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Konspirationsfeber 

Av Kent Werne 

(2021)   

Pia Hellertz – maj 2022   

 

 Författaren och frilansjournalisten Kent Werne har åter tagit upp temat 

”konspirationsteorier”, denna gång utifrån den pågående s.k. ”pandemin Covid-

19”, därav tillägget ”feber” i titeln.   

  Författaren började studera ”konspirationsfebern” från våren 2020 (s. 47). 

Han berättar att han blev uppringd av morgontidningar och nyhetskanaler av 

journalister som ”ville ha svar: Varifrån kom alla obskyra konspirationsteorier, 

hur spreds de, vilka trodde på dem och varför? Och varför just nu?” Och jag är 

säker på att Kent Werne gav svaren. 

  År 2018 läste jag hans bok ”Allt är en konspiration – En resa genom 

underlandet” som publicerats det året. Boken inspirerade mig till att skriva en 

artikel där jag analyserade fenomenet ”konspirationsteori” utifrån ett antal 

författare och ett antal teman.1 Werne hade blivit inspirerad till studier när han 

på en fest hade hört en vän berätta att han ”fastnat för idén att världen styrs av 

rymdödlor”. Han bestämde sig för att undersöka dessa ”konstiga idéer” och 

började studera och resa till nationella och internationella konferenser och 

föreläsningar, bland annat i USA.  

  De fenomen Kent Werne tar upp som exempel på ”konspirationer” i sin 

första bok, ibland bara i förbigående, ibland ganska ingående, och som s.k. 

”konspirationsteoretiker” har dragit andra slutsatser om än de han kommit fram 

till i sina studier är exempelvis:  

 

- 9/11, d.v.s. katastrofen den 11 september 2001, när flygplan attackerade World 

Trade Center  

- Teorin om en ny världsordning, en världsregering, New World Order - 

Illuminati och frimurarna  

- Sion vises protokoll  

- Mordet på JF Kennedy år 1963  

- ”Mind control”    

 
1 Min 30-sidiga artikel med rubriken ”Är allt en konspiration?” är publicerad på min Boksida 

- http://www.piahellertz.com/Ar_allt_en_konspiration.pdf  

 

http://www.piahellertz.com/Ar_allt_en_konspiration.pdf
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- Attackerna i Oslo och Utøja den 22 juli 2011  

- Läkemedelsindustrin och vaccinerna  

- Klimathotet och chemtrails  

- Palmemordet  

- Barack Obamas födelsedokument  

- Det amerikanska valet 2016  

- Med flera…  

 

  Det är således en imponerande mängd teman Werne hade valt att undersöka 

under de fyra år hans studier genomfördes.  

  I min artikel väcker jag frågan om ”faktaresistens”. Är det jag som är 

”faktaresistent” eller är det Werne som är ”faktaresistent” eftersom vi tolkar 

fakta så totalt olika och kommer fram till så olika slutsatser? För min diskussion 

omkring dessa teman hänvisar jag till min tidigare artikel. Den här gången är 

Wernes fokus ”ett mystiskt virus” (s.9). 

Var smittan planerad? 

Det är rubriken på bokens första kapitel. Werne berättar om de olika turer som 

gått omkring starten av smittan. Varifrån kom det? Hur uppstod det? Han 

redovisar ett antal källor som förmedlar sina upptäckter om hur Covid-19 

uppstått, källor som även jag tagit del av under de senaste två åren, med allt från 

ormar, fladdermöss, m.m. till att vara ett biovapen som skapats i laboratorium i 

Wuhan i Kina och sen spridits ut i världen. Wernes förlöjliganden av de 

”konspirationsteoretiker” som diskuterar dessa frågor är så subtila att man nästan 

måste vara ”konspirationsteoretiker” själv för att ”förstå” dem. 

  Det är svårt att som ”lekman” inom det medicinska området försöka förstå. 

Jag är social- och beteendevetare. Finns det ett virus eller inte? Är det den vanliga 

influensan och förkylningen som fått nytt namn för att skrämma mänskligheten 

till lydnad, acceptera nerstängningar, använda munskydd, frivilligt isolera sig, ta 

vacciner, m.m. som vissa författare hävdar. Eller är det ett extraordinärt virus som 

vi faktiskt behöver skydda oss mot, som andra författare hävdare? 

  Jag har läst och lyssnat på experter som Dr Andrew Kaufman som bland 

annat menar att Covid-19 viruset aldrig har isolerats, något som flera experter 

tagit upp. Jag har lyssnat på WHOs tidigare medarbetare Astrid Stuckelberger 

som menar att pandemin är planlagd, vilket många, många fler medicinska 

experter framfört. Jag har läst Sucharit Bhakdis och Karina Reiss’ bok 

”Falsklarm om Corona” (2020) och skrivit en artikel om den som ligger på min 

Boksida.2 Jag har också läst Dr Judy Mikovits avslöjande bok ”Plague of 
 

2 Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med inriktning på mikrobiologi och 

infektionsepidemiologi. Han var tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk 

mikrobiologi och hygien vid Johannes Gutenberguniversitetet i Mainz och har publicerat över 
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Corruption - Restoring Faith in the Promise of Science” (2020). Judy Mikovits 

har arbetat på flera välkända forskningsinstitutioner i USA, exempelvis det 

ökända Fort Detrick i USA där biologiska vapen framställs. I sin bok kommer 

hon inte in på Covid-19. Hon tar dock ingående upp vacciner. Min artikel om 

hennes bok ligger på min Boksida.3 Hon deltog i en mycket intressant och mycket 

spridd intervju som heter ”Plandemic”.4 Kent Werne nämner henne och beskriver 

henne som ”en diskrediterad amerikansk biokemist” (s. 110) Att ”diskredite-

ringen” berodde på att hon var mycket kritisk mot etablissemangets korrupta 

agerande och att hon gick ut offentligt med sin kritik, nämner han inte. Judy 

Mikovits berättar ingående om hur hon hanterats av läkemedelsforskarna när hon 

fört fram kritik. Werne använder ett par sidor för att övertyga läsaren om att Judy 

Mikovits inte är en trovärdig källa. Jag har sett den metoden användas för att 

diskreditera andra samhällskritiska författare.  

  En källa som naturligtvis blir extra diskrediterad, även av Kent Werne, är 

författaren David Icke, som får ganska stort utrymme i boken. David Icke är nog 

en av de mest karaktärsmördade författare och föreläsare denna värld har skådat. 

Trots det har han under flera decennier fortsatt att förmedla resultaten av sin 

forskning. Han har orkat stå emot hånen och fortsatt berätta. Idag är han en källa 

även för seriösa forskare och han drar numera fulla arenor på sina föredrag. Han 

är en modig kämpe och värd all beundran och även att lyssnas på. Den 

information som blev mest förlöjligad – även av mig en tid – var teorin om 

”reptilfolkets” makt i världen. Jag och många med mig har tack vare hans 

tålamod och envishet insett att han nog har rätt och har själva börja forska. 

  Jag läste också Sebastian Rushworths bok ”Varför det mesta du vet om 

Covid-19 är fel - En evidensbaserad utvärdering” (2021).5 Förutom dessa källor 

har jag läst och försökt förstå mängder av artiklar och lyssnat på mängder av 

föredrag på nätet.  

  Kent Wernes analys av virusets uppkomst och vilka som låg bakom är 

imponerande. Samtidigt som källor spred information om pandemins uppkomst så 

följdes den av en ”infodemi” enligt WHO (s. 24), d.v.s. en epidemi av 

information på sociala medier. Här för Werne en diskussion om den nya 

 

300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Karina Reiss är professor och forskare vid Christian 

Albrechtsuniversitetet i Kiel med inriktning på biokemi, infektioner, cellbiologi och medicin. 

Hon har publicerat över 60 artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

http://www.piahellertz.com/Falsklarm_om_Corona.pdf  
3 Plague of Corruption - Restoring Faith in the Promise of Science Av Dr Judy Mikovits & 

Kent Heckenlively, JD Med förord av Robert F. Kennedy Jr (2020) - 

http://www.piahellertz.com/Judy_Mikovits-Plague_of_Corruption.pdf  
4 https://www.brighteon.com/358d50f9-6560-4030-967d-cc1be5f75eba  
5 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Varfor%20_det_mesta_du_vet_om_Covid-19_ar_fel.pdf  

http://www.piahellertz.com/Falsklarm_om_Corona.pdf
http://www.piahellertz.com/Judy_Mikovits-Plague_of_Corruption.pdf
https://www.brighteon.com/358d50f9-6560-4030-967d-cc1be5f75eba
http://www.piahellertz.com/Varfor%20_det_mesta_du_vet_om_Covid-19_ar_fel.pdf
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teknikens risker. Han refererar till den amerikanske statsvetaren David Rothkopf 

som menar att denna teknik ”skulle öppna dörren till ett nytt informations-

samhälle… ett kunskapssamhälle…”, men att det också spred ”inte bara fakta, 

utan också felaktig information, av desinformation och propaganda…” (s. 24). 

  Ett mycket intressant kapitel har rubriken ”I pestens tid” (s. 64 ff). Där går 

Werne igenom historien om pesten, digerdöden, på 1300-talet. Han berättar också 

kort om smittkoppor, mässling, tyfus med mera samt ganska ingående om 

spanska sjukan i slutet av första världskriget. På 1980-talet kom HIV och Aids, 

vilket Werne också berättar ingående och intressant om.  

  En författare som berättar mycket intressant om Aids är medicinjournalisten 

Ingemar Ljungqvist i boken ”AIDS TABU Ursprung – Utveckling – Behand-

ling” (1992) som jag läste 2013 och skrev en artikel om.6 Jag rekommenderar 

både Wernes kapitel och Ljungqvists bok för en djupare förståelse för sjuk-

domens uppkomst och spridning. 

Vacciner 

Naturligtvis kommer Kent Werne in på vaccinerna. Han ägnar ett kapitel åt 

temat med rubriken ”Vaccinskräcken” (s. 89 ff). Han inleder kapitlet med att 

ange dödstalen. Om dessa tvista de lärde, så jag ska inte gå in på siffror. 

Överlåter det till sifferintresserade. En fråga som snart dök upp för mig var: 

”Var det nån skillnad på den vanliga höst- och vinterinfluensan och Covid-19?” 

Jag vet fortfarande inte eftersom de mängder av artiklar som förmedlade siffror 

använder olika parametrar. Visselblåsande läkare och sjuksköterskor berättar att 

alla som dör, oavsett om det är cancer, lunginflammation, trafikolyckor m.m. 

och som testats positiva med PCR-testet får dödsdiagnosen Covid-19 – och i 

USA lär sjukhusen och läkarna få extra betalt om de anger den diagnosen. 

  När det gäller PCR-testerna så är de nu föremål för rättslig prövning. Den 

tyske advokaten Reiner Fuellmich samarbetar med hundratals advokater och 

medicinska experter för att utreda användningen av PCR-tester för att bedöma 

om människor är smittade eller inte. Han kallar pandemin för en ”testpandemi” 

och menar att den är ett brott mot mänskligheten. Vi väntar på resultatet av 

arbetet. 

  En komisk historia handlar om när Elon Musk, VD på bl.a. SpaceX och 

Tesla besökte Sverige i november 2020. När han kom hem till USA kände han 

sig förkyld och lät testa sig. Smittad eller inte smittad? Resultatet var dock 

oväntat. Techentreprenören blev förvånad över resultaten och skriver på Twitter 

att något ”extremt skumt försiggår” (Dagens PS 14/11 2020). Elon Musk gjorde 

nämligen fyra tester med samma maskin och samma sjuksyster. Två av testerna 

var positiva och två var negativa.7 En annan lika rolig historia handlar om 

 
6 http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf  
7 https://parnassen.wordpress.com/2020/11/22/fler-fall-med-pcr-test-som-hit  

http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf
https://parnassen.wordpress.com/2020/11/22/fler-fall-med-pcr-test-som-hit
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Tanzanias president som lät testa en papaya, en get och en dieseldunk och fick 

positiva svar. Då tog bort han den lockdown som landet hade. Ingen pandemi 

spreds i Tanzania. Till historien hör dock att vissa källor menar att presidenten 

sannolikt blev mördad efter det. Andra källor menar att han dog av Covid-19. 

  En svensk författare som kom att djupstudera Covid-19 och vaccinerna var 

Börje Peratt, Humanism & Kunskap. I sin artikel ”Visselblåsare mot Corona-

krisen alltfler” (2020) berättar han om information han fått från ”professionella 

utövare inom sjukvården som kunnat konstatera om något är upprörande fel vad 

gäller rapportering som vård”.8 Jag gör ett kort utdrag ur artikeln: 

Flera vittnesmål handlar om att äldrevården har låtit äldre ligga och dö på sina 

rum utan mat och vätska. Trots att man inte sedan gjort någon obduktion så har 

dödsattesten blivit covid. I USA får läkare tusentals kronor för att utfärda sådana 

bedrägliga dokument. Flera visselblåsande läkare har ställt sig frågande till varför 

myndigheterna önskar skriva upp dödstalen med påståenden om covid och att 

man vägrar behandla med vetenskapligt bevisade framgångsrika metoder där 

man bortsett från beprövad erfarenhet, det som annars i Sverige är en domine-

rande grundprincip. 

Börje Peratt har i sin artikel också en länk till information om att 640 läkare 

redan 2020 uttalade sig om att Covid var en bluff.9 Den 2 december 2021 skriver 

Börje att han har en dröm: 

Jag har en dröm om att massmedierna och journalister ber landets såväl vakna 

som sovande folk om ursäkt för att de brutit mot sitt journalistiska uppdrag och 

spridit lögner och skräckpropaganda. 

Jag har en dröm om att förrädarna avsätts från sina poster och ersätts med 

kompetent medmänsklighet. 

Jag har en dröm om att de skrämda och indoktrinerade återfår sitt sunda förnuft 

och inser att de blivit grundlurade av en främmande fientlig makt som tjänar 

miljarder på skadliga insatser.     

Jag har en dröm om att de som varit mina vänner för livet återfår förståndet, 

klarar sig från sina skadliga insprutningar och att vi kan försonas och bli vänner 

igen.10 

 

Den 20 december 2021 avled han efter en tids sjukdom...   

  En källa som förmedlar omfattande forskning med mera om riskerna med 

vacciner är den amerikanske juristen och författaren Robert F Kennedys sida 

Children's Health Defense som man kan prenumerera på.11 De skriver på sin 

hemsida: ”Vårt uppdrag är att få slut på barnhälsoepidemier genom att arbeta 
 

8 https://humanismkunskap.org/2020/08/10/visselblasare-mot-coronakrisen-alltfler/  
9 https://humanismkunskap.org/2020/05/18/la%cc%88kare-ifra%cc%8agasa%cc%88tter-

coronastrategi/  
10 https://newsvoice.se/2021/12/borje-peratt/  
11 team@childrenshealthdefense.org  

https://humanismkunskap.org/2020/08/10/visselblasare-mot-coronakrisen-alltfler/
https://humanismkunskap.org/2020/05/18/la%cc%88kare-ifra%cc%8agasa%cc%88tter-coronastrategi/
https://humanismkunskap.org/2020/05/18/la%cc%88kare-ifra%cc%8agasa%cc%88tter-coronastrategi/
https://newsvoice.se/2021/12/borje-peratt/
mailto:team@childrenshealthdefense.org
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aggressivt för att eliminera skadliga exponeringar, hålla de ansvariga 

ansvariga och upprätta skyddsåtgärder för att förhindra framtida skador”. 

Under de senaste åren har det i huvudsak handlat om vaccinerna och deras risker 

och konsekvenser. 

 

 
 

Kritik av kritiker 
Det är intressant att studera vilka metoder Ken Werne använder för att 

misstänkliggöra och ifrågasätta kritiska källor. Kapitlet om vacciner är mycket 

innehållsrikt och intressant. För mig är det både obegripligt och fascinerande hur 

man kan studera de kritiska källor han studerat och samtidigt fortsätta vara 

kritisk till kritiker och kalla oss ”konspirationsteoretiker” samt på ett subtilt sätt 

förlöjliga våra tolkningar av samma fakta. Ett av många exempel är när han 

kallar en av mina favorittidningar, Nya Tider, för en ”högerextrem 

konspirationstidning” (s. 101). ”Nya Tider hetsar mot invandring, men också 

mot vacciner” (s. 102). Det är väl det sättet att argumentera som man brukar 

kalla ”guilt by association”?  

  Wernes böcker har getts ut på Ordfronts förlag, som är ”vänsterorienterat” 

och hans arbete höjs till skyarna av EXPO, en organisation som jag och mina 

”konspirationsteoretiskt” orienterade vänner kallar för ”vänsterextrem”, medan 

de själva kallar sig ”radikala”. Vad innebär det egentligen att vara radikal? Jag 

Googlade och hittade följande definitioner på synonymer.se.  

 
  adj. 

0. grundlig, genomgripande, avancerad 

1. vänstersinnad, vänstervriden, progressiv, reformivrig 

  motsatsord 

2. ytlig; måttlig 

3. högervriden, konservativ, reaktionär 

  

Så nu är jag inte bara ”konspirationsteoretiker”, jag är också ytlig och måttlig 

och reaktionär. Jag trodde att jag var åtminstone grundlig och jag är positiv när 

https://www.synonymer.se/sv-syn/grundlig
https://www.synonymer.se/sv-syn/genomgripande
https://www.synonymer.se/sv-syn/avancerad
https://www.synonymer.se/sv-syn/v%C3%A4nstersinnad
https://www.synonymer.se/sv-syn/v%C3%A4nstervriden
https://www.synonymer.se/sv-syn/progressiv
https://www.synonymer.se/sv-syn/reformivrare
https://www.synonymer.se/sv-syn/ytlig
https://www.synonymer.se/sv-syn/m%C3%A5ttlig
https://www.synonymer.se/sv-syn/h%C3%B6gervriden
https://www.synonymer.se/sv-syn/konservativ
https://www.synonymer.se/sv-syn/reaktion%C3%A4r
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det gäller reformer om de sker utifrån människornas verkliga och naturliga 

behov. Nåja jag släpper det…  

  Ett tema som engagerat mig lite är begreppen ”vänster” och ”höger”. Jag 

tycker inte längre att de beskriver verkligheten. Motsättningarna idag handlar 

inte längre om ”klasskamp” och kampen mot det kapitalistiska samhället, utan 

snarare om synen på vilket samhälle man vill ha och det står snarare mellan 

”patrioter/nationalister” å ena sidan och ”globalister” å andra sidan. 

Patrioterna är vi som vill värna om Sverige, vårt hemland, vårt språk, vår kultur, 

våra rötter m.m., medan globalisterna snarare strävar efter den gränslösa, 

mångkulturella världen, även om jag inte är så säker på att alla som kallar sig 

”vänster” förstår det. Det verkar dock som om de som kallar sig ”vänster” 

stödjer den globalistiska samhällsutvecklingen. Och det blir extra kusligt om de 

inte förstår det.  

  Jag vill ta ett mycket intressant exempel som trasslar till det, nazisterna, 

d.v.s. nationalsocialisterna, ett socialistiskt parti som strävade efter ett starkt 

Tyskland. Att kalla dem ”högerextrema” gör det svårt att förstå deras agenda. 

Att de sen hade galna idéer om det ”ariska folket” m.m. och sysslade med ockult 

träning och omänsklig forskning tillhör ett annat fack än ”vänster” och ”höger”. 

Men detta var ett sidospår, som jag dock önskar att någon ville fördjupa sig i. 

  Ett annat exempel på fenomenet att misstänkliggöra och ifrågasätta kritiska 

källor är kapitlet ”Pandemiförnekarna” (s. 114 ff). Begreppet ”förnekare” leder 

naturligtvis de flestas associationer till begreppet ”förintelseförnekare” om 

nazisternas ”utrotning” av judar under andra världskriget, d.v.s. ”guilt by 

association”.  

  När jag ändå nämner ”förintelsen” och ”utrotning av judar” vill jag göra 

ännu ett sidospår. Sen WWII och Nürnbergrättegångarna har vi indoktrinerats 

med att sex miljoner judar gasades ihjäl i nazisternas koncentrationsläger, trots 

att flera modiga forskare under senare år har undersökt och kommit fram till att 

det är fysiskt och praktiskt omöjligt.12 Enligt Röda korsets frisläppta 

dokumentation dog lite drygt 271,000 fångar, judar, homosexuella, katoliker, 

kriminella i lägren. Listan frisläpptes i samband med Sovjetunionens kollaps.  

  En intressant uppgift var att Röda korset var välkomna till nazisternas 

koncentrationsläger men inte till de franska eller brittiska. En överraskning när 

jag studerade detta var att även Sverige hade koncentrationsläger som Tage 

Erlander ansvarade för.13  

 
12  Mina artiklar finns på min Boksida - The Six Million - Fact or Fiction? av Peter Winter 

(2015) http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf  

Breaking the Spell - The Holocaust: Myth & Realty av Dr Nicholas Kollestrom - 

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

Förintelseindustrin - Exploateringen av nazismens offer av Norman G. Finkelstein (2001) - 

http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf  

 
13 https://svenskhistoria.se/svenska-koncentrationslager-i-tredje-rikets-skugga/  

http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf
http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf
http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf
https://svenskhistoria.se/svenska-koncentrationslager-i-tredje-rikets-skugga/
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Det skapas minnesdagar och minnesmuseum och studieresor till Auschwitz  

m.m. för att hedra de mördade judarna, som liksom övriga fångar, i huvudsak 

verkar ha dött av svält, hårt arbete och tyfus, även om några även mördades. 

Nazisterna ville ha gratis slavarbetare till sina fabriker, då exempelvis 

Auschwitz hade sjukvård, fotboll, simbassäng och konserter för att hålla 

fångarna arbetsföra. Några läger var genomfartsläger för de judar som skulle 

transporteras till det nya Israel som etablerades efter kriget i Palestina. 

 

 



9 

 

 

  Ingen talar om minnesdagar och minnesmuseum för de verkliga folk-

morden i världen: 

  
- Maos – enligt olika källor dödades 48-78 miljoner i Kina (1949-1976) 

- Enligt olika källor dödades mellan 25-40 miljoner ryssar i kommunistiska 

Sovjet under Lenins och Stalins tid (1922-1991). 

- Omkring 8-20 miljoner ukrainare mördades genom medveten svält på order av 

Stalin – det kallas Holodomor (1932-1933) 

- Vid slutet av WWII svältes och mördades omkring 1,7 miljoner tyska soldater 

ihjäl i koncentrationsläger i Tyskland. Skyldiga: de allierade, England, 

Frankrike och USA. 

Folkmord pågår fortfarande i världen… Men ingen hedrar dessa folk… Varför? 

Siffran sex miljoner judar som lidit har förekommit i tidskrifter sen början av 

1900-talet.14 Sex miljoner verkar vara en helig siffra inom judendomen. "De 

saknade 6 miljonerna måste finnas innan judarna kan återvända till det 

Utlovade Landet" enligt Ben Weintraub i hans bok “The Holocaust Dogma of 

Judaism”(1995).15 

  Begreppet ”förnekare” har också ymnigt använts om oss som inte tror på 

den ”globala uppvärmningen” och hoten från koldioxiden. Vi kallas ”klimat-

förnekare”.16 Numera är vi också ”pandemiförnekare” och ”vaccinförnekare”. 

Vi är verkligen enormt gräsliga… Det är nog vi som behöver utrotas nu… Fast 

det räcker kanske om våra röster tystas genom förlöjliganden, karaktärsmord 

och censur av alternativa medier där våra röster fortfarande kan höras, även om 

”faktagranskare” försöker försvåra för oss. 

  Självklart räknar Werne också upp ett antal tidningar som ingår i gruppen 

”konspirationsteoretiska” källor, förutom tidigare nämnda Nya Tider nämner 

han Torbjörn Sasserssons NewsVoice där ”vaccinkritiska artiklar mixas med 

pseudovetenskap, nyandlighet och konspirationsteorier”. Vaken.se och 2000-

Talets Vetenskap klumpas också ihop med de källor Werne räknar in bland 

”konspirationsteoretiska” källor (s. 102). Förlaget Anarchos får sig också en 

känga. Dom ger ut böcker om ”Illuminati, Bilderberggruppen och rymdödlor” 

(s. 102). Anarchos råkar vara mitt favoritförlag. Jag har läst flera av deras 

 
14 http://dsm.nu/wp-content/uploads/2017/11/DSM-417-20-22.pdf  

Se också https://forum.codoh.com/viewtopic.php?t=6017.  
15 Cosmo Publishing, Washington 1995, sidan 3. Ladda hem boken här: 

https://ia801906.us.archive.org/6/items/WeintraubBenTheHolocaustDogmaOfJudaism/Weintr

aub_Ben_-_The_Holocaust_Dogma_of_Judaism.pdf 
16 Jag har skrivit en bok om detta, ”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en 

ny världsordning”. Den ligger för gratis läsning på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Bocker.htm  

http://dsm.nu/wp-content/uploads/2017/11/DSM-417-20-22.pdf
https://forum.codoh.com/viewtopic.php?t=6017
https://ia801906.us.archive.org/6/items/WeintraubBenTheHolocaustDogmaOfJudaism/Weintraub_Ben_-_The_Holocaust_Dogma_of_Judaism.pdf
https://ia801906.us.archive.org/6/items/WeintraubBenTheHolocaustDogmaOfJudaism/Weintraub_Ben_-_The_Holocaust_Dogma_of_Judaism.pdf
http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
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böcker och skrivit artiklar om dem som ligger på min Boksida.17 Jag 

rekommenderar mycket varmt förlagets böcker. 

  Som sagt, Kent Werne och jag har totalt olika glasögon när vi betraktar 

världen och de berättelser som beskrivs om världen. 

 

       

Holistiska behandlare och kritiska forskare 

Ett för mig ganska omskakande avsnitt i boken är när Kent Werne namnger och 

kritiserar ett antal personer som betytt mycket för människor som söker 

alternativ till skolmedicinen, bland annat mig. Han nämner Linda Karlström 

som driver en mycket intressant informationssida om vacciner18. Han nämner 

Sanna Ehdin, som skrivit många böcker inom hälsa och alternativ behandling.19 

Han nämner Sara Boo som är ordförande för den svenska grenen av National 

Health Federation, NHF, som förespråkar alternativa behandlingar bland annat 

mot cancer.20   

  Det har startats en proteströrelse av kritiska läkare och forskare, World 

Doctor Alliance. Kent Werne berättar att man hade haft en samling ”under 

almarna i Kungsträdgården” den 31 oktober 2021. Bland talarna nämner han 

den tyske läkaren Heiko Schöning som beskriver ”coronaåtgärderna som 

organiserad brottslighet”, professorn i biomedicin Dolores Cahill som bland 

annat menar att Covid-19 är en ”harmlös smitta” och den svenske holistiske 

läkaren Mikael Nordfors, som menar att Sverige blivit en diktatur (s. 122). 

Mikael Nordfors skrev en avslöjande bok ”Demosokrati Spartacus 2,0 - 2020-

talets slavuppror” där han bland annat berättar följande: 

 
Mina vänner i den nybildade World Doctors Alliance som var med och 

anordnade massmötena i London och Berlin, där jag fick den stora äran att hålla 

tal inför tiotusentals åskådare, har också skickat in obearbetade tester, det vill 

säga bomullspinnar som aldrig har exponerats för någon näs-slemhinna, och fått 

tillbaka positiva Covid-19-resultat (s. 61).21 

 
17 http://www.piahellertz.com/Bocker.htm  
18 Vaccin och biverkningar - https://vaccin.me/redaktion/  
19 https://ehdin.com/  
20 https://www.thenhf.se/  
21 Jag skrev en artikel om boken som ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Demosokrati_Spartacus_2.0.pdf  

http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
https://vaccin.me/redaktion/
https://ehdin.com/
https://www.thenhf.se/
http://www.piahellertz.com/Demosokrati_Spartacus_2.0.pdf


11 

 

 

 
 

Werne fortsätter: ”Sedan hoppade en av konspirationsbubblans mest välbekanta 

gestalter upp på flaket: Ole Dammegård…” (s. 123).  

  Ole Dammegård har verkligen blivit en nagel i ögat på makten genom sina 

analyser av händelser i världen som kallas ”false flags”, vilket är av makten 

iscensatta händelser, olyckor och katastrofer som har ett särskilt syfte, vilket är 

olika för de olika händelserna. Werne berättar till och med om Oles fantastiska 

böcker ”Statskupp i slowmotion” som finns i två delar och han berättar vad den 

innehåller på ett sätt som är klart förlöjligande (s. 123). Jag får naturligtvis ett 

ofta använt ord i huvudet – Kent Werne verkar ha läst Oles bok som ”fan läser 

Bibeln” – om han nu har läst den och inte bara innehållsförteckningen.  
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 I slutet av boken, i kapitlet ”Sanning och lögn” berättar Werne om 

frihetskämpen Filip Sjöström på ett förlöjligande sätt (s. 180 ff). Han får flera 

sidor i boken. Filip borde bli stolt. 

 

 
 

Varför spreds coronaviruset? 

Kent Werne refererar källor som hävdar att coronavirusets syfte var att ge 

läkemedelsindustrin möjligheter att tjäna pengar på ”botemedel”, d.v.s. vacciner. 

Werne nämner Bill Gates och hans stiftelse. Han skriver att Gates visserligen är 

”stormrik” men att han också har skänkt mer än 300 miljarder till ”välgörande 

ändamål”. Eftersom Gates äger massor med ”välgörenhetsorganisationer” så 

kan man dra slutsatsen att han egentligen skänker pengar till sig själv. J.D. 

Heyes skriver i en artikel på Natural News:22 

Bill och Melinda Gates har via sin Gates Foundation donerat miljarder dollar för 

att finansiera nya vacciner, vilka i själva verket har orsakat stor skada för ett stort 

antal människor. Men med omkring en miljon virus i tillvaron som vi fortfarande 

inte vet någonting om, är det troligt att Gates Foundation och andra globalister 

kommer att ge mer resurser till utveckling av nya vacciner.  

Flera källor menar att det i grunden handlar om att minska populationen. 

Det verkar otänkbart, men när du undersöker fakta och några av Bill Gates egna 

uttalanden, kommer man att själv upptäcka vad som är den exakta planen. 

  William F. Engdahl är en ledande analytiker av den geopolitiska nya 

världsordningen och författare till ett flertal bästsäljande böcker. Han menar i sin 

bok ”Hotet mot livet - Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda” (2013)23 

att både David Rockefeller och mångmiljardären Bill Gates är uttalade 

förespråkare för eugenik, ”rashygien” eller ”arvshygien”, ”speciellt vad gäller 

 
22 Bill Gates quietly funding effort to develop thousands of new vaccines that conveniently ‘might’ become 

pandemics – 5 jan. 2017 - https://www.naturalnews.com/2017-01-05-bill-gates-quietly-funding-effort-to-

develop-thousands-of-new-vaccines-that-conveniently-might-become-pandemics.html  
23 Min artikel om Engdahls bok ligger på min Boksida - 

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

https://www.naturalnews.com/2017-01-05-bill-gates-quietly-funding-effort-to-develop-thousands-of-new-vaccines-that-conveniently-might-become-pandemics.html
https://www.naturalnews.com/2017-01-05-bill-gates-quietly-funding-effort-to-develop-thousands-of-new-vaccines-that-conveniently-might-become-pandemics.html
http://www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf
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de mörkare raserna” (s. xv i förordet). Bill Gates filantropiska verksamhet, hans 

”enorma insatser” för världens fattiga, väcker världens beundran. Men hans 

dolda motiv är i stort sett okända, även om coronapandemin börjat avslöja hans 

verksamhet. Bill Gates far, William H. Gates Sr, var länge involverad i ras- 

hygiengruppen Planned Parenthood, en organisation som har sina rötter i den 

amerikanska Eugenics Society.24 I en intervju år 2003 med PBSs (Public 

Broadcasting Station) reporter Bill Moyers, medgav Bill Gates att hans far var 

chef för Planned Parenthood som grundades på idén att de flesta människor 

bara är "lättsinniga slöfockar" och "mänskliga ogräs" i behov av utgallring.25   

  Bill & Melinda Gates Foundation är en av de största aktieägarna i 

gigantföretaget Monsanto som är ett multinationellt kemi-, läkemedels-, 

livsmedels- och jordbruksföretag och som är världens näst största producent av 

genmodifierade frön, GMO. Med olika tvångsmedel och vetenskapliga lögner 

försöker Monsanto pracka på världens befolkning genmanipulerade utsäden. 

Många tragedier har följt i dess spår. 

    Bill Gates insatser när det gäller vaccin i utvecklingsländerna har nu 

utsatts för omfattande kritik. Bill Gates talar om ”nya vacciner som skulle 

minska planetens födelsetal”. På en TED-konferens 2010 håller han tal om detta 

och säger: 

 
Först av allt har vi befolkningen. Världen i dag består av 6,8 miljarder 

människor. Vi är på väg upp mot cirka 9 miljarder. Om vi nu gör ett riktigt bra 

jobb när det gäller nya vacciner, hälso- och sjukvård och tjänster för reproduktiv 

hälsa, kanske vi kan sänka den med 10 eller 15 procent.  

 ”Problemet med överbefolkningen” i världen är en gammal agenda som 

flera författare tagit upp till behandling. År 1968 kom Paul Ehrlichs bok 

”Population Bomb”. Boken kom ut i svensk översättning år 1972 och hette då 

”Befolkningsexplosionen”. Ehrlichs tes var att det var för mycket folk på 

Jorden. Det handlade inte om att hitta sätt att utveckla underutvecklade länder 

och att hjälpa till med rent vatten, sanitära förbättringar eller framgångsrik 

odling med mera. ”Befolkningskontroll är enda lösningen”. Ehrlich liknande 

mänskligheten med cancerceller som växer okontrollerbart. ”Vi måste ändra 

fokus från behandling av symtomen till att skära ut cancern,” skrev han. 

Befolkningskontrollen måste ske med tvång om inte frivillighet fungerar.  

Ehrlich tankar har sedan förmedlats av andra, bland annat Bill Gates.  

  Ett intressant fenomen är de s.k. Georgia Guidestones i Georgia. Det är fyra 
 

24 Huff, Ethan A. (2012) Bill Gates, Monsanto, and eugenics: How one of the world's 

wealthiest men is actively promoting a corporate takeover of global agriculture, Natural 

News, 29 febr. 2012. 
25 Kritiken mot Planned Parenthood har blivit mycket omfattande under senare år, exempelvis 

för att organisationen är inblandad i handeln med foster, babisar och deras organ och blod 

m.m. - https://www.blacklistednews.com/article/82520/investigation-planned-parenthood-

staffers-aid-child-sex-abuse.html   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Multinationellt_f%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kemedel
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Genetiskt_modifierade_organismer
http://sv.wikipedia.org/wiki/1972
https://www.blacklistednews.com/article/82520/investigation-planned-parenthood-staffers-aid-child-sex-abuse.html
https://www.blacklistednews.com/article/82520/investigation-planned-parenthood-staffers-aid-child-sex-abuse.html
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enorma stenblock på vilka det står tio budord på åtta olika språk. Det första 

budordet är: ”Håll den mänskliga populationen under 500,000 000 i ständig 

balans med naturen”. 

 

    
 

James Delingpole som skrivit boken ”Watermelons - How Environmentalists 

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

Future” (2012) räknade ut att 14 av 15 personer då måste dödas.26 Watermelons 

– vattenmeloner symboliserar de människor som är gröna utanpå och röda inuti. 

 

”En strålande konspiration” 

Det är intressant att Kent Werne också tar upp 5G till diskussion. Även här 

beskriver han utseendet på den källa han använder inledningsvis, ”En man med 

rakad skalle och trimmat helskägg” berättar om hur aktivister tänt eld på en 

mobilmast som sänder 5G. Den uteseendebeskrivningen ger snabbt känslan av 

en högerextremist, eller hur? Jag känner flera som har ”rakade skallar”, d.v.s. är 

flintskalliga med snyggt skägg utan att vara extremister på något sätt, varken 

vänster eller höger.  

  Nu handlar det om hälsan, om 5G är skadligt för vår hälsa eller om det 

också är en ”konspirationsteori”. En teori som dök upp i ett tidigt skede var att 

samtidigt som Covidviruset började spridas i Wuhan i Kina så hade 5G-

masterna byggts ut kraftfullt på samma plats. Vissa experter menade att 

symptomen på Covid var desamma som de symptom strålningen från 5G-

masterna gav.  

  Varning för strålning från mobiler har förmedlats sen vi började använda 

tekniken. Den förste som fick mig att intressera mig lite för frågan var Örjan 

Hallberg som var miljökoordinator på Ericsson. Han hade blivit utnämnd till 

expert inom området Reliability Engineering (”tillförlitlighetsingenjör”) år 1996.  

Han skrev en bok med den långa titeln ”Innan bubblan brister… - En bok om 

våra myndigheters ovilja att fastställa orsaken till den snabbt vittrande 

folkhälsan i Sverige och i de andra nordiska länderna sedan hösten 1997” som 

 
26 Min artikel om boken finns på - http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf  

http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
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jag skrev en artikel om.27 

  Den andra källan som fick mig att tänka till var Mona Nilsson, som driver 

informationssidan Strålskyddsstiftelsen, där hon presenterar forskning om 

strålningens risker och konsekvenser.28 Den får sig en liten känga av Kent 

Werne (s. 40). Mona Nilsson har skrivit en bok ”Spelet om 3G - Fakta och 

desinformation i det trådlösa samhället” (2005) som jag inte läst. Däremot läste 

jag ”Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälso-

skandal” (2010) och skrev en artikel om den.29 Det ledde till att jag köpte en 

”Electrosmog meter” av teknik- och strålningsexperten Kalle Hellberg som 

driver företaget Maxicom. Mätaren visade skrämmande höga nivåer i min 

bostad. Vid den tidpunkten erbjöds vi i villaområdet att få fiber indraget till 

reducerat pris, så jag nappade på det. För totalt cirka 30,000 kronor försvann i 

princip all strålning. När jag nu mäter så har jag bara strålning omkring den lilla 

apparat som sladdarna till telefon, TV och dator är inkopplad i. Jag vet inte ens 

vad den heter. 

 

                      
                Här syns det att det lyser rött högt upp. På alla andra ställen ligger ljuset på grönt. 
 

  Detta område är lika svårförståeligt för mig som det medicinska området 

är, man jag ville ändå försöka förstå för att själv kunna ta ställning. Ett beslut jag 

fattade efter dessa och ytterligare studier är att jag har fast telefoni i hemmet och 

sällan använder mobilen, som jag alltid stänger av när jag inte behöver den. Jag 

har också dator och TV kopplad till elnätet och använder inte WiFi.  

  Kent Werne däremot förlöjligar de som driver kritiken mot strålningen. Det 

 
27 http://www.piahellertz.com/Innan_bubblan_brister.pdf  
28 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/  
29 http://www.piahellertz.com/Mobiltelefons_halsorisker.pdf  

http://www.piahellertz.com/Innan_bubblan_brister.pdf
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
http://www.piahellertz.com/Mobiltelefons_halsorisker.pdf


16 

 

främsta objektet för hans karaktärsmord är kämpen Anders Sydborg, som gjort 

till en livsuppgift att upplysa om riskerna med strålning från olika källor. Han 

åker runt i Sverige och har med sig mätare som visar var strålningen är en fara 

för hälsan och har en kanal på nätet där han visar och berättar.  

 

                    
                                                Anders Sydborg i mätartagen 

 

  Wernes sätt att förlöjliga Sydborg är exempelvis ”mannen från småländska 

Överum som blivit rik på att handla med skrot … levt lyxliv och blivit tv-

kändis…” (s. 29). Vad har det med hans engagemang för att varna för strålning 

att göra? Anders har hjälpt massor med människor att förstå varför de haft hälso-

problem genom att mäta strålningen och kommit med konkreta förslag på 

förändring av strålningskällorna.  

  Som en parentes vill jag nämna Anders’ fantastiska insatser för att rädda 

kvar kontanterna, i en värld som vill slopa kontanter så vi ska bli helt beroende 

av bankerna. Han har fått flera restauranger och affärer att ta tillbaka kontan-

terna under sina resor i Sverige. Jag och flera av mina vänner vägrar att äta på 

restauranger eller handla i butiker som vägrar ta emot kontanter.  

  Werne kritiserar även en annan kritiker av strålningen, Dr Thomas 

Cowan, en holistisk läkare som bland annat också menar att barnsjukdomar är 

ofarliga och att de i stället bygger upp immunförsvaret hos oss. De ska inte 

vaccineras bort. När jag var barn fick vi alla barnsjukdomar av varandra. Vi var 

lite sjuka några dagar. Sen var det över. Trots att jag inte har medicinsk 

kompetens upplever jag att det verkar mer sannolikt och logiskt att vi ökar 

motståndskraften och stärker immunförsvaret genom att få sjukdomen. Vacciner 

har genom åren utsatts för mycket kritik av forskare. 

  Holistiska läkare har inte bara utbildat sig inom skolmedicinen utan även 

inom s.k. holistisk medicin, något som är vanligt i många andra länder, bland 

annat i Tyskland och Italien. I Sverige blir läkare förlöjligade och riskerar även 

sin läkarlegitimation om de studerar holistiska metoder. Ett känt exempel i 

Sverige är den nyligen bortgångne Göteborgsläkaren Erik Enby som botade 

allvarligt sjuka cancerpatienter med metoder som inte accepterades av den 
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etablerade medicinkåren. Han fick sin legitimation indragen men han fortsatte 

behandla på sin privatklinik med synnerligen framgångsrika resultat.30 

  Kent Werme menar att ”faktagranskare gick hårt åt” Cowans teori och 

”påpekade sakfel och logiska luckor”. Finns det någon grupp jag blivit alltmer 

kritisk till under ”pandemin” är det de som kallas ”faktagranskare”, en anonym 

grupp som till och med vid flera tillfällen avslöjats samarbeta med det företag 

som exempelvis säljer vaccinerna, bland annat Pfizer. 

  I en artikel av Dr Paul Craig Roberts som översatts av Lars Bern på 

Anthropocene med den svenska rubriken ”Så iscensattes Covidpandemin”31 

hävdar Roberts att: 

    
  Faktagranskare kontrollerar aldrig den officiella berättelsen. 

Detta innebär att faktagranskare bara är upprätthållare av berättelsen och skyddar  

etablissemanget. 

 

Dr Paul Craig Roberts är en amerikansk nationalekonom som var biträdande 

finansminister under Ronald Reagans presidentperiod. Han var biträdande 

redaktör för Wall Street Journal och Business Week. Han var dessutom 

kolumnist för Business Week, Scripps Howard News Service och Creators 

Syndicate. Han verkar ha på fötterna för sina uttalanden.  

  Werne skriver att “Den som lever i tron att forskarna är korrupta brukar 

också tro att myndigheter och mainstreammedier är det – att de dirigeras av en 

dold makt, en konspiration” (s. 31). Jag erkänner mig skyldig. Efter att ha läst 

bland annat professor Johan Thybergs bok ”Forskning till Salu - En 

Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda”32 och docent Ralf 

Sundbergs avslöjande böcker ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och 

läkemedelsindustrin” (2011)33 och ”Forskningsfusket bara fortsätter - 

Macchiariniskandalen & Karolinska Institutet - De ekonomiska och politiska 

drivkrafterna” (2016)34 så är det svårt att påstå att det inte förekommer 

korruption inom forskarkåren. Fast Werne medger att forskning ofta finansieras 

av näringslivet (s. 41). Vad är skillnaden mellan att ”finansieras av närings-

livet” och att ”korrumperas”? Det är väl ganska sannolikt att finansiering kan 

påverka forskningsresultaten. Som skräckexempel nämner han forskningen om 

tobak och lungcancer på 1950-talet. 

  Kent Werne till och med förlöjligar en av Sveriges främsta experter på 

 
30 Jag läste hans två böcker om sitt arbete - ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter 

sjukdomarnas väsen” - http://www.piahellertz.com/Erik%20Enby-Blod-Mod-Envishet.pdf 

och ”Läkaren som vägrar låta sig tystas” - 

http://www.piahellertz.com/Erik_Enby_Lakaren_som_vagrar_lata_sig_tystas.pdf  
31 https://anthropocene.live/2021/07/17/sa-iscensattes-covidpandemin/  
32 Min artikel på boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf  
33 http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf  
34 http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
http://www.piahellertz.com/Erik%20Enby-Blod-Mod-Envishet.pdf
http://www.piahellertz.com/Erik_Enby_Lakaren_som_vagrar_lata_sig_tystas.pdf
https://anthropocene.live/2021/07/17/sa-iscensattes-covidpandemin/
http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf
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cancer och mobilstrålning, Lennart Hardell, professor och cancerläkare från 

Örebro. I skrivande stund lyssnar jag på Dr Robert Malone som är en 

amerikansk läkare och biokemist. Hans tidiga arbete fokuserade på mRNA-

teknologi, läkemedel och forskning om läkemedelsåterställning. I videon menar 

han att Pfizer och CDC medvetet undanhöll vetenskaplig data från allmänheten, 

vilket ledde till skada och död för tusentals. "Att undanhålla vetenskapliga data 

utgör bedrägeri. CDC sprider medicinsk desinformation", säger Dr. Robert 

Malone. CDC, Centers for Disease Control and Prevention, är USA:s nationella 

folkhälsomyndighet. 

  Werne menar att ”konspirationsteoretiker” ägnar sig åt ”cherry pickings”, 

vilket innebär att vi plockar fakta som passar in i ”teoribygget” och ”ignorerar 

eller förkastar annat” (s. 42). Min upplevelse av att läsa hans böcker är att det 

är exakt det han också gör.  

 

Rymdödlorna 

Ett kärt begrepp som kritiker av ”konspirationsteoretiker” använder är begreppet 

”rymdödlor” – och det har jag verkligen full förståelse för. Det tog mig ganska 

mycket läsning innan jag började öppna ögonen för vad de författare som 

berättade om de utomjordiska varelser som beskrivs som ”Reptilfolket” menade. 

Egentligen var det först när jag själv började studera litteratur och artiklar om liv 

på andra planeter, besök av och möten med besökare från andra planeter med 

mera som jag började ”lyssna” och inte bara stöta bort. Flera författare som 

skriver om UFO, rymdresor, utomjordingar/extraterrestrials och liknande 

nämner ”reptilfolket” som en av dessa utomjordiska raser. Vissa författare, 

exempelvis David Icke, går till och med så långt att de menar att flera av de 

familjer i världen som har den verkliga makten är ”reptilvarelser” som kan 

förändra sin fysiska kropp, ”shape shifta”. Främst nämns Rothschildklanen, 

den brittiska kungafamiljen, Rockefellerklanen med flera.  

  Det lär vara omkring 55 olika utomjordiska raser som besöker oss och som 

har kontakter med olika grupper på Jorden. Jag vill kort nämna två författare 

som jag funnit mycket trovärdiga. Dels är det raketforskaren William Mills 

Tompkins, som arbetade i den innersta forskarkretsen under Apollopro-

grammet, när man arbetade för att ”landa en människa på månen och föra henne 

säkert tillbaka till jorden” som John F Kennedy uttryckte det.35 I sin enormt 

intressanta bok ”Selected by Extraterrestrials - My life in the top secret world of 

UFOs, think-tanks and Nordic secretaries” (2016) berättar Tompkins att de 

nazistiska forskarna i Tyskland hade hjälp av reptilfolket med sin rymd- och 

raketforskning och att den hjälpen fortsatte när de nazistiska forskarna 

 
35 50 år sedan Kennedys Måntal - https://www.nyteknik.se/popularteknik/50-ar-sedan-

kennedys-mantal-6345595  

https://www.nyteknik.se/popularteknik/50-ar-sedan-kennedys-mantal-6345595
https://www.nyteknik.se/popularteknik/50-ar-sedan-kennedys-mantal-6345595
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överfördes till USA under ”Operation Paperclip”.36 William Tompkins och de 

amerikanska raketforskarna hade hjälp av en annan ET-grupp, The Nordics.37 

Tompkins fick tillåtelse att ”berätta allt” när han skrev sin bok. Han dog för ett 

par år sedan 94 år gammal. Det finns intressanta intervjuer med honom på 

Youtube.  

 

 

  En annan författare som skrivit flera intressanta böcker om UFO, 

rymdforskningen och utomjordingar är Len Kasten. En av hans böcker heter 

“ALIEN WORLD ORDER - The Reptilian Plan to Divide and Conquer the 

Human Race” (2017).38 En annan författare som skrivit om utomjordingar, 

bland annat om ”reptilfolket”, är fil.dr. David M. Jacobs, som började 

undersöka kontroversen omkring oidentifierade flygande objekt, UFO, i 

Amerika redan under mitten av 1960-talet och har samlat över 40 års primära 

forskningsdata och analytiska hypoteser om ämnet. Dessutom har Dr Jacobs 

föreläst om ämnet UFO-bortförande vid universitet och högskolor över hela 

USA. Han berättar om många olika utomjordiska varelser i sin bok ”Walking 

Among US - The Alien Plan to Control Humanity” (2015).39 

  Ännu en intressant forskare är fil.dr. Michael Salla som är författare till 

”Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence” (2004) 

och grundare av den populära webbplatsen: Exopolitics.org. Han har haft 

 
36 https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip  
37 Min artikel om Tompkins bok ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf  
38 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf  
39 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip
http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
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akademiska heltidsanställningar vid Australian National University och 

American University, Washington DC. Han har doktorsexamen i statsvetenskap 

från University of Queensland, Australien. Under sin professionella akademiska 

karriär var han mest känd för att organisera en rad initiativ för medborgar-

diplomati vid konflikten i Östtimor, vilket finansierades av US Institute of Peace 

och Ford Foundation. Han är chefredaktör för Exopolitics Journal och 

sammankallande för Extraterrestrial Civilizations and World Peace Conference. 

Jag har läst hans bok ”The U.S. Navy’s Secret Space Program & Nordic 

Extraterrestrial Alliance” (2017) där han bland annat berättar om nazisternas 

samarbete med ”reptilfolket”.40  
  Det är lätt att, som Kent Werne gör, förlöjliga   dessa teorier eftersom de 

för ”den vanliga människan” är så ofattbara så de är nog bland de svåraste att 

våga och vilja öppna ögonen för. Jag vet av egen erfarenhet. Det som ändå 

gjorde att jag blev nyfiken var ju det faktum att vi vet att universum består av 

miljontals planeter. Det måste finnas levande varelser på massor av dem och alla 

ser säkert inte ut som oss jordmänniskor.  

 
 

Dessutom måste vissa planeter ha varelser som ligger miljontals år före Jordens 

invånare när det gäller teknisk utveckling, samtidigt som det måste finnas 

planeter med varelser som ligger långt efter oss i utvecklingen. De som ligger 

långt före oss måste ju sannolikt ha utvecklat teknik för att kunna färdas mellan 

planeter och solsystem.   

  Vi har officiellt lyckats ta oss till Månen, men inofficiellt, d.v.s. bland 

”rymdexperter” så fortsätter resorna till Månen och även till Mars och andra 

planeter, fast än så länge i hemlighet. Vi har fått hjälp att utveckla ”resetek-

 
40 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf  

http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf


21 

 

niken” till solsystemet, vilket exempelvis Leslie Watkins berättar om i boken 

”Alternative 3” (1978) men också Len Kasten i boken ”Secret Journey to 

Planet Serpo - A True Story of Interplanetary Travel” (2013).41  

Kent Werne spionerade 

Författaren berättar att han under hösten 2015 skapade en falsk identitet på 

Facebook för att kunna få insyn i ”annars slutna rum” (s. 45). Det tycker jag är 

en viktig forskningsmetod. Vi måste kunna undersöka – även i smyg. Spioner 

har under alla tider infiltrerat de grupper de vill avslöja. Det finns många 

spännande exempel. Idag underlättas detta med hjälp av tekniken, på gott och på 

ont. Jag minns att jag som ung kommunist kände mig ”segerviss” när en 

”kamrat” fick arbete på fabriken, så han skulle kunna påverka ”arbetarna”. 

  Werne berättar att han blev en del av gemenskapen som skapades på detta 

forum. Han var dock en ”besökare från en annan värld. Och det var verkligen 

skilda världar. I mitt vanliga flöde betraktades konspirationsteorier som kurösa 

falsarier, om de alls diskuterades. I mitt alternativa flöde var konspirations-

teorier vedertagna sanningar” (s. 46). Det får mig att undra om jag har några 

”spioner” bland mina Facebook-”vänner”… Nåja, de får väl hållas då… 

 

 
41 Min artikel om boken - http://www.piahellertz.com/Secret_Journey_to_Planet_Serpo.pdf  

http://www.piahellertz.com/Secret_Journey_to_Planet_Serpo.pdf
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Mainstream Media publicerar inte ”foliehattar” 

Kent Werne berättar att det inte var lätt för ”konspirationsteoretiker” att sprida 

sina budskap förr, på 1900-talet. Visst kunde det hända att ”en ufolog eller 

privatspanare”42 bjöds in till en intervju, men ”sällan på sina egna villkor” (s. 

50). Detta gäller ju fortfarande, men nu har vi ”foliehattar” fått möjligheter att 

diskutera på de alternativa medier som utvecklats. Han berättar också att 

bokförlagen var ointresserade. ”De ville inte befatta sig med foliehattar” (s. 50). 

Tack och lov finns det idag ett och annat undantag, så det är nu möjligt att köpa 

intressanta böcker. Kent Werne använder ett helt kapitel åt att berätta om hur 

”foliehattarna” nu skapar sina egna sajter, grupper som ”förvandlades till eko-

kammare”. Sen räknar han upp ett antal såna ekokammare, där ”idéerna 

studsade runt i slutna rum”.  

  Werne berättar att WHOs digitala strateg Andrew Pattison flög till Silicon 

Valley. ”Målet var att förmå techjättarna att kraftsamla mot infodemin” (s. 54). 

I min begreppsvärld betyder det att effektivisera och öka censuren av olik-

tänkande. Det gick inte så bra ”i början”…”Infodemin föreföll lika svår att 

stoppa som coronaviruset” (s. 55). Men techbolagen ”blev allt skickligare med 

tiden” (s. 55). Vi är många som konstaterat att censuren av för etablissemanget 

oönskade inlägg hårdnat, ”algoritmerna” har blivit effektivare. Men det har 

också vi som vill värna vår yttrandefrihet. Vi hittar sätt att kringgå censuren. 

MEN – makten   intensifierar också. Jag märker exempelvis att länkar på många 

artiklar som jag kopierat och sparat från nätet för att lättare hitta dem, inte längre 

fungerar. 

  Förutom att makten har sina vapendragare, som exempelvis EXPO, Kent 

Werne och Näthatsgranskaren (som dock verkar ha tystnat nu efter avslöjanden 

om kriminellt agerande) så har Myndigheten för psykologiskt försvar 

återupprättats från 1 januari 2022.43 ”Eftersom hoten och 

påverkansmöjligheterna alltmer också utspelar sig på informationsarenan i syfte 

att påverka befolkningen och beslutsfattare, behövs en rejäl satsning på att 

identifiera, analysera och möta de där hoten” skriver de på sin hemsida.44 Flera 

källor menar att den i huvudsak ska se till att vi medborgare fortsätter tro på 

myndigheter och politiker och slutar tänka själva, slutar tro på 

 
42 När Werne använder begreppet ”privatspanare” så är det lätt att tankarna hamnar på det s.k. 

Palmemordet. Jag vill passa på och rekommendera Claes Hedbergs nya bok om detta, ”Ett 

lurat folk – Teatermordet på Olof Palme” (2022). 
43 Ny myndighet för Psykologisk krigsföring inrättas mot konspirations teoretiker -  

https://rumble.com/vntjnt-ny-myndighet-fr-psykologisk-krigsfring-inrttas-mot-konspirations-

teoretiker.html  
44 Utdrag ur information på https://www.svd.se/a/k6md46/hen-ska-leda-det-psykologiska-

forsvaret  

https://rumble.com/vntjnt-ny-myndighet-fr-psykologisk-krigsfring-inrttas-mot-konspirations-teoretiker.html
https://rumble.com/vntjnt-ny-myndighet-fr-psykologisk-krigsfring-inrttas-mot-konspirations-teoretiker.html
https://www.svd.se/a/k6md46/hen-ska-leda-det-psykologiska-forsvaret
https://www.svd.se/a/k6md46/hen-ska-leda-det-psykologiska-forsvaret
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”konspirationsteorier”.45 

  Jag läste EXPOs handledning ”Med myter som vapen - En handbok om 

konspirationsteorier och hur de kan bemötas i skolans värld” (2017) av Erik 

Sidenbladh. Handledningen varnar för pedagogiska metoder som riskerar att 

göra eleverna intresserade av ”konspirationsteorier”.46 Jag gör ett kort utdrag ur 

min artikel: 

 

Han varnar för ”propagandasajter” på Internet. Det är viktigt att lära sig 

skillnaden mellan ”sakliga medier med faktakontroll” och sajter som sprider 

”ogrundade myter och saluför diverse konspirationsteorier” (s. 9).  

      Samtidigt nämner Erik Sidenbladh att det i historien funnits människor som 

”gått på tvärs” mot etablerade sanningar och som senare visat sig ha fått rätt och 

blivit geniförklarade. Han nämner Galilei, Kopernikus och Darwin. Jag 

kommer att tänka på ett citat från Arthur Schopenhauer (1788–1860): ”Alla 

sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de 

våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara.” 

Erik Sidenbladh har dock ”svårt att tänka sig att dagens konspirationsteorier 

kommer att kunna slå igenom och bli nya etablerade sanningar. Det skulle kräva 

att vi totalt förkastar det vi ser som vetenskaplighet idag”, skriver han (s. 9). 

 

  Tidskriften Forskning & Framsteg (#7-2021) har en intressant artikel om 

”Konspirationsteorier – Från 11 september till Covid 19” av Anna Davour. 

Där presenteras samma argument som Kent Werne för fram. Professor Andreas 

Önnerfors är en viktig referens för artikelförfattaren. Han hade deltagit i ett 

forskarnätverk som samlade ett stort antal professioner. En sak som de kommit 

fram till var ”att det inte är vidare fruktbart att förlöjliga eller stigmatisera dem 

som tror på konspirationsteorier” (s. 27). Deltagarna publicerade en bok 

”Conspiracly theories and the Nordic countries”. Där konstaterade författarna 

bland annat att “Konspirationstänkande ska inte ses som ett tecken på personlig 

sjukdom, utan hellre som ett sätt att handskas med den moderna världens 

komplexitet”. En deltagare menade att det bland annat kan ”bero på särskilda 

personlighetsdrag”.  

  I artikeln presenteras en modell över hur man kan bemöta konspirations-

teoretiker på ett mer konstruktivt sätt. Kent Werne kanske skulle behöva studera 

modellen lite närmare… 

 

 
45 Se exempelvis Martin Stensös video ”MSB studie konspirationsteorier” - 

https://www.youtube.com/watch?v=BD7yksNXYBU  
46 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BD7yksNXYBU
http://www.piahellertz.com/Med_myter_som_vapen.pdf
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Kent Werne har en klar analys av hur ”konspirationsteoretiker” fungerar: 

Konspirationsteoretiker är samtidigt bra på att samla nya bevis, även om de 

sällan håller måttet sett med vetenskapliga eller journalistiska ögon. Men 

sammanträffanden, dolda tecken och fabricerade dokument räcker gott för den 

som redan är övertygad om att allt är en konspiration. Som är konspirations-

troende. Då är det lätt att ignorera motstridiga fakta, se vad man vill se och pressa 

in verkligheten i en snäv tolkningsram (s. 59). 

Definitionen är fascinerande eftersom detta är exakt vad jag tycker att Kent 

Werne själv gör utifrån sin världsbild. 
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  Werne refererar till en undersökning som visar att ”konspirationstroende” 

misstror forskare, mainstreammedier och politiska ledare” (s. 60). Han undrar 

över vad som ”är hönan och vad som är ägget”? Han undrar om inte bristande 

tillit kan vara ”en konsekvens av att människor överkonsumerar konspirations-

teorier?” (s. 60). Han menar också att det utöver ”misstro” kan handla om 

”oron och rädslan” (s. 61). Det fick mig att tänka till. Vad gällde för mig? Det 

enda jag vet är att jag nog aldrig känt oro och rädsla. Kanske en aning nu när 

våra naiva politiker tror att NATO ska beskydda oss om/när vi blir medlemmar. 

Ska dock fundera på saken… 

 

Kent Werne i foliehatt       

Den nya världsordningen, New World Order, NWO 

Kent Werne nämner då och då att ”konspirationsteoretiker” påstår att en 

maktgrupp strävar efter att skapa en ny världsordning och han nämner också 

vilka vi ”konspirationsteoretiker” tror står bakom den, Illuminati, frimurarna, 

judarna. Däremot nämner han inte khazarjudarna, d.v.s. det folk som på 1000-

talet konverterade till judendomen efter påtryckningar från den ryske tsaren. De 

var ett mycket grymt och hedniskt folk som skapade stora problem för de 

omgivande länderna. Khazarien låg där Ukraina ligger idag. De författare som 

studerat ämnet menar att omkring 95% av dagens judar inte är semitiska judar 

utan khazarjudar och att det är dessa judar som är den verkliga makteliten. 

Därför är begreppet anti-semitism meningslöst när ”khazarmaffians” agerande i 

världen kritiseras. De är zionister, vilket är en politisk och inte en religiös 

agenda. Det är också dessa som nu försökt återta sitt hemland – men det är ett 

ämne för en annan artikel.47 

  I samband med detta vill jag gärna rekommendera en mycket omfattade 

 
47 För den intresserade rekommenderas artikeln - ”Den dolda historien om den extremt djävulska 

khazariska maffian” - 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-den-extremt-

djavulska-khazariska-maffian/  

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-den-extremt-djavulska-khazariska-maffian/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-den-extremt-djavulska-khazariska-maffian/
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och ingående analys av just denna maktelit, Jim Marrs bok ”Illuminatorden – 

Det hemliga sällskapet som tog över världen” (2019).48 Han berättar om khazar-

judarna. Min uppfattning är att så länge vi låtsas att dessa maktgrupper inte 

finns, så kommer de att fortsätta ha makten över oss och det som händer i 

världen. 

  I ett kapitel nämner han The Great Reset och Klaus Schwab, som 

beskriver den nya världsordning som Schwab och övriga Makteliten i världen 

strävar efter. I samma andetag nämns FNs Agenda 2030 och de globala målen 

för en ”hållbar värld”. Jag studerade dessa mål för nåt år sedan och insåg att 

FNs globala mål var förrädiskt lockande formulerade, men insåg att det låg en 

mörk agenda bakom, en agenda för total kontroll, en agenda för en ny världs-

ordning, en ”Storebrorsvärld”, som George Orwell beskriver i ”1984”.  

 

 

  Jag skrev ett par artiklar om Agenda 2030 som publicerades i tidskriften 

DSM nr 4 och 5/2016. De ligger också på min Boksida.49  

  Det är enormt intressant att Kent Werne nämner Committee of 300. Han 

skriver ”Teorin att 300 mörkermän styr världen blev populär i antisemitiska 

kretsar i Tyskland i början av 1900-talet”. John Coleman skrev en initierad 

 
48 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Illuminatorden-

Det_hemliga_sallskapet_som_tog_over_varlden.pdf  
49 17 mål för att totalt förändra vår värld - Agenda 2030 Del 1 - 

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf 

och Del 2 - http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf  

http://www.piahellertz.com/Illuminatorden-Det_hemliga_sallskapet_som_tog_over_varlden.pdf
http://www.piahellertz.com/Illuminatorden-Det_hemliga_sallskapet_som_tog_over_varlden.pdf
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf
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bok om maktgruppen, ”Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 

300” (1991). Jag inleder min artikel om boken med orden:  

Dr John Coleman var en professionell brittisk underrättelseofficer inom M16, 

som är en militär organisation. Han hade därför ofta tillgång till mycket 

hemligstämplat material. I sin roll som tjänsteman i Afrika fick han ta del av 

sekretessmaterial där man var ovanligt öppen med hemlig information. Det han 

såg gjorde honom mycket upprörd och förbittrad och drev honom in på ett vägval 

som han därefter fortsatte resten av sitt liv. Det innebar att han bestämde sig för 

att avslöja den makt som styr och kontrollerar de brittiska och amerikanska 

regeringarna. Det var så han till slut fann Committee of 300, den högsta Makten 

ovanför Makten.50 

I samma kapitel nämner Werne Jacob Nordangårds enormt intressanta och 

faktaspäckade bok om ”klimathotet”, ”Rockefeller – en klimatsmart historia” 

(2019) där Nordangård avslöjar hur Rockefellerklanen ligger bakom hotet om 

den ”globala uppvärmningen” och att syftet med hotet var att införa en ny 

världsregering, som ska styras av Rockefeller.51 Jag kan också nämna att 

familjen Rockefeller har makten över läkemedelsindustrin och 

läkarutbildningarna.52 Jag kan lägga till att klanen Rothschild också vill vara 

med och styra genom sin totala makt över de flesta av världens centralbanker – 

inklusive den svenska centralbanken. Inom parentes kan jag nämna att svenska 

centralbankschefen Stefan Ingves är medlem i Committee of 300.  

  Naturligtvis nämner Kent Werne också Donald Trump och inte i alltför 

positiva ordalag (s. 138 ff). Det är inte överraskande att han nämner George 

Soros och Anthony Fauci på ett mer respektfullt sätt, personer som i min 

”konspirationsteoretiska” världsbild tillhör de mest kriminella i världen.  

Falska profeter 

I ett kapitel med rubriken ”Falska profeter” nämner Kent Werne Q-rörelsen 

och att Trump under sin presidenttid kämpade ett krig mot ”djävulsdyrkande 

pedofiler som utövade makt genom den djupa staten, bankerna, medierna och 

Hollywood” och att Trump hade ”lierat sig med goda krafter inom krigsmakten 

och att de i hemlighet planerade en utrensning av konspiratörerna och deras 

lakejer…” (s. 155). Han säger också att Q-anhängare protesterar sida vid sida 

 
50 http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf  
51 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Rockefeller-

En_klimatsmart_historia.pdf  
52 How Rockefeller Found Big Pharma AND Waged War On Natural Cures - 

https://dta0yqvfnusiq.cloudfront.net/allnaturalhealingsrq/2019/04/How-Rockefeller-Founded-

Big-Pharma-and-Waged-War-on-Natural-Cures-5cb3d7374f337.pdf  

 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf
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med ”vaccinmotståndare, 5G-kritiker och pandemiförnekare” (s. 155). Av 

någon anledning diskuterar Werne QAnon på flera sidor, naturligtvis i huvudsak 

kritiskt. Han drar slutsatsen att ”Q varken var en insiktsfull profet eller någon 

insider i regeringen” (s. 169). Framtiden får utvisa… När Werne kopplar Q till 

”våldsbejakande gäng som vit maktanhängare, klanmedlemmar, nynazister och 

milisgrupper” går han över en gräns. Att FBI har klassat QAnon som ett 

”inhemskt terrorhot” säger mer om FBI än om Q, men som sagt: Framtiden får 

utvisa… Och framtiden lär komma snart… 

  I kapitlet nämner Werne också Wikileaks som avslöjade Hillary Clintons 

kampanjchef John Podesta och den pedofilring som han var involverad i. Jag 

undrar varför han inte nämner Julian Assange som ansvarade för Wikileaks och 

som gjorde avslöjandena?  

  Denna info ledde till att Donald Trump vann presidentvalet i stället för 

Hillary Clinton. Dessa avslöjanden kom att kallas ”Pizzagate” som inkluderade 

sexuella övergrepp på barn och mycket mera. Jag kom att intressera mig för 

temat och skrev en artikel ”Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet?” som 

publicerades i DSM nr 2/2017. Den ligger också på min Boksida.53 

Avslutningsvis 

Kent Werne skriver i sitt slutkapitel att han inte hade tänkt skriva en fortsättning 

på sin första bok, men eftersom ”coronapandemin öppnade upp nya kaninhål” 

så beslöt han sig för att ”återbesöka underlandet”. Och det gjorde han verkligen 

med besked, trots att familjen nu hade fått barn som ”satte gränser för arbetet”. 

Han kunde inte längre resa som han gjorde i samband med den första boken. 

Trots dessa begräsningar har han skrivit en mycket läsvärd, innehållsrik och 

intressant bok och jag är tacksam för de intellektuella utmaningar boken gav 

mig. Jag har alltid varit glad för möjligheterna att ifrågasätta min världsbild och 

mina ståndpunkter. Jag vill inte fastna i lögner igen.  

  Jag kan inte låta bli att nämna när jag för snart 45 år sedan, år 1978, kom i 

kontakt med den danske vishetsläraren Martinus’ världsbild. Jag upplevde att 

hans förklaringar av existensen var totalt logiska. Men det hade jag ju också 

tyckt när jag cirka 15 år tidigare studerade Marx och Lenin och Mao. Jag var 

mycket aktiv ”Marxistleninistmaoist” under flera år och gick i demonstrationer 

och sålde Gnistan på gator och torg. Eftersom jag inte hade lust att bli ”frälst” 

igen av Martinus’ förklaringar ägnade jag ett par år åt att studera några andra 

andliga världsbilder, Steiners antroposofi, Blavatskys teosofi, buddhismen och 

olika New Age-läror för att hitta argument som skulle försvaga Martinus 

förklarings-modell. Man hans logiska världsbild, hans kosmologi, höll – och 

håller än idag, drygt 44 år senare. Jag berättar om detta i inledningskapitlet i min 
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bok ”’Världslärare’ eller ’Falsk profet’ – En kärleksfull granskning av 

Martinus kosmologi”, som ligger för gratis läsning på min hemsida.54 

  Jag är mycket nyfiken på hur Kent Werne kommer att reagera när 

verkligheten kommer att avslöja att ”konspirationsteoretikerna” faktiskt hade 

rätt i många frågor och han hade fel. Kommer han att våga berätta? 

 

   
 

 

 

 
 

Framsidan på boken ger mig kusliga känslor.  

Den förmedlar budskapet att vi ska låta bli att se och tala.  

Min hållning är den rakt motsatta.  

Jag vill både se och höra och tala och göra.  

Den fjärde apans tid har kommit... 
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http://www.piahellertz.com/

