
har 17 ”hållbarhetsmål”. Den ersatte Agenda 21 som beslutades år 1992 (s. 45).
Jacob skriver: ”Undertecknandet av Agenda 2030 är troligen det mest
monumentala som hänt i mänsklighetens historia och kommer – om målen
genomförs så som avsetts – att innebära en total transformation av alla aspekter
av tillvaron för alla varelser på planeten” (s. 46). Målen är mycket förföriskt
formulerade och omfattar fyra teman enligt FN:
- Att avskaffa extrem fattigdom
- Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
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Min artikel om James Delingpoles bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
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- Att främja fred och rättvisa
- Att lösa klimatkrisen
Jag studerade själv målen för en tid sedan och skrev ett par artiklar där jag
försökte se bakom de 17 målen.7 Jag blev helt klar över att detta bara är förförisk
propaganda för en agenda som är raka motsatsen, något som även Jacob avslöjar
och mycket mer djupgående än jag gjorde. Jacob redogör ingående för
organisationer, grupper och personer som ligger bakom arbetet med denna
agenda.

Den fjärde industriella revolutionen
Den enorma förändring som planeras inkluderar även en teknisk revolution som
innebär att människan ska sammanfogas med tekniken. Det ska leda till ett högeffektivt samhälle som bland annat bygger på övervakning och kontroll (s. 51).
Det är en mycket omfattande plan som inkluderar ekonomin, artificiell
intelligens, transhumanism, förändring av människan, ”det uppkopplade
hemmet” och mycket mer. Kanske är det en lockande framtid för vissa, men den
är enormt skrämmande för andra, inklusive mig. ”Frankensteinforskarna” får nu
härja fritt. Och de får totalt stöd av dem som har makten över världen. Jacob
namnger dem alla och beskriver relationer och samband mellan personer och
grupper. Jacob skriver: ”Enda skillnaden mot en öppen diktatur är att vi själva
får rösta på vilka partier som ska få äran att se till att folket lyder diktaten” (s.
70).
I sin agenda utnyttjas barn. Det mest kända barnet nu är svenska Greta
Thunberg som påstås ha startat en världsomspännande rörelse genom att
”ensam” ta initiativet till att ”skolstrejka för klimatet” år 2018. Massmedia
berättade inte att starka intressen låg bakom henne och handledde hennes
aktiviteter. Jacob redogör ingående för bakgrunden, hur hon inspirerades till att
skolstrejka (s. 77). Nu har hon fyllt 18 år, så hon är inget barn längre. Hon
tilldelades ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award år 2019.

17 mål för att totalt förändra vår värld - Agenda 2030 – Del 1 http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf och
17 mål för att totalt förändra vår värld – Agenda 2030 - Del 2 http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf
Båda artiklarna publicerades i DSM nr 4 och 5/2016.
7
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Ett för mig okänt barn som Jacob berättar om är sonen till viceordföranden
i Romklubbens tyska avdelning Frithjof Finkbeiner som heter Felix. Som
nioåring ska han ha grundat ”Plant for the Planet” år 2007 vars syfte vara att
”bekämpa klimatkrisen genom att plantera träd” (s. 76).
Jacob berättar ingående om hur man planerade att engagera barn och unga
för klimatfrågan. Vi kan väl konstatera att de lyckades. Min minsta dotterdotter
kom hem från skolan en dag för ett par år sedan och sa: ”Snart blir det så varmt
på Jorden att vi inte kan bo här längre”. Då hade jag själv börjat engagera mig
och även börjat skriva min egen ”klimatbok” så jag frågade vem som hade sagt
det. ”Fröken”, svarade hon. Jag blev aldrig klar över om hon trodde mer på
”fröken” än på ”mormor” när jag försökte förklara för henne att ”fröken” hade
fel.8 Jag pressande henne inte
.
Jacob berättar att vår svenska klimatalarmist Johan Rockström började
använda begreppet ”Hothouse Earth” (s. 80).

World Economic Forum
En av de mäktiga organisationerna bakom den pågående förändringen är World
Economic Forum, WEF, som kanske är mest känt för den årliga konferensen i
Davos i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom
politik och näringsliv. WEF grundades år 1971 och leds av Klaus Schwab. År
2020 fick Greta hålla tal där men även President Donald Trump och Jacob
beskriver att de stod för olika åsikter i klimatfrågan.

Covid-19
Den 30 januari 2020, en vecka efter WEFs möte i Davos ”utropade
Världshälsoorganisationen (WHO) ett hälsonödläge av internationellt intresse”
skriver Jacob. Jag citerar honom:
Av mycket stor vikt är en utlösande händelse (trigger event) som är så
uppseendeväckande och skrämmande att ingen kan undkomma dess effekt. Det
hot som varnats för behöver delvis förverkligas. Detta sänder vågor av chock och
rädsla genom samhället och gör att de drabbade lättare accepterar de lösningar
som föreslås (s. 103)

Nu sprids rapporter om hur Coronaviruset Covid-19 sprids över världen, att det
är ”enormt smittsamt” och ”dödligt”. Den 11 mars 2020 deklarerar WHOs
generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus att Covid-19 är en
”pandemi”. Nu krävs radikala insatser för att förhindra smittspridningen, så man
rekommenderar avgränsning av antalet personer på sammankomster, isolering i
Min bok heter ”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny
världsordning” (2015) och ligger för gratis läsning på min Boksida http://www.piahellertz.com/Att_leka_GudOm_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf.
8
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synnerhet av äldre, tvättsprit till händerna, munskydd med mera. Budskapet blir
att allt detta ska kvarstå tills det kommer att vaccin.
Personer som ständigt återkommer i media när det gäller vaccintemat är
dels Bill & Melinda Gates Foundation, dels Anthony Fauci som varit en av
de ledande smittskyddsexperterna i Vita Huset under 2020.
Det är helt otroligt och skrämmande hur samhällen på så kort tid
kan stängas ner och förstöras av ett budskap från myndigheter och
makteliten, ett budskap som inte ens har bekräftats vetenskapligt utan är
föremål för debatter mellan experter.
Jag har nyligen läst två intressanta böcker om temat av framstående
experter när det gäller virus och vacciner, dels ”Falsklarm om Corona?”
av Sucharit Bhakadi & Karina Reiss (2020)9 och dels ”Plague of Corruption Restoring Faith in the Promise of Science” av Dr Judy Mikovits & Kent
Heckenlively, JD med förord av Robert F. Kennedy Jr (2020)10. Debattens
vågor går heta.
Jacob berättar att palliativ vård, d.v.s. vård i livets slutskede, kunde
ordineras av läkare över telefon när personer insjuknat på äldreboenden, utan att
läkaren träffade patienten. Jacob menar att detta kan betraktas som ”en form av
eutanasi”, d.v.s. dödshjälp (s. 110). Jag undrar hur många läkare och
sjukvårdspersonal som, när allt uppdagas, kommer att inse att de faktiskt deltagit
i mord på människor?
Konsekvenserna efter de insatser som gjorts är både ekonomiska och
individuella katastrofer. Jacob redogör kort för de olika influensor som drabbat
mänskligheten, fågelinfluensan och svininfluensan och de reaktioner de fått.
Jacob konstaterar att Coronan var förödande för vanliga människors
ekonomi, men ”förtjänstmöjligheterna var enorma. Monopolkapitalisterna inom
Big Tech och Big Pharma hade nu fullständigt tagit över” (s. 131).
I slutkapitlet berättar Jacob att den tyske advokaten dr Reiner Fuellmich
och en grupp framstående advokater inlett en internationell grupptalan för
”’troligen det största brottet mot mänskligheten någonsin’ mot de ansvariga för
coronadirektiven och de opålitliga PCR-testerna som enligt uppgift inte är
skapade för att mäta infektion eller ställa diagnos utan bara för att detektera
rester av genetiskt material” (s. 231).
Samtidigt har organisationen ”World Freedom Alliance” bildats som
engagerat flera hundra läkare och experter på virus och pandemier med
professor Dolores Cahill som ordförande. Den svenske läkaren Mikael
9

Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Falsklarm_om_Corona.pdf
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Nordfors är en av de aktiva i ledningen för Alliansen. Vaccinmotståndare
samlas också och sprider information om de negativa konsekvenserna av
vacciner, även om kritikerna förlöjligas och motarbetas av etablissemanget. För
att nämna ett exempel sände SVT en dokumentär under hösten 2020,
”Vaccinkrigarna”, som förlöjligade och karaktärsmördade vaccinkritikerna.

Rockefeller Foundation
Jacob berättar om Rockefeller Foundations rapport från 2010 ”Scenarios for the
Future of Technology and International Development”. I ett av kapitlen, “Lock
Step” beskrivs konsekvenserna av en svår pandemi som enligt Jacob har
”kusliga likheter med utvecklingen och responsen på Coronarisen 2020” (s.
117). Det är verkligen intressant och skrämmande att läsa Jacobs översättningar
av vissa stycken i rapporten (s. 118). Exempelvis hur ”Coronapandemin” skulle
komma att användas för ökad kontroll, stränga restriktioner och hur teknologin
skulle komma att implementeras.
Jacob berättar också om en film, ”Contagion”, som handlar om virus och
dödsfall och som enligt Jacob säkert hjälpte till ”att lägga en solid grund av
skräck för vad som skulle kunna komma. Lösningen på krisen i filmen var ett
snabbframtaget vaccin” (s. 119). Det intressanta i sammanhanget är den
koppling som finns mellan filmens producent som också producerade Al Gores
lögnaktiga film om klimathotet, ”An Inconvenient Truth” (En obekväm
sanning). Han samarbetar även med Rockefeller Foundation samt Bill &
Melinda Gates Foundation. Wow… Nätet blir allt tydligare…

”Nätet”
Jacobs beskrivning av hur ”Maktnätet” ser ut är helt fantastiskt intressant och
avslöjande. Några få håller i alla tråder och med hjälp av ”useful idiots” (nyttiga
idioter) får de makten över alla väsentliga delar när det gäller banker och
ekonomi, sjukvården och läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin,
transportindustrin och mycket mera. Och allt detta kunde påverkas med hjälp av
”Coronakrisen”. Jacob refererar till Romklubben som konstaterade att
Coronakrisen visat att ”samhället var kapabelt att förändras i stort sett över en
natt” (s. 129).
Anders Wijkman som är en av ordförandena i Romklubben skrev för
några år sedan en bok tillsammans med ”klimatexperten” Johan Rockström,
”Den stora förnekelsen” (2014). Jag läste den och skrev en artikel som
publicerades i Jan Gillbergs tidskrift DSM, vilket ledde till att Anders Vijkman
skriver brev till Jan där han bland annat skriver: ”Jag har skummat Pia H:s
texter. Att hon ges så stort utrymme förvånar mig. Det hon har att tillföra i sak
saknar reell substans och har noll värde.” Han konstaterar också att
klimatforskningen är ”entydig”. Han avslutar med ”Om jag var Du skulle jag
inte släppa fram henne igen. Hon lever i en fantasivärld.” Jag kände mig enormt
smickrad över att han ägnade nästan en hel A4-sida åt att kommentera min
9

artikel och varna Gillberg.11 Men Jan Gillberg var modig. Han har låtit mig
publicera mina artiklar i alla nummer mellan 2013 – 2018, när tidningen slutade
komma ut på grund av hans ålder. Händelsen fick mig att känna av en liten
aning av de påtryckningar som pågår inom ”nätet” mot personer som är kritiska
mot Maktelitens agenda.
Jacob berättar också om den plan för tester och kontaktspårning som snabbt
planerades. Här ingick också att det skulle skapas en ”digital plattform med
Covid-19-data” (s. 132). Självklart måste ”den sanna informationen” förmedlas
och med facit i hand, i januari 2021, så inser vi hur enormt effektivt denna plan
genomförts. Varenda nyhetsprogram ägnar omkring en tredjedel av nyhetstiden
åt Covid-19, smittspridning, dödsfall, nya restriktioner, vaccineringsplaner m.m.
Jag klockar…
.

Black Lives Matter
Jacob beskriver också den rörelse som kallas Black Lives Matter, BLM, och som
intensifierades när den afroamerikanske mannen Georg Floyd dog i samband
med att polisen skulle gripa honom den 25 maj 2020. Plötsligt samlades
tusentals människor i USAs och Europas städer för att demonstrera mot påstått
polisvåld mot svarta, trots förbudet mot stora sammankomster. Jacob ger mycket
intressant bakgrundsinformation som jag inte kände till (s. 133 ff). Även här
berättar han om ”nätet”, om de kontakter och relationer som exempelvis
grundarna till BLM ingår i. Bland annat att Rockefeller Brothers Fund bidragit
med finansiering till rörelsen med en motivering som att ”förbättra världen
omkring oss…” (s. 135).

The Great Reset
Inledningsvis berättade jag om World Economic Forum och dess ledare Klaus
Schwab. Jacob berättar att han den 3 juni 2020 ”erbjöd en lösning på alla
problem: ’The Great Reset’” (s. 139). Detta ledde till att en mängd ledare i
världen nu förenade sig i ”lösningen”, FNs generalsekreterare, IMF-chefen,
Microsofts VD, och många flera. Det är faktiskt fascinerande att se hur spelarna
i detta gigantiska schackspel samarbetar för att ”hitta lösningar” på världens
”problem”, problem som de själva skapat. Det är också enormt skrämmande
eftersom det är lätt att känna sig som en liten hjälplös och okunnig spelpjäs som
bara måste följa med och lojalt låta sig ledas.
Jag minns inte om Jacob nämner den Hegelianska modellen med ”problem,
reaktion, lösning”. Först skapar Makteliten ett ”problem”, exempelvis
”terroristattacker” (9/11 med flera), ”klimathot”, ”pandemi” med mera och
lyssnar sen av människors ”reaktioner” som ju oftast blir skräck och rädsla, för
11

Den stora förnekelsen (2014) av Anders Wijkman & Johan Rockström http://www.piahellertz.com/Den_stora_fornekelsen.pdf
Alla mina artiklar är publicerade på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
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att till slut komma med en ”lösning”. Nu handlar det om ”New World Order”,
som sen 3 juni 2020 bytt namn till ”The Great Reset”, men är i princip samma
”lösning”. Ingen nation kan lösa ”problemen” ensam. Därför behövs en ny
världsordning, en globalisering med en världsregering, en världsdomstol, en
världspolis, en världsmilitär, en världsreligion, med mera.
De förföriska citat som Jacob presenterar är avslöjande och jag förstår att
alla som inte förstått den mörka baksidan låter sig luras. Jacobs bok är
synnerligen viktig för att hjälpa människor att ”vakna” och förstå vad som
egentligen är på gång. Han går ingående in på de olika områden där Makteliten
vill ha en ”reset”, en ”återställning”, exempelvis en ”geopolitisk”, en
”miljömässig”, en ”teknologisk”, en ”individuell” reset, med flera.
Begreppsvalet gör det lätt att tro att det handlar om en ”tillbakagång till det
normala”, men i den propaganda som nu bedrivs handlar om ”det nya normala”.
Fredagen den 8 januari 2021 beslöt riksdagen att den nya pandemilagen
skulle antas och att den skulle börja gälla redan den 10 januari. Jacob hann få
med en blänkare om den också (s. 210). Nu får regeringen extraordinära
möjligheter till kontroll och ytterligare restriktioner.
Jacob skriver ingående om den tekniska utveckling som skett i Coronans
spår, om implantat, om smart teknologi, smartkort, smarta tatueringar och
mycket mera (s. 207). Jag vill hänvisa läsaren till boken. När han kommer in på
”Internet of things” och ”Internet of Bodies” ger jag upp försöken att förstå (s.
209).
I sitt slutord tar Jacob bland annat upp ”Nästa kris – Cyberkriget”. Även
när det gäller detta måste jag hänvisa läsaren till Jacobs fantastiska bok.

”Klubben”/”The Good Club”
I ett kapitel går Jacob mycket ingående in på de personer och organisationer som
är en del av ”nätet” som jag nämnde ovan. Det är en helt fantastisk redovisning.
Jacob har verkligen grävt djupt. Namn han tar upp till ingående granskning är
bland andra David Rockefeller, Bill Gates, George Soros, Ted Turner,
Oprah Winfrey, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Clinton, Jeffrey
Epstein, och många flera.
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I kapitlet ”Trumfkortet” granskar Jacob president Donald Trump.
Eftersom jag är s.k. ”Trumpfan” blev detta kapitel extra intressant. Även här har
Jacob grävt djupt. Jag fick läsa om och tänka djupare. Om jag hade varit det
minsta tveksam om det jag kommit fram till, så hade jag påverkats starkt av
Jacobs analyser, men jag står kvar. Jag är fortfarande en ”Trumpfan”
.
Jacob menar att det är tydligt att Trump omger sig med just de personer han
officiellt borde ta avstånd ifrån. Han säger sig vara ”patriot” men umgås med
och har nära rådgivare som är ”globalister”. ”Säg mig vem du umgås med och
jag ska säga dig vem du är”. När jag ”försvarar” min ståndpunkt så tänker jag i
huvudsak på två saker:
1) Trump var en rikeman och playboy och var kanske ganska politiskt
ointresserad, även om han var uttalad Amerikavän och patriot, när han ombads
att ställa upp som kandidat i valet 2016 mot Hillary Clinton. Jacob har rätt i att
han är en showman och älskar rampljuset, vilket nog inte är en nackdel i den roll
han accepterade. Han lär ha blivit ombedd av Vita hattarna, d.v.s. den del av
den amerikanska militären som är patrioter, att kandidera till presidentposten
eftersom de behövde en president som var patriot och villig att genomföra de
åtgärder som behövdes för att ”rädda Amerika”, ”Make America Great Again”,
vilket beskrivs av flera källor. Jag berättar lite om detta i min artikel om boken
”Q-ANON - An invitation to The Great Avakening” av WWG1WGA (2019)12
2) Det kanske är klokt att ha sina ”fiender” nära sig, d.v.s. bland annat i
Vita Huset.
I skrivande stund får jag ett blogginlägg från Yrsa Häggström som driver
bloggen Bakom kulisserna. Yrsa inleder med:
Man hör ofta kommentarer om ”att Trump har väl inte åstadkommit något” under
sin presidenttid. De som säger så, har förmodligen inte gjort sina undersökningar
tillräckligt noggrant. För att råda bot på denna okunskap ska jag här lägga in vad
Vita huset har gett ut. Det här är en Google-översättning, originalet här under.13

Och sen har hon översatt en mycket lång lista på områden och saker som Trump
har genomfört under de 4 år han varit president. Självklart förstår jag att han inte
är ensam. Han har en mycket stor stab med medarbetare bakom sig. Men listan
ligger i linje med det politiska budskap han lovade före valet 2016 och som han
fortsatt att förmedla, om jag tolkar listan rätt.
I detta kapitel, på sid. 193, skriver Jacob om valet 2020 och den turbulens
12

Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Q-ANONEn_inbjudan_till_det_stora_uppvaknandet.pdf
13
https://bakomkulisserna.biz/2021/01/19/han-har-val-inte-gjort-nagot-trumpadministrationens-prestationer/
Originalet fanns på Vita Husets hemsida, men är nu borttagen – 20/1 2021. Bidens
administration var verkligen snabba.
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som fortfarande råder när jag skriver detta, den 19 januari 2021. Valfusket
verkar nu ha bekräftats, även om det inte skett officiellt. I morgon, den 20
januari, är det den stora dagen när det är meningen att Joe Biden ska sväras in
som den nye presidenten. Men det lär vara stora saker på gång, saker som jag
inte har någon ingående överblick över. – I korrekturläsande stund, den 22
januari kl. 19.oo så har han svurits in… Det ska bli intressant att se
fortsättningen. Många teorier florerar…

Skattebetalarna får stå för notan
Jacob går ingående in på vad allt han berättar om innebär rent ekonomiskt. Både
multimiljonärernas enorma vinster på grund av de olika insatser som exempelvis
gjorts under ”Coronapandemin” men även med den övriga agendan. Och han
konstaterar att det är ”skattebetalarna som får stå för notan”. Sverige är en av
de största finansiärerna av FN-systemet ”och betalar runt en procent av FNs
reguljära budget” plus en hel del till (s. 219). Sveriges politiker är generösa och
jag undrar vad de får i stället?
I en mycket talande bild beskriver han vilka som har tjänat mest. Där ligger
Amazons Jeff Bezos högst med 186 miljarder dollar och därefter kommer Bill
Gates med 116 miljarder dollar. Samtidigt visar bilden att minst 71 miljoner
människor har hamnat i ”extrem fattigdom efter coronarestriktionerna” (s. 221).

Committee of 300
I sitt slutord tar Jacob upp den enormt mäktiga gruppen Committee of 300 som
jag nämnde ovan, och menar att det scenario som dras upp av Makteliten har
beskrivits i boken av John Coleman år 1992. Målet är att skapa en värld med
bara två klasser, ”härskare och undersåtar” (s. 229). Jag citerar ur min egen
artikel om Colemans bok14:
Det viktigaste målet är att skapa ”en mindre värld, mycket mindre” skriver John
Coleman. De myriader av ”useless eaters”, ”onyttiga ätare”, som konsumerar
viktiga naturresurser ska sorteras bort (s. 4). Därför måste budet i Första
Mosebok om att mänskligheten ska mångfaldigas, förändras, ”Och varen I
fruktsamma och föröken eder; växen till på jorden och föröken eder på den”. Det
innebär i sin tur behovet av en attack på kristendomen, en långsam men säker
upplösning av de industriella nationerna, förintelsen av hundratals miljoner
människor som av Committee of 300 beskrivs som ”överskottsbefolkningen”
samt avlägsnande av alla ledare som vågar stå i vägen för Committeens globala
planering för att nå dessa mål (s. 5). Författaren beskriver ingående hur man
hanterar ledare som driver sina egna nationers intressen och inte går i
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Boken ligger som PDF-fil på Internet https://www.cia.gov/library/abbottabadcompound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742C
F0F65_Coleman.- .CONSPIRATORS.HIERARCHY..THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
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Committeens ledband.15

Det är inte helt lätt att få grepp över Maktpyramiden.

I flera av de maktpyramider som finns på nätet ligger Committee of 300 näst
överst, under de 13 blodslinjerna. Vilka finns allra överst? Vilka finns i den
tomma, mörka trekanten där?
Flera källor menar att Maktelitens topp vill ”verka utan att synas” och att
det värsta som kan hända dem är just att de avslöjas. Så låt oss göra det! Jacob
betonar i sitt sista kapitel att det är…
…avgörande att vi vanliga människor kan enas och mötas som medmänniskor i
en mycket kritisk tid. Detta är inte en fråga om höger-vänster eller om kön, ålder,
religion, folkgrupp eller något annat, utan om sju miljarder människor mot en
ytterst liten elit som fått total hybris och är helt öppna med att de vill kontrollera
hela jordsystemet och allt däri. Och som uppenbart inte drar sig för någonting för
att nå det målet, även om det innebär att medvetet krascha den globala ekonomin,
förstöra all kultur och låta tiotals eller hundratals miljoner människor förlora
jobben, bli hemlösa och svälta ihjäl.
Vi är skyldiga våra barn och barnbarn att inte tillåta detta (s. 232).

Så enormt sant… Så enormt viktigt…!
15
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Bilagor
Men det är inte slut där. I två bilagor har Inger Nordangård, Jacobs hustru,
skrivet ett par mycket intressanta kapitel, dels om Reece-kommittén och deras
avslöjanden bland annat om hur ”ledande stiftelser, genom strategiska
donationer, i mycket hög grad påverkat utbildningen i USA” (s. 239).
Den andra artikeln i bilaga II heter ”New Order of Barbarians” och
berättar om en föreläsning som hölls är 1969 där professor Richard L. Day
avslöjade de planer Makteliten hade utarbetat för världen. Det är riktigt
skrämmande läsning och stämmer med vad vi sett hända under de decennier som
gått sen dess. Föreläsaren berättade om planerad befolkningskontroll och hur det
skulle gå till samt vilka manipulations- och propagandametoder som skulle
komma att användas. Kusligt…!

Mitt slutord
Jacob Nordangård har skrivit en helt otroligt viktig bok, kanske den viktigaste
på många år. Den är grundad i ingående och breda studier av ett omfattande
material. Fotnoterna med källhänvisningar är utomordentligt välgjorda vilket gör
det lätt att undersöka Jacobs källor.
Inger Nordangård har inte bara skrivit ett par enormt intressanta kapitel.
Hon har också redigerat och designat boken. Det är en av de vackraste böcker
jag läst, med färgbilder, fotografier och pedagogiska diagram. Det gör boken till
en extra njutning att läsa.
I skrivande stund har jag börjat läsa en annan bok om den globala
statskuppen, ”Coup d’Etat – Exposing Deep State Trason and the Pla to ReElect President Trump” av Jerome R. Corsi (2020). ”Coup d’Etat” lär betyda
statskupp eller uppror. Corsi är en amerikansk författare och politisk
konservativ kommentator och kallas av Wikipedia för ”konspirationsteoretiker”
så det ska bli extra spännande att läsa den med Jacob Nordangårds analyser i
bakhuvudet.
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