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Jag har läst 

The Money Mafia 

- A World in Crisis 

Av Paul T. Hellyer 
(2014) 

Pia Hellertz – maj 2015 

The Money Mafia är en av de märkligaste böcker jag läst. Författaren Paul T. 

Hellyer kastar sig mellan de mest osannolika teman, från radikala förslag på en 

förändring av det ekonomiska och banksystemet, till en kritik av den globala 

makteliten som han kallar The Cabal, till globaliseringen och New World Order, 

till False Flag-aktionen den 11 september 2001, till de organisationer som 

skapats för att The Cabal ska kunna ta och behålla makten, till besökare från 

andra världar, Extraterrestrials, till den globala uppvärmningen som han menar 

är det största hotet mot världen idag, till hoten mot USA och världen, för att på 

slutet anlägga ett andligt perspektiv. Det är som att åka berg- och dalbana att 

läsa hans text. 

 

Före detta försvarsminister 

Paul T. Hellyer blev tidigt politiskt aktiv som liberal. År 1949 valdes han in som 

yngste medlem någonsin i Kanadensiska underhuset. Han har en militär 

bakgrund och blev försvarsminister i Kanada under åren 1963 - 1967. Han 

engagerade sig tidigt i Kanadas ekonomiska system och föreslog förändringar. 

Bland annat var han kritisk mot de privata bankernas alltför stora roll, mot 

skuldsystemet och han föreslog att staten skulle överta åtminstone en del av 

penningsskapandet.  

  Jag hade för ett par år sedan varit med och korrekturläst ett enormt 

intressant manus av författaren Per Lundgren med titeln Kapitalismen avslöjad! 

Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt 

bedrägeri,1 så jag blev intresserad av vad Paul Hellyer hade att säga i frågan. Jag 

minns chocken när jag läste att Per Lundgren påstod att bankerna skapade 

pengar ur luft, d.v.s. bara genom en tryckning på datorn. När de ger ut ett lån 

skapas en kredit bara genom att banken registrerar lånet. Det är inte bankens 

egna pengar som de lånar ut. Banken har inga egna pengar att låna ut. Det lät 

som en av de värsta konspirationsteorier jag någonsin hört. Så jag var tvungen 

att kolla…  

  Då hittade jag Ellen Hodgson Browns bok Bankerna och skuldnätet – och 

                                                 
1 Boken finns för gratis nerladdning på hemsidan Nya ekonomiska systemet, 

http://nyaekonomiskasystemet.se/  

 

http://nyaekonomiskasystemet.se/
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hon sa ungefär samma sak.2 Hon är en amerikansk författare och jurist som 

specialiserat sig på det ekonomiska systemet. I boken analyserar hon det 

amerikanska banksystemet och de karteller som styr. Detsamma berättar Per 

Lundgren. Och detsamma berättar Paul Hellyer. Han blev också inspirerad av 

Hodgson Browns bok, men hade själv långt tidigare debatterat frågan. Det var 

detta kapitel som lockade mig att fördjupa mig i boken. Det blev en stor 

besvikelse när han visade sig tro på den globala uppvärmningen, men mer om 

det nedan.  

New World Order 

Hellyer beskriver The Three Sisters, d.v.s. de tre organisationer som han menar 

styr världen, Council on Foreign Relations (CFR), Bilderberggruppen och 

Trilaterala kommissionen. Dem har jag hört om och läst om i många andra 

sammanhang, så det var intressant att läsa hur Hellyer berättar. Jag konstaterar 

att Hellyer inte nämner vare sig Romklubben eller Agenda 21. 

  CFR var aktiv redan på 1920-talet men fick betydelse först under andra 

världskriget. CFR påverkade planerna för skapandet av internationella 

ekonomiska institutioner som International Monetary Fund, IMF 

(Internationella Valutafonden) och the International Bank for Reconstruction 

and Develoopment, World Bank (Världsbanken). CFR har haft enorm betydelse 

på många sätt. Bland annat har USAs presidenter ofta varit medlemmar i CFR. 

Det är som Hellyer skriver: ”Det är förståeligt varför ambitiösa politiker ställer 

sig i kö för att få bli medlemmar i Etablissemanget. Det är bättre att vara en 

trygg utvald ’insider’ än att bli betraktad som en ’outsider’” (s.14).  

  Vid något tillfälle erkände Bill Clinton inför en reporter: ”Sarah, det finns 

en regering innanför regeringen och jag kontrollerar inte den” (s.217). Hellyer 

kallar den inre regeringen för USAs ”skuggregering”, U.S. Shadow 

Government. En annan källa berättar: 

Det existerar en skuggregering med sin egen flygplansflotta, sin egen 

sjöfartsflotta, sin egen insamlingsstuktur, och med förmåga att förmedla sina 

idéer av nationellt intresse, fri från all kontroll och balans, och fri från lagen 

själv” (s.217).  

Bakom ligger maktbehov och girighet, beskriver Hellyer. Författaren konstaterar 

också att president Truman sannolikt var den siste presidenten som kunde lita på 

                                                 
2 Min artikel om boken finns på http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-

Bankerna.pdf. Ytterligare ett par böcker hjälpte mig förstå det otroliga, att vi blivit lurade i 

flera hundra år, och att vi blivit indoktrinerade i att detta är det enda sätt som ett ekonomiskt 

system kan skötas på, Andreas Cervenkas Vad är pengar? Allt du velat veta om 

världsekonomin, men inte vågat fråga om (2012), http://www.piahellertz.com/Andreas-

Cervenka.pdf och Joel Dahlbergs Bankbluffen – Så blir du blåst på dina pengar (2011), 

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

http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf
http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf
http://www.piahellertz.com/Andreas-Cervenka.pdf
http://www.piahellertz.com/Andreas-Cervenka.pdf
http://www.piahellertz.com/Bankbluffen_Joel_Dahlberg.pdf
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sina rådgivare (s.220). Efterföljande presidenter har levt dubbelliv där de 

teoretiskt har haft kontrollen, men i verkligheten varit maktlösa när det gällde att 

använda sin konstitutionella auktoritet. Vem är det då som har makten, frågar 

Hellyer sig själv. ”Jag kallar dem The Cabal” (s.220). Hit räknar han 

Bilderberggruppen, Council of Foreign Relations och Trilaterala kommissionen. 

Bilderberggruppen  
Bilderberggruppen har haft årliga möten sedan år 1954. Här samlas världens 

mäktigaste män och en och annan kvinna. Det är de utvalda som bjuds in. Det är 

mycket intressant att ta del av de namnlistor som bland annat presenteras på 

Wikipedia. Vissa personer är ”stammisar”, andra tillfälliga gäster. Vissa 

tillfälliga gäster blir senare statsministrar eller får andra viktiga politiska 

positioner. Mötesplatserna är extremt hemliga, men många lyckas klura ut det 

och då sker det ibland demonstrationer och aktioner i anslutning till mötena.  

 

En officiell idé med gruppen var att förebygga ännu fler krig efter andra 

världskriget. Hellyer refererar bland annat till Daniel Estulins avslöjande bok 

Sanningen om Bilderberggruppen (2010) som mycket ingående berättar om hur 

Bilderberggruppen arbetar och dess intentioner med en världsregering, en 

världsbank, en världspolis och en världsdomstol.3  

  

Trilaterala Kommissionen 
Den yngsta av de grupper som pushar för globalisering och New World Order är 

Trilaterala Kommissionen. Den startade i juli 1973. Rötterna hittar man enligt 

Hellyer hos idéer som Zbigniew Brzezinski, som då var professor på Columbia 

                                                 
3 Jag har skrivit en artikel om Daniel Estulins bok som finns på 

http://www.piahellertz.com/Bilderbergergruppen-Daniel%20Estulin.pdf  

http://www.piahellertz.com/Bilderbergergruppen-Daniel%20Estulin.pdf
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University, utvecklat.4 Brzezinski har varit rådgivare åt flera amerikanska 

presidenter och haft ett avgörande inflytande på USAs utrikespolitik.   

 Brzezinskis analyser övertygade David Rockefeller att ”trilateralism” kunde 

vara ett användbart instrument för att skapa en intressegemenskap, 

Nordamerika, västra Europa och Japan. När Rockefeller och Brzezinski 

presenterade idén på Bilderberggruppens möte år 1972 fick den en 

översvallande respons berättar Hellyer (s.18). Det är en elitistisk och 

antidemokratisk organisation. Hellyer redovisar ett citat som ofta används av 

författare. David Rockefeller skrev i sina memoarer: 

Somliga tror att vi är en del av en hemlig Cabal som arbetar mot det bästa för 

USA, vilket kännetecknar min familj och mig som ”internationalister ”och för att 

konspirera med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global 

politisk och ekonomisk struktur – en värld, om du det är det du menar. Om det är 

anklagelsen så erkänner jag att jag är skyldig, och jag är stolt över det (s.243) 

 

 
 

  Hellyer beskriver också spelet bakom presidentposten, hur ”Trilats” 

manövrerade fram vilken president de ville ha. Det blir faktiskt riktigt roligt 

stundtals. Det där med demokrater och republikaner verkade inte vara något 

större problem. Ena stunden blev det Jimmy Carter, demokrat, som inom 

parentes plockade sjutton ”Trilats” till viktiga positioner i sin administration. 

Nästa stund var det meningen att det skulle bli Georg H.W. Bush (republikan). 

”Ett litet problem dök upp när Bush kandiderade för republikanerna … Samma 

folk som fixade fram Jimmy Carter ordnar nu fram George Bush”, skrev 

massmedia (s.19).  På grund av den kritiken så placerade ”Trilats” Ronald 

                                                 
4 Zbigniew Brzezinski publicerade år 1997 boken The Grand Chessboard – American 

Primacy and its Geostrategic Imperatives. Jag har ännu inte läst den. Den lär beskriva 

händelseutvecklingen i världen på ett sätt som nu, med facit i hand, visar att Brzezinski kände 

till – och kanske också var med och bidrog till händelsernas utveckling. Boken beskriver 

bland annat hur man ska få med Sverige i NATO. Hans son är numera amerikansk 

ambassadör i Sverige och arbetar för att Sverige ska gå med i NATO.  
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Reagan (republikan) på posten under en tid. Georg H.W. Bush fick ”bida sin 

tid”. Sen var det dags för ännu en av ”sina egna”, Bill Clinton (demokrat). 

Hellyer menar att Clinton förändrade demokraterna till att bli väldigt likt 

republikanerna (s.20). Detta var ett välkommet svar på Trilats böner, skriver 

Hellyer.  

Globaliseringen 

Hellyer inleder kapitlet om globalisering med ett citat från sig själv som är 

väldigt starkt: ”Den Nya Världen utan gränser kommer att bli som ett zoo utan 

burar. Endast de mäktigaste av arterna kommer att överleva.” (s.21) Han menar 

att globalisering handlar om en överföring av makt till de icke folkvalda, de 

oansvariga byråkraterna, under ledning av New World Order-klicken.  

  Det finns dock god och det finns dålig globalisering, menar han. Till den 

goda räknar han internet, GPS och mobiltelefoner. Till det dåliga räknar han att 

inget land längre kommer att kunna försvara sina industrier. Inte heller kan man 

kräva en högre standard på miljökrav än marknaden tolererar. 

  Ett problem som Maktens Män hade var hur de skulle sälja idén om 

globalisering till folket. Så de betalade ”ett antal professorer” en hel del pengar 

för att de skulle komma på någon forskning som skulle visa att globalisering var 

bra för folket. Reuters lovade publicera. Det skakade om Hellyer när han såg 

det, men när han såg att Reuters fanns med på listan över dem som deltagit i 

Bilderbergmöte, ”så förstod jag” (s.23).  

  Hellyer beskriver de olika handelsavtal som genomförs. Exempelvis där 

Monsanto med sin GMO är inblandad. Författaren refererar till Ellen Hodgson 

Browns artikel Monsanto, the TPP and Global Food Dominance5, där hon bland 

annat berättar att omkring 60-70% av alla livsmedel i USAs supermarkets är 

genetiskt modifierade. De gifter som Monsanto använder förgiftar i princip allt 

utom de grödor som är genetiskt modifierade för att motstå dem. Mer än 40 

olika sjukdomar har kopplats till GMO.  

  En annan intressant författare som Hellyer läst och refererar till är ännu en 

av mina favoritförfattare, F.William Engdahl. Han har skrivit boken Hotet mot 

livet – Den genetiska manipulationens dolda agenda.6 Hellyer varnar mycket 

starkt för GMO. Han avslutar kapitlet med orden: 

Vad du just har läst verkar vara receptet för massutrotning i en skala som ligger 

bortom vad som tidigare beskrivits i vår historia och nästan värre än vad ens de 

mest fantasifulla hjärnor kan komma på. 

– Om det inte är högförräderi, vad är det då? (s.37) 

                                                 
5 Monsanto, the TPP and Global Food Dominance, 

http://ellenbrown.com/2013/11/26/monsanto-the-tpp-and-global-food-dominance/ 
6 Min artikel om boken finns på min Boksida, 

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

http://ellenbrown.com/2013/11/26/monsanto-the-tpp-and-global-food-dominance/
http://www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf
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The Money Mafia 

Hellyer inleder kapitlet om bankmaffian med ett talande citat: ”Ge en man ett 

gevär och han kan råna en bank. Ge en man en bank och han kan råna en värld.” 

(Bob Diamond, brittisk-amerikansk bankir). I kapitlet beskriver författaren hur 

banksystemet uppstått. Han berättar om hur guldsmederna, som människor 

deponerade sitt guld hos, började låna ut detta guld mot papperskvitton och hur 

detta växte till det banksystem vi har idag. Detta har Per Lundgren skrivit 

mycket ingående om i sin bok. Även Hellyer kallar det för guldsmedernas 

svindel, ett stort bedrägeri. Sen berättar författaren om hur banksystemet 

utvecklats genom åren. De gigantbanker som leder systemet idag är enligt 

honom Merrill, Credit Suisse Group´s CSFB, Morgan Stanley, Goldman Sachs, 

Bear Stearns, J.P. Morgan Chase, Lehman Brothers och US Bancorp. Hellyer 

använder starka ord:  

Det är ett system som är ruttet i kärnan. Pengar är den gas som ger eld till den 

ekonomiska maskinen. Att ge privata organisationer monopolet att skapa pengar 

är totalt galet. Att låta dem skapa alla pengar som skuld som måste betalas 

tillbaka med ränta går bortom galenskap, om det är möjligt. Det är ett brott mot 

mänskligheten.   

Hellyer föreslår att länders folkvalda regeringar ska få trycka sina egna pengar. 

Dessutom ska de inte behöva betalas tillbaka. Det är mycket bättre, menar han, 

än att låta privata banker låna ut pengar mot ränta.  

  I flera kapitel går Hellyer igenom banksystemets galenskaper och kommer 

med förslag på förändringar. Det är tydligt att detta är en fråga som engagerat 

honom länge. 

Den mest betydelsefulla händelsen 

Året var 1913. En liten utvald grupp hade ett hemligt möte på J.P. Morgans 

privata tillflyktsort på Jekyl Island. Hellyer skriver att de sju män som möttes 

representerade den allra rikaste fjärdedelen av världens befolkning. Författaren 

skriver att en snabb blick på deltagarna visar att den händelse de var på väg att 

genomföra, inte syftade till det amerikanska folkets bästa. De lyckades få den 

amerikanska kongressen att fatta ett beslut om att överföra den konstitutionella 

rätten att skapa pengar från staten till en liten grupp privata banker. Dagen var 

den 23 december 1913, dagen före julafton, då representanterna som deltog 

sannolikt hade annat i tankarna, som kuppen att införa Federal Reserve Act, 

genomfördes. Trots att man ganska snart insåg konsekvenserna av beslutet har 

ingen senare upphävt det. Maktspelet som sen fortsatte beskrivs mycket 

intressant och ingående av både av Per Lundgren och av Hellyer.  
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Förslag till lösning på bedrägeriet 

Hellyer skiljer mellan regeringsskapade pengar (government-created money, 

GCM) och bankskapade pengar (bank-created money, BCM). Alla pengar som 

skapas av bankerna skapas genom skuld. När banken lånar ut pengar så är det 

inte egna pengar de lånar ut, utan pengarna skapas genom en kredit. Man kan 

alltså säga att de skapas ur tomma luften. Men på lånet läggs en ränta som också 

måste betalas tillbaka. Det skapas dock inga pengar för räntorna, så skuldbördan 

växer, både hos individer, företag och länder. Paul Hellyer föreslår att man ska 

skrota FED, d.v.s. USAs centralbank Federal Reserve, och deras dollar (s.1). 

  Hellyer diskuterar alternativa modeller som exempelvis bitcoins, vilka han 

är kritisk till eftersom verkligheten visat att de blir föremål för prismanipulation. 

Han talar också om en guldstandard. Problemet med den är att vissa länder har 

guldresurser men inte andra, och dessutom är källorna begränsade. Det skulle bli 

ett orättvist system.   

  Hans förslag är att under en övergångstid ersätta FED-dollarn med “två 

trillioner platinamynt” under tiden som omstruktureringen av FED utvecklas till 

en hundraprocentigt folkägd bank, ”för att börja processen med ekonomisk 

stimulering och att avsluta barriären med skuldtaket” (s.100). GCM skapar 

skuldfria pengar som kan användas för att minimera skulderna och stimulera 

ekonomisk tillväxt (s.94).  

  Per Lundgren förordar istället att den folkägda centralbanken skapar äkta 

fiatpengar utifrån de behov människorna behöver, under strikta villkor, som den 

optimala valutalösningen. Fiatpengar är pengar som staten kan ge ut utan att 

skuldsätta någon. De har fått sitt värde genom ett statligt beslut. Först då kan 

man tillverka så mycket pengar som behövs för samhällsekonomin, menar Per 

Lundgren, om man samtidigt ser till att förhindra inflation och spekulation 

genom de åtgärder som Per föreslår i form av 22 “nycklar” i sin trilogi.   

 Skillnaden mellan bankskapade pengar och statsskapade pengar är att BCM 

bygger på ränta medan GCM kan föras ut i verksamheter utan att det blir skuld 

eller ränta, menar Hellyer. Pengar är nödvändiga för all verksamhet.  

 Både Per Lundgren och Paul Hellyer menar att de statsskapade pengarna 

som förs ut till folket, innebär att folket inte behöver betala skatt. Staten skapar 

de pengar som behövs för allt, infrastruktur, vård och omsorg, skola m.m. Vad 

jag förstår har Hellyer och Per Lundgren likartade förslag, även om de uttrycker 

det på olika sätt. Eftersom jag inte har någon högre ekonomisk utbildning är 

detta ett främmande område för mig, även om det känns angeläget att 

åtminstone försöka förstå. Så mycket förstår jag dock, att vi blir lurade av 

bankerna hela tiden. Fler och fler författare avslöjar nu systemet och hjälper oss 

att bli medvetna. Frågan är vad vi gör, när vi blivit medvetna? 

Besökare från andra världar 

Det kändes mycket märkligt att Paul Hellyer, efter de inledande trovärdiga, 

jordbundna, sannolika kapitlen om världens ekonomi, om den överstatliga 
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”regeringen”, the Cabal, om bankernas bedrägerier m.m., ägnade ett kapitel åt 

Aliens, Extraterrestrials, EBEs (Extraterrestrial Biological Entites) och åt 

militärens kontakter med utomjordiska varelser samt vad det samarbetet lett till.  

  Författaren började intressera sig för UFO och Extraterrestrials, ET, efter 

sin pensionering. Han berättar hur han fick återkommande information om 

observationer, men bortsåg från dem eftersom han hade fullt upp med att 

utveckla försvarsorganisationen i Kanada under sina år som försvarsminister. 

Det var inte ett ämne han intresserade sig för då. 

  Så läste han boken The Day After Roswell av Philip J Corso och fick höra 

av en pensionerad general i United States Air Force att ”vartenda ord är sant”. 

Paul Hellyer refererar dels till ett antal böcker han läst om temat och dels till 

samtal med flera visselblåsare, både inom militären och personer som blivit 

kidnappade av ETs. Han menar att vi fått och får besök av ett 80-tal olika raser, 

från olika stjärnsystem.7 De allra flesta är vänliga och vill att det ska vara fred på 

Jorden. Men det finns raser som inte är lika vänliga (s.214).  

  Hellyer berättar dels att Roswell-kraschen år 1947 är sann och att 

militärens och regeringens bortförklaringar är lögner. Han berättar att det fanns 

döda ETs i farkosterna men också att ett par överlevde. Han berättar att militären 

sen dess har samarbetat med Aliens för att dels utveckla avancerad energi, dels 

avancerad teknik. Han började undersöka det han fått veta och år 2005 valde han 

att gå ut offentligt och berätta om vad han kommit fram till. Då fick han 

mängder med mail och brev från människor som upplevt egna kontakter och 

observationer. Om detta berättar han detaljerat både i boken och på flera inlägg 

på Youtube, bland annat i en 10-minuters videosnutt på Youtube, där vi får följa 

med honom hem till hans fantastiskt vackra hem i Ontario i Kanada.8   

  Jag har sen några år varit medlem i UFO-Sverige och fått deras tidning och 

informationsmaterial. I Rapport Nytt nr 2, 2015 läser jag dels att NASAs 

vetenskapliga chef, Ellen Stofan, säger att ”Vi kommer att hitta liv i rymden om 

tio till tjugo år”. Men hon säger också: ”Vi talar inte om gröna små män”. 

Antingen har NASA ingen aning om vad USAs militär och försvar sysslat med, 

eller också är detta dimridåer, eller också har Hellyer fel, eller också…  

  Hellyer berättar också om den mytomspunna Area 51. Den lär vara byggd 

med hjälp av EBEs. Det är i princip en underjordisk stad. Han berättar att det 

finns fler underjordiska platser, exempelvis Area 29 och S4. Vakterna fick inte 

tala med varandra. Högsta sekretessnivå råder. Hellyer berättar ruggiga historier 

                                                 
7 Alien Races - Over 82 Species On Earth! https://www.youtube.com/watch?v=T2Fsn0B3ti8 - 

Publicerades den 6 jan. 2015 – Undertext till videon: There are 82 alien races on Earth - 

according to Paul Hellyer, former Canadian defense minister. Aliens have been living on 

planet Earth before the Human race was born.  
8 The World's Highest Ranking Alien Believer, 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt1WVeyMqdo  

Det finns många filmer på Youtube där Paul Hellyer berättar om sina erfarenheter och 

kunskaper. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2Fsn0B3ti8
https://www.youtube.com/watch?v=Qt1WVeyMqdo
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om exempelvis mentalsjuka människor som satt i burar.  

  En vakt blev misstänksam och påverkades av en av männens klagande 

blickar. Han riskerade sitt arbete och kanske också sitt liv genom att i hemlighet 

fråga efter mannens namn. Sen fick han impulsen att undersöka bland saknade 

personer. Mannens namn fanns bland de saknade. Det visade sig att ett antal 

personer som blivit bortförda av Extraterrestrials hölls olagligt som gisslan mot 

deras vilja (s.202). Det skulle ta för mycket plats ett berätta mer om detta så jag 

hänvisar till Hellyers bok. Han beskriver flera andra rysare som han fick vetskap 

om och nu berättar om. Psykopater verkar ha fått fria händer.  

  Hellyer menar det har varit så enormt mycket information som undanhållits 

från allmänheten att det är svårt att veta var man ska börja (s.213). Det är väl 

hans behov av att nu berätta så mycket som möjligt, som ger känslan av att man 

åker berg- och dalbana vid läsandet. Hellyer vill ha med allt när han fortfarande 

orkar. Han är född den 6 augusti 1923 och fyller således 92 år i år. 

    

Avancerad militär forskning 

I samma nummer av Rapport Nytt, som jag nämnde ovan, finns en liten blänkare 

om att Nasa testar ett ”flygande tefat”, Low-Density Supersonic Decelerator, 

LDSD. NASA tror att den ska kunna användas för att landa på ”till exempel 

Mars eller en asteroid”. Källa till uppgiften är Aftonbladet den 31 mars 2015.  

    

 
Low-Density Supersonic Decelerator, LDSD9 

                                                 
9 Bilden hämtad från US & New Americas Nasa sends flying saucer to test Mars lander, 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/americas/article4109077.ece  

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/americas/article4109077.ece
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 I skrivande stund råkar jag hitta en sida som presenterar de 20 mest kända 

personerna som tror på Extraterrestrials.10 Flera av dem är f.d. presidenter och en 

av dem är f.d. FBI-chefen Edgar Hoover, som krävde tillgång till nerskjutna 

UFOn.   

  Operation Paperclip handlade om att hundratals av de framstående 

nazistiska forskarna fick möjlighet att komma till USA när andra världskriget 

tog slut, istället för att ställas inför rätta. Det innebar bland annat att dessa 

forskare kunde samarbeta med amerikanska forskare och med Aliens för att 

utveckla ”flygande tefat” samt avancerad energi för att driva dem och mycket 

mera. Det är därför svårt att veta om de ”tefat” som observeras är UFOs, d.v.s. 

faktiskt oidentifierbara flygande objekt, eller om de är byggda av amerikanska 

militären. Hellyer berättar om flera krascher, där militären fick tillgång till både 

teknologi och till överlevande besökare.  

  Han fick veta också att UFO ofta iakttogs i närheten av militära baser där 

det utvecklades kärnvapen. Anledningen skulle vara att förhindra att vapnen 

utlöstes eller användes, eftersom de skulle kunna skapa en ”nuclear winter”, 

atomvinter, och det skulle kunna innebära ett dråpslag mot liv på Jorden, vilket 

han menar att utomjordningarna inte är intresserad av.  

                    
 

Kontakter med kändisar 

Skådespelerskan Shirley MacLaine kontaktade Hellyer för att berätta om sina 

erfarenheter. Hon har ju inte gjort någon hemlighet av sina upplevelser och 

ståndpunkter. Apollo 14-astronauten Edgar D. Mitchell blev hembjuden till 

familjen Hellyer när han föreläste i Toronto. Även han har ju berättat om sina 

upplevelser offentligt. De diskuterade bland annat orsakerna till varför allt detta 

doldes och bortförklarades. Mitchell trodde att det dels berodde på religion men 

också på ekonomi och de maktstrukturer de båda alternativen byggde på (s. 133). 

                                                 
10 UFOs, Aliens: 20 of Most Famous People Who Believe in Extraterrestrials, 

http://au.ibtimes.com/ufos-aliens-20-most-famous-people-who-believe-extraterrestrials-

photos-1268495.  

http://au.ibtimes.com/ufos-aliens-20-most-famous-people-who-believe-extraterrestrials-photos-1268495
http://au.ibtimes.com/ufos-aliens-20-most-famous-people-who-believe-extraterrestrials-photos-1268495
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Military-Industrial Complex – MIC 

President Dwight D. Eisenhower höll ett berömt TV-sänt avskedstal till det 

amerikanska folket den 17 januari 1961, där han varnade för det 

militärindustriella komplexet. ”Inom statsapparaten måste vi värna oss mot 

förvärvet av obefogat inflytande – sökt eller inte – av det militärindustriella 

komplexet.” Efter åtta år på posten ville han inskärpa vad han verkligen var 

orolig för: att försvarsindustrin skulle visa sig vara så stark att den kunde 

övertyga politikerna om att prioritera militära utgifter på et sätt så det skulle 

dränera andra, för samhället, viktigare områden. 

 
 

  Hellyer skriver att han tror att Eisenhower kände sig lurad när det gällde 

kunskapen om Extraterrestrials och militärens kontakter med dem. Nelson 

Rockefeller var rådgivare åt presidenten. Han såg till att kontrollen över dessa 

frågor hamnade hos det militära industrikomplexet.  

  Werner von Braun, som var en av de nazister som via Operation Paperclip 

kom till USA och där fick en betydande roll inom den militära forskningen, lär 

vid ett tillfälle ha förklarat 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.” Hellyer konstaterar att han fick rätt. Han inser i efterhand att 

han nog inte skulle ha varit lika engagerad när det gällde valet mellan Sovjets 

statskapitalism versus Västs marknadskapitalism, om han hade vetat att Wall 

Street finansierade den bolsjevikiska revolutionen i Ryssland.  

  Hellyer rekommenderar läsning av kapitel 22 i Daniel Estulins bok om 

Bilderberggruppen som jag nämnde om inledningsvis. Där avslöjar Estulin hur 

finansieringen av världskrigen gick till, var pengarna kom ifrån och vilka 

personer som låg bakom. Jag läste om kapitlet. Det avslöjar vilka infernaliska 

planer som låg bakom krigen. Jag skulle i detta sammanhang vilja 
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rekommendera Jüri Linas bok Under Skorpionens tecken,11 där han mycket 

ingående beskriver och analyserar hur Wall Street och frimurarna finansierar 

båda sidorna i flera krig, bland annat första och andra världskrigen.  

  Hellyer beskriver hur världen blev mjukare och öppnare i samband med 

Sovjetunionens och Berlinmurens fall. Då hade man haft möjlighet att bygga ”en 

ny, bättre och mer rättvis värld”. Men… ”We blew it! We blew the chance of a 

lifetime to do good things!” utropar han (s.151).  

  “En liten grupp fanatiker underminerade det gyllene tillfället”… De hade 

en vision, New World Order, som ännu inte var uppfylld. Hellyer nämner några 

namn, vice presidenten Dick Cheney, tidigare försvarssekreteraren Donald 

Rumsfeld, tidigare biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz, Douglas Feith 

som hade tunga positioner i Pentagon med flera. Det var tungviktare som 

Hellyer beskriver som fanatiker. Deras plan som numera kallas The Project for a 

New American Century inkluderar preventiva krig och utbyte av regimer vart än 

USA beslutar (s.151). USA ska agera som en global poliskår (s.152). ”Inte sen 

Hitlers Mein Kampf på 1930-talet har någon varit så öppen med sina intentioner” 

skriver Hellyer (s.152). 

 

Planering av kaos i Mellanöstern 

I skrivande stund läser jag en artikel av John McMurtry som är Fellow of the 

Royal Society of Canada.12 Artikeln heter Planning Chaos in the Middle East: 

Destruction of Societies for Forign Money Control.13 McMurtry har skrivit 

boken The Cancer Stage of Capitalsm – From Crisis to Cure. Han berättar att 
                                                 
11 Min artikel om Jüri Linas bok finns på 

http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf  
12 Fellow of the Royal Society är en utmärkelse som ges till framstående forskare och är ett 

ledamotskap i Royal Society. Wikipedia. 
13 Artikeln finns på flera adresser, bl.a. http://www.globalresearch.ca/planning-chaos-in-the-

middle-east-destruction-of-societies-for-foreign-money-control/5445509.  

http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Forskare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
http://www.globalresearch.ca/planning-chaos-in-the-middle-east-destruction-of-societies-for-foreign-money-control/5445509
http://www.globalresearch.ca/planning-chaos-in-the-middle-east-destruction-of-societies-for-foreign-money-control/5445509
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varhelst en nation är oberoende när det gäller olja, ekonomi, livsmedelsför-

sörjning och/eller strategiska resurser, så inleder USA en kampanj för att 

förstöra. Han räknar upp ett antal länder som blivit attackerade av USA direkt 

eller indirekt, Iran, Irak, Afghanistan, Palestina, Egypten, Libyen, Syrien, 

Libanon. Han menar att Israel och USA samarbetar. Detta är uppgifter jag läst 

om även i andra källor.  

  Just nu pågår attacker mot Ukraina. Samtidigt bygger man upp hatpropa-

ganda mot Putin och anger honom som den stora skurken som utgör hotet i 

världen. McMurtry beskriver katastrofen mot Twin Towers den 11 september 

2001 som en ”9-11-konstruktion”, som gav USA möjligheten att börja attackera 

”terrorister” i världen. Han berättar också om hur USA finansierat, utbildat och 

tränat ”terrorister”, talibaner, Al Qaeda och nu IS. Han beskriver att USA, Israel, 

Saudiarabien och NATO i allians driver de krig som pågår i världen och 

använder ”terroristerna” som ”krigsmaskin”. McMurtry bekräftar Hellyers 

utsagor.  

911 

Även Hellyer menar att katastrofen som drabbade USA den 11 september 2001, 

911, är den False Flag-aktion som gav USA legitimitet hos det amerikanska 

folket att få kriga i andra länder. Han har bland annat läst Judy Woods forskning 

i boken Where Did the Towers Go? Evidence of Directed Free-Energy 

Technology on 9/11. Judy Wood har en unik kompetens. Hon är före detta 

professor i maskinteknik och har forskat inom spänningsanalys, struktur-

mekanik, optiska metoder och mycket mera. Per Nordgren har sammanfattat 

Judy Woods analyser och slutsatser i ett par artiklar i NewsVoice på ett sätt så en 

lekkvinna som jag, utan kunskaper i fysik och kemi m.m. förstår en del.14 För 

den som fortfarande tror på de officiella förklaringarna rekommenderar jag 

varmt artiklarna.  

   Judy Wood såg katastrofen på TV och reagerade på att det som hände inte 

verkade stämma med fysikens lagar. Hon hoppades att någon skulle undersöka 

saken, men eftersom ingen gjorde det bestämde hon sig för att göra det själv.    

  Det mest intressanta är när Hellyer konstaterar att om Woods observationer 

och analyser stämmer så visar det som hände 911, att det existerar en energiform 

                                                 
14 Analys av Dr Judy Wood:s bok ”Where Did the Towers Go?” Del 1 

http://newsvoice.se/2013/02/16/dr-judy-wood-kan-world-trade-center-den-911-har-kollapsat-

med-energivapen/ samt  

Analys av Dr Judy Wood:s bok ”Where Did the Towers Go?” del 2 

http://newsvoice.se/2013/03/06/fortsattningen-om-911-baserat-pa-dr-judy-woods-bok-where-

did-the-towers-go/  

 
 

http://newsvoice.se/2013/02/16/dr-judy-wood-kan-world-trade-center-den-911-har-kollapsat-med-energivapen/
http://newsvoice.se/2013/02/16/dr-judy-wood-kan-world-trade-center-den-911-har-kollapsat-med-energivapen/
http://newsvoice.se/2013/03/06/fortsattningen-om-911-baserat-pa-dr-judy-woods-bok-where-did-the-towers-go/
http://newsvoice.se/2013/03/06/fortsattningen-om-911-baserat-pa-dr-judy-woods-bok-where-did-the-towers-go/
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som vi hittills bara hört talas om, och dessutom visar det att den fungerar. 

Samma slutsatser drar Per Nordgren. Han skriver:  

Och den otroliga mängd energi det krävs för att genomföra händelsen pekar 

entydigt mot ett håll – någon form av ”fri energi”, applicerat i ett vapensystem, 

har använts här. 9/11 var en demonstration av vad man kan, och det betyder 

också att fri energi finns och fungerar. Och alla människor på jorden skulle kunna 

hålla sig varma, vara mätta och slippa sjukdomar om det användes till människan 

bästa. Men just nu är det ett vapensystem som kontrolleras av några få. 

 

  Hellyer skriver att om det han berättar i boken låter alltför otroligt och 

otänkbart, så bör man fundera över om det kan finnas något som kan vara mer 

otroligt och otänkbart än planeringen och genomförandet av 911.  

  En tänkvärd kommentar som Per Nordgren gör är att delar av Sannings-

rörelsens aktiviteter kan vara desinformation för att förvilla och förvirra dem 

som söker sanningen om 911. Det finns hur mycket som helst skrivet om det 

som hände, både i bokform och på Internet. Det krävs en ”eldsjäl” för att gräva i 

detta om man vill undersöka det litteraturvägen. Därför Judy Woods konkreta 

analyser utifrån gedigen kunskap, ingående observationsstudier och tidigare 

erfarenheter mycket välkomna. 

 Hellyer citerarar ett uttalande av Henry Kissinger som gjordes på 

Bilderbergmötet den 21 maj 1992: 

 
Idag skulle amerikanerna vara upprörda om FN-trupper gick in i Los Angeles för 

att återställa ordningen; i morgon kommer de att vara tacksamma. Detta gäller 

särskilt om de fick veta att det fanns ett okänt hot utifrån, verkligt eller påstått, 

som hotar vår existens. Det är då som alla folk i världen kommer att vädja till 

världens ledare att befria dem från detta onda. En sak varje människa fruktar är 

det okända. När detta scenario presenteras kommer man gärna att avstå från 

individuella rättigheter för garantin att få deras skydd genom en världsregering.15 

Hellyer menar att de tre största hoten mot mänskligheten idag är i denna 

ordning: 1) Den globala uppvärmningen, 2) Det ekonomiska systemet och 

bankernas kriminella verksamhet, och 3) Extraterrestrials. Jag blev synnerligen 

förvånad framförallt över punkt 1) men också punkt 3), även om det ämnet inte 

är främmande för mig (s.175). Jag har läst ett antal böcker om fenomenet för 

några år sedan.  

Den globala uppvärmningen  
Min förvåning beror på att Hellyers övriga analyser är så genomtänkta utifrån 

teorin om att the Cabal styr världen och hans beskrivning av deras strategier för 

att uppnå den nya världsregeringen, New World Order. Hellyer har fått kritik för 

att han inte förstår att den globala uppvärmningen är en bluff, ett led i the Cabals 

                                                 
15 Kissingers ökända citat, http://www.rense.com/general14/kiss.htm 

http://www.rense.com/general14/kiss.htm
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arbete för globalisering, för att få nationerna att inse att klimathotet inte kan 

hanteras av en enskild nation utan att globalisering och NWO är en förutsättning 

för att vi ska kunna ”rädda planeten”. Jag har faktiskt skickat ett mail till honom, 

där jag bifogat en lista på ett antal böcker som är kritiska mot teorin att det pågår 

en global uppvärmning, som orsakas av människans utsläpp av koldioxid, AGW, 

antropogen global warming. Jag har inte fått något svar.  

  Han refererar till NASAs chef James Hansen, som sen fått en hel del kritik 

av AGW-skeptiker, i synnerhet efter det att avslöjandena om forskningsfusk 

kom fram i den s.k. Climategate.16 Hellyer har med största sannolikhet inte tagit 

del av denna kritiska litteratur.  

  De hot som Hellyer listar på grund av den globala uppvärmningen är: 

 

 Höjning av havsytan 

 Snö- och istäcket i Arctic minskar 

 Temperaturen har ökat globalt 

 Temperaturen i haven har ökat 

 Istäcket har inte varit så lågt sedan 1979 

 Fuktigheten ökar 

 Havsluftens temperatur ökar 

 Glaciärerna smälter 

 Värmen i haven ökar på grund av att haven suger upp värmen 

 Luften över land får högre temperatur 

 

Jag tycker det verkar som om flera punkter överlappar varandra, fast jag kanske 

har missförstått på grund av språket. Samtliga punkter har vad jag förstått 

motbevisats av klimatforskare, vilket Hellyer skulle ha sett om han tagit del av 

de kritiska forskarnas rön. Dock redovisar han faktiskt en del kritikers argument 

och motargumenterar dessa, så till en del känner han till kritiken. 

   Hellyer skriver att även om fakta talar sitt tydliga språk så blir det ändå 

tydligare när de visas i en graf ”med lysande rött”. Jag misstänker att han här 

hänvisar till Al Gores felaktiga graf i filmen En obekväm sanning. En brittisk 

                                                 
16 Detta har beskrivits i flera böcker, exempelvis  

Bell, Larry (2011) Climate of Corruption – Politics and Power Behind the Global Warming 

Hoax, Austin, Texas: Greenleaf Book Group Press. 

Inhofe, James (2012) The Greatest Hoax – How The Global Warming Conspiracy Threatens 

Your Future, Washington D.C.: WND Books.  

Karlsson, Svenolof, Nordangård, Jacob & Radetzki, Marian (2013) Domedagsklockan och 

myten om jordens ständiga undergång, Ekerlids förlag. 

Sussman, Brian (2010) Climategate – A Veteran Meteorologist Exposes the Global Warming 

Scam, New York: WND Books.  

För artiklar om böckerna, se http://www.piahellertz.com/Bocker.htm  

 

http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
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hovrättsdomare har förresten dömt Al Gores film för nio vetenskapliga fel.17 

 

 
Detta är en skärmdump från filmen. 

 

Som vanligt får jag konstatera att endast framtiden har Sanningen. Det som 

oroar mig är de insatser, de enormt dyrbara insatser, som görs för att hindra den 

globala uppvärmningen. För tänk om det istället blir en nerkylning, som många 

forskare hävdar. Det förbereds vi inte för, och det är som flera forskare menar, 

fler dör av kyla än av värme.  

 

 

                                                 
17 Brittisk domare: Gores klimatfilm innehåller nio vetenskapliga lögner, 

http://www.larouche.se/nyheter/2007/10/12/brittisk-domare-gores-klimatfilm-innehaller-nio-

vetenskapliga-logner. Jag har diskuterat denna graf, den s.k. ”hockeyklubban” i andra artiklar 

om klimatlitteratur, exempelvis böckerna av Larry Bell, Brian Sussman och James Inhove, se 

min Boksida, http://www.piahellertz.com/Bocker.htm.  

  
 

http://www.larouche.se/nyheter/2007/10/12/brittisk-domare-gores-klimatfilm-innehaller-nio-vetenskapliga-logner
http://www.larouche.se/nyheter/2007/10/12/brittisk-domare-gores-klimatfilm-innehaller-nio-vetenskapliga-logner
http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
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Andligheten är den saknade länken 

I sista kapitlet konstaterar Hellyer att andligheten är den länk som saknas. Han 

berättar att han var i 80-årsåldern när han insåg att även Allah var hans Gud. 

”Min Gud är Abrahams, Isaks, Ismaels och Jakobs Gud. Min förebild är Jesus, 

nasarén”, skriver han (s. 269). Tre av de fem stora religionerna började med 

Abraham, judendomen, islam och kristendomen. Han berättar att han ber för att 

Israel ska ändra sin strategi gentemot Palestina och för att de två nationerna ska 

leva i fred, sida vid sida (s.274). Hat måste bytas ut mot kärlek och medkänsla.   

Mitt i all sin klokhet och belästhet upplever jag en viss naivitet, men jag kanske 

missförstår. 

Avslutningsvis 

Det var verkligen en omtumlande läsning. Jag var på väg att lägga den åt sidan 

när jag såg att han trodde på den globala uppvärmningen, men så bestämde jag 

mig för att läsa för att se hur han presenterar och diskuterar övriga viktiga och 

intressanta frågor. Och det är jag glad för att jag gjorde. Jag är imponerad av 

Hellyers belästhet, hans förmåga att vara så öppen och reflekterande och hans 

mod att våga stå för det han kommit fram till.  

   

 


