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Yrsa Häggström inleder sin nya bok ”Nästan ingenting är som du tror” med
ett tänkvärt citat:
”Uppvaknande kan vara en ensam väg och du kommer ofta att finna dig själv
ensam på resan. Det finns inget sätt att sockerbelägga det – Att vakna upp till den
här världens realiteter är brutalt. …” (s. 9)

Så sant… Trots att jag är ”vaken” sen många år, så förmedlar Yrsa information
som jag inte tagit del av tidigare och som skakar om. I boken berör hon de flesta
viktiga teman som förtigs av systemmedia, men som nu avslöjas alltmer i
alternativa media. Teman som ”Djupa Staten” och vad den innebär och den
skrämmande handeln med barn till pedofiler, för satanistiska ritualer för att
”blidka Satan” och för produktionen av den extrema drogen Andrenochrome.
Hon tar också upp den aktuella politiska situationen i Sverige och världen, om
attackerna mot Donald Trump, om arresteringar av kriminella makthavare, om
Q-rörelsen och Vita hattarna. Hon granskar också banksystemets bedrägliga
agenda och Nesara/Gesara, det nya ekonomiska system som är på väg och
mycket mer. Det är en hisnande läsning.
Tack vare en bild i boken inser jag att begreppet ”Vita hattarna” är
marinens soldater som har vita hattar, de soldater som stödjer Trumps arbete.
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Vem är författaren?
Yrsa Häggström har under många år drivit hemsidan ”Bakom kulisserna – med
ocensurerade nyheter”.1 Hon skriver där att:
”Syftet med hemsidan är att visa vanliga människor på de olika spelregler som
gäller inom världspolitiken och inom vårt eget land. Uppgifter, vilka aldrig eller
mycket sällan kan läsas om i våra traditionella medier, därför att de ägs och styrs
av personer som styr världspolitiken.
Uppgifterna hämtas från oberoende källor, som vågar gå utanför det s.k.
’etablissemanget’.”

Hon hämtar sina inlägg från flera intressanta, internationella ”insiders-källor”.
Jag har följt sidan i flera år och trodde inte att den nya boken skulle tillföra
något nytt – men ack så fel jag hade.
Följande information om Yrsa hittar jag på Boktugg där hennes tidigare
böcker presenteras. Yrsa är född i Finland, men… :2
När Yrsa är tre år dör hennes pappa och mamman blir ensam med sina sex barn.
Därför måste hon adoptera bort tre av barnen. Yrsa kommer till en ny familj där
hon växer upp under såväl fysisk som psykisk misshandel. Hon gifter sig med en
man som i mycket liknar hennes mamma och hon tvingas fly från Finland till
Sverige med sina två barn och katt. Familjen kommer väl till rätta i det nya
hemlandet ända tills hon blir arbetslös och tio år av helvete bryter ut.

Om detta berättar hon i de tidigare böckerna där hon berättar om sin kamp mot
myndigheter, mordhot, spioner och myndigheters oegentligheter. På Linkedin
berättas att hon har ekonomisk utbildning, vilket gör att jag bättre förstår hur
hon så ingående kunde berätta om de ekonomiska utmaningar världen står inför i
sin nya bok. Hon har också arbetat som läkarsekreterare samt som närvårdare,
vilket gör att jag förstår hennes beskrivning och analyser av den s.k.
”Covidpandemin” och vaccinerna. Hon har också varit politiskt aktiv i många år
och varit nämndeman i 6 år.3 I skrivande stund är hon 75 år.
På sin blogg Bakom kulisserna publicerar hon mängder av mycket
intressanta artiklar av internationella författare, som hon översatt, till stor glädje
för dem som inte läser engelska så bekvämt. 4 Där finns avslöjande artiklar om
det som pågår i världen och i Sverige. Hon hämtar information från källor som
Benjamin Fulford som befinner sig i Japan och som genom sitt mångåriga
arbete som reporter har ett enormt kontaktnät i hela världen, Judy Byington
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som Yrsa menar kanske är den bäst informerade patriotiska informationskällan,
Michael Baxter som driver Real Raw News och som får djup insidesinformation, och många flera.

Djupa staten i Sverige och i världen
Det tema som var mest omskakande i boken handlade om den ”svenska
globalistfamiljen Wallenberg” (s. 10ff). Jag har förstått att familjen är både rik
och mäktig, men inte att den var så mäktig. Officiellt är familjens ”valspråk”,
”Esse non videri” – att verka, utan att synas. Marcus Wallenberg Sr antog
detta som valspråk år 1931 när han blev serafimerriddare.

Bilden är hämtad på en Facebooksida där skribenten detaljerat beskriver Wallenbergklanens
omfattande verksamhet. 5

Yrsa och andra källor berättar nu att Wallenbergfamiljen är den djupa staten,
Deep State, i Sverige. Hon skriver att hon vet att vi alla tror att det är
Rothschild-klanen som sitter högst i maktpyramiden, men Yrsa betonar att den
inte kontrollerar telekommunikationernas infrastruktur (s. 14).
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Vi vet ju att Wallenberg äger Ericssons telekomnät ”som finns etablerat i
över 180 länder”. Det finns 195 länder i världen.
”Det inofficiella nätverket som bildar en stat inuti staten – den djupa staten –
eller Deep state … må vara hemlig men allt sitter ihop med Investor och
Wallenbergstiftelserna som tycks vara en gemensam nämnare som återkommer
ofta. Avlyssningen går hand i hand med krigsindustrin aka försvarsindustrin som
är kopplad till banker och media, som alltså styrs av den svenska globalistfamiljen Wallenberg” (s. 10).

Deep State är infiltrerad i nästan varenda regering i världen. Det är inte en
transparant organisation utan uppbyggd så att endast toppen känner till alla
delar. På lägre nivåer känner man bara till det man behöver veta för att den egna
delen ska fungera (s. 11).
En rubrik är ”Det finns ett företag som heter Ericsson” (s. 14). Yrsa
berättar att Ericsson har över 65,000 patent inom telecomområdet. De
tillhandahåller telecominfrastrukturen i 180 länder runt om i världen. ”Det
handlar om fiberoptik” (s. 14). Yrsa berättar ingående om Ericssons
verksamhet. Bland annat nämner hon att ”underrättelsetjänster kontrolleras av
Ericsson, avlyssning går igenom dem och därmed också Darknet som de enkelt
hade kunnat stänga ner om de velat” (s. 19).
Yrsa nämner mordet på finansmannen Ivar Kreuger år 1932. Den
officiella berättelsen är att Kreuger tog sitt liv, men bevisen för mord är starka.
Yrsa berättar ingående om vad som hände sen, bland annat om männen som
kom till Paris efter mordet, Kreugers advokat Hugo Stenbeck och Jacob
Wallenberg (s. 15).
”Utan några lagliga balansräkningar beslagtog de alla Ivar Kreugers värdefulla
tillgångar, vilka de sedan värderade och deklarerade att alla hans företag i både
Sverige och utomlands var konkursmässiga. … Ivar Kreugers bror och flera av
Kreugers anställda fängslades för kriminella handlingar som de aldrig gjort” (s.
15).

Redaktören och skribenten Jan Gillberg, som under många år drev
tidskriften DSM och förlaget DeSaMeK, har skrivit en bok med rubriken
”Trippelmordet” (2007), som handlade om det fysiska mordet, karaktärsmordet
och rånmordet på Ivar Kreuger.
I skrivande stund får jag Swebbtv-nyheter för den 17 november. Jag gör ett
utdrag från informationen:
Sex centrala bolag inom Wallenbergsfären följde med Sveriges statsminister Ulf
Kristersson (M) när denne nyligen åkte till Turkiet för att försöka mjuka upp
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan gällande den svenska Natoansökan,
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rapporterar Di. Det påstås vara ”viktigt” att Sverige kommer med i den USAledda militäralliansen. Redan i april rapporterade Expressen att Wallenberg
deltog i ett ”hemligt möte” i Helsingfors i torsdags gällande Nato.
https://nyheter.swebbtv.se/wallenbergs-spelar-central-roll-i-sveriges-natostravan-viktigt-for-vara-foretag/

Pengar och kontroll
Yrsa berättar det jag med viss vånda insåg för några år sedan, att pengar skapas
av privata banker samtidigt som någon tar ett lån med ränta. Banken har inte
pengarna de lånar ut. De skapas ur ”tomma luften”. Den författare som gjorde
mig medveten om detta var Per Lundgren som år 2012 skrev den 1000-sidiga
boken ”Nya Ekonomiska systemet”6. Jag hade tagit på mig att korrekturläsa
texten. Eftersom detta var helt nya och väldigt konstiga tankar för mig måste jag
läsa andra böcker för att få en bredare bild. Jag hittade ”Bankerna och
skuldnätet” av Ellen Hodgson Brown (2012)7 och ”Vad är pengar? Allt du
velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om” av Andreas Cervenka
(2012)8 – och dom sa ungefär samma sak. Bankerna skapar pengar ur tomma
luften när de lånar ut, och sen tar de ränta på dessa luft-pengar, en ränta som
människor betalar från sina löner. Yrsa berättar ingående om hur detta går till (s.
13 ff).
Margret Kennedy skrev i sin bok ”Ekonomi utan ränta och inflation”
redan år 1988 följande:
”För en penny som investerats vid tiden för Jesu födelse till 4 % ränta hade man
år 1750 kunnat köpa en guldklimp av samma vikt som vår planet. 1990 skulle
man kunna köpa 12,246 sådana guldklimpar. Vid 5 % ränta skulle man kunnat
köpa guldklimpen redan år 1403, och år 1990 vore en penny värd 2,742 miljarder
guldklimpar, vardera av samma vikt som vår jord.”

Det kanske ger en bild över det absolut omöjliga i systemet med utlåning av
pengar mot ränta. Men för makteliten som äger bankerna var det ju en lysande
idé.
Yrsa kommer in på ämnet pengar och banker i flera kapitel. En intressant
uppgift är att redan de gamla Sumererna på 3,500-talet f.Kr. använde sig av
krediter och räntor (s. 73).
Yrsa diskuterar i ett kapitel om sänkningen av Titanic kunde ha något
samband med skapandet av Federal Reserve, den privata centralbanken i USA.
Hon redogör ingående för turerna omkring dessa händelser (s. 78ff). Hon
Kapitalismen avslöjad! - Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och
ekonomiskt bedrägeri – av Per Lundgren - https://nyaekonomiskasystemet.se/
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funderar också över om det finns en parallell mellan sänkningen av Titanic och
sänkningen av Estonia (s. 81).
När det gäller Estonia finns det flera teorier om orsaken till den medvetna
sänkningen, dels att poliser som var kritiska till Palmeutredningen hade
konferens ombord, dels att det smugglades militära transporter ”av
signalspaningstyp från Ericssons” med på fartyget. Yrsa nämner också det
förekom människosmuggling ombord på Estonia (s. 81). Om detta berättade
Marat Kalandarov i sin bok ”Visa to the Depth” som tidigare fanns att hämta
på nätet, men numera är borttagen. Jag hann dock hämta hem boken och har
nämnt den i mina artiklar om Estoniakatastrofen. 9
Yrsa nämner en bok jag inte kände till, Morgan Robertsons ”The Wreck
of the Titan” (1898). Hon berättar att det finns många likheter mellan bokens
berättelse och vad som sen hände med Titanic. Inspirerades den som planerade
undergången av Titanic av boken undrar Yrsa och det undrar jag också.

Den hemliga rasbiologiska agendan
Ett mycket intressant kapitel handlar om aborter och människosyn när det gäller
synen på raser, medfödda handikapp m.m. Yrsa berättar om Margret Sanger
som startade American Planned Parenthood, som hade samma idéer som
nazismen när det gällde s.k. ”rashygien”. Man planerade att skapa en
”överlägsen ras” (s. 83). Yrsa berättar att Margret Sanger angav tre metoder för
att göra sig av med ”oönskade människor”, dels krig, dels att låta människor dö
av sjukdomar och ”andra naturliga botemedel” samt dels att använda födelsekontroll. ”Hon hade samma mål och filosofi som Hitler. Bara en annan metod”
(s. 84). Yrsa berättar att Hillary Clinton hyllade Margret Sangers idéer (s. 85).
I Sverige var det Elsie Ottosen-Jensen, grundaren av RFSU, som var
ansiktet utåt när det gällde rörelsen för svensk rashygien, något som var nytt för
mig (s. 86). Men det var ett annat par som blev den tongivande rösten för
befolkningsfrågan, de ”sociala ingenjörerna” Alva och Gunnar Myrdal (s.
87). Deras bok ”Kris i befolkningsfrågan” som kom ut år 1934, ”är en av de
mest omtalade av inhemska politiska böcker under 1900-talet” (s. 87). Där drog
de upp riktlinjerna för det framtida omhändertagandet av barn. Alva Myrdal
skapade förskoleseminariet för utbildning av personal till de förskolor och
daghem som skapades. Hon var också engagerad i ”kvinnans frigörelse”. Kort
kan man väl säga att hon skapade indoktrineringsinstitutioner för barnen som
9
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skulle bli goda medborgare. Och hon verkade för att kvinnan skulle ut på
arbetsmarknaden och därmed öka skatteinkomsterna för staten. Mödrarna fick
inte längre den huvudsakliga uppfostringsrollen.
En intressant information i detta sammanhang handlade om kemisten
Svante Arrhenius, som var Sveriges förste Nobelpristagare och Greta
Thunbergs farfar (s. 88). Han var den som först påstod att människans utsläpp
av koldioxid kunde påverka det globala klimatet. Han var med om att bilda det
Rasbiologiska Institutet år 1909. (s. 88).

Sveriges roll i världen
Yrsa citerar Trump som lär ha sagt: ”Sverige är ett litet land men mycket
skarpa” (very sharp) (s. 18). Hon använder flera kapitel till att berätta om den
”skarpa” Wallenbergklanen och dess verksamheter. Genom Ericsson äger de
exempelvis telecomindustrin, telefonin, bredband, 5G med mera. ”De
kontrollerar Nasdaq och teknologin för 150 börser” (s. 18).
Hon berättar också om Wallenbergarnas nära samarbete med nazisterna
under andra världskriget (s. 25). Det är en mycket intressant och avslöjande
berättelse. Då var Marcus Wallenberg och hans bror Jacob Wallenberg två av
de mäktigaste bankirerna i världen vid den här tiden (s. 19).
Wallenbergfamiljen ägde ASEA och använde då en avslöjande logotype (s.
24).

Yrsa berättar också att två av Wallenbergs döttrar är ingifta i den mäktiga
Bonnierfamiljen, som ”kontrollerar en majoritet av de svenska tidningarna,
televisionsstationerna och bokförläggare” (s. 25). Hon nämner också andra
mäktiga familjer och personer som hade nära kopplingar till Wallenbergfamiljen, bland annat George Soros (s. 26) och Allen Dulles som var chef för
CIA (s. 27).
När Kalla kriget startade hade Wallenbergarna etablerat en dominans inom
underrättelseväsendet, skriver Yrsa (s. 27). Att Wallenbergfamiljen är
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sammankopplad med Nobelpriset visste jag inte, men efter att ha läst Yrsas
mycket ingående berättelse om familjen blir jag inte överraskad. Yrsa skriver:
”Kommer du ihåg Barack Obama? Han blev tilldelad Nobels Fredspris efter att
bara ha installerats i sitt ämbete. Jag undrar varför…?” (s. 29).

Sverige och världen
Yrsa berättar om bakgrunden till och genomförandet av den ryska revolutionen
år 1917 och om de personer som styrde den (s. 29). Hon berättar om Lenins
besök i Sverige och den hjälp han fick här. Hon berättar ingående om det kalla
kriget, om Raoul Wallenberg och vad som hände med honom, och om att
Sverige var ”spioncentralen” i världen, på grund av dess ”koncentration av
underrättelsepersonal i området vid den här tiden” (s. 38).
Men det är inte bara Sverige som står i fokus för Yrsas berättelser och
analyser. Hon beskriver olika fenomen i omvärlden, exempelvis ”utpressningsbranschen” och Jeffrey Epsteins och Ghislaine Maxwells roller. Hon berättar
om fler personer som visat sig ha haft mörka agender, exempelvis Jimmy
Saviles, som efter sin död avslöjades som en pedofil, och hans relation till prins
(kung?) Charles.
Yrsa berättar om Barbro Ehnboms verksamhet med att bjuda in unga
svenska kvinnor till Epsteins lyxiga hem i New York (s. 61). Barbro Ehnbom
var prinsessan Sophias mentor. I ett kapitel frågar Yrsa om det finns några
kopplingar mellan Epstein och det svenska kungahuset och beskriver ingående
vad hon vet om framför allt Sophias kontakter med Barbro Ehnbom och Epstein
(s. 63 ff).
En intressant information handlar om naturresurser i Sverige. Yrsa berättar
att Sverige var det första landet i Europa som fick elektriska tåg tack vare de
ångkraftverk som byggts här sen 1200-talet (s. 70ff). Vi har varit en stormakt…
Men vi kanske fortfarande är, men på ett sätt vi inte riktigt är medvetna om.

De utsatta barnen
Yrsa tar upp ett tema som kommit att engagera mig extra mycket, de mycket
utsatta barnen i världen. Det är inte bara handel med foster (aborter) som utgör
en miljardhandel. Handeln med barn utgör också en miljardindustri, barn som
används för satanistiska ritualer, för pedofili, för slavarbete, för att ta deras
organ för att sälja med mycket mera. Flera miljoner barn har försvunnit varje år i
hela världen. Många har gömts i DUMBs, Deep Underground Military Bases,
runt om i världen, men under senare år, sen Trump blev president, har de s.k.
Vita hattarna, de militärer som hjälper Trump att ”dränera träsket”, räddat
tusentals barn från grottor och tunnlar.
Yrsa berättar att samma morgon som Trump installerades gjorde han ett
besök på CIA.s huvudkontor och ”förklarade krig mot de satanistiska
8

internationella barn-, drog- och vapenkarteller som man antog hade grundats
av CIA genom deras hemliga budget. Trump anställde omedelbart
chefsadvokaten från Utah, John Huber, tillsammans med 740 utredare för att
undersöka saken” (s. 215). Det ledde till en omfattande räddningsinsats över
hela världen.

En skrämmande industri är produktionen av drogen Andrenochrome som
produceras av blodet från torterade och extremt skrämda barn (s. 91). Yrsa
refererar till några personer som överlevt eller som själva sett och hört.
Yrsa berättar också om de ”jakter” med hästar och hundar på nakna,
skräckslagna barn som vissa inom Makteliten ägnar sig åt, bland andra den
brittiska kungafamiljen enligt vissa källor (s. 211). Cathy O’Brien var ett
sådant kidnappat barn som utsattes för extrema övergrepp och som deltog i en
sån ”jakt” och överlevde, vilket hon berättar om i sin bok ”Trance Formation of
America - The True Life Story of a CIA Mind Control Slave” (1995). Jakten
kallades ”the most dangerous game”.10
DUMBs finns över hela världen. Yrsa berättar att hon har förstahandsuppgifter om att det finns omfattande underjordiska tunnlar i Danmark och Finland
”med stora vägbanor, fullt utrustade sjukhus och vägar som går utanför
huvudvägarna” (s. 96). DUMBs finns också på Gotland och flera andra platser i
Sverige.
Källor har berättat att de ryska soldaterna har räddat omkring 35,000 barn
från DUMBs i Ukraina under den ryska militära operationen, där det också
Jag skrev en artikel om Cathy O’Briens bok som ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
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fanns Andrenochrome-produktion.
Som om inte detta är vidrigt nog så berättar Yrsa om att det börjat avslöjas,
även i MSM-medier, att mänskligt kött upptäckts bland annat i McDonalds
hamburgare (s. 99). ”Maten du köper använder aborterade fosterceller som
’arom’” (s. 100).
Yrsa berättar också om att Hollywood nu töms på pedofiler. Filmindustrin
har varit ett näste för pedofili. Många utsatta har nu börjat berätta och avslöja. 11
Det gjorde ont i hjärtat att läsa att Tom Hanks var en av pedofilerna (s. 137).

Vi lever i ett slavsystem
Yrsa går mycket ingående in på hur samhället är organiserat för att möjliggöra
kontroll av oss medborgare och kallar det ett ”slavsystem”, ett begrepp som är
klart motiverat. Det hon berättar ligger utanför min kompetens att förstå, så jag
rekommenderar varmt läsning av boken.
Bland annat beskriver hon att Sverige är ett bolag och inte ett land och att
den centrala administrationen är formad utifrån detta. Det är detsamma med
USA och många andra länder. Men det börjar koka nu i många länder och
sannolikt är en radikal förändring på gång.

Planen, Q och Vita hattarna
När Donald Trump blev president lovade han att ”dränera träsket”, vilket han
och Vita hattarna gjort sen dess.

Ben Garrisons politiska teckningar är mycket talande.
“List of Indictments, Arrests and Executions – Dismantling the Deep State Operatives and
Doubles”https://amg-news.com/list-of-indictments-arrests-and-executions-dismantling-the-deep-stateoperatives-and-doubles/
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Massor med kriminella maktpersoner har fängslats och förts till Guantanamo
och andra militära tribunaler runt om i världen (s. 212). Yrsa följer och
översätter nyheter på Real Raw News som har ensamrätten till det som pågår.
Skribenten där heter Michael Baxter.
Många kända namn har stått inför militära tribunaler och många av dem har
fått dödsstraff. Baxter verkar till och med få närvara vid avrättningen. Allt
filmas och dokumenteras för senare publicering. Det har publicerats listor över
dömda och deras straff.12
Yrsa har namn och foton på många av dem som nu har ställts inför eller
kommer att ställas inför någon form av domstol.

Q-rörelsen
Yrsa berättar att Q skapades den 1 april 1860 ”när 20 generaler placerade
Abraham Lincoln i tjänst för att bekämpa den Khazariska Rothschild-maffian
som skapade slavhandeln och ägde 99% av de amerikanska slavarna. Idag
börjar striden gå mot sitt slut… TRUMP Q+” (s. 156). Det var intressant för
mig som trodde att Q startade efter mordet på president John F Kennedy. Hans
grav är format som ett Q.

Här är den senaste som jag hittat - “List of Indictments, Arrests and Executions –
Dismantling the Deep State Operatives and Doubles”
https://amg-news.com/list-of-indictments-arrests-and-executions-dismantling-the-deep-stateoperatives-and-doubles/
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23 generaler och amiraler kom överens med Trump redan tre år före valet,
år 2013, att om han ställde upp i valet 2016 så skulle de stödja och skydda
honom (s. 157). De har de Vita hattarna bakom sig.
En mycket intressant uppgift som kommit fram under senare tid och som
Yrsa också nämner är att JFKjr leder Q tillsammans med bland annat general
Michael Flynn (s. 163). JFKjr påstods ha dött i en flygkrasch år 1999, men
verkar således vara en av dessa många som tvingats ”dö” för att få leva,
personer som Makteliten, Deep State, har velat röja undan. Den person som
hade anledning att undanröja JFKjr var Hillary Clinton som han konkurrerade
med om en senatsplats i New York.
Yrsa berättar om hur Q arbetar och menar att det är som ”ett stort
startläger för digitala soldater, som måste lära sig att hantera detta komplexa
och omstridda informationslandskap” (s. 188).

Jag köpte en vit hatt för att visa att jag stödjer Vita hattarnas arbete och jag kallar mig också
en digital soldat.

Q presenterar ”droppar” som vanligtvis är formulerade som frågor som får
läsaren att tänka till, den s.k. Sokratiska frågemetoden. Q ”uppmanar människor
att tänka själv – och att använda logik framför känslor” (s. 188). Flera
”Youtubers” har under åren hjälpt oss tolka Q-dropparna.

Trump och Israel
Ett tema som varit svårförståeligt handlar om Trumps förhållande till Israel och
judarna. Det spreds rykten om att han sympatiserade med sionisterna, vars
agenda nu är en ny världsordning, New World Order. Yrsa definierar vad som
kallas ”jude” och berättar att det inte finns någon ”genetisk jude” (s. 145). Hon
skriver att de som idag kallas ”sionister” egentligen är ”fenicier” som består av
de 13 familjer som beskrivs som ”svarta adeln” (s. 145). Jag hänvisar till Yrsas
bok för en ingående beskrivning.
Hon berättar om den rundresa Trump gjorde till flera länder direkt efter
installationen för att påverka dem till samarbete. Han besökte bland annat
Vatikanen. Yrsa berättar att det finns en tunnel som går från Vatikanen direkt till
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Jerusalem. Där hittades massor med guld. ”650 flygplan krävdes för att bära allt
guld som fördes ut ur tunneln till Fort Knox” (s. 148). Guld som stulits från
olika länder.

Info som är omskakande
Yrsa berättar exempelvis att drottning Elisabeth II dog redan år 2019 men det
har hemlighållits eftersom hon behövdes för Deep State och har spelats av en
ersättare (s. 137).
Joe Biden är inte Biden. Han dog för tre år sedan och har ersatts av tre
skådespelare som får sitt manus av Vita hattarna. Hela hans ”besättning” har
valts ut av president Trumps team. Alla hans ministrar är ”skådespelare vars
handlingar inte har något juridiskt värde” (s. 245). Biden installerades inte i
Vita huset och har inte fått sätta sin fot där. I stället har Ovala rummet byggts
upp i en TV-studio (s. 242).
Den 20 januari 2021, klockan 12:00, togs USA över av en militärregering
ledd av militärsekreteraren Christopher Miller och överbefälhavaren, den
vederbörligen valda presidenten Donald Trump (s. 245).
Julian Assange är kusin till Donald Trump. Han är ”mycket viktig och
spelar en mäktig roll för oss” (s. 140).

En photoshoppad bild över Trumps team framför Vita Huset, där Julian Assange visas längst
till vänster. Övriga på bilden är president JFK, general M Flynn, JFKjr, Trump, prinsessan
Diana, som lär leva, och Michael Jackson som också lär leva. Mannen längst till höger känner
jag inte igen. Ett tips är Seth Rich som enligt uppgift förmedlade info till Assange före valet
2016, vilket avslöjade Hillary Clinton och gjorde det möjligt för Trump att bli vald till
president - och som sen blev mördad. Det kanske innebär att även han lever?
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Sverige var i högsta grad inblandad i attackerna mot Assange, bland annat
genom de falska våldtäktsanklagelserna (s. 143).
Yrsa berättar att Barack Obama gick ”som barn runt som en sexleksak på
dessa större sammankomster bestående av mäktiga män och han blev
sodomiserad13” (s. 144). Det lade grunden för att han skulle bli ”mogen för
plockning”, de ”skapade honom”. Yrsa nämner inte begreppet ”Manchurian
Candidate”, men andra källor har beskrivit Obama som en sådan, d.v.s. en
”hjärntvättad” marionett, vilket beskrivs i filmen med den titeln.14
Yrsa tar i ett avslutande kapitel upp de nya reformer och fenomen som
kommer att introduceras i världen. Det handlar dels om det ekonomiska
systemet som kallas NESARA/GESARA, där NESARA står för det nationella och
GESARA för det globala system som införs. Dels handlar det om de MedBeds
som kommer att ersätta all traditionell sjukvårdsutrustning. Yrsa har ett mycket
intressant kapitel om MedBeds (s. 263 ff). Där skriver hon att ”De riktiga
MedBeds kommer att vara gratis”.

Tips inför ny upplaga
Yrsas val av form på boken, A4, gjorde boken aningen svår att ligga och läsa.
Dessutom var storleken på texten väldigt liten för äldre trötta ögon. Jag brukade
välja storlek 16 på typsnitt New Times Roman i mina böcker eftersom texten
blir läsvänlig när man sen förminskar A4-sidorna till A5 som är den vanligaste
storleken för böcker.15
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Analvåldtäkt
The Manchurian Candidate är en amerikansk politisk thrillerfilm från 2004 https://www.imdb.com/title/tt0368008/
15
Välj rätt bokformat för din bok - https://www.vulkanmedia.se/bokformat/
14
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Jag vet att Yrsa är besviken på korrekturläsaren, som har gjort ett slarvigt
arbete. Jag förstår att detta kommer att åtgärdas inför nästa upplaga. Bilderna
blev inte så tydliga heller, tyvärr.
Jag som också är akademiskt indoktrinerad genom forskarutbildning med
mera undrar under hela läsningen ”Hur kan hon veta?”, ”Var har hon fått dessa
uppgifter ifrån?” Jag som själv ofta ”dränker” mina artiklar med fotnoter med
länkar till mina källor får lite problem, men det mesta har jag ju läst hos andra
källor, så jag gissar att Yrsa och jag studerar ungefär samma källor. I en passus
skriver hon att hon hämtar information från massor av källor, ”men det gäller att
söka på rätta ställena” (s. 161). Det är just det som är utmaningen…

Avslutningsvis
Jag har vid några tillfällen beskrivit Yrsas bok som ”framtidens historiebok”, i
en framtid när vi uppmuntras till att undersöka och studera och ifrågasätta allt,
helt fritt utan censur och spionlag och andra sätt att förhindra vår åsikts- och
yttrandefrihet. När barnen i skolorna och studenterna i högre utbildning får lära
sig ifrågasätta i stället för att indoktrineras till en politiskt korrekt
historiebeskrivning och till politiskt korrekta åsikter. Då måste också
lärarutbildningarna förändras totalt så att även lärarna får lära sig en pedagogik
som hjälper elever och studenter att tänka själva. Yrsas bok ger en föraning om
vad framtidens historieböcker kan komma att innehålla.

Boken kan köpas direkt av författaren16
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https://bakomkulisserna.biz/2022/10/31/sahar-bestaller-du-den-nya-boken/
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