Jag har läst

Långsamt vaknar vi upp
och ser vilka som styr vår värld
- En bok om det omvälvande
som sker i det fördolda
Av Ingemar Wärnström
Pia Hellertz – mars 2014

Jag har tidigare läst böcker och artiklar om läkemedelsindustrin, om genmanipulerade grödor,
GMO, om vacciner, om de motstridande teorierna om cancer, om Aspartan och Fluor, om
farorna med strålningen från mobiler och andra trådlösa nätverk, om bekämpningsmedel och
om riskerna med pastöriserad mjölk. Jag har läst om den nya världsordningen, NWO, om de
hemliga nätverken, om False Flag Operations, om orsaker till krigen, om den globala
uppvärmningen och klimathotet och om Chemtrails och HAARP. Jag har läst böcker och
artiklar om den forskning som inte får officiella forskningsmedel och inte blir publicerad i
vetenskapliga tidskrifter, exempelvis om nära-döden-upplevelser, om regression, om
medvetande och om reinkarnationen.
Detta är första gången jag läser om allt detta i samma bok, som dessutom är mycket
lättläst och tunn, 192 sidor plus fem sidor referenser och länkar till källor. Det säger sig självt
att varje tema då måste bli ganska kortfattat, men Wärnströms referenser gör det möjligt för
den intresserade att gå vidare och undersöka varje tema.
Wärnström lägger ett puzzel där han försöker visa att de olika teman han presenterar
och diskuterar är en liten del av ett större sammanhang. Undertiteln, ”… och ser vilka som
styr vår värld” samt ”en bok om det omvälvande som sker i det fördolda” ger en antydan om
att han menar att vi är styrda av krafter som har varit och fortsätter att försöka vara hemliga,
men som nu måste avslöjas.

Källa till bilden
är okänd.

1

Konspirationer
En svårighet med hemliga agendor är ju att det är svårt att få fram bevis för att de sker, vilket
gynnar dessa dolda krafter, menar Wärnström. Ändå svårare blir det att försöka leda i bevis att
de olika agendorna ligger i linje med en gemensam överordnad agenda. Vi börjar dock bli
många nyfikna, som inte vill slå oss till ro med svepande bortförklaringar om
konspirationsteorier, utan vi vill veta mer, vi vill veta om det händelsevis kan ligga något
bakom alla de varningar som nu sprids på internet, i böcker och i artiklar.

Den värsta tragedin är inte de ondas brutalitet,
utan de godas tystnad.
Martin Luther King

Exempel på agendor
I ett kapitel om GMO och ”genetisk terrorism” beskriver Wärnström processerna bakom
utbredningen av genmanipulerade livsmedel. Han berättar exempelvis om det amerikanska
FDA, Mat- och Läkemedelsverket, vars forskare var eniga om att GMO-teknologin medförde
”allvarliga hälsorisker”. Ändå kom samma FDA fram till att det inte finns någon skillnad
mellan GMO-mat och vanlig mat. En ”demonadvokat” låg bakom den förändringen. Sen
GMO-maten tilläts i USA har kroniska sjukdomar ökat enormt. Dessutom har
födoämnesallergier, astma, autism, övervikt, diabetes med flera sjukdomar ökat. Wärnström
tar många exempel på de allvarliga riskerna med GMO. Jag har nyligen läst F.William
Engdahls ”Hotet mot livet”, där han redogör för Monsantos och andra gigantföretags
aggressiva utveckling och implementering i världens länder av GMO-produkter.1 Det är
intressant och träffande att Wärnström jämställer verksamheten med terrorism.
I ett kapitel beskriver författaren riskerna med strålningen, från mobiler,
mikrovågsugnar, datorer och trådlösa nätverk. Wärnström refererar till en expert på
strålningens effekter, Kalle Hellberg, som säger: ”Det finns idag ca 100 000 publicerade
studier som handlar om strålning från trådlös teknik. Cirka 65 % av dessa visar på skadliga
effekter av strålningen, omkring 15 % visar att ingen påverkan sker, övriga visar varken
eller” (s.132). Hellberg menar att de 15 % som visar ingen påverkan är antingen gjorda eller
betalda av teleindustrin. Skolor inför idag trådlösa nätverk och Hellberg menar att väldigt
många barn får symtom som huvudvärk och dålig sömn på grund av dem.
Om mikrovågsugnen berättar Wärnström att den kom till som en biprodukt av
nazisternas experiment. I dessa ugnar värms maten upp av samma typ av strålning som
radarstrålningen. Studier har visat att blodet blir mer trögflytande och påminner om det hos
cancerpatienter. Mineraler, vitaminer och annan näring reduceras kraftigt. Mineralerna i
grönsaker ändras till cancerbildande fria radikaler. Och mycket mera.
Pasteuriseringen förstör många värdefulla komponenter i mjölken, menar Wärnström.
”Den vita vätska våra barn nu tvingas dricka borde vara försedd med en varningstext som
talar om att de nyttiga komponenterna förstörts och att pasteuriserad mjölk kan leda till
allergier, astma och andra sjukdomar” (s. 138). Medan den vanliga mjölken innehåller en rad
ämnen som dödar bakterier, stärker immunförsvaret, skyddar mot allergier och astma och
innehåller viktiga vitaminer och mineraler.2 Wärnström berättar om en stor djurstudie där
katter fick äta kött samt antingen pasteuriserad eller vanlig, naturlig mjölk. Den visade att
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Jag har skrivit en artikel om boken, se http://www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf.
Ohomogeniserad mjölk blir dock alltmer tillgänglig i butikerna, se
http://nyadagbladet.se/konsumentmedvetenhet/ohomogeniserad-mjolk-allt-mer-tillganglig-i-butikerna/.
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tredje generationens katter som fötts upp på pasteuriserad mjölk blev steril och att
hälsotillståndet var ruinerat, medan katterna som fått obehandlad mjölk hade normal fertilitet
och god hälsa. Författaren anger referenser till de olika studierna i boken.

AIDS
Wärnström använder citat från flera olika experter för att visa vilka teorier Aids vilar på.
Bland annat refererar han till en Nobelprisvinnare, Kary Mullis, som ifrågasätter teorierna. 3
Virologen Robert Gallo, som påstod sig ha hittat det retrovirus som han kallade HTLVIII, tog
patent på de test som används än i dag för att kontrollera om man har HIV – och tjänade en
förmögenhet. En författare som ingående studerat detta är Ingemar Ljungkvist,
medicinjournalist och redaktör för 2000-Talets Vetenskap. Han publicerade en bok år 1992,
”AIDS-TABU – Ursprung – Utveckling – Behandling” där han för fram teorin att Aids kan
vara ett resultat av experiment med biologiska vapen i USA, där de första testerna skedde på
homosexuella.4

Vacciner
Ännu ett tema som Wärnström tar upp är massvaccineringarna som introducerades på 1950talet. I huvudsak handlade det om att förebygga polio och smittkoppor. Man menade att
vaccinerna utrotat dessa sjukdomar. År 1955 utvecklade Jonas Salk vaccinet mot polio.
Följande citat är hämtat från hemsidan Vaccin & Biverkningar, som informerar om vacciner. 5
Epidemiologiska undersökningar visar att dödligheten i polio minskade med 82 procent före
1956 i England och Wales. Samma mönster ses i Frankrike. Vaccinet hade ingenting att göra
med minskningen. År 1966, tio år efter att poliovaccinet togs i allmänt bruk, visade den
övergripande statistiken att antalet poliofall återvänt till samma nivå som på 1920-talet. Och
idag hävdas det att den enda källan till insjuknande i paralytisk polio är poliovaccin.

Numera diagnostiseras personer som tidigare skulle ha fått diagnosen polio med ”viral eller
aspetisk hjärnhinneinflammation, Guillaine Barré syndromet, myelitisk encefalit eller något
annat” skriver Wärnström (s. 88). Han berättar också att en mycket stor andel av insjuknade
vid epidemier har varit vaccinerade och beskriver flera händelser.
En intressant uppgift som författaren tar upp är när Dr Sandler år 1949 gick ut i radio
och tidningar och uppmanade folk att minska sockerintaget. Den sommaren sjönk antalet
poliofall från 2 498 fall år 1948 till 229 fall 1949. ”Mäktiga Rockefeller Milk Trust lyckades
dock övertyga befolkningen att Dr Sandlers upptäckter var en myt och 1950 var
förbrukningen tillbaka till 1948 års nivå, och antalet poliofall återgick till det ’normala’.”
(s.88)
Wärnström tar också upp influensavaccin samt det nya vaccinet Gardasil till kritisk
granskning. Han kallar Gardasil för ”kanske det allra lömskaste av de senaste vaccinerna”
(s. 91). Han menar att vaccinet fram till i mars 2011 hade dödat minst 104 unga friska flickor,
medan 23 000 andra har blivit svårt skadade. Det är officiella siffror från USA rapporterade
av läkare ”på frivillig basis”. Man räknar dock med att bara cirka 2-10% rapporteras, så de
verkliga siffrorna kan vara 10-50 gånger högre. Han undrar också över hur många som blivit
sterila utan att de vetat om det eftersom de fått p-piller för att dölja symtomen med (s. 94).
Vi har länge hört att en konsekvens av vaccin är autism. Massor med föräldrar har
berättat att deras barn blivit autistiska kort efter det att de fått vaccin. Vid en stor studie som
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http://www.youtube.com/watch?v=IifgAvXU3ts
Jag har läst boken och studerat en hel del övrigt material samt skrivit en artikel, se
http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf om resultatet av min läsning.
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http://vaccin.me/2012/10/18/poliovaccinets-dolda-historia-huvuden-rullade-overallt-efter-att-barnenforlamades-och-dog/ som är en mycket informativ sida om olika vacciner och deras biverkningar.
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gjordes vid University of Pittsburgh fann man att apor, som fungerade som försöksdjur, fick
autism. 6
Ny forskning visar enligt Wärnström att vaccinerna i själva verket motverkar kroppens
förmåga att bekämpa sjukdomar (s. 97). En studie av National Institutes of Health, NIH, visar
att den bakomliggande teorin bakom vacciner är felaktig. 7 Läkaren Jan Oleby tillhör dem
som varnar för vacciner och råder föräldrar att verkligen undersöka innan man låter vaccinera
sitt barn. Han skräder inte orden: ”Läkemedelsindustrin är helt befriad från moral när det
gäller att SÄLJA! Bevis finns i mångfald.”8

Cancer
Wärnström tar också upp cancerproblemet till diskussion. Cancer är en mycket lönsam
sjukdom för läkemedelsindustrin och håller många forskargrupper i världen sysselsatta. Om
”cancerns gåta” skulle lösas, skulle många ”prominenta forskare” bli arbetslösa. Författaren
har en uppgift om att varje cancerpatient i USA lägger ner i genomsnitt 50 000 dollar på sin
behandling. Med en miljon cancerfall per år blir det en lukrativ affär för vård- och
läkemedelsetablissemanget med de traditionella behandlingsformerna. Samtidigt som
skolmedicinen i princip kan hjälpa cirka 30 % av de sjuka, så menar Wärnström att
alternativmedicinen, ”som motarbetas av den offentliga medicinen klarar 80-90%, kanske
mer, till en bråkdel av kostnaden och helt utan biverkningar” (s. 99). Efter att ha läst Erik
Enbys bok ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen”9 så förstår jag
vad Wärnström menar. Wärnström räknar upp ett antal ”alternativa” läkare som hittat metoder
som verkligen botar cancer på naturlig väg, exempelvis professorn och dubbla
Nobelprisvinnaren Linus Pauling, dr Ewan Cameron från Skottland, dr Burzynski från Texas,
dr Gerd Hamer (det kapitlet är extra spännande)10, dr Tullio Simoncini från Italien11, som alla
utvecklat alternativa och effektiva behandlingsmetoder som vilar på naturliga tillskott. Enby
och Simoncini rekommenderar exempelvis bikarbonat bland annat, vilket höjer kroppens pHvärde. Dessutom rekommenderas basbildande kost. Så det verkar som om cancerns gåta
faktiskt redan är löst.

Drogmissbruk
Dr Alexander Schauss använde sig av höga doser av C-vitamin för tunga missbrukare, med
överraskande positivt resultat. Det låter exceptionellt otäckt men Wärnström berättar att ”de
nationella topparna” inom drogbehandling vägrade låta denna metod införas med
motiveringen att ”om denna metod infördes så skulle 80% av landets behandlingspersonal
förlora sina jobb, och därför gick det inte att införa!” (s.110)

Aspartan och fluor
Ett par ämnen som intresserat mig mycket är om det kemiska sötningsmedlet Aspartan
som används i godis och söta drycker, samt fluor, som används i tandkrämer och som
tuggtabletter. Aspartan finns i huvudsak i produkter som förtärs av barn och unga, i glass,
läskedrycker, godis, lightdrycker med mera. Aspartan är ett cancerframkallande kemiskt
ämne som bland annat orsakade hjärntumörer. Medlet har manipulerats igenom flera
rättsinstanser. Detta är bara ett exempel av många hur företagen får sina produkter mer
eller mindre godkända, trots bevisade allvarliga hälsorisker. Wärnström berättar att vissa
6

Baby monkeys develop autism, http://www.naturalnews.com/035787_vaccines_autism_monkeys.html.
http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-07-04/vaccine-theory-proven-wrong-study-by-nih/
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http://janoleby.se/page.php?3
9
Se min artikel om boken, http://www.piahellertz.com/Erik%20Enby-Blod-Mod-Envishet.pdf.
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Se även http://www.2000taletsvetenskap.nu/artmedlem/hamer.htm
11
Dr Tullio Simoncini kommer till Sverige och håller föreläsningar på olika orter under april 2014,
http://www.2000tv.se/pdf/simoncini_turne_2014.pdf .
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flygbolag har förbjudit piloter att dricka drycker med Aspartan eftersom de kan drabbas
av blackout.
Fluor är ett nervgift. Den svenske Nobelpristagaren Arvid Carlsson säger att fluor
inte har någon skyddande effekt på tänderna.
"Det är väsentligt att poängtera att emaljfluoros inte enbart är en kosmetisk fråga.
Socialstyrelsens försäkran att emaljfluoros är ett ur medicinsk synvinkel oskyldigt symtom
saknar nämligen täckning. Såväl svenska som utländska undersökningar visar att svårare
grader av emaljfluoros är associerade med en abnormt hög kariesförekomst [...]."12

För stort intag av fluor under förkalkningen av tänderna kan göra tänderna missfärgade.
Detta är bilder på fluorskadade tänder i en studie gjord på barn i Uppsala, enligt
redovisning i Miljö och Framtid nr 10/78.13

Även kemisten och författaren Shane Ellison har i sin utvärdering av forskningsstudier
sett att fluor inte förhindrar karies utan istället kan bidra till uppkomsten av cancer och
andra sjukdomar.14
Vissa länder har tillsatt fluor i dricksvattnet. Vetenskapliga studier visar dock att
områden med fluoriderat dricksvatten har mer karies och cancer. I Sverige är fluorhalten i
vattnet redan hög på grund av den berggrund vi har på många ställen.
Barn beräknas enligt Wärnström få i sig 15 mg fluor, under förutsättning att de
spottar ut tandkrämen. Dock gör industrin tandkrämen så attraktiv som möjligt genom
goda smaker så många barn sväljer. Författaren berättade att det på tandkrämstubens
baksida står: ”för barn gäller att de ska ta en ärtstor mängd och sedan ska borstningen
övervakas för att undvika sväljning”. Det hade jag ingen aning om så jag kollade på mina
barnbarns tandkräm. Där stod just detta med superminimala bokstäver så jag var tvungen
att använda förstoringsglas för att se det. Samtidigt kör tandkrämsreklamen med ”de
viktiga 2”, 2 gånger per dag, 2 minuter och 2 cm tandkräm på borsten.15
Fluor är en av de starkast lugnande substanser som är kända och finns i en stor del av
alla lugnande mediciner, enligt Wärnström. Bland annat finns fluor i Prozac. Enligt
författaren godkändes en lag, Water Act, år 2003, som gör vattenbolagen immuna mot åtal
för att ha tillsatt fluor i allmänhetens dricksvatten. Liknande lagar har jag hört om förut.
Exempelvis har både Monsanto som sprider GMO-grödor och vissa läkemedelsindustrier
fått regeringar att godkänna lagar som försäkrar att de inte behöver bli anvariga för
konsekvenserna av sina produkter.16
Något Wärnström inte berättar om är skillnaderna mellan natriumflourid och
kalciumfluorid. Natriumfluorid som används i tandkräm och fluortabletter är en
restprodukt från aluminiumindustrin och ett mycket kraftigt gift. Natriumfluorid användes
tidigare bland annat som råttgift. Kalciumfluorid förekommer naturligt i naturen, bland
12

Citatet är hämtat från http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html som i sin tur hämtat det från Arvid Carlsson:
"Aktuella problem rörande fluoriders farmakologi och toxikologi", Läkartidningen 14, 1978, s. 1388-1392.
13
Bilden och uppgiften är hämtad från en intressant artikel om fluor, http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
14
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
15
Se http://www.folktandvardenstockholm.se/fakta-rad/skotsel/tandborstning/.
16
Något som F.Willian Engdal berättar om i ”Hotet mot livet” och John Virapen i ”Piller & profiter”.
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annat i brunnsvatten. Wärnström berättar att i tyska och ryska koncentrationsläger
fluoriderades fångarnas dricksvatten för att göra dem ”dumma och fogliga” (s.130). Dessa
effekter av fluor hade jag inte tidigare hört talas om.

Försöker någon medvetet skada oss?
Det är lätt att få känslan att den ”överordnade eliten” medvetet försöker skada oss, göra
oss sjuka och till med döda oss. I en artikel i 2000-Talets Vetenskap, nr 1/2012, om Ralf
Sundbergs bok ”Forskningsfusket” skriver Ingemar Ljungqvist:
En liten mäktig elit vill se din kropp sedan den blivit kroniskt sjuk som en välkommen marknad
och vinstgenerator för deras läkemedel.

Flera författare berättar om elitens rädsla för överbefolkningen och att man vill hitta
metoder för att reducera antal människor på planeten jorden. En av dem är Bill Gates:
Bill Gates beskrivs av RT.com som en modern förespråkare av eugenics, en bio-sociologisk
rörelse som syftar till att förbättra den mänskliga genpoolen. En möjlig tillämpning består i
att reducera jordens befolkningsutveckling t.ex. med hjälp av den så kallade epicyte-genen i
GMO-mat som ger sterilitet. Genen nämns i RT.com:s videoreportage ovan.

Skriver Torbjörn Sassersson i NewsVoice.17 Han är inte ensam om att berätta om detta.
Google är full av artiklar om den önskade befolkningsminskningen i världen. Kan det
verkligen vara så ohyggligt att det pågår en medveten befolkningsreducering i världen?

Andra teman
Wärnström täcker upp ytterligare ett antal intressanta teman i sin bok bland annat False
Flag Operations, det vill säga medvetet skapade olyckor och katastrofer för att uppnå en
viss avsikt. Aktioner som nämns är exempelvis det som hände tvillingtornen i New York
den 11 september 2001, som enligt många källor var en medveten attack för att motivera
för ”kriget mot terrorismen”.18 Han berättar också om de märkliga interneringsanläggningar som påminner om Auschwitz’ koncentrationsläger och som har byggts på många
ställen i USA, de s.k. FEMA Camps19, om chemtrails, om bekämpningsmedel och mycket
mera. Han diskuterar fattigdomen och dess orsaker och berättar att Världsbanken har fått
sin egen whistleblower, Karen Hudes. Hon avslöjar att Världsbanken ”ser till att
uländerna förblir fattiga” (s.118). Ja till och med ökar fattigdomen enligt en intervju på
Youtube.20 Hon avslöjar att de pengar som skulle användas för att bekämpa fattigdomen
istället används av korrumperade regeringar och andra personer i maktställning. Hon
menar också att det nu finns en grupp whistleblowers som avslöjar vad som pågår.

”Eliten” är nödvändig men måste nu avslöjas
Wärnström menar att många av oss är medvetna om att en ”odefinierad ondska” existerar,
men han menar att det inte räcker. Vi måste avslöja var den finns och vilka som representerar
17

Bill Gates och populationskontroll – GMO kan innehålla gen som gör människan steril,
http://newsvoice.se/2013/06/25/bill-gates-och-populationskontroll-gmo-kan-innehalla-gen-som-gor-manniskansteril/
18
Det finns mängder med artiklar och länkar på Internet som diskuterar detta. Dessutom finns det många
Sanningsrörelser som vill få fram sanningen om 911.
19
Det finns en hel del artiklar och bilder på Internet om dessa interneringsläger runt om i USA.
20
World Bank: Money Laundering Criminals | Interview with Whistleblower Karen Hudes,
http://www.youtube.com/watch?v=c7E9SUwlooE
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den. Vi människor vill gärna se alla individer som goda. Att då påstå att en viss grupp är
enbart ondskefull och vars dolda avsikter är att förstöra, riva ner och döda, passar inte in i den
människosynen. Vi vet exempelvis att presidenterna Eisenhower och Kennedy varnade för
den.21
Men, menar Wärnström, dess närvaro är inte bara möjlig utan i själva verket
existentiellt nödvändig och naturlig. Vi har ännu inte förstått att allt vi går igenom har ett
högre syfte. Svårigheterna och prövningarna behövs för att människans karaktär ska
utvecklas. Den ”mörka kraften” finns för att den ska tvinga oss till utveckling. Författaren
undrar dock om vi behöver den längre. Han menar att det är dags att vi nu skaffar oss vissa
andliga insikter. Skapelsen är av mental natur, vilket kvantfysiken visar och både Max Planck
och Einstein bekräftat. Eftersom jag sen drygt 35 år studerat den danske intuitionsbegåvningen och författaren Martinus och hans världsbild, så är jag enig med Wärnström så långt
jag förstår hans analyser, men det är svårt att jämföra världsbilder eftersom dess tankar
presenteras med så olika begrepp. Jag skulle säga att vi har ”ondskan” så länge det finns
människor på de utvecklingsnivåer som omfattar den, men att utvecklingen genom de ständigt
återkommande inkarnationerna kommer att leda till att den försvinner mer och mer tills bara
ljuset och kärleken finns kvar. Eller som Martinus formulerar det: ”Där okunnigheten
avlägsnas upphör det s.k. ’onda’ att existera.”
Vi vet att det finns psykopater i världen, menar Wärnström, men att det kan vara svårt
att tro att den allra översta eliten som styr världen är psykopater. Denna styrande elit kan inte
tillåta att vi vaknar upp och förstår vilka de är, och varför de gör som de gör, för det skulle
innebära att deras tid är ute, att ondskan skulle försvinna, menar Wärnström. Elitens maktoch kontrollbehov är enormt. TV, radio och tidningar ägs till över 90 % av ett fåtal stora
mediekoncerner, i Sverige av två, Bonniers och Schibsted.22 Det är därför svårt att få kritisk
information. Författaren uppmanar oss alla istället att ta del av det växande antal nyhetsmedia
som finns på internet och som sammantaget ger en sannare bild av verkligheten än den vi
matats med av ”gammelmedia”.23
Uppvaknandet pågår dock nu över hela världen, det går knappast att stoppa, menar
Wärnström.

Vem är Ingemar Wärnström och vad är hans syfte med boken
Wärnström har många strängar på sin lyra. Han har en examen som ingenjör och ekonom
och har arbetat en tid som produktchef, både på Stiga och Electrolux. Eftersom han började
fundera över livets värden och existentiella frågor sa han upp sig och har sen dess försökt
leva ett ”alternativt liv”. Bland annat bodde han en tid i en alternativby i Bohuslän. År
1996 startade han University of Global Wellbeing, som senare blev Holma College of
Holistic Studies, där det erbjöds holistiska studier i olika ämnen.24 Verksamheten pågick i
fem år, men var tvungen att avbrytas på grund av ekonomiska svårigheter.25 Wärnström
har också rest mycket, i Tadjikistan och Kirgizistan där han lärde sig ryska, samt till
Peking. I Kina arbetade han för ett svenskt möbelföretag en tid. Dessutom har han varit
lärare i Transcendental Meditation, TM, och alternativ terapeut genom Svenska
Biopatiinstitutet. Klart är att Wärnström har en gedigen erfarenhet av ”den alternativa
världen” och hans bok visar också att han satt sig in på djupet i de många och svåra ämnen
som ofta är hemliga och betraktas som konspirationsteorier.
21

Lyssna exempelvis på Kennedys berömda tal om hemliga grupper
http://www.youtube.com/watch?v=QeYgLLahHv8
22
http://mediakoll.blogspot.se/2005/03/vem-ger-medierna.html
23
Personligen rekommenderar jag NewsVoice, http://newsvoice.se/, Vaken.se, http://vaken.se/ , Fria Tidningar,
http://www.fria.nu/, med flera.
24
Se http://www.widerembraces.org/integrala/holma.shtml.
25
Se http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/alternativ-utbildning-flyttar/.
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Wärnströms syfte med boken är att göra oss medvetna om vad som är på gång i
världen, att börja se, höra och tala. Han är irriterad över att media och makteliten
förlöjligar dem som varnar för de olika saker som han tar upp i boken och kallar dem
konspirationsteoretiker. Men han är också irriterad över allmänheten som ”är upptagen
med sina egna små bestyr och orkar knappast bry sig” (s. 71), eftersom han menar att det
är så allvarliga saker som är i görningen omkring oss. Jag förstår honom. Några av mina
vänner tycker att jag är en ”konspirationsteoretiker” bara för att jag vill undersöka för att få
veta och försöka förstå det som händer. De säger: ”Så farligt kan det inte vara. Jag vill
inte tro att människor är så onda.”

Men allt flera författare skriver om de teman som Wärnström tar upp och om New
World Order, NWO, om den enormt förmögna 1 % makteliten, om ”banksterväldet”, som
verkar styra och ställa i världen utifrån eget gottfinnande och eget behov av att öka
förmögenheter och makt. De 85 rikaste människorna i världen har mer pengar än jordens
fattigaste hälft, 3.5 miljarder människor, tillsammans.26 För att ta ett enda exempel –
George Soros knäckte, genom massiva valutaspekulationer, den svenska kronan år 1992,
vilket ledde till hög arbetslöshet och konkurser. Det var då Riksbanken höjde räntan till
500 procent för att skydda kronans värde. Han har skrivit en bok, ”Opening the Soviet
System”, där han bland annat berättar att han alltid haft ”messianska fantasier” och att han
tycker om att använda sin makt. Och han är inte ensam. Wärnström visar med ett stort
antal citat hur dessa maktens män tänker. Själv känner jag ett ruskigt obehag av ett citat av
Henry Kissinger, ”Kontrollerar du oljan, kontrollerar du nationer. Kontrollerar du
livsmedlen, kontrollerar du människorna.” Men det är inte bara oljan och livsmedlen som
makteliten kontrollerar. Wärnström visar i sin lilla bok att man kontrollerar så mycket mer.
Ingemar Wärnström vill med sin bok ”väcka” oss, göra oss medvetna, få oss att agera.
Boken är en guldgruva för den grävande nyfikne som vill veta mer. Under min läsning fick
jag Googla många gånger för att få veta mer. Intressanta frågor för mig blev:
Hur får man en människa att ”vakna”, att bli medveten?
Hur gör man människor nyfikna, undrande, sökande?
Hur gör man så människor väljer att våga och vilja se, att våga och vilja höra och att våga och
vilja tala?
Boken kan köpas direkt av författaren
genom att man sätter in 160 kr på
författarens bankgiro 175-8226. Kom
ihåg att ange avsändare och adress!

26

http://www.dn.se/ekonomi/85-rikare-an-halva-jordens-befolkning-tillsammans/
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