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P

ia Hellertz är en av dessa
briljanta personer som med
sin akademiska skolning i
bagaget ger sig in som en flitig debattör i de stora frågorna. Nu i år har hon förutom flera artiklar utkommit med boken ”Att leka Gud
– Om klimatdebatten, geoengineering
och en ny världsordning.”
Sägtillm igom jagstör,sa han när
han steg in
Så gårjag m ed detsam m a
D u intebara stör,svaradejag
D u rubbarhela m in existens
Välkom m en!

halten i atmosfären är ett resultat
av främst mänsklig förbränning
av kol och olja, vilket skulle vara
huvudorsaken till den pågående
(om den inte redan har avtagit)
globala uppvärmningen.
Den andra falangen ser inte orsakssambandet så enkelt utan lutar mer åt att
solen under något decennium haft en
mycket aktiv fas, som mycket väl skulle
kunna förklara klimatförändringarna. En
ökad uppvärmning vet man leder till en
högre koldioxidhalt. Så var det i alla fall
tidigare under jordens evolution, långt
innan människan dök upp på scenen.
Geoingeenering

Med detta lånade citat från en bok
som kom ut 2012 och hade titeln
”Paradigmskifte på gång?”, får faktiskt
Pia Hellertz högsta betyg. Hennes böcker tvingar läsaren till egna tankar då hennes texter verkligen stör, speciellt om
man bara fått sin verklighetsbild utifrån
gammelmedierna. Men eftersom Pia så
gärna kullkastar gamla paradigm och
ställer de riktiga akademiskt stringenta
frågorna, så tar jag mig friheten som
recensent att istället för att beskriva
boken från pärm till pärm, direkt ta itu
med de adekvata frågeställningar som
Pia har ställt upp efter ett gediget sökande i litteraturen och på internet.
Men först boken i korthet.
Pia Hellertz tar sin utgångspunkt i
klimatdebatten där det finns två läger.
De som påstår att den ökade koldioxid-
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Det är med utgångspunkt i klimatdebatten som Pia Hellertz tränger allt djupare
i problematiken och kommer fram till
begreppet geoingeenering, vilket betyder
att idka ingenjörskonst i global skala och
försöka påverka såväl väder som klimat.
Och här dyker det mest påtagliga fenomenet upp – Chemtrails!
Sedan 1996–98 i USA och några år
in på 2000-talet har ett helt nytt fenomen dykt upp på våra himlar. Flygplan
som bildar moln. Tidigare släppte flygplan på hög höjd maximalt ut en liten
kondensstrimma, en molnsvans bakom
flygplanet, som löstes upp tämligen
omgående. Men nu har vi sett långa
molnspår som istället för att lösas upp
efter några timmar, sprids som platta
tunna moln, ungefär som cirrusmoln.
Hade flera flygplan spritt ut sin last

under morgon eller förmiddag, kunde
en helt klarblå himmel på eftermiddagen
vara helt molntäckt. Men detta fenomen
förnekas av de myndigheter som enligt
sitt uppdrag borde skydda allmänheten
men istället skyddar något annat.
Författaren radar upp olika bevekelsegrunder för dessa chemtrails. Hon gör
det på ett korrekt vetenskapligt sätt där
faktauppgifterna som hon utgår ifrån
avslutas med konkreta frågor. Ställer
man dessa frågor till dem som borde
kunna svara, så blir svaren så otillfredsställande att vi tvingas misstänka att det
här finns något som allmänheten ska
hållas ovetande om. Allt ifrån förnekanden om att chemtrails existerar till att
det bara rör sig om konspirationsteorier.
Här går Pia Hellertz ännu djupare in
i ämnesområdet och lyfter fram militärens ambitioner. Inte oväntat hamnar
hon i internationella projekt som
HAARP, eller de med en mycket stor
svensk inblandning som LOIS, LOFAR
och EISCAT. Det blir alltså en härva av
möjliga förklaringar och författaren gör
rätt i att enbart ställa de adekvata frågorna. Det kan ju faktiskt förhålla sig så att
flera av förklaringsmöjligheterna kan
vara mer än plausibla. De skulle ju faktiskt kunna vara sanna.
Som recensent kan man ta sig större
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Vem kan tro att denna typ av nya molnformationer är normala? Pia Hellertz tror det i alla fall inte. Bilden är tagen i nordvästra
Skåne. FOTO: Anders Blomqvist.

”

Tack Pia Hellertz för att du stör ritningarna och ställer de viktiga frågorna. Välkommen till en
bättre värld genom att beväpna dig med den kunskap som Pia frikostigt bjuder på i sin bok.

friheter och ställa upp en förklaringshypotes. Rör det sig om en hypotes så är
man ju också garderad. Framkommer
nya fakta i målet som strider mot den får
den kullkastas och nya modeller får ställas upp.
Hypotes

Länge har man intresserat sig för att
påverka vädret, till exempel genom att
framkalla regn under torrperioder för att
hjälpa bönder med bättre skördar. Man
gjorde experiment i liten skala för att
spraya olika sorters kondensationskärnor
så att moln skulle bildas. Parallellt med
dessa försök blev man alltmer uppmärksammad på den naturligt farliga miljö vi
lever i då stora eruptioner på solens yta
kastar ut mängder materiel i sitt yttre,
material som med solvindar kan hamna
på jorden. Vårt magnetfält skärmar till
viss del av dessa partiklar, men de fångas
in vid polerna och då kan fenomen som
norrsken uppstå. Man hyser en viss
respekt för dessa solvindar då de direkt
kan påverka elsystem och elektronik.
Eftersom mycket av vår moderna telekommunikation är knuten till fungerande fält, är dessa solvindar ett hot. De kan
vara förödande och medföra stora katastrofer på ställverk och kärnkraftverk.
Skulle man spraya ett skikt av metalljoner i vår atmosfär får man ett skyddande skikt som gör att den tillfälligt farliga
strålningen och partiklarna från solen
inte hamnar på jordytan. Likadant skul30

le ett avskärmande skikt med partiklar
kunna fungera som ett skydd mot
inkommande större partiklar, så kallade
meteoriter, och bättre förbränna och
pulverisera dem på hög höjd. Så långt är
allt gott och väl. Men när militära forskare och strateger följer denna kunskapsutveckling och ingenjörskonst i
atmosfären, då bör man vara observant.
Då handlar det inte längre bara om att
skydda oss som bor på planeten.
Lägger man därtill maktambitioner av
de små klickar av människor som har globala ambitioner och har planer på
”Stjärnornas Krig”, ja då kan tillämpningarna av den nya tekniken vändas mot
folken i världens länder. I maktambitionerna ligger så mycket mer än att bara
hantera olika vapensystem. Det gäller
också att använda sig av andra maktmedel som kapital, råvaror – läs gärna olja –
och nu senast förmågan att kontrollera
livsmedelsproduktionen. Här kan kunskapen om atmosfären vara en oerhört
viktig tillgång. Den kan också fungera
som ett viktigt medium, inte bara för
trådlös kommunikation, utan också tjäna
som överförare av trådlös energi.
Ser man på fenomenet chemtrails på
detta sätt, skulle det kunna vara en viss
logik i hemlighetsmakeriet från dem
som utgör kuggar i geoengineeringen.
Det skulle även förklara förnekandet att
chemtrails finns på våra himlar. Det förklarar även varför det är så tyst i de
gängse medierna om detta.

Men miljörörelsen då? Den har alltid
varit på hugget och ifrågasatt tillämpningen av ny teknik. Här verkar det som
om miljörörelsen lurats till att fokusera
på en enda fråga – Klimathotet! Genom
skicklig strategi har man lyckats bygga
upp rena euforin kring klimatfrågan och
allt engagemang har koncentrerats på
denna enda fråga, som kanske bara till
ringa del är ett fenomen skapat av människan.
Tack Pia!
Tack Pia Hellertz för att du stör ritningarna och ställer de viktiga frågorna. Är
du som läsare av 2000-Talets Vetenskap
obekant med de förkortningar som förekommer i texten såsom LOIS och EISCAT och HAARP så är boken att
rekommendera. Men var beredd på att
bli lika rädd som Pia inför det hemlighetsmakeri som pågår. Välkommen till
en bättre värld genom att beväpna dig
med den kunskap som Pia frikostigt bjuder på i sin bok.
På annat håll har jag sett hur väloljat
maskineriet runt chemtrails är. På teckande filmer för barn så lägger man in
chemtrails på himlen för att barnen ska
växa upp med att se dem som något
naturligt. Till och med på gamla
Disneyfilmer så har man i de nypressade DVD-skivorna monterat in chemtrails på Bambis himmel!
Ingemar Ljungqvist
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