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Kid  

by the Side of the Road 
Juan O Savin 

(2020) 

Pia Hellertz, nov. 2020 

Det har under det senaste året kommit allt 

fler antydningar om att president John F. 

Kennedys son John F. Kennedy jr aldrig 

dog i flygkraschen den 16 juli 1999 utan att 

det var en fingerad dödsolycka och att både 

han, hans hustru och hennes syster 

fortfarande lever. Anledningen till den 

fingerade dödsolyckan skulle vara att han 

blivit ett hot mot Hillary Clinton som också var kandidat i senatsvalet år 2000. 

Han var mycket populär. Nu vann hon. 

 En av dessa ”antydningar” är den nyutkomna boken ”Kid by the Side of the 

Road” av Juan O Savin (2020). Kanske skulle jag inte uppleva den som en 

”antydning” om jag inte redan läst en del andra ”antydningar” som jag vill 

återkomma till. Juan O Savin nämner ”olyckan” med citattecken omkring.  

Undertexten på framsidan av boken är ”We’ve all been bystanders watching 

events go by, not understanding their true meaning”- (Vi har alla varit åskådare 

som tittat på händelser som passerat och inte förstått deras sanna innebörd). 

Det dröjde inte länge under läsningen förrän denna bild framträdde för mitt inre. 

 
Den 3-årige ”John John” står vid sidan av vägen och gör honnör när faderns kista kör förbi tre 

dagar efter mordet som inträffade den 22 november 1963. 
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Den 25 november 1963 står den lille grabben, ”Kid”, vid sidan av vägen och gör 

honnör när hans fars kista paraderar förbi. Den 25 november fyllde John John  

3 år. 

USAs historia 

Juan O Savin inleder boken med att redogöra för USAs historia där han nämner 

morden på presidenterna John F. Kennedy och Abraham Lincoln och 

diskuterar vilka krafter som låg bakom morden. Han diskuterar också USAs 

kopplingar till ”moderlandet” England. Mordet på president Kennedy handlade 

enligt Savin om att han blev ett hot mot ”den dolda handen” som själva ville 

styra landet. Kennedys intentioner var att verkligen införa demokrati och att det 

amerikanska folket skulle styra Amerika (s. 49).  

  Här berättar Savin om de 13 blodslinjerna där Rothschilds har en huvud-

roll och om deras roll i olika krig i världen. Det intressanta är att även Kennedy-

familjen tillhör dessa blodslinjer.  

 

  Savin berättar också om bankerna och deras giriga ränta på lånen som gavs 

till kolonierna när de behövde pengar för att klara krigen. Bankerna ville ha 36% 

ränta. Därför valde president Lincoln att motarbeta denna utpressning genom att 

skapa räntefria pengar så de inte skulle behöva ha skulder hos bankerna. Han 

började trycka ”gröna pengar” som kom att kallas ”greenbacks”. 
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Nu blev maktfamiljerna oroliga eftersom de insåg att om fler länder skulle göra 

samma sak så skulle det vara ett avsevärt hot mot deras makt i världen. 

”Greenbacks” hade efter inbördeskriget blivit värda lika mycket som guld, 

skriver Juan O Savin.  

  Han berättar att president Trump har placerat bankkartellens Federal 

Reserve tillbaka under USAs finansdepartement, där finansministern Steve 

Mnuchin är ansvarig inför presidenten. Savin berättar att för första gången på 

över 100 år har ”penningskapandet” återförts till den ursprungliga konstitue-

rande myndigheten (s. 23). 

City of London 

Savin berättar att City of London är central för blodslinjefamiljerna. Till och 

med Englands regent, nu drottning Elisabeth, måste buga för borgmästaren i 

City of London och gör till och med det med avtagna skor, skriver Savin. Han 

betonar att City of London inte är en del av England utan en helt självständig 

stat. Wikipedia skriver att City of London är ett finansiellt centrum som är fullt 

jämförbart med Wall Street i New York.1 Liknande självständiga stater är 

Vatikanen och Washington DC, skriver Savin.  

John F Kennedy 

Savin beskriver att president Kennedy hade en liknande situation som Lincoln 

och att han insåg vad dessa maktmänniskor höll på med, så även han beslöt sig 

för att skapa en valuta som innebar räntefria pengar. Savin påminner om ett citat 

från Mayer Amschel Rothschild: 

 
”Låt mig ge ut och kontrollera pengarna och  

jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna.” 

  När Kennedy blev vald till president år 1961, så beslöt han sig för att ”slåss 

mot dessa monster” som Savin formulerar det. Efter händelserna vid Grisbukten 

den 17 april 1961 undertecknade han en Executive order, en presidentorder, den 

4 juni 1963 med nummer 11110.2 Savin påpekar att det är ett speciellt nummer 

 
1 https://sv.wikipedia.org/wiki/City_of_London  
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_11110  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
https://sv.wikipedia.org/wiki/City_of_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_11110
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eftersom de som hade kontrollen stoppade första världskriget den 11/11 kl.11.oo 

år 1918. Siffror är symboliskt mycket viktiga för blodslinjefamiljerna, vilket jag 

återkommer till. Att numrera presidentordern med 11110 sände ett budskap till 

Makteliten om att han planerade att stoppa deras krig. Det var Kennedys svar på 

WWI och WWII och ett meddelande att han ville förhindra WWIII, skriver 

Savin.  

 Valutan tillhörde bara det amerikanska folket, menade Kennedy. Han hade 

också tryckt upp sedlar och totalt ignorerat Federal Reservs sedlar från de 

privata bankerna.  

  Efter mordet på president Kennedy den 22 november 1963 spreds lögner 

om hur det gått till och vem som gjorde det, skriver Savin (s. 33). ”Allt vi fick 

var lögner”. Han skriver: ”…och vi som var där vid den tidpunkten och stod vid 

sidan av vägen, vi som såg och upplevde efterverkningarna – alla vi som växte 

upp i skuggan av det ögonblicket…” (s. 33). Detta är ytterligare en av flera 

svaga antydningar som jag menar låter läsaren ana att Juan O Savin är JFKjr. 

Jag återkommer med flera… 

Bibliska rötter 
Juan O Savin kommer då och då in på den mycket tidiga historien. Han skriver 

bland annat att blodslinjefamiljerna menar sig vara ättlingar till den bibliske 

Kain som är Adams och Evas äldste son och bror till Abel och Set. Savin 

menar att Kain var den förstfödda människan3 och även den första mördaren, 

eftersom han dödade sin bror Abel. Att vara ättlingar till Kain ger dessa familjer, 

enligt deras synsätt, rätten att styra regeringar och världen genom att dominera 

världens valutor. 

  Savin berättar också att dessa kungliga och bankägande familjer styrs av 

den Babyloniska kalendern som inte stämmer med de julianska4 och 

gregorianska5 kalendrarna. Det innebar bland annat att april var och är en viktig 

månad. Dessutom var och är siffran 8 viktig. Den är guden Horus’ eller den 

uppstigande Solens siffra. Savin skriver: ”För dem är 2020 början på åttonde 

året, den nya dagen – och de ville ge det en god start”. … ”Det är starten på en 

tusenårig period som de vill skapa.” Covid-19 är en del av ett blodsoffer till 

gudarna, eftersom de menade att det nya årtusendet skulle börja med att ”bada i 

 
3 Savin går inte in på hur människan skapades, ett tema jag tog upp i min artikel ”Hur blev 

människan egentligen människa?” - 

http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf  
4 Julianska kalendern eller gamla stilen är en kalender, som fått sitt namn efter Julius 

Caesar som år 46 f.Kr. genomförde en reform i den romerska kalendern. Reformen innebar att 

året fastställdes till 365 dagar och att skottår med en extra dag skulle infalla vart fjärde år samt 

att månens faser inte längre skulle ha någon betydelse för kalendern. (Wikipedia) 
5 Gregorianska kalendern, i Sverige även kallad nya stilen, är den kalender som används i 

de flesta av världens länder. Den föreslogs av Aloysius Lilius och antogs av påven Gregorius 

XIII den 24 februari 1582 genom bullan Inter gravissimas som en mindre ändring av 

den julianska kalendern. (Wikipedia) 

http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://sv.wikipedia.org/wiki/46_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_kalendern
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skott%C3%A5r
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aloysius_Lilius
https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ve
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gregorius_XIII
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gregorius_XIII
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulla
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter_gravissimas&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julianska_kalendern
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blod”. Juan O Savin berättar mycket initierat om hur de gamla gudarna påverkar 

dagens Maktelit. Jag hänvisar till boken. 

  Elitfamiljerna leds av Jesuiterna (s. 13). Savin betonar att det inte är en 

anti-katolskt ståndpunkt, men det finns en komponent inom den organisationen 

som inte är ”godlike”, ”gudalik” (s. 13). Savin rekommenderar oss att studera 

påvens Audience Hall och se om det inte handlar om ett ormhuvud. Andra källor 

antyder också att hallen avslöjar en koppling till ”reptilrasen”. Se exempelvis 

Len Kastens bok “ALIEN WORLD ORDER - The Reptilian Plan to Divide and 

Conquer the Human Race” (2017)6 

 
 

 

Savin betonar att det inte handlar om en judisk agenda utan om den romerska 

katolska kyrkans armé – jesuiterna (s. 13). 

   

Osiris, Isis och Horus 

Den viktigaste historien som Juan O Savin berättar handlar om Osiris som blev 

mördad och styckad i småbitar och utspridd över Jorden. Hans mor Isis letade 

upp alla bitarna, men hittade inte hans penis utan gjorde en penis av sten, vilket 

de obelisker som byggts runt om i världen symboliserar. Den mest kända är väl 

obelisken i Washington. Savin menar att också Oscarsstatyn är en ”stiliserad 

penis”.  

          

 
6 Se min artikel om boken på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf  

http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
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  Enligt elitfamiljernas religion hade Isis samlag med Osiris’ sten-penis och 

blev havande med Horus, solguden, guden för den nya dagen, Vattumannens 

tidsålder. Detta är vad blodslinjefamiljerna faktiskt tror på, enligt Savin. Enligt 

dem är vi nu inne i en ny tid, ”a New Age”, den Babyloniska eran. Och jag 

undrar naturligtvis hur mycket vi har influerats av dessa tankar utan att veta 

källan.7 

                                  8 
                                                          Osiris och Isis 
 

  Elitfamiljerna har speciella ritualer, siffror, symboler och planeters 

placeringar som driver deras mörka agenda (s. 15). Genom att praktisera sin 

religion helt öppet för oss, så uppnår de sina önskade resultat i den fysiska, 

materiella världen.  

  Jag kom att tänka på att den kontroversielle författaren David Icke som i 

sin bok ”Everything You Need To Know But Have Never Been Told” (2017) 

förklarar varför elitfamiljerna just kallar sig själva Eliten. Begreppet har sina 

rötter i begreppet Elohim, Gudarna.9 ”Eliten” anser sig som nämnts vara 

ättlingar till Gudarna? Elohim fick i uppdrag att planera utvecklingen på Jorden, 

berättar David Icke. Jag berättar om detta i min artikel om Len Kastens bok 

”DARK FLEET - The Secret Nazi Space Program and the Battle for the Solar 

System” (2020).10  

  David Icke och flera andra källor berättar att Makteliten på olika sätt 

berättar vad de ska göra, i filmer m.m., även om de gör det på ett sätt så att 

”dumma vi” ska tro att det är fantasier. En intressant anledning är att de tror att 

om vi därmed ”tillåter” det de gör, så hamnar karma på oss och inte på dem. 

Och vi får skylla oss själva… 

 
7 En del av dessa tankar blev jag medveten om när jag läste Daniel Estulins bok om Tavistock 

Institute - http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf  
8 Bilden är hämtad från The Myth of Osiris and Isis – 12 okt. 2015 

http://adam76002.blogspot.com/2015/  
9 Ordet "Elohim" (som översätts med "Gud") förekommer 2 606 gånger i 2 249 verser i 

Gamla Testamentet. https://www.alltombibeln.se/bibelfragan/ordetelohim.htm  
10 Artikeln finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-

Len_Kasten.pdf  

http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
http://adam76002.blogspot.com/2015/
https://www.alltombibeln.se/bibelfragan/ordetelohim.htm
http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf
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  Den ockulta siffran för Osiris är 17 och Osiris är en brännpunkt för den 

kult som styr världen. Dagens fixering vid siffran 17 handlar om Osiris död och 

uppståndelse, vilket är en spegelberättelse om Jesu uppståndelse där symbolen 

är korset, medan den för Osiris är ”den erigerande penisen”, obelisken (s. 14). 

”Och de placerar den överallt i världen som ett stort ’fuck you’ till dem som inte 

är en del av deras ondska” (s. 14). 

Satan 

Blodslinjefamiljerna tror på Satan, Lucifer, Samael, Djävulen, Ormen 

(Serpent) och många andra namn. ”Ormen” kommer från reptillinjen inom de 

olika arterna, vilket enligt Savin råkar motsvara idén om de utomjordiska 

reptilerna (s. 16). David Icke har under flera decennier förlöjligats, hånats och 

karaktärsmördats för det han berättat om ”reptilfolket”. På senare år har flera 

källor beskrivit ”reptilfolket” och deras maktagenda, exempelvis William 

Tompkins11, Michael E. Salla12, David M. Jacobs13 och Len Kasten14. 

  Enligt legenden så blev Eva havande med både Adam och med Lucifer, 

som inte är ”jordmänsklig”. Det gör Kain och Abel till tvillingar, men med 

olika fäder. Kampen mellan Kains och Abels ättlingar pågår fortfarande på 

Jorden. Det handlar om vems ättlingar som är arvtagare till Jorden. 

  Juan O Savins berättelser är spännande. Han skriver att ”om de fått som de 

ville, skulle vi inte ha fått Trump” (s. 34). 

 

 
11 http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf  
12 http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf  
13 http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf  
14 http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf  

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
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Satanistiska ritualer – igen 

Juan O Savin betonar att Maktelitens gud Lucifer vill ha ett tredje världskrig för 

att deras agenda med en ny världsordning, New World Order, ska uppnås (s. 42). 

Som ett led i detta genomförs satanistiska ritualer. Som ett exempel nämner 

Savin attacken på det brittiska skeppet Lusitania som enligt uppgifter genom-

fördes den 7 maj 1915 av en tysk ubåt och var signalen för att få med USA i 

första världskriget. Savin menar att även detta var ett rituellt offer, ”the Lucifer-

tania” (s. 42). 

  Han nämner också Lucis Trust eller ”Lucifer’s Trust”. Det var ett förlag 

som grundades år 1920 och då kallades det för ”Lucifer Publishing” men som 

senare fick ändrat namn (s. 43).   

  Jag har tidigare läst om förlaget i Frank Whites bok “Who Are The 

Illuminati? – The Secret Societies, Symbols, Bloodlines and the New World 

Order” (2013).15 Frank White nämner FN, som även om det består av många 

nationer, står under Illuminatis kontroll. Rockefellers, Rothschilds och andra 

Illuminatiledare skapade FN.  

  En för mig mycket skakande information under läsningen var att FN har 

starka kopplingar till satanismen och att Alice Bailey, som är en lärjunge till den 

ockulta ledaren Madam Blavatsky, som startade den teosofiska rörelsen i 

världen år 1875, ska ha startat förlaget Lucifer Publishing i FN-byggnaden i 

New York. Numera finns förlaget i flera länder.16 För mig var Alice Bailey och 

Madam Blavatsky representanter för de ljusa andliga krafterna. 

  Jag Googlade och fann följande på Wikipedia: ”Lucis Trusts förlag 

grundades i början av 1920-talet som Lucifer Publishing Company. Lucis Trust 

säger att namnet troligen valdes för att hedra Lucifer. Namnet ändrades 1925 

till Lucis Publishing Company.” Informationen finns för alla att se… 

Titanic och Federal Reserv 
Juan O Savin berättar om en händelse som han kallar ”sin tids 9/11” och skriver 

att ”folk som vet (de bakom scenen) förstod exakt betydelsen av händelsen” (s. 

8). Det handlar om sänkningen av Titanic den 14 april 1912 då cirka 1,500 

personer omkom och lite drygt 700 blev räddade.  

  I de lugna vattnen i en iskall Nordatlanten, ”hundra år före ett annat 

Babyloniskt millennium” seglande Titanic med maxfart över oceanen en 

”stjärnfylld natt utan månsken” rakt in i ett område som var välkänt för sina 

isberg. Savin frågar sig om kaptenen hade en överenskommelse med någon om 

att få bli upphämtad, men blev sviken och Savin inser att vi aldrig får veta. Men 

Savin menar att syftet var att Titanic skulle sänkas i en Babylonisk ritual. 

 
15 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf  
16 https://www.lucistrust.org/  

http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf
https://www.lucistrust.org/
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Fartyget till och med skapades för det syftet. ”Men vem kunde ha en sån 

ohygglig plan?” frågar han sig.  

                                 
 

  Vid den tidpunkten, år 1911, hade USA genomlevt en stor finanskris som 

innebar att avdelningar inom regeringen var tvungna att stänga ner eftersom de 

inte kunde betala sina räkningar. Savin berättar att sju av de rikaste männen 

samlades på Jekyll Island för att diskutera och planera (s. 10). Tanken var att 

skapa en privat centralbank som kunde suga ut ännu mer pengar från de 

amerikanska arbetarna. De insåg att de var tvungna att undersöka vilka som 

kunde vara motståndare till en sån idé. De var villiga att göra vad som än 

behövdes för att uppnå sitt mål. Omröstning skulle ske 1913. Sen berättar Savin 

varför man valde den 14-15 april 1912 för ritualen. Observera datumet…! 

  Han beskriver ingående om planen och vilka mäktiga män som deltog på 

resan. En av de viktiga personerna som skulle delta var bankgiganten JP 

Morgan, men eftersom han var en av dem som konspirerade så dök han inte 

upp, trots att hans bagage synligt lastats ombord. Han fick plötsligt ”annat för 

sig” (s. 11). 

  Nu berättar Savin det jag läst i andra källor – det inte var Titanic som 

hamnade på havets botten. Istället är det Titanics ”systerfartyg” Olympic. 

Olympic hade skadats vid en kollision med ett militärt fartyg och var egentligen 

sjöodugligt, vilket passade konspiratörerna perfekt. Det var ett blodsoffer, menar 

Savin.  

  100 år senare, den 14 april 2012, åkte två fartyg från var sitt håll i en 

triangelform till platsen där Titanic ligger och genomförde en ritual. Savin 

berättar att ”Dom” ofta genomför den typen av ritualer. Det är deras sätt att njuta 

av sina framgångar. Sen skrattar de åt oss eftersom vi är för dumma för att förstå 

det de gör i öppen dagar, skriver Savin (s. 22). 

  Beslutet om den privata banken Federal Reserve fattades den 24 december 

1913, dagen före juldagen, när ett stort antal av ledamöterna var hemma på 

julledighet. Så enormt smart av dem!17 Nu kunde dessa bankirer göra vad de 

 
17 Första gången jag läste om detta var i Per Lundgrens fantastiska bok ”Kapitalismen 

avslöjad! - Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri” – 

som bara finns att tillgå på nätet, uppdaterad 2018 - https://nyaekonomiskasystemet.se/ - Jag 

https://nyaekonomiskasystemet.se/
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alltid gjort, trycka pengar ”like mad men”, som galningar, och förmedla en 

massa lån mot i början låg ränta, men inom kort höjdes räntorna avsevärt (s. 12). 

Företag kraschade. Och blodslinjefamiljerna köpte upp gårdar och företag för 

småpengar som de sen sålde dyrt. 

  Sen tvingades det amerikanska folket att uppleva depressioner och krig. 

Unga män hittade inte arbete och då ”dök det upp ett krig” som behövde 

soldater. Då kunde de få betalt så de kunde betala räkningar och sända hem 

pengar ”till mamma” och dessutom få möjlighet att gifta sig. ”Men många 

kunde inte göra det trots att de deltog. Det berodde på att de inte kom hem hela 

och även döda. Det tunnade ut vår befolkning och berövade oss de bästa och 

starkaste, vilket tillät globalisterna att kontrollera oss ändå mer med fruktan”, 

skriver Savin (s. 12)  

  Savin nämner också den ekonomiska kraschen år 1929.  

President Kennedy förstod 
Bankirerna försökte starta krig under Kennedys presidenttid så han fick klart för 

sig vad som pågick. Han visste att hemliga sällskap infiltrerade Amerika. Hans 

problem var att han inte visste vilka av hans nära medarbetare som var ”goda” 

och vilka som var ”onda”. Där fanns Dullesbröderna, CIA och många flera inom 

regeringen.  

  När Kennedy blev mördad stoppades de räntefria pengar han skapat enligt 

presidentordern 11110. En av de första åtgärder som Lyndon Johnson gjorde 

var att återkalla dessa pengar när han blev president efter mordet på Kennedy.  

Q-projektet 
Juan O Savin menar att Q är en operation vars syfte är att vända på det som 

händer i USA idag. Det är inte bara en militär fråga och inte bara för att väcka 

det amerikanska folket för det som sker idag. ”Det handlar också om att 

undanröja de ’skarpa tänderna’ hos ’pengamonstren’, ’dra ut deras 

huggtänder’ från vårt land som håller på att torka ut på grund av dessa 

vampyrer som suger välståndet ur Amerika för att göra sig själva starkare, för 

syftet att genomföra sina globalistiska rackartyg runt hela planeten” (s. 12). 

Detta är en process de planerat under många decennier.  

 

                                    
 

 

hade förmånen att få korrekturläsa manuset år 2012, vilket jag berättar om i en kort videosnutt 

- https://www.youtube.com/watch?v=jo6XJVLvans&feature=emb_title  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jo6XJVLvans&feature=emb_title
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   Även patrioterna har använt många decenniers planering för att genomföra 

det som pågår idag berättar Savin. Jag tror att det är mycket sannolikt att 

patrioterna är desamma som de som ingår i Q-rörelsen och Vita hattarna. Här 

vill jag också nämna att Q är den 17e bokstaven i alfabetet. Jag berättar på annan 

plats att 17 också är siffran för guden Osiris, som den satanistiska kulten som 

styr världen dyrkar. Genom att använda 17 och Q motverkar Q-rörelsen och 

patrioterna satanisternas intentioner och försvagar deras magi (s. 50). Om jag 

förstått det hela rätt… 

  Savin berättar att nummer 5 är symbolen för ”Guds nåd”. Men för den 

satanistiska kulten betyder 5 istället försvar och fiendens död (s. 50). 17 är dock 

den viktigaste siffran. Q-teamet och patrioterna motverkar förtrollningen genom 

att använda dessa siffror. Savin betonar att det inte betyder att Q spelar deras 

spel, utan att ”mörkret försvinner så fort vi tänder ljuset och lyser på det”.  

  President Trump förmedlar också signaler och symboler till de som förstår. 

Ett exempel kopplat till siffran 17 är när Trump håller ett tal på tvättmaskins-

fabriken Whirlpool Corporation Manufacturing Plant den 6 augusti i år framför 

17 kartonger med tvättmaskiner.18 Det är dags för stortvätt… 

 

                                  
 

  I förbigående nämner Savin även Area 51, en av de hemligaste platserna på 

Jorden. Siffran 3 x 17 = 51 innebär maximal svart magi (s. 50). Han skriver 

också att 17 är Bibelns nummer för seger och att Satan alltid har velat ta bort den 

”från Guds folk”. Boken Ester är enligt Savin Bibelns 17e bok. Jag försökte 

hitta stöd för det men misslyckades. 19 

  Savin skriver att många inte förstår att Q-projektet är verkligt. En del av Q-

projektet är att människor måste utbilda sig själva. Superdatorer hjälper till med 

att få alla Q-poster på Internet att samverka och göra så att informationsbilden 

blir perfekt. 

  Det sanna syftet med Qs operationer är inte att ta reda på vem Q är eller 

vilka Q-teamet är. Så småningom kommer vi att inse att vi alla som kämpar för 

sanning och rätt är en del av Q-teamet, en Q-medlem, som jag själv kallar mig, 

 
18 https://ruqqus.com/+GreatAwakening/post/1y3x/17-boxes-on-stage-at-whirlpool  
19 Intressant om Esters bok - https://www.bibelnsintegritet.com/esters-bok/.  

https://ruqqus.com/+GreatAwakening/post/1y3x/17-boxes-on-stage-at-whirlpool
https://www.bibelnsintegritet.com/esters-bok/
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vilket jag bekräftar med nedanstående bild på min egen dator med ett Q och 

WWG1WGA, Where We Go 1 We Go All! som Q skriver om och om igen.       

Texten fanns på den båtklocka som fanns i president Kennedys båt. 

 

                        

  Det är tre år sedan, i oktober 2017, som Q började posta sina för oss 

lekmän svårbegripliga inlägg på Twitter. Q-teamet använder en militär säker-

hetskommunikation som postas på anonyma ”chatt board”. Det är korta kodord 

och frågor som får läsaren att tänka till och undersöka. Många tror att Q är en 

person men Savin betonar att det är ett team.  

  Jag nämnde att Q är den 17e bokstaven i alfabetet. Gravplatsen där både 

president Kennedy och hans bror Robert F. Kennedy ligger har formen av ett 

Q. Jag hittar två bilder som ger lite olika information så jag lägger båda. Den 

andra har ett inlägg från en Q-info.  

             
 

  Savin berättar att organisationen bakom Q-teamet är mycket väl organi-

serad och att de har tillgång till en superdator som håller ordning på alla Q-

poster. Jag har försökt förstå en del Q-poster, men de är för det mesta 

obegripliga för mig. Jag har också lyssnat på några av dem som tolkar och då 

blir det lite mer begripligt – och spännande. Jag klippte ut den Q-post som 

inklistrad i den högra bilden för att bättre kunna läsa. Där står det:  
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    POTUS betyder President of the United State. HRC betyder Hillary Rodham Clinton. 

                 JFKjr skulle ha konkurrerat med Hillary Clinton om senatsplats år 2000. 

 

  Savin berättar att massmedia pressar hårdast på att få veta vem och vad Q 

är, eftersom de behöver få veta hur de ska attackera Q mer direkt (s. 48). De vill 

tysta patrioterna eftersom dessa utgör ett hot mot globalisternas agenda. De 

traditionella massmedierna ägs och kontrolleras av Makteliten, vilket bland 

andra den tyske reportern Udo Ulfkotte berättar om i sin avslöjande bok 

”Journalists for Hire: How the CIA Buys the News” (2017) men som stoppades. 

Den kom dock ut på ett nytt förslag med titeln “PRESSTITUTES - Embedded in 

the Pay of the CIA - A Confession from the Profession” (2019).20 Bland annat 

försöker de få bevis för att det är Trump som ligger bakom Q, så de skulle kunna 

attackera honom direkt. 

  Juan O Savin använder flera sidor i slutet av boken för att berätta om Q och 

hur teamet arbetar (s. 51-56).  

  Bakom kulissernas Yrsa Häggström har översatt en artikel från 5 

september 2019 av Robert David Steele, en f.d. CIA-agent och visselblåsare, 

som beskriver vad han menar att Q är. Jag rekommenderar den och hänvisar till 

artikeln i fotnoten.21 Där skriver Steele bland annat: 

Det finns över 3500 ”droppar” från Q hittills, men kärnberättelsen om korruption 

berättas det om under de första 100. Vem som helst kan läsa dem inom en timme 

eller så. Den mycket obekväma sanningen är att den amerikanska regeringen 

länge har understött ett institutionaliserat system för gränsöverskridande 

brottslighet, som även har kapat många andra länder. 

Q gav forskare med öppen källkod ett ramverk för hur de skulle ”gräva” efter 

data om detta system av brottslighet. Tron att Hillary Clinton – i huvudsak en 

knähund för detta system – inte kunde förlora valet 2016, hade gjort dem slarviga 

och de lämnade ett omfattande offentligt bevis. Resultatet är en enorm mängd 

undersökande data samlat av anonyma medborgare som samarbetar över hela 

världen. 

 

 
20 Min artikel om boken publicerades i ett par nummer av Nya Tider under 2020, men den  

finns också på min Boksida - http://www.piahellertz.com/PRESSTITUTES-

Om_kopta_journalister.pdf  
21 Q är… https://bakomkulisserna.biz/2019/09/07/q-ar/  

https://martingeddes.us1.list-manage.com/track/click?u=f105fd56904428bca9da44a82&id=3ba3bac88a&e=fb36fdea0a
http://www.piahellertz.com/PRESSTITUTES-Om_kopta_journalister.pdf
http://www.piahellertz.com/PRESSTITUTES-Om_kopta_journalister.pdf
https://bakomkulisserna.biz/2019/09/07/q-ar/
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Befolkningsreducering 

Juan O Savin tar upp temat med reducering av världens befolkning och hänvisar 

Georgia Guidestones i Georgia, USA. Det är fyra uppresta stenblock som på åtta 

olika språk anger tio ”budord” för framtiden (s. 17).  

  

Första ”budordet” är ”Behåll mänskligheten under 500 000 000 i evig 

balans med naturen”.22 Det betyder att 13 av 14 människor i dagens 

befolkning måste dö.23 Den skrämmande siffran räknades ut av 

författaren James Delingpole i boken ”Watermelons - How Environ-

mentalists are killing the Planet, destroying the Economy and stealing your 

Children’s Future” (2012).24 Liknelsen med ”vattenmeloner” menar han 

handlar om att de är ”gröna utanpå och röda inuti”, d.v.s. 

miljöengagerade på ytan men egentligen är socialister och kommunister 

med anspråk på makt över världen. 

  Savin menar att vid sidan om den romersk katolska religionen så 

behöver vi granska en viss gren inom judendomen (s. 18). Det märks 

genast att detta är ett känsligt tema, men Savin menar att det är viktigt 

att veta att en av de mest fördömda, moraliskt fördärvade nationerna på 

Jorden vid Gamla testamentets tid är Israel. Savin skriver: ”Är mitt 

påstående ett helgerån?” Och svarar själv: ”Nej, det är bibliskt!”  (s. 

18). ”Var fanns centrum för dyrkan av de hedniska gudarna, Baal och 

Moloch? Det var i städerna och bergen omkring Jerusalem”  (s. 18). De 

offrade barn. Om detta berättas det om i Torah, Gamla testamentet.    

  Savin berättar att det var en ”ond grupp” som hade infiltrerat 

Jerusalem och den judiska kulturen. Savin nämner inte de Khazariska 

judarna, d.v.s. de khazarer som av den ryske tsaren tvingades byta 

 
22 Se https://bakomkulisserna.biz/2019/10/26/the-georgia-guidestones/  
23 Se de övriga ”budorden” med översättning till svenska på Wikipedia - 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 
24 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf  

https://bakomkulisserna.biz/2019/10/26/the-georgia-guidestones/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
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religion på grund av den grymma hedniska religion de hade. De fick 

välja mellan kristendomen, islam och judendomen och valde den 

sistnämnda. Om detta berättar Arthur Koestler i sin bok ”Den trettonde 

stammen” (1976). Sen flydde de från Khazarien och spred sig bland 

annat till dåvarande Jerusalem. Jag rekommenderar James Prestons 

artikel “The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia” (2015).25      

  Savin berättar om Salomon som hade tagit främmande hustrur och 

hade sjuhundra hustrur och trehundra konkubiner (s. 18). Eftersom han 

var den visaste mannen på Jorden så lät han sina hustrur ta med sig sina 

religioner. Bland annat tog några med sig fallossymbolen från Osiris 

liksom många andra gudar och gudinnor. Jag har lite svårt att hänga med 

i historiebeskrivningen.  

Mer om Makteliten 
Juan O Savin menar att nedstängningarna på grund av Covid-19 handlar om en 

extremt viktig och episk förändring. Han menar att det är en biblisk händelse 

som liknar den när det judiska folket räddades från en planerad utrotning i 

biblisk tid.   

  I detta sammanhang nämner Savin dr Anthony Faucis handsignal, två 

fingrar upp för den satanistiska Baphomet och frimurartecknet med den gömda 

handen. 

    

                         
 

 
25 https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-

khazarian-mafia/  

https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
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Dr. Fauci har ansetts vara experten i samband med Coronaviruset Covid-19 och 

fått en omfattande kritik för sitt agerande.26 

  Savin menar att många av de som ingår i Makteliten är höga frimurare. 

Han nämner frimurarförfattaren Albert Pike som skrivit ”Morals and Dogma” 

där Pike presenterar den filosofiska grunden för frimureriets stigande grader. 

Han var en av grundarna till Ku Klux Klan, den vita kamporganisation som 

många frimurare ingick i. Albert Pike var kapten i den amerikanska armén under 

amerikanska inbördeskriget och frimurare av 33.e graden. Han påstås ha skrivit 

ett mystiskt brev år 1870 där han drar upp riktlinjerna för tre världskrig. Det 

påstås att han fick informationen från sina ”andeguider”.27 Det första världs-

kriget behövdes för att störta tsaren i Ryssland och bygga kommunismen. Det 

andra världskriget var nödvändigt för att dela upp världen i två sfärer, den 

kapitalistiska delen och den kommunistiska. Det tredje och kommande världs-

kriget är det mest nödvändiga för att Illuminati ska kunna ta makten över 

världen och skapa en ny världsordning. Det kriget kommer enligt Pike att stå 

mellan arabvärlden och judarna/Israel. "Kriget måste genomföras på ett sådant 

sätt att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska zionismen 

(Israels stat) ömsesidigt förstör varandra.”28 

  En intressant uppgift bland många andra som Juan O Savin kommer med är 

att en av de tidigare presidenternas ”puppets” bjöd in en Hollywoodstjärna, 

Katy Perry till Vita Huset. Inför hennes besök lät man måla om matsalen helt 

röd. Hon hade exempelvis i ett TV-program sagt att människokött är mer 

näringsrikt än annan typ av mat (s. 30). Hon berättade att hon inte kunde bli 

berömd som en kristen sångerska, så hon gjorde en överenskommelse med 

Djävulen för att bli framgångsrik (s. 31).  

 
Katy Perry med Horus öga 

 
26 Åtal väcks mot Anthony Fauci gällande Corona-bedrägeriet! BREAKING NEWS! -23 maj 2020 - 

https://bakomkulisserna.biz/2020/05/22/atal-vacks-mot-anthony-fauci-gallande-corona-bedrageriet-breaking-

news/  
27 Uppgiften hämtad från artikeln av Torbjörn Johansson (2004) ”Vi behöver tre världskrig 

för att ta makten” -  http://www.eaec-

se.org/articles/Johansen/Vi_Behover_Tre_Varldskrig_For_Att_Ta_Makten.htm   
28 Mystery 200-year-old letter revealed World War 3 plans – and final battle against Islam - 

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/499303/World-War-3-letter-Albert-Pike-

conspiracy-Islam-ISIS-America  

https://bakomkulisserna.biz/2020/05/22/atal-vacks-mot-anthony-fauci-gallande-corona-bedrageriet-breaking-news/
https://bakomkulisserna.biz/2020/05/22/atal-vacks-mot-anthony-fauci-gallande-corona-bedrageriet-breaking-news/
http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Vi_Behover_Tre_Varldskrig_For_Att_Ta_Makten.htm
http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Vi_Behover_Tre_Varldskrig_For_Att_Ta_Makten.htm
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/499303/World-War-3-letter-Albert-Pike-conspiracy-Islam-ISIS-America
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/499303/World-War-3-letter-Albert-Pike-conspiracy-Islam-ISIS-America
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Katy Perry är inte den enda framgångsrika artisten som ”sålt sin själ till 

Djävulen”. Andra kända artister är Lady Gaga och Madonna. Ett Illuminati-

tecken är också Horus öga, d.v.s. att täcka över sitt ena öga. Här är en bild på 

hur Lady Gaga och Madonna gör just det. 

 

  
                      Lady Gaga                                             Madonna 

  Savin berättar att Melania Trump vägrade att flytta in i Vita Huset innan 

det renats på allt satanistiskt och Trump meddelat henne att ”Satan hade kastats 

ut från byggnaden” (s. 31). 

  Savin menar att frimurarna styrs av sin tro på Satan och att de bara arbetar 

för Mörkrets krafter. Fast många frimurare på lägre nivåer tror att de arbetar för 

det goda. Han ger en förklaring på något jag undrat över. I frimurartempel och 

på andra ställen som är knutna till frimurarna har man det svart-vitrutiga golvet. 

Se exempelvis i Kungsträdgårdens tunnelbana, där det lär finnas en 

frimurarlokal. 

 

                   
                      Ett frimurartempel                                     Kungsträdgårdens T-bana 

 

  De brittiska polisernas hattar har det svart-vita rutmönstret. Savin menar att 

de med hjälp av det, påstår att de gör både gott och ont arbete och att det blir en 

balans. De möts exempelvis ofta i kristna kyrkor. 
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  Många poliser och domare är frimurare, vilket skapar stora problem inom 

rättsväsendet eftersom frimurare lovar varandra solidaritet och stöd. Brottslingar 

kan vara frimurare.29 Ett exempel är de norska poliserna. Den norske polis-

mannen Roy Riksvold, med över 40 års erfarenhet från polisyrket, slår larm om 

att andelen åklagare och poliser som är medlemmar i frimurarorden är kraftigt 

överrepresenterade.30 Samma problem finns inom den svenska poliskåren. Savin 

ber de frimurare som läser hans text att tänka efter en extra gång vad de deltar i. 

Illuminati 
Savin berättar att Illuminatis blodslinjer länge har ägnat sig åt att infiltrera alla 

nivåer och alla organisationer och företag i samhällen, även de politiska 

partierna (s. 33). Han berättar att flera av USAs grundare var medlemmar i dessa 

organisationer, även om flera av dem, när de insåg vad sällskapen hade för mål, 

bröt löftena. De valde det goda framför det onda. Jag misstänker att även John F 

Kennedy var en av dem.  

  Joe Biden, som i skrivande stund officiellt verkar vara USAs nye 

president, även om det kommer ny information om valfusk varje dag, sa vid ett 

tillfälle att han måste tänka ut hur han skulle agera mot republikanerna och 

gjorde då en gest som verkade se ut som att han ville skjuta dem (s. 33).  

 

Systrarna 
Q-teamet frågade vid ett tillfälle i en post om Storbritanniens Theresa May, 

Tysklands Angela Merkel och Litauens Dalia Grybauskaite var systrar. 

Frågan tystades ner men den förnekades inte. Även personer som var öppna för 

de svåra frågorna tyckte att detta var en märklig och otrolig fråga. Men det är 

inte bara Juan O Savin och Q-teamet som ställer sig frågan. Det finns flera 

 
29 För den läsare som vill förstå mer omkring frimureriet rekommenderar jag Jüri Linas 

fantastiskt avslöjande bok ”Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia” 

(2017). Min artikel finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf  
30 Norsk polis: Många frimurare inom rättsväsendet – 30 oktober 2019 - 

https://nyadagbladet.se/utrikes/norsk-polis-manga-frimurare-inom-rattsvasendet/  

  

http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf
https://nyadagbladet.se/utrikes/norsk-polis-manga-frimurare-inom-rattsvasendet/
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källor på Internet som tar upp temat. Savin nämner dock inte att de sannolikt är 

Hitlers döttrar, vilket andra källor nämner.31 Jag återkommer till ämnet. Inom 

parentes kan jag nämna att Adolf Hitler var en Rothschildson.32 

 

Hitler, Lenin, Trotskij och Stalin 

En intressant uppgift som Savin tar upp är att Hitler reste till London år 1912 

och besökte Tavistock Institute, Storbritanniens organisation för social 

ingenjörskonst, en organisation som globalisterna startat.33 Där fick han träna sig 

i att hålla de tal han sen blev så berömd för. Savin berättar också att Hitler 

samtidigt besökte Wien, där också Lenin, Trotskij och Stalin fanns vid den 

tidpunkten. Savin frågar om det kan vara möjligt att de ”hängde ihop” där och 

kanske drog upp riktlinjerna för vad som komma skulle. Efter detta var det 

möjligt för dem att starta sina egna dyra revolutioner. De fick ekonomiskt stöd 

från Londons och New Yorks bankirer. Det gjorde det möjligt för Lenin och 

Stalin att störta Rysslands regim genom den kommunistiska revolutionen (s. 34).  

  Savin funderar över vem som finansierade Tavistock Institute och andra 

institutioner vars syfte var och är att påverka människor. Från sin centrala 

position i London hade de möjlighet att framgångsrikt påverka USA. Savin 

 
31 Angela Merkel Is The Daughter of Hitler And Hitler Was a Rothschild -  

https://50shadesofpissedoff.com/2017/03/26/angela-merkel-is-the-daughter-of-hitler-and-hitler-was-a-

rothschild-2/  

32 http://www.reformation.org/adolf-

hitler.html?fbclid=IwAR0pPY4KzkmyawDW_qlP5MklfrI16Jxf4uVMVegkw6PXv6pYojWy

AhdxQG0  
33 Jag har läst Daniel Estulins avslöjande bok om Tavistock Institute. Min artikel ligger på 

min Boksida - http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf  

https://50shadesofpissedoff.com/2017/03/26/angela-merkel-is-the-daughter-of-hitler-and-hitler-was-a-rothschild-2/
https://50shadesofpissedoff.com/2017/03/26/angela-merkel-is-the-daughter-of-hitler-and-hitler-was-a-rothschild-2/
http://www.reformation.org/adolf-hitler.html?fbclid=IwAR0pPY4KzkmyawDW_qlP5MklfrI16Jxf4uVMVegkw6PXv6pYojWyAhdxQG0
http://www.reformation.org/adolf-hitler.html?fbclid=IwAR0pPY4KzkmyawDW_qlP5MklfrI16Jxf4uVMVegkw6PXv6pYojWyAhdxQG0
http://www.reformation.org/adolf-hitler.html?fbclid=IwAR0pPY4KzkmyawDW_qlP5MklfrI16Jxf4uVMVegkw6PXv6pYojWyAhdxQG0
http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf


20 

 

ställer många intressanta frågor (s. 35). 

  För att kunna påverka och propagera för globalisternas agenda behövdes 

tränade, utbildade aktörer inom alla områden, filmstjärnor, musiker, 

mediapersonligheter och andra ”influensers”. Det inkluderade superstjärnan 

Marylon Monroe. 

Marylon Monroe 
Här kommer Savin med spännande information. Marylon Monroe fick en ”top-

secret security clearance for Lookout Mountain Air Force Base”, skriver Savin. 

Jag Googlar: ”Säkerhetsprövning är en kontroll av en person som skall befatta 

sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör ett rikes säkerhet, så 

kallad försvarssekretess”, skriver Wikipedia. Jag uppfattar Savins berättelse 

kort som att Marylon Monroe fick agera ”honungsfälla” för att kunna sätta press 

på utvalda personer. Savin nämner inte att Marylon Monroe var älskarinna både 

till John F Kennedy och till hans bror Robert F Kennedy. Hon blev också 

mördad.34  

                      
 

Paul McCartney 
Ytterligare en mycket intressant uppgift som Juan O Savin kommer med är att 

ryktena omkring Beatles-medlemmen Paul McCartneys död är sanna. Han dog 

i en bilkrasch den 9 november 1966. Jag ”råkar” skriva dessa rader den 9 

november 2020      . Savin berättar att han ersattes av en ”look a like” men han 

nämner inget namn. Det får jag från en annan källa, Billy Sheares.35  

  De fysiska jämförelserna mellan Paul McCartney före och efter 1966 

indikerar att det finns faktiska skillnader. Det gäller både öron, haka, läppar 

m.m. ”False Paul” lär ha hittats genom att han vunnit en ”look alike”-tävling. 

 
34 Intressant artikel om mordet - https://filmdaily.co/obsessions/true-crime/marilyn-monroe-

new-evidence/  
35 En intressant artikel om detta finns på http://den-stora-

konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html  

Se även https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1-cR4ZEd8DA.  

https://filmdaily.co/obsessions/true-crime/marilyn-monroe-new-evidence/
https://filmdaily.co/obsessions/true-crime/marilyn-monroe-new-evidence/
http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html
http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1-cR4ZEd8DA


21 

 

 36 

Jag undrar hur det är att resten av sitt liv leva en annans mans liv? Jag undrar 

också hur Pauls hustru Linda upplevde att plötsligt vara en annan mans hustru? 

  Savin berättar att Paul McCartney var upprörd över framsidan på albumet 

till ”Yesterday and Today” som gavs ut i juni 1966, eftersom den gav associa-

tioner till mord på små barn och att kroppsdelarna hade lagts ut på alla 

bandmedlemmarna.  

 

Savin berättar att Paul var medveten om den brittiske pedofilen Jimmy Saviles 

aktiviteter, eftersom bandet reste med honom och han agerade som en ”ceremo-

nimästare” för några av deras shower. Savin antyder att Pauls kritik kan vara en 

anledning till att någon såg till att bilolyckan skedde.  

  Beatles lär ha försökt berätta om McCartneys död, dels genom den ikoniska 

scenen när de går över ett övergångsställe, dels genom omslaget på St Peppars 

Lonely Hearts Club Band (se bild nedan). 

 
36 Bilden är hämtad från Vad hände med Paul McCartney 1966?  - söndag 15 mars 2015 - 

http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-

1966.html  
  

http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html
http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html
http://digilander.libero.it/penthotal66/paul+mc+cartney+false/paul+mccartney+1966+false+paul+1967.jpg
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                               Skivomslaget till Abbey Road som kom ut 1969. 

 

Bilden visar John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney och George 

Harrison när de korsade övergångstället utanför Abbey Road Studios i norra 

London. Nån källa som analyserat bilden och som jag inte hittar just nu, menar 

att detta symboliserar en begravningsprocession. John Lennon går först i vita 

kläder, som en präst. Paul McCartneys ersättare går barfota. Platsen har nu blivit 

kulturminnesmärkt. Juan O Savin nämner inget om detta, men jag har svårt att 

tro att han inte vet. 

  Frank White skriver i sin bok “Who Are The Illuminati? – The Secret 

Societies, Symbols, Bloodlines and the New World Order” (2013)37 att de 

trender vi ser inom alla områden inte är något som bara sker av en slump. De är 

initierade och styrda av bland annat Tavistock Institute, vilket även Juan O Savin 

berättar. Båda menar att fenomenet Beatles var skapat av Tavistock Institute för 

att inspirera till fri kärlek, droger och rockmusik, vilket var ett sätt att dra 

ungdomars intresse bort från politiska och samhällsfrågor. White menar att det 

finns starka bevis för att Beatles var marionetter för Illuminati. Ett exempel som 

White tar är ”Past Masters”, en samlingsbox från 1988 med nyutgåva 2009. 

”Past Master” är ett frimurarbegrepp som används för att beskriva tidigare 

”vördnadsfulla mästare” inom en frimurarloge (White, s. 117). Dessutom 

innehåller albumet 33 låtar, del 1 - 18 låtar och del 2 - 15. 33 är som nämnts en 

mycket viktig siffra för Illuminati. Ett annat exempel White tar upp är skivan 

Sgt. Pepper-albumet. Wikipedia skriver: ”Normen för vad ett ’kommersiellt’ 

album kunde innehålla ifrågasattes, bland annat med det psykedeliska 

musikinnehållet. Vidare utgjorde albumet en sorts katalysator inom flower 

power-rörelsen som då svepte över västvärlden.” Frank White nämner som 

exempel låten ”Lucy in the Sky With Diamonds” som kryptiskt refererar till 

Lucifer och till stjärnor. Dessutom finns ”With a little help of my Friends” som 

associerar till droger. 

 
37 http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf  

http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf
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Skivomslaget är fyllt av mycket avslöjande ockulta symboler 

Om man studerar skivomslaget närmare finns många intressanta ansikten, bland 

andra den satanistiske ledaren Aleister Crowley. Många har analyserat 

omslaget. 

  Savin berättar att Aleister Crowley mördade många människor genom åren. 

I synnerhet dödade han små pojkar. Han var också ”passionerad” när det 

handlade om att våldta små barn, eftersom han ansåg att det var ett sätt att hedra 

Osiris (s. 43).   

Siffror och agenda 

Savin återkommer till de ockulta siffror som används, exempelvis 311, 113 och 

33. Han nämner att Tom Hanks menar sig ha fått Covid-19 den 11 mars, 2020, 

d.v.s. 311. Tom Hanks finns med bland de kända personer som enligt vissa 

källor nu ska åtalas för pedofili, även om andra källor säger att det är ”fake 

news”. Savin berättar att Coronaviruset bara är ytterligare en del av planen. Jag 

återkommer till Tom Hanks. Dessa siffror är signaler till insiders.  

  Sen berättar Savin om olika händelser som var planerade för vissa datum, 

men som förhindrades eftersom ”vi har ett skydd över detta land som de flesta 

inte kan förstå” (s. 21). Han berättar att det finns krafter som nu systematiskt 

trycker tillbaka, avväpnar och halshugger (”decapitating”) dessa globalister som 

vi har fått nog av och vars agenda är att vinna över mänskligheten.  

  En del av denna agenda är den pågående enorma ”pandemin” eller 

”plandemin”, skriver Savin. Med den som verktyg planerar de att tvinga fram 

kaos som gör att de kan få bli ”Mästarna” igen (s. 21).  
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  Savin berättar att Makten har gjort allt för att hindra Donald Trump, redan 

innan han blev president. Han var inte en del av deras klubb. Han betraktades 

som ett hot mot dem, även mot deras ”religiösa stad Washington DC”. 

Washington DC, som är deras ”kyrka”, lika religiös som Vatikanen, enligt 

Savin. Staden skapades som en religiös frimurarplats (s. 22). Savin skriver att 

han inte i denna bok kan fördjupa sig i detta tema utan rekommenderar oss att 

studera John Dee (1527-1609), som jag aldrig hört talas om så jag Googlar.38 

Savin menar att John Dee var verklighetens James Bond, och har känts igen 

genom symbolen med ”två bollar och en spatserkäpp”, 007. 

  Q har i en post skrivit att ”symboler blir deras fall”… 

                          
 

 

  Savin berättar att Vita Huset inte fått sitt namn efter dess färg utan från 

familjen White som var jesuiter. Platsen där Washington DC byggdes var vald 

med mycket stor noggrannhet. Det ligger på exakt rätt longitud och latitud för att 

deras ritualer, trollformler och häxkonster ska fungera så bra som möjligt. Det 

kan bland annat handla om hur skuggan från Washingtonmonumentet faller 

beroende på hur Månen står. Monumentet är ett gigantiskt solur. 

 

 
38 The First James Bond? John Dee Was the Original 007 - 

https://blog.bookstellyouwhy.com/bid/274528/the-first-james-bond-john-dee-was-the-

original-007  

Se Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dee  

https://blog.bookstellyouwhy.com/bid/274528/the-first-james-bond-john-dee-was-the-original-007
https://blog.bookstellyouwhy.com/bid/274528/the-first-james-bond-john-dee-was-the-original-007
https://blog.bookstellyouwhy.com/bid/274528/the-first-james-bond-john-dee-was-the-original-007
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dee


25 

 

                                
 

  Savin berättar som exempel när Barack Obama skulle svära president-

eden. Först gjorde han det på vanligt sätt, men eftersom han ”uttalade något 

fel”, så var han tvungen att göra om det, vilket skedde inne i Vita Huset med 

”Washingtons arkitekt” på tavlan bakom sig och med monumentet inom synhåll 

genom fönstret. Han gav sina löften till Osiris. Sen beskriver Savin det klock-

slag, kl. 19.30, som styrde eden som genomfördes med handen på ”Bibeln, 

Koranen eller vad det var”. Obama genomförde en ritual (s. 22). ”Allt är 

ritualer för dem”, skriver Savin.  

      

  Savin skriver att vi nu, tillsammans med president Trump är inne i vårt livs 

största strid och att det är viktigt att vi förstår vad som pågår och att vi beslutar 

oss för att stödja det och vara en del av det ansvar som det innebär (s. 23). Han 

berättar att under de fyra år som Trump varit president så har mycket genom-

förts för att avslöja och eliminera sabotörer och infiltratörer. ”Vårt team jobbar 

mycket bra!” skriver han. Han menar att även om det blir lite fighter ibland så 

vinner presidenten – every time! 

Oljekrigen 
Juan O Savin berättar att man nu tagit tillbaka produktionen av olja till ameri-

kansk jord. Den är inte längre kontrollerad av främmande makter som Aramco, 

Arab-American Oil Corporation, som är en Rockefeller-operation i samarbete 

med Rothschilds banksystem. Operationen involverar den amerikanska 
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militären. Energiproduktionen har förts tillbaka till USA och ”vi kommer att 

fortsätta skydda det”, skriver Savin. ”Vi kommer inte att kriga deras energikrig 

på främmande mark igen!” (s. 23). 

  Vilka var det som finansierade krigen? Vem hjälpte tyskarna att bygga 

infrastrukturen för båda krigen och även i Mellanöstern för att de skulle kunna 

kriga? Det är frågor som Savin ställer. Och svarar: ”Det är den satanistiska 

kulten som inkluderar Rothschilds” (s. 42). Det var också Rothschilds som 

hjälpte ”Guds utvalda folk” att få ett hemland år 1948. Globalisterna behövde 

en ”gigantisk fiende” gentemot övriga länder i Mellanöstern för att skapa 

splittring och därmed fortsatta krig.  

  En liten information som Savin inte nämner är att Rothschild köpte 

Jerusalem redan år 1829.39 

  Som jag nämnt i samband med Albert Pike så vill globalisterna ha tre 

världskrig under sin herre, Lucifer, för att kunna nå målet med en världsre-

gering, en ny världsordning, New World Order. Savin nämner inte ”The Great 

Reset” som är det nya begreppet för den nya agendan. 

  Savin gör en sammanfattning över hur Makteliten lyckats manövrera fram 

krig och tar några exempel på hur man utnyttjar den nya mediatekniken för att 

skapa ”fake news”. När massmedia förmedlade hur små babys blev tagna ur sina 

kuvöser och kastade till döds, så väcktes ilskan hos amerikanerna och USA fick 

medborgarnas tillåtelse att kriga mot Kuwait. Det var en 15-årig flicka som ”av-

slöjade”. Det avslöjades senare att hon var dotter till den kuwaitiska ambassa-

dören i USA och att hennes vittnesbörd inte kunde verifieras.40 

 

                               
 

  Savin nämner också Tonkin-incidenten som innebar en fabricerad konfron-

tation mellan fartyg i norra Vietnam och USA i Tonkinbukten året efter mordet 

på president Kennedy när Lyndon Johnson blivit president. Den ursprungliga 

amerikanska rapporten skyllde Nordvietnam för incidenterna, men Pentagon 

Papers, Robert McNamaras memoarer och NSA-publikationer från 2005, 

bevisade att den amerikanska regeringen ljög för att rättfärdiga ett krig mot 

 
39 http://hagenbo.blogspot.com/2016/05/om-sionism.html  
40 https://en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_testimony  

http://hagenbo.blogspot.com/2016/05/om-sionism.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_testimony
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Vietnam.41 

  Naturligtvis berättar Juan O Savin om 9/11, den fruktansvärda katastrof 

som hände det ockult laddade datumet år 2001 när nästan 3,000 personer 

omkom. Savin menar att det var en enorm ritual och förklarar varför, men 

eftersom jag inte har kunskaper inom området så vågar jag inte försöka förklara 

(s. 36).  

 

 

  Rituella byggnader finns på flera platser. Savin nämner Frihetsgudinnan, 

som restes för att hedra den Egyptiska gudinnan Isis.  Hon bär precis som 

eldsflamman på JFKs grav den satanistiska flamman. De har en rituell mening.  

    
             Den eviga lågan på JFKs grav      Frihetsgudinnan 

    Savin nämner också tjuren på Wall Street som en rituell symbol. Jag hade 

aldrig hört talas om den…    

 

                                            

 
41 Uppgiften hämtad från https://sv.qaz.wiki/wiki/Gulf_of_Tonkin_Incident  

Se också https://www.greelane.com/sv/humaniora/historia-och-kultur/vietnam-war-gulf-of-

tonkin-incident-2361345/.  

https://sv.qaz.wiki/wiki/Gulf_of_Tonkin_Incident
https://www.greelane.com/sv/humaniora/historia-och-kultur/vietnam-war-gulf-of-tonkin-incident-2361345/
https://www.greelane.com/sv/humaniora/historia-och-kultur/vietnam-war-gulf-of-tonkin-incident-2361345/
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   Savin nämner också att samma finansiärer som skänkte marken där FN-

skrapan byggdes, också finansierade tvillingtornen som blev måltavla 9/11. Det 

var Rockefeller-familjen.   

 

”Trojanska hästar”   
Rockefellerfamiljen har enligt Savin skapat ”trojanska hästar” som inte är 

särskilt kända. Ett exempel är att Bill Clinton är en Rockefeller. Savin berättar 

att hans pappa hette Winthrop Rockefeller även om den officiella historien är 

att en William Blythe är hans far. Enligt Savin skulle han aldrig ha kunnat bli 

vald till president om det kommit fram att han var en Rockefeller.  

  En dunderinformation som Savin förmedlar är att Michael Rockefeller 

påstods ha försvunnit i Papua, Nya Guinea, men att han numera heter Tom 

Hanks. Hanks var en av mina absoluta favoritskådespelare tills det avslöjades 

att han är pedofil. Kanske inte undra på att han har fått så enormt framstående 

roller i de mest skilda filmer. ”Tom Hanks was a Disney kid”, skriver Savin (s. 

36). Make up och kirurgi har använts för att lura oss. Jag letade fram bilder. 

 

                    
                                     Michael Rockefeller                         Tom Hanks 

 

Makten arresteras och åtalas 
Ännu en liten svag antydan om att Juan O Savin är JFKjr kommer när han 

skriver: 

 
   ”Like me in the past, you’ve probably been just another kid on the side of the  

  street at critical moments in our history, often not completely understanding what  

  the hell is happening as they play on your patriotism. Because they see you as so  

  dumb you won’t figure it out, they feed on who you are and what you desire to  

  be”. 

”Liksom jag tidigare har du förmodligen bara varit ett barn på sidan av gatan vid 

kritiska ögonblick i vår historia, ofta utan att helt förstå vad i helvete som händer 

när de spelar på din patriotism. Eftersom de ser dig som så dum att du inte förstår 

det, så matar de dig med vem du är och vad du vill vara”. (s. 36) 
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Savin skriver visserligen att vi alla är det barnet som står vid sidan av vägen (s. 

37). Han betonar att vi nu vuxit upp och mognat i skuggan av alla de händelser 

vi sett och att vi inte tänker vara slavar längre. Att vi inte längre kommer att 

lyssna på deras lögner. 

  Savin berättar att det kommer att ske arresteringar och åtal av de som ljugit 

och bedragit oss. Vi har redan börjat höra rykten om att vissa personer redan 

arresterats. Det handlar om personer på mycket höga poster, skriver Savin (s. 

39). Självklart kommer de att ha sina hemliga ”handskakarvänner” inom de 

politiska organisationerna och hoppas att de ska kunna skydda och rädda. ”Det 

kommer som en scen från Gudfadern”, skriver han (s. 37). Savin nämner som 

exempel organisationer som Cannibal Club. ”Du hörde rätt!” skriver han. ”Det 

är en mycket ondskefull organisation som stödjer och njuter av att äta 

människokött!” (s. 39). Han berättar att samtidigt som Google censurerar och tar 

bort konservativa sidor varenda dag ju närmare valet kommer, så har de inte 

tagit bort ”människoätarnas” hemsida. Jösses! Jag måste Googla… Han har 

rätt, sidan finns kvar.42  

  I samma andetag berättar han om pedofilsekten och sexkulten NXIVM. 

Vittnen berättar att de till och med fick se s.k. snuffilmer, d.v.s. filmer där 

verkliga mord spelats in. Sekten avslöjades och ”sexgurun” Keith Raniere fick 

120 års fängelse.43 

                           
 

  Savin nämner också Pizzagate, det pedofilnätverk som avslöjades av 

Wikileaks i samband med presidentvalet 2016, vilket ledde till att Hillary 

Clinton förlorade mot Trump. Han nämner John Podesta och hans bror som 

var centrala personer inom demokraterna. Han nämner också James Alefantis 

som ägde pizzarestaurangen Comet Ping Pong och som enligt en undersökning 

var en av Washington DCs 50 mest inflytelserika personer (s. 40). Jag skrev en 

artikel om detta, ”Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet” år 2017.44 Det var nu 

som begreppet ”fake news” började användas i stor omfattning även i Sverige. 

  I skrivande stund får jag en video i serien FallCabal som Janet Ossebaard 

 
42 https://www.cannibalclub.org/  
43 https://www.expressen.se/nyheter/sjalvhjalpsledaren-far-120-ars-fangelse-hade-sexslavar/  
44 http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf  

https://www.cannibalclub.org/
https://www.expressen.se/nyheter/sjalvhjalpsledaren-far-120-ars-fangelse-hade-sexslavar/
http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
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gjort med rubriken ”Children, Art & Pizza”.45 Den är ohyggligt, kuslig och 

avslöjande. Där berättar hon att hon i sin forskning funnit att James Alefantis är 

en Rothschildättling. Jag tog en skärmdump från videon . 

 

                      
  Savin nämner också Barack Obama, som påstår att han är född den 4 

augusti 1961. Savin räknar… det är den 216e dagen på året. ”Är inte 6x6x6 = 

216?” funderar han och menar att det födelsedatumet gavs till honom av hans 

”handlers”. Genom att använda det begreppet ger Savin en vink om att Obama 

är en ”Manchurian Candidate”, d.v.s. en ”hjärntvättad” marionett som går 

maktens ärenden. Det har antytts av flera andra källor. 46  Barnvakter som 

passade Obama som barn har vittnat om att han var flera månader äldre än han 

påstods vara (s. 40). Kvinnan som påstods vara hans mamma, Stanley Ann 

Dunham, visade inte heller någon graviditet, när hon borde göra det enligt den 

officiella historien. ”Så vilka var då hans rätta föräldrar”, funderar Savin. Ann 

Dunham stod på CIAs lönelista.  

 
Obamas mor Ann Dunham är dotter till Adolf Hitler  

 
45 Janet Ossebaard som gjort en avslöjande videoserie som hon kallar “FallCabal” avslöjar 

pedofilin inom maktvärlden i del 5. - Part 5: CHILDREN, ART & PIZZA 

https://www.bitchute.com/video/otKauIrD8Ix5/?fbclid=IwAR3pjPYUXDAoGh4bBCEy-

VGgWZRcjyl7R2yRF_u3kX2jXpEFihoA1GAWpEM  
46 Se bland annat - https://digitalcommons.law.seattleu.edu/faculty/2/ - och  

https://www.bitchute.com/video/otKauIrD8Ix5/?fbclid=IwAR3pjPYUXDAoGh4bBCEy-VGgWZRcjyl7R2yRF_u3kX2jXpEFihoA1GAWpEM
https://www.bitchute.com/video/otKauIrD8Ix5/?fbclid=IwAR3pjPYUXDAoGh4bBCEy-VGgWZRcjyl7R2yRF_u3kX2jXpEFihoA1GAWpEM
https://digitalcommons.law.seattleu.edu/faculty/2/
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Jag har läst att även Ann Dunham var en av Hitlers döttrar, vilket Benjamin 

Fulford berättar i en artikel.47 

  Juan O Savin tar också upp Mark Zuckerberg, Facebooks VD, och frågar 

om vi verkligen tror att han är det affärsgeni som det påstås och menar att han 

bara är en ”puppet” för dem som tjänar pengar på Facebook och han driver deras 

agenda (s. 41). Han är barnbarn till David Rockefeller, vilket inte Savin berättar 

men däremot Benjamin Fulford.  

  Jag kan nämna att Fulford var chefredaktör för den amerikanska tidskriften 

Forbes ett antal år tills han började förstå att han inte fick skriva vad han tyckte 

var viktigt. Då hoppade han av och lever sen flera decennier i Tokyo i Japan där 

han engagerat sig i rörelsen ”White Dragon Society”48 som verkar ha en 

liknande agenda som de amerikanska ”Vita Hattarna”,49 d.v.s. att återupprätta 

demokrati och avslöja den kriminella Makteliten/Kabbalen/ Illuminati i världen, 

som han kallar den Khazariska maffian. Man kan prenumerera på Ben Fulfords 

nyhetsbrev som alltid är spännande och initierade. Han har visselblåsarkällor.50 

 

                                                                  
 

  Savin berättar också om George Soros och när han gör det tänder hans 

språk till ordentligt (s. 41). Jag ska inte citera      . Soros är också bara ett 

verktyg för Makteliten. Han gick som en familjemedlem i Vita Huset under 

Obamas tid, berättar Savin.  

  Savin betonar att familj, vänner och grannar kommer att få hjälp att förstå 

vad som händer och varför (s. 39). Han menar att allt detta kommer att innebära 

att människor kommer att ”vakna upp” och börja undra och vilja veta mer.  

  Det finns en orsak till att president Trump har uppgraderat fängelsekapa-

citeten på Guantanamo Bay på Kuba. ”Och det är inte en ’larp’ (live-action-

roleplay game)”. Det finns över 195,000 federala förseglade åtal vid tiden för 

 
47 Fulfords artikel har översatts på Bakom kulisserna – 5 aug. 2019 - 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/08/05/en-titt-pa-maktcentra-som-forhandlar-

om-varldsregering/  
48 Benjamin Fulford – White Dragon Society - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4F24C03B18296A9B  
49 Who Are The White Hats? - https://scarenormal.com/who-are-the-white-hats/    

Artikeln har översatts av Bakom kulisserna - https://bakomkulisserna.biz/2020/03/25/vilka-ar-

de-vita-hattarna/  
50 https://benjaminfulford.net/category/white-dragon-society/  

För att visa att jag stödjer de Vita 

Hattarnas och Qs verksamhet så 

har jag köpt en vit hatt.       

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/08/05/en-titt-pa-maktcentra-som-forhandlar-om-varldsregering/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/08/05/en-titt-pa-maktcentra-som-forhandlar-om-varldsregering/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4F24C03B18296A9B
https://scarenormal.com/who-are-the-white-hats/
https://bakomkulisserna.biz/2020/03/25/vilka-ar-de-vita-hattarna/
https://bakomkulisserna.biz/2020/03/25/vilka-ar-de-vita-hattarna/
https://benjaminfulford.net/category/white-dragon-society/
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bokens skrivande, berättar Savin. Normalt brukar det vara omkring 1,500 

förseglade åtal som ligger på de 95 juridiska distrikten. Det är således omkring 

130 gånger fler på gång nu. Ett enda förseglat åtal kan ha upp emot 99 personer 

listade.51 Han berättar om de tillförlitliga processerna. Jag har tidigare läst att det 

i huvudsak handlar om militära tribunaler eftersom det vanliga rättsväsendet är 

infiltrerat och inte tillförlitligt.  

  Sen skriver han ”Även om vi var en liten grabb när allt startade, så är vi 

inte det längre” (s. 37) Jag ser det som ännu en ”antydan”. 

Demokrater som blir medvetna 

Juan O Savin berättar om ett par framstående politiker som var demokrater, men 

som insåg att det demokratiska partiet hade blivit ett parti som börjat gå i 

Marx’, Lenins och Stalins anda, så de hoppade av. Han nämner en för mig 

okända man, AI Smith (1873-1944) som var borgmästare i New York och blev 

demokraternas presidentkandidat år 1928 men blev utkonkurrerad av Herbert 

Hoover, som jag inte heller hade hört talas om. Att läsa berättelsen om AI Smith 

på Wikipedia var intressant.52  

  President Ronald Reagan var också demokrat men blev republikansk 

president år 1981 och satt två perioder till 1989. ”Reagans presidentskap är på 

många sätt en grundstomme för republikanernas och de konservativas starka 

ställning i USA idag”, skriver Wikipedia.53 Savin nämner Reagans tal ”A Time 

for Choosing” där han berättar om sin förändring, så jag var tvungen att Googla 

igen. Talet finns bevarat på Youtube.54 

  Savin menar att även John F Kennedy skulle ha lämnat Demokraterna för 

länge sedan. Dagens demokrater har för länge sedan förlorat sin ursprungliga 

idé. Sen listar han några punkter som Demokraterna står för. Han frågar: 

- Är mord på barn i livmodern acceptabelt för dig?   

- Är pedofili en acceptabel livsstil och borde vi acceptera det mer? 

- Är det OK att statliga institutioner får ta barn från föräldrar som äger 

vapen? 

- Är det OK att ta barnen från föräldrar som vill ha hemundervisning? 

- Är det OK att tvångsvaccinera barn vilket läkemedelsindustrin föreslår? 

Han räknar upp fler punkter men jag nöjer mig med dessa och sen skriver han: 

”Om du svarar ja på dessa frågor så kan du rösta på demokraterna”. Det är vad 

dessa ”marionetter” tvingas stödja, menar han. ”Men”, skriver han, ”om vi 

tycker att en eller flera av dessa ståndpunkter är fel, till och med enormt fel, så 

 
51 Bakom kulisserna har översatt en lång lista med namn på åtalade - 

https://bakomkulisserna.biz/2020/07/31/182-771-forseglade-atal-ska-bli-avklassificerade/  
52 https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Smith  
53 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan  
54 ”A Time for Choosing” by Ronald Reagan – 3 apr. 2009 - 

https://www.youtube.com/watch?v=qXBswFfh6AY  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Republikanska_partiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konservativ
https://bakomkulisserna.biz/2020/07/31/182-771-forseglade-atal-ska-bli-avklassificerade/
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Smith
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://www.youtube.com/watch?v=qXBswFfh6AY
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behöver vi tänka till ännu en gång – och lämna demokraterna”.  

  Savin skriver att även döda människor kommer att rösta i ”det kommande 

valet” – det val som nu genomförts – som nu avslöjas med omfattande röst-

ningsfusk, bland annat röster från döda människor.  

De underjordiska tunnlarna  
Juan O Savin nämner de underjordiska tunnlarna, DUMBS - Deep Underground 

Military Bases - som finns på många, många platser i USA och i världen (s. 45). 

Han skriver symboliskt så det kan vara lätt att misstolka, men jag skriver som 

jag förstår det och som jag tidigare hämtat från andra källor. Det pågår just nu en 

upprensning av dessa tunnlar och han använder ”toalettborste” och ett ”smuts-

borttagningsmedel”, Drano, som symboler för de rengöringsverktyg som 

används för att rensa tunnlarna.  

  Jag får naturligtvis associationer till Trumps begrepp ”dränera träsket”, 

”Draining the Swamp”. Sen skriver Savin det obegripliga men sannolikt 

begripligt för dem han vill ska förstå: ”I say we carry out forty days of forty 

flushes! Hey, just to be sure, God knows, maybe the total flushes should be more 

like 41…or 44. We’ll see” (s. 45).  Det blir inte begripligare om jag översätter 

till svenska, men jag gör det ändå: ”Jag säger att vi genomför fyrtio dagar med 

fyrtio spolningar! Hej, bara för att vara säker, Gud vet, kanske de totala 

spolningarna borde vara mer som 41 ... eller 44. Vi får se”. 

  Vad som däremot är begripligt är när han berättar att det nu görs ”foren-

sisklika”55 ingrepp med ”kirurgisk precision” av ”Special Forces” och 

tunnelrensande team som går ”från dörr till dörr”, från ”underjordiskt rum till 

underjordiskt rum”, från ”grotta till grotta”. Savin berättar att man dokumente-

rar allt, all kriminell verksamhet man påträffar, för att hela världen ska få se vad 

som pågått (s. 45). Teamen måste rensa ut denna avgrund så att det aldrig mer 

kan användas och genomföras aktiviteter där. Man till och med spränger 

tunnlarna, vilket det har skrivits om en del på senare tid. Det som finns kvar är 

”ett kaotiskt landskap i spillror som visar världen det ohyggliga som avslöjats, 

ett monument över den extrema galenskapen hos denna grupp av människor som 

manipulerat oss”(s. 45). 

  Savin nämner inget om de tusentals kidnappade, torterade barn som de 

räddat från dessa grottor och tunnlar. Barn som använts för sexuella riter, för 

satanistiska blodsoffer, för pedofiler, för deras organ och att användas som 

barnslavar. 

 Gene Decoder är militär sedan mer än 30 år. Han rapporterar om deras 

arbete i de underjordiska tunnlarna och hur de räddar barn ur dem. Flera videor 

verkar nu vara bortcensurerade. Det är extremt omskakande berättelser, men vi 

måste våga se och höra för att kunna agera och stödja dessa hjältar. En fantastisk 

artikel som översatts av Bakom kulissernas Yrsa Häggström avslöjar det 

 
55 Förklaring av ”forensisk” - https://nfc.polisen.se/kriminalteknik/forensik/  

https://nfc.polisen.se/kriminalteknik/forensik/
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gigantiska arbete som gjorts och som fortfarande pågår.56 

   I en helt fantastisk video berättas om ”det underjordiska kriget”. Där 

berättas att de Vita hattarna har rensat upp många underjordiska militära baser 

och att över 35,000 barn räddades från grottorna….57 

                          
 

  Den 14 oktober 2019 rapporterade Pentagon Pedophile Task Force att 

2,100 barn räddades av amerikanska marinsoldater från underjordiska baser i 

Kalifornien.58 Barnen räddades under ett nattligt anfall som utfördes av 

amerikanska marinsoldater med nattvision på fem olika platser i Kalifornien. 

Militären hade stängt av elektriciteten i förväg. Barnen hölls under helvetiska 

förhållanden. Många arresterades och barnen togs till olika medicinska och 

psykiatriska anläggningar. 

De Vita krafterna ska segra 
En person som skriver en sån bok som ”Kid by the Side of the Road” avslöjar att 

han dels är mycket insatt på många aktuella, både politiska, andliga och ockulta 

områden och dels starkt motiverad att skriva boken med de ständigt återkom-

mande, kärleksfulla och beundrande kommentarerna och referenserna till 

president John F Kennedy. Därför drar jag, som jag tidigare nämnde, slutsatsen 

att Juan O Savin är JFKjr. Han skriver enligt min översättning: ”Ja, vi är alla 

det där barnet (the Kid), som var tvungen, och som nu kommit upp i åren i tid 

 
56 Följ med i underjordiska tunnlar med militären Gene Decoder – 23 april 2020 - 

https://bakomkulisserna.biz/2020/04/23/folj-med-i-underjordiska-tunnlar-med-militaren-gene-decoder/ 

Originalartikel är borttagen.  
57 URGENT MESSAGE: Fires and D.U.M.Bs (Deep Underground Military Bases). 

Underground War, Happening Now -  3 jan. 2020 - 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6SLDk7V1CPY&feature=share&fbclid=IwA

R0PQ-synqWGl9nL4MeGBtyHfpxDkcyjSLMijwYP8cbw7FP62Wc3Ma8qRGM  
58 ”2,100 inlåsta barn I tunnlar har räddats av amerikanska marinsodatar i Kalifornien.  - 

Timothy Holmseth – 1 april 2020 - 

https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-

california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-

cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-

SDdZw 

https://bakomkulisserna.biz/2020/04/23/folj-med-i-underjordiska-tunnlar-med-militaren-gene-decoder/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6SLDk7V1CPY&feature=share&fbclid=IwAR0PQ-synqWGl9nL4MeGBtyHfpxDkcyjSLMijwYP8cbw7FP62Wc3Ma8qRGM
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6SLDk7V1CPY&feature=share&fbclid=IwAR0PQ-synqWGl9nL4MeGBtyHfpxDkcyjSLMijwYP8cbw7FP62Wc3Ma8qRGM
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
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för att slutligen stoppa den pågående kuppen och återvinna Amerika!”  

The Kid har talat! (s. 45) 

  Men Savin är tydlig med att han inser att dessa människor inte kommer att 

ge upp så lätt, inte utan strid. De tror på en centraliserad regering i världen och 

den totala makten, vilket är totalt motsatt till det president Trump vill ha, menar 

Savin. 

  Vi står nu vid en vändpunkt, enligt Savin och betonar att ”kommunikation 

är allt”. Den teknik som används mot oss är att stoppa oss från att sprida och 

dela information, att stoppa oss från att bli synliga och igenkända av varandra. 

Savin säger rakt i deras ansikten: 

  ”Ser du det här mellanfingret framför min mask? Hallå?! Ja, vi gör alla det åt dig,  

  så … försök plocka ut en av oss ur människomassan!” 

          

  Savin menar att vi nu står nära klippkanten och så ber han: ”God Gud i 

himlen, skydda vår president, hans familj och de familjer som tagit ställning” (s. 

46).  

  Han menar att vi alla har varit fångade i den händelse som skedde i Dallas 

den där dagen den 22 november år 1963. Amerika har varit fångat och har hållits 

tillbaka från sina drömmar, sitt hopp och sina ambitioner. Savin säger att sen 

den dagen har Amerika varit fångad i ett MK-Ultra-programmerat tillstånd.59   

  Jag har också förstått att Juan O Savin är aktiv i många, många flera 

sammanhang när jag Googlar på hans namn. I ansiktslösa intervjuer med mera. I 

en intervju säger intervjuare ”Hallo One and Seven”, d.v.s. ”1 och 7”, fast det 

ska väl föreställa att han ska säga ”Hallo Juan O Savin”. Är det ett fel i hans 

uttal?60  

  Jag återkommer till frågan om identiteterna. 

 
59 Project MKUltra eller MK-Ultra, var ett hemligt, olagligt forskningsprogram för 

beteendemodifikation som drevs av Central Intelligence Agency:s (CIA) Office of Scientific 

Intelligence. Se exempelvis https://www.greelane.com/sv/humaniora/historia-och-kultur/mk-

ultra-cia-mind-control-4174691/  

Jag har skrivit två artiklar om Mind control -  

Världen som måltavla - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf ocn 

Individer som måltavla - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf  
60 Amazing Machinations: Episode 004: Juan O Savin - "Kid by the Side of the Road" – 22 

okt. 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=YYap6iO1QFc&feature=youtu.be  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_of_Scientific_Intelligence&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_of_Scientific_Intelligence&action=edit&redlink=1
https://www.greelane.com/sv/humaniora/historia-och-kultur/mk-ultra-cia-mind-control-4174691/
https://www.greelane.com/sv/humaniora/historia-och-kultur/mk-ultra-cia-mind-control-4174691/
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YYap6iO1QFc&feature=youtu.be
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Från MAGA till MEGA 

Juan O Savin menar att det hela inte bara handlar Make America Great Again, 

MAGA, utan det handlar om Make Earth Great Again, MEGA, att göra planeten 

Jorden fantastisk igen.  

"We have to win our own country back 

And then... 

the world" 

~ Juan O’Savin61 

Det är en fantastiskt hoppfull vision som jag vill vara med om att bidra till, även 

om jag är i den åldern – 79 år – då jag bara kan göra det genom att läsa, studera, 

analysera och skriva och berätta om det jag kommer fram till.  

 

Identiteterna 
För kanske ett år sedan började jag få mejl och inlägg på Facebook om idén att 

JFKjr kanske aldrig dog i flygkraschen 1999 utan att både han och hans hustru 

och svägerska aldrig fanns med på planet och att de lever. I början var det 

mycket svårsmält, men … Sen dess har det till och från kommit flera små 

antydningar och ”tecken” i email och på Facebook. Dit hörde också bilder… 

Exempelvis bilder som denna där flera menar att Vincent Fusca/JFKjr och 

hans hustru deltar i samlingar när president Trump har framträdanden. 

 
 
61 Hämtad från https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2020/11/juan-osavin-endgame-part-

2-so-much.html  

 

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2020/11/juan-osavin-endgame-part-2-so-much.html
https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2020/11/juan-osavin-endgame-part-2-so-much.html
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Många källor gör ansikts- och röstanalyser. 

                        

 

Analyserna blir successivt alltmer övertygande. Båda har ju blivit 21 år äldre. 

Till slut började jag bli alltmer nyfiken och började undersöka…       

  Det dök upp allt fler ”identiteter” och pseudonymer. Vincent Fusca, Joe 

M, Todd Burgun, Vincent Kennedy… Den 5 november i år skrev jag på 

Facebook:  

 
   ”Det gick rykten att JFK jr skulle visa sig den 4 juli 2019, på USAs självständig- 

  hetsdag. Det gjorde han inte. Sen gick det rykten att han skulle visa sig den 17   

  oktober 2020 i Dallas, där hans far blev mördad. 17= bokstaven Q i alfabetet”.  

Det gjorde han inte heller. Några dagar senare lade jag upp följande text på min 

Facebooksida:  
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  ”TÄNK OM... 

  Tänk om JFKjr faktiskt lever och att han är aktiv i Q och Vita hattarna och att  

  han finns i Trumps team. Trump och JFKjr var "bästisar". Tänk om alla dessa  

  fascinerande Twitternamn är JFKjrs - Vincent Fusca, Joe M, Juan O Savin,  

  Todd Burgun62 m.fl. 

Tänk om han faktiskt avslöjar sig den 11/11. (Jag vet inte varför jag skrev den 

11/11 då. Jag tror jag tog fel på president Kennedys morddatum - men det är den 

11/11 i skrivande stund och inget har hänt vad jag vet.) 

 

Nu är Mike Pence Trumps vice president. Tänk om JFKjr blir utsedd till Trumps 

Vice istället när det blir klart att Trump vunnit valet! Tänk om Trump då väljer 

att träda tillbaka på grund av nån anledning och då blir JFKjr äntligen president - 

och får då fortsätta driva sin fars vision, en vision som Trump drivit - "Drain the 

Swamp", d.v.s. plocka bort Deep State och alla som är Amerikas landsförrädare. 

TÄNK OM.... 

Jag förstår att det låter helt galet... Men TÄNK OM... ” 

 

Jag fick en kommentar av en FB-vän som skriver: 

 
”…låter inte alls galet. Enligt ett medium som är känd för sina förutsägelser, så är 

detta just vad som kommer att hända. Att JFKjr blir VP och att Assange blir 

pressekreterare. Hon säger t.o.m. att de redan ”går ut och in i” Vita Huset och arbetar 

tillsammans m Trump. 
--- 

Utsava heter hon och hon är mycket utsatt för censur och ”targeting”!!!” 

Wow… det var starkt att läsa… Jag har dock inte studerat Utsavas hemsida.63 

  I skrivande stund, den 11 november 2020, ”råkar” jag också hitta en 

mycket intressant artikel med rubriken “Our Next VICE PRESIDENT might be 

John F. Kennedy Jr. (JFK Jr. is Alive?!)” av signaturen @jesushchrist som 

publicerades för fem månader sedan. Det bör således ha varit i juli. Där för han 

fram liknande argument med text och bilder som jag presenterat. 64 

  I maj i år, 2020, läste jag en av de märkligaste böcker jag läst, ”Q-ANON - 

An invitation to The Great Avakening” (2019). Författarteamet kallade sig 

WWG1WGA. Jag känner själv bara igen skribenten Sarah Westall från artiklar 

på nätet, men jag förstår på författarnas texter att de är kända och lästa bloggare. 

 
62 VOICE OF TODD BURGUN SOUNDS LIKE JOE M (JFK JR?) 

https://www.youtube.com/watch?v=wmrA1NA2rkQ 

Se också JFK Jr - Todd Burgun calls in -  

https://www.youtube.com/watch?v=uV0kE_LuPq0&fbclid=IwAR3usLCwgP-

qkjIyAuYJKS0fXLfZGzlUMP7n60AiR2-INlnpy40Q7gw3hUM  
63 https://www.utsava.net/  
64 “Our Next VICE PRESIDENT might be John F. Kennedy Jr. (JFK Jr. is Alive?!)” 

https://steemit.com/trump/@jesushchrist/our-next-vice-president-might-be-john-f-kennedy-jr-

jfk-jr-is-alive  

https://www.youtube.com/watch?v=wmrA1NA2rkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uV0kE_LuPq0&fbclid=IwAR3usLCwgP-qkjIyAuYJKS0fXLfZGzlUMP7n60AiR2-INlnpy40Q7gw3hUM
https://www.youtube.com/watch?v=uV0kE_LuPq0&fbclid=IwAR3usLCwgP-qkjIyAuYJKS0fXLfZGzlUMP7n60AiR2-INlnpy40Q7gw3hUM
https://www.utsava.net/
https://steemit.com/trump/@jesushchrist/our-next-vice-president-might-be-john-f-kennedy-jr-jfk-jr-is-alive
https://steemit.com/trump/@jesushchrist/our-next-vice-president-might-be-john-f-kennedy-jr-jfk-jr-is-alive
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Den författare som utmärkte sig mest kallade sig Joe M. Senare har jag träffat 

på hans namn i samband med JFKjr. En källa menade att Joe M var en 

pseudonym för JFKjr och då förstod jag den mycket innehållsrika texten i boken 

bättre. Jag skrev en 36-sidig artikel om boken.65 Joe M har sin egen BitChute-

kanal där flera intressanta videor ligger, framförallt om Q. 66  

  En av bokens författare citerar den förre generalen och militäre underrättel-

sechefen Michael Flynn och hans tankar om den ”digitala armén”. Han skriver 

bland annat: ”Vi har en armé… Vi har en armé av digitala soldater. Det är vad 

vi kallar dem, vad jag kallar dem, eftersom det är ett folkuppror, det drivs som 

ett uppror. … Det amerikanska folket beslöt sig för att ta över informationsidén. 

… och de gjorde det via sociala media” (WWG1WGA, s. 11) Michael Flynn 

verkar vara en viktig person för Q-rörelsen. Är det därför han blev utsatt för 

attacker? Han har fått upprättelse. Han inspirerade mig till att kalla mig för en 

”digital soldat”… vid 79 års ålder      . Men jag sitter ju vid datorn och läser och 

skriver hela dagarna med syfte att söka och förmedla de sanningar jag hittar. 

  Flera källor har informerat om att Donald Trump och JF Kennedy jr var 

mycket nära vänner.   

                                     
 

 
65 http://www.piahellertz.com/Q-ANON-En_inbjudan_till_det_stora_uppvaknandet.pdf  
66 https://www.bitchute.com/profile/bi2psS5KtUjq/  

http://www.piahellertz.com/Q-ANON-En_inbjudan_till_det_stora_uppvaknandet.pdf
https://www.bitchute.com/profile/bi2psS5KtUjq/
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Kerry Cassidy driver kanalen ”Project Camelot” där hon sen flera år gjort 

intervjuer med mycket initierade personer. Så när hon lägger ut en bild på 

Vincent Fusca och skriver ”John F. Kennedy Jr at White House” så är det inte 

taget ur luften. Det här är en av de fantastiska bilder som blev en stark antydan 

för mig. Vincent Fusca under en bild av JF Kennedy i Vita Huset. Jag har undrat 

om namnet Vincent Fusca skulle kunna ge en vink, en antydan. Idag hittade jag 

detta. 

                                    

”Segraren över mörkret” – Wow… Vincent Fusca alias John F. Kennedy, som 

ju inte längre är junior, har tagit på sig en uppgift som vi är många som hoppas 

att han ska klara tillsammans med Vita hattarna, Q-rörelsen, de digitala 

soldaterna och många fler.  

  De här bilderna visar JFKjr och Trump samt Vincent Fusca 

 

  

 

  En tanke… OM Vincent Fusca är JFKjr så har han verkligen passat på att 

också roa sig under de 21 år som gått, och inte bara studerat och planerat.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218357521066262&set=p.10218357521066262&type=3&__cft__%5b0%5d=AZWlA1w7nul2yhMOSSr2uk2S8GkyG0xQIp1B0Eu5tevYs8T3Lq9efI3fOkuxdd0iJ2WASW2-uJCOy_rlK_rzTrDryfXAObr5yj-GHD1SHzEkUh8GWwuO85jkWphje0ZDmvrfGFvpb7umpKtIlV0FTgd_EUdCZ88on0fLb4GCEy6qbA&__tn__=R%5d-R
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Den blå Tiffanyboxen 

Jag återkommer till där jag började, till flygkraschen i juli år 1999. Jag över-

sätter ett litet utdrag ur en artikel: 67 

Klockan 3 den 17 juli kom nyheten att Johns plan saknades officiellt. 

Den 18 juli sade kustbevakningstjänstemän för första gången att de försvunna 

sannolikt var döda, och marindykare hämtade upp kropparna av JFK Jr. och 

systrarna Bessette, fortfarande fastspända i sina platser, från Atlanten den 21 juli. 

Nedslagspunkten bedömdes vara strax utanför västra spetsen av Marthas 

Vineyard, nära en privat strand som Jackie Kennedy hade lämnat till Caroline 

och John. De dog alla omedelbart. 

För att hedra parets dynasti placerades deras aska i Tiffany-blue boxes - blå lådor 

- och spreds utanför vingårdens kust den 22 juli. 

Denna blå Tiffanybox har återkommit några gånger. En gång var när paret 

Donald och Melania Trump flyttade in i Vita huset och paret Barack och 

Michael68 – förlåt Michelle Obama tog emot dem. Michelle överräckte då en 

blå box till Melania och alla undrade vad det var i den, men man fick aldrig 

något egentligt svar. Michelle svarade vid ett tillfälle i TV att det var ”a frame”, 

en ram.  

   

  Begravningsceremonin genomfördes på ett fartyg. Den påstådda askan av 

JFKjr och hans hustru placerades i blå Tiffanyboxar som sen kastades ut i havet 

enligt den officiella berättelsen. 

 
67 Utdrag från artikeln “The truth behind John F Kennedy Jr's complicated relationship with 

Carolyn Bessette” – 17 juli 2019 - 

https://www.thenews.com.pk/latest/499792-the-truth-behind-john-f-kennedy-jrs-complicated-

relationship-with-carolyn-bessette  
68 Joan Rivers dog två månader efter det att hon berättade att Barack Obama var homosexuell 

och att Michelle är transsexuell. Men hon var 81 år och hade hjärtproblem så hon dog 

sannolikt av det. - https://www.youtube.com/watch?v=W4z2JZSLFI4 

https://www.thenews.com.pk/latest/499792-the-truth-behind-john-f-kennedy-jrs-complicated-relationship-with-carolyn-bessette
https://www.thenews.com.pk/latest/499792-the-truth-behind-john-f-kennedy-jrs-complicated-relationship-with-carolyn-bessette
https://www.youtube.com/watch?v=W4z2JZSLFI4
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Men den blå boxen återkommer… 

  På Thanksgiving Day år 2018, som ”råkade” inträffa den 22 november – 

känns datumet igen? - genomfördes en fantastisk parad, ”The Marching Storm”, 

med en jultomte som filmaren menar är JFKjr aka Vincent Fusca.69 Detta är en 

skärmdump från videon – 

                   
Tomten har ett stort blått paket bakom ryggen. 

  Det finns ännu en pseudonym som vi måste ta i beaktande, Vincent 

Vendetta, Vincent = Segraren och Vendetta = Hämnaren. Kan det bli tydligare? 

Vincent Vendetta har ett Twitterkonto och en Youtubekanal, The Official 

Vincent Vendetta Channel, där han pratar och har en V för Vendetta-mask på 

sig.70 OM det nu är JFKjr själv bakom masken. Hans röst låter lite för ung och 

hans hår lite för mörkt… Men han har med stor sannolikhet många vänner som 

hjälper honom med hans mission. 

 
69 JFK Jr. aka Santa, Came to Town? You decide! - 2 dec. 2018 - 

https://www.youtube.com/watch?v=pyNLPn45t1Q  

- aka betyder ”also known as”, d.v.s. “också känd som…” 
 
70 https://www.youtube.com/channel/UCJVQmmoojWfogNpBdhVsIPg  

https://www.youtube.com/watch?v=pyNLPn45t1Q
https://www.youtube.com/channel/UCJVQmmoojWfogNpBdhVsIPg
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Jag var nu tvungen att återigen se filmen ”V for Vendetta” som masken är 

hämtad från. Med det jag läst i Juan O Savins bok i bakhuvudet blir filmen ändå 

starkare. Ligger Juan O Savin/JFKjr bakom filmskapandet eller är det en 

tillfällighet? Slutscenen är så enormt mäktig… 

 

             
 

  I en video på sin kanal avslöjar Savin höga pedofiler, ”PRINCE ANDREW: 

PIZZA FOR VICTIMS + BILL GATES: RUSH UNLOCKS THE GATES”.71 Det 

finns många fler videor. Vincent Vendetta har inte legat på latsidan… Flera av 

hans videor har jag svårt att förstå. De behöver bakgrundskunskaper. 

  Medan jag skrivit detta har jag fått nya impulser. President Kennedy 

mördades den 22 november 1963. Kan det vara ett datum när JFK jr visar sig? 

Samtidigt fyller han 60 år den 25 november om han lever. Kan det vara ett ännu 

lämpligare datum? Jag tror mer på den 22 november som ett sätt att hedra sin 

far. 

 

 
71 https://www.youtube.com/watch?v=KC66Tygeb1I - den 11 juni 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=KC66Tygeb1I
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Jag hittade en intressant anteckningsbok som publicerades år 2019. Det kan man 

kalla en konkret målbild… 

 

                                         
 

Enligt informationen på Amazons sida består den av 108 tomma sidor som man 

kan anteckna på.72        

Detta har varit en studieresa utöver de vanliga.  

Nu sätter jag punkt… för den här gången… 

                                        

 

”Jag har insett att min uppgift inte är att ’väcka andra’.  

Min uppgift är att väcka mig själv.  

Men det är min plikt att förmedla vad jag har lärt mig”  
(inspirerad av Grace Van Berkum). 

 
72 https://www.amazon.ca/dp/1075566932/ref=rdr_ext_tmb  

  

https://www.amazon.ca/dp/1075566932/ref=rdr_ext_tmb

