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Henry Makow menar i sina böcker att världen styrs av en satanistisk kult som
han kallar Illuminati. Den består av satansdyrkande judar och deras
satansdyrkande ”gentiles”, hedningar, som samarbetar inom ramen för
Frimurarordnarna. I den bok jag nu läst, Illuminati 2 – Deceit and Seduction
(”svek och förförelse”) avslöjar författaren Frimurarna och deras agenda, den
sociala ingenjörskonsten som Illuminati driver via judendomen, zionismen,
socialismen och kommunismen. Boken är uppbyggd utifrån ett antal korta
artiklar, som jag misstänker att författaren tidigare presenterat på sin hemsida.
Det gör att den blivit ganska spretig och tar upp de mest skilda ämnen. Men det
gör också boken mycket lättläst och spännande. I bokens fjärde del tar
författaren upp ett antal ”dolda historieberättelser”.
Enligt flera källor anses Illuminati vara en avslutad och förbjuden rörelse
sen 1785, men för att vara förbjuden och inte finnas längre, så verkar den vara
ofantligt och skrämmande mäktig, om man får tro Henry Makow.

Illuminati
Illuminati förnyades år 1776 av Rothschilds banksyndikat och tog officiellt över
Frimurarna år 1780. De judiska bankirerna ingick i en hemlig satanistisk sekt,
the Sabbatean-Frankists som kännetecknades bland annat av deras ”liberala”
sexuella praktiker, incest, pedofili m.m. (s. 13). De trodde att Messias skulle
komma endast när världen var i fullkomligt kaos.
Henry Makow menar att det bara i USA finns omkring en miljon
Illuminatimedlemmar och den största majoriteten är inte judar (s. 21). En
visselblåsare, Paul Drockton, menar att Illuminati är organiserat på
internationell, nationell, regional och lokala nivå (s. 21). På den lokala nivån har
man ”celler” som vanligtvis består av 13 personer. Varje cell har en ”Far” som
också fungerar som en ”överstepräst” och en ”översteprästinna” eller ”Mor”.
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Allt är mycket välorganiserat.
Författaren liknar Illuminati med ”Råttfångaren i Hameln”. Vi är de
trollbundna råttorna på väg mot vår undergång.

Frimurarna och judendomen
Henry Makow menar att Frimureriet är judendom för ”gentiles”, icke-judar, ett
sätt för den Kabbalistiska judiska eliten att involvera gentiles i sin konspiration
(s. 10). Frimureriet vilar på Kabbala, som enligt författaren är en medeltida
satanistisk hednisk fruktbarhetskult (s. 31).1 Kabbalas Gud är inte den kristna
Guden utan Lucifer. Författaren menar att Illuminatijudarna och deras
Frimurarallierade skapar den nya världsordningen tillägnad Lucifer.

Bilden är hämtad från artikeln How Did Lucifer Fall and Become Satan?2

Lucifer kräver offer. Det grymmaste offret är slaktandet av barn (s. 31). En
forskare på Illuminati, David Livingstone, skriver att:
”Barnoffer blev basen för denna kult under hela den antika tiden. Dödsritualer
och uppståndelse innebär imitationer av Lucifer. … Deltagare använde droger
och dans till musik för att uppnå ett stadium av extas eller besättelse av demoner,
vilket de trodde skulle leda till övernaturliga förmågor såsom shapeshiftning
(organismförändring), clairvoyance och andra magiska krafter. I detta tillstånd
dödar de ett barn och äter dess kött och dricker dess blod så att gud kunde
återfödas i dem” (min översättning) (s. 31).

Henry Makow berättar att Illuminati offrar barn åtta gånger per år (s. 58). En
visselblåsare, Mary Anne (en pseudonym), som han fick kontakt med och som
själv varit offer, berättade att tiotusentals barn skulle offras den 21 september
1

Kabbalism är ett religiöst filosofiskt system som gör anspråk på ge en mystisk förståelse av
den gudomliga naturen och dess ordning (Wikipedia).
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2008, som är höstdagjämningen i Illuminatis ceremonier. 3 Barnen är förberedda
för detta eller kidnappade. Många barn föds in i Illuminatifamiljer för att offras.
Man har speciella kvinnor som har som uppgift att föda barn för dessa offer.
Satanisterna tror att de får större makt genom att döda barn. Ofta plockar de ut
hjärtat och äter en bit av det (s. 58). Även sexuella ritualer med små barn ingår.
Dessa är eliten bland Frimurarna och är s.k. generationssatanister, vilket
innebär att man måste födas till det.
Många judar har framstående roller men Illuminati är inte företrädesvis
judiskt. Även muslimer, kristna, mormoner, wicca (häxor), pagans (hedningar)
och New Agegrupper kan spela en roll inom Illuminati (s. 58).
Henry Makow nämner namn. Mary Anne berättar att hon var närvarande i
Vita Huset när Janet Reno och Madeleine Albright styckade en pojke. De
stack honom i hjärtat och tittade på när han förblödde (s. 59). Mary Anne kände
bitterhet mot Janet Reno som hade använt henne som sexslav och hon hade
blivit utnyttjad flera gånger i hennes arbetsrum i Vita Huset. Hon hade också
börjat minnas att Henry Kissinger hade kontrollerat henne under största delen av
hennes barndom (s. 60). Både Kissinger och Nixon hade begått övergrepp mot
henne när hon var tre år i ett konferensrum i Vita huset. Kissinger hade ägnat sig
åt både analt och vaginalt sex med både pojkar och flickor, berättar hon, medan
Nixon bara använde vaginalt sex.
Alla dessa aktiviteter gjorde medlemmar till offer för utpressning och blev
pressad in i gruppsolidaritet med rörelsen.4
Henry Makow bad Mary Anne att berätta vilken typ av aktiviterer som
Illuminati engagerade sig i och hon nämner bestialitet (sex mellan människa och
djur), nekrofili (sex med döda), incest, partnerbyte, barnpornografi (som de
producerar), snuffilmer (man filmer mord), sexorgier, man tvingar barn att ha
sex med djur och husdjur (hundar och katter), rituella mord och människooffer.
Dessutom sysslar de med organiserad kriminalitet med droger, prostitution,
vapen m.m. (s. 60).

Lite historia
Planen för Lucifers välde formulerades redan 600 år före Kristus när judarna
hölls fångna i Babylon (s. 31). Enligt Bibeln var denna fångenskap ett straff för
att de lade sig till med den hedniska tron hos deras grannar i Kanaan. Kanaan är
i Gamla testamentet i Bibeln namnet på landet väster om floden Jordan, senare
känt som kungariket Israel och - efter det israelitiska folkets splittring i två riken
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Illuminati Defector 'Mary Ann' Interviewed by Henry Makow for RBN https://www.youtube.com/watch?v=83UqLDoZUn8 – en mycket ruskig intervju.
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Jag tar upp detta i min artikel Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet? http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
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- sydriket Juda respektive nordriket Israel (Wikipedia).
Frimurarna låg bakom Upplysningstiden, vars syfte var att ersätta
Kristendomen. Målet var att skapa sekulära samhällen där Kristendomen eller
andra religioner separerades från staten. Befriade från religionens begränsningar
kunde Illuminati vidga sin makt över bankväsendet. Både Katolicismen och
Islam förbjöd ocker, d.v.s. att man tog ränta på utlånade pengar. Det var först
med Protestantismen på 1500-talet som kyrkan godkände ränta.
Enligt Henry Makow är sekularism en förklädnad för Kabbalas återkomst,
hedendom och satanism (s. 33). Frimureriet är Lucifers kyrka. Den opererar
under flera paroller: liberalism, socialism, zionism, kommunism, fascism,
feminism och de homosexuellas rättigheter, menar författaren (s. 38).
Temat feminism är obekvämt för mig, eftersom jag sen tre decennier kallat
mig feminist och min forskning inför doktorsavhandlingen var feministisk.
Henry Makow menar att Rockefellers startade Feminismen för att få ut
kvinnorna på arbetsmarknaden så de betalade skatter och så att man kunde få
makten över barnen genom daghem och barnomsorg (s. 48). Det blev en
tankeväckare.
När jag skiljde mig 1969 frågade jag socialtjänsten om jag skulle bli
tvungen att börja arbeta trots att barnen var så små, 1 ½ år och 6 månader. Nej,
jag fick vara hemma på socialbidrag tills minsta barnet var 4 år. Vilken enorm
lättnad, även om socialbidraget var minimalt, men jag överlevde! Så när jag
började arbeta som socialsekreterare 10 år senare, år 1979, trodde jag att det var
samma regel. Men nej, nu måste mammorna ut när barnet var bara 1 år gammalt.
På 10 år hade reglerna avsevärt försämrat möjligheterna för små barn att få
stanna hemma hos en förälder under den känsligaste uppväxttiden.

Sion Vises Protokoll
Författaren refererar ofta i boken till den kontroversiella texten Sion Vises
Protokoll.5 I texten återkommer ofta påståendet att ”gentiles” är dumma. De är
lätta att lura, som exempelvis lånar pengar av bankirjudarna. Bankirerna hade
hittat på ett system att skapa pengar ur tomma luften (s. 16) som de sen lånade ut
mot ränta. Därigenom hade de roffat åt sig ett enormt välstånd genom
århundrandena.

Maktens familjer
Författaren refererar till professor Caroll Quigley som i sin bok Tragedy and
Hope: A History of the World in Our Time (1966) räknar upp ett antal av de
rikaste och mäktigaste familjerna i världen: Baring, Lazard, Erlanger, Waug,
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Sion Vises Protokoll finns på Internet. Svensk text finns på
https://www.radioislam.org/protocols/indexsv.htm
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Schroder, Selingman, the Speyers, Mirabaud, Malet och i toppen Rothschild
och Morgan (s. 16). Flera av dessa namn har jag aldrig hört talas om, vilket
kanske inte är så märkligt eftersom intentionen är att hålla sig dolda och
hemliga. Quigley var enligt Henry Makow en ”illuminatiinsider”.
Ett par intressanta iakttagelser är att paret Clintons dotter Chelsey Clinton
gifte sig med en judisk investmentbankir och Al Gores dotter Karenna Gore
gifte sig med sonsonen till en annan. En mycket stor andel av de personer som
sitter i amerikanska regeringen är judar. Wikipedia har en detaljerad lista.6
I USA finns 6 miljoner judar vilket är 2 % av USA:s folkmängd - 2
miljoner bor i New Yorks storstadsområde. För att vara en så liten andel kan
man bara konstatera att de har en enorm makt och ett stort inflytande på alla
samhällets områden, politiken, rättsväsendet, bankerna, undervisningen,
företagen, media, m.m.

Regeringarna styrs av bankerna
Henry Makow betonar att nästan alla regeringar i världen styrs av bankerna, inte
av människorna (s. 12). Caroll Quigley berättar om de höga räntor som
bankirjudarna lägger på de lån de lämnar ut, d.v.s. pengar skapade ”ur tomma
luften”. Den makt som zionisterna, frimurarna och judendom skaffat sig bottnar
i att de får hjälp av Illuminatibankirernas marionetter (s. 17).
Författaren föreslår att bankerna nationaliseras och att man avskriver alla
skulder som skapats ur tomma luften (s. 23). Det är ett förslag som flera
författare har, bland andra Karl Gustafson, som med sin Tidfaktorekonomi
menar att vi måste ta tillbaka makten över vår ekonomi, 7 Per Lundgren i sin
bok Kapitalismen avslöjad8, Anders Silverfall i sin Monetärdemokrati9 och
Ellen Hodgson Brown i Bankerna och skuldnätet.10 Den statliga banken kan då
skapa de pengar som behövs i landet utan att privata bankirer använder bankerna
för att öka sina förmögenheter. Sveriges Riksbank ägs av Rothschildimperiet. 11
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List of Jewish American politicians https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_politicians
Det finns också en lista över amerikanska judar som är upplagd utifrån profession - Lists of
American Jews - https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_American_Jews
7
Deus ex machina – om tidfaktorekonomi - http://www.tidskatt.se/presentation.htm
8
Boken finns i sin helhet på hemsidan Nya Ekonomiska Systemet,
https://nyaekonomiskasystemet.se/.
9
Min artikel om boken finns på - http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati.pdf
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Min artikel om boken finns på - http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrownBankerna.pdf
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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
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Henry Makow menar att alla presidenter och vice presidenter i USA är
nickedockor för Illuminati, vilket gör att bankernas ägande inte ifrågasätts.
Dessutom driver Frimurarna massmedia, vilket gör att ingen kritik mot systemet
släpps fram (s. 29). I Sverige ägs en mycket stor del av massmedia av den
judiska familjen Bonnier.12

New World Order
Agendan för Illuminati är att skapa en ny världsordning enligt en kommunistisk
modell med en världsregering, en världsmilitär (NATO) m.m. Planen har funnits
sedan år 1905 enligt Makow även om många tror att det är en bluff. Sion Vises
Protokoll drar upp riktlinjerna för hur genomförandet ska gå till (s. 17). Den nya
världsordningen kommer att genomföras när den gamla blir totalt kaotisk.
Illuminati finansierar båda sidorna i de konflikter som skapas. ”Goyim”, d.v.s.
icke-judarna kommer till slut att ge efter för Illuminatis löften om en bättre
värld.

12

DN och Bonnierkoncernens nätverk som hotar Sverige https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-somhotar-sverige/
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Men man tänker inte kalla den nya världsordningen för Kommunistisk eller
Socialistisk. Istället använder man begrepp som Liberalism, Progressivism och
Demokrati (s. 70).
Timothy Mathews listar i sin artikel The Frankfurt School: Conspiracy to
Corrupt 13 de strategier som planeras och används:
1. Skapandet av rasismbrott.
2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring
3. Undervisning om sex och homosexualitet för barn
4. Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet
5. Enorm invandring för att förstöra identiteten hos nationer.
6. Främjande av överdriven alkoholanvändning
7. Att tömma kyrkorna
8. Ett opålitligt rättssystem som sviker brottsoffren
9. Beroende av statens eller statliga förmåner
10. Kontrollera och minska trovärdigheten för media
11. Uppmuntra söndring av familjen
Henry Makow berättar att en intention hos Frankfurterskolan var att utnyttja
bland annat Freuds sexualteori för att underminera samhället inifrån (s. 20).
Författaren refererar till en ”Rockefeller insider” Dr Richard Day som år
1969 förutsade framtiden (s. 79). Han menar att resandet kommer att bli mycket
begränsat, att vi kommer att få implantat som kan identifiera oss, att en eller två
atombomber kommer att släppas ”för att övertyga folk om att vi menar allvar”,
att sex kommer att separeras från äktenskap för att förstöra familjen och
reducera befolkningen. Familjerna kommer bara att få ha ett begränsat antal
barn, som i Kina. Aborter, skilsmässor och homosexualitet kommer att bli
socialt accepterat (s. 80). Musiken kommer att bli ”ändå värre” och kommer att
användas för indoktrinering. Pornografi, våld och obsceniteter kommer att öka i
filmer och på TV. Arbetslöshet och massinvandring kommer att användas för att
bryta upp etablerade konservativa samhällen.
Richard Day berättade att det fanns ett botemedel mot cancer på
Rockefellerinstitutet, men att det hålls hemligt. Däremot kommer det att skapas
infektioner som gör människorna sjuka. Dr Day som arbetade med
vädermodifikation berättade att väder också kommer att användas för att skapa
krig eller torka och svält. Detta pågår sannolikt redan nu. Det kommer att bli
olagligt att odla vår egen mat – något som redan nu händer i USA.14 Dr Day
13

Artikeln finns som pdf på http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=13588.
Det finns många artiklar på Internet, bl.a. The Right to Grow Your Own Food Is Being
Hijacked by the Federal Government - http://naturalsociety.com/the-right-to-grow-your-ownfood-is-being-hijacked-by-the-federal-government/
14
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menar också att vi inte kommer att få ha rätt att äga och läsa vilka böcker vi vill.
Kom ihåg att hans bok skrevs 1969. Sen dess har vi sett många av Dr Days
förutsägelser besannas (s. 80).
Än så länge har inte alla fått chip eller implantat, men det är på gång. Vi
måste säga ifrån på skarpen. Detta är en värld vi inte vill ha.
”Kort sagt kommer allmänheten inte att ha förmåga att
tänka själva. De kommer bara
att som en papegoja kunna
förmedla de uppgifter de har
fått på föregående natts
nyheter.”
Zbigniew Brzezinski
(1928-2017)

Sexualitet och Illuminati
Enligt Henry Makow engagerar Illuminati sig i sexuella ritualer som exempelvis
gruppsex, homosexualitet, sadomasochism, incest och pedofili. De lotsar in oss i
sin satanistiska kult med hjälp av pornografi, massmedia och den bristande
skolundervisningen (s. 20). Henry Makow menar att Illuminati är en
homosexuell kult. Han berättar att Rockefellers år 1973 beordrade American
Psychological Association att ändra homosexualitet från att betraktas som en
avvikelse till att ses som en självvald normal livsstil. Rockefeller mutade
forskare så de drev denna tes. Kritik mot homosexualitet blev bannlyst som
”hat” (s. 20).
I ett särskilt kapitel i boken undrar Henry Makow om Michael Jackson
blev en sexslav för Illuminati (s. 49). Han refererar till en bloggare som menar
att CIA har använt MK-ULTRA för att hjärntvätta kändisar och nämner
Madonna, Britney Spears, Elvis och Michael Jackson. En storebror till
Michael menar att deras pappa använde Michael i sena nattliga möten med
”viktiga affärskontakter” (s. 49) och att Michael brukade må dåligt i flera dagar
efter dessa kontakter. Illuminati ville visa sin makt genom att skapa och bryta
ner våra idoler inom underhållningsindustrin, för att de skulle genomföra den
underhållning som Illuminati vill sprida (s. 51).

Pedofili
Flera artiklar i boken berör ämnet pedofili. Hemliga nätverk med satanister och
kriminella som arbetar som framstående advokater och domare, politiker,
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affärsmän och polischefer och som samtidigt är pedofiler och som är
involverade i människosmuggling och droghandel (s. 55)

Homosexualitet
Henry Makow ser homosexualitet som en sexuell avvikelse. I Sverige ansågs
homosexualitet vara en sjukdom fram till 1979, även om det blev legaliserat
redan år 1944. Homosexualitet har blivit alltmer samhälleligt accepterat.
Enligt den danske vishetsläraren Martinus är homosexualitet en fråga om
en naturlig, organisk utveckling. Alla människor har två "poler", en primär och
en sekundär. Den primära polen hos män är maskulin och hos kvinnor feminin
och har sitt säte i könsorganen. Den sekundära polen har sitt säte i hjärnan och är
feminin hos män och maskulin hos kvinnor. Genom många inkarnationers
lidandeserfarenheter och kamp för överlevnad växer den sekundära polen
alltmer. Så småningom i något liv i framtiden kommer det inte längre att finnas
män och kvinnor, bara Människor. Då har polerna kommit i balans.
Vad Martinus tar upp är dock att pervers introduktion, exempelvis
homosexuella övergrepp innan en pojke/man är mogen för det, kan skapa
problem med den sexuella identiteten. Inom Illuminatikretsar verkar det vara
just detta som pågår. I min artikel om Henry Makows Illuminati 3 har jag med
en berättelse som jag upprepar här.15
I en skrämmande artikel i november 201316 berättar Rabbi Nuchem
Rosenberg för reportern Christopher Ketcham:
Vid ett besök i Jerusalem 2005 gick Rabbi Rosenberg in i en mikvah 17 i en av de
heligaste stadsdelarna i staden Mea She'arim. "Jag öppnade en dörr som gick in i
en schvitz" (ett ångbad, mitt tillägg, PH), berättade han för mig. "Ångor överallt,
jag kunde knappt se. Mina ögon anpassade sig och jag såg en gammal man, min
ålder, ett långt vitt skägg, en helig man som sitter i ångorna. På hans knä, vänd
bort från honom, sitter en pojke, kanske sju år gammal. Och den gamla mannen
har analsex med den här pojken. "
Rabbi Rosenberg gjorde en paus, samlade sig och fortsatte: "Pojken var spetsad
på mannen som ett djur, som en gris och pojken sa ingenting. Men hans ansikte
avslöjade fruktan. Den gamle mannen tittade på mig utan rädsla, som om det var
helt naturligt. Han slutade inte, jag blev så arg, jag konfronterade honom. Han
tog bort pojken från sin penis och jag tog pojken åt sidan. Jag sa till mannen:
15

http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf
The Child-Rape Assembly Line (Våldtäkter på barn på löpande band)
https://www.vice.com/en_us/article/the-child-rape-assembly-line-0000141v20n11?utm_source=vicefbus
17
En Mikvah är ett rituellt judiskt bad. Mikvaot används främst av ortodoxa judar. En mikve
byggs enligt rabbinska direktiv. I förbindelse med en mikve måste det finnas levande vatten
(Wikipedia).
16
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"Det är en synd inför Gud, en mishkovzucher. Vad gör du med den här pojkens
själ? Du förstör denna pojke!" Han hade en svamp på en pinne för att tvätta
ryggen, och han slog mig över ansiktet med den. "Hur vågar du avbryta mig!"
Rabbi Rosenberg sa ”Jag hade hört talas om dessa saker länge, men nu hade jag
sett. "

Rabbi Rosenberg började efter den händelsen att aktivt agera mot denna pedofili
och han blev utesluten ur alla judiska församlingar och blev inte längre
välkommen till dessa ”ångbad”, mikvahs. Han blev också attackerad av unga
män med blekmedel som kastades i hans ansikte. Han fick brännskador. Han har
en blogg och tar emot utsatta pojkar och deras mödrar och han berättar att
pojkarna ofta blöder från anus. Pojkarna ”har blivit zombier för livet”, säger
han. Detta är enligt honom ritualer bland ortodoxa judar.

Terrorattacker
Henry Makow menar att alla s.k. terrorattacker är genomförda av säkerhetstjänsterna som i sin tur styrs av Illuminati. Han nämner attacken mot tvillingtornen i New York den 11 september 2001 som genomfördes av CIA och
Mossad och menar att ägaren, Larry Silverstein, som är en Illuminatijude,
bekräftade att det var en planerad rivning (s. 22).

Påven
Henry Makow ställer i ett kapitel frågan om påven Franciskus egentligen är
katolik (s. 40). Han är jesuit.18 Detta blir särskilt märkligt med tanke på den ed
man avger som jesuit.19
År 2004 pratade påven John Paul II om ”den nya världsordningen” som
bygger på FNs mål. Författaren menar att när en påve formulerar sig så, så är
han en del av den Luciferiska konspirationen för att bygga en ny totalitär
världsordning. FN-skrapan byggdes på mark som donerats av Rockefellers som
en front för den Luciferiska elitens diktatur (s. 41).
Enligt en författare som Henry Makow refererar till, Piers Compton, en
f.d. katolsk präst, blev påvedömet infiltrerat av Illuminati år 1958 när John
XXIII blev påve. Det var kulminationen av en 200-årig kampanj för att infiltrera
och förstöra den katolska kyrkan. Illuminatis främsta fiende var och är den
kristna kyrkan.
Compton skrev en bok, The Broken Cross – The Hidden Hand in the
18

Varför blev påven Franciskus jesuit? - http://jesuiterna.se/varfor-blev-paven-franciskusjesuit/
19
Jesuiteden, vad säger den?- http://gospel.jesuslever.eu/jesuiteden-vad-sager-den-spion-videoblodsdad-kyrkan-pavens-tjanare/
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Vatican (1981). Det böjda korset är en symbol för ”Odjurets märke”.20 Det
användes av svartmagiker och trollkarlar för satanistiska ockulta ändamål.

Påven Franciskus med det böjda korset

Compton menar att den moderna fasen av den Luciferiska konspirationen finns
hos Adam Weishaupt som skapade Illuminati den 1 maj 1776. Det blev det
datum som ”arbetarrörelsen” sedan valt att fira som sin dag. Det var Illuminati
som skapade socialismen och kommunismen. Det är den fasad bakom vilken
bankerna och monopolkapitalisterna strävar efter att äga allt (s. 43).

Diverse teman
Henry Makow tar upp diverse teman i sina kapitel, exempelvis om Bohemian
Grove där Illuminati träffas för satanistiska ritualer (s. 62), kidnappningen av
Madelaine McCann, vars föräldrar enligt författaren var medlemmar i en
Illuminatiring och själva var mindkontrollerade slavar. Han menar att J.K.
Rowling som påstår sig ha skrivit böckerna Harry Potter var en Illuminatislav.
Han menar att Rowling var närvarande när Madeleine dog. Rowling blev utvald
för att stå som författare för böckerna eftersom hon var så ”formbar”, men det
var en annan som skrev, Emily Gyde, som var en avhoppare från Illuminati (s.
81). Henry Makow presenterar många tankeväckande, omskakade och otroliga
uppgifter i boken. Tänk om hans berättelser är sanna!
Författaren funderar över vad som kan vara på gång nu. Det är flera källor
som menar att Illuminati kan komma att använda holografisk teknik, ”Project
Blue Beam”, som är en global ljusshow för att manifestera Messias återkomst
på skyarna (s. 125). Henry Makow berättar om Raelianerna. Den Raeliska
Rörelsen (tidigare kallad Raeliska Religionen) är världens största UFOUppenbarelseboken kapitel 13 – De två odjuren.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Uppenbarelseboken+13&version=SVL
20

11

organisation som har över 60,000 medlemmar i 90 olika länder. I Sverige lär det
var ett 20-tal. Det är en ateistisk rörelse, som tror att livet skapades av
människor ifrån en annan planet i ett annat solsystem. De skapade oss genom
genetisk ingenjörskonst som kan jämföras med dagens sätt att manipulera DNA.
Raeliska rörelsen är inte den enda grupp som tror på detta, men det är ett ämne
för en annan artikel.21
En uppgift som gör mig undrande är kopplingen som Henry Makow gör
mellan Illuminati, teosofin och Rosenkreutzarna och han kallar dessa för
satanistiska kulter (s. 86). Jag har förstått att det finns nära kopplingar mellan
Frimurarna och teosofin och Rosenkreutzarna, men inte hur dessa kopplingar ser
ut. Jag har också läst att det finns kopplingar mellan nazismen och teosofin. Det
är områden jag vill undersöka djupare.
Henry Makow nämner också den sociala ingenjörsaktiviteten som handlar
om Mind control och som bland annat är kopplat till Tavistock Institute, som
bland annat medvetet skapade det han kallar för Beatlesfenomenet med
skrikande tonåringar som bussades in från flickskolor. Beatles utnyttjades
genom att de kombinerade rock med mystik, långt hår och hinduisk dyrkan. De
gjorde den indiske vishetsläraren Maharishi Mahesh Yogi känd för
västvärlden. Det blev inne att ägna sig åt Transcendental meditation, TM. I
många av Beatles sånger finns droger med. John Lennons sång Imagine
attackerar religionen. Henry Makows texter avslöjar agendor jag inte hade en
aning om. Skakande!
En uppgift som också var omskakande och tänkvärd var berättelsen om
Martin Luther, skaparen av Reformationen. Med stöd av sina judiska vänner,
judisk finansiering och judarnas auktoritet genomförde Luther framgångsrikt
”komplotten” mot den Katolska kyrkan (s. 183).
Flera av kapitlen i Makows bok tar upp satanismen på olika sätt, inom
musiken, inom filmen, inom konsten och i media, men vi är inte medvetna om
de uttryck det har. I och med det blir vi omedvetet indoktrinerade, mindkontrollerade.
Ju mer jag läser Henry Makows texter, desto mer inser jag vikten av att
tvingas ta del av dessa omvälvande tankar för att ”vaccinera” oss för
manipulering och lömsk påverkan från den dolda makten. Han menar att
samhällen styrs av ”förändringsagenter” som ofta är ”feminister, marxister,
socialister, liberaler eller naiva New Agare” (s. 87). Och jag måste tvingas inse
att jag varit en av dessa omedvetna ”förändringsagenter”, en av dessa ”nyttiga

21

Jag har läst Zecharia Sitchins intressanta böcker, bland annat Den tolfte planeten och skrivit
en artikel på temat -Hur blev människan egentligen människa? - Den finns på
http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
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idioter” som förmedlat Illuminatis agenda utan att ha en aning om det. Sent ska
syndaren vakna!

Är judendomen en ras eller en religion?
I ett kapitel refererar Henry Makow till professorn i historia Shlomo Sand som
skrev boken The Invention of the Jewish People (2009). Han menar att dagens
judar inte är ättlingar till det bibliska hebreiska folket utan kommer från olika
raser som konverterat till judendomen. Författaren menar att de flesta judarna
själva är omedvetna om att den Talmudiska judendomen är en satanistisk hemlig
kult, precis som Frimurarna och inte en religion. Man behöver inte tro på Gud
för att vara jude (s. 131). Henry Makow menar att det Talmudiska beteendet
sannolikt är orsaken till anti-semitismen (s. 147). Judarna har i ett par tusen år
utvisats från många av Europas länder. Det lär enligt vissa källor vara över 85
länder som fördrivit judarna 109 gånger eftersom några länder fördrev dem flera
gånger. Hitler var således inte först. Snarare kanske han blir den siste eftersom
Förintelsen skapat en ”skyddssköld” mot anti-semitism.22 Författaren menar
dock att anti-semitismen ökat på senare år. Han tror att det ligger två
huvudsakliga orsaker bakom detta, Israels attack mot Libanon år 2006 samt mot
Gaza 2008, samt tron att judarna ligger bakom finanskrisen (s. 163).
I ett särskilt kapitel, Zionists Endores Anti-Semitism (”zionisterna stödjer
anti-semitism), refererar Henry Makow till prästen Ted Pikes analys där han
listar 14 punkter på kriterier som beskrivs som anti-semitism (s. 164f). Henry
Makow drar utifrån denna lista slutsatsen att om man tror på sanning och
rättvisa så är man anti-semit. Om man tror på rätten till yttrandefrihet, rätten att
fritt söka sanningen och på den demokratiska processen, så är man anti-semit.
Om man opponerar sig mot tyranni, korruption och mord, då är man anti-semit
(s. 165).
Världens judar har således inte någon genetisk koppling till det forntida
folket i det Heliga landet. Detta är något som även Arthur Koestler beskriver i
boken Den trettonde stammen (1976) där han berättar om khazarerna som
tvingades lämna sitt hemland Khazarien på 700–800-talen e.Kr. De
konverterade till judendomen och lär enligt vissa källor utgöra omkring 80-90%
av dagens judar. Arthur Koestler menar att det därför är meningslöst att använda
begreppet ”anti-semitism” eftersom Khazarjudarna inte är ättlingar till
semiterna.
Marranos är judar som låtsas vara kristna, men som i hemlighet praktiserar
judendom. Grundaren av jesuiterna, Ignatius Loyola, var en Marrano (s. 137).
Enligt Henry Makow är Marranos originalmodellen för Frimurarna och
22

Jag beskriver detta i min artikel om David Dukes bok Den judiska rasismen (2015). Min
artikel finns på http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf
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Kommunisterna. Precis som Frimurarna har Marranos ett speciellt handslag för
att känna igen varandra.

Påven hälsar med Frimurarhandslag

En nämndeman hälsar på Breivik med
Frimurarhandslag

I ett kapitel diskuterar Henry Makow Zionisternas sätt att tänka och vara.
Han refererar till en bok av Manfred Gerstenfeld, som var ordförande för
Jerusalem Center of Public Affairs. Artikelns rubrik är Behind the Humanitarian
Mask: The Nordic Countries, Israel, and the Jews (2008).23 Författaren menar
att Zionisterna aldrig ångrade något de gjorde eftersom de ansåg att de aldrig
hade fel (s. 162). Den kritik de möter beror inte på deras egna handlingar eller
deras eget beteende. Det beror istället på det hat eller de fördomar som ”de
andra” känner och har. De är själva ofelbara och oemottagliga. 24
De vanliga judarna används för att bygga Rothschilds Tusenåriga
Kungarike (är det detsamma som Fjärde Riket?) och när de inte längre behövs så
blir de åsidosatta. Zionisterna kan Enligt Gerstenfeld inte svara på kritik med
sakliga genmälen, eftersom de inte har några sakliga svar. Istället svarar de med
attacker, förlöjliganden, smutskastning, hot, legala aktioner och attacker mot
människors levebröd (s. 162).25
Henry Makow menar att judarna inte är Guds utvalda folk, utan Satans (s.
165).

23

Boken finns som pdf på Internet - http://www.jcpa.org/text/nordic.pdf
I skrivande stund läser jag Thomas Eriksons bok Omgiven av psykopater – Så undviker du
att bli utnyttjad av andra (2017). Eriksons beskrivning av psykopater stämmer med Makows
beskrivning av zionisterna. Kan det vara som Jan Gillberg skrev i DSM nr 1/2006, Styrs
världen av PSYKOPATER? Det ser inte bättre ut.
25
Varför börjar jag tänka på föreningen Vetenskap och Folkbildning eller Expo när jag läser
detta? Vetenskap och Folkbildning, VoF, är en rikstäckande förening som vill främja
folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Det är jättebra, men frågan är hur det
görs? Expo granskar, dokumenterar, analyserar och upplyser om intoleranta, rasistiska och
högerextrema grupper och idéer för att stävja dess inflytande i samhället – enligt hemsidan.
Det är OK – men hur görs det? Vilka bedömningskriterier använder de?
24
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Hitler var Gudasänd för Israel
Ett mycket intressant kapitel i boken diskuterar Hitlers roll. Om han inte hade
funnits skulle zionisterna varit tvungna att uppfinna honom, menar Henry
Makow. Men ”kanske de gjorde det”, skriver han (s. 158). Majoriteten av de
tyska judarna tog avstånd från zionismen, d.v.s. den rörelse som ville skapa
Israel. De upplevde sig som tyskar. Tack vare Hitler tvingades omkring 60,000
judar att emigrera till Israel. Tack vare överenskommelsen mellan zionisterna
och nazisterna överfördes judisk egendom till ett värde av 100 miljoner dollar
till Israel (s. 158). Överenskommelsen innebar att Israel fick verktyg, råmaterial,
industrier, maskiner, jordbruksmaskiner samtidigt med att de fick arbetskraft
och kapital. Det var en tid när det bara fanns 200,000 judar i Palestina, de flesta
av dem var anti-zionister. Samtidigt fanns det omkring 800,000 palestinier.
Henry Makow menar att de kungliga familjerna i Europa sannolikt delvis är
judar eftersom judarnas naturliga allierade var aristokratfamiljer och det
förekom blandäktenskap.
Henry Makow drar slutsatsen att vi numera lever i ett dekadent, ytligt och
skenheligt samhälle där människorna sålt sina själar för sex och pengar och där
massmedia och utbildning ägnar sig åt propaganda och indoktrinering (s. 153).
Är det så illa?

Spanska sjukan
I ett av de sista kapitlen tar Henry Makow upp Spanska sjukan och undrar om
den var skapad av människor (s. 195). Eftersom min mormor dog av Spanska
sjukan när min mamma var bara 7 år, så blev jag extra nyfiken. År 1948
berättade en f.d. Gestapochef, Heinrich Mueller, att CIA hade skapat den mest
fruktansvärda plågan i världshistorien som under åren 1918-1919 smittade 20 %
av världens befolkning och dödade mellan 60 och 100 miljoner människor.
Mueller berättade att epidemin startade i USA som ett bakteriologiskt vapen,
som först smittade amerikanska soldater i mars 1918 och som sen spred sig över
världen. Den var tänkt att användas i Tyskland under första världskriget, men
han menar att man tappade kontrollen över den och istället slog den tillbaka mot
amerikanarna och mot nästan alla andra (s. 195).

Drabbade av Spanska sjukan
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Henry Makow skriver att man inte kan låta bli att undra över om den inte
var ett medvetet sätt att begränsa världens befolkning, ett vapen som skulle
kunna användas igen. Vissa forskare har enligt Henry Makow sett kopplingar
mellan Spanska sjukan och Fågelinfluensan 2009.26

Kabbalistiskt tyranni
I kapitlet NWO: Front for Cabalist Jewish Tyranny (NWO: Fronten för den
kabbalistiska judiska tyrannin) refererar Henry Makow till den svenska
författaren och filmaren Jüri Linas bok Under Skorpionens tecken (2002) (s.
167). Jüri Lina har ägnat många år åt att forska om Frimurarna och Kommunisterna och kan nog anses som en av världens främsta experter inom området.
Han berättar om de ohyggligheter, den terror, som förekom i Sovjet under
Frimurarjudarna Lenins och Stalins tid. Eftersom Lina kan många språk, bland
annat ryska, har han haft möjlighet att granska arkiven och studera frisläppta
dokument efter Sovjets sönderfall. Boken finns nu på engelska och blev därmed
tillgänglig för en vidare läsekrets.
Illuminatis sociala experiment i Sovjet var en ”social katastrof”. 150
miljoner människor mördades eller dog som ett resultat av Bolsjevikjudarnas
”revolution”, vilken finanseriades av Illuminatis och Frimurarjudarnas
bankkartell. I kommunistiska och Maoistiska Kina mördades 60 miljoner
människor. ”Dessa satanistiska regimer förstörde två utvecklade civilisationer”
(s. 170). Trots dessa grymheter fortsätter Illuminati att styra världen mot en ny
världsordning i kommunistisk tappning. Henry Makow frågar sig om det kan
vara anledningen till att sanningen om dessa kommunistiska ”revolutioner”
döljs, inte talas om, ”inte må berättas om”.

Förintelsen
Var Illuminatijudarna ansvariga för den nazistiska förintelsen? Det är ett tema
för ett par kapitel i boken. Henry Makow refererar till en författare, Gunther
Plaut, som antyder att de Frankiska judarna var ansvariga för den nazistiska
förintelsen (s. 207). Tanken hade märkligt nog stöd hos den judiske författaren
Elie Wiesel, den mest kände s.k. ”överlevaren”, som till och med fick Nobels
fredspris år 1986 för sitt ”engagemang mot våld, repression och rasism”. 27
Den självutnämnde Messias, Jacob Frank (1726-1791) ledde en satanisk
H1N1-utbrottet 2009 – Fågelinfluensan https://sv.wikipedia.org/wiki/H1N1-utbrottet_2009
27
Nicholas Kollerstrom berättar i sin bok Breaking the Spell att Elie Wiesel, som påstod att
han varit i Auschwitz och hade nummer A7713 tatuerat på sin arm (en tatuering han aldrig
visade), var en ”bedragare av värsta slag”, eftersom han stulit identiteten från en man som
faktiskt varit i Auschwitz och hade nummer A7713 tatuerat på sin arm. Min artikel om
Kollerstroms bok finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
26
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rörelse mot den ortodoxa judendomen. Han menade sig vara en reinkarnation av
den satanistiske bedragaren Shabbetai Zvi (1626-1676). Deras syfte var som
tidigare nämnts att förstöra den sociala ordningen, nationer, familjer, raser,
religion och ägandet av fast egendom. I dess ställe uppmuntrades otrohet, incest
och pedofili. Detta är den ockulta grunden till den ”sexuella frigörelsen” menar
Henry Makow (s. 207). Inspirerade av Kabbala praktiserade de ”helighet genom
synd”.
Rotschildfamiljen var Sabbatean-Frankister, 28 den kult som styr världen
enligt författaren. Den kallas också "Cult of the All-Seeing Eye" – Det allseende
ögats kult. Det allseende ögat som finns på endollarsedelns baksida.

Denna satanistiska rörelse skapade Illuminati, kommunismen och NWO, den
nya världsordningen, och den kontrollerar världen idag, enligt Henry Makow (s.
207). Samtidigt som Illuminati låtsas vara judar så försöker de attackera och
förstöra även judendomen som en hämnd för att de tidigare blivit bannlysta och
förtalade av dem. Henry Makow menar att det därför finns en okänd konflikt
inom det judiska folket och att ”kättarna” tagit kontroll genom zionismen. På
grund av anti-semitismen har Illuminati kunnat förmå och organisera sig så att
judarna ändå håller fast vid deras ”skurkaktiga ledarskap” (s. 207). Men tydligt
är att vissa grupper av judar genomskådat detta, vilket dessa bilder visar.

28

The Satanic Cult That Rules the World https://www.henrymakow.com/the_satanic_cult_that_rules_th.html
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Henry Makow menar att den nazistiska hierarkin sannolikt hade sitt ursprung i
Frankismen. För närmare analys hänvisar jag till boken (s. 207ff). Illuminati
skapade både kommunismen och nazismen för att förstöra Ryssland och
Tyskland, menar författaren (s. 211).
Henry Makow citerar Heineke Kardel från boken Adolf Hitler: Founder of
Israel (1974), där författaren räknar upp de nazister som hade judiska rötter:
Adolf Hitler, Rudolf Hess, Hermann Göring, Josef Goebbels, Alfred
Rosenberg, Hans Frank, Heinrich Himmler, von Ribbentrop, och många
flera. Det är flera författare som kommit med liknande påståenden så det ligger
sannolikt något i det.
Henry Makow för fram tesen att andra världskriget var en ”hoax”, en bluff
som hade vissa bakomliggande syften och att alla sidor i kriget finanseriades och
organiserades av Illuminatis (Frimurare) Sabbatean-Frankistiska judar. Syftet
var att förstöra den västerländska civilisationen och demoralisera befolkningen
genom att tillintetgöra ledningarna i de olika nationerna (s. 210).

Avslutningsvis
Jag vill sluta som jag började. Om
Illuminati upphörde att existera år 1785 så
är den ändå ofantligt mäktig i sin hemliga
tillvaro – eller kanske just därför. Det är
hög tid att vi drar fram den i ljuset igen och
därmed försvagar dess makt. Illuminati står
ju för upplysning. Låt oss hjälpas åt att
upplysa om den och dess verksamhet!
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