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DET MILITÄRINDUSTRIELLA KOMPLEXET
Pia Hellertz – juni 2022

Covid-19 och PCR-testerna
Nu i slutet av den s.k. ”Covidpandemin” är det dags att titta tillbaka på det som
hänt och händer och försöka förstå.
En högt uppsatt kinesisk avhoppare har enligt uppgift lämnat uppgifter till
Defense Intelligence Agency (DIA) som bevisar att Covid-19 var konstgjort och
hade läckt ut från Wuhan Institute of Virology. Covid-19 är namnet på sjukdomen
som orsakades av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2)
som upptäcktes 2019. Ett nyligen släppt memo från det amerikanska utrikesdepartementet avslöjar att regeringstjänstemän tidigt visste att covidpandemin
troligen har sitt ursprung i ett labb i Wuhan, Kina.1 Ett PM daterat april 2020
skriver att av fem möjliga orsaker till covid var en labbläcka den absolut mest
sannolika. Promemorian antyder också att alternativa teorier hade förts in för att
förhindra att en labbläcka undersöktes. Memot, som nästan helt fokuserar på
sannolikheten för en labbläcka, innehåller en stor mängd information som inte var
känd offentligt när den skrevs. Även om en labbläcka nu är allmänt accepterad
som ett troligt ursprung för viruset, pågick en samlad ansträngning för att
misskreditera den möjligheten.
Incidenter med labbläckor under bara de senaste 10 åren har involverat
särskilt farliga patogener, inklusive denguefeber, mjältbrand, H5N1, smittkoppor,
ebola och zika.2
Medan vissa forskare har drivit teorin att SARS-CoV-2 uppstod och
utvecklades naturligt och hoppade över från en djurart till en annan innan den
slutligen utvecklade förmågan att infektera människor, den zoonotiska teorien, så
finns det inga solida vetenskapliga bevis som stödjer denna teori, menar Dr
Joseph Mercola.3
Detta påstådda virus ledde till en ”pandemi” som spreds över hela världen
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Memo avslöjar utrikesdepartementet att labbläckan som bedömdes i början av 2020 var det mest troliga
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och ledde till mycket destruktiva politiska beslut, såsom PCR-tester, handtvätt
med sprit, ansiktsmasker, nerstängningar av verksamheter, avståndspolitik och
instängning av människor samt snabbt producerade nödgodkända vacciner.
Det test som användes för att avgöra om man var smittad, PCR-testet, har
starkt ifrågasatts. Kary Mullis, som fick Nobelpriset i kemi och som skapade
PCR-testet, betonade att testet inte kunde diagnostisera om man var sjuk. Han dog
inte långt senare.
Det finns en del tragikomiska berättelser kopplade till testet. Tanzanias
president John Magufuli lät testa en get, ett får och en papaya och gav testerna
mänskliga namn och sände dem för bedömning. Alla testerna kom tillbaka
positiva för Covid-19.4 Tanzania genomförde inte de stränga restriktioner som de
flesta andra länder gjorde. Presidenten lär ha blivit mördad senare.
En annan berättelse handlar om Elon Musk. Han hade varit på besök i
Sverige. Tillbaka till USA lät han testa sig fyra gånger av samma sköterska och
samma maskin. Ena dan var han positiv, nästa negativ, nästa positiv, nästa
negativ. ”Det är nåt skumt med det här”, lär han ha konstaterat.5

Den tyske advokaten Reiner Fuellmich har sen över ett år tillbaka engagerat
flera hundra juridiska och medicinska experter för att samla bevis för att hela
Covid-historien är en ”testpandemi”, d.v.s. att hela ”pandemin” är en konsekvens
President queries Tanzania coronavirus kits after goat test – 3 maj 2020 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania-idUSKBN22F0KF
5
Teslas grundare Elon Musk totalsågar coronatester och kallar Bill Gates dumskalle - Börje
Peratt - https://humanismkunskap.org/2020/11/15/teslas-grundare-elon-musk-totalsagarcoronatester-och-kallar-bill-gates-dumskalle/
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av testerna och att vanliga influensor och förkylningar med mera nu kallats
Covid-19. Den Grand Jury han utvecklat kommer att åtala de ansvariga.

Den 5 februari 2022 påbörjades rättegången där de skyldiga till hela
”covidcirkusen” kommer att dömas. En grupp internationella advokater och en
domare genomför brottsutredningar efter modell av USAs storjurys förfarande för
att presentera alla tillgängliga bevis för att visa att testerna för Covid-19 är ett
brott mot mänskligheten. 6 Det gäller "ledare, arrangörer, anstiftare och
medbrottslingar" som hjälpt till, stött eller aktivt deltagit i utformningen och
genomförandet av en gemensam plan för en pandemi.
Den 11 mars 2020 förklarade WHO att Covid-19 var en ”pandemi” och
omdefinierade därmed den tidigare pandemidefinitionen. Men redan i oktober
2020 bekräftade WHO att coronaviruset inte var mer dödligt eller farligt än en
säsongsinfluensa, men det verkar som om ingen lyssnade.7 De flesta av världens
länder hamnade i kaos, rädsla och panik på grund av ”pandemin”.
Under 2021 till idag, sommaren 2022, har det pågått en mycket omfattande
diskussion om Covid över huvud taget är ett virus och hur det spritts till världens
befolkning. Vid obduktioner av döda med Covid har läkare inte hittat något virus.
Dr Elisabet Englund arbetar på patologen i Lund och arbetar med att obducera
personer som avlidit av corona. Hon berättar på TV4s nyheter att läkare är
förbryllade: ”Hittar inga tecken på virusinfektion i organen”8. När forskarna i
Lund jämförde sina obducerade patienter med Socialstyrelsens statistik blev
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Mer information www.grand-jury.net
WHO bekräftar (av misstag) att Covid inte är farligare än influensa - Kit Knightly – Översatt på Bakom
kulisserna - https://bakomkulisserna.biz/2020/10/15/who-bekraftar-av-misstag-att-covid-inte-ar-farligare-aninfluensa/
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skillnaden så stor att den bara kan bero på en sak: ”Många svenskar dör av något
annat än vad den behandlande läkaren skriver i intyget”.9

Så kom vaccinerna!
Tidigt började propagandan om vikten av att ta vacciner för att skydda sig mot
Covid-19. Med tiden ökade det antal doser man måste ta för att ”vara säker”.
Under de senaste månaderna har man också hävdat att små barn måste vaccineras.
Samtidigt har allt fler larmrapporter kommit om att vaccinerna leder till stora
skador och även dödsfall.

Kvinnan håller i sina händer en
tidning från 2011 där det står
svart på vitt att Bill Gates
kommer att starta "Avfolkning
genom obligatorisk
vaccination", eftersom det
kommer att vara den mest
"miljövänliga lösningen".

En anställd på Moderna som arbetade i deras vaccinationsproduktionscenter
säger att de alla får enorma summor pengar för att hålla käften om vad som finns i
vaccinet och vad det är tänkt att göra med den vaccinerade. Hon pratade om
miljoner US-dollar som var och en får och att de måste skriva på ett sekretessavtal och flera juridiska avtal, så att ingen någonsin kommer att prata om allt. 10
När du väl tar ett stick sprider det sig inom några minuter en ”plastliknande”,
syntetisk, mikroskopisk struktur i hela kroppen och den invaderar kapillärerna.
Den fäster sig vid de mest ömtåliga och försvagade inre organen i din kropp.
Därifrån STRÅLAR de sedan ut i organet och hela kroppen, 24/7. Tills den blir
rejält skadad.
Som ett resultat härav kommer vissa personer med hjärtproblem att
få myokardit eller en hjärtattack. Andra kommer att drabbas av godartade
äggstocksproblem, eller kommer att få äggstockscancer eller lungcancer, njur9

Obduktionerna visar: Många dör av något annat än vad läkaren trodde - 11 juli 2020
https://www.sydsvenskan.se/2020-07-11/obduktionerna-visar-manga-dor-av-nagot-annat-anvad-lakaren-trodde?fbclid=IwAR1DQO0UV_IMUQhUAe3becLjhHg1HKlnIMRFcs0fYE7afM83nnYu3uni34
10
Den perfekta biovapen vaccinsprutan sägs sprida syntetisk struktur i hela kroppen och skadar organen
https://bakomkulisserna.biz/2022/04/04/den-perfekta-biovapen-vaccinsprutan-sags-sprida-syntetisk-struktur-ihela-kroppen-och-skadar-organen/
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och prostata maligna problem. Hon sa till oss att införandet av den här strukturen
är FRAMTAGEN. Inget konstruktionsfel, ingen olycka, utan det görs med det
exakta syftet att bestråla dig med liknande plutonium, men långsammare och
omöjlig att upptäcka.

Fynd i blodet på människor som dött av vacciner11

Den amerikanske specialistläkaren Ryan Cole berättar i en intervju att ”den
så kallade vaccinen mot covid-19 är den farligaste medicinska produkt som
någonsin tagits fram”.12 Jag citerar ur Swebbtvs artikel om Dr Coles uttalanden:
Unga människor dör plötsligt utan att någon dödsorsak går att fastställa.
Men enligt Ryan Cole finns det en förklaring till plötsliga dödsfall runt om i
världen.
– Det beror på att människor får ett toxin i sin kropp som inflammerar deras hjärta.
Det finns en tidig studie på möss som visar att mRNA-vaccinen förstorar hjärtat
och gör att det förlorar volym att pumpa. Går det inte att pumpa tillräckligt med
blod får man inte tillräckligt med syre, och till slut får man hjärtsvikt och dör. Jag
har sett obduktionsvävnader från triathleter som fallit ihop och dött. Detta är
personer som är på toppen av sin fysiska prestation.

Det har rapporterats i studier och även av Pfizers eget erkännande att Pfizervaccinet visat sig släppa ut toxiner och fria radikaler i systemet som svarar på
magnetfält.13 Vaccinet har dessutom visat sig skada spermiers rörlighet, orsaka
abort och skapa cancer och blodproppar som i vissa fall har lett till döden. Det var

EXCLUSIVE: Shocking microscopy photos of blood clots extracted from those who “suddenly died” –
crystalline structures, nanowires, chalky particles and fibrous structures – Mike Adams, Natural News –
12 juni 2022 - https://citizens.news/628915.html
och Inte så konstigt att folk plötsligt ramlar ihop och dör – publicerad på Swebbtube https://swebbtube.se/w/e7srx2YFqdhwQW7sU997or
12
Läkare: ”Vaccinet” det farligaste läkemedlet någonsin – 22 juni 2022 https://nyheter.swebbtv.se/lakare-vaccinet-det-farligaste-lakemedlet-nagonsin/
13
Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar Covid-19-vaccination kommer att leda till
avfolkning: https://expose-news.com/2022/06/07/covid-vaccination-causing-depopulationconfidential-pfizer-docs/
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därför vaccinet var tvunget att listas som ”experimentellt”. Eventuella negativa
effekter som en vaccinerad person upplever kan inte prövas i domstol.
Vaccinerna har också visat sig innehålla grafenoxid som reagerar på
magnetism och frekvenser.14 De gör människor till superkraftiga antennmottagare.
På senare tid har syndromet Sudden Adult Death Syndrome, SADS, som Dr
Coles berättar om, blivit alltmer uppmärksammat. Om detta berättar även Judy
Byington i en av sina rapporter.15
Under senare tid har det dykt upp rapporter om att människor som har valt
att inte ta emot de experimentella Covid-19-sprutorna utan bara har haft kontakt
med dem som har fått dem, har drabbats av vad som verkar vara smittade
infektioner från dessa helt "vaccinerade" människor. Det verkar vara främst
kvinnor som drabbas och som har rapporterat om menstruationssvårigheter,
kraftiga blödningar, missfall och minskad bröstmjölk.
I skrivande stund publicerar NewsVoice en artikel om ”självspridande
smittsamma vacciner” som ”ska sprida sig från en person till en annan precis
som ett smittsamt luftvägsvirus. Endast 5% av den regionala befolkningen
behöver i teorin injiceras. Resterande 95% smittas teoretiskt genom överföring i
samhället.”16
Swebbtvs nyheter förmedlar nyligen att 96 procent av de s.k. coviddöda är
”vaccinerade”. Endast en enda person var ovaccinerad enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.17
Det är väl lätt att hålla med Elon Musk: ”Det är nåt skumt med det här!”

Biologiska vapen
Allt fler medicinska källor och visselblåsare menar att de s.k. vaccinerna
egentligen är medvetet skapade biologiska vapen för att skada och döda
mänskligheten.18 Men vissa vacciner innehåller också teknik som möjliggör
spårning och därmed kontroll av människor. Makia Freeman på The Freedom
Articles skriver:
Du måste se upp för bioterrorism, men regeringen kommer att vara den som begår
Grafenoxid i jabs, masker och testtops – 8 juli 2021 https://forbiddenknowledgetv.net/graphene-oxide-in-jabs-masks-and-swabs/
15
Den har översatts på Bakom Kulisserna - Den perfekta biovapen vaccinsprutan sägs sprida syntetisk
struktur i hela kroppen och skadar organen
https://bakomkulisserna.biz/2022/04/04/den-perfekta-biovapen-vaccinsprutan-sags-sprida-syntetisk-struktur-ihela-kroppen-och-skadar-organen/
16
Självspridande smittsamma vacciner utvecklas – 95% av populationen smittas om 5%
vaccinerats – 18 juni 2022 - https://newsvoice.se/2022/06/sjalvspridande-smittsamma-vacciner/
17
96 procent av coviddöda är ”vaccinerade”- 18 juni 2022 https://nyheter.swebbtv.se/96-procent-av-coviddoda-ar-vaccinerade/
18
Biochips implanterat via vaccin – artikeln översatt på Bakom kulisserna. Originallänkar finns på sidan:
https://bakomkulisserna.biz/2021/11/09/biochips-implanterat-via-vaccin/
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den, inte förhindrar den. Den verkliga bioterrorismen kommer inte från något
låtsasvirus utan snarare från kontaminerade falska vacciner med fruktansvärda
syntetiska parasiter som, enligt bevisen, kan självmontera, självreplikera och
föröka sig inuti människokroppen.19

Laboratorierna som arbetar med denna forskning finns utspridda i många
länder.20 Kartan nedan visar inte om något finns i Sverige, eftersom Sverige inte
syns med på kartan. Men eftersom forskare från Ukrainas biolaboratorier fått ”en
fristad” i Sverige är det väl en tidsfråga. Malmö universitet och Mittuniversitetet
tar emot forskare.21 Även Umeå universitet och Karolinska Institutet22 planerar att
ta emot forskare. Med flera…

Jag hämtar information från en artikel i NewsVoice som skriver:23
Onsdagen den 30 mars 2022 höll regeringen, under ledning av utbildningsminister Anna Ekström, en pressträff för att presentera ett regeringsuppdrag om
att ukrainska forskare och deras labbverksamhet ska flyttas till Sverige. Anna
COVID Vaccine Life Form: Polish Doc Finds “The Thing” in Pfizer Comirnaty Shot –
Makia Freeman – 12 okt. 2021 - https://thefreedomarticles.com/covid-vaccine-life-formaluminum-carbon-pfizer-comirnatyshot/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Being+Fully+Vaccinated
+is+an+Endless+Destination
20
Hemliga biolabb och läckor - Karl Wang – 4 juni 2021 https://mychinaway.blog.se/hemliga-biolabb-och-lackor/
21
https://www.kks.se/om-oss/press-och-publikationer/artikelarkiv/mittuniversitetet-ochmalmo-universitet-forbereder-sig-for-att-ta-emot-ukrainska-forskare/
22
https://ki.se/samverkan/fragor-och-svar-angaende-ki-och-kriget-i-ukraina
23
Regeringen: Ukrainas biolabbforskare får en fristad för sin verksamhet i Sverige: Martin
Stensö granskar - NewsVoice - 31 mars 2022
https://newsvoice.se/2022/03/ukraina-biolabbforskare-fristad-sverige/
19

7

Ekström säger: ”För de forskare som nu kommer på flykt till EU och till Sverige
är det viktigt att kunna få en fristad vid ett lärosäte och där kunna fortsätta sitt
arbete och sin forskning. Den forskning som man utförde i Ukraina, den ska kunna
fortsätta i största möjliga mån”. Den svenska Stiftelsen för Strategisk Forskning
har till exempel avsatt 30 miljoner kronor och HK-stiftelsen 50 miljoner kronor för
att stödja dessa forskare. Listan är lång på hjälpande svenska organisationer för
dessa forskare.

Enligt Jim Hoft medger USAs försvarsdepartement i offentliga dokument
att USA finansierat 46 amerikanska militärfinansierade biolaboratorier i
Ukraina.24 Siffrorna skiftar. En annan källa, Dr Ariyana Love, menar att den
amerikanska regeringen, USAs försvarsdepartement och Nato finansierade och
drev 30 ukrainska biovapenlaboratorier under ett "Covid-19 preventionsprogram".25 Men i själva verket producerade många av dessa laboratorier
patogener för "vaccinpandemin." Dr Love berättar också att Ukrainska
biolaboratorier skapade speciella biologiska vapen för etnisk rensning.26
Den undersökande journalisten Ben Swann säger, enligt en rapport, att det
förekommit att mer än 1000 människor i Ukraina, särskilt runt dessa “fredliga”
biolab, blivit sjuka och avlidit i allvarliga smittsamma sjukdomar. 27
Rysslands militära operation i Ukraina den 24 februari i år har bland annat
biolaboratorierna som mål och blir därmed begriplig och lär ha stöd i internationell rätt. USA har erkänt att man hade biovapenlaboratorier, men försöker
desperat förstöra och dölja bevisen för att man bröt mot artikel 1 i 1973 års
konvention om biologiska och toxiska vapen. FN deltar i mörkläggningen genom
att döpa om biovapenanläggningarna till "folkhälsolaboratorier".
I skrivande stund får vi veta att Ukrainas president Volodymyr Zelensky
beordrat förstörelse av mängder med dokument som skulle avslöja vad som
pågått. Det ryska försvarsministeriet har publicerat information om USAs
biologiska aktiviteter i Ukraina och anklagar Barak Obama, Joe Biden, Hillary
Clinton, George Soros och den demokratiska nationella kommittén för att
USA:s försvarsdepartement rentvår sig – medger i offentligt dokument att det finns 46 amerikanska
militärfinansierade biolaboratorier i Ukraina – Jim Hoft, Global Research, 14 juni 2022 – artikeln översatt av
Bakom kulisserna – originallänk finns i översättningen https://bakomkulisserna.biz/2022/06/15/usas-forsvarsdepartement-rentvar-sig-medger-i-offentligt-dokument-attdet-finns-46-amerikanska-militarfinansierade-biolaboratorier-i-ukraina/
25
DEMOCIDE: U.S. Biolabs In Ukraine Supply Race-Specific Gene Weaponry - Dr Ariyana
Love - https://ambassadorlove.wordpress.com/2022/03/26/us-biolabss-in-ukraine-supply-thevaccine-democide/
26
https://ambassadorlove.wordpress.com/2022/03/26/us-biolabss-in-ukraine-supply-thevaccine-democide/
27
Pentagon medger att de finansierat 46 biolab i Ukraina - 16 juni 2022 – i artikeln finns en
video där Ben Swann berättar om biolabben https://newsvoice.se/2022/06/pentagon-medger-att-de-finansierat-46-biolab-i-ukraina/
24

8

underlätta för det biologiska vapennätverket i Ukraina och globalt.28
Vad som bland annat också hittats i de underjordiska laboratorierna i
Ukraina är forskning där man blandat mänskligt DNA med djur-DNA och skapat
”människomonster”. Genom åren har varelser som är hälften människa och
hälften djur funnits längs kusterna i New York, Australien och flera andra
platser.29 Det verkar ha pågått en hel del ”Frankensteinforskning” i dessa
laboratorier. Nyligen publicerades en ohygglig bild på Telegram på en klonad
varelse som man hittat i Ukrainas DUMB.s, Deep Underground Military Bases.

28

https://bioclandestine.substack.com/p/russian-ministry-of-defense-release
Hämtat från Återställd republik via en GCR från och med den 21 juni 2022 – Högtryck på gång!
https://bakomkulisserna.biz/2022/06/21/aterstalld-republik-via-en-gcr-fran-och-med-den-21-juni-2022hogtryck-pa-gang/
29

9

Jag väljer att här inte ta upp temat med världens kidnappade, fångna och
gömda barn i underjordiska grottor och tunnlar för att Makteliten ska kunna
använda dem för pedofili, satanistiska ritualer, organstölder och produktion av
drogen Andrenochrome av torterade barns blod. I stället hänvisar jag till en
innehållsrik artikel som översatts på Bakom kulisserna 30 och rekommenderar
självstudier för den intresserade. På senare tid har det avslöjats mycket om
pedofilnätverken i världen.31

Vargflocken
Ibland är sammanträffanden extra fascinerande. Under de veckor jag studerat
frågan om Covid och vacciner och biolaboratorier får jag i min hand en av de
mest spännande böcker jag läst på länge, ”Vargflocken – En thriller om CIA och
läkemedelsindustrin” (2007) av läkaren Peter Rost. Han bor i USA sen över 30
år men är född i Göteborg och uppväxt i Örebro. Fram till år 2005 var han vice vd
för Pfizer, ett av världens största läkemedelsföretag.
År 2007 publicerades hans bok ”Sjuka pengar” där Big Pharma, d.v.s.
läkemedelsindustrin, jämförs med The Mob, den organiserade brottsligheten. Eller
som Sven Erik Nordin, Svara Doktorn, formulerar det: ”Genom att skapa en
’pandemi’ har de lyckats göra miljoner friska människor till lönsamma kunder,
som nu långsamt låter sig förgiftas av deras sprutor.”32 Peter Rost avslöjade den
kriminella verksamheten på Pfizer och fick sparken efter sitt avslöjande.

Peter Rost

Elitens superdrog – ADRENOCHROME – 27 febr. 2021 - https://bakomkulisserna.biz/2021/03/05/elitenssuperdrog-adrenochrome/?fbclid=IwAR3o5QzqY7Qe7qwcd2BkrrxRxNzUn01MITHR__yo197HZGgs7_bvP49MOY
31
Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet? - http://www.piahellertz.com/PizzagateSanning_eller_falsk_nyhet.pdf
32
Läkemedelsindustrin styr - Sven Erik Nordin, Svara Doktorn - 12 juni 2022 http://www.svaradoktorn.se/427029039/7135383/posting/l%C3%A4kemedelsindustrin-styr
30
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I ”Vargflocken” berättar Peter Rost hur ”Alex”, huvudpersonen i thrillern,
avslöjade hemligstämplade dokument om forskningen om ett biologiskt vapen
som han kallade Convulsor, vars syfte var att döda mänskligheten och turerna om
hur han bestämde sig för att avslöja läkemedelsföretaget Xenals kriminella
forskning och verksamhet. Och ”Alex” fick sparken. Hans partner uppmuntrade
honom att skriva en bok om det som hänt. När man läst lite mer om Peter Rosts
egna erfarenheter så är det lätt att förstå att ”Vargflocken” handlar om just det han
själv upplevt, även om han ”thrillat” till det en hel del. Bland annat får Xenals
högsta kriminella chef dö genom att få på sig det biovapen hon varit med om att
skapa.
Sammanträffandet innebar också att jag i samma veva råkade se en film, en
Bondfilm med titeln ”No Time to Die”. Jag trodde att den skulle handla om nåt
annat spännande så jag valde den, trots att jag aldrig varit så intresserad av Bondfilmer. För mycket skjutande och springande och jagande och vansinneskörande
med snygga bilar för min smak. Men ack så enormt intressant när det visade sig
att James Bond nu arbetade för att avslöja och totalt förstöra ett biovapenlaboratorium. Boken och filmen hjälpte mig att få konkreta bilder till teorier och
faktaberättelser. Det är så lätt att de akademiska och medicinska begreppen gör
det ohyggliga ämnet alltför abstrakt och svårt att förstå. Vi behöver förstå konkret
vilka faror dessa ”Frankesteinforskare” sysslar med och vilket hot de utgör för
mänskligheten för att vi själva ska triggas till eget ställningstagande, till motstånd
och handlande.

Ukraina och Ryssland
Det finns en officiell historia om de krig som i skrivande stund pågår mellan
Ukraina och Ryssland och det finns en alternativ berättelse. Den officiella
berättelsen är att Putin bestämt sig för att attackera Ukraina för att lägga delar av
landet under Ryssland. Vilket gör Putin till boven. Den alternativa berättelsen
handlar om att Ukraina har en mycket stor befolkning som är ryssar, eftersom
landet tillhörde Sovjetunionen fram till Sovjets sönderfall den 25 december 1991.
Sovjetunionen blev då 15 självständiga stater, bland andra Armenien,
Azerbajdzjan, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.
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Enligt den officiella berättelsen vill Putin ta tillbaka Ukraina. Men enligt den
alternativa berättelsen blev Ukraina ockuperat av amerikanska nynazistiska
krafter år 2014, när dåvarande presidenten Viktor Janukovitj genom en kupp
avsattes och ersattes med Petro Porosjenko. Våren 2019 valdes den tidigare
komikern och skådespelaren Volodymyr Zelenskyj till Ukrainas nya president.
En lättstyrd marionett…
I den ukrainska folkräkningen år 2001 identifierades 8,334 100 invånare som
etniska ryssar, d.v.s. 17,3% av befolkningen i Ukraina. Ännu fler har ryska som
sitt modersmål. Det är den sammanlagda siffran för personer som flyttat till
Ukraina samt den ukrainskfödda befolkningen som uppger rysk etnicitet. Etniska
ryssar bor i hela Ukraina. De utgör en avsevärd del av den totala befolkningen i
öster och söder, en betydande minoritet i centrum och större minoritet i väster. 33
Efter kuppen 2014 började de etniska ryssarna och de rysktalande ukrainarna
utsättas för förföljelse och trakasserier av de nynazistiska soldaterna, som styrdes
från USA. För att göra en lång och komplicerad historia kort, så lär de ryska
invånarna ha vädjat till Putin om hjälp mot dessa trakasserier – och Putin
”bönhörde” deras vädjan och startade den 24 februari i år en ”militär operation”
för att ”avnazifiera” Ukraina, en operation som västvärldens media kallar Putins
”anfallskrig.”

Befolkningsreducering
År 1968 publicerade Paul Ehrlich, tidigare vetenskapsrådgivare till dåvarande
president Georg W. Bush, boken ”The Population Bomb”. Den blev den
inledande källan till den fortsatta debatten om överbefolkningen på Jorden.
Jacob Nordangård nämner i sin bok ”Den globala statskuppen” (2021)34
de intressanta Georgia Guidestones som restes i Georgia i USA år 1980 av en
okänd finansiär, även om det finns teorier. De består av fyra höga stenblock. Tio
”budord” är ristade på åtta olika språk på dem. Översatt till svenska står det:

33

Ryssar i Ukraina - https://hmn.wiki/sv/Russians_in_Ukraine
Min artikel om Jacob Nordangårds bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Den_globala_statskuppen.pdf
34
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1. Håll människans population under 500 000 000 i ständig balans med
naturen.
2. Styr reproduktion klokt - förbättra hälsa och mångfald.
3. Förena mänskligheten med ett levande nytt språk.
4. Styr passion - tro - tradition - och allt annat med behärskat förnuft.
5. Skydda folk och nationer med rättvisa lagar och hederliga domstolar.
6. Låt alla nationer styra sig själva men lös externa dispyter i en
världsdomstol.
7. Undvik småaktiga lagar och värdelösa tjänstemän.
8. Väg personliga rättigheter mot sociala skyldigheter.
9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.
10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

Här betonas i budord 1 att världens befolkning måste reduceras radikalt för att
rädda naturen och lösa miljöproblemen.
James Delingpole beräknar i sin bok ”Watermelons” (2012) (gröna utanpå
och röda inuti) att den befolkningsreducering som Georgia Guidestones hade som
mål skulle innebära att det år 1980 skulle ha betytt att man måste döda åtta av nio
människor. Idag skulle det innebära att tretton av fjorton människor på jorden
måste dödas.35

Metoder för att minska befolkningen
Metoderna för att minska befolkningen i världen är många, exempelvis krig,
pandemier, såsom pesten, koleran, spanska sjukan med flera, elektromagnetisk
strålning från 5G och WiFi, vacciner, förgiftad mat, förgiftade jordar, fluor i
tandkräm och vatten36, genmanipulerade frön (GMO), gifter i vatten, gifter i
atmosfären, s.k. ”chemtrails” eller geoengineering, d.v.s. syftet att med
kemikalier ”kyla ner Jorden” och skydda mot den ”globala uppvärmningen”,
som bevisligen inte sker, med mera.37 Det kallas också ”global dimming”.38
Mäktiga krafter har länge pratat om nödvändigheten att kraftfullt begränsa
befolkningen. Bland andra Bill Gates som använder vaccinationer.
En anonym pilot berättar att Pentagon har utfärdat en order på obestämd tid
till alla militära flygplan och flygbolag att de omedelbart ska sluta spraya
35

Min artikel om James Delingpoles bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
36
Visste du detta om fluor?- http://www.foreningencuibono.se/wpcontent/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
37
Lista över 32 ”eliter” som stöder och främjar avfolkning – Michael Snyder – 1 okt. 2020 https://bakomkulisserna.biz/2020/10/01/lista-over-32-eliter-som-stoder-och-framjaravfolkning/
38
Terraformning av jorden – Årets mest skrämmande konspirationsteori? – 11 dec. 2018 https://newsvoice.se/2018/12/terraformning-av-jorden-arets-mest-skrammandekonspirationsteori/
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chemtrails tills det kan fastställas hur Covid-19-viruset hittade sin väg in i
förrådet där kemikalierna för chemtrailsbesprutningen förvarades.39
Enligt en inofficiell Pentagonkälla, som uttalar sig på villkor av anonymitet,
säger "Hela chemtrailprogrammet är pausat tills vi kan ta reda på vem som
stoppade i ett parti kemikalier som tillverkas på en av vår leverantörs fabriker."

En annan artikel berättar att president Donald Trump planerade att låta
flygplan spraya Hydrocloroxin, med hjälp av chemtrailsflygplan. Hydrocloroxin
är enligt flera medicinska experter en av de mest effektiva medicinerna mot
coronavirus, liksom Ivermectin. Det låter som ett skämt…40 Och är väl det
också…
Författaren Conor Creighton planerade att skriva en science fiction-roman
där han skulle berätta om en framtid där eko-terrorister planerade att infektera
vattenförsörjningen i Washington, London och Peking med kraftfulla
hallucinogena droger ”i ett försök att ändra regeringspolicys”. Medan han gjorde
research inför boken upptäckte han att hans idé inte var science fiction. Det var
redan verklighet. Han fann att det vatten vi människor och djur dricker dagligen
innehåller antibiotika, hormoner och receptbelagda läkemedel samt – ”vilket nog
är knockoutslaget mot min boks korta liv – stora spår av hallucinogena droger.
Det har varit så i årtal”, skriver han.41 Det var då jag köpte min enkla vattenrenare, en Dafikanna. Jag byter filter varje månad.
39

Pentagon Confirms Coronavirus Accidently Got Into Chemtrail Supply Chain, Spraying is
Suspended – 11 April 2020
http://aviationdaily.news/2020/04/11/pentagon-confirms-coronavirus-accidently-got-intochemtrail-supply-chain-spraying-is-suspended/
40
BREAKING NEWS: Trump Considers Covid-19 Vaccinations By Spraying Hydroxychloroquine
Over U.S. With Chemtrail Planes – 11 April 2020 http://aviationdaily.news/2020/04/11/breaking-news-trump-considers-covid-19-vaccinationsby-spraying-hydroxychloroquine-over-u-s-with-chemtrail-planes/
41
Min artikel om hans artikel finns på http://www.piahellertz.com/Vatteninte_sa_rent_som_du_tror.pdf
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Tage Tuvheden, maskin- och elingenjör och driftsingenjör vid Vattenverket
i Trollhättan under 22 år, misstänkte tidigt att det flockningsmedel vars syfte var
att rena vattnet, inte var tillräckligt utprovat för att kunna rena dricks- och
avloppsvattnet. Tage Tuvheden tog upp det med sina chefer, men i stället för att
göra en ingående undersökning fattade hans chefer beslutet ”att tiga om vad man
visste”. Men Tage ville inte tiga längre. Så han skrev två böcker, ”SANNINGEN
– Om asbest i dricksvattnet” och ”SANNINGEN – Dricksvatten renas med gift”,
båda publicerades i år 2021.42
Vi som läst boken ”Inferno” av Dan Brown och sett filmen kan lätt göra sig
en föreställning om vad som kan hända. Där var syftet att sprida gifter i vattnet
för att minska Jordens befolkning.
Mer subtila metoder är att förstöra människornas förmåga att ”göra barn”.
Det har exempelvis skett en dramatisk minskning av spermier hos männen – i
både kvalité och kvantitet. Det visar en av de största studierna som gjorts på
ämnet. Och det är framför allt graden av minskningen som är oroväckande, menar
den israeliska forskaren Hagai Levine.43 Det handlar om en 50-procentig
minskning enligt Dave Hodges i artikeln ”There Is Soft Kill, Hard Kill and Then
There Is Spermageddon - Why There Is a War On Heterosexuality”.44
Vaccinerna påverkar också kvinnornas möjlighet att bli gravida. En kvinna
berättade att den gynekolog hon besökte sa att han såg att hon var vaccinerad
eftersom det syntes på äggstockarna. Minst 75 procent av kvinnorna som har fått
vaccinet mot COVID-19 under det första kvartalet av graviditeten har fått
42

Min artikel om böckerna finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Sanningen_om_vatten_och_gifter.pdf
43
Spermieantalet bland män i västvärlden har minskat dramatiskt – 11 maj 2018 https://www.svt.se/nyheter/spermieantalet-bland-man-i-vastvarlden-har-minskat-dramatiskt
44
There Is Soft Kill, Hard Kill and Then There Is Spermageddon-Why There Is a War On
Heterosexuality – 15 sept. 2018 - https://thecommonsenseshow.com/conspiracy/there-soft-killhard-kill-and-then-there-spermageddon-why-there-war-heterosexuality
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missfall, enligt en fertilitetsklinik. 45 Det är en ohygglig siffra…
Dr. Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik, d.v.s.
barnhälsovård, skriver att det visats i försök att spikproteinet i vaccinerna
ansamlas i äggstockar och testiklar, vilket bara kan betyda en sak:
”Mänskligheten har dött ut om 100 år då det inte blev några fler barn”.

Brott mot mänskligheten
Forskarna som byggde detta biovapen, som alla enligt flera kritiker är brottslingar
mot mänskligheten, ville inte att det skulle döda människor för snabbt, eftersom
det skulle märkas direkt och därmed avslöjas och göra mänskligheten medveten
om vad som pågick. Så de behövde en mekanism som skulle tillåta spikproteininjektionerna att döda människor långsamt, på ett sätt som kunde skyllas på något
annat. Det berättar Mike Adams i sin avslöjande artikel “How they plan to kill
BILLIONS with the common flu: Covid vaccines induce “AIDS” immune system failure,
opening door to death via common flu strains” (Hur de planerar att döda MILJARDER med
den vanliga influensan: Covid-vacciner framkallar "AIDS" immunsystemsvikt, öppnar dörren
till döden via vanliga influensastammar).46 Denna agenda börjar enligt Adams bli allt
tydligare. Av denna anledning och många andra anledningar börjar alltfler
ifrågasätta om detta är den sista generationen människor som kommer att bo på
planeten Jorden.

Obekväma, otroliga och obehagliga teorier
För några år sedan översatte jag en artikel av Mike Adams, Natural News, som
fick den svenska titeln ”Terraformning av jorden – Årets mest skrämmande
konspirationsteori?” som publicerades i NewsVoice.47 Artikeln blev mycket
tankeväckande och omskakande för mig. Jag väljer att kopiera in slutet på den
innehållsrika artikeln:
Vem (eller vad) skulle vilja förändra atmosfären, minska syrehalten,
förstöra livsmedelsförsörjningen och kollapsa den mänskliga civilisationen?
Svaret borde vara uppenbar: Någon eller någonting som konkurrerar med
människor och som inte ser någon ytterligare användning för mänskligheten.
Människans liv på jorden verkar nu bli “utrensat” med hjälp av ett kosmiskt etniskt
rensningssystem som innebär en förändrad atmosfär med låg syrenivå, som kan
visa sig fördelaktig för en livsform som inte redan är en naturlig del av jordens
Mass abortion- 75% of women vaccinated in their first trimester have lost their babies –
Mary Villareal – Newsterget – 15 april 2022 https://thecommonsenseshow.com/agenda-21-conspiracy-health/mass-abortion-75-womenvaccinated-their-first-trimester-have-lost-their-babies
46
https://www.afinalwarning.com/575419.html
47
Terraformning av jorden – Årets mest skrämmande konspirationsteori? – 11 dec. 2018 https://newsvoice.se/2018/12/terraformning-av-jorden-arets-mest-skrammandekonspirationsteori/
45
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befintliga ekosystem. Minskningen av solstrålning som når jordens yta skulle göra
planeten mer lämplig för en livsform som härstammar från en annan planet som
ligger längre ifrån sin hemsol än jorden ligger från vår egen sol.
Det avslöjar den uppenbara, om än mycket bisarra frågan: Förbereder jordens
globalister planeten för en post-mänsklig era? Och är den planen förklädd som en
akut handlingsplan för att lösa problemet med “klimatförändringar”, när ”the
sheeple” (de okunniga fåren) får höra att föroreningar är en djärv plan för att rädda
mänskligheten i stället för att utrota den?
Tänk om ”klimatförändringen” egentligen är en kosmisk ”false flagg” som
från början designades för att övertyga jordmänniskorna att stödja sin egen
utrotning? Med tanke på den nu planerade förstörelsen av jordens atmosfär i
“klimatförändringens” namn måste vi nu överväga sådana möjligheter, oavsett hur
bisarra de först verkar.

Mike Adams fortsätter med att ställa ett antal tankeväckande frågor: 48
•
•
•
•

Varför talar alla globalister plötsligt om att flyga till Mars och terraforma Mars till
en livsmiljö där människor kan överleva?
Varför är globalister nu så desperata att förändra jordens atmosfär och göra
planeten ogästvänlig för människor?
Varför har man nyligen fokuserat på det arktiska frövalvet för att bevara livets frön
för att förbereda inför en global katastrof?
Varför bygger så många globalistiska insiders underjordiska bunkrar och bor i
dem?

Jag har inte svar på alla dessa frågor, men jag vet att de sagor vi får höra om
“klimatförändringar” och hur vi måste rädda planeten genom att förorena himlen, är
förankrade i komplett kvacksalvarforskning, science fiction och brainwashing
propaganda.

Det skriver Mike Adams som gör en tänkvärd och obehaglig koppling som vi
ändå inte får blunda för, i synnerhet med tanke på de allt vanligare teorierna som
förts fram under senare tid, att minst ett utomjordiskt folk styr det som sker på
Jorden.
UFO-forskarna och författarna Len Kasten,49 David M. Jacobs,50 Michael
E. Salla,51 William Tompkins,52 David Icke med flera berättar i sina böcker,
artiklar och videor om den utomjordiska rasen ”Reptil-folket”, men även om
andra utomjordiska raser som funnits på Jorden mycket länge och ibland
48

https://newsvoice.se/2018/12/terraformning-av-jorden-arets-mest-skrammandekonspirationsteori/ - _ftn17
49
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
50
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
51
http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf
52
http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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samarbetat med jordmänniskor.
William Tompkins som var rymd- och raketforskare under Apolloprogrammet berättar i sin bok ”Selected by Extraterrestrials - My life in the top
secret world of UFOs, think-tanks and Nordic secretaries” (2016)53 om att
”reptilfolket” kunde förändra sin kropp så de såg ut som jordmänniskor, men de
kunde också förändra sig tillbaka, d.v.s. ”shapeshifta”. Detta är något som David
Icke berättat om i sina böcker och i flera föreläsningar på Youtube under flera
decennier. Tompkins menar också att vissa reptilstammar var ”extremt
våldsamma, mycket farliga, de värsta, och en mördarras” (s. 268).
Reptilrasen har funnits på Jorden i tusentals år. Många statyer och forntida
bilder vittnar om detta. Enligt flera källor betraktades och hyllades de som gudar
på grund av sina avancerade kunskaper och färdigheter.

Gamla statyer som hittats på Jorden anses avbilda ”Reptilfolket”

Det kan vara lättare att acceptera dessa teorier om man betänker att
universum består av tusentals solsystem och planeter och att sannolikheten är
mycket stor att det finns levande varelser av olika typer och i olika stadier av
utveckling på dessa planeter. Några är sannolikt miljontals år före oss i
utvecklingen och har utvecklat en teknik som i våra öron är science fiction,
medan andra raser fortfarande existerar på ”apstadiet”.

53

Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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Livet i den fysiska världen är undervisning
Jag har sen 45 år tillbaka valt att anamma den danske vishetsläraren Martinus’
världsbild. Han beskriver i sitt stora verk ”Livets Bog” de andliga naturlagar
som styr existensen i universum, lika ofrånkomliga som de fysiska naturlagarna
som styr oss på Jorden. Dit hör reinkarnationslagen som innebär en evig
utveckling från liv till liv till liv, samt karmalagen, som i Bibeln beskrivs som
”lagen för sådd och skörd” vilket innebär att allt vi gör mot andra får vi tillbaka,
så vi utvecklar vår medkänsla och nästakärleksförmåga. Vi börjar förstå att vi bör
bemöta vår nästa så som vi själva vill bli bemött. Enligt Martinus är det endast
när vi lever i i en fysisk kropp i den fysiska världen som ”det gör ont att tänka
fel”. Det är bara här vi kan lära oss tänka ”rätt” eftersom alla felsteg ger oss
”karma”.

Martinus samlade verk, Livets Bog, Tredje Testamentet

Detta lär vara universella lagar. Att jag tar upp det här beror på att han
bland annat skrev ett tänkvärt inlägg om att ”samhällsbyggande insekter är gäster
på vår planet”. De har sin bästa ”undervisning” här just nu. Han menar att de står
på ungefär samma utvecklingsnivå som våra naurfolk. Myror, getingar och
liknande… Jag minns att det inte blev lika lätt längre att bara trampa på i naturen.
Några författare jag läst berättar om en utomjordisk ras som kallas
”insectoider” och ser ut som ”vuxna” insekter. En av dem är Len Kasten i boken
” ALIEN WORLD ORDER - The Reptilian Plan to Divide and Conquer the
Human Race”54. Kasten nämner det även i boken “DARK FLEET - The Secret
Nazi Space Program and the Battle for the Solar System”.55 Även David M.
Jacobs berättar om insektoiderna i sin bok ”Walking Among US – The Alien Plan
to Control Humanity” (2015).56 Det är väl inte helt långsökt att då tänka sig att de
flesta djur är gäster på vår planet och egentligen är hemmahörande på andra
planeter. Kor, katter, lejon, ormar m.m. Martinus menar att även vi jordmänniskor
54

http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf
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http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
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kan födas tillfälligt på andra planeter, eftersom den planeten ger den bästa
”undervisningen” för tillfället.
Jag vill passa på att nämna filmen ”Oblivion” med Tom Cruise. I filmen
anser Cruise-rollen att han skyddar den mänskliga civilisationen, men han arbetar
faktiskt (omedvetet) tillsammans med utomjordingar som stjäl jordens resurser
och utrotar människor. Filmen lär vara en av de bästa science fictionfilmerna som
någonsin gjorts och dess historia låter kusligt lik det som kan hända just nu på
Jorden med så kallad “geoengineering” med mera.
Det finns författare som menar att den Maktelit som styr världen har en
karmasyn som innebär att om de berättar vad de tänker göra och vi jordmänniskor inte förstår och inte gör motstånd så hamnar karma på oss och inte på dem.
Därför berättar de i filmer, böcker, artiklar, serier (ex Simpsons) m.m. Det har
blivit mer intressant att titta på filmer med det perspektivet i bakhuvudet.

Vilka är Makteliten?
Fler och fler författare beskriver den Maktelit som styr världen. Den har många
namn, Illuminati, Frimurarna, Cabal, Deep State, Sionisterna, Committé of 300,
Enprocentaren, Khazarmaffian, med flera. Jim Marrs har skrivit en mycket
innehållsrik och detaljerad bok om Makteliten, ”Illuminatorden - Det hemliga
sällskapet som tog över världen” (2019) där han ingående redogör för dem.57

Dr John Coleman var en professionell brittisk underrättelseofficer inom
M16, som är en militär organisation. Han hade därför ofta tillgång till mycket
hemligstämplat material. I sin roll som tjänsteman i Afrika fick han ta del av
sekretessmaterial där man var ovanligt öppen med hemlig information. Det han
såg gjorde honom mycket upprörd och förbittrad och drev honom in på ett vägval
som han därefter fortsatte resten av sitt liv. Det innebar att han bestämde sig för
att avslöja den makt som styr och kontrollerar de brittiska och amerikanska
regeringarna. Det var så han till slut fann Committee of 300, som är en del av den
57

Jag skrev en artikel om boken som finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/IlluminatordenDet_hemliga_sallskapet_som_tog_over_varlden.pdf
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högsta Makten.58 Av oklar anledning nämner inte John Coleman khazarerna, men
däremot de övriga maktgrupperna. Sannolikt för att boken är skriven 1991 och
forskningen om khazarerna började något senare.

Observera den tomma rutan i toppen!

58

Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
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Khazarerna var ett grymt hedniskt folk som bodde i dåvarande Khazarien, ett
land som låg ungefär där Ukraina ligger idag.

Khazarien

Ukraina

Arthur Koestler skrev boken ”Den trettonde stammen” (1976) där han
berättar hur den ryske tsaren ställde ett ultimatum till khazarernas kung omkring
år 880 e.Kr. och tvingade dem att byta sin hedniska religion mot en av de
abrahamitiska religionerna, kristendomen, islam och judendomen och khazarerna
valde judendomen. Jim Marrs beskriver detta ingående. Khazarerna förvandlade
sen sin judendom så den skulle passa deras traditioner och hedniska ritualer, med
bland annat barnaoffer till sin hedniska, satanistiske gud, Satan/Baal/Moloch.
Eftersom khazarerna inte förändrade sin agenda, att råna, röva och mörda
invaderade ryssarna Khazarien omkring år 1,280 e.Kr. och invånarna tvingades
fly till olika länder. Sen dess har de skaffat sig en enorm makt över världen på
olika sätt. Deras enormt skickliga förmåga att stjäla identiteter av de människor
de mördade har gett dem möjlighet att infiltrera viktiga grupper och institutioner i
de flesta länder. De började låna ut pengar mot ränta och byggde banker. Här kan
jag nämna den khazarjudiska klanen Rothschild som äger de flesta centralbanker
i världen, även Sveriges.59 Khazarjudarna infiltrerade det brittiska kungahuset och
mycket, mycket mera.
Eftersom khazarerna antog judendomen så kallar dom sig för judar, men
dom är inte semitiska judar, vilket DNA-forskning bekräftat, DNA-test som
bekräftar att judarna (khazarerna) i Israel inte är avkomlingar till de bibliska
59

Complete List of BANKS Owned or Controlled by the Rothschild Family http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banksownedcontrolled.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=soci
alnetwork
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hebreiska israeliterna.60 Det intressanta är att palestinier i Israel, f.d. Palestina
däremot är semiter.

Skärmdump från videon History of the Khazarian Royal Families, their Reptilian Bloodline
hidden as Human Hybrids

85-90% av dem som idag kallar sig judar är numera egentligen khazarer,
eller som de hellre vill kalla sig, Aschkenazijudar. De ljuger för mänskligheten
när de påstår att Israel är deras hemland på grund av födslorätt, när de egentligen
hör hemma i Ukraina som delvis ligger på samma plats som det gamla Khazarien.
När khazarerna flydde tog de med sig alla rikedomar de samlat på sig under
sina omfattande mord och röverier. Dessa rikedomar använde de sedan för att
skaffa sig makt i de länder de kom till. 89 % av USA:s senatorer och kongressledamöter har dubbelt medborgarskap, i USA och i Israel. Det berättar IWB
(InvestmentWatchBlog) och presenterar långa listor på namn och deras politiska
roll.61 Vi vet dessutom att man inte får bli medlem i Israel om man inte är jude,
vilket således måste betyda att minst 89% av de allra mäktigaste i USA är judar,
med stor sannolikhet khazarjudar.
Den främsta experten på khazarernas historia är Mike Harris som
samarbetat med James Preston som skrivit många artiklar om khazarerna. För en
ingående historiebeskrivning rekommenderar jag artikeln ”Den dolda historien om
den extremt djävulska khazariska maffian” som översatts till svenska på Bakom kulisserna.62
60

DNA Test Confirming Khazaran/ Ashkenazi Jews Are Not The Blood Descendants of Hebrew
Israelites – 19 aug. 2015 https://www.youtube.com/watch?v=fypCbRKMDUM&fbclid=IwAR1cS1OvTW5HezHFwD4e
A4S5ROwoI_Kh2EsgqgA2_GYZGflxSdMC-3NfpdE
61
89% of our Senators and Congress hold dual citizenship citizenship with Israel – 21 mars
2018 - https://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-dualcitizenship-citizenship-with-israel/
62
”Den dolda historien om den extremt djävulska khazariska maffian”
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Mike Harris forskning och James Prestons många artiklar har lett till att världen nu blivit
medveten om den khazariska maffians ondskefulla agenda mot mänskligheten. De är de
rikaste familjerna i världen.

Idag äger de tusen rikaste i världen dubbelt så mycket som 2,5 miljarder av
världens fattigaste människor, en nästan ofattbar ojämlikhet. De rikaste två
procenten av mänskligheten äger hälften av jordens tillgångar medan de 10
rikaste äger 85 % av jordens tillgångar i en värld där alltmer ägande koncentreras. År 1962 hade till exempel de 100 största företagen 1,228 dotterföretag. År
1998 var de över 10,000, varav flera bidrar till miljöförstöringen. 63

Khazarerna och reptilfolket
Den extremt modige författaren och journalisten David Icke har under flera
decennier skrivit och hållit föredrag om det ”reptilfolk” som har makten över
världen. Han har hånats, förlöjligats och karaktärsmördats som få och ändå har
han orkat fortsätta berätta. Det enda som förvånar mig numera är att han får
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-den-extremtdjavulska-khazariska-maffian/
63
Hur oligarkerna blåser massorna - Michael Delavante – översatt av Bakom kulisserna https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/26/hur-oligarkerna-blaser-massorna/
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fortsätta leva. Han berättar att dessa dolda utomjordingar har styrt världen under
många imperier.
Men David Icke är inte ensam om att berätta. Jag har ovan nämnt några
författare. Jag vill här nämna Zecharia Sitchin och hans bok ”Den tolfte
planeten” (svensk upplaga 1990) som jag läste år 2007. Den gjorde mycket starkt
intryck på mig. Sitchin var en av 200 forskare som kunde läsa de gamla
sumeriska och babyloniska lertavlor som hittats i tusen- och åter tusentals,
framför allt i Mellanöstern. Han grävde inte själv. Han kallade sig för en
”alternativ arkeolog”. Han åkte runt på museer runt om i världen och letade efter
tavelfragment, texter och artefakter från denna tidiga sumeriska epok (10,000 –
6,000 år f Kr) och lade sina teoretiska puzzel.

Lertavlorna berättar om Annunaki/Nephilim, ”jättarna” enligt Bibeln, som
kom till Jorden från planeten Nibiru. Anunnaki började genmanipulera fram
jordmänni-skor för att användas som slavar. Jag skrev en artikel om boken. 64 När
jag nu Googlar på Annunaki på Bokus visar det sig att det publicerats över 100
böcker om Annunaki av olika författare. Det verkar som om någonting är på väg
att avslöjas... Jag beställde en av de senaste, ”Blood Prints of the Gods” (2015).
Den presenteras på följande sätt:
Hur blev människan egentligen människa? Jag läst Zecharia Sitchin och Martinus m.fl. –
(2007, uppdaterad 2013) Artikeln ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
64
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Blood Prints of the Gods är en upplysande bok av enastående enkelhet. Lär dig
idag från historiska fynd och esoteriska doktriner hur utomjordingar skapade den
första mänskliga neandertalaren, en varelse som de forntida sumererna kallade
"Adamu". Lär dig hur denna neandertaliska främmande blodlinje blev den heliga
blodlinjen för de forntida sumererna; en blodslinje som dyrkas i hemliga sällskap
än i dag. Ta reda på hur samma blodslinje har styrt världen, sedan det antika
Babylons dagar och de egyptiska faraonerna. Se hur blodslinjen regerade över
Alexanders Grekland och hur den härskar idag genom den brittiska monarkins
kungliga krona. Författaren tar med läsaren på en resa genom historien, som börjar
för hundratusentals år sedan och för dig till nuet, där blodslinjen konspirerar för att
kontrollera hela planeten.

Dessa ”gudar” är enligt flera källor ”reptilfolket”, som har förmåga att ”shapeskifta” sin kropp.

Skärmdump hämtad från
videon ”History of the
Khazarian Royal Families,
their Reptilian Bloodline
hidden as Human Hybrids”

Jag översätter undertexten till videon ”History of the Khazarian Royal Families,
their Reptilian Bloodline hidden as Human Hybrids”65
Dessa dolda utomjordingar har styrt världen under många sekel och regimer. Det
är dags att människor från hela världen vaknar upp till slaveriet som dessa
utomjordingar har skapat för mänskligheten. Dessa utomjordingar är fienden, de
dödar, stjäl och förstör våra liv och vår värld. Det är inte konstigt varför världen
vänds upp och ner. Dessa utomjordingar är hjärtlösa, mörka och livnär sig på
människors energi och de äter också människor. Många olika raser av
utomjordingar lever här på jorden runt om i världen. Vänligen dela och fortsätt din
egen forskning för sanning och rättvisa. Fred och kärlek till ALLA världen över.

Men det är viktigt att betona att alla ”reptiler” inte är psykopater och
hjärtlösa. Nyligen publicerades en intervju med ”Lacerta”, en reptilkvinna som

65

History of the Khazarian Royal Families, their Reptilian Bloodline hidden as Human
Hybrids - https://www.bitchute.com/video/qlxtxYdGPgOa/
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berättar mycket öppet om sin ras.66 Enligt en källa lär Lacerta bo ”under
Sverige”.

Bilden är en skärmdump från intervjun
”Interview with reptilian Woman- Everything you want to know”67

Det är inte bara Lacerta som bor i underjorden. Både reptilfolket och många andra
raser har sina huvudsakliga hem i underjorden. Det lär finnas fantastiska platser
där. Många olika raser av utomjordingar lever på och inuti Jorden runt om i
världen och alla är långt ifrån så grymma som khazarreptilerna beskrivs som.

66

Interview with reptilian Woman- Everything you want to know - 23 nov. 2018 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rVTvS4lDGoU&fbclid=IwAR3TMjkRB9M
yr7WFNer2A0W1CsCB0eE4QTkfngSXR16UF1dHx1QhygF-uR8
67
Interview with reptilian Woman- Everything you want to know - 23 nov. 2018 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rVTvS4lDGoU&fbclid=IwAR3TMjkRB9M
yr7WFNer2A0W1CsCB0eE4QTkfngSXR16UF1dHx1QhygF-uR8
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Den här bilden är hämtad från en mycket intressant och kort video på 4
minuter som Michel Salla gjort.68 Han var forskare i internationell politik
men ägnar sig numera åt att studera exopolitik efter det att han hade blivit
övertygad om verkligheten bakom utomjordiskt liv under år 2001. Exopolitik
handlar om kommunikationen med utomjordiska intelligenser.
Många utomjordiska raser är fredliga och hjälper människor. Jag nämnde ovan
The Nordics som hjälpte William Tompkins under Apolloprogrammet. Massor
med källor på Internet berättar mer. Avslöjandets tid är inne…
Mycket av den fantastiska teknik vi har idag har vi fått från extraterrestrials.
Överste Philip J. Corso skrev en mycket intressant bok om UFO-kraschen i
Roswell den 5 juli år 1947, d.v.s. för ganska exakt 75 år sedan, ”The Day After
Roswell” (1998).69 Författaren berättar om hur forskarna inom olika forskargrupper fick tillgång till delar från det kraschade skeppet för att undersöka. De
lärde sig så småningom att UFO drivs med antigravitationskraft och fri energi.
Dessutom upptäckte man tekniken för mörkerseende, ”night vision”.

Det militärindustriella komplexet
Det militärindustriella komplexet, eller the military industrial complex, myntades
som begrepp av den amerikanska presidenten Dwight D. Eisenhower i ett tal
som han höll år 1961.

”I regeringens utskott måste vi skydda oss mot anförskaffandet av otillåtet inflytande, vare sig
det är sökt eller inte av det militärindustriella komplexet. Potentialen för katastrofal ökning av
felaktigt placerad makt finns och kommer att bestå.” - 17 jan. 1961

The Untold History of America’s Reverse Engineerng of Alien Spacecraft – 29 maj 2021 https://www.youtube.com/watch?v=gk5FuqFNip8
69
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf
68
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Där varnade han för att det militära etablissemanget och vapenindustrin –
som i USA blivit mycket stora på grund av andra världskriget – riskerade att få
alltför stort inflytande över samhällsekonomin i stort. Begreppet avser med andra
ord en nära relation mellan en stat, dess militär och militärindustrin. Detta tal
följde efter en märklig berättelse om president Eisenhowers möte med
utomjordingar.
På kvällen den 16 mars 1957 landade en rymdfarkost på landsbygden i norra
Virginia, bevittnad av en förvånad polis. Piloten för denna farkost, känd som
Victor One, var Valiant Thor, bosatt på Venus och representant för High Council
(Höga rådet). Efter att telepatiskt ha meddelat den förskräckta polisen hur
brådskande hans uppdrag var, ordnades en eskort för att leverera utomjordingen
till Washington DC för ett brådskande möte med president Dwight Eisenhower.
Vid ankomsten till Pentagon uttryckte Valiant Thor till ”Ike” Eisenhower
och vicepresident Nixon den djupa oro som det galaktiska samhället kände
angående mänsklighetens senaste utveckling av atomvapen. Vidare erbjöd sig Val
att förse mänskligheten med tekniken för att utplåna hunger, sjukdom och till och
med åldrandet, om bara jorden lovade att avstå från sina kärnvapenprogram.
President Eisenhower lyssnade, men vägrade artigt utomjordingens hjälp, med
hänvisning till att sådana massiva steg framåt skulle ha en negativ effekt på
mänskligheten. Hans teori var i linje med filosofin "lära en man att fiska", där
sådana ”djupgående gåvor bara skulle resultera i en sysslolös och slö befolkning,
oförmögen att försörja sig själv”, ett synnerligen klokt beslut. Han bjöd dock in
Val och hans besättning att stanna och gav dem en lägenhet i Pentagon där de
stannade i tre år och erbjöd sina besökares visdom till vår regering, militär och
elitforskare.Om detta berättar pastor Frank E. Stranges i sin bok ”Stranger at
the Pentagon”.70 Här är en bild på Valiant Thor – till höger.

Stranger at the Pentagon, pdf – 1991 - https://archive.org/details/stranger-at-thepentagon/page/7/mode/2up?view=theater
70
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Det berättar även Jason Roberts i en artikel, ”Valiant Thor and the Eisenhower
Aliens” (2020).71
President Eisenhower lär också ha sammanträffat med The Grays, vilket
Peter Carlsson berättar om i The Washington Post år 2004.72 Carlsson refererar
till UFO-experten, exopolitikern och författaren Michael Salla som i sin bok
”The U.S. Navy’s Secret Space Program & Nordic Extraterrestrial Alliance”
(2017)73 berättar att president Eisenhower i februari 1954 sammanträffade i
hemlighet med extraterrestrials, den grupp som kallas ”The Tall Grays”.
Även raket- och rymdforskaren William Tompkins berättar i sin bok
”Selected by extraterrestrials”74 att president Eisenhower förhandlade med ET:s
den 20 februari år 1954 om vad man kunde hjälpa varandra med (Tompkins, s.
226). ”The Tall Grays” erbjöd avancerad högteknologi mot att de fick kidnappa
civila människor för experiment. De lovade radera människornas minnen när de
återvände till Jorden. Eisenhower godkände erbjudandet eftersom han var rädd för
att ”The Grays” annars skulle vända sig till Sovjetunionen med sitt erbjudande.
Eisenhower försökte få dem att hålla sin del av avtalet, men det fungerade inte så
bra, berättar Tompkins (Tompkins, s. 66). Han menar att Eisenhower vid den
tidpunkten inte hade vapen eller maktmedel som kunde stoppa ”The Grays”
maktambitioner (s. 91).

Valiant Thor and the Eisenhower Aliens – Jason Roberts – 27 jan. 2020 https://jasonrobertsonline.com/valiant-thor-and-the-eisenhower-aliens/
72
Ike and the Alien Ambassadors – Peter Carlsson – 19 febr. 2004 https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/2004/02/19/ike-and-the-alienambassadors/4698e544-1dc8-4573-8b8d-2b48d2a6305e/
73
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf
74
Min artikel om William Tompkins bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
71
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Slutord?
Att försöka hitta en klar tråd mellan Covid-19, biologiska vapen som skapade
”pandemier” och vacciner, Maktelitens agenda, det militärindustriella komplexets
samarbete med utomjordingar och dagens resultat av befolkningsreduceringen är
en tuff och svår utmaning. Men vem har sagt att livet ska vara lätt? Jag gjorde så
gott jag kunde med de puzzelbitar som fanns att tillgå – i dagsläget. I nästa vecka
eller nästa månad kanske vi fått nya puzzelbitar och vet mycket mera.
Det pågår en mycket svår strid mellan Vita hattar och Svarta hattar inom
militären som styrs av olika krafter. Det lär också pågå en mycket svår strid på
den galaktiska nivån mellan Vita krafter och Svarta krafter, något som det är
svårare att studera och dra slutsatser av på den kunskaps- och erfarenhetsnivå jag
står på.
I skrivande stund berättar Veronika Kyrylenko att USA:s federala organ
som ansvarar för landets hälso- och sjukvårdspolitik fortsätter att blunda för det
förödande antalet dödsfall och skador som är förknippade med experimentell
genterapi mot Covid, så kallade Covid-vacciner. Alla allvarliga reaktioner på
injektionerna förklaras vara "sällsynta". Steve Kirsch, kalifornisk teknikentreprenör och grundare av Vaccine Safety Research Foundation (VSRF), har
uppskattat att injektionerna har gjort att så många som fem miljoner amerikaner
inte kan arbeta, 30 miljoner är skadade och mer än 750,000 har dött av
injektionerna, den 24 juni, 2022.75
Befolkningsreduceringen som Makteliten strävar efter verkar gå enligt deras
planer. Vad kommer att stoppa den? Jag är övertygad om att det inte är den
jordiska mänsklighetens öde att förintas, utan att allt som skett och sker är en del
av Gudomens ”pedagogiska” plan för att vi ska utvecklas. Jag tror på Martinus’
världsbild, att vi kommer att bygga ett Paradis på Jorden, men att vi först måste
gå igenom ”kulminationen av Domedagen” som han kallar det. Det är en enormt
intensiv undervisning, men eftersom reinkarnationslagen är en ofrånkomlig andlig
naturlag så kommer vi att födas igen och igen och då har vi lärt oss hur vi ska
leva för att kunna bygga detta Paradis. Tror jag… Hoppas jag…

75

Survey: More Than 750,000 Dead, 30 Million Injured Because of Covid Vax av Veronika Kyrylenko – 27 juni 2022 https://thenewamerican.com/survey-more-than-750000-dead-30-million-injured-because-ofcovid-vax/
31

Jag lånar några väl valda slutord från en okänd källa på nätet:
Till alla mina vänner där ute som vet vad som verkligen händer – till alla mina
konspirationsteoretiker-vänner .
Ja, ibland är det en förbannelse och inte alltid en välsignelse att vara vaken.
Uppvaknande är den mest befriande, alienerande, olidliga, bemyndigande, ensamma,
förvirrande, befriande, skrämmande, expansiva resan.
Om du finner dig själv kämpande när du försöker bearbeta allt detta vansinne,
är du inte ensam.
Ingen talar om mörkret som följer med uppvaknandet, eller SORGEN. Inte bara sörja
livet och illusionerna du en gång hade utan insikten om att nästan allt du trodde på, allt
du en gång visste är en LÖGN. De övertygelser du har haft, människor du har litat på,
principer du lärt dig – ALLT ÄR LÖGNER

Förhållningssätt till
kunskap
Jag vet inte och
vill inte veta.
Jag vet inte och vill veta.
Jag vet och vill inte, kan
inte, vågar inte berätta.
Jag vet och vill, kan, och
vågar berätta…
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