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                ”Jag har insett att min uppgift inte är att ’väcka andra’.  

    Min uppgift är att väcka mig själv.  

         Men det är min plikt att förmedla  

vad jag har lärt mig.”  
                                               

 Grace Van Berkum 

 

Villfarelse eller infiltrering? 
Ett försök till analys av det  

som händer inom Martinus- 

rörelsen… 

Pia Hellertz – augusti 2020 
Fil.dr., f.d. universitetslektor, socionom,  

psykoterapeut, författare, fri skribent 

 

Av flera skäl har jag börjat oroa mig för det 

som händer inom ”Martinusrörelsen". Jag 

har läst och hört om konflikter, om rättssak, om avskedanden och uteslutningar 

med mera. En inblick ger Martinusportalens kronologiska beskrivning av ett 

flerårigt händelseförlopp från om med år 1992 till och med 2013 kopplat till 

Martinus Institut i Köpenhamn under rubriken ”Fakta om saken i Saken”.1 En 

annan artikel på Martinusportalen har rubriken ”Sakens historia - Avskedanden 

genom åren av medarbetare på Martinus Institut”.2 Jag undrar naturligtvis på 

vilka grunder dessa avskedanden gjorts och om det varit ”rätt” personer som 

avskedats. 

  Ännu en källa är flera inlägg i olika Martinusgrupper på Facebook. Jag är 

inte medlem i någon av grupperna, men eftersom jag ibland ”taggas” så får jag 

vissa inblickar. Ett av många exempel är följande från en källa som jag inte 

känner så jag väljer att inte ange namnet: 

Det har absolut skett misstag (vi är bara människor) på båda sidor i konflikten, 

vilket säkert ingår i Guds plan, men rådet och MI (d.v.s. Martinus Institut i 

Köpenhamn, min anm. PH) har mer och mer avgått från de principer som Martinus 

försökte lägga ner i sin sag. Det är MI som har makten och de verkar inte sky 

några medel för att behålla den. Idag är det konsulten Kølle med jurister som styr 

 
1 Fakta om saken i Saken – 2 juni 2013 -  

https://martinusportal.se/fakta-om-saken-i-saken 
2 Sakens historia - Avskedanden genom åren av medarbetare på Martinus Institut – 10 juli 

2013 - https://martinusportal.se/sakens-historia-avskedanden-genom-aren-av-medarbetare-pa-

martinus-institut  

 

https://www.gracevanberkum.com/profile/adff01f1-0b16-4fa1-8985-abeef46bdf53
https://www.gracevanberkum.com/profile/adff01f1-0b16-4fa1-8985-abeef46bdf53
https://martinusportal.se/fakta-om-saken-i-saken
https://martinusportal.se/sakens-historia-avskedanden-genom-aren-av-medarbetare-pa-martinus-institut
https://martinusportal.se/sakens-historia-avskedanden-genom-aren-av-medarbetare-pa-martinus-institut
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och ställer på diktatoriskt vis och försöker skapa en angivar- och tysthetskultur i 

DDR-anda bland sagens vänner. I praktiken har de hindrat symboler och annan 

information från att spridas i sociala medier. 

Om detta stämmer blir jag djupt bedrövad. När jag läste följande inlägg som 

Marja Silverfall gjorde i en Martinusgrupp på Facebook så grät mitt hjärta. Hon 

citerar Tage Buch, Martinus närmaste vän, som berättar i Den Ny 

Verdensimpuls, nr. 2-2012:3 

Nu vill jag säga några ord som kanske betecknar en annan bild av det som föregår 

inom Martinus Institut. Redan innan Martinus lämnade detta plan, kunde man 

märka att det hade uppstått en mättnad och trötthet att lyssna på Martinus. 

På rådsrådsmötena talade rådet över huvudet på Martinus, och vid ett tillfälle 

måste Martinus säga: ’Vad talar ni om?’, för att man skulle bli uppmärksam på att 

Martinus var närvarande. Man var mera upptagen av sina egna saker än av 

Martinus och hans tillrättaläggande av sin Saks växt. 

     Vid ett annat tillfälle tillkallade Martinus Gerard Oude Groen, efter att det hade 

varit ett rådsmöte. Det var omkring midnatt när Gerard kom och tog sig in och såg 

att Martinus satt och grät. Han gick bort och höll Martinus om axlarna, och då sa 

Martinus: ’Jag känner mig som en mus mellan tusen katter. De vill bara sitt eget.’ 

     Och detta har präglat rådet sedan dess. Rådet vill bara sitt eget. De vill i varje 

fall i mycket högre grad deras eget än de vill Martinus. 

 

                             
 

   En fråga började växa sig allt starkare inom mig: Finns det ”ulvar i 

fårakläder” inom Martinusrörelsens kärna? Först vill jag betona att jag är mycket 

medveten om att det inte finns något som egentligen kan kallas en ”rörelse” 

omkring Martinus kosmologi. Martinus betonade starkt att det inte får finnas 

någon kyrka, förening, sekt eller liknande som har gränser som anger vem som är 

 
3 http://www.nyimpuls.dk/dnv-online.html 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nyimpuls.dk%2Fdnv-online.html%3Ffbclid%3DIwAR0YgCUYKteFQdRM36YR57XjSc3hc9wJtQ1zX24cjNIDI6w0-Dlm18kbMj0&h=AT3U0791EUYwdLtXKFeh1Hyqis4PLUeOYWU_9ZqgUkb8W5crOBdzQUzuxGl-1zbD9gOtDT2ppPgxZa8UH_IFCisg-qKoJWS2Y46RSXWHbp_CgMirTI5VR57Xnf7Z44xZ_xEGzFPyXVgAX_zP3QZuzQKVcS8DMeQ7-VZ7VMCX49_MnPenk5co6Yv8NZ_FRBHX5E-o4b-dt4rQQomBlsG71uwACc9SfXIEbX6c1n_A74-04KT5oZPW7XCcMkayRP8ZctUzBzX27b6HeDm2lFXUzblTOIPVArMxuLgwmNk9wdYmJfrPDz2hG9LOKvlQbYOh4HCwbR4zKAvXpxdarN9b5xMTGrp8-V1SRfla2dp37p36b0l3vn7T9_Y5RxegGQf16HRMrQXIPa8F_ZCqt8ZfafmSKhj_R3xcks65io09pzV7MdRHlXPvDN-9vf1adslDy1bZ2NFx4okHTa1uUm5OFGBP3wZ8Lcr4ugSJbLw2Wi8lSC2a36420BrDECM2ECWUEjp1uoq1GMEMQeS4mQhMjSm9-i_5Mm5ySXEDVXy-KVHJ66WNg57obXXM_nKnnyG2L96qIK706_rV6kK7cMI2D27TZkRruI37Kg6nNfrb
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nyimpuls.dk%2Fdnv-online.html%3Ffbclid%3DIwAR0YgCUYKteFQdRM36YR57XjSc3hc9wJtQ1zX24cjNIDI6w0-Dlm18kbMj0&h=AT3U0791EUYwdLtXKFeh1Hyqis4PLUeOYWU_9ZqgUkb8W5crOBdzQUzuxGl-1zbD9gOtDT2ppPgxZa8UH_IFCisg-qKoJWS2Y46RSXWHbp_CgMirTI5VR57Xnf7Z44xZ_xEGzFPyXVgAX_zP3QZuzQKVcS8DMeQ7-VZ7VMCX49_MnPenk5co6Yv8NZ_FRBHX5E-o4b-dt4rQQomBlsG71uwACc9SfXIEbX6c1n_A74-04KT5oZPW7XCcMkayRP8ZctUzBzX27b6HeDm2lFXUzblTOIPVArMxuLgwmNk9wdYmJfrPDz2hG9LOKvlQbYOh4HCwbR4zKAvXpxdarN9b5xMTGrp8-V1SRfla2dp37p36b0l3vn7T9_Y5RxegGQf16HRMrQXIPa8F_ZCqt8ZfafmSKhj_R3xcks65io09pzV7MdRHlXPvDN-9vf1adslDy1bZ2NFx4okHTa1uUm5OFGBP3wZ8Lcr4ugSJbLw2Wi8lSC2a36420BrDECM2ECWUEjp1uoq1GMEMQeS4mQhMjSm9-i_5Mm5ySXEDVXy-KVHJ66WNg57obXXM_nKnnyG2L96qIK706_rV6kK7cMI2D27TZkRruI37Kg6nNfrb
http://www.nyimpuls.dk/dnv-online.html
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”innanför” och vem som är ”utanför”. Jag granskade detta i min artikel ”Är 

Martinus Kosmologi en sekt?”4  

 Den avgränsade grupp som finns är ”Rådet”, d.v.s. styrelsen på Martinus 

Institut.5 Däremot finns det studiegrupper och liknande. Jag har inte deltagit i 

gruppstudier på minst 20 år utan studerar själv när tid finns och behov uppstår. 

Under många år höll jag själv i studiegrupper omkring Martinus kosmologi. 

 

Mitt ”möte” med Martinus kosmologi 

År 1978 kom jag i kontakt med den danske mystikern, intuitionsbegåvningen och 

författaren Martinus’ världsbild, kosmologi, genom en artikel i tidskriften 

”Primalbladet” av Birgit Lilja. Jag blev så totalt fascinerad att jag blev lite rädd 

eftersom det hon skrev var så logiskt och sannolikt och fantastiskt.  

  Jag hade varit ”frälst” tidigare. Jag var under några år aktiv marxist-leninist 

och maoist på 70-talet. Jag var övertygad om att deras läror inte bara var teorier 

om sanningen, utan Sanningen själv. Det fina med de marxistiska lärorna var att 

de var materialistiska. De höll sig till sånt vi kunde se med våra ögon och ta på 

med våra händer. Vi kunde mäta och väga oss fram till Sanningen. Dessutom 

kunde de beskriva och förklara det som hände i världen på ett logiskt och 

begripligt sätt. Det var tryggt.  

   De första åren efter kontakten med Martinus världsbild ägnade jag mig åt att 

granska den från olika perspektiv. Jag ville testa om hans världsbild höll för min 

kritiska granskning. Min drivkraft var att jag inte ville ”tro”, jag ville ”veta”.6 Jag 

jämförde Martinus världsbild med teosofin och antroposofin, med buddhismen 

och ”New Age”-filosofin och mycket mer. Egentligen var jag så upptagen av det, 

att jag först efter många år beslöt mig för att fördjupa mig i själva kosmologin och 

jag fann att Martinus gav mig svar på alla viktiga frågor och dessutom på frågor 

som jag ännu inte hade ställt. Jag blev således ”frälst” på nytt – och kan väl säga 

att jag fortfarande är det – efter 42 år.   

  Under flera år hade jag förmånen att få bidra med artiklar till tidskriften Ny 

Kultur som Max Käck var en inspirerande och uppmuntrande redaktör för. Jag 

beslöt mig senare för att samla mina artiklar och ge ut dem i bokform så de inte 

skulle falla i ”glömskans brunn” alltför snabbt. Det blev boken ”’Världslärare’ 

eller ’Falsk profet’ – En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi” (2002).7  

 
4 Som Publicerades i Ny Kultur, nr 3/1996 – och på Martinusportalen 2013 – samt som kapitel i 

min bok ”’Världslärare’ eller ’Falsk profet’?” (2002). 
5 Rådet - https://www.martinus.dk/sv/martinus-institut/organisation/raadet/ - Hämtar 

informationen den 21 juli 2020. Rådets medlemmar ska sitta i begränsad tid.  
6 Jag vill inte tro, jag vill veta – texten utgör ett inledande kapitel i min bok om 

”Världslärare….” - http://www.piahellertz.com/Jag_vill_veta.pdf 
7 Boken ligger för gratis läsning på min Hemsida men finns också att köpa i pappersform - 

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

https://www.martinus.dk/sv/martinus-institut/organisation/raadet/
http://www.piahellertz.com/Jag_vill_veta.pdf
http://www.piahellertz.com/Jag_vill_veta.pdf
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Max skrev förordet som han inleder med de uppmuntrande orden: 

Att förhålla sig självständigt och med kritisk distans till ett så märkligt och mäktigt 

verk som Martinus Tredje testamentet, är ingen lätt sak. Med sitt universella 

anspråk och sin omutliga logik riskerar hans texter att bli ett alltför starkt ljus i den 

sökande människans trevande försök att hitta en egen moralisk livshållning och en 

förståelse av livets gåta. Icke desto mindre var det just denna intellektuellt 

hederliga och positivt ifrågasättande hållning som var ambitionen för tidskriften 

Ny Kultur, för vilken jag var redaktör 1990 – 1998. 

      Några av höjdpunkterna i detta stimulerande arbete var när jag mottog texter 

av Pia Hellertz. Med sin frejdliga nyfikenhet och kunskapslystnad, och med sin 

oräddhet att kasta sig in i skrivprojekt över både svåra och kontroversiella ämnen, 

var hennes bidrag under en lång tid av Ny Kulturs existens en viktig stöttepelare. 

Jag kunde inte ha fått en mer glädjande presentation. 

 

                                             
 

  Det har gått 42 år sen detta äventyr började och jag är fortfarande som 

nämnts ”frälst”, d.v.s. övertygad om att Martinus världsbild är en sann 

beskrivning av existensens andliga naturlagar. Med hjälp av hans kosmologi kan 

jag betrakta och förstå världen och det som händer och varför det händer, även 

om det är mycket inom kosmologin som jag ännu inte förstår och inte heller 

fokuserat på att förstå. Jag tar det i nästa liv… 

  Som ett led i min fortsatta ”frejdliga nyfikenhet och kunskapslystnad” har 

jag kommit till en punkt där jag ”med oräddhet” vill analysera ett ”svårt och 

kontroversiellt ämne”, den framtidsvision som Martinus så ingående beskriver i 

huvudsak i kapitel 4 i Livets Bog 1, ”Ett internationellt världsrike under 
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skapande”, men även i andra böcker och artiklar. Den främsta orsaken är att jag 

under senare år kommit i kontakt med den mycket skrämmande framtidsvision 

som beskrivs som ”New World Order”, NWO. Mer om detta nedan… 

 

Martinus framtidsvision 

I 12 punkter i kapitel 4 i Livets Bog, ”Ett internationellt världsrike under 

skapande” beskriver Martinus hur han menar att framtidens värld kommer att se 

ut. Jag väljer ut de punkter som rör de teman jag vill fördjupa mig i, i den här 

artikeln: 

 

2. Skapandet av en internationell demokratisk världsstyrelse. 

3. Alla länders avrustning – till förmån för upprättandet av en internationell, 

opartisk världspolis. (I stycke 100 nämner han också en ”världsdomstol”.)  

5. Avskaffandet av privat äganderätt till värdena – till förmån för världsstatens 

övertagande av dessa värden. 

6. Avskaffandet av pengar – till förmån för införandet av individens personligen 

presterade arbete som enda betalningsvärde samt kvittot härför som enda 

betalningsmedel för samma individ. (I stycke 112 använder Martinus begreppet 

”kort”.) 

8. Utnyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella arbetstiden – till 

förmån för studiedagar och andlig forskning. 

 

Martinus ser ”nationalismen” som ”själviskhet” och ”internationalismen” som 

en ökande grad av ”osjälviskhet” (stycke 100). Han betonar dock att ”en så 

mäktig realitet som en världsöverhet kan ej bli verklighet annat än genom gradvis 

utveckling. Det skulle innebära ingenting mindre än en katastrof för tusentals 

människor, om en världsregering blev till på en dag”(stycke 101). Samtidigt 

skriver han: ”Men detta fritar naturligtvis inte någon jordmänniska från hennes 

plikt att medverka till att en sådan världsdomstol skapas så snart som möjligt”.   

 

Den nya världsordningen, NWO 

Under senare år har jag kommit att studera en hel del litteratur och artiklar om 

den sen mycket länge planerade strategi som i de flesta källor kallas New World 

Order och förkortas NWO, d.v.s. den nya världsordning som ”Makteliten” 

kämpar för att införa.  Den omfattar en världsregering, en världsreligion, en 

världsmilitär, en världspolis, en världsdomstol, en världsvaluta m.m. Eftersom 

jag också läst en del om att denna Maktelits plan att infiltrera politiska partier, 

universitet, organisationer, kristna kyrkor, religiösa och andliga rörelser, sekter 

med mera för att lättare ta makten, så började jag bli orolig – trots att jag 

samtidigt ”vet” att ”allt är mycket gott”, som Martinus uttrycker det. Den 

världsbild som Martinus beskrivit i sina texter verkade på flera sätt ligga i linje 

med NWO.s världsbild. Därför borde ”Martinusrörelsen” vara mycket lockande 



6 

 

för Makteliten, ja till och med nödvändig, att infiltrera och ta makten över. 

  Den utlösande faktorn för mitt behov att göra en jämförande och kritisk 

granskning var att en vän som är mycket insatt i Martinus kosmologi berättade att 

en annan Martinusvän hade berättat för en ”högt uppsatt Frimurare” om 

Martinus’ världsbild och analyser. Hon berättade att mannen blev chockad över 

det hon berättat, eftersom mycket av det hon berättade fanns i frimurarnas 

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

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

Martinus kosmologi finns gratis på våra bibliotek och på internet. 

 

Frimurarna 

Jag vill därför försöka att kort sammanfatta vad jag vet om frimurarna och deras 

världsbild. Det var författaren och filmskaparen Jüri Lina som var den förste att 

på allvar öppna mina ögon för de mörka krafter som styr och har styrt världen i 

århundraden. Jag läste hans bok ”Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets 

dolda historia” (2017 – första upplagen kom ut 2001).8 Det var skrämmande och 

tungt att förstå och det tog några års vidare studier av även andra källor för att jag 

skulle våga inse att han är en ”Sanning om Mörkret” på spåren. Lina citerar 

inledningsvis Émile Zola som skrev: 
 

  Om man stänger in sanningen och begraver den under jorden, skall den bara växa  

  och samla sig till en sådan explosiv kraft, att den dag den bryter sig fri, och  

  kommer att förgöra allting i sin väg. 

 

Lite mindre poetiskt brukar jag säga att jag vill ”lysa på trollen”. Min faster 

lovade att trollen då skulle försvinna. Så då lyser jag på dem, så gott jag kan… 

  På medeltiden använde de fria murarna som byggde katedraler och andra 

fantastiska byggnader en geomantisk byggnadskonst när de skapade sina 

byggnadsverk. ”Geomantik är ett uråldrigt magiskt koncept”, berättar Jüri Lina i 

sin bok. Det handlar om hur byggnadskonsten stimulerar andlighet, hur den tar 

hänsyn till naturens energier, om ”det gyllene snittet” i byggnadskonsten, om 

färger och ljus med mera. 9   

  De fria murarna hade loger där man möttes och bytte erfarenheter och 

information. De var huvudsakligen stenhuggare, murare och konstnärer. Man 

hade internationellt samarbete. De hade olika tecken som visade att de var fria 

murare, olika handslag, hälsningstecken och lösenord. Syftet med hemligheterna 

 
8 Min artikel om Jüri Linas bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf 
9 Den här mannen berättar på 20 minuter enormt viktig information om frimurarna, om deras 

ritualer, om Rothschildklanen och maktpyramiden m.m. Han menar att frimurarna är fotfolket 

för Illuminati och lite mer om hur maktpyramiden ser ut. Ibland är han aningen svår att förstå 

eftersom han talar lite snabbt och otydligt ibland. – 21 minuter - 

https://www.facebook.com/watch/?v=343812596611939 

http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=343812596611939
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var att de skulle känna igen varandra och eftersom de ”vakade över sitt yrkes 

hemligheter och normer”, berättar Lina.  

 

    
Ett Frimurar-/Illuminatitecken är att hålla högra handen innanför rocken.  

Ett annat är handtecknet för 666. 

 

  Som en liten parentes kan jag berätta att en frimurarritual är att knäböja på 

höger knä. Det har avslöjats nu i samband med reaktionerna på mordet på George 

Floyd i Minneapolis, som enligt analyser inte verkar ha varit ett mord utan en 

frimurarritual10 som sedan initierat det kaos som de orkestrerade Black Lifes 

Matter-demonstrationerna inneburit över hela världen. Människor har böjt knä 

över hela världen, många utan att veta att de deltar i en frimurarritual.11 

 

   
 

Det blev mycket diskussion om de knäböjande poliserna. Många källor berättar 

att poliser ofta är frimurare. I Norge har man haft stora problem med det. En 

frimurare måste svära på att vara lojal med en annan frimurare. Det skapar stora 

problem i rättssaker, eftersom många som står åtalade för brott är frimurare, så 

 
10 Ole Dammegård har analyserat det som hände i Minneapolis, men de två länkar jag hade till 

hans analyser har censurerats bort av Youtube eftersom de anser att de strider mot deras policy. 

Denna typ av censur har blivit alltmer omfattande omfattande under 2020. 
11 Se exempelvis Taking A Knee Is A Masonic Ritual – This Is The Meaning – Humans Are Free – 12 

juni 2020 - https://humansarefree.com/2020/06/taking-a-knee-masonic-ritual.html   

https://humansarefree.com/2020/06/taking-a-knee-masonic-ritual.html
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även domare och advokater.12 Det finns liknande problem i Sverige.   

  Jüri Lina berättar också om de hemliga sällskapen Tempelherreordens och 

Rosenkreutzarnas historia och redogör mycket ingående för hur dessa grupper 

infiltrerade de fria murarnas gillen, som successivt blev den organisation vi idag 

känner som Frimurarna. Frimureriet blev redan under andra hälften av 1700-talet 

”en internationell kraft som påverkade olika länders politik och ideologi”, 

berättar Lina. Jüri Linas mission blev att avslöja den hemliga läran samt berätta 

om frimurarnas makt och agerande i världen, vilket han sen gjort i flera böcker 

och i sina filmer.13 

   Frimurarnas organisation har 33 grader. Jüri Lina berättar ingående om de 

initieringsritualer som sker vid övergången från en grad till nästa. Det handlar 

mycket om död och uppståndelse och om heliga löften om att få tillgång till 

Sanningen om hemligheterna när man når de övre graderna. Några avhoppare har 

dock avslöjat att det över dessa 33 grader finns ytterligare tre hemliga 

Illuminatigrader. 

  Siffran 33 har stor betydelse för frimurarna. Det är ett ”mästarnummer”. 

Två andra mästarnummer är 11 och 22. Det finns många kopplingar till Bibeln.14 

Det händer ofta viktiga händelser i världen på just dessa datum, 11 september 

återkommer ofta, även 22 juli (ex Osloattacken15) med mera, bland annat s.k. 

”False flags”, d.v.s. händelser och katastrofer, som medvetet skapats av 

Makteliten för vissa syften. De är genomförda så att skulden läggs på andra, 

exempelvis på ”terrorister” och ”muslimer”.  

  Begreppet ”False flag” är en krigsterm där ett krigsskepp hissar falskt flagg 

för att komma nära fienden för att lättare kunna angripa.16 Det finns många False 

Flags genom historien men det mest dramatiska under senare tid är 9/11, d.v.s. 

påståendet att muslimska terrorister med flygplan angrep World Trade Center, 

den 11 september 2001, något som sen dess avslöjats av många forskare och 

författare.17  

  Även platser där det sker viktiga händelser som många tolkar som 

frimurarritualer, har stor betydelse för frimurarna, exempelvis mordet på J.F. 

Kennedy som skedde på 33e breddgraden och dessutom den 22 november, d.v.s. 

22/11 (=33).  

 
 

12 Norsk polis: Många frimurare inom rättsväsendet - Publicerad 15 oktober 2013 

- Uppdaterad 30 oktober 2019 

https://nyadagbladet.se/utrikes/norsk-polis-manga-frimurare-inom-rattsvasendet/ 
13 Jüri Linas hemsida - https://jyrilina.com/svenska/ 
14 Se exempelvis What’s In a Number? Av Gary A. David – 17 okt. 2006 -  

http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/10oct/33.html 
15 Ole Dammegård 'When Terror Struck Norway' - 

https://www.youtube.com/watch?v=97a7RxUu-yM&t=295s 
16 Världens främste expert på ”False flags” heter Ole Dammegård som har många intressanta 

avslöjanden på sin hemsida Light on Conspiracies - https://lightonconspiracies.com/ 
17 Se bland annat - http://www.piahellertz.com/Kriget_mot_terrorn.pdf 

https://nyadagbladet.se/utrikes/norsk-polis-manga-frimurare-inom-rattsvasendet/
https://jyrilina.com/svenska/
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/10oct/33.html
https://www.youtube.com/watch?v=97a7RxUu-yM&t=295s
https://lightonconspiracies.com/
http://www.piahellertz.com/Kriget_mot_terrorn.pdf
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Illuminati – de upplysta 

Olika rörelser har enligt Jüri Lina sina rötter i samma ideologi, Illuminismen. Den 

har förmedlats av det internationella frimureriet. Illuminati grundades den  

1 maj 1776 av den 28-årige universitetsprofessorn Adam Weishaupt.18 Han lade 

fram en plan för hur Eliten skulle kunna samla världens länder under sitt 

ledarskap: 

 
1) Avskaffande av alla organiserade regeringar 

2) Avskaffande av privat egendom 

3) Avskaffande av arv 

4) Avskaffandet av nationalism och patriotism 

5) Avskaffandet av familjen (d.v.s. äktenskapet, moralitet och införande av styrd 

utbildning) 

6) Avskaffande av all religion 

7) Upprättelsen av en Ny Världsordning  
 

Det var dessa sju punkter som var grunden till den Franska revolutionen och 

senare till den Ryska revolutionen och som inspirerade Karl Marx. 

Enligt Jüri Lina utvecklade Weishaupt ”ett hemlighetsmakeri utan like” (Lina, 

s.167). Illuminaternas slagord var: frihet, jämlikhet och broderskap. Lina menar 

att detta är ett politiskt bedrägeri för att få komma till makten.  

  Frimurarnas olika symboler finns överallt om man bara har kunskaper att se 

dem. Siffror och symboler har en mycket stor plats i frimureriet. Illuminaternas 

kod är 666, som i Bibeln beskrivs som Odjurets tal. Det allseende ögat syns 

exempelvis på dollarsedeln. Frimurarnas tempel är fulla av symbolik. Pelarna, det 

schackrutiga golvet med mycket mera. 

 

                             
 

  Frimureriets främsta mål är att införa en ny världsordning genom globali-

sering och krossande av nationella stater. För att uppnå detta ligger frimurarna 

bakom de krig och konflikter som pågått och pågår i världen. 

 
18 Detta datum lär sedan ha styrt att arbetarrörelsen firar den 1 maj, något som bland andra 

Mikael Möller berättar om i boken ”Den svenska socialdemokratins sanna historia” (2019). 

Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/Den_Svenska_Socialdemoraktins_sanna_historia.pdf
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  Jüri Lina skriver att det moderna frimureriets främsta mål är att ”bygga den 

nya världsordningen – ett andligt Salomos tempel, där icke-medlemmar endast 

har en slavs ställning” (Lina, s.52). Det största motståndet mot globalismen och 

NWO kommer från nationalisterna, de som i första hand vill värna om sitt eget 

land, sitt eget språk och sin egen kultur. Frimurarna menar att nationalisterna har 

”fel värdegrund” (Lina, s.529).  Han avslöjar också att frimurarna utnyttjar sina 

egna ”bröder” för att nå sitt mål. Frimurarna på lägre nivåer har ingen aning om 

den mörka agenda, de satanistiska ritualer, de otroliga maktambitioner som de 

högre nivåerna står för.  Successivt blir de ”lämpliga” på de lägre nivåerna testade 

och utvalda och förförda att gå vidare.19 

 

Den nya världsordningen/New World Order, NWO 

Den som först officiellt lär ha använt begreppet är George H Bush, USAs 41a 

president, den 11 september år 1991 (observera datumet 9/11, frimurarna styrs 

som nämnts av siffermagi). I ett tal berättar Bush att man arbetar för ”A New 

World Order”. 20 Då anade få vad detta innebar i praktiken. Nu snart 30 år senare 

börjar många av oss bli medvetna.  

  Denna nya världsordning innebär att en Maktelit som ibland kallas Cabal21, 

ibland Illuminati (de upplysta), ibland Frimurarna, ibland Deep State, ibland 

Zionisterna (som inte ska sammanblandas med judarna. Det finns zionistiska 

judar, men det finns zionister som inte är judar22).  

  I samband med detta vill jag i förbigående nämna att dagens judar till största 

andelen är s.k. khazarjudar, d.v.s. flyktingar från landet Khazarien på 740-talet 

e.Kr. som konverterade till judendomen, något som Arthur Koestler berättar om 

i sin intressanta bok ”Den trettonde stammen” (1976). Ett annat begrepp som 

används är ashkenaziska judar eller ashkenazer. Detta är ett komplicerat ämne, så 

jag går inte djupare in på det här, mer än att säga att det är khazarjudarna som i 

huvudsak driver den zionistiska politiken och har en enorm makt i världen, över 

banksystemet, över affärslivet, över massmedia med mera. 

 
19 Ex-Freemason Master BLOWS THE LID on the whole secret society REALITY!! --MUST 

WATCH AND SHARE-- OUR BACK UP Facebook page Is here Bellow kindly like and Share  

https://www.facebook.com/watch/?v=343812596611939 
20 George Bush Sr. New World Order Live Speech Sept 11 1991 - 

 https://www.youtube.com/watch?v=byxeOG_pZ1o  
21 What is the Cabal and How Dark Forces Control the Masses – 6 dec. 2019 - 

https://www.gaia.com/article/what-is-the-cabal 
22 "You Dont Have To Be Jewish To Be A Zionist" – Joe Biden – 2008 - 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=1&v=1vDx-

5b7T8M&feature=emb_logo 

 
  

https://www.facebook.com/watch/?v=343812596611939
https://www.youtube.com/watch?v=byxeOG_pZ1o
https://www.gaia.com/article/what-is-the-cabal
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=1&v=1vDx-5b7T8M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=1&v=1vDx-5b7T8M&feature=emb_logo


11 

 

  Det finns flera övernationella organisationer som är i full färd med att 

förbereda den gamla drömmen om en världsregering. En av de största är 

Trilaterala Kommissionen, en annan är Center of Foreign Relations, ännu en är 

Romklubben och naturligtvis Bilderberggruppen. 

  Den organisation som sannolikt är den mäktigaste och finns i toppen på 

maktpyramiden är Committé of 300. Den består av den globala höjdareliten i 

världen, exempelvis kunga- och kejsarätter, bankirer, politiker och represen-

tanterna för de ”13 blodslinjerna”, d.v.s. de 13 absolut rikaste och mäktigaste 

familjerna i världen.23  

 

               
                     Beträffande den tomma toppen hänvisar jag till slutet av artikeln. 

 
23 These 13 Families Rule the World: The Shadow Forces Behind the NWO – av Alexander 

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

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


12 

 

 

  Jag läste John Colemans enormt skrämmande och ingående beskrivning 

och analys av Committé of 300, en av de svåraste böcker jag läst, inte bara på 

grund av en mycket liten text, utan också med en layout som inte var särskilt 

läsvänlig.24 Författaren har mycket få underrubriker så det är sida upp och sida 

ner med nästan obruten text. Men den är så enormt intressant så det går att 

komma över svårigheterna. Jag skrev en av de svåraste, men kanske också en av 

de viktigaste artiklarna jag skrivit om boken, ”Historien om Committee of 300”. 

Artikeln ligger på min Boksida.25 

  År 1990 skrev William T. Still boken ”New World Order – The Ancient 

Plan of Secret Societies” där han ingående beskriver de hemliga sällskapen, 

Illuminati, Jakobinerna och Frimurarna.26 Han nämner den amerikanske judiske 

frimurarledaren Albert Pike (1809–1891) som i ett brev till Giuseppe Mazzini år 

1871 skrev om en konspiration som involverade tre världskrig som planerades i 

ett försök att ta över världen.27 Det beskriver han också i sin bok ”Morals and 

Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish Freemasonry” (1871).  

  "Det Första världskriget måste åstadkommas för att tillåta Illuminati att 

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

kommunism." I slutet av kriget kommer kommunismen att byggas och användas 

för att förstöra de andra regeringarna och för att försvaga religionerna, enligt 

Pike. 

  Det Andra världskriget skulle leda till att man utnyttjade skillnaderna mellan 

fascisterna och de politiska zionisterna. "Detta krig måste ske så att nazismen 

förstörs och att den politiska zionismen blir tillräckligt stark för att inrätta en 

suverän stat i Israel i Palestina”.28 Pike fortsätter: "Under andra världskriget 

måste den internationella kommunismen bli stark nog för att balansera 

kristendomen, som sedan skulle hållas kvar och hållas i kontroll fram till den 

 
24 Boken finns i sin helhet på https://www.cia.gov/library/abbottabad-

compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-

.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf 
25 http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf 
26 Boken ligger i sin helhet – 208 sidor - på nätet - 

file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/NWO%20-

%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-/BOK%20-

%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-

%20EN%20GAMMAL%20PLAN/NewWorldOrderTheAncientPlanOfSecretSocieties.pdf 
27 Albert Pike Letter to Mazzini - 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_masonsknightstemplar15.htm  
28 Om detta berättar Lasse Wilhelmson ingående i sin bok ”Är världen upp och ner? - Artiklar i 

urval om Palestina, de nykoloniala  krigen och sionismen” (2009) – min artikel om boken finns 

på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf 

 

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/NWO%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-/BOK%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-%20EN%20GAMMAL%20PLAN/NewWorldOrderTheAncientPlanOfSecretSocieties.pdf
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/NWO%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-/BOK%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-%20EN%20GAMMAL%20PLAN/NewWorldOrderTheAncientPlanOfSecretSocieties.pdf
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/NWO%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-/BOK%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-%20EN%20GAMMAL%20PLAN/NewWorldOrderTheAncientPlanOfSecretSocieties.pdf
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/NWO%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-/BOK%20-%20NEW%20WORLD%20ORDER%20-%20EN%20GAMMAL%20PLAN/NewWorldOrderTheAncientPlanOfSecretSocieties.pdf
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_masonsknightstemplar15.htm
http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf
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tidpunkt då vi skulle behöva det för den slutliga sociala katastrofen”. 

  Det Tredje världskriget skulle innebära att man utnyttjar de skillnader som 

orsakas av "Illuminati"-agendan mellan de politiska zionisterna och ledarna för 

den islamiska världen. "Kriget måste genomföras på ett sådant sätt att islam (den 

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

förgör varandra. … Under tiden blir de övriga nationerna, som återigen blir 

delade i denna fråga, tvungna att kämpa fram till den fullständiga fysiska, 

moraliska, andliga och ekonomiska undergången ...” (Min övers.).  

  En för socialister omskakande information som William T. Still förmedlar är 

berättelsen om Karl Marx, som beskrivs som ”kommunismens fader”. Still 

berättar att Marx var satanist, något som en stor del av Makteliten är, vilket 

innebär att de tar avstånd från den kristna Guden och istället tillber sataniska 

”gudar” som Lucifer, Molok och Baal. 

   Den politiska sionismen utvecklades på 1800-talet av den tysk-judiske 

filosofen och jesuiten Moses Hess (1812-1875). Han utvecklade en nära relation 

till Karl Marx som också var jude. Författaren Lasse Wilhelmson som också har 

judiska rötter berättar ingående om detta i sin bok ”Är världen upp och ner? - 

Artiklar i urval om Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen (2009).29  

Moses Hess var också en av grundarna till den tyska socialdemokratin. En 

intressant uppgift är att Hess var Karl Marx’ mentor.  

  Enligt Lasse Wilhelmson hjälpte Hess Marx att skriva ”Det kommunistiska 

manifestet”. Hess var också Marx’ personlige suppleant på Internationalens 

möten i Europa. Men inte nog med det. Wilhelmson menar att bankkapitalisten 

Rothschild delvis försörjde Marx medan han satt och skrev färdigt ”Kapitalet” i 

London. Wilhelmson menar alltså att socialdemokratin och kommunismen har 

samma ideologiska rötter som sionismen.  

  Det är i sin bok ”Rom und Jerusalem” från år 1862 som Hess lägger den 

filosofiska grunden för den ”judiska nationalismen, sionismen”.30 
 

 
 

 
29 Min artikel om Lasse Wilhelmsons bok -

http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf 
30 https://sv.metapedia.org/wiki/Moses_Hess  

https://sv.metapedia.org/wiki/Rom_und_Jerusalem
https://sv.metapedia.org/wiki/1862
https://sv.metapedia.org/wiki/Judar
https://sv.metapedia.org/wiki/Nationalism
https://sv.metapedia.org/wiki/Sionism
http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf
https://sv.metapedia.org/wiki/Moses_Hess
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 Mikael Möller och hans medförfattare som skriver under pseudonym, har 

skrivit boken ”Den Svenska Socialdemokratins sanna historia – Planen” (2019). 

Där beskriver de Marx’ roll i utvecklingen av den socialistiska och kommunistiska 

ideologin, som länge har styrt världens vänsterpolitiker.31  

 

Kommunismens olika ansikten 

Olav Johansson skrev år 1994 en mycket intressant analys av kommunismen i 

sin lilla bok ”Drömmen som brast – ’Kommunismen’ är död – Lever kommunis-

men?”. 32 Martinus menar ju att framtidens samhälle är ett kommunistiskt 

samhälle, vilket kan verka oroande med tanke på de ”kommunistiska” samhällen 

vi upplevt i världen, exempelvis Sovjetunionen, Maos Kina med flera. I sin bok 

använder Olav sig av en stilistisk finess för att skilja äkta kommunister från 

”kommunister”, d.v.s. citationstecken. Så då gör jag det också… 

 
Communist Last Supper is a painting by Leonardo Digenio which was uploaded on December 

24th, 2015. 

  
Den sista måltiden av Leonardo da Vinci 

 
31 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Den_Svenska_Socialdemoraktins_sanna_historia.pdf 
32 Min artikel om Olavs bok finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/Den_Svenska_Socialdemoraktins_sanna_historia.pdf
http://www.piahellertz.com/Drommen_som_brast_Olav_J.pdf
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Martinus menar också att Jesus var ”världens störste och förste kommunist” och 

hänvisar till uttalanden som ”Det är saligare att giva än att taga. Den som har två 

klädnader skall dela med sig åt den som ingen har” med flera. Många av de första 

kristna levde enligt dessa tankar. Olav refererar här till Apostlagärningarna i 

Bibeln, ”De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt 

vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.” 

  Men förutsättningen för ett äkta kommunistiskt samhälle är enligt Martinus en 

mentalitetsförändring hos människorna. Genom de återkommande reinkarna-

tionernas lidandeserfarenheter och kamp för överlevnaden utvecklas vår kärleks-

förmåga, vår medkänsla, vårt intellekt och vår intuition successivt, menar han. En 

gång i framtiden har vi kommit därhän att vi kan bygga ett sant kommunistiskt 

samhälle. Det är det som är den stora skillnaden mellan Martinus’ framtidsvision 

och NWO.s. 

Vad kännetecknar Maktelitens nya världsordning?  

Nyckelbegrepp är ett världsrike utan nationsgränser, en världsregering som vissa 

menar ska ligga i Jerusalem i Israel, en världsmilitär (NATO?), en världsdomstol 

(Haag?), en världsvaluta som är digital, ett chip som gör det möjligt att handla 

enkelt digitalt och även sköta andra vardagssysslor, samt en världsreligion. Alla 

tecken idag tyder på att den världsreligion Makteliten idag ansluter sig till är 

satanismen och dyrkan av Lucifer. Vatikanstaten styrs enligt flera källor av 

satanismen.33 

  Agendan med ”smart cities”, ”smarta mobiler”, smart teknik över huvud 

taget, är en del av en omfattande kontrollagenda, men vi motiveras till att chippa 

oss med förföriska löften om trygghet, enkelhet och skydd. Vi behöver ingen 

nyckel till huset eller till bilen. Mobilen kan läsa av vad vi har i kylskåpet när vi 

ska handla, med mycket mer. 

  AI, d.v.s. Artificiell Intelligens, och 5G, som beskrivs som ”framtidens 

mobilnät”, är en del av detta. Liksom Agenda 2030, som nationernas regeringar 

nu förförs att utveckla. Jag har gjort en analys av Agenda 2030s förföriska mål 

och de bakomliggande mörka intentionerna, som är mycket svåra att upptäcka vid 

en ytlig läsning, och har skrivit ett par artiklar om det.34 Att allt detta handlar om 

att så snabbt som möjligt införa en världsdiktatur har väldigt få ännu insett.  

 
33 Vem är Lucifer? Den skrämmande sanningen som upptäcktes i Vatikanstaten [Dokumentär]  

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/30/vem-ar-lucifer-den-skrammande-sanningen-som-

upptacktes-i-vatikanstaten-dokumentar/ 

Originalartikel - https://beforeitsnews.com/alternative/2019/05/who-is-lucifer-the-horrifying-truth-

uncovered-inside-vatican-city-documentary-3681878.html 
34 17 mål för att totalt förändra vår värld - Agenda 2030 – Del 1- 

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf – och Del 2 - 

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/30/vem-ar-lucifer-den-skrammande-sanningen-som-upptacktes-i-vatikanstaten-dokumentar/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/30/vem-ar-lucifer-den-skrammande-sanningen-som-upptacktes-i-vatikanstaten-dokumentar/
https://beforeitsnews.com/alternative/2019/05/who-is-lucifer-the-horrifying-truth-uncovered-inside-vatican-city-documentary-3681878.html
https://beforeitsnews.com/alternative/2019/05/who-is-lucifer-the-horrifying-truth-uncovered-inside-vatican-city-documentary-3681878.html
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf
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  Martinus skriver i den lilla boken ”De levande väsendenas odödlighet”: 

”Diktaturprincipens kvävande bläckfiskarmar med sina sugskålar omslingrar i 

detta ögonblick alla stater och individer utan att man i verkligheten vill göra 

denna sanning klar för sig” (kap. 12, s. 42). Han fortsätter: ”Censur för tal, tanke 

och ande börjar sätta lås för de sista resterna av personlig frihet. Diktatu-ren blir 

komplett.” Det skrev han för flera decennier sedan. Idag märker vi den mycket 

tydligt, i huvudsak på sociala medier. 

  Det är lätt att tolka Martinus texter som att det är viktigt att världsrege-

ringen kommer till stånd, så att nationaliseringshotet kan förhindras, men om jag 

förstått Martinus andliga naturlagar rätt så är världsriket en konsekvens av att en 

stor del av mänskligheten, genom återkommande inkarnationer och karmalagens 

gudomliga undervisning, blir mogen för och önskar en världsregering. Någon-

stans skriver han, om jag minns rätt, att det om cirka 500 år kommer att sitta 

Kristusväsen i denna världsregering. Men den Maktelit som idag strävar efter 

makten i världen är så långt från Kristusväsen som man kan komma. De är raka 

motsatsen. De är ”Djävulsväsen”, vilket allt fler avslöjar idag på olika sätt.  

  Martinus skriver i bok ”De levande väsendenas odödlighet” kapitel 9:35 

Filosofiska system eller synpunkter har inte kunnat ge människorna den 

nödvändiga själsliga insikt som skulle kunna hindra dem från att störta sig in i det 

totalitär- eller diktaturtänkande som alla stater av i dag är på väg mot, likgiltigt vad 

de i ögonblicket än må kalla detta störtlopp eller detta deras fysiska och själsliga 

öde, likgiltigt om de kallar sitt tillstånd för “demokrati“ eller “kommunism“. 

         Båda dessa uppfattningar började på sin tid som utmärkta teoretiska 

idealsystem men fick inte så lång livstid på grund av en osynlig makt, som 

människorna ännu inte kommit på det klara med. Denna makt tvingar oundgäng-

ligen alla politiska system av i dag, både i väster och i öster, både i söder och i 

norr, mer och mer in under diktatur. Diktatur berövar mänskligheten friheten. 

Detta berövande skapar hat och begär efter befrielse från oket, skapar upprors-

tendenser mot systemet. Detta tvingar i sin tur diktaturen eller makthavarna att 

upprätthålla en växande hemlig och öppen polismakt, en större och större livvakt, 

som måste företa så många arresteringar att de ordinarie fängelserna inte räcker 

till. Man måste därför begagna sig av de så kallade “koncentrationslägren“, vilket 

vill säga barackbyar med taggtrådsstängsel, vakttorn, beväpnade vaktposter, tortyr- 

och gaskamrar och andra sadistiska påfund intill en sådan grad att de olyckliga, 

som för sitt rättmätiga frihetskravs skull har hamnat här, måste ’låta allt hopp 

fara’. Ja, dessa koncentrationsläger har för länge sedan avslöjats som rena mentala 

 
35 Detta utdrag uppmärksammade Marja Silverfall mig på via hennes blogg Martinusportalen – 

”En osynlig makt, som människorna ännu inte kommit på det klara med” - 

http://martinusportal.se/blog/en-osynlig-makt-som-manniskorna-annu-inte-kommit-pa-det-

klara-med 

 

http://martinusportal.se/blog/en-osynlig-makt-som-manniskorna-annu-inte-kommit-pa-det-klara-med
http://martinusportal.se/blog/en-osynlig-makt-som-manniskorna-annu-inte-kommit-pa-det-klara-med
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och kroppsliga kräftsvulster i jordmänsklighetens fysiska struktur, i det de utlöser 

alla de värsta sadistiska tendenserna hos de individer som är dessa helvetesom-

rådens bödlar och slavdrivare. 

        Det är dåraktigt att tro att inte alla länder eller stater av i dag är inne i ett 

väldigt skred hän emot detta sadistiska helvete, som måste sluta med utplåning av 

all kultur på jordens yta om inte människorna bringar sin “demokrati“ och 

“kommunism“ av i dag bort från den himmelsskriande falska kurs som de i sin 

intellektuella blindhet under de senaste årtiondena börjat försvara sig till.” 

  Helt fantastiskt! Han visste vad som var och är på gång…    

  Martinus har av pedagogiska skäl gjort en stor mängd symboler som ska 

hjälpa den studerande att förstå texterna. En av dessa är stjärnsymbolen. 

Trekanten i symbolen ska symbolisera världsalltets treenighet, som han 

formulerar som "jaget", "skapar- och upplevelseförmågan" och "det skapade". 

Jag citerar i övrigt från symbolförklaringen: ”Att triangeln är omgiven av en sol 

skall uttrycka att livet i sin högsta analys är absolut ljus. Att strålarna framträder 

i korsform visar att den fullkomligaste manifestationen är kärlek.” Här lägger jag 

in frimurarnas ”stjärnsymbol” som jämförelse. 

 

                      
                      Martinus stjärnsymbol36                         The Illuminati/Frimurarna med det 

              ”allseende  ögat” 

 

Med ytliga kunskaper och tolkningar kan likheterna mellan symbolerna leda fel. 

Frimurarnas symbol står inte för kärlek. På en frimurarsida står det visserligen att 

det allseende ögat ”representerar Guds allsmäktighet”.37 Men enligt kritiska 

källor symboliserar ögat ”ett allomfattande spionage- och angiverisystem”.  

 

 
36 Symbolen är uttryck för själva världsalltet – Se Martinus redovisning av betydelsen av 

symbolen - https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-41 
37 http://frimurarelagret.se/frimumureriets-symboler/ 

https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-41
http://frimurarelagret.se/frimumureriets-symboler/
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Infiltrationsrisk? 
Flera källor berättar att Frimurarna, Illuminati, Cabal, Zionisterna, d.v.s. Makt-

eliten i världen använder sig av infiltration för att ta makten över politiska partier, 

media, universitet, kyrkor, styrelser med mera för att på så sätt långsamt skaffa 

sig makt över världen.  

  Antonio Gramsci (1891-1937) var en italiensk politiker och socialistisk 

marxistisk filosof som var med och grundade det italienska kommunistpartiet. 

Han utvecklade en ickevåldsstrategi för att underminera fascismen och borger-

ligheten. Taktiken fick namnet entrism. Den kan gå ut på att man ansluter sig som 

medarbetare eller sympatisör fast man i själva verket har ett fientlig uppsåt och 

rent av är ute efter att erövra makt. Tillvägagångssättet kan gå ut på att värva 

medlemmar och bygga upp ett inflytande och slutligen ta över. Syftet kan också 

vara att försöka påverka i en viss riktning. 

  Maktelitens normaliseringsagenda börjar idag bli allt tydligare, vilket 

innebär att fler och fler avslöjanden görs. Jag läser just nu Thomas R. Horns bok 

”Shadowland” (2019) där författaren avslöjar den ockulta Maktelitens, ”Deep 

states”, strategier för att få och behålla makten. Det är infernaliska strategier som 

inkluderar entrism. Och vi låter oss bedras… 

  Man försökte tidigare med revolutioner i Frankrike, Sovjet med flera länder, 

men resultatet var inte så framgångsrikt. Nu försöker man istället med ”de 

smygande brödernas” strategi.  

  Jag kommer att tänka på Frankfurtskolans strategi. Frankfurtskolan var en 

nymarxistisk skolbildning inom tvärvetenskaplig samhällsteori. Den tyske 

filosofen Max Horkheimer (1895-1973), ledare för Frankfurtskolan, skrev: 

”Revolutionen kommer inte att hända med vapen, utan det kommer att hända 

stegvis, år efter år, generation efter generation. Vi kommer gradvis att infiltrera 

utbildningsinstitutioner och politiska organisationer, förvandla dem långsamt till 

marxistiska enheter när vi rör oss mot universellt jämlikhetssträvande”.  För att 

åstadkomma detta hade skolan utarbetat några punkter (min översättning, PH):38 

 
1. Att skapa rasistiska brott 

2.   Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring 

3.   Undervisning av sex och homosexualitet för barn 

4.   Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet 

5.   Enorm invandring för att förstöra den nationella identiteten 

6.   Främjande av överdriven alkoholanvändning 

7.   Att tömma kyrkorna 

8.   Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer 

 
38 “Our Cultural Decline Follows (Communist) Blueprint”  - Timothy Mathew's - May 13, 

2017 - https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html 

Frankfurtskolan är en del av Committee of 300s agenda. De har sitt 21-punktsprogram - 

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

https://vetamera764844872.wordpress.com/2018/10/24/antonio-gramsci/
https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
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9.   Skapa beroende av staten och statliga förmåner 

10. Kontrollera och fördumma media 

11. Uppmuntra familjens sönderfall 

 

Jag vill göra några kommentarer till dessa punkter.  

Punkt 1 kan vi bland annat idag se rullas ut i samband med Black Lifes Matter-

rörelsens aktioner i många länder.  

När det gäller punkt 3 så har vi sett att sexualundervisning i skolan börjar mycket 

tidigt och dessutom med inslag av HBTQ-indoktrinering, där bland annat Drag 

Queens läser sagor för barnen på biblioteken. Syftet är att ”bidra till mångfald”.39  

 

 
 

Punkt 5 har vi sett realiseras i stor utsträckning sen år 2015 genom de stora 

”flyktingströmmarna” och som fortsätter, i ”mångfaldens” namn. Att jag satt 

”flyktingströmmarna” inom citationstecken beror på att det visat sig att det är en 

minoritet med flyktingar. De övriga är s.k. ”välfärdsimmigranter”.  

Punkt 7 ser vi tydligt. Kyrkorna blir allt tommare.  

Punkt 8 om det opålitliga rättssystemet får vi numera mycket ofta nyheter om, 

framförallt i alternativa media. Människor har börjat tappa tilltron till polis och 

domstolar. Många äldre poliser berättar själva om den negativa förändring som 

skett.40 

Punkt 9 – många människor är helt beroende av livslångt socialbidrag och andra 

bidrag.  

Punkt 10 - allt fler har insett att det mainstream media inte är tillförlitligt och 

vänder sig istället till s.k. alternativa media. Detta har skett under de senaste 

decennierna. En aktuell studie visar dessutom att journalistkåren till drygt 70% 

 
39 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/dragqueens-laste-sagor-for-barnen-vill-bidra-till-

mangfald 
40 En av dem är Peter Springare som i sin bok för fram sin kritik - 

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

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/dragqueens-laste-sagor-for-barnen-vill-bidra-till-mangfald
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/dragqueens-laste-sagor-for-barnen-vill-bidra-till-mangfald
http://www.piahellertz.com/Peter_Springare_Polis.pdf
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sympatiserar med vänsterorienterade partier, S, V och MP, vilket påverkar 

journalistiken.41 Massmedia ägs av en liten ägargrupp som är en del av Makt-

eliten, både i Sverige och i många andra länder.  

  När det gäller punkt 11 så har exempelvis utvecklingen av den feministiska 

ideologin varit en medveten del av detta. Henry Makow berättar i inledningen till 

sin bok ”Cruel Hoax - Feminism & The New World Order” (2010) att han föddes 

samtidigt som de hemliga programmen om social engineering, social ingenjörs-

konst, utvecklades med syfte att destabilisera samhället.42 Feminismens syfte är 

enligt Makow att förstöra familjen. För mig blev läsningen av hans bok en 

mycket omskakande insikt. Jag har kallat mig ”feminist” sen år 1991, när jag gick 

en forskarkurs i Feministisk teori och min doktorsavhandling, ”Kvinnors 

kunskapssyn och lärandestrategier” (1999) kom att ha en feministisk grund. Min 

professor kallade den för en ”motståndshandling”. Men eftersom Makows 

analyser stämmer med mycket annat jag senare läst och själv upplevt har jag varit 

tvungen att öppna ögonen. Jag kallar mig inte längre feminist, även om jag 

naturligtvis fortfarande tycker att lika lön för lika arbete är en viktigt fråga. 

 

 
    Suffragetterna demonstrerar för kvinnors rättigheter. 

 

   De ”feministiska lesbiska teoretikerna” sprider hat mot heterosexualitet och 

skyller på ”patriarkatet” för all världens problem, menar Makow. Meningen är att 

det inte ska finnas familjer, bara partiet och staten. Han skriver att feminismen 

har rötter i den ockulta Kabbalistiska och Gnostiska traditionen. Han menar att 

Kabbala och Gnosticismen är grunden för frimureriet och i sin tur basen för den 

moderna kommunismen, socialismen, fascismen, zionismen och feminismen. Flera 

källor som kritiskt granskar NWO.s politiska agenda beskriver den som ”kommu-

nistisk”. 

 
41 ”Partisympatier hos svenska journalister 2019 – en kortrapport” – av Björn Lanz - 

https://research.chalmers.se/publication/518198/file/518198_Fulltext.pdf 
42 Jag har skrivit en artikel om Henry Makows bok. Den ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Cruel_Hoax-Feminism_o_NWO.pdf 

https://research.chalmers.se/publication/518198/file/518198_Fulltext.pdf
http://www.piahellertz.com/Cruel_Hoax-Feminism_o_NWO.pdf
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  I skrivande stund hittar jag en artikel med rubriken ”Satanisk feminism – om 

Satan som befriande kraft för kvinnor” av Andrea Hillgren (2015)43. Hon 

skriver:  

 
I slutet av förra året släpptes etnologen och genusvetaren Per Faxnelds 

doktorsavhandling Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in 

Nineteenth-Century Culture. Boken behandlar hur antiklerikala feminister, 

huvudsakligen under perioden 1860–1930, har använt Satan som en symbol för sitt 

förkastande av kristendomens patriarkala drag.  
 

 

 

Eliten – Olympians 
Committee of 300 som också är kända som ”Olympians” tror att deras makt beror 

på att de är legendariska ättlingar till de olympiska gudarna, liksom deras gudom 

Lucifer. 44 De kallar också sig själva för Eliten, som enligt David Icke kommer 

från ”Elohim”, d.v.s. de ”gudar” som skapade människorna till ”sin avbild”.45 De 

ser sig själva som mer gudomliga än Gud (s. 21). De anser enligt John Coleman 

att de fått ansvaret att genomföra följande 21 programpunkter, som jag 

kommenterar efter tankstrecket (-).46 Punkterna börjar väl vid det här laget bli 

ganska välkända, bland annat genom Frankfurtskolans punkter som jag beskrev 

tidigare:  

 
43 Satanisk feminism – om Satan som befriande kraft för kvinnor - Andrea Hillgren - 2015-04-

10  - https://feministisktperspektiv.se/2015/04/10/satanic-feminism/ 

Se också Satanistiska feminister mobiliserar mot Ebba Busch Thor - Lotta Ilona Häyrynen – 31 

okt. 2019 - https://www.frihet.se/satanistiska-feminister-mobiliserar-mot-ebba-busch-thor 
44 http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf 
45 Icke, David (2017) Everything You Need to Know – but have never been told. En “tegelsten” 

på 740 sidor. 
46 http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf 
 

https://feministisktperspektiv.se/2015/04/10/satanic-feminism/
https://www.frihet.se/satanistiska-feminister-mobiliserar-mot-ebba-busch-thor
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
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  1) En världsregering med en världskyrka och en världsvaluta.  

  - Coleman berättar att världsreligionen upprättades redan på 1920-1930-talet.   

  Satanism, Luciferianism och trolldom kommer att legitimeras.47 Det får inte    

  finnas några kyrkliga eller privata skolor.  

  I skrivande stund publiceras artiklar om att satanismen blir alltmer accepterad.   

  Dessutom har satanistisk feminism som nämnts etablerats. I Sverige har  

  satanismen i skrivande stund blivit accepterad som ett samfund.48 I dagarna läser   

  vi också om hur många kyrkor bränns ner. Det är oklart vilka som står bakom. 

2) Förstörelsen av all nationell identitet och nationell stolthet. Alla nationsgränser 

ska upplösas (s. 161).  

- Idag är ”nationalism” ett skällsord i debatten och man gör medvetna 

associationer till ”nationalsocialisterna”, d.v.s. ”nazisterna”. Det är en teknik 

som kallas ”guilt by association”, ”skuld genom association”, ett tanke-

kontrollerande knep.  

     En intressant iakttagelse jag fick kännedom om idag är att landskapen inte 

anges när man rör sig på vägarna, utan det är istället länen som anges på skyltarna. 

Är det ett led i Agenda 2030s mål 11 där man skriver om regioner? Man planerar 

att USA ska delas in i elva megaregioner. Även Europa ska indelas i regioner. 

Syftet är enligt kritikerna att utplåna varje spår av nationell suveränitet, nationell 

existens och nationell identitet. Är den nya indelningen av tjugo landsting till sex 

nya storregioner i Sverige ett led i samma agenda?49 

 

3) Förstörelsen av all religion, speciellt kristendomen. Det enda undantaget är den 

världsreligion som nämns under punkt 1. 

 

4) Kontroll av varenda människa genom ”mind control” och tekniska lösningar.50 

”Mindkontrollerande” droger och tillsatser i mat och vatten.  

- På många håll används fluor i vattnet. 51 Det används i tandkräm sen länge, trots 

att det är ett bevisat nervgift och användes i nazistiska och kommunistiska 

 
47 Devil's advocate: are satanists now the good guys in the fight against the evangelical right? 

https://www.theguardian.com/film/2019/aug/15/hail-satan-are-satanists-now-the-good-guys-in-

the-fight-against-the-evangelical-right 
48 Satanister blir samfund – Dagen – Joakim Lundgren - 31 juli 2019 

https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-

1.1561176?fbclid=IwAR0u-

81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc  
49 Här är Sveriges nya storregioner - 30 juni 2016 - http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-

sveriges-nya-storregioner  
50 Jag ägnade en tid åt studier av Mind control, vilket resulterde i två artiklar som publicerades i 

tidskriften DSM nr 4/2017 och nr 1/2018  , men finns också på min Boksida - Mind control – 

Världen som måltavla - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och Mind control – 

Individer som måltavla - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf 
51 Pacificerande nervgift i dricksvatten och lyckopiller - Kommittén för Mänskliga Rättigheter - 

16 sept. 2012 - https://via.tt.se/pressmeddelande/pacificerande-nervgift-i-dricksvatten-och-

lyckopiller?publisherId=1559448&releaseId=1667917 

https://www.theguardian.com/film/2019/aug/15/hail-satan-are-satanists-now-the-good-guys-in-the-fight-against-the-evangelical-right
https://www.theguardian.com/film/2019/aug/15/hail-satan-are-satanists-now-the-good-guys-in-the-fight-against-the-evangelical-right
https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
https://via.tt.se/pressmeddelande/pacificerande-nervgift-i-dricksvatten-och-lyckopiller?publisherId=1559448&releaseId=1667917
https://via.tt.se/pressmeddelande/pacificerande-nervgift-i-dricksvatten-och-lyckopiller?publisherId=1559448&releaseId=1667917
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koncentrationsläger på fångar för att passivisera dem. Coleman nämner inte heller 

läkemedel som idag kritiseras starkt av flera författare, bland andra Peter C. 

Gøtzsche i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet - Hur 

läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården” (2015).52 Coleman 

nämner inte heller Artificiell intelligens, 5g och alla andra tekniska lösningar som 

utvecklas idag och som innebär att vi kommer att utsättas för en strålning som är 

en verklig hälsofara. Många kritiska författare berättar nu att symtomen när man 

utsätts för 5G är desamma som symtomen på Covid-19. De författare som tar upp 

det blir idag hårt censurerade.  

       Det gäller att komma ihåg att Colemans bok skrevs år 1991. 

 

5) Slutet på all industrialism och stopp för kärnkraftsproducerad energi. Undantag 

är dator- och servicenäringar. Övriga industrier exporteras till länder där 

slavarbetskraft finns. Arbetslösa kommer antingen att bli drogmissbrukare eller 

bara statistik när det gäller reducering av världens befolkning, enligt Coleman.  

 

6) Pornografi och droger kommer att legaliseras. Pornografi kommer inte att kallas 

så utan ”vuxen sexunderhållning” (s. 17153). Coleman använder många sidor i 

boken för att beskriva hur Committee of 300 och enskilda personer ligger bakom 

droghandeln i världen. Opiumkriget mot Kina syftade till att ”sätta kineserna på 

plats” (s. 114). Coleman menar att pornografi kommer att visas på teatrar och 

biografer, inklusive homosexuell och lesbisk pornografi (s. 163).  

- Han kände ju inte till sociala mediers möjlighet till spridning, då även barn och 

unga lätt får tillgång. Idag har pornografikonsumtionen blivit ett stort problem för 

många unga.  

 

7) Reducering av befolkningen.54 Coleman använder Kambodjas Pol Pot-regim 

som exempel och nämner att Pol Pots folkmordsplan drogs upp i USA av en av 

Romklubbens forskningsinstitutioner (s. 22). ”Useless eaters”, ”onyttiga ätare”, - 

vilket var ett begrepp som nazisterna använde - ska elimineras i miljontals med 

hjälp av restriktioner på antal barn som familjer får ha, svält, krig, vacciner, med 

mera. Individer kan stämplas som ”laglösa” och därmed kunna bli måltavla för 

mördare (s. 161). Den amerikanska befolkningen ska reduceras med 100 miljoner 

till år 2050.  

       Detta skrevs år 1991. Idag nämns siffror som att världens befolkning totalt ska 

reduceras till 500 miljoner från dagens 7 miljarder människor.  

 

Det skulle år 1980 betyda att man måste döda åtta av nio människor räknade 

James Delingpole ut i sin bok ”Watermelons - How Environmentalists are 

killing the Planet, destroying the Economy and stealing your Children’s Future” 
 

52 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf  
53 Sidhänvisningar under punkterna refererar till Colemans bok – om inte annat anges. 
54 I skrivande stund tittade jag på filmen ”Inferno” om Dan Browns bok med samma namn om 

hur en intellektuell extremist och hans anhängare snabbt ville minska jordens befolkning med 

hjälp av ett virus. – I skrivande stund, sommaren 2020, pågår ”Coronapandemin”. 

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
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(2012).55 Idag skulle det innebära att tretton av fjorton måste dödas, skriver han. 

Det är mardrömssiffror. 

     Dödshjälp ska vara obligatoriskt för dödssjuka och gamla, skriver Coleman (s. 

164). Det är ruskig läsning i dagsläget när vi läser i flera källor om hur gamla inte 

får behandling eller får fel behandling i samband med ”Coronapandemin” och att 

de flesta som dör är just de gamla.56 

     I skrivande stund läser jag att i USA låter man nyfödda bebisar, som fötts 

levande efter slarvigt genomförda aborter, ändå lämnas att dö.57   

     Om befolkningsreducering berättar även Georgia Guidestones, som brukar 

kallas USAs Stonehenge.58 Det går många intressanta historier om stenarna.59 De 

förmedlar budskap som består av 10 ”budord” huggna på fyra stenar på åtta olika 

språk.    
 

    

    
        Det första budordet innebär att mänskligheten ska var under 500 miljoner. 
 

 

 
55 Min artikel om James Delingpoles bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf  
56 ”Borgarnas ädelreform bakom de höga dödstalen i Covid-19 på äldreboenden” av Hedi Bel 

Habib – 14 juni 2020 - https://newsvoice.se/2020/06/covid-19-aldreform-

aldreboende/?fbclid=IwAR2t6lkWlIdr-

R8DhQ9Q43M9gLG6Y9KEBaBhopEnL3C3CWHpClLbOL71DGs  

Se också Klarlagt om döden på äldreboendena: AKTIV DÖDSHJÄLP i bästa fall, AVLIVNING 

OCH MASSLAKT i sämsta fall! av Elisabet Höglund – 20 juli 2020 

https://elisabethoglund.se/blogg/klarlagt-om-doden-pa-aldreboendena-aktiv-dodshjalp-i-basta-

fall-avlivning-och-masslakt-i-samsta-

fall/?fbclid=IwAR2kZd1sEBdjCF1w7XruQX9v9UKoHp74bO_Dc9a9DwhqlHhnm7lcCYpSF

Oc 
57 At least 40 Babies Were Born Last Year But Allowed to Die. Why? Because They Survived 

Botched Abortions – G. Edward Griffin, 20 aug. 2019 -  

https://needtoknow.news/2019/08/at-least-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-

why-because-they-survived-botched-abortions/ 
58 Wikipedia om Georgia Guidestones - https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 
59 Se exempelvis - https://albertveli.wordpress.com/2008/10/06/georgia-guidestones/  

http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
https://newsvoice.se/2020/06/covid-19-aldreform-aldreboende/?fbclid=IwAR2t6lkWlIdr-R8DhQ9Q43M9gLG6Y9KEBaBhopEnL3C3CWHpClLbOL71DGs
https://newsvoice.se/2020/06/covid-19-aldreform-aldreboende/?fbclid=IwAR2t6lkWlIdr-R8DhQ9Q43M9gLG6Y9KEBaBhopEnL3C3CWHpClLbOL71DGs
https://newsvoice.se/2020/06/covid-19-aldreform-aldreboende/?fbclid=IwAR2t6lkWlIdr-R8DhQ9Q43M9gLG6Y9KEBaBhopEnL3C3CWHpClLbOL71DGs
https://elisabethoglund.se/blogg/klarlagt-om-doden-pa-aldreboendena-aktiv-dodshjalp-i-basta-fall-avlivning-och-masslakt-i-samsta-fall/?fbclid=IwAR2kZd1sEBdjCF1w7XruQX9v9UKoHp74bO_Dc9a9DwhqlHhnm7lcCYpSFOc
https://elisabethoglund.se/blogg/klarlagt-om-doden-pa-aldreboendena-aktiv-dodshjalp-i-basta-fall-avlivning-och-masslakt-i-samsta-fall/?fbclid=IwAR2kZd1sEBdjCF1w7XruQX9v9UKoHp74bO_Dc9a9DwhqlHhnm7lcCYpSFOc
https://elisabethoglund.se/blogg/klarlagt-om-doden-pa-aldreboendena-aktiv-dodshjalp-i-basta-fall-avlivning-och-masslakt-i-samsta-fall/?fbclid=IwAR2kZd1sEBdjCF1w7XruQX9v9UKoHp74bO_Dc9a9DwhqlHhnm7lcCYpSFOc
https://elisabethoglund.se/blogg/klarlagt-om-doden-pa-aldreboendena-aktiv-dodshjalp-i-basta-fall-avlivning-och-masslakt-i-samsta-fall/?fbclid=IwAR2kZd1sEBdjCF1w7XruQX9v9UKoHp74bO_Dc9a9DwhqlHhnm7lcCYpSFOc
https://needtoknow.news/2019/08/at-least-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-why-because-they-survived-botched-abortions/
https://needtoknow.news/2019/08/at-least-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-why-because-they-survived-botched-abortions/
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
https://albertveli.wordpress.com/2008/10/06/georgia-guidestones/
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8) Att tysta och förtrycka all vetenskaplig utveckling och forskning utom den som 

Committeen har nytta av. Speciell måltavla för attackerna är kärnkraft som 

används för fredlig användning. 

- Även forskning om naturmedel, naturbehandlingar, kosttillskott m.m. tystas. 

Dessa forskare får inte forskningsmedel och deras forskningsresultat får inte 

publiceras i akademiska tidskrifter. I Sverige finns det ett par tidskrifter som tagit 

som sin uppgift att publicera denna typ av artiklar, ”2000-Talets Vetenskap” och 

”Alma Nova”. I USA har Rockefellerfamiljen total kontroll över den medicinska 

forskningen, läkemedelsindustrin samt över läkarutbildningen.60 De skulle förlora 

pengar på om det skulle visa sig att naturläkemedel kanske är mer effektiva än 

skolmedicinens produkter.  

 

9) Att utveckla metoder för att orsaka smärre krig i de utvecklade länderna samt 

metoder för att skapa svält och sjukdomar i tredje världen.  

- Här behövs knappast några kommentarer. 

 

10) Man vill försvaga den moraliska styrkan hos en nation och demoralisera 

arbetarna genom att skapa massarbetslöshet. Genom Romklubbens påkallade 

”nolltillväxt” demoraliseras och avskräcks arbetarna och blir offer för alkohol- 

och drogmissbruk. Ungdomen kommer att uppmuntras att använda droger och 

rockmusik för att göra uppror mot det rådande samhället. Därmed undermineras 

också familjen som enhet. Dessa processer startade med hjälp av Tavistock 

Institute och den s.k. ”Aquarian Conspiracy”, ”Vattumannens tidsålder”.  

- Daniel Estulin skrev en avslöjande bok, ”Tavistock Institute - Social Enginee-

ring the Masses” (2015) där han berättar om den verkliga intentionen bakom 

forskningen på institutet.61 Undrar vilka processer som styr ungdomen idag?   

 

11) Man vill försvåra för människor att välja vad man vill göra i livet genom att 

skapa den ena krisen efter den andra och ställa dem inför många valmöjligheter. I 

USA finns en institution för ”krishantering”. Den kallas Federal Emergency 

Management Agency, FEMA. FEMA är enligt Coleman en skapelse av 

Romklubben (s. 50). 

- Är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Sverige nåt liknande?  

Coleman skriver att USA kommer att översvämmas av migranter från andra 

kulturer, så att det ”vita Amerika” får stora problem och mat och husrum blir den 

största frågan (s. 165). Åter igen – detta skrivs 1991. Vi ser idag i USA att ”kriget 

mot de vita männen” har blivit alltmer accentuerat.62 I Sverige och i många andra 

europeiska länder korsar enorma emigrantströmmar nationernas gränser, vilket 

 
60 How Rockefeller founded modern medicine and killed natural cures –  Chris Kanthan 

20 okt. 2015 - http://www.defenddemocracy.press/how-rockefeller-founded-modern-medicine-

and-killed-natural-cures/ 

61 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf 
62 Is White Genocide in Our Future? – (Är folkmordet mot vita vår framtid) – det skriver Paul 

Craig Roberts, den amerikanske nationalekonomen, författaren och kolumnisten - 

https://www.paulcraigroberts.org/2019/08/16/is-white-genocide-in-our-future/  

http://www.defenddemocracy.press/how-rockefeller-founded-modern-medicine-and-killed-natural-cures/
http://www.defenddemocracy.press/how-rockefeller-founded-modern-medicine-and-killed-natural-cures/
http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalekonom
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolumnist
https://www.paulcraigroberts.org/2019/08/16/is-white-genocide-in-our-future/
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skapar stora problem, både ekonomiska, sociala och praktiska för de mottagande 

länderna och för kommunerna i Sverige. Dessutom har kriminaliteten ökat enligt 

flera källor. 

 

12) Genom att starta nya kulter och sekter och stödja dem som redan finns. John 

Coleman nämner Mick Jaggers ”Rolling Stones” och kallar den för en 

”ganstergrupp som favoriserades av European Black Nobility”63, samt den av 

Tavistock Institute skapade ”The Beatles”.  

- Medan jag skriver hör jag läsarens stön: ”Det kan inte vara sant!” (s. 23). John 

Coleman är dock inte den ende författaren som tar upp detta. Frank White som 

skrivit boken ”Vad är Illuminati? - Om hemliga sällskap, symboler, 

blodslinjer och New World Order” (2013) menar också att de trender vi ser inom 

alla områden inte är något som bara sker av en slump. De är initierade och styrda 

av bland annat Tavistock Institute. Han menar att fenomenet Beatles var skapat av 

Tavistock Institute för att inspirera till fri kärlek, droger och rockmusik, vilket var 

ett sätt att dra ungdomars intresse bort från politiska och samhällsfrågor. Han 

menar att det finns starka bevis för att Beatles var marionetter för Illuminati. Ett 

exempel som White tar är ”Past Masters”, en samlingsbox från 1988 med 

nyutgåva 2009. ”Past Master” är ett frimurarbegrepp som används för att beskriva 

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

innehåller albumet 33 låtar, del 1 - 18 låtar och del 2 - 15.64 

 

13) Man fortsätter bygga upp fundamentalistiskt kristna sekter, som kommer att 

missbrukas med syfte att stärka den zionistiska staten Israel genom identifie-

ringen av judar som ”Guds utvalda folk” och genom att donera stora summor 

pengar till det vi felaktigt ska tro är en religiös orsak som främjar kristendomen.65  

 

14) Att pressa på för att skapa och sprida religiösa sekter som Muslimska 

brödraskapet, som är muslimsk fundamentalism66, Sikherna och liknande samt 

fortsätta stödja grupper typ Jim Jones’ Folkets Tempel och liknande sekter. 

Coleman berättar att Ayatollah Khomeini, som var Irans högste politiske och 

andlige ledare från den islamiska revolutionen år 1979 fram till sin död 1989, var 

 
63 Exposing The 18 Families Of The Black Nobility - Alexander Light – 8 sept. 2019 

http://humansarefree.com/2019/09/exposing-18-families-of-black-nobility.html  

-  Artikeln är översatt till svenska på https://bakomkulisserna.biz/2019/09/25/huset-bernadotte-

en-av-18-svarta-adelsfamiljer-som-regerar-i-varlden/ 

Observera att svenska kungahuset finns med på listan. 
64 Min artikel om Frank Whites bok ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf  
65 Martinus har skrivit mycket intressant om judarna och deras öde, bland annat i artikeln 

”Judarnas öde” i KOSMOS nr 4/2016. 
66 Muslimska Brödraskapet och Socialdemokraternas mål i Sverige - 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/17/muslimska-brodraskapet-och-

socialdemokraternas-mal-i-sverige/ 

https://humansarefree.com/author/alexander-light
http://humansarefree.com/2019/09/exposing-18-families-of-black-nobility.html
https://bakomkulisserna.biz/2019/09/25/huset-bernadotte-en-av-18-svarta-adelsfamiljer-som-regerar-i-varlden/
https://bakomkulisserna.biz/2019/09/25/huset-bernadotte-en-av-18-svarta-adelsfamiljer-som-regerar-i-varlden/
http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/17/muslimska-brodraskapet-och-socialdemokraternas-mal-i-sverige/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/17/muslimska-brodraskapet-och-socialdemokraternas-mal-i-sverige/
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en produkt av den brittiska underrättelsetjänstens militära enhet, Military 

Intelligence Division 6, som vanligtvis kallas MI6 (s. 24). 

- Idag vet vi att Al Quaida, IS och ISIS är skapelser av bland annat CIA.67  

 

15) Att förmedla idén om ”religiös frihet” runt om i världen för att underminera 

existerande religioner, med främsta fokus på kristendomen. Ett led i detta var 

”Befrielseteologin”. En agenda nu är bland annat att legitimera satanismen (se 

punkt 1).  

- Är den öppenhet som islamska immigranter visas idag ett led i denna agenda, 

exempelvis genom att tillåta att moskéer byggs trots kritik från medborgarna, att vi 

är villiga att ta bort kors och Jesuskrubbor m.m. för att inte ”kränka” muslimerna 

med mycket mera.  

 

16) Att orsaka total ekonomisk kollaps och därmed skapa totalt politiskt kaos. Det 

kommer inte att finnas kontanter. Alla transaktioner ska genomföras med 

kreditkort som ska ha identifikationsnummer (hade de inte det i USA 1991?). 

Personer som betraktas som problem på något sätt kommer att upptäcka att deras 

kreditkort inte accepteras (s. 165). Att äga gamla pengar kommer att betraktas som 

brott och man kommer att kräva att kontanter lämnas in, på samma sätt som man 

måste lämna in vapen, sprängämnen och bilar. Kreditkortet kommer inte längre att 

kunna användas på något sätt. Det Makteliten vill införa är ”chip” på alla 

medborgare. 

- Idag har Sverige kommit skrämmande långt när det gäller att ta bort kontanterna. 

Nästan inga banker hanterar kontanter längre. De affärer och företagare som sätter 

upp en skylt om att de inte tar emot kontanter, har lagen på sin sida. Istället 

uppmuntras kreditkorten. Motståndet mot detta är fortfarande svagt.  

 

17) Att ta total kontroll över både utrikes- och inrikespolitiken i USA.  

- Colemans fokus är USA, men detta gäller även Sverige och Europa. 

 

18) Att ge totalt stöd till internationella institutioner som FN, IMF (International 

Monetary Fund – Internationella valutafonden), BIS (Bank of International 

Settlement68) och Världsdomstolen i Haag. Dessutom ska lokala institutioner 

gradvis fasas ut och föras in under FNs paraply, där världsregeringen ska ha sitt 

säte. I Europa är EU första steget, som skapades med locktoner om fred. 

 

19) Infiltrera och omvandla nationernas regeringar inifrån för att förstöra den 

nationella integriteten.  

- Här vill jag än en gång rekommendera Mikael Möllers ”Den svenska social-

demokratins sanna historia” för en avslöjande beskrivning om hur Sverige 

påverkats av Committee of 300 via bland andra Olof Palme, men även tidigare 

 
67 America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group – av Garikau Chengu  

– 19 sept. 2014 - https://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-

group/5402881  
68 Bank for International Settlements förkortas BIS är ett samarbetsorgan för 60 centralbanker, 

däribland Sveriges riksbank. Rothschildklanen äger nästan alla centralbanker i världen. 

https://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881
https://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881
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och senare socialdemokratiska ledare.69 Sverige verkar på många sätt vara ett 

”föregångsland” och ett experimentland för Committeen, med sina lydiga, 

omedvetna, ”solidariska” och passiva medborgare. 

 

20) Organisera en världsomfattande terrororganisation och ”förhandla” med 

terroristerna var deras aktiviteter än sker.  

- Islamistgrupperna Talibanerna, Al Quaida, IS, ISIS, Boco Haram är exempel. 

 

21) Ta kontroll över utbildningsväsendet i USA med intentionen och syftet att 

totalt förstöra det. Världsregeringen är inte intresserad av att ungdomen blir 

ordentligt utbildad (s. 169). Privata skolor tvingas stänga.  

- Även detta är en världsomfattande agenda och är påtaglig även i Sverige. 

Makteliten vill inte ha självständigt, kritiskt tänkande medborgare. Den vill ha 

lydiga och solidariska medborgare. 

        Charlotte Iserbyt tjänstgjorde som seniorpolitisk rådgivare vid Office of 

Education Research and Improvement (OERI), vid US Department of Education, 

under den första Reaganadministrationen. Hon blev s.k. visselblåsare när hon på 

en konferens berättade att hon hittat dokument som visade att regeringen medvetet 

ville ”fördumma” eleverna. Hon har skrivit boken “The Deliberate Dumbing 

Down of America” (1999). Boken ligger som PDF-fil på nätet.70 

 

  John Colemans fokus är USA men han beskriver en liknande framtid för 

Europa. Han konstaterar redan år 1991 att många av dessa punkter redan har 

uppnåtts eller kommit långt med att uppnås och han gör jämförelsen med George 

Orwells bok ”1984”, där ”Storebror” ser och styr och kontrollerar allt.  

 

 
Ur filmen ”1984” 

 

 
69 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Den_Svenska_Socialdemoraktins_sanna_historia.pdf 
70 http://deliberatedumbingdown.com/ddd/wp-content/uploads/2018/04/DDDoA.pdf 

http://www.piahellertz.com/Den_Svenska_Socialdemoraktins_sanna_historia.pdf
http://deliberatedumbingdown.com/ddd/wp-content/uploads/2018/04/DDDoA.pdf
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  Jag kan bara konstatera att idag, 29 år efter det att Coleman skrev sin bok, 

har Committeens måluppfyllelse kommit mycket, mycket långt och de allra flesta 

har inte den minsta aning om att alla de svårigheter, konstigheter och bedrövelser 

de upplever i sitt dagliga liv är ett resultat av en medveten agenda som planerades 

för över 100 år sedan. 

Ekonomi och lagar 

Tillbaka till Martinusverksamheten - Ett tema som då och då kommer upp i olika 

artiklar och inlägg på Facebook har att göra med ekonomi, med regler och lagar. 

En uppgift som jag upplevde som mycket märklig var ett inlägg på Facebook om 

att hela Martinus verk och alla symboler ska hamna bakom betalvägg på MI:s nya 

sida.71 Varför? Finns det krafter som vill begränsa åtkomsten till Martinus verk? 

Eller handlar det ”bara” om girighet? Har MI fått ekonomiska problem? Jag har 

själv slutat skicka pengar till Martinus Minnesdag på grund av besvikelse. 

  Ett tema handlar om ”copyright”. Jag har läst Søren Jensens kommentar 

efter ett informationsmöte i Stockholm den 29 september 2018.72 Först vill jag 

säga att artikeln var inspirerande på grund av den ödmjuka hållning författaren 

höll. Exempelvis säger han att ”konflikten kan på sikt bära något gott med sig. 

Den skapar medvetenhet” (min övers. från danskan). Det är en viktig grundsyn 

att värna om.  

  Förutom att Søren tar upp frågan om språket och modernisering av Martinus 

verk och konflikten över att språket ändrats trots att Martinus skrivit att ”inte ens 

ett komma får ändras”, så tar han upp ett tema som handlar om ekonomi. Det 

pågår en rättssak omkring utgivningen av verket, som enligt Søren har kostat flera 

miljoner kronor – en uppgift som jag blev mycket ledsen över att höra – istället 

för att använda dessa pengar till att öka tillgängligheten av Martinus verk, både i 

original och översättningar. Hur kan detta få pågå inom en rörelse som bör styras 

av nästakärlek, tolerans och empati?  

   Enligt både Søren och andra källor finns det en person i Rådet som i 

huvudsak driver de ekonomiska och copyrightfrågorna, Jacob Kølle 

Christensen, som blev rådsmedlem år 2009. Han har därför suttit i snart 12 år i 

Rådet. Martinus varnade profetiskt för att den man som sitter i 12 får alldeles för 

stor makt. Om jag tolkat flera texter korrekt verkar han vara den som i huvudsak 

motarbetar att verket görs enkelt tillgängligt för mänskligheten och som även 

driver den pågående rättstvisten.  

 
71 Jag fick en länk till en Facebooksida ”Martinus Intressegruppe” som tar upp en intressant 

diskussion omkring detta - 

https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10157280177452091#_=_ 
72 Søren Jensens kommentar - med udgangspunkt i informationsmødet i Stockholm 29. 

september 2018 - https://martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2020-02-28-soeren-

jensens-kommentar.html 

https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10157280177452091#_=_
https://martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2020-02-28-soeren-jensens-kommentar.html
https://martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2020-02-28-soeren-jensens-kommentar.html
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  En källa berättar att Jacob Kølle Christensen sagt följande om Martinus 

verk:73 

"Det är inte en helig text som Koranen eller Toran, för Martinus’ kosmologi är inte 

en trosreligion eller ett trossamfund. För Martinus var det en vetenskap. ’Ta vad 

du kan använda och lämna resten,’ sade han.”  

 

Varför nämner Christensen en muslimsk och en judisk bok, varför inte Bibeln? 

Jacob Kølle Christensen själv tror inte nödvändigtvis på världsbilden och de 

vetenskapliga resultaten som Martinus förmedlade. Åtminstone inte på allt. Han 

skriver: 

Men jag hoppas att något av det är sant. Jag tycker att hans verk är fantastiskt och 

jag har aldrig sett ett annat exempel på en andlig vetenskap som är så samman-

hängande och logisk. Det är en mycket sympatisk och konstruktiv världsbild, och 

jag har själv upplevt att bli en bättre person genom att läsa hans texter. 

I en Facebooktråd som diskuterar spridningen av Martinus verk citerar Rolf 

Elving Jacob Kølles svar på ett inlägg i en dialog med Søren Jensen och skriver 

bland annat följande enligt min översättning:  

 

"Det fria initiativet", som du kallar det, undergräver MIs upphovsrätt och skadar 

Saken. Det är tyvärr fallet med den lag vi har. Även om det av andra skäl kan vara 

riktigt och gott att låta människor använda verken fritt, skulle en sådan frigivning 

idag innebära att vi gav tredje part en så kallad ”spridningsrätt” ("rätt till 

distribution"). Detta i sin tur skulle innebära att domstolarna kunde betrakta MI 

som "juridiskt passivt". Att ge en gratis licens innebär detsamma.  

… 

Det fria initiativet är därför inte ett alternativ nu (tyvärr). I själva verket måste vi 

skydda all användning av symboler och andra delar av verket bakom en 

"betalningsmur" - du måste betala något för att använda verket, och du måste 

också ha ett separat tillstånd för att göra kopior och göra dem tillgängliga för 

allmänheten, - annars kan du hävda att vi har beviljat distribueringsrätten som 

innefattar nämnda risker. …74 

Min enkla, naiva och okunniga undran är: Vad är det som hindrar att hela verket, 

både i original på ”gammeldanska”, på nydanska, på svenska och på alla andra 

språk som Tredje Testamentet översatts och publiceras på internet? Varför skulle 

 
73 Den joviale verdensgenløser (Den hjärtlige värdsåterlösaren, min tolkning, PH) 

https://docs.google.com/document/d/1FjmOEZIJ0EZ2mfp6ZR5kaYgKUrm0Pzu9YM2hILXuJ

aA/edit 
74 Martinus Intressegruppe - 

https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10157280177452091#_=_ 

 

https://docs.google.com/document/d/1FjmOEZIJ0EZ2mfp6ZR5kaYgKUrm0Pzu9YM2hILXuJaA/edit
https://docs.google.com/document/d/1FjmOEZIJ0EZ2mfp6ZR5kaYgKUrm0Pzu9YM2hILXuJaA/edit
https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10157280177452091#_=_
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MIs upphovsrätt hindra oss från att ta del av Martinus verk? Det kan väl ändå inte 

ha varit Martinus vilja?  

  Vi är dessutom många som inte vill läsa på skärm, men genom att hitta 

verken på nätet skulle vi kanske inspireras till att köpa böckerna i pappersform. 

För mig personligen gäller det de flesta böcker jag köper. Jag får tipsen på nätet.   

  Tredje Testamentet är ju dessutom Martinus gåva till mänskligheten. Søren 

Jensen citerar Martinus: ”Tillgången till analyserna ska vara lika fri som solen 

och naturens skapelse. De ska inte vara instängd historia för enstaka människor. 

Den är för alla människor”. Förlåt om min översättning har brister. 

  När jag ändå tar upp Søren Jensens långa och innehållsrika artikel vill jag 

nämna ett tema som också skakade om mig. Han beskriver att det varit motstånd 

mot att använda ”Tredje Testamentet” som titel på Martinus samlade verk och att 

motståndet skulle handla om att namnet skulle väcka motstånd på grund av 

”religiösa associationer” och att det skulle skrämma bort många eftersom de 

”humana materialisterna” inte skulle bli intresserade. Därför vill man tona ner 

detta. Därför vill man hellre använda begreppet ”kosmologi”. Søren skriver att 

ordet "’kosmologi’ är naturligtvis inte en helt fel term för en världsbild och 

Martinus använder ordet en gång (en gång) i sitt huvudverk, men ordet leder 

alltför lätt tanken till fysiska världsförklaringar och innebär därför en slags 

otydlighet vilket Rolf Elving påpekade redan 1998”.75 Martinus önskan var att 

hans verk skulle heta Tredje Testamentet och då är det väl det som gäller? Jag 

förstår inte hur det över huvud taget kan ifrågasättas… 

  Jag har också läst en artikel om ett annat fall som gällt ekonomiska tvister 

omkring Martinus sak. Det är artikeln ”Sam Zinglersen, en af Sagens store 

mæcener, og hans arv”76 som kort redogör för de ekonomiska oegentligheter som 

skedde under Finn Bentzens tid som revisor och hur han hanterade Martinus’ vän 

Sam Zinglersens arv till Martinus. 

  En intressant Facebookkommentar av en för mig okänd person var ungefär 

följande enligt min översättning:  
 

Tänk dig att Martinus andliga vetenskap skulle bli känd under en diktatur. Den 

andliga vetenskapen skulle då sannolikt inte kunna användas för att avskaffa 

diktaturen, utan den skulle snarare lätt bli missförstådd och därmed medvetet 

missbrukad för att Makten skulle kunna förstärka och försvara diktatoriska makten. 

 
75 Rolf Elvings tal på Klint 1998 om Martinus sista och avgörande beslut, här på danska från 

"Den ny verdensimpuls" mars 2009 - http://lokalt.tredjetestamentet.se/media-och-

laenkar/artiklar/126-rolf-elvings-tal-pa-danska-martinus-store-beslutning-dnv-2009 
76 Sam Zinglersen, en af Sagens store mæcener, og hans arv - ursprungligen författad och 

redigerad av Vagn Noach och Søren Ingemann Larsen i samråd med Ruth Olsen - senaste 

uppdatering av Vagn Noach och Ingrid Holck den 22 februari 2019 - 

http://www.nyimpuls.dk/samsagen/index.html 

http://lokalt.tredjetestamentet.se/media-och-laenkar/artiklar/126-rolf-elvings-tal-pa-danska-martinus-store-beslutning-dnv-2009
http://lokalt.tredjetestamentet.se/media-och-laenkar/artiklar/126-rolf-elvings-tal-pa-danska-martinus-store-beslutning-dnv-2009
http://www.nyimpuls.dk/samsagen/index.html
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Den andliga vetenskapen skulle därmed reduceras till att försvara diktatorisk 

intolerans och kalla den för andlig vetenskap. 

Jag älskar Lars Lundells slutsatser i ett inlägg på Facebook år 2016.77 Han 

skriver: 

Från att ha misströstat och känt uppgivenhet och en påtaglig intolerans mot rådets 

handlingar och åtgärder börjar jag få en känsla av tacksamhet för alla övertramp 

och misstag som har gjorts och möjlighet att få en direktupplevelse av konsekven-

serna. Härigenom håller Martinus institutet och rådet på att bygga upp ett immun-

system mot falskhet, oärlighet och kärlekslöshet som ökar benägenheten att 

representera det motsatta tankeklimatet, nämligen öppenhet, logik och kärlek. Jag 

kan föreställa mig att de berörda personer som varit ansvariga eller delaktiga 

känner sig kränkta och missförstådda även av detta inlägg. Men jag vill verkligen 

understryka att det inte är avsikten. Det är inte av indignation eller illvilja som jag 

uttrycker detta. Tvärtom har jag en stark känsla av att de som varit ansvariga inte 

har insett eller vetat vad de gjort, men att vi alla har fått en ofantligt mycket större 

möjlighet att i ryggmärgen känna konsekvenserna och priset för att inte följa 

Martinus direktiv över hur arbetet ska skötas. 

 

Tack Lars för dessa fantastiska ord. De blev en lisa för min själ.  

  Jag kan efter dessa reflektioner tänka mig ett antal alternativa tolkningar. De 

tolkningar jag gör grundar sig på det jag läst och reflekterat över och på den 

kunskaps- och erfarenhetsnivå jag står på - idag.  

  Antingen agerar inblandade på det sätt de gör för att ”de inte förstår bättre – 

ännu”, d.v.s. av okunskap, omogenhet, naivitet med mera. Martinus skrev att den 

främsta undervisning som skett i världen genomfördes på ett kors för över 2000 år 

sedan av en man som torterad och misshandlad ändå sa: ”Fader förlåt dem för de 

vet inte bättre!” Så låt oss också be samma sak! 

  Den tolkning som börjat skrämma mig mest och som är syftet med mina 

studier och denna artikel, är att Martinus Institutet är infiltrerat av ”Mörkrets 

makter”, av Committé of 300 och dess ”marionetter” för att ta över och använda 

Martinus samlade verk för sina egna mörka syften för världen, New World Order. 

Martinus framtidsvision och tankar passar, som läsaren förhoppningsvis nu märkt, 

som hand i handske för de planer som Committee of 300 och deras hemliga 

sammanslutningar har planerat sen mycket, mycket länge. Och som vi sett har 

dom inte bråttom. 

  Detta är mitt sätt att försöka medvetandegöra både mig själv och Martinus-

vänner och förhoppnings förhindra att Martinusvänner, som inte studerat dessa 

ämnen, ska undvika att lockas av de förrädiska och förföriska locktonerna.  

 
 

 
77 På en FB-sida med rubriken ”Tredje Testamentet – Bibelns fortsättning” - 

https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10153709113327091#_=  

https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10153709113327091#_=
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”Förneka aldrig dina erfarenheter och  

           din övertygelse bara för att få lugn och ro!” 
    Dag Hammarskjöld 

 

Ännu högre makter 

Efter djupa eftertankar och en hel del ”sova på saken” beslöt jag mig för att ta upp 

ytterligare ett perspektiv, som nog är mycket obekvämt för de flesta.  

  Finns det en maktnivå som inte har sina rötter bland jordmänniskorna, men 

som ändå påverkar allt som händer på Jorden? Är det den maktnivån som 

symboliseras av den tomma svarta toppen på maktpyramiden som jag presente-

rade tidigare? 

  Ett par somrar åren 2006 och 2007 ägnade jag mig med stor iver åt frågan 

om hur människan egentligen blev människa. Den utlösande orsaken till intresset 

var några rader i en av Martinus böcker, den lilla boken ”Påsk” samt i ”Erind-

ringar”, som på svenska heter ”Minnen”, där Martinus nämner att varelser ”från 

andra och högre utvecklade planeter” kom hit ”för att bistå vid skapandet av en 

mänsklig kultur här på jorden”.78 

  Inspirerad av dessa ord blev jag enormt nyfiken och startade mina studier om 

UFO, Extraterrestrials och den hemliga rymdforskningen, studier som sen 

intensifierades när jag gick i pension år 2008 och som sen dess fortsatt till och 

från. Martinus säger ju inte så mycket mer, så jag förstår att han inte ville 

fördjupa sig i ämnet. Det var inte hans mission, vilket han berättar i sin artikel 

”Flygande tefat” som publicerades i Kosmos nr 7/2005, och tidigare i nr19/1966. 

  Men i skrivande stund får jag tillgång till ett inlägg på Martinus Interesse-

gruppe från den 25 december 2016 av Jens Lindsby där han gör ett antal mycket 

intressanta citat från olika Rådsmöten kopplade till ämnet ”Ragnarök eller 

Dommedag”.79 Bland annat enligt min översättning: ”Bakom sitter högre väsen 

och dirigerar. Politikerna tror att det är dom som bestämmer. De är bara ett 

slags robotar.” (4/4-78) 

  Flera av de författare jag studerat menar att maktpyramiden i världen toppas 

av utomjordiska varelser, varelser som anser att planeten Jorden är deras och att 

de nu arbetar för att återta den.  

  Zecharia Sitchin med flera berättar om Anunnaki som kom hit för många 

tusen år sedan och skapade människorna ”till sin avbild”. Vissa menar att 

Anunnaki är det s.k. ”Reptilfolket” som David Icke var den förste att berätta om i 

”The Biggest Secret” (1999), men som flera författare sen dess skriver om.  

 
78 Jag skrev en artikel 2007 som uppdaterades 2013 – ”Hur blev människan egentligen 

människa? Jag läst Zecharia Sitchin och Martinus m.fl.” – som ligger på min Boksida - 

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

Sen dess har det blivit flera artiklar om UFOs, ETs och rymden som ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Bocker.htm 
79 Ragnarök eller Dommedag – Jens Lindsby - 

https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10154103123882091 

http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
https://m.facebook.com/groups/2585452090?view=permalink&id=10154103123882091
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  En synnerligen trovärdig källa är raketforskaren William Tompkins som 

arbetade med Apolloprogrammet på 60- och 70-talet och som i sin bok ”Selected 

by Extraterrestrials - My life in the top secret world of UFOs, think-tanks and 

Nordic secretaries” (2016)80 berättar om hur “Reptilfolket” hjälpte nazisterna 

under krigen och att ”The Nordics” hjälpte de amerikanska forskarna. William 

Tompkins fick under sina sista levnadsår tillåtelse att berätta om det han visste. 

Han dog år 2017, 94 år gammal. Det finns några Youtubeintervjuer med honom 

där han avslöjar nazisternas samarbete med reptilfolket och berättar om sina egna 

medarbetare, The Nordics.81 Där förklarar han också varför amerikanarna inte 

fick komma tillbaka till Månen, men det är en annan historia.82 

  En annan författare som berättar om reptilrasen är Len Kasten, bland annat i 

“The Secret History of Extraterrestrials - Advanced Technology and the Coming 

New Race” (2010)83 och i ”ALIEN WORLD ORDER - The Reptilian Plan to 

Divide and Conquer the Human Race”(2017)84 för att ta ett par exempel. 

  I skrivande stund får jag tillgång till en intressant artikel av filosofen och 

vishetsläraren Henry T. Laurency,85 som publicerat ett antal böcker om den 

esoteriska läran Hylozoiken. Artikeln heter ”Svarta Logen”.86 Enligt Laurency 

uppstod Svarta Logen i Atlantis.  

  Len Kasten berättar i sin bok ”DARK FLEET - The Secret Nazi Space 

Program and the Battle for the Solar System” (2020)87 om ”Flyktingarna från 

Lyran” som  
 

80 Min artikel om boken ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf 
81 Intervjuare är Walter Nowosad - Search4TruthReality 

Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0&t=133s  

Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 2 

https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw&t=88s 

Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 3 

https://www.youtube.com/watch?v=eblJYXe5iY8&t=74s 
82 Den intresserade kan läsa min artikel ”Månlandningen – har vi landat eller inte?” (2018) - 

http://www.piahellertz.com/Manlandningen.pdf och kanske också ”Det är 50 år sedan vi 

landade på Månen” (2019) - 

http://www.piahellertz.com/50_ar_sedan_vi_landade_pa_Manen.pdf 
83 Min artikel om boken - http://www.piahellertz.com/The_Secret_History_of_Extraterrestrials-

Len_Kasten.pdf 
84 Min artikel om boken - http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-

Len_Kasten.pdf 
85 ”Namnet är pseudonym för en svensk esoteriker. Han valde anonymiteten, då han ansåg att 

budskapet var det enda viktiga; personligheten, som överbringade det, oväsentlig”. - 

https://paranormal.se/topic/henry_t_laurency.html 
86 Artikeln finns på länken - 

file:///C:/Users/Prestige%20A2/Desktop/MARTINUS/HENRY%20T.%20LAURENCY/Henry

%20T%20Laurency%20-.pdf 
87 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-

Len_Kasten.pdf 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=eblJYXe5iY8&t=74s
http://www.piahellertz.com/Manlandningen.pdf
http://www.piahellertz.com/50_ar_sedan_vi_landade_pa_Manen.pdf
http://www.piahellertz.com/The_Secret_History_of_Extraterrestrials-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/The_Secret_History_of_Extraterrestrials-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
https://paranormal.se/topic/pseudonym.html
https://paranormal.se/topic/svensk.html
https://paranormal.se/topic/psyket.html
https://paranormal.se/topic/henry_t_laurency.html
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Desktop/MARTINUS/HENRY%20T.%20LAURENCY/Henry%20T%20Laurency%20-.pdf
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Desktop/MARTINUS/HENRY%20T.%20LAURENCY/Henry%20T%20Laurency%20-.pdf
http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf
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”…bildade en Federation och började motarbeta Reptilerna i deras strävan efter att 

kontrollera solsystemet. De sände en ras som ursprungligen kom från Lyran men 

nu levde i Plejaderna, för att konfrontera Reptilerna på Jorden. De blev kända som 

Atlans. Även de hade en högt utvecklad teknologi för rymdfärder. De bebyggde 

kontinenten Atlantis i Atlanten och utvecklade där en mycket avancerad kultur.” 

 

  Len Kasten menar att ”Illuminati” är ”Reptilians” ”puppets” (marionetter). 

Det innebär således att ”Illuminati” styrs av ”Reptilians”. Ny och intressant teori 

för mig.  

  När jag läser Laurencys artikel så förstår jag att Svarta logen eventuellt kan 

vara denna ”reptilras” eftersom berättelserna mellan Laurency och de författare 

jag läst överensstämmer när det gäller maktambitioner och maktstrategier. 

Laurency beskriver dem också som ”satanister” och skriver bland annat 

”Satanisterna tillämpa alla livslagar, men endast så långt det passar dem och 

deras syften” (s. 5). Han menar att Svarta logens uppgift är att vara ”dåliga 

skördens agenter” (s. 10), vilken jag tolkar som agenter för att förmedla negativ 

karma till människorna. ”Svarta logens makt ligger i dess förmåga att söndra”, 

skriver Laurency. Han skriver också att ”Svarta logen är på jakt efter all 

esoterisk kunskap” (s. 12). Om han har rätt så är ju Martinus’ ”Tredje 

Testamentet” mycket attraktivt för Svarta logen. 

  Både Laurency och andra författare menar således att ”utomjordiska 

krafter” påverkar oss på Jorden, utan att vi har en aning om det. Det kanske mest 

skrämmande jag läst nyligen är boken ”An Amazing Journey into the Psychotic 

Mind - Breaking the Spell of the Ivory Tower” av Jerry Marzinsky och Sherry 

Swiney (2019). 88 Marzinsky berättar om hur många av hans patienter var besatta 

av ”demoner” vilka gjorde sig till känna genom de inre röster som patienterna 

hörde – och ofta lydde. Inspirerad av en annan psykiatriker började han samtala 

med dessa ”demonröster”. Sherry Swiney hade själv varit utsatt och berättar i bok 

om hur hon lyckades hitta strategier för att befria sig från rösterna, vilket ledde till 

ett kreativt samarbete mellan Marzinsky och henne. 

 

 
Andrew Chards ”Hallucinations” 

 
88 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/An_Amazing_Journey_into_the_Psychotic_Mind.pdf
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  I min artikel om boken berättar jag att jag tidigare hade kommit i kontakt 

med begrepp som ”demoner” och ”besättelse” genom mina studier av Martinus’ 

verk. Bland annat berättar han om detta i sin artikel ”Besatthet” som publicerades 

senast i KOSMOS nr 9/2009. Han har varnat för detta i olika sammanhang. Men 

psykiatrikern Marzinsky berättar mycket ingående om hur denna besättelse kunde 

gå till och vilka konsekvenser den kunde få för människor. Han började ett unikt 

arbete med att samtala med dessa besättande andar som ofta var mycket 

aggressiva, ett arbete som skapade problem för honom bland kollegor, så han fick 

hitta strategier för att lösa dessa problem.  

  Om besättande andar berättar också författaren, den ansedde psykologen Dr. 

Edith Fiore, i sin bok ”The Unquiet Dead” (1995). Även hon upptäckte att 

patienter som diagnostiserades som psykotiska och schizofrena egentligen var 

besatta av ”självständiga entiteter”. Hon började bedriva psykoterapi både med 

den fysiska personen och den besättande ”anden” för att motivera denne att lämna 

patienten. Hon berättar också i sin bok hur man upptäcker att man själv och andra 

blivit besatta av ”utomstående entiteter”, hur  man skyddar sig från dessa, samt 

hur man befriar sitt hem från ”fördrivna andar”. 

 

                                          
 

  Martinus har vid flera tillfällen varnat för att man kan besättas av de ”dödas” 

andar, i synnerhet om man hade en negativ relation till den ”döde”.89 Han varnar 

oss också för att ägna oss åt seanser, Ouijabordsaktiviteter, pendling, kanalise-

ring, automatskrift, hypnos, m.m., eftersom man då riskerar att öppna upp sig för 

och locka till sig andeväsen som egentligen inte är de kärleksfulla väsen man vill 

ha kontakt med. Jag brukar kalla dessa andar för ”busandar”. 

   Varför tar jag upp dessa teman i denna artikel där jag vill analysera min oro 

över det som händer inom ”Martinusrörelsen”? Den huvudsakliga anledningen är 

 
89 Se exempelvis artikeln Besatthet av Martinus som även är publicerad på bloggen 

Kundalini.se - https://kundalini.se/besatthet-av-martinus  

https://kundalini.se/besatthet-av-martinus
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att konflikter och problem inom Rådet och mellan Martinusvänner i övrigt kan ha 

sina rötter i dimensioner och världar som vi inte misstänker i första hand. Det är 

ju först när vi vågar ifrågasätta, vågar studera och bli medvetna som vi kan 

avslöja och ”göra motstånd”.  

 

Kognitiv dissonans 
Vi behöver också ta oss igenom problemet med ”kognitiv dissonans”. Att 

människor ännu inte är mottagliga för att ta emot information innebär ju inte att vi 

ska låta bli att informera. Tvärtom – det blir allt viktigare att förmedla 

information. Plötsligt kanske frön börjar gro. 

  Processen ”kognitiv dissonans” som människor går igenom när de möter nya 

fakta, nya tankar och idéer ser ut så här: 

 

Steg 1: Förnekelse – ”det där tror jag inte på”. ”så där kan det inte vara” osv 

Steg 2: Om man börjar ana att det ligger något i det, så blir man arg, förbannad… 

Steg 3: Man börjar förhandla. De två världsbilderna måste mötas och    

            ”förhandling” mellan dem börjar ske. 

Steg 4: Wow… man har börjat inse att det nya kanske kan vara sant… 

Steg 5: Man vet nu att det nya är Sanningen. Man accepterar… 

Denna process är ofta plågsam, till och med ofta fysiskt smärtsam. Fråga mig – 

jag har gått igenom den flera gånger. Det gäller att ha tålamod och inte ”begå 

mental våldtäkt” som Martinus skrev. Han skriver också: ”Ta det som passar och 

låt resten vara”, så det säger jag också.  

  Jag hoppas och önskar innerligt att min artikel kommer till nytta och kanske 

också inspirerar till egna vidare studier. Jag har i fotnoter förmedlat länkar till 

referenser och källor för att underlätta detta... 

 

 

”Allt är mycket gott!” 


