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”Världen håller på att gå sönder. Det sker för att någon vill det. Den här boken
förklarar varför och vad läsaren kan göra…” Det är baksidestexten på boken.
Jag brukar ofta läsa Kristoffer Hells kunniga, knivskarpa och ibland
provocerande analyser på sin mycket välgjorda och snyggt designade blogg,
Blueshift.nu. Därför var det med stort intresse jag läste boken. Och den
uppfyllde mina förväntningar – med råge.

Tre teman
Boken är enligt underrubriken indelad i tre huvudteman, 9/11, geopolitisk
terrorism och globaliseringsagendan. Jag tycker att jag läst massor, men
Kristoffer kommer med många intressanta och tänkvärda nyheter och
perspektiv. Många författare har djupa kunskaper på speciella områden, men
Kristoffer verkar insatt i många omvärldsfrågor och har dessutom förmågan att
kritiskt analysera, granska pusselbitarna och sen lägga ett trovärdigt pussel och
göra sannolika synteser. Jag upplever Kristoffer som den genuine ”grävande
reportern”, de som man sällan ser idag. Jag vill visa ett exempel med ett citat:
2009 begärde författaren ut de analyser och undersökningar som
utrikesdepartementet (UD), försvarsdepartementet, försvaret, säkerhetspolisen
och försvarets forskningsinstitut (FOI) kunde tänkas ha utfört rörande
händelserna den 11:e september 2001 (s.20).

Hur många journalister arbetar på det sättet numera? Man får söka sig till
alternativmedia, som exempelvis Kristoffer blogg, med flera.1 Han räds inte att
formulera sina analyser och sin kritik med ett vasst, ofta provocerande, ordval.
I en fotnot berättar han hur det gick med försöken att få kontakt. Jag väljer
att citera en enda mening: ”På UD rådde den dövstummes ordkarga diplomati.

1

Hit räknar jag de svenska medierna NewsVoice, Bakom kulisserna, Canal 2nd Opinion med
flera.
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Man bekräftade inte ens att frågan mottagits – vilket i Sverige är ett brott mot
offentlighetsprincipen”.

9/11
Ett tema som kommit att intressera mig lite djupare är händelserna den 11
september 2001, när flygplan flögs in i World Trade Center av påstådda
terrorister, något som blivit alltmer oklart. Kristoffer beskriver ingående de olika
turerna under dag. Han till och med citerar långa stycken ur George W Bushs tre
tal den 9/11 och analyserar dem. Talen ligger också som bilaga i boken.
En tänkvärd nyhet för mig är Kristoffers slutsats om att det handlade om en
”intern amerikansk statskupp”, där presidenten fick underordna sig ”de
edsvurna” (s.26). Till ”de edsvurna” namnger Kristoffer ”säkerhets-tsaren
Richard Clarke, CIA-chefen George Tenet, Utrikesministern Dick Cheney (den
som enligt uppgift framförde hoten till Bush) och Försvarsministern Donald
Rumsfeld”. Kristoffer menar till och med att Cheney framförde dödshot mot
Bush. Kan det verkligen ha varit så? Kristoffer skriver:
Efter statskuppen mot George W. Bush den 11:e september 2001, där han
ersattes av sig själv (med en ny agenda), förvandlades den federala regeringen för
Amerikas Förenta Stater till ett mordlystet monster i kuppmakarnas tjänst.” (s.35)

Det var då ”krigen mot terrorismen” startade. Kristoffer nämner ett samtal som
general Wesley Clarke hade med en person på Pentagon, vilket general Clarke
berättar om i en kort videosnutt på YouTube. 2 Där fick Clarke veta att man
planerade invadera åtta länder under de närmaste sju åren, Afgahanistan, Irak,
Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran. Kristoffer lägger till Ukraina
till listan.
Jag gör associationer till ett uttalande av Zbigniew Brzezinski, som var
president Jimmy Carters nationelle säkerhetsrådgivare och som efter det
fortfarande finns med i den amerikanska maktens centrum. 3 I sin bok Second
Chance (2007) skriver han enligt författaren Gunnar Wall bland annat:4
Händelserna 11 september var en gudomlig uppenbarelse för Bush. Efter en enda
dags avskildhet dök den nye presidenten upp som förvandlad. Från och med nu
skulle han vara den beslutsamme ledaren för en nation i krig, i konfrontation
med ett hot som var både omedelbart och dödligt, överbefälhavare för världens
enda supermakt (min kursivering).
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General Wesley Clark: Wars Were Planned - Seven Countries In Five Years,
https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
3
Zbigniew Brzezinskis son Mark Brzezinski är amerikansk ambassadör i Sverige.
4
Citat från min artikel om Gunnar Walls bok 11 september och andra terrordåd genom
historien (2011). Artikeln finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/11_septemberGunnar_Wall.pdf
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ISIS och knarkhandel
Liksom flera andra författare berättar Kristoffer Hell att CIA ligger bakom
skapandet och träningen av terrorgruppen ISIS, som nu plågar många länder i
Europa och Mellanöstern - liksom tidigare andra terrorgrupper, som exempelvis
Al-Qaida. Al-Qaida skapades av CIA på 1980-talet för att kämpa mot Sovjets
ockupation av Afghanistan. Kristoffer har verkligen på ett spännande sätt trängt
in i de snåriga händelserna under de senaste åren.
En del av uppgifterna är så omskakande att det krävs en öppen eftertanke.
Exempelvis berättar han att ”vintern 2014/15 överlevde ISIS genom att bland
annat brittiska flygvapnet släppte ner vatten, föda och ammunition till dem”
(s.44). Detta förnekades senare av media som menade att det var ett misstag.
Att CIA ligger bakom en stor del av världens narkotikahandel är det fler
kritiska författare som beskriver. De behöver pengarna för att finansiera sina
krig eftersom den amerikanska kongressen inte beviljar alla medel som krävs.
Dessutom är narkotika ett sätt bryta ner människor i ett land. Jag har alltmer
börjat förstå att CIA är en riktigt ruskig grupp.

Twin Tower 9/11
Kristoffer Hell beskriver ingående händelserna den 11 september 2001. Han
refererar bland annat till Judy Woods forskning, som hon redovisat i sin
fantastiska bok Where did the Towers Go? (2010) där hon beskriver det
vapensystem som förvandlade tornen till damm.5 Det har under en längre tid
varit en vetenskaplig konflikt mellan anhängarna till Judy Woods forskning å
ena sidan och den danske forskaren Niels Harrits teori om att tornen sprängdes
med nanotermit. Utan att ha några sprängämneskunskaper ansluter jag mig
utifrån lekmannalogik och ”sunt förnuft” till Judy Woods teori.
Kristoffer Hell berättar att ”Lucky Larry” Silverstein, som övertagit tornen
några veckor innan, hade ”tunga krav på sig att asbest-sanera hela WTCkvarteret”. Byggnaderna var gamla och man visste inte när de byggdes vilka
faror asbesten innebar. ”Den 12 september 2001 hade Larry inte längre några
asbestproblem”, konstaterar Hell. Jag vill tillägga att Lilverstein dessutom fick
ut ett gigantiskt försäkringsbelopp. Så han var verkligen ”lycky”.

Sanningsrörelsen
En uppgift som Kristoffer kommer med är att sanningsrörelsen, The Truth
Movement, infiltrerats av desinformatörer. Eller som Kristoffer formulerar det,
en ”kontrollerad opposition”, ett mycket intressant begrep. Det borde inte
förvåna mig, men det gjorde det. Kristoffer tar ett exempel: Arkitekter och
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En mycket intressant analys av Judy Woods forskning och bok görs av Per Nordgren på
NewsVoice, Del 1 - http://newsvoice.se/2013/02/16/dr-judy-wood-kan-world-trade-centerden-911-har-kollapsat-med-energivapen/
och Del 2 - http://newsvoice.se/2013/03/06/fortsattningen-om-911-baserat-pa-dr-judy-woodsbok-where-did-the-towers-go/
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ingenjörer för sanningen om 9/11, AE911, kräver att regeringen ska göra en ny
utredning om 9/11 – samma regering som redan gjort de bristfälliga
utredningarna. Kristoffer ställer en mycket relevant fråga:
Vad hindrar de två tusen arkitekter och ingenjörer AE911 påstår sig representera,
och vars hela ledarskap utgörs av äldre män, från att göra sin egen brottsplatsundersökning?

Och han jämför med Judy Wood som tog itu med saken. Han konstaterar också
att Niels Harrit hängde ”på det finansiellt välsmorda AE911-tåget” (s.61).

Geopolitisk analys
Avsnittet om händelser i världen efter 9/11 är verkligen intressant att läsa. Hur
västvärlden successivt stärkt sin ställning och hur Ryssland demoniseras på olika
sätt av väst och omringas av NATO-länder. Han beskriver NATOs utveckling,
bland annat med en mycket intressant jämförelse av de talande kartorna från år
1990 och 2009.

Inte undra på att man vill ha med Sverige och Finland. Ryssland är snart totalt
omringat. I synnerhet som väst nu även fått in en eller flera fötter i Ukraina.
Ett intressant avsnitt handlar om terroristerna och de personer som har
olika dolda agendor för sina aktioner, exempelvis mullvaderna, syndabockarna,
med flera. Jag associerar till John Perkins avslöjanden om sin verksamhet som
en ekonomisk Hit Man i boken Confessions of an Economic Hit Man. Med hjälp
av CIA-styrda aktioner påverkas länder på olika sätt.
Kristoffer Hell beskriver bland annat hur dessa strategier användes
exempelvis i Norge när Anders Behring Breivik den 22 juli 2011 slog sönder den
norska tryggheten samt i samband med mordet på Olof Palme den 28 februari
1986. Han rekommenderar några böcker bland annat sin egen mycket läsvärda
bok Demokrati till Döds,6 som alla beskriver hypoteser, skeenden och strategier
i samband med mordet på Palme. Eftersom Kristoffers bok är utgiven år 2015 så
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Min artikel om boken finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Kristoffer_Hell.pdf
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har han sannolikt inte hunnit läsa Gunnar Walls explosiva bok som också
publicerades 2015, Konspiration Olof Palme – Mordet, politikern och hans tysta
fiender. Wall har också trängt in i de olika bakomliggande agendor och
strategier som kan ha varit aktuella. Enligt massmedia har Wall kommit med
nyheter omkring det som hände.

”Skådespel” och militära övningar
En nyhet som Kristoffer förmedlar, och som jag senare sett i andra källor, är
fejkade terrordåd, ett slags ”skådespel för folket”. Det kan handla om militära
övningar som sen ges bilden av äkta terrordåd. På bilder som sprids på nätet
känner vissa igen ”skådespelarna” från olika scener. En av de mest kända heter
Carlos Arrendondo. Han blev berömd i samband med den s.k. Bostonbombningen, en händelse som både Kristoffer och andra källor menar var en iscensatt
aktion. Det gjordes en lång videodokumentär om Arrendondos olika framträdanden. Den ligger på YouTube.7

Detta är under Bostonbombningen. Den ”skadade” mannen lär ha haft sina ben amputerade
tidigare och är också en ”skådespelare”. Mannen i cowboyhatten är den modige Carlos
Arrendondo.

En annan intressant uppgift handlar om Taimour Abdulwahab, den 28-årige
mannen som sprängde sig själv i centrala Stockholm den 11 december 2010. Sen
Kristoffers bok kommit ut tog även massmedia upp tanken att Abdulwahab
kanske inte var ensam om dådet, att det kanske fanns medhjälpare i kulisserna,
något som Kristoffer diskuterar i sin bok. Bland annat berättar Kristoffer att en
Carlos Arredondo - Boston Hero or NWO FRAUD?
https://www.youtube.com/watch?v=eHWkRj5JfMc
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man dömts i Skottland för att ha finansierat terrorism efter att ha skickat pengar
till Abdulwahab. Kristoffer undrar om Abdulwahab kan ha trott att han deltog i
en övning och att han sprängdes med fjärrutlösning av någon annan.
Kristoffer tar även upp knivdådet på IKEA i Västerås den 10 augusti 2015.
Han menar att dådet har alla tecken på att det var ett terrordåd, vilket innebär att
det var ”en psykologisk operation syftande till att sprida allmän rädsla som
därefter kan utnyttjas för politiska syften” (s.102). ”När två främlingar från
Östafrika kliver in i den här idyllen och knivmördar en kvinna och hennes son,
är detta en dolkstöt rakt i den svenska folksjälen – den nordiska tryggheten”,
skriver han.

Globaliseringsagendan
Det tredje temat som Kristoffer diskuterar är globaliseringsagendan, ett tema
som kommit att intressera mig en hel del i samband med mina studier av
klimatdebatten och påståendena om en pågående global uppvärmning, ett
begrepp som på senare tid ändrats till klimatförändring, eftersom det inte skett
någon uppvärmning på 18 år.
Avsnittet börjar med en kritisk analys av bankernas agerande i världen.
Han tar upp bankernas sätt att skapa pengar ur tomma intet genom att ge ut lån
som de sen kräver räntor på.8 Jag är imponerad av Kristoffers kunskaper och
insyn även på detta område. Sen flera år har Kristoffer på sin blogg informerat
om och varnat för att bankerna vill ta bort kontanterna och han har startat
Kontantupproret som fått många undertecknare. Senare påstods det att den förre
polischefen Björn Eriksson också startat ett Kontantuppror och det var ju bra,
men det var dåligt att inte Kristoffer Hell fick äran av att ha startat. Jag har ingen
aning om det fanns eller finns några kontakter mellan Eriksson och Hell. Det är
upprörande om goda aktiviteter stoppas på grund av prestigekonflikter.
Ett gott råd som Kristoffer Hell ger är:
 Lita inte på bankerna. Ha en rejäl buffert med kontanter hemma.
Bankerna har ju exempelvis rätt att ta sparares pengar för att klara sin egen
ekonomi vid bankkris, som exempelvis hände i Grekland med flera länder.
Dessutom kan bankautomaterna strejka, stoppas eller tömmas, som de gjorde
under krisen med Panaxia-konkursen år 2012.9
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Detta är ett tema som jag kom i kontakt med genom Per Lundgrens bok Kapitalismen
avslöjad, Ellen Hodgsons bok Bankerna och skuldnätet samt Anders Silverfalls
Monetärdemokrati. Se artiklar på min Boksida! Samtidigt som jag läser och skriver om detta
har jag lyssnat på Michael Parentis föreläsning på YouTube om Terrorism, Globalization and
Conspiracy där han tar upp liknande kritik mot banksystemet. Rekommenderas!
9
650 bankomater tomma i upp till två veckor http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article15504606.ab
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Jag har faktiskt tänkt så en längre tid och hade plockat undan en liten slant
varje månad av min pension och ”stoppat i madrassen”. Så beslöt ”man” (vem?)
sig för att byta sedlar. Det finns inte längre många ställen där man hanterar
kontanter. Här i Örebro kände jag bara till Forex, även om det sagts att även
Handelsbanken fortsätter med kontanthantering. Så jag gick till Forex och
diskuterade med dem om att jag ville byta ut mina gamla 500-lappar till nya
1000-kronorssedlar. Nej, se det gick inte! De har inte tillåtelse att byta svenska
pengar mot svenska pengar. Jag fick veta att enda sättet jag kunde gör det på var
att åter igen sätta in ”madrass-slanten” på mitt bankkonto. Och dessutom måste
jag med utdrag från mitt bankkonto bevisa att jag faktiskt tagit ut en slant varje
månad och att det inte var kriminell penningtvätt det handlade om. Jag behövde
dock inte bevisa att pengarna låg i madrassen…
Så jag kontaktade min bank och frågade hur jag skulle göra. Generösa som
de är fick jag en PDF-fil med mina kontosidor från de senaste åren – 78 stycken
A4-sidor. Jag fick dem gratis trots att det egentligen skulle ha kostat. ”Normalt
kostar det 25 kr styck så njut av att slippa betala 550 kronor i onödan”, skriver
min bankman. Så nu är madrassen tom och mitt nästa problem är hur jag ska få
ut kontanter igen – men med nya giltiga pengar. Vem tjänar på allt detta?

Europa som ett rasbiologiskt experiment
I ett avslutande avsnitt diskuterar Kristoffer bakgrunden till EUs skapande. Jag
hade aldrig hört talas om Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi eller
Kalergiplanen. Jag hade bara hört talas om Jean Monnets fredsprojekt.
Kristoffer fördjupar mina kunskaper. Ett rasbiologiskt experiment? Vad i all sin
dar? Jag vill inte försöka sammanfatta detta utan rekommenderar istället läsning
av Kristoffers faktaspäckade, ibland provocerande, men hela tiden vassa
analyser och slutsatser. Jag kommer att läsa den igen. Och jag hoppas verkligen
att Kristoffer Hell kommer med fler böcker om den föränderliga, turbulenta
värld vi nu har omkring oss.
En önskan inför nästa bok är att referenserna i fotnoterna anges med
rubriker och inte bara med webbadresser. Rubriker är lätta att Googla på, men
webbadresser är för krångliga att söka på. Annars har boken en mycket snygg
layout med många färgbilder. Kristoffer har gett ut boken på eget förlag men
finns att köpa på Bokus och Adlibris förutom direkt från författaren. 10
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http://raddasverige.nu/vasts-morka-hjarta/
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