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Varför vill forskare och politiker hålla dessa fantastiska upptäckter och 

erfarenheter hemliga? Är de rädda för att mänskligheten skulle få panik om vi 

får veta att det pågår hemlig rymdforskning, att vi har kontakter med andra 

varelser, planeter och solsystem, att vi till och med har kontakter med raser som 

är hemmahörande på andra planeter? Och det värsta – att det pågår ett krig 

mellan olika utomjordiska och inomjordiska raser? Är det omtanke om oss 

”vanliga människor”? Eller handlar det om något helt annat, exempelvis makt 

och kontroll? Men det verkar som om det nu pågår ett stort avslöjande. Många 

forskare, författare och vissel-blåsare har börjat berätta, både via böcker och 

artiklar och via inlägg och intervjuer på Youtube. 

Vem är Len Kasten? 
Len Kasten har en fil.kand.-examen från Cornell University i humaniora och en 

magisterexamen från National University. Han har varit involverad i UFO- och 

ET-relaterad forskning i över trettio år och var tidigare medlem av National 

Investigations Committee on Aerial Phenomena (NICAP) och UFO Network 

(MUFON). Han har skrivit över sextio artiklar för Atlantis Rising Magazine i 

USA och New Dawn Magazine i Australien/Nya Zeeland.   

  Jag har tidigare läst tre av Len Kastens böcker och de är alla lika 

fantastiska som den jag nu läst, ”DARK FLEET -The Secret Nazi Space 

Program and the Battle for the Solar System” som kom ut så sent som i år, 

2020. De jag läst tidigare är “The Secret History of Extraterrestrials - Advanced 

Technology and the Coming New Race” (2010)1, ”Secret Journey to Planet 

Serpo – A True Story of Interplanetary Travel”(2013)2 och ”Alien World Order 

– The Reptilian Plan to Divide and Conquer the Human Race”(2017)3. 

  Len Kasten betonar inledningsvis att det han berättar bygger på hans 

 
1 Mina artiklar om Len Kastens böcker finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/The_Secret_History_of_Extraterrestrials-Len_Kasten.pdf 
2 http://www.piahellertz.com/Secret_Journey_to_Planet_Serpo.pdf 
3 http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.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/The_Secret_History_of_Extraterrestrials-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/Secret_Journey_to_Planet_Serpo.pdf
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
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källors egna erfarenheter och vetenskaplig forskning, samt på studier av 

litteratur och videos som skrivits och gjorts av många ”moderna 

sanningssökare” (s. ix). Kasten travesterar Isaac Newtons berömda ord “If I 

have seen further than others, it is by standing on the shoulders of giants” – 

”Om jag har sett längre än andra beror det på att jag står på jättars 

skuldror”.4 Kasten menar sig också ”stå på många kunniga källors skuldror”. 

Förutom forskares rapporter har han studerat de rapporter som s.k. ”super 

soldiers” förmedlat utifrån sina egna erfarenheter (se nedan). Han upplever 

dessa som mycket trovärdiga eftersom deras berättelser, oberoende av varandra, 

stödjer varandra. Kasten räknar inledningsvis upp namnen på de forskare och 

författare vars axlar han står på, samt även namnen på de supersoldater som 

utvecklats inom ramen för de hemliga rymdprogrammen och som han har som 

källor. 

Rymdforskningens historia 

Len Kasten gör inledningsvis en överblick över händelser som skett under de 

omkring 120 år som finns dokumenterade när det gäller kontakter med både 

intraterrestrials, d.v.s. de varelser som bor i underjorden på Jorden, och 

extraterrestrials, d.v.s. raser som kommer från andra planeter. 

  Han berättar om de otroliga förmågor och tekniker som Archons och deras 

”skyddslingar” – Illuminati, Reptilians, Cabal och de internationella nazisterna 

– använder för att förtrycka och förvränga mänsklighetens kunskaper och vår 

andliga utveckling. Deras huvudsakliga strategi är ”divide-and-conquer”, 

söndra och erövra. Vår utmaning enligt Len Kasten är att avslöja detta och inte 

låta oss lockas in i dessa söndringsaktioner. Om Archons misslyckas med att 

skapa konflikter mellan oss, så har vi möjlighet att lyckas rädda oss från deras  

erövringsplaner. Kasten menar att vi nu står vid den vändpunkten i vår historiska 

utveckling. 

 

 
4 Isaac Newton skrev detta i ett brev till en vän som också var forskare, Robert Hooke, år 

1675  - https://fs.blog/2020/04/shoulders-of-giants/  

https://fs.blog/2020/04/shoulders-of-giants/
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Kognitiv dissonans 
Det jag kommer att berätta i den här artikeln ligger långt, långt utanför det vi får 

höra och läsa om, både i vanliga media och i alternativa media, men det börjar 

sippra ut mer och mer information. Jag kommer att tänka på det psykologiska 

fenomenet ”kognitiv dissonans”. Det är en känsla som uppstår när man får höra 

eller läsa flera motsägelsefulla idéer samtidigt. I sin intervju med den danske 

partiledaren för partiet JFK21 Mads Palsvig frågade intervjuare Lucas 

Alexander vad Mads tyckte var det allra största problemet i världen idag. Svaret 

överraskade mig: ”Kognitiv dissonans”. Mads Palsvig beskriver processen. 

 
  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. Jag antar att han menar att de två världsbilderna nu    

              måste mötas och förhandling mellan dem måste ske. 

  Steg 4: Wow, man har börjat inse att det nya kanske är sant… 

  Steg 5: Man vet nu att det nya är Sanningen. Man accepterar…Och har vuxit som   

              människa. 

Denna process är ofta plågsam. Den kan till och med vara fysiskt smärtsam. När 

sanningar som man varit övertygad om ett helt liv visar sig vara lögner och 

medveten manipulering. Fråga mig – jag har gått igenom den flera gånger. ”Det 

gör ont när knoppar brister”, skrev Karin Boye. Att försöka ta in att vi styrs av 

varelser som vi inte känner till, och till och med blir besatta av varelser vi inte 

ser, är oerhört svårt att acceptera. När det dessutom blir förlöjligat blir det inte 

lättare. Jag ber läsaren att bara läsa med öppet sinne – eller lägga bort artikeln. 

Reptiler och Atlans 

Enligt Len Kasten lever Reptilrasen i städer under jorden sen mycket lång tid.5 

De bosatte sig på Jorden långt innan vi människor utvecklades här. Därför anser 

de att Jorden är deras. Kasten berättar om detta i sin bok ”Alien World Order – 

The Reptilian Plan to Divide and Conquer the Human Race”.6 De har teknologi 

för att kunna röra sig precis hur de vill, även i hela galaxen.  

  Kasten menar dock att Reptilerna inte var de första utan det var en annan 

ras, ”våra kusiner” som levde på Mars och på den enorma planeten Maldek som 

då existerade mellan Mars och Jupiter. Kasten menar att vårt solsystem är ett 

mänskligt solsystem, d.v.s. det är människor som i huvudsak ser ut som oss, som 

bebor det (s. 4). Han menar att de första som kom var flyktingar från Lyran, som 

är ett avlägset solsystem. De blev attackerade av Reptilerna som ”slaktade 

femtio miljoner människor och förstörde tre planeter” i Lyran (s. 4). 

  Kasten skriver att Reptilerna transformerade Jorden från att vara en 

obeboelig vattenplanet till att bli den bördiga plats den blivit för tusentals arter. 

 
5 En kort video som berättar om Reptilerna - Lost Tapes- Reptilian - 

https://www.youtube.com/watch?v=5WTal3Wyahg&t=73s  
6 Se fotnot 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=5WTal3Wyahg&t=73s
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De hade tagit med sig sin primära föda, dinosaurierna. Men innan de kom till 

Jorden totalförstörde de planeten Maldek och åter igen mördade de många 

miljoner, ”kanske miljarder”, av de mänskliga innevånarna (s. 5). Asteroid-

bältet är resterna av förstörelsen av Maldek, enligt Kasten.  

  När haven drog sig tillbaka uppstod två kontinenter, en i Stilla Havet och 

en i Atlanten. Kontinenten i Stilla Havet har blivit känd som Lemurien eller Mu. 

  Flyktingarna från Lyran 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.  

  De hade bland annat elektromagnetisk teknologi, med vilken de kunde 

skapa kaos på Lemurien, exempelvis jordbävningar och vulkanutbrott. 

Reptilerna blev alltmer medvetna om sitt öde och valde att flytta ner i under-

jorden (s. 5). De hade inga problem med det eftersom de levt i underjorden på 

många planeter. De byggde avancerade transportsystem som de kunde färdas 

med i underjorden kors och tvärs över hela planeten på kort tid. Kasten berättar 

att de i huvudsak levde under den indiska-tibetanska kontinenten. Under Tibet 

byggde de en sjuvånings huvudstad åt sig. 

  ”Kampen om planeten Jorden hade nu startat”, skriver Len Kasten (s. 6). 

Reptilerna slår tillbaka. De ”föregår alltid en attack med hemlig infiltration och 

sabotage från insidan”, skriver Kasten. Eftersom de var experter på kidnapp-

ning och hybridisering planterade de en armé med hybrider som såg ut som 

människor på Atlantis. Men de atlantiska shamanerna och de psykiskt 

utvecklade invånarna var förberedda och övertygade medborgarna om att de 

måste ge sig iväg före katastrofen. Många flydde i rymdfarkoster. De reste också 

till Himalaya, Centralamerika, Anderna, Medelhavsländerna och Egypten där de 

startade visdomsskolor.  

  Edgar Cayce, den berömde ”sovande profeten”, var en amerikan som 

genom att försätta sig i ett transtillstånd kunde utfrågas i ämnen som sjukdomar, 

filosofi, framtidsförutsägelser och metafysisk kunskap. Han berättade enligt Len 

Kasten om dessa massflykter från Atlantis före den stora floden. Kasten menar 

att många tror att den klassiska civilisationen i Grekland, som har så rika 

traditioner, kan vara ättlingar av Atlans. Kasten betonar att de atlantiska 

människorna var ”pre-Adamic”, d.v.s. de fanns innan jordmänniskan skapades. 

De hade därför ingen reptilhjärna, vilket Homo sapiens sapiens som skapades i 

”Edens trädgård” fick (s. 7).     

  Reptilerna hade fört vår nuvarande Måne från dess ursprungliga solsystem 

och placerat den så perfekt att den kunde vara en lämplig hållplats för deras 

kommande bosättning på Jorden.  

  Kasten skriver också att de placerat sin planetstora rymdfarkost i vårt 

solsystem. Den blev Venus. Det finns info som är så svårsmält så det låter som 
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sagor, men vem är jag att bedöma? Jag fortsätter bara berätta vad Len Kasten 

berättar och det han fått veta av andra källor som han bedömer som mycket 

trovärdiga. Sen får intresserade, nyfikna läsare själva gräva vidare. 

Edens lustgård 

Kasten berättar att det han kallar The Federation består av många andligt 

mycket utvecklade mänskliga solsystem. ”Förenade planeters federation, 

ibland kallad Federationen och förkortad UFP är en fiktiv interplanetarisk 

statsbildning i TV-serierna och filmerna om Star Trek”, skriver Wikipedia. Om 

Len Kastens källor har rätt så är det inte fiction utan sanning.  

  Kasten berättar att den mest dominanta religionen i antikens Egypten hade 

sina rötter hos Atlanterna. Det var tron på den gudomliga treenigheten i vilket de 

tre aspekterna av Gud var kombinerade till en enhet som kallades El Elyon eller 

Den Högste. Ibland användes begreppet Elohim vilket är ett hebreiskt ord i 

plural, d.v.s. flertal. Det innebär att det omfattar de tre gudomliga aspekterna. 

Det var således inte bara en Gud som skapade oss. Den monoteistiska Guds-

bilden utvecklades senare. 

  Författaren David Icke skriver i sin bok ”Everything You Need To Know 

But Have Never Been Told” (2017)7 att begreppet ”Eliten” som vi ofta använder 

om ”Makteliten” i världen har sina rötter i Elohim. Anser sig ”Eliten” vara 

ättlingar till Gudarna? 

  Elohim fick i uppdrag att planera utvecklingen på Jorden. Sextio mänskliga 

civilisationer som Corey Goode, en av Kastens källor, kallar ”The Confedera-

tion”, Konfederationen, samarbetade om detta. En konfederation ”är en union 

med bibehållen suveränitet för de ingående parterna.” (Wikipedia) Eftersom 

Reptilerna var våra ”planetära rumskompisar” så erbjöds de att delta även om 

ingen trodde på att de faktiskt skulle samarbeta (s. 8). I detta sammanhang 

nämner Len Kasten också ”The Greys” som är Reptilernas tjänare. Enligt 

Kasten har inte Reptilerna någon ”känslokropp” eller någon ”själskropp” vad 

han nu menar med det. (s. 19). 

 

                
 

 
7 Det är en tegelsten på över 700 sidor men den innehåller verkligen ”allt”.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Suver%C3%A4nitet
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  Det beslöts att en ny människoras skulle skapas för Jorden. Tolv mänskliga 

civilisationer bidrog med sina DNA (s. 19, fotnot). Men man kom också överens 

om att människan skulle få en reptilhjärna i grunden som täcktes över av en 

däggdjurshjärna och en rationell, förnuftig hjärna (s. 9). Reptilerna var nöjda 

med detta eftersom de då sannolikt kunde kontrollera den nya rasen från sin 

fjärde dimension. Samtidigt menade Elohim att denna del av hjärnan skulle göra 

den nya rasen mer motståndskraftig och ha förmåga att försvara sig själv.  

  Den lilla kolonin skapades i det som nu är sydöstra Turkiet. Detta blev den 

legendariska Edens trädgård eller Edens lustgård.8 Om detta berättas i Bibelns 

Gamla Testamente. 

 
Edens lustgård i Mesopotamien – Landet mellan floderna Eufrat och Tigris. 

Len Kasten skriver att Reptilerna egentligen inte är krigare. De strävar mer 

sofistikerat efter att förslava. De är synnerligen vetenskapligt sinnade (s. 9).  

Fjärde dimensionen 

Len Kasten berättar att vi på Jorden lever i den tredje dimensionen. Vi är helt 

och hållet fysiska. Reptilerna lever däremot i den fjärde dimensionen (s. 10). 

Inom Hinduismen och Teosofin kallar man denna dimension för ”Astral-

världen”.9 Alla innevånare i Astralvärlden, både Reptiler och andra varelser 

består av en mycket finare materia. Hinduiska heliga män har länge berättat om 

detta. Forskningen inom kvantfysiken börjar kunna studera detta. Forskare som 

Erwin Schrödinger och Nikola Tesla var inspirerade av de Vediska skrifterna 

och dess tankar enligt Kasten. 

  Len Kasten nämner den s.k. Akashakrönikan där allt som någonsin 

existerat finns lagrat. Det var från den kunskapsbanken som Edgar Cayce 

hämtade sin information. Han kunde berätta för människor vilka de var i sina 

tidigare liv med mera.  

 
8 Turkiet dränker Edens lustgård – Bitte Hammargren – 2 okt. 2015 - 

http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25848/turkiet-dranker-edens-lustgard/ 
9 Om Astralvärlden se - https://existens.ifokus.se/articles/4f35c6f8d4ebea0aeb000106-

astralvarlden 

http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25848/turkiet-dranker-edens-lustgard/
https://existens.ifokus.se/articles/4f35c6f8d4ebea0aeb000106-astralvarlden
https://existens.ifokus.se/articles/4f35c6f8d4ebea0aeb000106-astralvarlden
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  Jag har sen över 40 år tillbaka studerat och anammat den danske vishets-

läraren Martinus’ kosmologi. Han berättar att han fick ”kosmiskt medvetande” 

när han var i 30-årsåldern och efter det behövde han bara ställa en fråga, så fick 

han svar med hjälp av sin ”intuitionsenergi”. Jag förutsätter att den kunskaps-

källan är densamma som Teosofer och Antroposofer menar när de talar om 

Akashakrönikan. Med hjälp av sitt kosmiska medvetande har Martinus skrivit ett 

stort antal böcker och artiklar där han beskriver den logiskt andligtvetenskapliga 

världsbild som styr existensen och våra liv. Andliga naturlagar som är lika 

ofrånkomliga som de fysiska naturlagarna påverkar våra liv. Dit hör bland 

många andra reinkarnationslagen och karmalagen. Jag har skrivit en bok om 

hans andliga vetenskap, ”’Världslärare’ eller ’Falsk profet’ – En kärleksfull 

granskning av Martinus kosmologi” (2002).10 

 
Martinus och hans symbol nr 11: Den eviga världsbilden, det levande väsendet 2,  

den eviga Gudomen och de eviga gudasönerna 

 

  Len Kasten menar att Reptilerna kan påverka oss lättpåverkade människor 

mellan inkarnationerna, när vi också vistas i den fjärde dimensionen. På så sätt 

kan de påverka och kontrollera det som händer i den fysiska världen. Kasten 

menar att de därför inte behöver ha någon egen kontinent i den tredje dimen-

sionen (s. 11). 

Artificiell Intelligens – AI 

Den viktigaste förmågan hos Reptilerna är Artificiell Intelligens. Reptilernas 

teknologi är avsevärt mycket mer avancerad än vad vi kan föreställa oss, skriver 

Kasten. Dock insåg Elohim detta och gav människan en själ för att bygga ett 

försvar mot detta, ett försvar som är avsevärt mycket mer avancerat än den 

fjärde dimensionens reptilmedvetande. Kasten skriver att den mänskliga själen 

egentligen är sexdimensionell. Den har en potential som gör den fjärde 

dimensionens teknologi kraftlös. Reptilerna känner till det så de lägger ner 

 
10 Boken finns i sin helhet på min hemsida - http://www.piahellertz.com/ - men finns också 

som pappersversion på nätbokhandlarna. 

Se också hemsidan för Martinus kosmologi - https://www.martinus.dk/sv/startsida/  

http://www.piahellertz.com/
https://www.martinus.dk/sv/startsida/
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massor med energi på att behålla oss ”dumb and dumber”, dum och dummare 

(s. 11).  

  Min reflektion blir naturligtvis att det då inte är så konstigt att ”Makt-

eliten” i världen skapar ett skolsystem som fördummar barn och unga, något 

som Charlotte Iserbyt avslöjade. Hon arbetade som seniorpolitisk rådgivare vid 

Office of Education Research and Improvement (OERI), vid U.S. Department of 

Education, under den första Reagan-administrationen. Hon fann dokument som 

avslöjade hur utbildningssystemet medvetet formulerats för att fördumma och 

skrev boken ”The Deliberate Dumbing Down of America” (1999).11  

  Jag har nyligen läst John Colemans bok ”Conspirators’ Hierarchy: The 

Story of the Committee of 300” (1991) som förenklat redogör för Makten 

ovanför Makten, d.v.s. den elit som styr andra eliter i en hierarkisk struktur. Jag 

citerar ur min egen artikel:12 

 
John Coleman nämner ännu ett par svenskar förutom Olof Palme. Denna gång är 

det Alva och Gunnar Myrdal som enligt Coleman var inblandad i utvecklingen 

av skolväsendet i USA där barnen fick lära sig en förfalskad historieskrivning. 

Författaren skriver att Committee of 300 var ”mycket förtjusta” över deras 

insatser (s. 86). I Sverige fick de socialdemokratiska makarna och sociala 

ingenjörerna Myrdal stor betydelse för bland annat skapandet av ”storbarn-

kammare”. Paret Alva och Gunnar Myrdal fick en donation av Rockefeller för att 

åka över till USA och studera den ”nya, spännande skolan”. Syftet var att den 

skulle implementeras i Sverige – ”den nya experimentella socialiststaten”.13 År 

1936 var Alva Myrdal med och startade Socialpedagogiska seminariet (senare 

Förskoleseminariet - Socialpedagogiska institutet), för utbildning av barnpeda-

goger. En av deras idéer för att öka barnafödandet var att barnen inte enbart 

skulle tas om hand av föräldrarna (mödrarna), utan att ansvaret skulle delas 

mellan hem och samhälle.14 Vissa källor menar att huvudsyftet var dels att få ut 

kvinnorna på arbetsmarknaden, vilket skulle öka skatteintäkterna, dels skulle 

samhället få möjlighet att fostra och indoktrinera barnen tidigt. 

 

Naturligtvis undrar jag om detta är ett verk av Reptilfolket? Jag förstår att 

läsaren tycker att det verkar lite väl ”konspiratoriskt”, men frågan måste ställas. 

  Len Kasten skriver att Reptilerna vet att om vi människor inser vår sanna 

potential, så blir de försvarslösa. Därför kämpar de nu med att utveckla en mer 

 
11 Se bland annat - http://www.americaseducationwatch.org/charlotte-iserbyt.html 

Hon berättar också på Youtube - Charlotte Iserbyt - Deliberately Constructed Idiocracy 

https://www.youtube.com/watch?v=DDyDtYy2I0M. 
12 Historien om Committee of 300 - 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf 
13 Citat hämtat från ”Du Sköna Nya Psykiatriska Värld – Den hemliga agendan” av Peter 

Anstrin - http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf  
14 Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935 – Stockholm stad – utan datum -  

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174 

http://www.americaseducationwatch.org/charlotte-iserbyt.html
https://www.youtube.com/watch?v=DDyDtYy2I0M
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174
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avancerad form av Artificiell Intelligens för att öka sin förmåga att kontrollera 

oss. Kasten menar att människor som tittar på science fiction-filmer känner igen 

det han berättar, exempelvis i filmer som ”Battlestar Galactica” och ”Star 

Wars”(s. 12).  

 

Mind control 
I skrivande stund ”råkar” – jag har svårt att tro på ”slumpen” - jag se en intervju 

som den danske reportern på Age of Truth Lucas Alexander gör med den 

legendariske Max Igan, musiker, författare, internationell föreläsare och 

radiovärd som forskar omkring s.k. ”konspirationsteorier”. Max Igan berättar 

hur han för bara några månader sedan blev utsatt för en ”Voice of God”-

teknologi. Den kallas också ”Voice to scull”. Voice to Skull-teknologin innebär 

att röster och idéer implanteras inuti någons eller någras huvuden.  

  Detta beskrevs först av Dr Nick Begich i boken ”Angels Don’t Play This 

HAARP” (1995). Jag har läst Nick Begichs bok ”Controlling the Human Mind” 

(2006).15 Det är en ohygglig teknologi.  

  I min artikel om ”Mind control – Världen som måltavla” (2017) berättade 

jag om tekniken som också kallas ”Guds röst”. Jag citerar ur min artikel16: 

 
Guds röst är en del av ett bredare vapenutbud som kallas OIW - Offensive 

Information Warfare. Robert Duncan, visselblåsare, avslöjar i en intervju med 

Makia Freeman (2017c)17 hur varje enskild person kan kartläggas av den 

militära säkerhetstjänsten eftersom varje människa har en unik resonans-

signatur. Han berättar att han arbetade med ett tankevapen som kallas ”Voice to 

Skull”, ”Voice of God”, "Guds röst". Det har fyra olika tekniker som kan skapa 

röster i människornas huvuden. Efter det att en person utsatts för ”Guds röst” kan 

de lätt kontrolleras genom NLP, Neuro Linguistic Programming-tekniker, 

eftersom deras tankeprocesser har blivit omkopplade. 

  Röstvapnet användes i Irakkriget mot de irakiska soldaterna. Röster 

hördes i deras hjärnor vilka beordrade dem att ge upp. Rösterna sa ungefär 

"Släpp dina vapen, det är Allah som talar". Robert Duncan avslöjar också att 

drömmar faktiskt kan hackas. Detta är speciellt hemskt eftersom människor tror 

att drömmar är deras privata skapelse. Trots att han medger förekomsten av dessa 

tvångsdrömmar eller framkallade drömmar, säger han att han inte kan säga vilken 

organisation som ansvarar för att projicera dem. Men en bra gissning enligt 

 
15 “Controlling the Human Mind - The Technologies of  Political Control or Tools for Peak 

Performance” - http://www.piahellertz.com/Controlling_the_Human_Mind.pdf 
16 Mind control – Världen som måltavla (2017) http://www.piahellertz.com/Mind_control-

Del1.pdf  

Jag har också skrivit artikeln Mind control – Individer som måltavla (2017) - 

http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf 
17 Total Individual Control Technology - http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/total-

individual-control-technology/ 

 

http://www.piahellertz.com/Controlling_the_Human_Mind.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/total-individual-control-technology/
http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/total-individual-control-technology/
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Duncan skulle vara DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency – 

som bland annat driver transhumanismagendan. 

Archons och Mind control av massorna 
Len Kasten tar i ett kapitel upp Nag Hammadi-biblioteket som är en samling 

tidiga kristna gnostiska texter som hittades nära staden Nag Hammadi i Egypten 

år 1945. Det var tretton läderbundna papyrusrullar som låg i en lerkruka och var 

begravd i ökensanden. De hittades av en bonde från trakten. Experter avslöjade 

att det var texter av Jesu lärjungar som kallades Gnostikerna. Dessa texter 

gjorde att den gamla kristna historieskrivningen fick omvärderas. I dessa 

gnostiska texter finns de tidigaste källorna om Archons.  

 
Nag Hammadi-biblioteket – de äldsta inbundna böckerna 

 

  Kasten refererar till den källa som han menar är en av de mest kunniga 

inom den gnostiska mytologin, John Lash. Han har skrivit en bok som heter 

”Not in His Image” (2006) som har översatts till svenska, ”Inte i Herrens 

avbild” som jag beställt. Lash skriver på sin hemsida Metahistory18 enligt min 

översättning: 

… Archons är en ras av oorganiska varelser som anlände till solsystemet innan 

Jorden formades. De är cyborgs som lever i solsystemet. … Archons är en 

utomjordisk makt som tränger sig in subliminalt  i det mänskliga sinnet och får 

vår intelligens att avvika från sitt rätta och sanna sätt att vara och göra. … 

Archons är ”psycho-spiritual parasites” (psyko-andliga parasiter)… 

Det största hotet från Archons är inte att de skulle invadera Jorden, utan att de 

invaderar våra sinnen, enligt John Lash (s. 14). Len Kasten skriver att utifrån det 

Lash skriver så är det lätt att se varför Reptilerna valt dessa varelser som 

samarbetspartners ”för att göra skitjobbet för dem” (s. 14). De använder sig av 

Archons för att hålla oss instängda på den lägsta mentala och andliga nivån, 

”medan de lutar sig tillbaka och njuter av showen” (s. 14). Eftersom Reptilerna 

 
18 Jag hittar inte exakta citatet med jag hittar sidan - 

https://metahistory.org/FallenGoddess.php  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosticism
https://metahistory.org/FallenGoddess.php
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är oerhört mentalt kraftfulla så kan de kontrollera Archons. De har mycket lång 

erfarenhet av dem (s. 15).  

Nibirus elektrostatiska omvandlingsfält 

För att Reptilerna ska kunna förslava den mänskliga rasen måste den först 

avskilja oss från vänner på andra platser i galaxen, eftersom dom vet att dessa 

vänner skulle erbjuda oss hjälp. Den mest effektiva metoden för detta var kanske 

det elektrostatiska kraftfältet som omgett oss från mycket tidigt. Det skapades 

enligt Kasten med hjälp av skalära soniska pulser som riktades mot Jorden för 

omkring 30,000 år sedan av en uråldrig ras som blev känd som Anunnaki.19 

Fältet kallades ”the Nibiru Electrostatic Transduction Field”, ett elektriskt 

överföringsfält (s. 15). Dess funktion var att stoppa signaler både inifrån och 

utifrån högre dimensioner. Det stänger av oss från vårt inre medvetande, från 

våra andliga nivåer.   

  Det finns statyer av varelser som ser ut som reptiler som man hittat i olika 

delar av världen. 

       
   

  Reptilerna var enligt Len Kasten tidigt medvetna om att den mänskliga 

rasen var ett allvarlig hot mot deras krav på att de äger Jorden, eftersom vi hade 

en stark koppling till högre andliga makter i kosmos (s. 16). Nibiru Electrostatic 

Transduction Field var anpassat till alla raser bland Jordmänniskorna, men det 

tyska folket ”hade genetiska kvaliteter som gjorde dem ideala för att uppfylla 

Reptilernas plan” (s. 16). De var mindre andligt utvecklade än andra jordiska 

raser, enligt Len Kasten, och fick därför bli utvalda för den utveckling som 

Archons skulle genomföra. Tyskarna var direkta ättlingar till Vikingarna och de 

”barbarer” som förstörde det romerska imperiet. ”Därför blev de det utvalda 

folket för att genomföra den Archonska agendan och förändras så att de 

egentligen blev vad man kan kalla ”proto-human”(s. 16). Proto betyder ”ur-” 

eller något som varit.  

  Min undran är: Vi svenskar var ju också Vikingar. Varför valdes inte vi? 

Eller gjorde man det? 

 

 
19 Jag berättade en hel del om Annunaki i min artikel ”Hur blev människan egentligen 

människa?” - http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf 

http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
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                                         Bilden är hämtad från artikeln:  

            Rise of the Archons: An interview with Jay Weidner on Rense Radio20 

Den Archonska invasionen 

Len Kasten berättelse om hur Archons invaderade Jorden är något svår att förstå 

så jag hänvisar till boken. Om jag förstår rätt så invaderade Archons Jorden för 

omkring 26,000 år sedan. Han skriver att den mänskliga rasen då var bara 

omkring 15,000 år gammal. Vi hade då skapats som en kompromiss av 

Reptilerna och Elohim, ”en gudalik mänsklig ras från ett avlägset solsystem” (s. 

17). Archons har manipulerat oss i tusentals år. De använder tekniken för denna 

Mind control och de manipulerar framtiden på ett negativt sätt (s. 18).  

  Kasten skriver att Archons i huvudsak finns i högre dimensioner och är 

därför osynliga för oss människor. Reptilerna införlivar den Archonska energin 

och deras intentioner och agerar som en fysisk förlängning av Archons, skriver 

Kasten. Jag har svårt att föreställa mig hur detta manifesteras.  

  Kasten nämner ytterligare en grupp ETs, extraterrestrials. The Dracos, 

Draconians från Alpha Draconis. De härskar över Reptilerna, som respekterar 

Dracos överhöghet genom att de tror att Dracos äger Jorden och mänskligheten. 

Draco-Reptilerna anser sig själva vara den mest intelligenta rasen i universum  

eftersom de vet att jordmänniskorna är ett resultat av en relativt ny skapelse-

process från olika planeter (s. 19).  

  Jag förstår att det kan bli rörigt och oklart. Det kan bland annat bero på att 

det är rörigt för mig. Jag berättar det Len Kasten berättar, men jag kan ju 

missförstå. Jag hoppas att läsaren blir intresserad och studerar själv.  

Dracos, Reptiler och De Grå 
Jordbundna Reptiler styr över de biologiska varelser som kallas ”De Små Grå”. 

Reptilerna har satt samman en ”skuggregering” som gett upphov till ”svarta 

projekt” som hemliga rymdprogram, militära kidnappningar och skapandet av 

det ”militär-industriella komplexet” (s. 19). Genom dessa grupper kan de 

experimentera med och exploatera utomjordisk teknologi.  

 
20 Det är en enormt spännande och innehållsrik artikel om the Archons och deras agerande - 

http://jayweidner.com/rise-of-the-archons-an-interview-with-jay-weidner-on-rense-radio/  
 

http://jayweidner.com/rise-of-the-archons-an-interview-with-jay-weidner-on-rense-radio/
http://jayweidner.com/rise-of-the-archons-an-interview-with-jay-weidner-on-rense-radio/
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Archons’ strategi för övertagandet 
Enligt Kasten så hade Archons respekt för vår medfödda intelligens eftersom de 

var medvetna om det andliga ursprunget för våra själar. Därför förstod de att 

deras bedrägliga övertagande måste ske genom hemlig infiltration av vår sam-

hälleliga organisationsstruktur (s. 20). Det innebar infiltration av våra religioner 

och våra medicinska, finansiella och juridiska institutioner.  

  Den primära strategin för att uppnå förslavandet av mänskligheten är Mind 

control, som används för att skapa de socialt acceptabla värderingarna och tros-

systemen (s. 21). Jag har skrivit två artiklar om Mind control, ”Mind control – 

Världen som måltavla”21 och ”Mind control – Individer som måltavla”22. Då 

hade jag ingen aning om den bakgrund som Len Kasten så skrämmande 

beskriver. 

  Det handlar om teman som Gud, religiöst våld, genusfrågor, ekonomiskt 

och skuldslaveri, styrning av konsumtionen samt sexualiteten. Dessa teman 

drivs av de negativa utomjordingarna och deras Maktelit, skriver Kasten. 

  Makteliten kallas ibland för Illuminati, skriver Kasten (s. 21). De fick 

ursprungligen sin makt från Archons. Makteliten på den högsta nivån agerar via 

religioner, det finansiella systemet och de akademiska institutionerna. De kan 

därmed ha kontroll över massmedia och pressen och kan därmed skapa krig och 

terrorism (s. 22). De använder sig av skolmedicinen för att förgifta våra fysiska 

kroppar, exempelvis via läkemedel och vacciner, men också via ”chemtrails” 

m.m. (s. 22). 

  Ju mer medvetna vi blir om hur Mind control används för att söndra och 

härska, desto större chanser har vi att känna igen strategierna och vägra delta 

och låta oss manipuleras (s. 24). 

Reinkarnationen 
Kasten skriver att vi ”återanvänds” eller ”återvinns” – det begrepp han använder 

är ”recycled” – genom oupphörlig reinkarnation genom det Astrala planet utan 

att vi har något minne av våra tidigare liv (s. 20). Vi minns inte heller vilka vi 

egentligen är och vart vi är på väg. Vi minns inte heller vår verkliga relation till 

Gud och vilket syfte mänskligheten egentligen har. Vi har blivit ”avdomnade” 

(”numb”) för att kunna överleva i den omänskliga värld som skapats. Det som 

händer med vår planet är inte mänskligt, det är den Archonska strategin och 

bedrägeriet, skriver Kasten. 

  Vad jag förstår tänker sig inte Kasten eller hans källor reinkarnationen som 

en evig utveckling, från primitiva varelser till allt mer utvecklade varelser, något 

som den danske intuitionsbegåvningen och vishetsläraren Martinus förmedlar i 

sitt stora verk ”Livets Bog”, Tredje Testamentet.23 

 
21 http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf  
22 http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf 
23 https://www.martinus.dk/sv/startsida/  

http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
https://www.martinus.dk/sv/startsida/
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Vägen till Makt över världen – New World Order 

Len Kasten berättar att i början på 1900-talet, när Reptilerna var mogna för det 

slutgiltiga steget i sitt program att förslava mänskligheten så var deras första steg 

att välja ett land eller en ras, en grupp som de kunde använda sig av och lita på 

(s. 25). Den agenda de planlagt var att kunna skapa hybrider, utveckla artificiell 

intelligens (AI), förgifta luften, mat och vatten, genomföra Mind control, 

genomföra krig och katastrofer med mera (s. 25). De var enligt Kasten tvungna 

att vänta på att vetenskapen, teknologin och industrialiseringen hade nått en 

punkt där deras ”proto-human puppets” Illuminati hade förmåga att hantera sin 

komplexa uppgift. Enligt Kasten hade Reptilerna tidigare använt samma strategi 

för miljontals invånare på planeter i tjugoen solsystem i vår galax, vilket Kasten 

berättar om i sin bok ”Alien World Order”. Valet av tyskarna för att driva 

Reptilernas mål var logiska och taktiska, skriver Kasten (s. 25). De valde att 

arbeta med hjälp av antidemokratiska och totalitära regimer.  

  År 1880 var den grundläggande förändringen av den första generationen 

tyskar genomförd, menar Kasten (s. 48). De kom att bli perfekta för det första 

världskriget när de kom upp i rätt ålder. Men de skulle vara döda eller veteraner 

vid andra världskriget så därför behövde man skapa ännu en generation krigare 

(s. 48). De måste tränas att lyda order och inte känna sympati eller samvets-

förebråelser gentemot sina offer (s. 49). Dock var inte dessa soldater kloner utan 

cyborgs, som är delvis maskin och delvis människa och är bara tränade att lyda 

order, skriver Kasten (s. 49).  

  Kasten berättar att Reptilernas forskare hade en lång historia med att klona 

sen årtusenden tillbaka på deras hemplanet, Draco. Det var inte svårt för dem 

skriver författaren att klona en armé med en miljon stridande män i rätt ålder i 

sina underjordiska laboratorier och på sina rymdskepp. Enligt samtal med 

supersoldaten Penny Bradley så menar Kasten att dessa soldater sannolikt var 

cyborgs (s. 94).  

 
Nürnberg 1934 
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Tusentals cyborgs hade skapats på Mars för Mars Defence Force, försvars-

makten på Mars. 

  En kanske vansinnig tanke – men ändock en tanke värd att tänka – som jag 

fick i skrivande stund… För några år sedan fick jag förmånen att korrekturläsa 

Ann-Britt Axelsdotters översättning av Thomas Goodrichs bok ”HELLSTORM 

– The Death of Nazi Germany, 1944–1947”. Jag skrev en artikel om boken.24 I 

artikeln skriver jag bland annat: 

 
  Thomas Goodrich har gjort ett gigantiskt researcharbete som underlag för de  

  ohyggliga avslöjanden han gör. För mig blev boken en chockerande synvända  

  och ett uppvaknande från en 50-årig indoktrinering och desinformation via skola  

  och massmedia, som startade först på 1970-talet. Jag skäms över alla gånger jag i  

  tysthet betraktat en ”tysk” eller ”tyskättling” som kanske varit lite bestämd eller  

  dominerande och tänkt: ”Typisk tysk!” 

 

Goodrich berättar med många mycket obehagliga exempel om hur tyskarna, både 

civila och soldater blev ohyggligt behandlade av de allierade och ryssarna. Den 

tanke som nu drabbade mig var: ”Kan de allierade och ryssarna ha känt till att 

soldaterna var cyborgs och att de därför medvetet ville utrota soldaterna?” Att 

sen många civila fick offras på kuppen… Nåja, ni har rätt, det kanske är en 

enormt galen tanke…  

  Samtidigt var Reptilerna medvetna om att en armé av klonade soldater inte 

hade en chans att vinna mot en armé av självständigt, individuellt kritiskt 

tänkande soldater, som kunde anpassa sig till situationen, medan de tyska 

”robotsoldaterna” bara följde order hur tokigt det än skulle kunna bli, skriver 

Kasten (s. 95). Reptilfolket visste redan hur kriget skulle sluta. 

  Nazi-Reptilian Alliance började redan på 1920-talet, enligt Kasten. Långt 

innan Adolf Hitler fick makten (s. 92).  

 

  Hitler introducerades till utomjordingarna via sin vänskap med ockultisten 

Dietrich Eckart som var medlem i Thule Society. Jag återkommer till detta 

nedan. 

 
24 http://www.piahellertz.com/HELLSTORM.pdf 

http://www.piahellertz.com/HELLSTORM.pdf
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  Kasten berättar att det inte fanns någon jämnställdhetstanke hos nazisterna. 

För dem var kvinnans roll att vara hemma med barnen och sköta sysslorna där. 

Detta förändrades framförallt under #MeToorörelsen. Inställningen hos nazisterna 

gynnade en homosexuell kultur under de två världskrigen, skriver Kasten (s. 176). 

Efter vad som framkommit i avslöjande artiklar på senare tid har den homo-

sexuella kulturen fortsatt att frodas inom Maktelitens olika kretsar. 

  Emmy Potter beskriver i en artikel att de ”imperialistiska stormtrupperna” 

är starkt inspirerade av de tyska ”stormtroopers”.25  

 
Stormtrupper i Star Wars 

  Filmskaparen George Lucas som gjorde filmerna om Star Wars förklarade 

år 2005 för Boston Globe: "Jag älskar historia, så medan den psykologiska 

grunden för Star Wars är mytologisk, är de politiska och sociala baserna 

historiska". Detta är något som flera källor berättat. Att både Georg Lucas och 

Stephen Spielbergs filmer innehåller stora delar historiska eller nutida 

sanningar, bland annat från den hemliga rymdforskningen, d.v.s. de innehåller 

många ”science facts” och inte bara ”science fiction”. De verkar ha haft insyn i 

den hemliga forskningen och fått tillåtelse att berätta. Se exempelvis Spielbergs 

film ”Närkontakt av tredje graden” som jag berättar om i artikeln om Len 

Kastens bok ”Secret Journey to Planet Serpo - A True Story of Interplanetary 

Travel” (2013). Kasten menar att berättelsen i filmen om att astronauter från 

Jorden fick resa med ett rymdskepp till en annan planet och att en varelse från 

den planeten, Serpo, stannade på Jorden som ambassadör, är sann.26 

Folkmordet på Hereros 
Len Kasten går mycket ingående in på kolonialtiden, nazisternas kamp mot 

urbefolkningar och stölder av naturresurser i de länder de anföll. Bland annat har 

han ett kapitel om nazisternas folkmord av Hereros (kap. 6, s. 62 ff). 

 
25 Facts that will change the way you look at stormtroopers - Emmy Potter -

https://www.grunge.com/41583/facts-will-change-way-look-stormtroopers/  
26 Secret Journey to Planet Serpo - A True Story of Interplanetary Travel - av Len Kasten 

(2013) - http://www.piahellertz.com/Secret_Journey_to_Planet_Serpo.pdf 

https://www.grunge.com/41583/facts-will-change-way-look-stormtroopers/
http://www.piahellertz.com/Secret_Journey_to_Planet_Serpo.pdf
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  Etablerandet av kolonin Tyska Sydvästafrika i nuvarande Namibia år 1884 

innebar ett mörkt kapitel. Ursprungsbefolkningen fick sin boskap stulen, sitt 

land konfiskerat och befolkningen utsattes för tvångsarbete.27 

 
Hererofångar 

 
Några av de få herero som överlevde flykten genom öknen 

Dessa fångar användes också för olika experiment, bland annat medicinska (s. 

65). De injicerades med dödligt gift för att forskarna skulle kunna iaktta 

processen fram till döden. Om fångarna överlevde studerades den processen. 

Tyska zoologer intresserade sig för olika kroppsdelar. Tre hundra kranier 

skickades till Tyskland för rasstudier. Detta var studier som även gjordes i de 

nazisternas koncentrationsläger.  

  Len Kasten skriver att nazisterna dödade sex miljoner judar i koncentra-

tionslägren på 40-talet, vilket förvånade mig. Han menar också att dödandet 

skedde med gasen Zyklon B, vilket också vederlagts. Han verkar inte vara insatt 
 

27 Bilderna här hämtade från artikeln - Tysklands folkmord i Namibia, del 1 - 

https://svarthistoria.com/blog/tysklands-folkmord-i-namibia-del-1 

 

https://svarthistoria.com/blog/nr-tyskland-koloniserade-nuvarande-namibia-del-1
https://svarthistoria.com/blog/tysklands-folkmord-i-namibia-del-1
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i de senaste årens avslöjande forskning som bland andra Dr Nicholas 

Kollerstrom, Thomas Dalton, David Duke, Peter Winter, Jürgen Graf med 

många flera gjort och skrivit böcker om. Se fotnot!28  

Otto von Bismarck 

Det gigantiska förberedelsearbetet gjorde, enligt Kasten, Otto von Bismarck. 

På de år han regerade lyftes Tyskland från att ha varit en grupp små stater till att 

bli en politiskt enhetlig stat. Len Kasten beskriver den historiska utvecklingen 

under denna tid och de ledare om kom att väljas och varför (s. 27). Bismarck var 

en sann Illuminati, en hybrid mellan människa och Reptil som var sänd för att 

implementera Reptilernas agenda för 1900-talet (s. 28).  

        
         Otto von Bismarck                 Kejsar Wilhelm II                           Adolf Hitler 

 

Denna enande agenda gjorde att hans efterföljare kejsar Wilhelm II och Adolf 

Hitler kunde ärva en stor och mäktig nation. Tiden under Bismarck brukar 

kallas den andra industriella revolutionen (s. 28). Len Kasten skriver att även 

om kejsaren förlorade kriget så hade han lagt Reptilernas grund inför Hitlers 

ankomst (s. 78). För den läsare som är speciellt intresserad av krigshistorien 

rekommenderar jag varmt Kastens perspektiv och analyser. 

  Bismarck var också den som drog upp riktlinjerna för regeringens anti-

semitiska agenda, en agenda som intensifierades trots att den judiska 

populationen bara var en procent av invånarna i den Preussiska-Tyska nationen. 

 
28 Breaking The Spell - The Holocaust: Myth & Reality (2015) – av Dr Nicholas Kollerstrom -

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

Debating the Holocaust - A New Look at Both Sides (2015) - av Thomas Dalton - 

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

Den judiska rasismen (2015) - av David Duke - 

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

The Six Million - Fact or Fiction? - av Per Winter (2015) - 

http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf 

Förintelsen skärskådad - Ögonvittnesuppgifter kontra naturlagar (1993) – av Jürgen Graf - 

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

http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
http://www.piahellertz.com/Debating_the_Holocaust.pdf
http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf
http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf
http://www.piahellertz.com/Forintelsen_skarskadad.pdf
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Han iscensatte den ”första akten om de tyska judarnas tragedi” genom att 

förklara att judarna inte var ”riktiga tyskar” (s. 29). 

  Bismarck skapade ett välfärdssystem som blev en modell för andra länder, 

men det var bank- och finanssystemet som fick de största effekterna. Kasten 

menar att Tyskland kunde åtnjuta socialismens fördelar utan de negativa 

aspekterna genom att regeringen ägde produktionsmedlen istället för individer 

eller företag (.s 32).  

  Bismarck lade grunden för diktator nummer två, kejsar Wilhelm II. 

Bismarcks tre framgångsrika krig hade gjort Tyska riket mycket rikt och 

dessutom hade Tyskland blivit större (s. 33). Kejsar Wilhelm II hade ärvt den 

Reptil-hybridiska blodslinjen efter Drottning Victoria.29 

Den tyska befolkningens förändring 

Archons förmåga att programmera medvetanden på valda målgrupper gjorde det 

möjligt för dem att splittra och söndra genom att ställa en nations befolkning 

mot en annan. Det tyska folket valdes som nämnts av Archons att bli ”det 

utvalda folket” precis som hebréerna två tusen år tidigare (s. 35). Enligt Kasten 

hade inte det tyska folket någon aning om detta, men de började ändå tro på 

budskapet att Gud ville att de skulle höja sig upp till sitt ”gudomliga ansvar”. 

Och om detta skulle leda till blodbad så var det ändå så det måsta vara – precis 

detsamma som hände hebréerna i Gamla Testamentet (s. 35).  

  Hitler använde sig av den skönbilden genom att tala om för tyskarna att de 

var överlägsna och att alla andra raser var mer som djur. Det var så han lyckades 

övertala dem att överfalla Ryssland och slakta civila.  

  Len Kasten nämner författaren David Icke som redan för några decennier 

sedan i sin bok ”The Biggest Secret” (1998) skrev att de verkliga ledarna av 

planeten Jorden är Reptilerna som var bosatta i den lägre fjärde dimensionen och 

som arbetade genom hybrider av Reptiler och människor och som förskaffat sig 

höga maktpositioner på Jorden. Icke menar också att dessa Reptil-hybrider 

driver de grymma och galna agendor som nu sker (s. 34). Icke blev förlöjligad, 

hotade och karaktärsmördad, men vågade och orkade fortsätta berätta. Idag är 

han en hyllad föreläsare som drar en publik som fyller arenor och han är 

författare till flera böcker. Hans berättelser har av många forskare befunnits vara 

sanna. 

 
29 För lite intressant historieskrivning, se Benjamin Fulfords artikel som översatts på Bakom 

kulisserna –  

Regerande eliten springer runt som huvudlösa höns när coronavirus-bedrägeriet faller isär -  

https://bakomkulisserna.biz/2020/05/11/regerande-eliten-springer-runt-som-huvudlosa-hons-

nar-coronavirus-bedrageriet-faller-isar/ 

Se originalet - Ruling elite running around like headless chickens as coronavirus scam falls 

apart - Weekly Geo-Political News and Analysis – 11 maj 2020 -  

https://benjaminfulford.net/  

 

https://bakomkulisserna.biz/2020/05/11/regerande-eliten-springer-runt-som-huvudlosa-hons-nar-coronavirus-bedrageriet-faller-isar/
https://bakomkulisserna.biz/2020/05/11/regerande-eliten-springer-runt-som-huvudlosa-hons-nar-coronavirus-bedrageriet-faller-isar/
https://benjaminfulford.net/2020/05/11/ruling-elite-running-around-like-headless-chickens-as-coronavirus-scam-falls-apart-2/
https://benjaminfulford.net/2020/05/11/ruling-elite-running-around-like-headless-chickens-as-coronavirus-scam-falls-apart-2/
https://benjaminfulford.net/
https://benjaminfulford.net/
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  Reptilerna anser att mänskligheten är en slavpopulation som måste 

kontrolleras och manipuleras. Kasten tar de nazistiska koncentrationslägren som 

exempel. Vissa fångar valdes ut för att förslava sina medfångar. Den nazistiska 

delen av befolkningen, speciellt SS, var enligt Len Kasten en front för 

Reptilerna, ”som vi nu vet var i förbund med Hitler”, skriver han (s. 40). ”Där 

Reptilernas blodslinje dominerar finns det nästan ingen mänsklig medkänsla 

eller kärlek. Det finns inte i deras DNA”. 

  Len Kasten berättar exempelvis att tyska och japanska barn genom 

kidnappning och hybridisering blev genetiskt skapade för att få en högre procent 

av reptilblod, till och med upp till 50 procent, skriver Kasten (s. 35).   

  Reptilerna letar efter de bästa kandidaterna för sitt hybridiseringsprogram. 

För den översta graden vill de helst ha vältränade och disciplinerande män. Sen 

integreras dessa hybrider i militära organisationer, där de får höga grader. Det är 

dessa som är ”Deep Black-controllers”, skriver Kasten (s. 41). De har sedan 

som uppgift att kidnappa andra människor och programmera dem med hjälp av 

hypnos så de får genomföra speciella uppgifter. I princip alla Deep Black-

controllers finns inom det militära. De kallas ofta för ”Milabs” som är en 

förkortning för ”military abcuctees”, bortförda militärer. Len Kasten nämner 

filmen ”The Manchurian Candidate”, som beskriver hur denna Mind control 

kan gå till med hjälp av verbala ”triggers”, d.v.s. ord som fungerar som 

suggestioner för att förändra medvetandet. 

  I en video berättar rösten om de hemliga laboratorier i underjorden under 

Mt. Archuleta, Dulce, i New Mexico som enligt rösten är den största basen för 

Reptilerna och de Grå i Amerika där de forskar på hybridisering mellan 

människor och djur, avancerad Mind control, kloning, manipulation, chip att 

användas på människor och mycket mer.30 Bilderna i videon är omöjliga att 

förstå för ett otränat öga men det rösten berättar är intressant och skrämmande.  

 Det finns också kvinnliga Milabs. Len Kasten berättar hur de hanteras för 

 
30 Dulce NM Reptilian Base Footage Of Cryo Tanks (HD) – videon är från 2013. Undertexten 

förklarar en hel del -  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=lDoQDixfhxk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=lDoQDixfhxk&feature=emb_logo
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att utveckla speciella parapsykologiska förmågor. Jag vill inte berätta detaljer. 

Det är fruktansvärda beskrivningar (s. 42ff). Len Kasten har pratat med några av 

dem. Han nämner Penny Bradley31 och Ileana/Elana Kapulnik.32 Båda går nu 

ut och berättar om sina erfarenheter. Bland annat fick de utveckliga förmågor för 

”remote viewing”, d.v.s. förmågan att förflytta sitt ”mind” till en annan tid eller 

en annan plats. Syftet med tortyren är att splittra ”jaget”. Då kan ”kontrollera-

ren” lagra information på en psykisk nivå på henne och sen vara säker på att hon 

inte minns på andra nivåer.   

  Om detta berättade Cathy O’Brien i sin bok “Trance Formation of 

America - The True Life Story of a CIA Mind Control Slave”(1995) som hon 

skrev tillsammans med sin räddare, Mark Phillip. Jag skrev en artikel om boken 

som ligger på min Boksida.33 Hon berättar att väldigt få överlever detta. De 

flesta dödas när de fyller 30 år eftersom de då riskerar att återfå sina minnen. 

  Len Kasten berättar också att Reptilerna föraktar kvinnor och förklarar det 

med upplevelser de hade på sina egna planeter Draco och Orion (s. 44). Åter 

igen hänvisar jag till boken för närmare beskrivning. 

  Kasten skriver att Reptilerna är ”master geneticists”, mästare i ärftlighets-

forskning, genetiker. Han berättar att hybrider inte kan ha mänskliga själar (s. 

45). Jag har svårt att få detta att gå ihop med min världsbild, men jag läser och 

försöker förstå så långt jag har förmåga. 

 

Antarktis 
Jag nämnde ovan att Adolf Hitler introducerades till utomjordingarna via sin 

vänskap med ockultisten Dietrich Eckart. Han var medlem i Thule Society.34 

Eckart bjöd in Hitler till magiska seanser. Hitler personlighet förändrades genom 

att han blev besatt av ett ”mäktigt illvilligt väsen” (s. 92). Eckart trodde att det 

var Anti-Krist. Eckart hade enligt Karsten ingen aning om att dessa ”astrala 

kontakter” egentligen var Reptiler. Reptilerna är kända för att bebo den fjärde 

dimensionen och att därifrån låtsas vara demoner för att imponera på ockultister. 

I och med att Hitler blivit besatt av dessa varelser så blev han kontrollerad av 

dem och de kunde därmed påverka hans politik. Deras mål var ett fascistisk 

samhälle (s. 93). Len Kasten betonar att Hitler aldrig ensam skulle ha klarat av 

att skapa den totala kontroll över Tyskland som han fick. Det var Reptilerna som 

 
31 Se exempelvis Super Soldier Talk – Penny Bradley – SSP Dark Fleet Pilot - 

https://www.youtube.com/watch?v=PEJx4J6PFLg – Hennes historia är ofattbar. 
32 Se exempelvis Elena Kapulnik Interview Part 3 9 July 2016 - 

https://www.youtube.com/watch?v=iqHIK3AAaJw&list=PLJwiV-

1Dzu1smTzpmypXgkd3XOO4XdWao – Hennes berättelser är nästan ändå mer ofattbara. 
33 http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf 
34 Thulesällskapet var ett hemligt, rasistiskt sällskap som uppstod i Tyskland mot slutet av 

första världskriget. Det tog sitt namn efter den mytiska ön Thule, som i grekisk mytologi 

gällde för att vara världens nordliga gräns. Sällskapet gav sitt stöd till Hitler och NSDAP 

(Wikipedia). 

https://www.youtube.com/watch?v=PEJx4J6PFLg
https://www.youtube.com/watch?v=iqHIK3AAaJw&list=PLJwiV-1Dzu1smTzpmypXgkd3XOO4XdWao
https://www.youtube.com/watch?v=iqHIK3AAaJw&list=PLJwiV-1Dzu1smTzpmypXgkd3XOO4XdWao
http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
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gjorde det möjligt. Hitlers ”Mein Kampf” skrevs av Karl Haushofer (s. 93). 

Inte ens titeln var Hitlers eget val.  

  Det var under den här perioden som nazisterna fick kännedom om 

Reptilernas bas under Antarktis is. År 1938 övertygade de nazisterna om att 

genomföra en mycket stor undersökning av Antarktis samt skapa en bosättning 

där. Omständigheterna gjorde att nazisterna insåg att detta nog var en bättre idé 

än kriget (s. 95). De avslöjade också att detta var nazisternas nya hem, 

tillsammans med Reptilerna. Här skulle de få tillgång till den forskning och den 

teknik som skulle göra det möjligt att resa i rymden. Tyskland själv skulle 

komma att förstöras och bara bli aska (s. 93). Detta visste Reptilerna eftersom de 

hade tillgång till en Chronovisor, ett instrument som visade både framtida 

händelser och det som hänt i det förflutna.  

  Antarktis skulle bli ”Führerns Shangri-La” efter kriget (s. 99). Den 

gigantiska kolonin byggdes under isen och nåddes med hjälp av undervattens-

båtar genom en tunnel från Weddell Sea. Efter kriget fann de allierade att 54  

u-båtar saknades i Tyskland liksom tusentals människor inklusive forskare och 

tekniker samt slavarbetare (s. 100). Man räknar med att detta Nya Berlin hade en 

befolkning på omkring två miljoner. 

  Det är lätt att tro att det under Antarktis bara är is och kyla och vatten, men 

det lär vara en fantastisk miljö där. I de uråldriga skrifterna finns berättelser om 

paradiset i underjorden. Jag kom i kontakt med teorin om den ihåliga jorden 

genom den amerikanske amiralen Richard Byrd (1888-1957) och hans dagbok.   

  En artikel på SoulAsk med rubriken ”The theory of a hollow earth, real 

facts” (utan författare och utan datum) berättas om de teorier och fakta som 

forskare förmedlat om den ihåliga jorden inklusive berättelser från de gamla 

skrifterna. 

 

                      
                     Bilden hämtad från artikel ”The theory of a hollow earth, real facts”.35 

 

 
35 The theory of a hollow earth, real facts - https://www.soulask.com/the-theory-of-a-hollow-

earth-real-facts/ 

https://www.soulask.com/the-theory-of-a-hollow-earth-real-facts/
https://www.soulask.com/the-theory-of-a-hollow-earth-real-facts/
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  Heinrich Himmler fokuserade på att skapa Neuschwabenland till en 

”renrasig arisk koloni” (s. 99).36 Han valde ut 10,000 unga ukrainska kvinnor, 

alla blonda och blåögda samt 2,500 av krig härdade Waffen SS-soldater37 som 

skulle avla och föda upp grunden till det Fjärde Riket, the Fourth Reich (s. 

100).38 

  Himmler, som var mycket intresserad av ockultismen, tog kontakt med 

demonerna i den astrala världen genom seanser. Len Kasten menar att vi nu vet 

att det var Reptilfolket han tog kontakt med. Reptilerna vidgade Himmlers 

vision. Han accepterade rollen som Nazistiska partiets galaktiske ledare samt 

rollen som samordnare för att göra Antarktis till en rymdportal (s. 101). 

  Kasten berättar om motsättningarna inom det nazistiska partiet. Bland 

annat att Hitler själv planerade att leva i Argentina efter kriget, vilket flera källor 

berättar att han faktiskt gjorde.39 Enligt Kasten kom han till Argentina sent år 

1945 (s. 111). Den huvudsakliga verksamheten efter kriget skedde i både 

Antarktis och i Argentina (s. 106). Även om man hade verksamhet ”över hela 

Argentina” så var den huvudsakliga verksamheten koncentrerad till Antarktis (s. 

107).  

  Len Kasten nämner Michael Sallas bok ”Antarctica’s Hidden History” 

(2018) som jag nyligen läst – men som är så faktaspäckad och ibland alltför 

akademisk och svårbegriplig så jag kommer inte att skriva någon artikel om den. 

Salla är forskare i internationell politik men avskedades från American 

University i Washington, D.C. efter det att han börjat ägna sig att studera 

exopolitik när han hade blivit övertygad om verkligheten bakom utomjordiskt liv 

år 2001. ”Exopolitiken strävar efter att på ett disciplinerat sätt studera politiska 

processer och aktörer förknippade med interstellärt samhälle”, skriver Marlene 

Mondain i sin examensuppsats ”På väg mot det interstellära samhället: En 

undersökning av det exopolitiska fältet” (2010).40 Sallas bok är en viktig 

referens för Len Kasten. 

Månen och Mars 

Den tyska rymdforskningen med antigravitationsteknik ledde till utvecklingen 

av de tyska rymdskeppen Haunebu. Motorn byggde på Nicola Teslas 

 
36 Neuschwabenland: Den antarktiska nazibasen – översatt artikel – 25 mars 2020 

https://bakomkulisserna.biz/2020/03/25/neuschwabenland-den-antarktiska-nazibasen/  
Se också Wilcock | Corey Goode: The Antarctic Atlantis [MUST SEE LIVE DISCLOSURE!] 

https://www.youtube.com/watch?v=HGcsfa-GyZk&t=62s 
37 Waffen står för beväpnade – vapen SS (Wikipedia). 
38 Historikern Dick Harrison berättar om Första, Andra och Tredje riket i en artikel i Svenska 

Dagbladet - http://blog.svd.se/kunglighistoria/2010/03/06/forsta-andra-och-tredje-riket/  
39 Hitler's Secret Argentine Sanctuary Is for Sale, Say Conspiracy Theorists - 

Jesus Diaz - 16 nov. 2011 - https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-

say-con-5860250  
40 På väg mot det interstellära samhället: En undersökning av det exopolitiska fältet (2010) - 

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A322920&dswid=-4887  

https://bakomkulisserna.biz/2020/03/25/neuschwabenland-den-antarktiska-nazibasen/
https://www.youtube.com/watch?v=HGcsfa-GyZk&t=62s
http://blog.svd.se/kunglighistoria/2010/03/06/forsta-andra-och-tredje-riket/
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
https://kinja.com/jesusdiaz
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A322920&dswid=-4887
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uppfinning. Den omvandlade Jordens gravitationsenergi till elektromagnetisk 

kraft. För tekniska förklaringar hänvisas till boken… 

  Len Kasten berättar att den första resan till Månen genomfördes av 

nazisterna den 23 augusti 1942. Förste mannan på månen var kaptenslöjtnant 

Werner Theisenberg i krigsmarinen. Landningen genomfördes utan radio-

kontakt med Jorden. Ända sen första dagen startade tyskarna med att borra och 

bygga tunnlar under Månens yta och i slutet på kriget hade nazisterna en liten 

bas på Månen (s. 105). Haunebu III flög till Mars år 1945 (s. 109). 

 

                                    
 

  Reptilfolkets intention var att förslava människor även på andra planeter på 

samma sätt som man gjorde på Jorden (s. 107). Slavhandeln i solsystemet är 

enormt stor. Nazisterna är beroende av slavar för att få det hårda och 

ansträngande arbetet genomfört (s. 163). Kasten betonar att nazisterna inte har 

någon som helst medkänsla med människorna. Med hjälp av Reptilerna 

genomförde nazistiska forskare resor till Månen och Mars.  (s. 112). 

  I början byggdes baser på ytan men senare under ytan. Material för detta 

skickades till Månen under kriget (s. 119). Det finns bilder på en stor byggnad 

på ytan som har formen av en swastiska. Kasten menar att byggnaden på 1960-

talet hade utvecklats till en elvavåningars klockformad underjordisk anläggning 

(s. 119).  

  Det fanns redan tidigare baser på Månen som hade byggts av utomjordiska 

raser. Kasten berättar om supersoldater som berättar om sina vistelser på Månen, 

exempelvis Corey Goode och Randy Cramer. Även Michael Salla berättar att 

den amerikanska militären samarbetade med Reptilerna, de Grå och Illuminati. 

Dessa är den s.k. Cabal (s. 120). De hade en mycket avancerad energiform för 

att driva sina rymdfartyg och de hade fritt tillträde till den nazistiska månbasen. 

Härifrån kunde man röra sig genom hela galaxen och träffa varelser för handel 

och politiska diskussioner (s. 120). Det är nazisterna från Bas 211 i Antarktis 

som kom att heta Dark Fleet, som gett namn till Len Kastens bok. 
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                             Corey Goode 

 

  Corey Goode identifierades som en intuitiv empat (IE) som barn. Det 

innebär att man är mycket känslig för energier, s.k. högkänslig. Man är sannolikt 

medial och har förmågan att känna och bli påverkad av andras känslor 

samt energier som andra bär i sitt energifält. Personer som är intuitiva empater 

tar på grund av sin höga perceptionsförmåga in mer intryck än andra och känner 

sig därför ofta överväldigade av intryck i miljöer med mycket ljud, ljus, rörelse 

och människor. Corey Goode rekryterades genom ett av MILAB-programmen 

vid sex års ålder. MILAB står för Military Abduction, d.v.s. militära 

bortföranden. Nu har han blivit en mycket viktig insider och visselblåsare. 

Corey Goode berättar om vad som händer bakom kulisserna för de hemliga 

militära rymdprogrammen, den hemliga regeringen och vad som händer i vårt 

solsystem. 

 

 
Bilden är hämtad från artikeln ” Military Abduction & Extraterrestrial Contact Treaty – 

Corey Goode Briefing Pt 241 

 

 
41 Military Abduction & Extraterrestrial Contact Treaty – Corey Goode Briefing Pt 2 – 

Michael Salla – 16 juni 2016 -  

https://www.exopolitics.org/military-abduction-extraterrestrial-contact-treaty-corey-goode-

briefing-pt-2/  

https://www.exopolitics.org/military-abduction-extraterrestrial-contact-treaty-corey-goode-briefing-pt-2/
https://www.exopolitics.org/military-abduction-extraterrestrial-contact-treaty-corey-goode-briefing-pt-2/
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  Randy Cramer har berättat att han var inkallad som supersoldat på Mars 

under 17 år och deltog i vad som kallas ”Twenty-and-Back Program” som 

innebar att man arbetade 20 år i en militär enhet eller med andra plikter på Mars 

och sen får sitt minne bortsuddat och ”re-aged”, d.v.s. återförs till den ålder 

man hade när man fördes bort. Dessutom blir man återförd till Jorden till sitt 

normala liv och till exakt den tid man kidnappades. Det låter helt osannolikt, 

men jag berättar bara vad Kasten skriver och vad jag hört Corey Goode berätta 

på Youtube. Han har genomgått samma program. 

  Mars hade på 1970-talet blivit en helt tysk planet och ett hem för Fjärde 

Riket (s. 149). Det finns en huvudstad och tio mindre städer på Mars. Kasten 

berättar att kolonin på Mars numera i huvudsak är en slavkoloni (s. 180).  

  De tyska pionjärerna var tvungna att hantera två inhemska populationer, 

dels Reptilernas koloni och dels Reptoidernas (s. 149). Det fanns också en ras 

som kallas Insektoider på Mars (s. 150). De beskrivs som mycket intelligenta. 

Enligt Kasten beskrivs de som mycket fredliga även om de är militärt 

organiserade. Kasten tror att de är det ”Ant People”, Myrfolket, som Hopis 

berättar om.42  

 

 
 

Jag hänvisar till Kastens bok för mer ingående berättelser. 

  Här vill jag dock passa på och inflika att min vishetslärare Martinus 

skriver att ”samhällsbyggande insekter är gäster på vår planet” och han nämner 

myror och bin. De har sina egna planeter men de får just nu sin bästa ”undervis-

ning” på planeten Jorden på sin eviga utvecklingsväg.  

  Len Kasten berättar att supersoldaten Randy Cramer deltagit i 

”interplanetära möten” på en rymdstation som snurrar runt Jupiter och som 

används för interplanetära och intergalaktiska förhandlingar (s. 161). Där finns 

 
 

42 The Ant People legend of the Hopi Native Americans and connections to the Annunnaki – 

Ancient Code – Nove. 2010 - https://www.alienpolicy.com/the-ant-people-legend-of-the-

hopi-native-americans-and-connections-to-the-anunnaki-ancient-code/ 

 

https://www.alienpolicy.com/the-ant-people-legend-of-the-hopi-native-americans-and-connections-to-the-anunnaki-ancient-code/
https://www.alienpolicy.com/the-ant-people-legend-of-the-hopi-native-americans-and-connections-to-the-anunnaki-ancient-code/
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rum som är enormt stora eftersom de måste rymma varelser av olika storlekar. 

Han har bland annat sett utomjordingar som är upp till drygt 20 meter höga 

(”seventy feet tall!”) (s. 161)  

 

 
 

Han har sett ”humanoider” med hundansikten, kaniner som gick på två ben, 

katthumanoider, valar, och även Bigfoot med flera (s. 161). Det är lätt att börja 

fundera över vilken eller vilka planeter våra huskatter och vår hund egentligen är 

hemmahörande på.       De lär vara här i denna inkarnation och sannolikt flera 

eftersom de inspireras av oss människor i sin utveckling, på sin väg mot att bli 

”humanoider”. 

  Jag har i skrivande stund sett de tre delarna av ”Men in Black”. De 

”utomjordingar” man får se i filmen ger en idé om vad Randy Cramer kan ha 

sett.       

 

  
Utomjordingar från filmerna Men in Black 

 

Steven Spielberg har varit med och producerat filmerna, liksom han har 

producerat många andra ”science fiction”-filmer som delvis berättat om 

sanningar, ”science facts”, och delvis varit ”fiction”, fantasier, men på ett sätt så 

man som tittare inte kan förstå vad som är vad.   

  Philip J. Corso som skrev boken ”The Day after Roswell” om det 

kraschade UFOt i Roswell år 1947 berättar att avslöjande av den hemliga 

rymdforskningen då hade börjat och att man ville skapa en attityd till fenomenet 
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UFO och utomjordingar på ett sätt så det inte skulle utbryta panik.43 ”Det 

kommer att bli ett fall där döljandet är avslöjandet och avslöjandet är döljandet. 

Förneka allt, men låt allmänhetens känsla ta ut sin kurs. Låt skepticismen göra 

vårt arbete för oss till dess sanningen blir allmänt accepterad”, sa Philip Corsos 

chef general Nathan F Twining (s. 81).  

  Project Blue Book skapades för att ge allmänheten en känsla av att de 

kunde rapportera in vad de såg när det gällde UFO. Man ville börja släppa ut lite 

information i taget till utvalda målgrupper för att börja vänja dem vid tanken på 

att vi har besökare från andra planeter. Det gjordes bland annat filmer, exempel-

vis ”War of the Worlds” av Steven Spielberg, vilket kallades ”kamouflage 

genom begränsat avslöjande” (s. 85).44 Det var ett sätt att dölja vad man faktiskt 

sysslade med.45 Spielberg verkar ha haft djupa kontakter på ”insidan” av 

rymdforskningen eftersom flera av hans filmer ”avslöjar”. 
  En av de källor Len Kasten refererar till är som nämnts Elena Kapulnik 

från Ukraina som nu kallar sig Ileana. Hon kidnappades som tvååring och blev 

tränad till att bland annat vara tolk. Hon arbetade i 60 år på Mars men blev 

återförd till tonåren när hon fördes tillbaka till Jorden. Hon berättar nu om sina 

erfarenheter.46 

  Min reflektion när det gäller detta är: Varför återförs dessa personer? 

Varför får de tillåtelse att berätta? Ingår det i det omfattande avslöjandeprojekt 

som nu verkar pågå? Vilka styr isåfall detta? 

  Kasten berättar att många av dem som förts till Månen och Mars får 

information om att Jorden inte finns längre, så de strävar inte efter att återvända 

(s. 162). 

  En av Kastens referenser, John Lear, som var pilot, tror att Månen numera 

har en befolkning på omkring 250 miljoner människor (s. 132). Gravitationen på 

Månen är enligt Lear omkring 69 procent av gravitationen på Jorden och att 

atmosfären är ungefär densamma som vår på 18,000 feets höjd, vilket är 

omkring 5 ½ kilometers höjd, vilket är ungefär på Kilimanjaros topp. John Lear 

menar att det tar ungefär en veckas dekompression, tryckreduktion, för att vänja 

 
43 Jag berättar om detta i min artikel om Corsos bok - 

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf 
44 I skrivande stund köpte jag filmen War of the Worlds med Tom Cruise och tittade en kväll. 

Det var verkligen en ”skräckfilm” men mycket sevärd utifrån det jag läst.  
45 Enligt en annan författare, Steven M. Greer, i boken Unacknowledged – An Exposé of the 

Words Greatest Secret (2017) har Steven Spielberg fått ta del av hemligt material som han 

sen använde som underlag för sina filmer, exempelvis Närkontakt av tredje graden (1977) 

och Världarnas krig (2005).  
46 I en videointervju berättar hon helt otroliga erfarenheter som är ändå mer ofattbara än det 

Len Kasten beskriver - Star traveler, Jim, Tekkrr and Max on origins of humanity. March 26, 

2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=FnyanFMp8so&list=PLc63niSY04C8Clt3YkFf_9J1OuH

ZQsU5G 

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FnyanFMp8so&list=PLc63niSY04C8Clt3YkFf_9J1OuHZQsU5G
https://www.youtube.com/watch?v=FnyanFMp8so&list=PLc63niSY04C8Clt3YkFf_9J1OuHZQsU5G
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sig vid den tunna atmosfären på Månen.47   

  En forskare, Vladimir Terziski, menar att han bevisat ”utom allt tvivel att 

det finns atmosfär, vatten och vegetation på Månen. Ett par jeans, en pullover 

och sneakers är vad man behöver” (s. 132). Det skulle isåfall förklara hur en så 

stor befolkning kan leva på Månen. Hur han bevisat detta framgår inte av 

Kastens beskrivning. Terziski menar dock att många som lever på Månen inte 

kommer från Jorden. 

  Att läsa Kasten berättelser om Månen och Mars och de olika raserna är 

verkligen som att läsa ”science fiction”, men som både Kasten och flera andra 

författare som berättar om den hemliga rymdforskningen så är mer än vad vi 

anar ”science facts”. 

  Den kände tyske rymdforskaren som kom till USA med hjälp av Operation 

Paperclip Werner von Braun skrev en bok som publicerades på tyska år 1952, 

”Das Marsprojekt” (The Mars Project). I den presenteras alla fakta, all 

matematik och beskrivning av teknologin för en resa till Mars. Jag har köpt 

boken på engelska men inte läst den ordentligt. Den är för teknisk för mig. 

Kasten berättar att en gemensam amerikansk-rysk resa gjordes till Mars redan år 

1964 (s. 141). 

  Kanske har ingen i historien spelat rollen som känd forskare lika skickligt - 

och lika bedrägligt - som Wernher von Braun. Amerikas ledande raketsexpert 

och mest entusiastiska förespråkare för rymdresor hade en garderob full av 

hemligheter som skulle ha chockat hans kollegor och miljoner beundrare om de 

hade berättats under hans livstid. Han skapade Hitlers mest avancerade terror-

vapen, V-2-raketen, och han kom till USA under genom arméns Operation 

Paperclip för att utveckla missiler som det centrala vapnet under det kalla 

kriget.  

                       
 

 
47 Tryckreduktion används bland annat för att förebygga dykarsjuka. 
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  Dennis Piszkiewicz har skrivit boken ”Wernher von Braun: The Man Who 

Sold the Moon” (1998) som avslöjar fraktionerna inom den amerikanska 

armén.48 I sin iver att ha tillgång till von Brauns team av forskare som arbetade 

för amerikanska intressen, dolde den amerikanska armén vad de visste om hans 

medverkan i nazistiska verksamheter och underblåste istället myten som han 

noggrant skapade om sig själv. 

   Dr. Carol Rosin var den första kvinnliga företagsledaren för Fairchild 

Industries på 1970-talet. Hon arbetade nära Wernher Von Braun strax före hans 

död, särskilt i frågan om rymdbaserade vapen.49 Han lär på sin dödsbädd ha 

avslöjat för henne hur man tänkte när man utvecklade ”fiender”, för att motivera 

militär forskning och utveckling: ”Först kommer det att vara kommunisterna, 

sen blir det terroristerna, och efter det kommer det att vara utomjordingarna.” 

Von Braun dog innan klimathotet och Coronakrisen kom att användas. Men här 

verkar ”fienden” enligt min uppfattning ha förändrats. Från ”terrorister” till alla 

oss vanliga människor, som sprider ut koldioxid och som smittar varandra. 

Operation Paperclip 
Det nazistiska övertagandet av USA började med Operation Paperclip i 

november 1945.  

 

 
48 Wernher von Braun: The Man Who Sold the Moon 
https://www.amazon.com/Wernher-von-Braun-Sold-Moon/dp/0275962172 
49 Von Braun's Legacy – 11 okt. 2013 -  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=gP8ftWzFYI4  

  

https://www.amazon.com/Wernher-von-Braun-Sold-Moon/dp/0275962172
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=gP8ftWzFYI4
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I min artikel om Len Kastens bok ”Alien World Order - The Reptilian Plan to 

Divide and Conquer the Human Race” (2017) skriver jag:50 

Len Kasten har ett par kapitel som beskriver den nazistiska infiltrationen av USA 

och Operation Paperclip, som innebar att ett stort antal nazistiska forskare fördes 

över till USA efter kriget. Nazisterna förlorade inte kriget, de flyttade till USA. 

De kom att assimileras in i CIA och NASA på 50-talet och hade koppling till 

tyska Bavarian Illuminati som enligt ”Branton” har kontakter med ”riktiga 

utomjordingar” (s. 284). Enligt en källa blev NASA ”ett hem för Fjärde riket”51 

      Nazisterna kom sen att bli en mycket aktiv grupp i den hemliga rymd-

forskningen, Apolloprogrammet med mera. 

 Len Kasten berättar om dåvarande president Eisenhowers möte med en 

utomjordisk grupp på Holloman Air Force Base i New Mexico i februari år 

1955 och gjorde upp ett avtal med dem. Kasten menar att det finns många bevis 

för att detta faktiskt skedde.  

 
Bilden hämtad från en artikel om mötet.52 

Eisenhower lär ha trott att besökarna kom från andra planeter i galaxen, medan 

de egentligen var Reptiler från underjordiska baser på Jorden (s. 113). Den 

överenskommelse som gjordes var att Reptilerna fick tillåtelse att kidnappa 

människor, men i begränsad omfattning och att de rapporterade om detta till 

regeringen i utbyte mot avancerad teknologi. ”Som de alltid gör så bröt 

Reptilerna överenskommelsen nästan genast och började kidnappa människor i 

stor omfattning utan att rapportera”, skriver Kasten. De kidnappade användes 

sedan för att skapa hybrider och för slavarbete på Bas 211 i Antarktis och på 

Månen och på Mars (s. 113). Medlemmar av den amerikanska militären fördes 

 
50 http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf 
51 Yoda: NASA (Home to the 4th Reich) Carried Out a Coup 

https://phibetaiota.net/2019/05/yoda-nasa-home-to-the-4th-reich-carried-out-a-coup/ 
52 Exposing the Top Secret Treaty Between the US and Aliens by Sean Casteel – uppsaterad 3 

april 2020 - 

https://www.ufodigest.com/article/exposing-the-top-secret-treaty-between-the-u-s-and-aliens/ 

http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
https://phibetaiota.net/2019/05/yoda-nasa-home-to-the-4th-reich-carried-out-a-coup/
https://www.ufodigest.com/article/author/sean-casteel/
https://www.ufodigest.com/article/exposing-the-top-secret-treaty-between-the-u-s-and-aliens/


32 

 

bort och blev utsatta för avancerad teknologi och tränades till att fungera som 

supersoldater. De användes både i USA och på Månen och Mars. 

  Nazisterna infiltrerade även regeringen och säkerhetstjänsten och tog bort 

alla som var deras motståndare, inklusive president John F Kennedy. Kasten 

nämner namn som ständigt återkommer när Cabal, Illuminati m.m. nämns i olika 

källor, bland andra bröderna John Foster Dulles och Allen Dulles som fick 

framstående platser inom regeringen med flera. Bröderna Dulles grundade 

Council on Foreign Relations, vars mål var en världsregering, New World 

Order. Kasten menar att detta sannolikt var ”kodordet” för ”the Fourth Reich”, 

det fjärde riket (s. 114).  

  För mer detaljerade berättelser om de olika baserna vill jag hänvisa till Len 

Kastens bok om ”Dark Fleet”, men även hans andra böcker. 

William Tompkins 

Kasten berättar om en mycket viktig källa. William Tompkins var en 

raketforskare som arbetade på Douglas Aircraft Company i Santa Monica i 

Kalifornien. Han dog, 94 år gammal, år 2017.  

      

De sista två åren gjordes några intervjuer med honom som finns på Youtube53 

och han fick hjälp av en forskarkollega Robert Wood att skriva en bok där han 

berättar om allt han upplevde, ”Selected by Extraterrestrials - My life in the top 

secret world of UFOs, think-tanks and Nordic secretaries” (2016). Det var en 

hisnande läsning. Jag skrev en artikel om boken.54  

  Tompkins var raketforskare under Apolloperioden, när USA officiellt sände 

de första människorna till Månen. Han fanns med i den innersta kretsen och 

berättar hur han samarbetade med ”utomjordingar”, ”extraterrestrials”, ET.s, en 

grupp han kallar ”Nordics”, de blonda, blåögda. 

 
53 Se bland annat William Tompkins Last Interview with Jordan Sather - MUFON 2017 Secret 

Space Program - https://www.youtube.com/watch?v=vu9OulAarH0&t=2633s 
54 http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=vu9OulAarH0&t=2633s
http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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Nordics 

 

  Tompkins berättar på många ställen i boken vilka stora problem forskarna 

hade med Reptilerna under arbetet och utvecklingen av rymdprogrammet, hur de 

försvårade och hindrade arbetet. Ett stort problem var att Reptilfolket kunde 

”shapeshifta”, d.v.s. förändra sig kroppsligt och framställa sig som jordmänni-

skor eller som Nordics. Tompkins berättar också om samarbetet mellan 

nazisterna och Reptilerna. 
  Han berättar att Apollo 11-astronauterna blev ”chockerade” när de landade 

på Månen. Han ritade av det han såg på TV-skärmarna som sände bilderna från 

Månen till centret där han satt. Där mötte Neil Armstrong och Buzz Aldrin 

Reptilfolket med sina enorma farkoster. 

 

 
 

Tompkins berättar att Neil Armstrong förmedlade till kontrollcentret på Jorden 

via en linje som inte gick ut till alla: ”Gode Gud, ni kommer inte att tro det. 

Dessa bäbisar är enorma, sir, enorma. Jag kan tala om att dessa är andra typer 

av rymdskepp, uppställda på den bortre sidan av kraterkanten, sir. De är på 

månen och observerar oss!” Men ingen av Apollofararna fick berätta. William 

Tompkins berättade att Reptilfolket på Månen sa till amerikanarna att de fick 

åka sina sju planerade Apollofärder till Månen, ”plocka sten och grus”, men sen 

fick de inte komma tillbaka.  
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   Kasten berättar lite om problemen under Apolloprogrammet, hur von 

Braun och hans män försenade, hindrade och skapade problem. Det var först 

när John F Kennedy i sitt tal lovade amerikanska folket att man före 

decennieskiftet 1970 skulle sätta en man på Månen och få honom levande 

tillbaka, som arbetet tog ordentlig fart. 400,000 personer var engagerade i det 

gigantiska projektet.     

The Dark Fleet 
Från det hemliga rymdprogrammet vid Bas 211 i Antarktis genomfördes på 

1960-talet långt före Apolloprogrammet ”fler och fler uppdrag till Månen och 

Mars med olika syften”, skriver Kasten (s. 143). Heinrich Himmler försäkrade 

sig om att alla som reste från Antarktis var av ”rent ariskt ursprung”. Det var 

dessa män som blev Antarktis försvarsmakt. Kasten menar att det med största 

sannolikhet var från dessa män som the Dark Fleet hämtades. Corey Goode 

berättar att dessa hade ett nazistiskt utseende med sina svarta uniformer och de 

såg mycket stränga ut. De var alla ättlingar till de nazister som genomförde 

vidriga illdåd under kriget (s. 144). Goode berättade att de kallades 

”stormtrupper” och ”rymdnazister”.  

Vita hattarna 
Len Kasten skriver att den amerikanska militären fortfarande styrs av the Cabal, 

men att det finns en växande grupp ”White Hats”, ”Vita hattar” inom militären, 

som revolterar mot Cabals kontroll och nu tar ställning ”för mänskligheten”. De 

får också väsentligt stöd från ”våra vänner i galaxen”, skriver Kasten.  

 

Kasten nämner ”Alliansen”, ”Federationen” och ”Solar Warden” som grupper 

som krigar mot Cabal och Illuminati (s. 181).  

  Rymdforskningen och rymdprogrammet fortsatte mycket aktivt men var 

mycket hemligstämplat. Men under 1980-talet hade Vita hattarna fått allt fler 

nyckelpositioner. År 1980 hade Solar Warden fyra flottor med rymdskepp, nio 

rymdstationer som snurrade runt Jorden, sextiotre rymdbaserade forsknings-

stationer och fyrtiosju forskningsstationer på sex olika planeter. Dessa rymd-

skepp är cigarrformade och drygt 180 meter långa. De kan ta ett hundratal 

personal och passagerare. 
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Solar Wardens rymdskepp – bilden finns i boken 

  Skeppen kan åka upp till fyra gånger ljushastigheten. En visselblåsare 

berättade att skeppet kan nå solsystemets centrum på 45 minuter (s. 185). De 

använder sig av elektromagnetiska sköldar, som inte bara har förmågan att 

avleda projektiler  och energibaserade vapen men också har förmågan att dölja 

det som det ska skydda. ”Det är Star Trek på steroider”, skriver Len Kasten (s. 

185). Både Storbritannien, Kanada, Italien, Österrike och Ryssland har bidragit 

ekonomiskt till detta.  

  Len Kasten berättar att Solar Warden höll på att äventyras när en skotsk 

hackare, Gary McKinnon, genomförde ”tidernas största militära hackning”. 

Han hackade sig in i datorer hos USAs militär och NASA. Jag hittar följande 

info på Wikipedia: 

 
Gary McKinnon, född 10 februari 1966 är en brittisk hackare som gjorde sig 

berömd för att ha hackat sig in i USA:s försvarsdepartements och NASA:s 

interna datornätverk. McKinnon, som har diagnosen Aspergers syndrom, hävdar 

att hans enda syfte var att finna bevis för att utomjordingar existerar.  

USA har velat få Gary utlämnad för att åtala honom för sina brott som beräknas 

att ha kostat miljonbelopp och kunde ge honom 60 års fängelse men den brittiska 

regeringen stoppade utlämningen med hänvisning till en bedömning att risken 

var stor att Gary då kanske skulle begå självmord. 

 

Den person som enligt Len Kasten gör mest för att avslöja det hemliga rymd-

programmet är Corey Goode. Han var supersoldat och fick som nämnts 

genomgå ”Twenty-and-Back Program” och han har sen en tid återfått alla 

minnen. Att lyssna på honom är enormt spännande. Han framträder ofta 

tillsammans med David Wilcock. Det finns många intressanta videor på 

Youtube, på Cosmic Disclosure-serien, där de berättar avslöjande om vad som 

pågår. En annan supersoldat som berättar är Emery Smith.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hackare
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_f%C3%B6rsvarsdepartement
https://sv.wikipedia.org/wiki/NASA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utomjordingar
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55 

  Solar Warden kan bli den kraft som stoppar den nazistiska agendan i vårt 

solsystem, skriver Len Kasten (s. 188). Man har nu teknologin för att ”ströva 

omkring i galaxen” och som Ben Rich, dåvarande chefen för Lockheed Martin 

Skunk Works, som var med och utvecklade rymdskeppen och Solar Warden-

teknologin, sa i sitt farvältal år 1989: ”Vi kan nu föra ET hem” (s. 188).  

 

                         
 

Avslöjandets tid har kommit 
Det är verkligen avslöjandets tid nu och det är enormt spännande men också 

skrämmande. Hur kommer Makteliten, Cabal, Illuminati, Reptilerna, Archons 

m.fl. att agera nu när de avslöjas? Under senare år har de försökt skrämma 

mänskligheten med False flags som exempelvis 9/11, ett påhittat klimathot56 och 

i skrivande stund med en Coronapandemi som verkar vara skapad av Cabal och 

som stängt ner världen. Samtidigt använder Vita hattarna det som sker för 

avslöjanden, bland annat av den ohyggliga handeln med barn i världen, barn 

 
55 Bilden hämtad från https://www.imdb.com/name/nm5691203/mediaviewer/rm1822918657 

Om Emery Smith – se https://emerysmith.net/ 
56 Som jag skrev en bok om ”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny 

världsordning” (2015) - http://www.piahellertz.com/Reklamblad.pdf - Hela boken finns på 

http://www.piahellertz.com/Att_leka_Gud-

Om_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf 

https://www.imdb.com/name/nm5691203/mediaviewer/rm1822918657
https://emerysmith.net/
http://www.piahellertz.com/Reklamblad.pdf
http://www.piahellertz.com/Att_leka_Gud-Om_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf
http://www.piahellertz.com/Att_leka_Gud-Om_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf
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som utsätts för de värsta vidrigheter man knappt kan tänka sig.57 Barn som 

utsätts för sexuella övergrepp58, för tortyr och mord för att Makteliten vill 

komma åt en eftertraktad drog som heter Adrenochrome som skapas av de 

torterade barnens blod,59 samt för satanistiska ritualer.  

  Jag citerar ur en riktigt ruskig och avslöjande artikel av PhD Kay Thomas 

som översatts på Bakom kulisserna – ”Barn som används i årtusenden för att blidka 

Satan och för att få förmåner”:60 

Det är viktigt att förstå att utövandet av makt i världen har baserats på tortyr och 

mord på många miljoner oskyldiga barn. Detta har pågått i århundraden. 

Historien om denna ondska går tillbaka till de tidigaste tiderna, till Babylon och 

Gamla testamentet. I modern tid, till de olika kungshusen i Europa, de tretton 

inflytelserika blodsfamiljerna som härskar i världen, inklusive bank- och 

företagsvärlden, Vatikanen, det djupa statliga militärindustriella komplexet, de 

hemliga sällskapen såsom jesuiterna, frimurarna osv. Alla har utövat Satans 

ritualoffer av barn. 

 Läsningen av Len Kastens bok har hjälpt mig att förstå en hel del som var 

obegripligt. Jag rekommenderar alla som vill försöka förstå att läsa både denna 

bok och hans tidigare böcker. 

  Som jag nämnde ovan läste jag för en tid sedan John Colemans bok 

”Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300” (1991).61 

Coleman bestämde sig för att avslöja den makt som styr och kontrollerar de 

brittiska och amerikanska regeringarna. Det var så han till slut fann Committee 

of 300, den högsta Makten ovanför Makten. Jag hittade då den här maktpyra-

miden och undrade vilka som fanns i den tomma toppen. Efter att ha läst Len 

Kastens bok tror jag att jag fått svaret. 

 

 
57 Jag skrev en artikel om detta - http://www.piahellertz.com/LVU-

Lonsam_Kommunal_Manniskohandel.pdf 
58 Se min artikel om ”Pizzagate” - http://www.piahellertz.com/Pizzagate-

Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf  
59 The Horrible Truth About A Drug Called ‘Adrenochrome’ — Extracted From The Blood Of 

Tortured And Sacrificed Children - https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-

a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-

children.html 

Översättning finns på Bakom kulisserna - Den hemska sanningen om ett läkemedel som 

kallas ”Adrenochrome” – utvunnet från blodet på torterade och offrade barn - 

https://bakomkulisserna.biz/2019/08/03/den-hemska-sanningen-om-ett-lakemedel-som-kallas-

adrenokrom-utvunnet-fran-blodet-pa-torterade-och-offrade-barn/ 
60 Barn som används i årtusenden för att blidka Satan och för att få förmåner – 20 april 2020 - 

https://bakomkulisserna.biz/2020/04/20/barn-som-anvands-i-artusenden-for-att-blidka-satan-och-for-att-fa-

formaner/   
61 Min artikel om John Colemans bok finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/LVU-Lonsam_Kommunal_Manniskohandel.pdf
http://www.piahellertz.com/LVU-Lonsam_Kommunal_Manniskohandel.pdf
http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-children.html
https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-children.html
https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-children.html
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/03/den-hemska-sanningen-om-ett-lakemedel-som-kallas-adrenokrom-utvunnet-fran-blodet-pa-torterade-och-offrade-barn/
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/03/den-hemska-sanningen-om-ett-lakemedel-som-kallas-adrenokrom-utvunnet-fran-blodet-pa-torterade-och-offrade-barn/
https://bakomkulisserna.biz/2020/04/20/barn-som-anvands-i-artusenden-for-att-blidka-satan-och-for-att-fa-formaner/
https://bakomkulisserna.biz/2020/04/20/barn-som-anvands-i-artusenden-for-att-blidka-satan-och-for-att-fa-formaner/
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
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  Under senare tid har allt fler börjat berätta om Reptilfolkets makt, agenda 

och strategier. Psykiatrikern Jerry Marzinsky intervjuas av Lucas Alexander 

på Age of Truth TV. Han har arbetat som psykoterapeut i omkring 35 år med 

schizofrena patienter och med psykotiska fångar som satt i fängelse och som 

hörde röster i huvudet. Det unika med Marzinsky är att han började samtala med 

”rösterna” hos patienterna och fann att de faktiskt var utifrånkommande entiteter 

vars intention var att skrämma eftersom de livnär sig på människornas negativa 

energier.62 Dr Marzinsky ger oss starka argument för att vi INTE ska vara rädda, 

inte oroliga, inte skräckslagna. Han ger också starka argument för varför vi inte 

ska stoppa i oss narkotika eller för mycket alkohol, för då öppnar vi oss för 

besättelse av dessa entiteter.  

   Detta är faktiskt också något som min vishetslärare, den danske författaren 

och intuitionsbegåvningen Martinus varnar för, även om han använder lite 

 
62 JERRY MARZINSKY ~ "Demonic Archon Possession Of The Psychotic Mind & 

Schizophrenia"[Age Of Truth TV] – 3 maj 2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=lKJKZWT8Jss  

https://www.youtube.com/watch?v=lKJKZWT8Jss
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andra sätt att berätta och andra begrepp. Martinus varnar också för avancerad 

”jag-upplösande” meditation samt hypnos, eftersom känsliga människor då kan 

komma i kontakt med dimensioner, varelser och erfarenheter som man ännu inte 

är mogen för att hantera.63 Det finns personer som hamnat inom psykvården 

efter meditation. Jag hade en väninna för många år sedan som upplevde det. 

Tack och lov fick hon behandling av medveten och kunnig personal. 

  För många år sedan kom jag i kontakt med boken ”The Unquiet Dead” 

(1995). Författaren, den ansedde psykologen Dr. Edith Fiore, berättar hur hon 

upptäckte att patienter som diagnostiserades som psykotiska och schizofrena 

egentligen vara besatta av självständiga entiteter. Hon började bedriva 

psykoterapi med både den fysiska personen och den besättande ”anden” för att 

motivera denne att lämna patienten. Hon berättar också 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”. Hon 

beskriver också hur man utför en ”avbesättelse”, s.k. exorcism. Boken är full 

med chockerande fallhistorier. En sak jag minns från boken var temat om 

behandling med ECT, elektrisk chockbehandling. Enligt Edith Fiore tyckte de 

besättande ”andarna” inte om den behandlingen och lämnade då patienten. 

Därför tror psykvården att man kan bota patienter med psykiska problem med 

ECT.  

  En annan som berättar om sina erfarenheter är den kände australiensaren 

Max Igan, som jag berättat om ovan. Han berättar i intervjun att han hade 

attackerats av AI, Artificiell intelligensteknik, som hade strålat frekvenser och 

information till hans undermedvetna och som berättade för honom att jorden 

är både platt och rund och att allt bara handlar om uppfattning. Max Igan fick 

också höra rösterna säga att han var ”den utvalde”, ”the Chosen One”.64  

  Ytterligare en person som berättar är Paul Anthony Wallis. Han är 

författare, föreläsare och forskar om uråldriga mytologiska civilisationer och 

deras historia, samt om andliga och globala konspirationer. Han var tidigare 

präst i Storbritannien men bor numera i Australien. Där föreläser han om 

religionshistoria och hermeneutik, d.v.s. principer om hur man tolkar texter, 

inklusive Bibeln. Hans senaste bok heter ”Escaping From Eden - Does Genesis 

Teach that the Human Race was Created by God or Engineered by ETs?” 

(2020). I en intervju med Lucas Alexander på Age of Truth samtalar de om 

frågor som: ”Vem är egentligen bakom allt?” Är det bara regeringarna som hela 

tiden försöker genomföra totalitär kontroll med en strikt ny världsordning, där 

mer och mer individuell frihet och fria val tas bort från medborgarna? Eller kan 

det finnas en annan kraft bakom allt detta? Ljuger man om historien och om 

 
63 Besatthet – av Martinus - Från ett föredrag på Martinus Institut söndagen den 4 december 

1949 – Publicerat på Martinusportalen - https://kundalini.se/besatthet-av-martinus 
64 MAX IGAN ~ “A.I. Mind Virus Frequency Attack & Flat Earth vs. Globe Earth” – Intervju med 

Lucas Alexander – Age of Truth – 4 mars 2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=GTA2JxRnLtg&feature=emb_logo 

https://kundalini.se/besatthet-av-martinus
https://www.youtube.com/watch?v=GTA2JxRnLtg&feature=emb_logo
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forntida civilisationer och om existensen av mycket avancerade varelser från 

andra stjärnsystem? Finns det ET, d.v.s. främmande varelser från andra 

planetsystem, som inte bara besöker Jorden utan också deltar i kontrollen av 

jorden och vår planets frekvens? Vad sägs om de mörka interdimensionella 

rovkrafterna? Kan demoniska, parasitiska energier arbeta genom, inte bara 

människor, utan också utomjordiska enheter och raser? 65  

  Det är tydligt att dessa teman nu engagerar allt fler och att vi verkligen är 

inne i en tid av avslöjanden. Vår uppgift nu är att hantera all denna information 

på ett moget och genomtänkt sätt och inte låta oss panikslås eller skrämmas. Låt 

oss istället forska och samtala om det vi finner så vi samarbetar med de goda 

krafterna, de Vita hattarna. Låt oss själva vara en Vit hatt och hjälpa till med 

avslöjandena! Jag har faktiskt köpt en Vit hatt för att förstärka min ”Vita hatts-

identitet”      ! 

 

 

    
 

Avslutningsvis vill jag säga att jag hade hoppats att artikeln skulle bli kortare. Det blev inte 

så. Jag säger som Blaise Pascal (1623-62) fransk matematiker och religionsfilosof, i ett brev: 

”Jag har inte haft tid att skriva kortare”  

(citerat av Pelle Holm i ”Bevingade ord”, 1979) 

 
65 PAUL ANTHONY WALLIS ~ MYSTERY HISTORY: “E.T.´s, Anunnaki, Reptilians, GOD & 

Covid” - http://ageoftruth.tv/paul-anthony-wallis-mystery-history-e-t-s-anunnaki-reptilians-

god-covid/ 

 

http://ageoftruth.tv/paul-anthony-wallis-mystery-history-e-t-s-anunnaki-reptilians-god-covid/
http://ageoftruth.tv/paul-anthony-wallis-mystery-history-e-t-s-anunnaki-reptilians-god-covid/

