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Det har under de senaste åren avslöjats alltmer att de som styr världen inte är de 

nationella politikerna och regeringarna utan en grupp som kallas lite olika av olika 

författare, ”Enprocentaren”, Cabal, Frimurarna, Committé of 300, Deep State, 

Illuminati, Sionisterna, Khazar-maffian med mera. Det har inte varit lätt att försöka 

förstå. Så Jim Marrs’ bok ”Illuminatorden – Det hemliga sällskapet som tog över 

världen”, som dessutom översatts till svenska av Peter Pettersson som driver 

förlaget Anarchos, blev verkligen en välkommen och ovärderlig källa. 

  Boken omfattar stora områden som exempelvis forntida teknologi, 

mysterieskolorna, olika hemliga sällskap och ordnar, som frimurarna, Skull and 

Bones, sionismen och många flera. Boken är lite av en uppslagsbok för den som 

vill förstå makteliten i världen. Att dessutom få läsa på svenska underlättar 

avsevärt. Annan litteratur jag läst inom området är naturligtvis på engelska.1 Att 

studera och förstå blir alltmer viktigt ju mer förvirrade vi blir av det som händer i 

världen, så vi inte låter oss luras och bedras av falsk historieskrivning och 

nyhetsförmedling och att vi dessutom kan göra motstånd mot utvecklingen av ett 

samhälle vi inte vill ha. 

 
1 Övriga böcker jag läst om Illuminati och Makteliten i världen och skrivit artiklar om bl.a.: 

Coleman, John Dr (1991)“Historien om Committee of 300” av Dr. John Coleman (1991) - 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf 

Dice, Mark “Inside The ILLUMINATI - Evidence, Objectives, and Methods of Operation” 

(2014) - http://www.piahellertz.com/Inside_The_Illuminati-Mark_Dice.pdf  

Makow, Henry (2010)”ILLUMINATI 2 – Deceit and Seduction” - 

http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf 

Makow, Henry (2014) “ILLUMINATI 3 - Satanic Possession” av - 

http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf 

White, Frank (2013) ”Vad är Illuminati? Om hemliga sällskap, symboler, blodslinjer och New 

World Order” - http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf 

 

 

 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
http://www.piahellertz.com/Inside_The_Illuminati-Mark_Dice.pdf
http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf
http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf
http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf


2 

 

Vem är Jim Marrs? 

Jim Marrs är en prisbelönt journalist och författare. Han föddes 5 december 1943 

och dog den 2 augusti 2017. Han har ägt flera tidningar och arbetat för andra. Det 

han inte vet och skrivit om exempelvis UFO-fenomenet är inte värt att veta. Hans 

bok ”Alien Agenda” (1997) är den mest sålda i världen om ämnet UFO. Den ligger 

på mitt nattduksbord och väntar på att bli läst      . En annan som väntar på att bli 

läst är hans ”Our Occulted History – Do The Global Elite Conceal Ancient 

Aliens?” (2015).2 Där berättar han om den mänskliga civilisationens ursprung, 

om främmande varelser som besökte Jorden och som enligt Marrs fortfarande kan 

vara här idag. Det är en omfattande undersökning som innehåller många 

väldokumenterade vetenskapliga och historiska texter och källor. Denna 

information kommer när den sprids att förändra hur vi ser på mänsklighetens 

ursprung och samhällets nuvarande tillstånd. Jag förstår att Jim Marrs kommer in 

på dessa teman i de böcker jag har som väntar på att bli lästa, vilket de sista 

sidorna i ”Illuminatorden” antyder. 

  Han skrev också ¨boken ”Crossfire: The Plot That Killed Kennedy” (1989) 

som låg till grund för Oliver Stones film ”JFK”, om mordet på presidenten.  

 
Hemliga sällskap 
Allmänheten inklusive jag själv fick första gången kännedom om Illuminati genom 

Dan Browns böcker ”Änglar och demoner” (2000) och ”Da Vinci-koden” (2003). 

Browns böcker gjorde Illuminatorden känd för allmänheten. Mark Dice menar i 

sin bok ”Inside the Illuminati - Evidence, Objectives, and Methods of Operation” 

(2014) att Dan Browns version var långt ifrån sanningen och att den snarare fick 

fungera som en ”desinformationskampanj” (Dice, s.5).3 

  Jim Marrs beskriver i detalj många hemliga sällskap exempelvis frimurarna, 

Illuminatorden, Rosenkreutzarna, Tempelherreorden, Skull and Bones, Malteser-

 
2 ”Vår ockulta historia – Döljer den globala eliten forntida utomjordingar?” 
3 Min artikel om boken ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Inside_The_Illuminati-Mark_Dice.pdf  

http://www.piahellertz.com/Inside_The_Illuminati-Mark_Dice.pdf
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orden med flera. Några hade jag aldrig hört talas om exempelvis Assassinerna och 

Roshanirörelsen. En av hans källor menar att det finns över 600 hemliga sällskap 

som är verksamma idag (s. 2). 

  Han beskriver också en del av de initieringsritualer som förekommer i vissa 

hemliga sällskap. Riktigt otäcka... Han nämner bland annat Stanley Kubricks 

avslöjande film ”Eyes Wide Shut”. Marrs bekräftar vad jag hört tidigare, att delar 

av filmen spelades in i ett palats som ägs av en medlem av Rothschildsläkten (s. 

x). Kubrick dog innan filmen släpptes. 

  Författaren berättar om de olika, ibland motstridiga, berättelser som 

förmedlats av olika författare genom åren om de olika hemliga sällskapen.  

 

Målet är globalism, en ny världsordning 

Jim Marrs berättar om de teorier som ligger bakom den agenda som Illuminat-

orden och de olika hemliga sällskapen arbetar för. Han menar att de ”nu infiltrerat 

varje regering och alla aspekter av samhället” (s. xiii).4 Han skriver att ”Tanken 

att en liten grupp av internationellt verksamma men sammanlänkade individer kan 

ha kontroll över värdens finanser och handel, bekräftades av forskare vid Swiss 

Federal Institutet Technology i Zürich” ( s. xiv). Jag kan bara konstatera att vi s.k. 

”konspirationsteoretiker” får mer och mer bekräftelse. 

  Redan i sitt förord citerar Jim Marrs ett antal framstående, kända personer. 

Det är avslöjande citat. Exempelvis refererar han till Denis Healey som en gång 

tjänstgjorde som Storbritanniens försvarsminister för det brittiska Labourpartiet 

som sa: ”Världshändelser inträffar inte av misstag. Man har sett till att de händer 

… de flesta av dem är iscensatta och styrs av dem som håller i penningpungen!” 

(s. xiv). Citaten avslöjar genomgående att världen styrs av en maktelit. James 

Forrestal som var USAs förste försvarsminister sa:  

 
  ”Dessa män är inte inkompetenta eller dumma. De är slipade och mycket   

  begåvade. Konsekvens har aldrig varit ett kännetecken på dumhet. Om de endast  

  vore dumma, så skulle de ibland göra misstag som är till vår fördel.” (s. svii)  

 
4 Infiltrering, ”entrism”, är en medveten agenda för Maktelitens agenter. Se bland annat Will 

Clarks bok ”Obama, Hillary, Saul Alinsky, and Their Useful Idiots” (2015) - 

http://www.piahellertz.com/Obama_Hillary_Saul_Alinsky_-_Useful_Idiots.pdf  

http://www.piahellertz.com/Obama_Hillary_Saul_Alinsky_-_Useful_Idiots.pdf
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Jag är nyfiken på vilka som befinner sig i den tomma svarta toppen på maktpyra-

miden ovan och jag tycker att Jim Marrs är inne på att avslöja det. 

  James Paul Warburg, som var son till förste ordföranden i Federal Reserve 

System, som är USAs privatägda centralbank, berättade inför ett senatsutskott i 

USAs kongress: 

Vi ska ha en världsregering vare sig vi vill eller ej. Den enda frågan är om 

världsregeringen kommer att uppnås genom erövring eller samtycke (s. xviii) 

Jim Marrs nämner Hitler som ”uppfattade en äkta konspiration, men i hans 

trossystem härstammade denna konspiration från judar” (s. xx).  

  Makteliten har varit öppna med sina syften, men många av oss har inte 

lyssnat. Jim Marrs bok gör det möjligt för oss att lyssna och försöka förstå. 
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Att ”vakna” 

På senare år har allt fler röster höjts för att mänskligheten måste ”vakna”. Det är vi 

som anser oss vara ”vakna” som kräver att ”de andra” också måste ”vakna”. Vad 

det innebär har jag grubblat över en längre tid. Vad är det som kan få människor att 

”vakna”? Min egen personliga erfarenhet är att jag plötsligt insåg att det mesta jag 

tagit för sant i stället visat sig vara en stor lögn. Och ”uppvaknandet” har inte varit 

en engångsinsikt, utan det har varit som att skala en lök. När jag trodde att jag var 

”medveten” så kom en ny kalldusch och ytterligare ett lager av ”sanningar” har 

slagits i spillror. I början var det plågsamt. Jag fick till och med gå i psykoterapi 

för att få ordning på min världsbild. Men med tiden har detta ”lökskalande” snarare 

blivit en spännande resa mot okända mål.  

  Jag tror att den första insikten man behöver få för att ”vakna” är insikten om 

att det inte är statsministern eller andra lokala maktpersoner som har den verkliga 

makten. De är i stället lydiga, lojala ”nyttiga idioter”, ”useful idiots”, vilket lär 

vara Lenins begrepp.5  

  När jag ändå nämner Lenin så berättar Jim Marrs som refererar till Douglas 

Reed, en före detta korrespondent för Londontidningen Times, att kommunismen 

direkt kan härledas från Illuminatorden. Reed hade kommit fram till att en 

”’permanent organisation av hemliga konspiratörer i alla länder’ såg till att 

världsrevolutionen som en permanent idé och ambition växte fram” (s. 299). Reed 

menade också att ”kommunismen och den ryska revolutionen även var den ’största 

kända judiska triumfen och hämnden’ eftersom den var ’organiserad, styrd och 

kontrollerad av judar som hade vuxit upp i Rysslands Talmud-kontrollerade 

områden’” (s. 300).  

  Karl Marx var jude. Marrs berättelser om Marx och hans utveckling och 

förändring, bland annat från djupt kristen till satanism är verkligen intressant och 

något omskakande för en gammal Marxist som jag, en världsbild jag övergav i 

början av 80-talet (s. 301). 

       
Både Marx och Lenin var frimurare, vilket de visar genom att dölja sin högra hand. 

 
5 Jag har nyligen läst Will Clarks bok ”Obama, Hillary, Saul Alinsky and their Useful Idiots” 

(2015) där författaren går djupare in på begreppet ”useful idots”. Min artikel om Boken - 

http://www.piahellertz.com/Obama_Hillary_Saul_Alinsky_-_Useful_Idiots.pdf.  

http://www.piahellertz.com/Obama_Hillary_Saul_Alinsky_-_Useful_Idiots.pdf
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  Även Lenin hade judiska rötter. Marrs konstaterar att ”nästan alla ledande 

kommunister som tog kontroll över Ryssland 1917-1920 var judar eller hade 

judiska släktmedlemmar i det förflutna” (s. 311). Författaren menar att det 

sannolikt var så att de flesta var ”illuminerade’ med esoterisk och kabbalistisk 

teologi” (s. 311).  

 Samtidigt betonar Jim Marrs att ”Det måste stå klart att dessa världs- 

revolutioner inte kan skyllas på alla personer med judisk tro. Faktum är att 

majoriteten av offren, oavsett om det gäller revolutionens Frankrike eller 

Ryssland, och definitivt när det gäller Nazityskland, var judiska” (s. 312). 

  Målen för de ryska kommunisterna var i princip desamma som de mål som 

Illuminatorden och det kontinentala frimureriet hade. De var också nästan identiska 

med Hitlers nationalsocialistiska mål. Marrs menar att det tyder på att de har 

samma källa. Han listar de olika målen.  

  Marrs refererar till den svensk-estniske författaren Jüri Lina, som beskriver 

den ryska kommunismen som ”en social katastrof” (s. 307). Jag undrar hur 

mycket dagens vänsterpartister och kommunister studerat historien? När jag var 

aktiv så studerade vi, vi studerade och diskuterade mycket, men bara de etablerade 

skrifterna av Marx och Lenin och Mao m.fl., inga kritiska skrifter.  

  Marrs refererar till en källa som menar att ”den nya världsordningen” är en 

beteckning på… 

”… en världsomspännande konspiration som håller på att iscensättas av en extremt 

mäktig och inflytelserik grupp av genetiskt besläktade individer, vilka innefattar 

många av världens mest förmögna människor, ledare inom den politiska toppen och 

framstående personer inom företagseliten liksom även medlemmar i den så kallade 

europeiska svarta adeln (dominerad av den brittiska kronan), vars mål är att skapa 

en (fascistisk) envärldsregering som lyder under deras agenda, och där alla 

nationalistiska och regionala gränser är utraderade (s. xix) 

  Jag har närstående och vänner som anser att den typen av tänkande är 

”konspirationsteorier” och som anser att det är självklart att våra folkvalda har all 

makt, även om det förekommer konflikter mellan politikerna. Det är bara som det 

ska vara. Så jag har fått för mig att insikten om att så inte är fallet kanske krävs för 

att man ska börja ”vakna”. Och då är Jim Marrs bok en ovärderlig källa för att få 

hjälp med ”uppvaknandet”.  

 Jim Marrs skriver att ordet ”konspiration” kommer från latinets ”conspirare” 

som betyder ”att andas tillsammans”(s. xx). En annan definition är ”en förbere-

delse”. ”En hemlig födelsedagsfest är en plan som hålls hemlig för jubilaren” (s. 

xx). Det var ett extra roligt exempel eftersom det var exakt det jag blev utsatt för 

nyligen, i oktober 2021, när jag fyllde 80 år. Det var en fantastisk konspiration som 

min dotter genomfört under flera veckors tid      .  

  Författaren nämner i förordet ett antal händelser som vid den tiden uppfatta-

des som ”konspirationsteorier” men som med tiden visat sig vara sanna, 
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exempelvis Dreyfusaffären, Tonkinbuktintermezzot, att CIA mördade sina fiender, 

att medierna hade infiltrerats av CIA6 och många flera. Grävande journalister och 

visselblåsare har avslöjat. 

  Jim Marrs betonar att ”varje hänvisning till Illuminatorden måste skilja 

mellan den gamla bayerska organisationen, som nu är avvecklad, och 

illuminismens ideologi, som är mycket levande. Men för att fullständigt förstå 

illuminismen måste man spåra bakgrunden till denna filosofi bakåt genom 

historien till dess ursprung”, vilket författaren gör mycket ingående och 

spännande. 

Sumererna 
Jim Marrs menar att de hemliga sällskapens ”djupaste hemligheter” verkar gå att 

spåra tillbaka till forntidens Sumer i Mesopotamien. Det var den första kända 

civilisationen och den låg mellan floderna Eufrat och Tigris. Idag är platsen känd 

som Irak. Jag vill citera ett intressant och tänkvärt stycke: 

För vissa forskare är det mycket intressant att kunna konstatera att det i dag är 

förbjudet för amerikaner att resa till Irak – förmodligen den mänskliga 

civilisationens vagga, eller kanske till och med startpunkt för hela mänskligheten – 

såvida inte resenärerna ingår som en del i USA:s militär (s. 33) 

 

  Marrs berättar att president George W. Bush skickade in amerikanska styrkor 

över Iraks gränser. I Bagdad plundrade militärerna Iraks nationalmuseum på 

omkring 50,000 ovärderliga artefakter och lertavlor, vissa omkring 7,000 år gamla 

(s. 34). Den officiella anledningen för att sända in militära trupper var påståendet 

 
6 Något som bland annat avslöjades av den tyske journalisten Udo Ulfkotte i boken ”Journalists 

for Hire: How the CIA Buys the News” som jag skrev en artikel om - 

http://www.piahellertz.com/PRESSTITUTES-Om_kopta_journalister.pdf  

http://www.piahellertz.com/PRESSTITUTES-Om_kopta_journalister.pdf
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att Irak hade massförstörelsevapen (s. 35). Marrs går detaljerat igenom det som 

hände. 

  Han berättar också ingående om sumererna, vår allra tidigaste civilisation, 

som var en ”fullt utvecklad civilisation”. Den förmedlade kunskaperna om språk, 

juridik, matematik, jordbruk och odling och om astronomi.  

 
Sumerer 

 

  Jag kom i kontakt med teorin om sumererna första gången genom Zecharia 

Sitchins bok ”Den tolfte planeten” (2002). Sitchin menar att sumererna 

härstammar från ett utomjordiskt folk, Annunaki, som kom till Jorden på sin jakt 

efter det guld planeten behövde för att rädda sin atmosfär.7 För att orka med detta 

hårda arbete beslöt sig besökarna för att med hjälp av genmanipulation skapa en 

varelse som kunde göra det grova arbetet i gruvorna. Det blev människan, Adam 

och Eva och deras ättlingar. Boken kom att betyda mycket för mig och jag skrev en 

artikel om den.8 Jag har fortfarande problem med de olika namnen på dessa 

besökare, Annunaki, Nephilim, Elohim med mera. Är de samma folk eller inte? 

Studierna fortsätter. 

  Under sommaren 2021 läste jag Suzanne Divinskys trilogi om ”Visdoms-

koden”, som bygger delvis på vetenskap och delvis på fiction. Där berättar hon om 

dessa besökare från ”Nibiru”. Hon är naturligtvis inspirerad av Sitchin men även 

av Bibeln och av många andra forskare och författare.  

  Även arkeologen och författaren Hans Oreheim har berättat om sumererna 

och den tidiga civilisationen i sina böcker ”Den Förbjudna Kunskapen”(2015), 

 
7 Min artikel om boken heter ”Hur blev människan egentligen människa?” (2007, uppdaterad 

2013) - http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf  
8 ”Hur blev människan egentligen människa?” (2007, uppdaterad 2013) – Den ligger på min 

Boksida - http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf.  

http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
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”Den Förlorade Kunskapen” (2017) och ”Den Fördolda Kunskapen” (2017).9 

Oreheim hade själv under sina studier upptäckt att Gamla Testamentet ”var ett 

direkt plagiat av Sumerernas” skapelseberättelse. Så det var med stor spänning jag 

fördjupade mig i Jim Marrs berättelser. 

  Jim Marrs berättar om Sitchins forskning. Sitchin var en av bara ett par 

hundra forskare som kunde läsa och tolka de sumeriska lertavlorna som finns i 

tusentals på muséer runt om i världen. Jim Marrs menar att upp till en halv miljon 

kilskriftstavlor fortfarande ”ligger undangömda på muséer över halva värden” (s. 

8).   

 
Sumeriska lertavlor 

  Sitchin drar slutsatsen att det är sannolikt att dessa gamla invånare på Jorden 

måste ha kommit från en annan planet med sina mycket avancerade kunskaper och 

färdigheter. Han kallade den ”Nibiru”, den tolfte planeten i vårt solsystem 

eftersom han räknade in Solen och Månen. Den har en elliptisk bana och 

återvänder till Jordens närhet med 3,600 års mellanrum. Det finns mängder med 

teorier om Nibiru på nätet. 

 

 
9 Min artikel om Hans Oreheims böcker finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/Den_Forbjudna_Forlorade_och_Fordolda_kunskapen.pdf
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  De avancerade varelser som kom med Nibiru kom att betraktas som ”gudar” 

av de forntida folken. Jim Marrs menar att dessa gudar kan ha haft olika namn i 

olika länder, men när man granskar deras karaktärsdrag så är det tydligt att dessa 

gudar är desamma även om de fått olika namn (s. 9). Forskare som studerat dessa 

gamla berättelser har alltmer funnit att de bevisats vara korrekta.  

  Ett exempel är att Anunnaki etablerade ”prästerskapets dominans och 

kungarnas gudomliga rättigheter i de tidigaste civilisationerna. Vid tiden för de 

forntida egyptierna var religioner väl etablerade och hade smält samman med den 

rådande politiska strukturen”, skriver Marrs (s. 12). Både de sumeriska 

lertavlorna, Gamla Testamentet samt egyptiska och grekiska berättelser förmedlar 

att människorna kunde möta sina gudar ansikte mot ansikte. Det är spännande 

historier som Marrs förmedlar. 

 

Kontroll över mänskligheten 

Jim Marrs skriver att det genom tiderna funnits två förhärskande metoder för att 

kontrollera människorna, ”religion och finansväsende” (s. 12). Ett allt större antal 

forskare har kommit fram till att dessa metoder kan vara av ”utomjordiskt 

ursprung” (s. 12). Marrs beskriver hur religionen påverkat människorna genom 

historien Den har både förorsakat krig och konflikter och underlättat för lydnad 

och kontroll. Vissa forskare menar att den judisk-kristna trosuppfattningen ”kan 

spåras tillbaka till Sumer, den tidigast dokumenterade civilisationen i världen” (s. 

12).  

  I flera heliga skrifter berättas som nämnts ovan, att gudarna kunde möta 

människorna ansikte mot ansikte. En frimurare av 33e graden, Manly Palmer 

Hall, beskriver i sin bok ”What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples” 

(1925): 

I det avlägsna förflutna vandrade gudarna med människorna /…/ och de valde bland 

människornas söner ut de klokaste och sannaste. /…/ Hos dessa speciellt förordnade 

och illuminerade söner lämnade de nycklarna till sin stora visdom, vilket var 

kunskapen om gott och ont /…/ 

   /…/ (D)essa illuminerade grundade det som vi känner som antikens mysterie-

kultur. 

Jim Marrs konstaterar att frimurarnas innersta hemligheter verkar vara ”en 

medvetenhet om förhistoriska ’gudar’ som gav sin kunskap till vissa människor och 

på så sätt illuminerade dem” (s. 14). Religionen fungerade som en makt- och 

kontrollfaktor så länge prästerna hade kunskapen, men när tryckpressen uppfanns 

kunde folket själva läsa Bibeln. Författaren menar att utlåning av pengar därför 

blev den främsta kontrollfaktorn. Dessutom blev pengar nära kopplade till 

”religionernas tempel”. 

  Författaren menar att allt fler idag har börjat acceptera tanken på ”forntida 

astronauter”, d.v.s. att ”icke-mänskliga varelser besökte Jorden för flera 
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årtusenden sedan” (s. 15). Den person som populariserade idén var, enligt Marrs, 

författaren Erich von Däniken med boken ”Chariots of the Gods” (”Olösta gåtor 

ur mänsklighetens förflutna”) (1968). Jag kan i förbigående nämna att han var den 

som först inspirerade min nyfikenhet för temat UFO och liv på andra planeter.  

  Jim Marrs menar att många esoteriska och ockulta traditioner, som exem-

pelvis frimurarna, rosenkorsarna m.fl. troligen har sitt ursprung ”i de antika 

grekernas och de forntida egyptiernas mysterieskolor” (s. 16). 

  Författaren berättar bland annat att nazisterna var starkt inspirerade och 

påverkade av ockulta läror, bland annat teosofins Madame Helena P. Blavatsky 

och antroposofins Rudolf Steiner (s. 335).  

       
                  Helena P. Blavatsky            Rudolf Steiner                        Martinus 
 

  Jag, som för snart 45 år kom i kontakt med och anammade den danske 

intuitionsbegåvningen Martinus’ världsbild, som har vissa teoretiska berörings-

punkter med Blavatskys och Steiners världsbilder, har en tid undrat över hur 

Illuminaterna och Frimurarna agerar i förhållande till Martinus kosmologi. Den 

utlösande faktorn för mitt behov att göra en jämförande och kritisk granskning var 

att en vän som är mycket insatt i Martinus kosmologi berättade att en annan 

Martinusvän hade berättat för en ”högt uppsatt Frimurare” om Martinus’ 

världsbild och analyser. Hon berättade att mannen hade blivit chockad över det hon 

berättat, eftersom mycket av det hon berättade fanns i Frimurarnas 

mysterietraditioner, vilka de får betala dyrt för att få tillgång till genom 

undervisning och magiska ritualer i steg för steg i sin 33-graders initiering. 

Martinus kosmologi finns gratis på våra bibliotek och på internet. Detta ledde till 

att jag skrev en reflekterande artikel om mina funderingar. Den ligger publicerad 

på min Boksida med rubriken ”Villfarelse eller infiltrering? Ett försök till analys 

av det som händer inom Martinus-rörelsen….” (2020).10 

  Jim Marrs berättar att ett av de viktigaste hemliga sällskap som hjälpte Hitler 

till makten var Thulesällskapet. Han nämner författaren Trevor Ravenscroft som 

 
10 http://www.piahellertz.com/Villfarelse_eller_infiltrering.pdf  

http://www.piahellertz.com/Villfarelse_eller_infiltrering.pdf
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skrev ”The Spear of Destiny” (1972) som kom ut på svenska med titeln ”Ödets 

spjut” (1973) där han bland annat berättar om Thulesällskapet.11 Marrs skriver: 

Den inre kärnan i Thulegruppen var alla satanister som praktiserade svart magi.. Det 

vill säga, de var endast intresserade av att höja sitt medvetande genom ritualer till en 

nivå där de blev medvetna om onda och icke-mänskliga intelligenser i universum 

och av att komma fram till ett sätt att kommunicera med dessa intelligenser. Och 

denna krets mästare eller adept var Dietrich Eckart (s. 336). 

 
Spjutet eller den heliga lansen lär ha använts för att döda Kristus när han hängde på 

korsen.12   

  Marrs berättar att Dietrich Eckart grundade det Tyska arbetarepartiet som 

senare utvecklades till det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Min 

personliga kommentar: Namnet Nationalsocialisterna förkortades till ”nazister” – 

på samma sätt som man förkortar Socialdemokraterna till ”sossar”. Partiet 

beskrivs ofta som ett ”högerextremt” parti, när det snarare borde se som ett 

”vänsterextremt” parti. 

  Thulesällskapet var mycket engagerade i forntysk ockultism och kunskapen 

om de gamla nordiska runornas magiska innebörd och symbolik. 

  När Jim Marrs kommer in på den forntida teknologin överlåter jag åt läsaren 

av boken att själva studera ämnet. En mycket intressant författare som jag dock läst 

är flygdirektören och civilingenjören Henry Kjellson, som i sina böcker menar att 

det i en gammal, förgången kultur fanns ett tekniskt kunnande som i vissa fall låg 

på en högre nivå än dagens. Detta har han kommit fram till genom att studera olika 

 
11 Den boken fick en speciell betydelse i mitt liv. Efter att ha läst den fylldes jag av så mörka, 

ångestfyllda energier att jag inte ville äga den längre utan gav bort den. Några år senare fick jag 

höra att Martinus hade läst den, en av de tre böcker han över huvud taget lär ha läst. Han var 

förundrad över att Ravenscroft hade en sån djup insyn i mysterierna. Då var jag tvungen att 

skaffa den och läsa den igen. Den gav inte längre samma mörka energier, sannolikt för att jag 

inte lät känslor ta överhanden utan fokuserade intellektuellt på den. Det kanske är dags att läsa 

om den.       Jag har inspirerats till att börja läsa den igen… Kanske förstår jag mer nu… 
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_lansen  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_lansen
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källskrifter, framför allt Bibeln.13 Detta ligger dock långt från min samhälls- och 

beteendevetenskapliga skolning att försöka sammanfatta på ett begripligt sätt. 

Författaren tar upp så många ämnen som det inte är möjligt för mig att berätta om. 

Det skulle bli en hel bok.  

  Han skriver även bland annat om musikens roll, om musikaliska frekvenser 

som kan orsaka förändring i människors reaktioner, både fysiskt och psykiskt (s. 

341). Han kommer in på läkemedelsbolagens roll och naturligtvis på finans-

institutens roll. Han tar upp de ”33 blodslinjerna” och deras makt och agenda och 

hur det finns ett program för att dölja varifrån illuminatsläkternas blodslinjer 

härstammar (s. 350ff). ”… hemliga befruktningar, barn som byts ut vid födelsen, 

tvillingar som uppfostras separat och i hemlighet, blodslinjebarn som adopteras 

bort…” (s. 351) med mera… Det sprids exempelvis rykten om att Hitler är en son 

till en Rothschild och att Angela Merkel är dotter till Hitler. Mark Zuckerberg 

lär vara David Rockefellers barnbarn. Med flera… 

  Jag har tidigare bara hört talas om 13 blodslinjer. Enligt deras åsikt har de rätt 

att härska över oss andra eftersom de är direkta ättlingar till de gamla gudarna och 

anser sig vara kungliga. Dessa 13 familjer är enligt Alexander Light:14  

1. Rothschild (Bauer or Bower)  

2. Bruce      

3. Cavendish (Kennedy)      

4. De Medici      

5. Hanover      

6. Hapsburg      

7. Krupp      

8. Plantagenet      

9. Rockefeller      

10. Romanov      

11. Sinclair (St. Clair)      

12. Warburg (del Banco)      

13. Windsor (Saxe-Coburg-Gothe) 

 

Långa skallar 
Jim Marrs berättar att Annunaki verkar ha haft långa skallar. Forskare har hittat 

kranier med långa skallar vid utgrävningar. Det har lett till en debatt om detta är 

utomjordingar eller om det var en tradition att binda barnens huvuden så att 

skallarna skulle bli utdragna. Min undran blir då naturligtvis: Var kommer isåfall 

en sån vansinnigt plågsam tradition ifrån? Ville man bli ”gudalika”? 

  

 
13 Kjellson, Henry (1956) Forntidens teknik, och Teknik i forntiden (1985) 
14 These 13 Families Rule the World: The Shadow Forces Behind the NWO 

By Alexander Light, HumansAreFree.com 

http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html  

http://humansarefree.com/
http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html
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The Wilbour Plauge (Wilbour-platten) visar Akhenaton och Nefertiti 

Plattan bevaras på Brooklyn Museum i New York. 

 
Skallar på muséum 

I skrivande stund får jag denna bild. Den talar för sig själv. 
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 Någon källa, som jag just nu inte minns, menade att påvens, kardinalernas och 

biskoparnas ”mitra”, d.v.s. deras höga hattar, är en ”rest” från ”gudarnas långa 

skallar”.    

   
               Påven Benedictus                               Biskop Gustav Björkstrand och ärkebiskop   

                Jukka Paarma vid Björkstrands vigning.   

  Jim Marrs berättar ingående om den arkeologiska och historiska forskning 

som gjorts om denna forntid. Han gör också många kopplingar till Gamla 

Testamentets berättelser. 

UFO-fenomenet 
De första UFO-observationerna som förmedlas officiellt var incidenten med en 

kraschad rymdfarkost i Roswell, New Mexico, år 1947 samt de nio flygande 

farkoster som observerades av Kenneth Arnold samma år.  Arnold myntade 

begreppet ”flygande tefat” eftersom det han såg liknade ”tefat”.  

  Överstelöjtnant Philip Corso har i sin bok ”The Day after Roswell” (1998) 

berättat om vad som hände efter kraschen. Han berättar bland annat om hur 

forskarna inom olika forskargruppen fick tillgång till olika delar från det kraschade 

skeppet för att undersöka. De lärde sig att UFO drivs med antigravitationskraft och 

fri energi. Dessutom upptäckte man tekniken för mörkerseende, ”night vision” 

(Corso, s. 141).15   

  Marrs beskrivning av utvecklingen av rymdteknologin och de hemliga 

program som genomförts under många decennier är mycket intressant. Det handlar 

bland annat om nazisternas teknologi.  Om nollpunktsenergi, om antigravitation, 

om elektromagnetiska pulsvapen, om laserteknik, om väder-modifiering och 

sprejning med biokemiska medel, ja till och med om sinneskontroll, Mind control. 

Marrs berättar att Boeing, “världens största bolag inom området rymd- och 

flygteknik, tillkännagav 2003 att man arbetade på ett antigravitationellt 

framdrivningssystem” (s. 50).  

  Edward Snowden som avslöjade den amerikanska regeringens övervakning 

konstaterade enligt Marrs att USA ”spenderade nästan 52,8 miljarder dollar 

(drygt 357 miljarder kr) på hemliga projekt under 2012” (s. 50) 

 
15 Min artikel om boken ligger på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf
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  För en tid sedan läste jag William Tompkins bok ”Selected by Extraterres-

trials - My life in the top secret world of UFOs, think-tanks and Nordic 

secretaries” (2016).16 Han arbetade inom Apolloprojektet som raketforskare och 

menar att nazisterna hade hjälp av “Reptilfolket” med utvecklingen av 

rymdtekniken, medan amerikanarna hade hjälp av ”Nordics”, en annan utomjor-

disk ras. Han menar också att flera av de UFO-observationer som gjorts var 

militärens egna rymdfarkoster, tyska eller amerikanska. 

  David Icke, den brittiske författaren och föredragshållaren har under flera 

decennier skrivit böcker och föreläst om Reptilfolket och att många släkter inom 

Makteliten, exempelvis Rothschilds och den brittiska kungafamiljen är ättlingar till 

Reptilfolket. Han var länge hånad och karaktärsmördad, men fortsatte berätta. Idag 

är han beundrad och drar enorma lyssnarskaror samt refereras i vetenskapliga 

skrifter.  

Hemliga sällskap 

I ett omfattande avsnitt i boken går Jim Marrs igenom ett antal av de hemliga 

sällskap som är väl dokumenterade och som sannolikt har påverkat 

Illuminatordens ideologi. 

  Författaren skriver att ett av de tidigaste och minst kända sällskapen av 

mystiker var gnostikerna (s. 51). Det grekiska ordet för kunskap är gnosis. 

Grundaren lär ha varit samtida med Jesus. De hävdade att de hade ”en intuitiv 

förståelse för Guds och Jordens mysterier” (s. 52). De menade sig bevara hemliga 

kunskaper, som dem man påträffat i ”de gnostiska papyrusböcker som upptäcktes 

1945 vid Nag Hammadi i Egypten”. På kyrkomötet år 325 e.Kr. förklarades 

gnosticismen vara ”kätteri”, men idéerna levde kvar hos katarerna, som senare 

utplånades av en påvlig armé. ”Vissa gnostiska övertygelser nådde till sist in i 

Bayerska Illuminatorden”, skriver Marrs (s. 53).  

  Nästa hemliga sällskap som Marrs beskriver är Kabbala, som ”är en tanke-

skola med hebreiskt ursprung och betyder ’tradition’” (s. 53). De lär ut hur man 

kan hitta ”gudomligheten” inom sig själv. Enligt den frimureriske stormästaren 

Albert Pike hade Kabbalan stor betydelse för frimurarna (s. 55). Jim Marrs 

beskriver många personliga kopplingar mellan framstående personer inom de 

hemliga sällskapen. Som ett exempel kan nämnas att Adam Weishaupt som 

grundade Illuminatorden hade en mentor som studerade Kabbala. Samma mentor 

verkar ha varit en länk mellan Weishaupt och bankiren Mayer Amschel 

Rothschild (s. 56). Weishaupts föräldrar var judar och enligt vissa källor lär hans 

far ha varit en Kabbalistisk rabbin (s. 126).  

  Jim Marrs ingående beskrivning av Illuminatordens start och utveckling 

underlättar förståelsen av dess betydelse både förr och idag. En intressant uppgift 

som Marrs förmedlar är att Weishaupt ”lämnade kristendomen och anammade den 

luciferiska ideologin” (s. 137).  

 
16 Jag skrev en artikel om boken som ligger på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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  Weishaupt fick tidigt kontakt med släkten Rothschild. Marrs beskriver hur 

Rothschilds utvecklades till en mycket framgångsrik finansfamilj. Marrs skriver: 

Det var under denna period som Mayer (Amschel Bauer, som senare tog namnet 

Rothschild, röd sköld) fastställde det mönster som hans släkt så framgångsrikt 

skulle följa – att företrädesvis göra affärer med härskande dynastier och bli far till 

så många söner som möjligt, vilka kunde ta hand om släktens många 

affärsverksamheter utomlands (s. 135). 

Mayer Rothschild fick fem söner som blev centralbanksbankirer i England, 

Tyskland, Frankrike, Österrike och Italien (s. 135). Jag kan nämna att Sveriges 

Riksbank ägs av Rothschild.17 

18 

Släkten blev enormt förmögen genom sin agenda. Släkten Rothschild var och är 

sammankopplad med Illuminatorden och frimureriet. 

  Rothschild lånade bland annat ut pengar även till John D. Rockefeller som 

därmed kunde köpa upp nästan hela oljeindustrin ”och bli världens förste kände 

miljonär”, berättar Marrs (s. 136).  

  Begreppet ”illuminati” betyder enligt Marrs ”personer som har blivit 

upplysta eller illuminerade genom att motta kunskap från en högre källa” (s. 56). 

Författaren menar att tankarna kan ha sitt ursprung i de forntida ”mysterie-

skolorna” i Grekland och Egypten. De tidiga hemliga sällskapen ”försökte tränga 

in i det förflutnas hemligheter” (s. 56). Medlemmarna inom mysterieskolorna 

menade att det endast fanns några få ”verkligt mogna sinnen i världen, och att de 

 
17 Banker som ägs av Rothschild  - http://andersleander.bloggplatsen.se/2016/04/25/11303778-

komplett-lista-over-banker-familjen-rothschild-ager/ - Källa Kreaprenör Nytt – augusti 2015 
18 Bilden är hämtad från https://dns-cabinet.ru/sv/shashki/semeinyi-gerb-rotshildov-rotshildy-i-

rokfellery-pravyat-mirom-tak-li-eto-na/  

http://andersleander.bloggplatsen.se/2016/04/25/11303778-komplett-lista-over-banker-familjen-rothschild-ager/
http://andersleander.bloggplatsen.se/2016/04/25/11303778-komplett-lista-over-banker-familjen-rothschild-ager/
https://dns-cabinet.ru/sv/shashki/semeinyi-gerb-rotshildov-rotshildy-i-rokfellery-pravyat-mirom-tak-li-eto-na/
https://dns-cabinet.ru/sv/shashki/semeinyi-gerb-rotshildov-rotshildy-i-rokfellery-pravyat-mirom-tak-li-eto-na/
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själva var en av dessa få utvalda” (s. 57). Marrs menar att Jesus kan ha varit en av 

dessa och gör koppling till Bibelns Markus 4:33 där evangelisten skriver: 

Med många sådana liknelser (berättelser) förkunnade han ordet för dem, så långt de 

nu kunde fatta det. Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit 

ensam med lärjungarna förklarade han allt (s. 57) 

När jag läser om de illuminerade, de upplysta, vill jag kort nämna Martinus igen. 

Som 30-åring upplevde han det han kallar sin ”kosmiska födelse”. Han fick 

”kosmiskt medvetande”, vilket konkret innebar att han bara behövde ställa frågor 

så fick han svar intuitivt. Han beskrivs som en ”intuitionsbegåvning” och han 

menar att vi alla utvecklas successivt genom reinkarnationernas lidandesupp-

levelser och kamp för överlevnaden. Vi kommer alla att bli kosmiskt medvetna, 

d.v.s. få total intuition. Teosoferna och antroposoferna beskriver det som att de kan 

läsa i Akashakrönikan när de blir upplysta. Flera forskare menar att det finns ett 

kollektivt medvetande, som har fått olika namn, Nollpunktsfältet (Zero Point Field), 

Morfogenetiska fältet m.m.  

Tillbaka till de hemliga sällskapen 

Nästa sällskap Jim Marrs tar upp är Esséerna, som var en ”tidig judisk asketisk 

sekt” (s. 61). Jag citerar Marrs: 

Esséerna framkallade en sådan konflikt med de religiösa ledarna för de två andra 

stora judiska sekterna – fariséerna och saddukéerna – att sekten till slut flyttade ut 

från Jerusalem och inrättade ett kloster vid Qumran i norra änden av Döda havet… 

(s. 61). 

Ordet ”esséer” härstammar från grekiskans ”essaios”, som betyder ”hemlighet” 

eller ”mystiker”. Dessutom från ordet ”essenoi”, som indikerar läkning eller läkare, 

skriver Marrs. Sen berättar han om Jesus’ koppling till esséerna. Flera författare 

menar att Jesus var en essé ”tillsammans med sina föräldrar Maria och Josef, och 

sin bror Jakob” (s. 61). Det var esséerna som författade ”Dödahavsrullarna” (s. 

63). De hade en djupgående effekt på de första kristna i Jerusalem, berättar Marrs. 

Deras tankar skilde sig från Paulus’ lära och ledde till konflikter mellan olika 

kristna grupper.  

  År 325 e.Kr. gjordes ett försök att samordna kristendom vid det första konciliet 

i Nicaea. Kejsaren Konstantin beordrade sen att alla verk som ifrågasatte ”den 

nyligen konstruerade ortodoxin skulle beslagtas och förstöras” (s. 63). Jim Marrs 

beskrivning av den fortsatta händelseutveckling är synnerligen intressant. 

  Nästa sällskap eller sekt som Marrs beskriver är Roshanirörelsen, som jag 

aldrig hade hört talas om (s. 66). Den har sina rötter i Afghanistan. Dess anhängare 

omnämns som ”de upplysta”. De genomförde ritualer som liknar dem som senare 

genomförs inom Illuminatorden. Här finns kopplingar till Muhammed och hans 

flykt från Mecca år 622 e.Kr. Marrs skriver: 

Inte bara var Roshanirörelsen principer och metoder snarlika Illuminatordens – som 

till exempel att tillåta sig själv att göra vad som helst, skaffa sig makt, använda sig 
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av list, endast svära sin egen kult trohet och lydnad och att kämpa mot den 

etablerade ordningen (vid denna tid Mogulriket) – utan även antalet och typerna av 

förvärvade grader var kusligt lika de som Illuminatorden använde” (s. 67).  

Rörelsen hade sitt centrum i Bagdad där Visdomens hus låg. Det var ett lärdoms-

centrum där man studerade vetenskap, medicin, alkemi med mycket mera. Det 

hade den största samlingen av böcker i världen och hade observatorier för astrono-

miska studier (s. 67).  

  Tempelherreorden som Jim Marrs därefter beskriver är däremot ganska 

välkänd, även om författarens ingående beskrivning är omfattande och detaljerad.  

  Assassinerna är däremot nya för mig. Marrs skriver ”Den sekt som kallas 

assassiner utvecklade en diktatorisk pyramidstruktur för ordergivning som 

kopierades av nästan alla efterföljande hemliga sällskap, inklusive Illuminat-

orden” (s. 82). En av assassinernas hemliga lärosatser var ”Ingenting är sant och 

allt är tillåtet” (s. 83).  

  Naturligtvis finns Rosenkreutzarna med i Jim Marrs redovisning. Han skriver 

att två konkurrerande rosenkreutziska ordenssällskap fortfarande är aktiva i USA 

och att båda ”sitter inne med hemligheter som har förts vidare från det forntida 

Egypten…” (s. 87). 

  Därefter gör Marrs en lång lista över hemliga sällskap som bildats i modern 

tid. Han berättar bland andra om Council on Foreign Relations, Frimurarna, 

Trilaterala Kommissionen och Bilderberggruppen. Flera av grupperna har som mål 

att skapa en ny global världsordning. Efter att ha misslyckats med politiska 

organisationer och insatser arbetar man nu genom ”kontroversiella internationella 

handelsavtal för företag” (s. 99). Jag citerar: 

Inom de tio första dagarna i ämbetet hade president Barack Obama utsett elva 

medlemmar i Trilaterala kommissionen till nyckelpositioner i sin regering. David 

Rockefeller var Obamas främste utrikespolitiske rådgivare … (s. 100). 

  Jim Marrs beskriver naturligtvis Frimureriet ingående. Han skriver: 

”Eftersom Illuminatordens filosofiska ståndpunkter blev så sammanflätade med 

frimureriet, är det viktigt att göra en noggrann studie av den orden”, vilket han 

gör (s. 101 ff). Frimurarna är ett av de största och mest kända hemliga sällskapen. 

De har över sex miljoner medlemmar över hela världen, framför allt i 

Storbritannien och Amerika.  

  Jag kom i kontakt med frimurarna första gången genom Jüri Linas bok 

”Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia” (2017).19 Han hade 

besökt många frimurarloger i världen och eftersom han talar och läser många 

språk, kunde han studera originaltexterna. Jim Marrs refererar till en annan av Jüri 

Linas böcker, ”Under Skorpionens tecken: Sovjetmaktens uppkomst och fall” 

(2013), som jag också läst och skrev en artikel om.20 Boken är enligt Jüri Lina själv 
 

19 Första upplagen kom år 2007. Jag skrev en artikel om boken som ligger på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf
http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf
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en ”studie i ondska”. 

  Jim Marrs konstaterar att hemliga sällskap inte varit intresserade bara av 

politiska frågor, utan också av frågor som handlar om ”kungliga blodslinjer, 

forntida religioner och spiritualism” (s. 102). Hans berättelser är enormt 

intressanta. Bland annat berättar han att frimuraren Albert Pike erkände att 

frimureriet har ”två läror, en dold och reserverad för mästarna, (…) den andra 

offentlig” (s. 105). 

  Jim Marrs berättar mycket ingående om Illuminatorden (s. 111ff).   

Sionismen 
Jim Marrs ägnar ett kapitel åt sionismen (s. 145 ff). Han inleder med orden: 

Som om blandningen av katolicism, protestantism och forntida ockult mysticism 

inom Illuminatorden inte var tillräcklig för att skapa konflikt och förvirring, kan 

även en genomgående tråd av radikal judendom, eller mer specifikt sionism, ha 

spelat en stor roll i både ordens tillkomst, ideologi och efterföljande aktiviteter (s. 

145). 

Författaren tydliggör skillnaden mellan judiska semiter (de inhemska palestinska 

araberna är semiter), judar (de som ansluter sig till judendomen) och sionister (de 

som stödjer den politiska rörelsen sionismen). Israel styrs av sionister. Man kan 

vara sionist utan att vara jude och alla judar är inte sionister. Tvärtom så finns det 

en motståndsrörelse bland de ortodoxa judarna mot sionismen. 

21 

Jim Marrs bekräftar en aning jag haft, att det är judarna som varit de främsta 

”offren för illuminatisk komplott snarare än anstiftarna” (s. 145). Marrs berättar 

om khazarerna, en folkgrupp som levde i Khazarien, området mellan Svarta Havet 

och Kaspiska havet, det som idag är Georgien. 

 
21 Bilden hämtad från https://proletaren.se/artikel/en-stat-byggd-pa-rasism-och-kolonialism  

https://proletaren.se/artikel/en-stat-byggd-pa-rasism-och-kolonialism
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  Författaren berättar historien om varför khazarerna tvingades välja en annan 

religion än den grymma, hedniska religion de hade. De valde judendomen, men 

anpassade sedan judendomen delvis till sin tidigare hedniska tro. De tvingades fly 

västerut när Khazarien härjades ”av skandinaviska migranter som kallades ruser” 

(s. 146). Översättaren av boken, Peter Pettersson på Anarchos förlag, gör i en 

fotnot här en intressant koppling till Roslagen i Uppland varifrån dessa ruser kom. 

Dessutom har orden ryss och Ryssland uppkommit ur ruser enligt Peter Pettersson 

(s. 146).  

  Den författare som först gjorde mig medveten om khazarerna var Arthur 

Koestler, som i sin bok ”Den trettonde stammen” (1976) berättar om khazar-

judarna. Han konstaterar att det är meningslöst att kalla kritikerna av sionisternas 

politiska agenda för ”anti-semiter”. Khazarjudarna är inte semitiska judar. Det 

korrekta begreppet är ju i stället ”anti-sionist”.  

  Jag kommer att tänka på den före detta israeliske ministern Shulamit Aloni 

som i en intervju avslöjar att begreppet anti-semitism är ett ”trick” som de ”alltid 

använder” när Israel och judarna blir kritiserade. Hon säger i samma intervju att 

man använder “Holocoust”/”Förintelsen” när Israel kritiseras.22 
  Patriarken Jakob (som sedan fick namnet Israel) hade tolv söner som gav 

upphov till Israels tolv stammar. Enligt den israeliske historikern Shlomo Sand har 

över 90% av dagens judar sitt ursprung ur den vita folkgruppen khazarerna.23 

Dessa judar kom att kalla sig själva för ashkenazer. 

  Jag vill ta ännu ett belysande citat från Jim Marrs bok: 

 
22 Se videon på Youtube - "Anti-semitic, its a trick we always use it" - 

https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE  
23 I boken “The Invention of the Jewish People” (2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE
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Från (Napoleons tid) och framåt satte judarnas härskande sekt in alla sina krafter på 

att minska de ursprungliga sefardiska judarnas auktoritet och öka den hos sena 

enade ashkenazer i öst, och från och med denna tidpunkt började ashkenazerna 

etablera sig i Europa (och senare i Amerika) för att överta ledarskapet för världs-

revolutionen och för att överallt föra med sig ett angrepp på alla legitima regeringar, 

religioner och nationaliteter (s. 146). 

Åter igen vill jag hänvisa till Marrs bok för den ingående berättelsen om sionis-

terna och deras politik och agenda för världen. Om man verkligen vill förstå det 

som hänt och händer i världen är boken ett måste.  

  Marrs berättar om Hitlers agenda när det gällde ”det judiska finansväsendet” 

(s. 160). I stället för att ”följa den penningstinna elitens önskan om att låna 

pengar” gav Hitler i stället ut sina egna pengar, ”Reichmark, som inte var 

baserade på skuld-sättning, och som fick tyskarna tillbaka i arbete genom 

offentliga projekt som till exempel motorvägssystemet, andra offentliga bygg-

nadsprojekt och produktion av krigsmaterial” (s. 160).  

  Författaren berättar att Tyskland, när OS i Berlin genomfördes år 1936, hade 

”blivit en ekonomisk jätte med nästan full sysselsättning och ett stabilt 

penningsystem” (s. 160). Marrs berättar att den förmögna eliten i världen inte hade 

råd att låta resten av världen se fördelarna med räntefria pengar. Den fortsatta 

historien är enormt intressant. Den får vi inte lära oss i skolan. Författaren citerar 

Henry Makow som själv är jude och som granskat historien ingående skriver: ”De 

flesta judar är inte medvetna om Illuminatordens agenda” (s. 163).24 

  Jim Marrs berättar att det var från de illuminerade frimurarlogerna i Tyskland 

och London som de judiska socialisterna Karl Marx och Frederick Engels 

utarbetade planen för kommunismen (s. 169). 

Frimurare 
Illuminatorden infiltrerade Frimurarna som var ett av de äldsta och mest 

hemlighetsfulla sällskapen i världen. Frimurarna var bundna av en ed ”att inte 

yppa någonting av det de hörde eller lärde sig. Detta var en perfekt täckmantel för 

Illuminatordens omstörtande verksamhet” (s. 173). Även den historiska skild-

ringen av Illuminatordens infiltrering och påverkan av frimurarnas ritualer och 

traditioner beskriver Jim Marrs mycket ingående med namn och historiska 

skeenden. Naturligtvis finns Rothschildklanen även med i den här historien. Alla 

Frankfurts ledande bankirer blev medlemmar i frimurarlogen i staden. Här nämner 

författaren att bankdynastin Rothschild senare skulle finansiera släkten 

Rockefeller, släkten Morgan med flera.  

  Marrs refererar till en kristen författare som tidigare var medlem i 

Illuminatorden som skriver:  

 
24 Jag har läst två av Henry Makows böcker om Illuminati - ILLUMINATI 2 – Deceit and 

Seduction (2010) - http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf och ILLUMINATI 3 - 

Satanic Possession (2014) - http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf  

http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf
http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf
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Omkring 95 procent av alla frimurare har ingen aning om vad som verkligen händer 

i deras egna loger. Endast frimurare på den 30:e graden och högre kan få veta dessa 

hemligheter. Av de frimurare som är på den 30:e graden och högre vet bara 5 

procent den fullständiga sanningen, därför att de redan har initierats i Illuminat-

orden (s. 181).  

 Den judiske frimurarledaren Albert Pike skriver i sin bok ”Morals and Dogma”   

(1871) om frimurarnas okunskaper om sin egen orden: 

En del av symbolerna visas där för den nyligen initierade, men han vilseleds 

avsiktligt av falska tolkningar. Det är inte meningen att han ska förstå dem utan det 

är meningen att han ska föreställa sig att han förstår dem. Deras rätta förklaring är 

reserverade för adepterna, frimureriets prinsar. … (s. 181).      

Pike berättade också i sin bok om syftet med världskrigen. Jag har gjort en 

förkortad översättning: 

  "Första världskriget måste åstadkommas för att tillåta Illuminati att störta   

  tsarens styrka i Ryssland och göra landet till en fästning av ateistisk  

  kommunism." 

  Det andra världskriget ”måste ske så att nazismen förstörs och att den politiska  

  zionismen är tillräckligt stark för att inrätta en suverän stat i Israel i Palestina”. 

  Det tredje världskriget ”måste genomföras på ett sådant sätt att islam (den  

  muslimska arabiska världen) och den politiska zionismen (Israels stat)  

  ömsesidigt förstör varandra.”  

En författare som Jim Marrs hänvisar till, Manly P. Hall, skriver: 

Frimureriet är därför mer än blott en social organisation som är några hundra år 

gammal, utan den kan betraktas som en fortsättning på de filosofiska 

mysteriekulterna och initieringarna hos forntidens folk (s. 185). 

För en mer ingående beskrivning av frimurarna hänvisar jag till Jim Marrs bok.  

Kyrkan 

Illuminatordens och Frimurarnas ideologi blev farlig och skadlig för den organise-

rade religionen och kyrkan. Ordens innersta hemligheter har väckt stor oro och 

misstänksamhet genom åren.  

 Författaren diskutera frågan om att Illuminater och frimurare är satanister och 

att de dyrkar ”Lucifer” i stället för den kristna Guden. Med hjälp av citat från olika 

författare belyser han vad det innebär. Bland annat skriver han att: ”Luciferianer 

tror att Gud har en dubbel natur – den kärleksfulla sidan är Lucifer och den dåliga 

sidan är Adonay, båda med lika stor makt, men med motsatta avsikter” (s. 190). 

Dessa motsatta avsikter symboliseras bland annat av det schackmönstrade golvet i 

frimurarlogerna. 
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Jim Marrs’ spännande beskrivning av satanismen, kristendomen och deras motsatta 

synsätt, bland annat på Gudsbilden är inte så lätt att förstå. Att trossystemen har 

rötter ända tillbaka till sumererna gör det inte lättare för läsaren. Jim Marrs har 

åtminstone gjort ett fantastiskt arbete för att ge oss en grundförståelse som vi sen 

själva kan bygga vidare på.  

Symbolerna 

Ett område som kommit att fascinera mig mycket är temat symboler. De hemliga 

sällskap som Jim Marrs nämner använder symboler i mycket stor utsträckning.  

Han berättar att Illuminatordens huvudsymbol är punkten inuti en cirkel.  

 
 

Den verkar symbolisera solen som strålar ut kunskap ”eller illumination, till 

utanför liggande cirklar” skriver Marrs (s. 209). Välkända symboler som Marrs 

nämner är nazisternas svastika, den amerikanska örnen, dollartecknet m.m. 

 

                                     

Syftet med symbolerna är att i hemlighet kunna kommunicera information till sina 

medlemmar. Nyligen lyssnade jag på en video där begreppet steganografi 

nämndes. Jag hade aldrig hört begreppet och ”Googlade”. Wikipedia förklarade: 
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Steganografi är konsten och vetenskapen att skriva hemliga meddelanden så att 

bara den avsedda mottagaren känner till att meddelandet alls finns; detta står i 

kontrast med kryptografi, där själva meddelandets existens inte är dold, men 

meddelandets innehåll är dolt. 

En intressant analys på svenska finns i artikeln ”Digitala steganografiska exempel. 

Steganografi och steganalys”.25 

  Den välkända symbolen med en stav med två omslingrande ormar och ett par 

vingar överst, som används inom medicinen, användes av sumererna (s. 209). 

Horus öga, ”det allseende ögat”, var en egyptisk symbol för makt, skydd och god 

hälsa. Det är en mycket vanlig symbol hos Illuminatorden och frimurarna. 

             
 

Det allseende ögat finns även på dollarsedeln i toppen på pyramiden. 

 

        

 
 

Författaren går mycket ingående in på de olika symbolerna och hur och var och när 

de används. 

 
25 https://maylohack.ru/sv/windows-10/cifrovaya-steganografiya-primery-steganografiya-i-

stegoanaliz-obzor-sushchestvuyushchih.html  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Meddelande
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptografi
https://maylohack.ru/sv/windows-10/cifrovaya-steganografiya-primery-steganografiya-i-stegoanaliz-obzor-sushchestvuyushchih.html
https://maylohack.ru/sv/windows-10/cifrovaya-steganografiya-primery-steganografiya-i-stegoanaliz-obzor-sushchestvuyushchih.html
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Sions vises protokoll 
Ett mycket intressant tema som Jim Marrs tar upp är de kontroversiella dokument 

som kallas ”Sions vises protokoll” (s. 220 ff). De handlar om hur man kan skaffa 

sig kontrollen över nationella regeringar och uppnå världsherravälde. Marrs skriver 

att det ”dokumentet kan ha orsakat mer kaos än nästan vilket annat stycke 

litteratur i modern tid har gjort” (s. 220). Frågan om deras äkthet har diskuterats i 

över 100 år. Men som Sergej Nilus skriver i artikeln ”Förlåten faller”:  

Om man jämför dessa "protokoll" med världshistoriens gång och i synnerhet med 

de senaste tidernas händelser, måste man ofrivilligt komma till övertygelsen om 

deras äkthet. Dessutom vore det svårt att anta att de skulle vara skrivna av en enda 

person med hänsyn till den framsynthet och den livsklokhet med vilka de är skrivna. 

Alla fakta och dokument, som författaren citerar, är tillfullo bevisade 26 

Nilus berättar att första upplagan publicerades år 1902 (eller 1903) under titeln 

"Det stora i det ringa" och den sista, fjärde upplagan, utkom år 1917, ungefär vid 

den ryska revolutionens utbrott. Den såldes då slut på några dagar, varefter otroligt 

höga priser bjöds för exemplaret - ända upp till 1,500 rubel.27 

  Marrs berättar om protokollens historia, om påståenden om att de är falska 

eller om de faktiskt härstammar från Illuminatorden. Marrs skriver att protokollen  

”…förklarar att målet världsherravälde kommer att uppnås genom att man utöver 

kontroll över hur allmänheten tänker genom att kontrollera vad de ser och hör, 

genom att skapa nya konflikter eller återupprätta gamla ordningar, genom att sprida 

hunger, armod och farsoter och genom att förföra och distrahera ungdomen” (s. 

223). 

Det är kusligt att läsa i dagens ”coronatider”.   

  Henry Makow konstaterar att ”Historien utvecklar sig enligt Illuminatordens 

långsiktiga plan” (s. 266). Det behöver man nästan inte vara sakkunnig expert för 

att konstatera om man följer utvecklingen i världen idag. 

Insiders och visselblåsare är källor 

Jim Marrs använder i mycket stor utsträckning källor som förutom att de är 

forskare eller experter genom egen forskning, är insiders som hoppat av de hemliga 

sällskapen eller visselblåsare som på olika sätt kommit över information. Han 

refererar bland andra till en av mina favoritkällor, Benjamin Fulford, som sen 

många år lever i Japan och har insideskontakter från hela världen. Han var tidigare 

chefredaktör för amerikanska tidskriften Forbes när det gällde politiken i Kina och 

Japan, men sa upp sig när han upptäckte att han inte fick berätta sanningar. Han 

berättar ofta i sina veckorapporter om den ”khazariska maffians” framfart.  

   Jag mejlade till honom för ett par år sedan och frågade: ”Is the Khazarian 

 
26 Texten finns på svenska på - Microsoft Word - Sions vises.doc (jrbooksonline.com)  
27 FÖRLÅTEN FALLER: SIONS VISES PROTOKOLL av S. Nilus 

https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2014/08/Sions-vises-protokoll.pdf 
 

http://www.jrbooksonline.com/pdf_books/sions%20vises.pdf
https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2014/08/Sions-vises-protokoll.pdf
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mafia and the Zionists the same people? Or are they different?” Jag blev enormt 

imponerad när jag bara ett par dagar senare fick detta svar      : 

 
差出人: pia.hellertz@telia.com <pia.hellertz@telia.com> 

送信日時: 2019年5月6日 22:05 

宛先: benjaminfulford@hotmail.com 

 
Hello Dr. Hellertz, 

The Zionists and Khazarian mafia overlap but are not the same thing. The Zionists 

are a faction of the Khazarian mafia who want to rule the world from Jerusalem. 

There are many Khazarian mafia who want to rule the world but they would be 

happy to destroy Jerusalem if that is what it took to accomplish their goal. There are 

other Khazarian mafia who do not believe in anything and just want to make money 

and get power any way they can.  

Min översättning: 

Sionisterna och den khazariska maffian överlappar varandra men är inte samma sak. 

Sionisterna är en fraktion av den khazariska maffian som vill styra världen från 

Jerusalem. Det finns många khazariska maffia som vill styra världen men de skulle 

gärna förstöra Jerusalem om det var vad som krävdes för att uppnå sitt mål. Det 

finns andra khazariska maffia som inte tror på någonting och bara vill tjäna pengar 

och få makt på alla sätt de kan.  

Enligt Jim Marrs menar Ben Fulford att ”den nutida Illuminatorden är på flykt” (s. 

371).  Åter hänvisar jag till Marrs bok för den intressanta berättelsen om det som 

sker nu.  

  Marrs refererar också till Dr. John Colemans mycket intressanta bok 

”Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300” (1991) där 

Coleman beskriver målen och agendan för Committee of 300, maktgruppen 

ovanför maktgrupperna.28 Dr John Coleman var en professionell brittisk 

underrättelseofficer inom M16, som är en militär organisation. Han hade därför 

ofta tillgång till mycket hemligstämplat material. I sin roll som tjänsteman i Afrika 

fick han ta del av sekretessmaterial där man var ovanligt öppen med hemlig 

information. Marrs berättar att Coleman fått kritik av andra författare för att han 

plagierat dem. Min hypotes är att Coleman kanske inte visste hur viktigt det är att 

ange källa till citat och uppgifter man använder i sin text. Han är inte ensam om 

det. Jag har undervisat på universitetet i Örebro i 25 år och vet att det är ett vanligt 

problem som nya studenter måste lära sig.       Oavsett vad han gjort är hans bok en 

av de viktigaste jag läst. 

  Det är också intressant att se att Jim Marrs redovisar till David Wilcock, ”en 

författare och föreläsare inom området ’new age’, vilken vissa hävdar är en 

 
28 Jag skrev en artikel om boken som ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf  

mailto:pia.hellertz@telia.com
mailto:pia.hellertz@telia.com
mailto:benjaminfulford@hotmail.com
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
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reinkarnation av den berömde ’sovande profeten’ Edgar Cayce …”. Cayce hade 

förmågan att försätta sig i ett sömnlikt tillstånd och kunde då få drömliknande 

profetior, som har visat sig vara händelser som sen dess inträffat. Wilcock 

använder en liknande metod och berättar om en plan som ”noga har följts i minst 

300 år” (s. 374). Marrs berättar lite om Wilcocks drömmar. Marrs användning av 

källor visar att han verkligen inte är enögd, vilket gör boken extra lärorik och 

spännande. Som läsare få man verkligen hjälp att utmana och granska sina egna 

ståndpunkter. 

Jim Marrs slutsatser 

Författaren har kommit fram till att den Bayerska Illuminatorden inte längre 

existerar som en sammanhållande tysk organisation (s. 413). Han menar också att 

de läror och filosofier som framförts av orden ”är flera tusen år äldre än den 

Bayerska Illuminatorden”. De kan spåras tillbaka till forntidens Sumer och deras 

berättelser som de utomjordiska Annunaki. Marrs skriver att även om den Bayerska 

Illuminatorden krossats så ökade illuminismens inflytande över hela världen 

genom att ”några få förmögna och mäktiga blodslinjer, vars girighet, uppfinnings-

rikedom och hänsynslöshet gav dem obeskrivlig ekonomisk kontroll”. De lyckades 

”manipulera världshändelser sedan de mesopotamiska himmelsgudarnas, 

annunakis, tid” (s. 415).29  

  Marrs berättar att flera författare nu kommit fram till slutsatsen att 

”kontrollen över Jorden utövas av personer som inte är från planeten” (s. 419). 

Författaren refererar bland annat till Kanadas f.d. försvarsminister Paul T. Hellyer 

som i sin bok ”The Money Mafia - A World in Crisis” (2014) berättar om hur han 

började intressera sig för UFO och Extraterrestrials, efter sin pensionering.30 Han 

berättar hur han i sitt arbete fick återkommande information om observationer, 

men bortsåg från dem eftersom han hade fullt upp med att utveckla försvarsorga-

nisationen i Kanada under sina år som försvarsminister. Så det var inte ett ämne 

han intresserade sig för då. Så läste han boken The Day After Roswell (1998) av 

Philip J Corso och fick höra av en pensionerad general i United States Air Force 

att ”vartenda ord är sant”. Han började undersöka det han fått veta och år 2005 

valde han att gå ut offentligt och berätta om vad han kommit fram till. 

  Enligt Marrs så berättade astronauten Edgar Mitchell (1930-2016), ”den 

sjätte mannen som gick på Månen” att han var övertygad om att ”utomjordingar 

har besökt Jorden” (s. 420). Han hade också berättat att vi hade fått teknologi från 

utomjordingarnas kraschade skepp, något myndigheterna sedan hållit hemliga. 

Mitchell är inte den ende som berättar detta. Raketforskaren William Tompkins 

såg och hörde det som hände på Månen via TV-skärmar i det arbetsrum, ”the 

 
29 Författaren hänvisar till sin bok ”Our Occulted History” för djupare kunskaper om Anunnaki. 

Den ligger på mitt nattduksbord för kommande läsning. 
30 Jag skrev en artikel om boken - http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf  

http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf
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Secret Room”, där han och hans medarbetare satt under Apolloprogrammet och 

därmed hörde och såg att Neil Armstrong och Buzz Aldrin, ”förste och andre 

mannen” som steg ner på Månen den 20 juli 1969 mötte utomjordingar där, men 

det rapporterades inte officiellt till allmänheten. Tompkins berättar om det i sin bok 

“Selected by Extraterrestrials - My life in the top secret world of UFOs, think-

tanks and Nordic secretaries” (2016).31 Han ritade till och med av skeppen som 

väntade på Månen. 

                              

 I det här sammanhanget vill jag ta upp temat om vem som egentligen var den 

förste mannen på Månen. Richard C. Hoagland och Mike Bara berättar i sin bok 

“Dark Mission - The Secret History of NASA” (2009) att fyra av de tolv 

Apolloastronauterna som reste med de bemannade Apollofärderna mellan 1969 

och 1972 och vandrade på Månen var frimurare av hög rang.32   

  Hoagland skriver att det är oklart om Neil Armstrong var frimurare, även om 

Armstrongs far var det (a.a. s. 316). Buzz Aldrin, som officiellt levt ett långt liv 

som ”andre mannen på Månen”, hade med sig en frimurarflagga och sitt frimurar-

förkläde (a.a. s. 295) från the Scottish Rite 33o och genomförde en frimurarritual på 

Månen, exakt 3333 minuter efter landningen och placerade frimurarflaggan på 

Månen. Först därefter tog Neil Armstrong ”första steget” på Månen enligt 

författarna. 

  Buzz Aldrin tog sen med sig flaggan tillbaka till Jorden och presenterade den 

ceremoniellt för Scottish Rite Headquarters i Washington D.C. På framsidan av 

Hoaglands och Baras bok är det en bild på Buzz Aldrin och frimurarflaggan. Så 

vem/vilka äger Månen? 

 
31 Min artikel om boken ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf  
32 Min artikel om boken ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-

The_Secret_History_of_NASA.pdf  
33 Siffran 33 har en viktig symbolisk betydelse för frimurarna. Fascinerande att jag berättar om 

siffran 33 i fotnot nr 33      . 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
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Jag hoppas jag har inspirerat läsare att läsa Jim Marrs fantastiska, innehållsrika och 

inspirerande bok. Det har inte varit möjligt att göra boken rättvisa genom en artikel 

på 27 sidor. Jag gjorde det bästa jag kunde. Det är en bok som behöver läsas igen 

och igen och tack och lov har den ett gediget innehållsregister med sidhänvis-

ningar. 

  Jag vill ge en stor eloge till Anarchos förlag och Peter Pettersson för dels 

utgivningen av boken och dels för den fantastiska översättningen. Peter Petterssons 

fotnoter som fördjupar och förklarar på ett sätt jag inte tidigare upplevt i någon 

bok, var verkligen enormt värdefulla. Han har gjort en insats som ligger långt 

utanför den traditionella översättarens uppgift. Det är en synnerligen viktig bok så 

jag är glad att läsare som har problem med att förstå engelska nu kan få ta del av 

den.  

 

På baksidan av boken står det:  

 

”The Freemasonic flag seen on the cover 

was brought to the Moon by 32o astronaut 

Buzz Aldrin, and later ceremoniously 

presented to Scottish Rite Headquarters in 

Washington D.C.”  

"Frimurarflaggan som ses på omslaget togs 

med upp till Månen av 32o astronaut Buzz 

Aldrin och senare presenterades ceremo-

niellt för Scottish Rite Headquarters i 

Washington D.C." (min övers.) 

 


