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Vad är Illuminati?    
Om hemliga sällskap, symboler,  

blodslinjer och New World Order 
  

Av Frank White (2013) 

Ref. av Pia Hellertz – juli 2019 

 

Författaren Frank White lovar inledningsvis i sin lilla bok “Who Are The 

Illuminati? – The Secret Societies, Symbols, Bloodlines and the New World 

Order” att undersöka de sanna fakta bakom den grupp kallas Illuminati men 

även de sägner och legender som tillskrivs dem av vilka några är sanna och 

några har blivit avsevärt överdrivna, menar White. Boken är på bara 134 sidor 

med stora bokstäver, vilket gör den mycket lättläst. Och ändå infriar författaren 

sitt löfte. Det går inte att släppa boken. Den är en källa av visdom, avslöjanden 

och goda råd – i slutet. 

Vem är Frank White?   
Det var svårt att få fram information om författaren så jag misstänkte ett tag att 

det var en intressant pseudonym. ”Frank” betyder ju ”uppriktig” och ”öppen-

hjärtig”. ”White” associerade jag till ”White hats”, vita hattarna, ”the Good 

Gays”, som kämpar för att avslöja Deep State, korruption och maktens 

kriminalitet.1  

  Men det visade sig att han finns under detta namn och är författare även till 

”The Illuminati's Greatest Hits: Deception, Conspiracies, Murders and 

Assassinations by the World's Most Powerful Secret Society” (2014)    
 

 

                                                 
1 Se exempelvis Who Are the ‘White Hats’? - 

https://www.thesiriusreport.com/geopolitics/white-hats/ 

 

https://www.thesiriusreport.com/geopolitics/white-hats/
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  Men han verkar också ha författat några mycket intressanta böcker om 

rymden. Han är mannen bakom begreppet ”översiktseffekten” genom boken 

”The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution” (1987) där 

han beskriver sin forskning om 30 astronauters upplevelser av att se Jorden från 

rymden och från Månen.  

 

 
 

Översiktseffekten förvandlar astronauternas perspektiv på planeten Jorden och 

mänsklighetens plats på den. Vanliga kännetecken i upplevelsen är en känsla av 

vördnad för planeten, en djup förståelse för sammanlänkning av allt liv och en 

förnyad insikt om ansvaret för att ta hand om miljön. Han har också skrivit “The 

Seti Factor: How the Search for Extraterrestrial Intelligence is Changing Our 

View of the Universe and Ourselves”(1990) där han bland annat menar att 

NASA's Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) misslyckades under de 

första decennierna eftersom de var fast i att forska inom det begränsade 

elektromagnetiska spektrum som vi använder.   

  All denna information blev aningen överraskande eftersom det inte finns 

någonting i den aktuella boken om Illuminati som jag läst, som antyder hans 

intresse för rymdforskning. Självklart undrar jag om det är samma författare? 

Jag googlar vidare och det verkar faktiskt vara samma författare. Spännande!                 

Illuminati 
Ordet Illuminati kommer från latinets ”illuminatis” som betyder ”att bli 

upplyst”. Det är många grupper som genom historien velat kalla sig Illuminati. 

Historiskt sett menar man att det är en bayersk grupp som skapades år 1776 av 

Adam Weishaupt och som var hemlig.  

https://www.goodreads.com/book/show/180681.The_Seti_Factor
https://www.goodreads.com/book/show/180681.The_Seti_Factor
https://www.goodreads.com/book/show/180681.The_Seti_Factor
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Bilden hämtad från “Meet The Man Who Started The Illuminati”2 

 

Dess syfte var att ”motsätta sig fördomar, religiösa influenser, staters 

maktmissbruk och även marginalisering av kvinnor” (s. 7). Gruppen blev 

utesluten av Bayerns regering i samförstånd med Katolska kyrkan eftersom den 

ansågs vara en grupp ”bråkmakare” som skulle kunna skapa anarki. 

  Enligt den officiella berättelsen upplöstes gruppen definitivt år 1785, men, 

skriver White, ”om websidor och böcker om ämnet har någonting att gå på så 

är gruppen fortfarande i högsta grad levande” (s. 7). På 1700-talet liksom nu 

betraktas gruppen som en hög ”tokstollar”. Gruppen beskylldes av religiösa 

kritiker för att stå bakom franska revolutionen och att de ville etablera en ny 

världsordning, New World Order. Därför stämplades de som ”kättare”, som är 

en gammal beteckning för en person som har en ”villolära”, det vill säga en 

åskådning som strider mot en etablerad trosuppfattning.  

  Gruppens grundare ville kalla gruppen för ”Perfectibilistis” eftersom deras 

mål var att skapa en perfekt värld med total jämställdhet mellan män och 

kvinnor och där Katolska kyrkan inte hade något att säga till om ovanför 

regeringen (s. 8). Gruppens vision var en världsregering med en ledare, som 

skulle vägleda mänskligheten på rätt väg.  

  På bara 10 år hade gruppen 2,000 medlemmar, bland annat mycket 

berömda och framstående personer. Vid 1800-talets slutskede trodde man att 

Rothschildklanen var den mest inflytelserika familjen inom Illuminati. 

Familjen var den främsta uppbackaren av rörelsen. De gav stöd åt skaparen, 

Adam Weishaupt, som byggde organisationen utifrån Frimurarnas organisation, 

som var en hemlighetsfull och fragmenterad grupp som påstods vara kopplad till 

blodslinjen efter Jesus (s. 11).  

  Frimurarna ansågs ha starka band till Judendomen och att Illuminati ansågs 

därmed vara en judisk sekt. Men som Frank White beskriver i sin bok – 

”Illuminati handlar om blodslinjer, inte om religion.” 

 

                                                 
2 https://www.lifecoachcode.com/2016/11/12/the-man-who-started-the-illuminati/  

https://www.lifecoachcode.com/2016/11/12/the-man-who-started-the-illuminati/
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Grader inom Illuminati 
Frank White poängterar att Illuminati inte bara är en ”formlös klick som tillåter 

vem som helst att göra vad som helst” (s. 22). Rörelsen är välstrukturerad. 

Författaren beskriver tre nivåer, 1) Noviser, 2) Minerval och 3) Illuminated 

Minerval. Jag försökte förstå vad Minerval betyder men hamnade bara på sidor 

om Illuminati, exempelvis denna, ”IlluminatiRex”, där jag hittade den här 

bilden.3 

 

Noviserna är naturligtvis de som nyss blivit medlemmar. De får mentorer inom 

rörelsen. De utbildas och de får som uppgift att kartlägga sina egna familje- och 

släktkartor, bland annat för att man ska se om några kan vara till nytta för 

rörelsen och på vilket sätt. Eftersom man också önskar öka medlemsantalet får 

noviserna hitta intresserade som de själva sen kan vara mentorer för (s. 22).  

  Minervals kallas så eftersom de får bära hängen av ”the Owl of Minerva” 

(s. 22). Ugglan symboliserar en ny kunskapsnivå på vägen mot upplysning. 

Ugglan finns också på dollarsedeln.  

                                                 
3 https://www.illuminatirex.com/illuminati-minerval-secrets/ 

https://www.illuminatirex.com/illuminati-minerval-secrets/
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Den här nivån brukar också beskrivas som indoktrinationen, eftersom det är nu 

som medlemmarna börjar få undervisning i andliga övningar. Det är nu som 

noviserna blir hängivna gruppens mål.  

  Upplysta Minervals på nivå 3 blir de som tar sig igenom de första två 

nivåerna framgångsrikt. Men alla kommer inte dit, bara de som hängivet 

kommer att genomföra de uppgifter de åläggs. De fungerar också som lärare för 

dem som befinner sig på de lägre nivåerna (s. 23). Det har sagts att denna nivå-

indelning är inspirerad från Frimurarna, som haft en mycket avgörande roll i 

utvecklingen av Illuminati och det sätt som gruppen har verkat under åren (s. 

24).  

Symboler 

I ett särskilt kapitel går Frank White igenom några symboler, även om han 

återkommer till ämnet i flera kapitel.  

  Pyramiden är en känd Illuminatisymbol. På dollarsedeln har den 13 steg, 

vilket symboliserar de 13 blodslinjerna. Pyramiden symboliserar också hierarkin 

som existerar inom deras hemliga grupp. Den oavslutade pyramiden på 

dollarsedeln representerar Frimurarnas idé om att deras arbete inte kommer att 

avslutas i den fysiska världen och att arbetet kommer att fortsätta i livet efter 

detta, enligt författaren (s. 11). Det allseende ögat i toppen representerar 

Illuminati och texten ovanför, ”Annuit Coeptis” betyder enligt White ”He 

favors us”, ”Han gynnar oss”. 

 

Det allseende ögat används inte bara av Illuminati utan även inom judaismen, 

kristendomen, hinduismen och islam som symbol för Gud – eller för 
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hinduismens gudar. 

  Texten under pyramiden, ”Novus Oro Seclorum” betyder ”A new order for 

the ages”, “en ny ordning för åren”, ”en ny världsordning”.  

  Ögat fördes in på USAs stora sigill år 1776 av Pierre Du Simitiere, vilket 

råkar vara samma år som Adam Weishaupt skapade det hemliga Illuminati. För 

Illuminatis medlemmar representerar ögat Lucifers öga, menar Frank White (s. 

83). Tidigare gestaltningar av det allseende ögat kan spåras tillbaka till egyptisk 

religion och Horus öga.  

                                               
  Ibland är sammanträffandena enormt fascinerande. I skrivande stund får jag 

ett mejl med info om den berömda fotomodellen, sångerskan och skådespeler-

skan Naomi Campbell, med en flygbild på hennes hus. 

 

    
 
  Örnen till höger på dollarsedeln har 32 fjädrar vilket är antalet grader i den 

Skotska Riten inom Frimurarna. På något ställe finns det en 33.e fjäder vilket 

symboliserar den grad som utgör en belöning för ”enastående insatser” (s. 11). 

Ovanför huvudet på örnen finns det tretton stjärnor som formar Davidsstjärnan.  

  En av de viktigaste symbolerna är den femuddiga stjärnan. White skriver 

att äpplets kärnhus har en femuddig stjärna och eftersom Adam och Eva drevs 

bort från Eden på grund av ett äpple, så tror han att det finns en koppling. Jag 

var tvungen att Googla på bilder. Wow… 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Egyptisk_religion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Egyptisk_religion
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 Djävulen, Diablo, ”The Devil” är en symbol som blivit vanligt använd 

inom rockmusik och även inom sporten. Frank White menar att även Helen 

Keller, trots att hon var både blind, döv och stum, var teosof och ockultist och 

använde denna symbol regelbundet (s. 85).  

 
Den här bilden visar hur enormt vanligt handsymbolen förekommer inom både politiken och 

underhållningsvärlden.4 

  Jag nämner ugglan ovan. Den representerar visdomens gudinna och det var 

meningen att den bara skulle användas av de redan upplysta. I Bohemian Grove i 

Kalifornien samlas Illuminati för att genomföra hemliga ritualer vid en stor 

uggla. Alex Jones avslöjade genom att i hemlighet filma ritualer. Då blev 

ugglan och ritualerna kända för allmänheten.5  

  Cathy O’Brien var offer för sexuella ritualer och tvingades delta i dessa i 

Bohemian Grove. Hon berättar om detta i sin bok som hon skrev tillsammans 

med sin räddare Mark Philips, ”Trance Formation of America - The True Life 

Story of a CIA Mind Control Slave” (1995).6 Jag gör ett kort utdrag ur min 

artikel om boken: 

 
Cathy berättar att de sexuella övergreppen av politiker och andra kända personer 

ofta filmades och användes sen som hot, påtryckning och utpressning (s. 169). 

Bland annat filmades de sexuella perversionerna som pågick under Bohemian 

Grove i olika rum. Cathy var där och tvingades besöka olika rum som hade olika 

                                                 
4 Bilden är hämtat från Satanic/Lucifarian Hand Sign – http://www.whale.to/b/hand.html 
5 Se exempelvis - https://www.youtube.com/watch?v=PZTQ1ufqWQ4 
6 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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

http://www.whale.to/b/hand.html
https://www.youtube.com/watch?v=PZTQ1ufqWQ4
http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
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typer av aktiviteter för olika preferenser och perversiteter, exempelvis opiumrum, 

rum med ett ”sexaltare”, ett kapell, ett rum för grupporgier, med mera. Hon 

berättar att de som befann sig på Bohemian Grove var topparna inom regeringen 

och maffian (s. 169). Sexslavar som blivit för gamla eller som hade bristfällig 

programmering blev mördade i skogen omkring Bohemian Grove. Offerritualer 

hölls vid den jättelika ugglan som Alex Jones lyckades smygfilma.7 

 

Flamman eller facklan är en annan symbol som representerar upplysning, vilket 

är det man menar sig eftersträva (s. 87). Vi ser den bland annat på Frihets-

gudinnan, som vissa menar representerar New World Order. Statyn skapades av 

en känd frimurare, Frederic Bartholdi. Kanske den mest kända flamman är den 

som bärs under de olympiska spelen. Den introducerades av nazisterna inför 

1936 års spel (s. 88). Den finns också med i Rockefellerägda Standard Oils 

logga. 

  Skallen symboliserar mänsklighetens dödlighet. Den finns bland annat med 

i den hemliga gruppen Skull & Bones som bland annat de båda presidenterna 

Bush var medlem i.  

  En intressant symbol är obelisken. De finns runt om i världen. Frank White 

menar att Illuminati placerat obelisker på nästan vartenda maktcentrum där de 

verkar (s. 88). Den mest berömda kanske är obelisken i Washington, men även i 

Vatikanen.  

               
       Washington DC                     London                                 Vatikanen 

  Efter det ”s.k. mordet” på Olof Palme restes fem obelisker i närområdet 

omkring ”mordplatsen”.8 Det spekuleras en hel del om vad dessa obelisker 

betyder. Ole Dammegård menar att de fem obelisker (”luntor”) som har rests 

vid Luntmakargatan och Tunnelgatan året efter Palmes ”död” visar att 

                                                 
7 Bohemian Grove - Alex Jones – video - https://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE  
8 Att jag skriver det “s.k.  mordet” beror på att det under senare år framkommit tveksamheter 

om Palme blev mördad eller om han helt enkelt lämnade landet i hemlighet på grund av sin 

svåra sjukdom och andra svårigheter. Det finns ett par böcker om detta, Hans Liljesons 

”Palmemordets hemliga scenario” (2009) och Claes Hedbergs ”En oväntad vändning” 

(2017). 

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


9 

 

frimurarna kan ha engagerat sig i ”mordet” på något sätt.9 

  Två andra symboler är avgörande, laxen och fiskfenan, som båda 

representerar mänskligheten genom att den antingen drunknar eller kan simma 

(s. 79). Det är också relaterat till reinkarnationen, som enligt Illuminatis 

världsbild innebär att människor antingen fullbordar sitt syfte här på Jorden eller 

inkarnerar obegränsat tills deras unika uppgifter är fullbordade. Jag förstår inte 

riktigt skillnaden. Laxen sägs representera mänsklighetens resa som för evigt är 

uppströms och därmed tvingas lämna stillaståendet men ständigt pushas tillbaka 

igen (s. 79). Det verkar som om Illuminati är laxen som faktiskt lyckas ta sig 

uppströms.  

  Pentagrammet har länge associerats med satanismen. Det representerar 

Baphomets10 huvud, den hedniska gudagestalten, som först uppträdde under 

Tempelriddarrörelsens tid (s. 86). I början betydde pentagrammet lycka och 

skydd. Det var först när det vändes upp och ner som det som att betyda ondska. 

 

                                                   

Thomas Jefferson och George Washington uppdrog till frimuraren Pierre 

Charles L’Enfant som formade stadsbilden och gatorna att använda 

pentagrammet som förebild.  

 

                                                 
9 Dammegård,Ole (Uppdaterad 2016) STAT$KUPP I SLOWMOTION, svensk och engelsk 

upplaga finns att köpa på http://www.lightonconspiracies.com/ - Det finns även många länkar 

på Youtube där Ole Dammegård berättar. 

Jag har skrivit en artikel om ”mordet” - http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf  
10 https://paranormal.se/topic/baphomet.html 

http://www.lightonconspiracies.com/
http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf
https://paranormal.se/topic/baphomet.html
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Frank White nämner också den nazistiska hälsningen, den utsträckta armen. 

Han menar att det är en ockult gest som sannolikt är hämtad från Thule Society. 

Den lär representera överföringen av makt till ”Führern” eller ledaren, som i sin 

tur accepterar och tar emot med samma gest.  

Numerologi 
Frank White har ett stycke om den grekiska filosofen Pythagoras som föddes 

570 f.Kr. Han hittade på koder och symboler och även speciella handslag. Men 

framförallt var det hans matematiska verktyg som kom att bli viktiga för 

Illuminati, numerologin (s. 81). 

  Frank White menar att Illuminati är ett sällskap som grundar sig på siffror 

och de värderar siffror mycket högt. Siffran 666 som i Bibeln representerar 

”Odjurets tal” och ”Anti-Krist” är en viktig siffra och används i många olika 

sammanhang. Nummer 13 associeras till de 13 blodslinjerna. White menar att 

McDonalds har 13 dold i sin logga. Den 13e bokstaven i alfabetet är M: 

 

                                           

Frank White gör en intressant lista över siffrornas betydelse. Jag vet inte i vilken 

utsträckning de stämmer, men jag väljer att redovisa dem (s. 82f): 

1) Enheten av kropp, själ och ande. 

2) Uppdelningen av anden. 

3) Symboliserar kungligheter och deras Heliga Treenighet vilka är Nimrod, 

Semiramis och Tamus (jag har aldrig hört talas om dessa). 

4) Representerar fundamenten, grunden. 

5) Skydd från döden (Nummer 5 representerar också The Law of Fives,11 

vilket innebär sinnets makt att uppfatta sanningen i allting. V-handtecknet 

står för The Law of Fives som vi såg att Illuminatimedlemmen Winston 

Churchill använde och som sen togs över av alla som trodde att det var 

ett segertecken, tecken för Victory, seger.) 

6) Människosläktet (eftersom människan skapades på den sjätte dagen enligt 

Bibeln) 

7) Denna siffra har flera meningar, från de sju mysterieskolorna till de sju 

lagarna som styr mänskligheten. White säger tyvärr inget om dessa lagar. 

8) Denna siffra är solens och soldyrkarnas siffra.   

                                                 
11 https://hyperdiscordia.church/law_of_fives.html 

https://hyperdiscordia.church/law_of_fives.html
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9) Denna siffra representerar det gudomliga uppnåendet och även 

mänsklighetens fall. 

10)   Man menar att denna siffra representerar lag och auktoritet (som i de 10 

budorden). 

11)   Siffran representerar förstörelse, dom och mänsklighetens död. 

Naturligtvis tänker jag på 9/11, men det finns flera händelser knutna till 

den 11e i månaden. 

12)   En siffra som betyder både lyckliga och olyckliga egenskaper. 

Många Illuminatisymboler har blivit anammade av företag och föreningar. 

Illuminati styr också sporten.   

  Författaren nämner också att Walt Disney var en 33o frimurare och vissa 

källor menar att Disney byggde sin berömda park för att distrahera människor 

och därmed göra det lättare för Illuminati att bygga New World Order (s. 82). 

Min kommentar är att all underhållning, oavsett om det är idrott, musik, film, 

teater med mera som inte kritiskt granskar Makteliten, hjälper till att förvirra och 

indoktrinera både barn och omedvetna vuxna, avleder dem från det som händer i 

världen och gör det lättare för Makteliten att bygga NWO. ”Bröd och skådespel 

till folket” har varit ett väl beprövat recept sen romartiden.  

Frimurarna 
Inspirationen för Illuminati var som nämnts Frimurarna, enligt Frank White. 

Weishaupt, som grundade Illuminati var medlem i en frimurarloge. White 

skriver att ”i sann frimuraranda räckte det inte att han anammade Frimurarnas 

idéer. Han lyckades integrera logen helt och fullt i Illuminati, en bedrift som 

bara en Illuminati kunde uppnå” (s. 12).  

  Alliansen mellan Frimurarna och Illuminati blev genomförd år 1780. 

Eftersom gruppen växte i storlek och styrka blev den ett hot mot regeringar i 

hela Europa och för dem som försökte hålla ordning. Snart började länderna 

skapa lagar som förbjöd dessa hemliga sällskap. Interna konflikter mellan 

rörelserna skapade också problem. Ett tag trodde man att Illuminati hade 

upphört, men den Franska Revolutionen år 1789 visade att gruppen fortfarande 

var mäktig. Även det franska mottot, Frihet, Jämlikhet, Broderskap, ansågs 

komma från Illuminati (s. 13). 
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Blodslinjer 
Illuminatis historia visar att många medlemmar kommer från hängivna släkter, 

blodslinjer. Man har identifierat 13 blodslinjer som de äldsta och mest 

inflytelserika. I genomgången av släktena nämner han flera som jag inte hört 

talas om tidigare. Jag räknar upp alla han presenterar: The Astor Family, The 

Bundys, The Collins, The Du Ponts, The Freemans, The Kennedys, The Lis, 

The Onassis, The Reynolds, The Rockefellers, The Rothschilds och The Van 

Duyns.  

 
 

Det är tydligen inte enighet om dessa namn. Jag läste nyligen en artikel av 

Alexander Light, HumansAreFree.com som delvis gör en annan lista: 

Rothschild (Bauer eller Bower), Bruce, Cavendish (Kennedy), De Medici, 

Hanover, Hapsburg, Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair 

(St. Clair) Warburg (del Banco) och Windsor (Saxe-Coburg-Gothe).12 

  Frank White går igenom familjerna i sin lista och berättar om deras historia 

och verksamheter. Jag tar några exempel. 

  John Jacob Astor föddes i en judisk familj. Han var mästare i en 

Frimurarloge. Han skapade sin förmögenhet genom att handla med skinn och 

sen med opium (s. 26). Waldorf Astoria är bara en av de byggnader som 

associeras till familjen Astor. Enligt White praktiserade familjen satanism, som 

innebar rituella offer, bland annat av barn, och dyrkan av djävulen och ockultism 

(s. 32). George Bundy var medlem i MJ-12, den hemliga grupp som styrde 

mycket i USA. En annan Bundy var medlem i Skull & Bones. Collinsfamiljen 

hade också starka band till satanismen (s. 32). I dessas ritualer deltog även andra 

Illuminatifamiljer, exempelvis Rothschilds.  

  White berättar att familjerna var angelägna om att hålla blodslinjerna 

”rena” och därför arrangerades äktenskap inom familjerna, mellan kusiner eller 

med andra Illuminatifamiljer (s. 33).  

  En känd Illuminatifamilj är Kennedyklanen, som har sina rötter på Irland 

och då hette Caeneddi, men man verkar ha bytt namn när man flyttade till USA 

(s. 44). White tror att det är en av toppfamiljerna inom nätverket (s. 43). Han 

                                                 
12 These 13 Families Rule the World: The Shadow Forces Behind the NWO 

av Alexander Light, HumansAreFree.com - 

http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html 
 

http://humansarefree.com/
http://humansarefree.com/
http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html
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skriver att det finns omkring 200,000 medlemmar i Kennedysläkten. Banden till 

andra Illuminatifamiljer gör dem extra mäktiga. Författaren tar exemplet att 

Jackie Kennedy gifte sig med den grekiske skeppsredaren Onassis efter det att 

Illuminati hade mördat hennes man, J.F. Kennedy, på grund av att han utmanat 

dem med att hota att upphöra med CIA och The Federal Reserve. Efter mordet 

avslöjades Kennedys många älskarinnor, exempelvis Marylon Monroe, Zsa 

Zsa Gabor och Jayne Mansfield och många flera. White beskriver dessa 

historier lite närmare. Han berättar också att JFKs far Joseph Kennedy var känd 

som anti-semit och nazistsympatisör.  

  White berättar också om Illuminatifamiljer i öst, exempelvis Li-familjen, 

vilket ibland stavas Lee. Han berättar att Mao hade kopplingar till en hemlig 

Illuminatigrupp. Två familjer som gav stöd till Li-klanen var Rockefeller och 

Rothschilds (s. 50). 

  Onassisfamiljen är en av de mest fängslande familjerna inom Illuminati, 

menar Frank White. Namngiven efter framstående filosofer var Aristoteles 

Socrates Onassis fattig vid 21 års ålder men en miljonär när han var 23 år. 

White berättar att han använde skrupulösa och hänsynslösa metoder. Att han 

lyckades få gifta sig med Jackie Kennedy avslöjar att han var en framstående 

medlem inom Illuminati. Och jag undrar: Vad lovade han henne? Beskydd? Han 

dog 1975, 69 år gammal, och hon 1994, 65 år gammal i cancer. White 

konstaterar att äktenskapet inte varade länge men inverkan på Onassisklanen och 

på Illuminati var omätlig, skriver han (s. 55). 

   

                             
 

  Rockefellerfamiljen är synonymt med ”välstånd, dignitet och majestät” 

(s. 59). Frank White skriver inte ”makt”, men efter att ha läst forskaren Jacob 

Nordangårds studie ”Rockefeller – En klimatsmart historia” (2019)13 så 

handlar det verkligen om makt. Nordangård avslöjar ingående hur en familj som 

Rockefeller kan infiltrera, skapa intressegrupper och påverka utvalda personer 

m.m. få att nå sitt mål – i det här fallet genom att sprida propagandan om hotet 

om en ”global uppvärmning”, ett hot som på senare tid kallas ”klimatföränd-

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

En_klimatsmart_historia.pdf 

http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf
http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf
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ringar” eftersom det inte verkar bli varmare. Jag förstår att andra Illuminati-

familjer kan fungera på ett liknande sätt. Nordangård har gjort ett fantastiskt 

arbete med att avslöja strategierna inom maktens boningar. 

  Frank White berättar att Rockefellers kontrollerar banker som JP Morgan 

Chase med flera, men ”grädden på moset” var det faktum att Rockefellers var en 

av de ursprungliga aktieägarna i the Federal Reserve, USA:s centralbank. Två 

mycket viktiga ställen där de spenderar sina pengar är på religiösa seminarier 

och universitet (s. 59). Nordangård berättar att John D Rockefeller startade 

University of Chicago, som har kommit att betyda mycket för forskning och 

opinionsbildning i världen.    

  Även massmedia är ett område för Rockefellers engagemang och de 

påverkar ständigt vad som ska publiceras och vad som inte ska publiceras, 

menar White (s. 60). White berättar att Rockefellers har varit mycket 

hemlighetsfulla, men kanske den mest hemlighetsfulle inom klanen var William 

Avery Rockefeller, som föddes år 1810. ”Det finns nästan inget gott att säga 

om honom. Han var en lögnare, en bedragare och sexuellt avvikande. Han var 

också djupt involverad i det ockulta och i trolldom. Han hade åtalats flera 

gånger för våldtäkt, stölder och bedrägeri och han älskade att spela”, skriver 

White (s. 60). Han var den förste Rockefeller som kopplades till satanism, men 

enligt White var han inte den siste. 

 

 
John D Rockefeller jr och hans fem söner, David, Nelson, Winthrop, Laurance och John DIII 

– år 1937. 

 

  Satanistiska symboler var uppenbara exempelvis på Rockefellers företag 

Standard Oil. White skriver att det ofta är pentagrammet, den femuddiga 

stjärnan, men den logga de har idag är facklan, som också är en Illuminati-

symbol. Däremot har oljebolaget Texaco ett pentagram i sin logga. Enligt 

Wikipedia bildade Texaco bolaget Caltex år 1936 tillsammans med Standard Oil 

(senare Chevron) med syfte att sälja bolagens produkter utomlands.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Caltex
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chevron
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chevron
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                Standard Oils flamma                         Texacos pentagram 
 

 Att börja se symboler hos rörelser, företag och organisationer är 

synnerligen intressant. Inom parentes kan jag nämna att jag upptäckte att 

glassbolaget GB använder en pedofilsymbol samt ett frimurarhandtecken. Det 

dubbla hjärtat på magen på clownen är pedofilernas symbol för ”flickälskare” 

enligt ett läckt dokument från FBI. De tre fingrarna och de sammanhållna 

pekfingret med tummen är symbolen för ”Odjurets tal”, 666. Undrar om den 

sexuddiga stjärnan/blomma i clownens hatt också kan räknas dit? 

 

     
                                         Pedofilsymboler14 

Rothschildfamiljen 

Enligt Frank White kan man nog konstatera att Rockefellers och Rothschilds är 

två av de absolut mäktigaste familjerna i världen (s. 61). Enligt White sägs det 

att Rothschilds var en av de familjer som först byggde America. Men de var 

minst lika viktiga när det gällde Israels historia och skapandet av Knesset som är 

Israels lagstiftande församling. White skriver att familjen även fått namnge en 

gata i Jerusalem. Det är märkligt att författaren inte känner till att Rothschilds 

köpte Jerusalem i november år 1829, vilket jag fick kännedom om i skrivande 

stund via en kristen bloggare i hans artikel ”Om Sionism”.15 Han refererar till en 

artikel i Niles’ Weekly Register den 28 november 1829.  

 

                                                 
14 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION INTELLIGENCE BULLETIN - Symbols 

and Logos Used by Pedophiles to Identify Sexual Preferences - 

https://file.wikileaks.org/file/FBI-pedophile-symbols.pdf 
15 ”Om Sionism” - http://hagenbo.blogspot.com/2016/05/om-sionism.html  

https://file.wikileaks.org/file/FBI-pedophile-symbols.pdf
http://hagenbo.blogspot.com/2016/05/om-sionism.html
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En del av en sida ur Niles’ Weekly Register16 

 

Frank White skriver att trots att familjen tveklöst är med och bygger Israel och 

stödjer det judiska folket så praktiserar de satanismen och menar att deras gud är 

Lucifer (s. 61). 

  Författaren berättar att Davidsstjärnan, den sexuddiga stjärnan som också 

pryder Israels flagga, introducerades i den judiska religionen av Rothschilds (s. 

62). Under Medeltiden användes stjärnan exklusivt av häxor, magiker och 

satanister. Familjen Rothschild använder den även i sitt familjevapen. 

         
Den sexuddiga stjärnan refererar också numerologiskt till djävulens tecken, 666 

(s. 62). 

                                                 
16 The Rothschilds buy Jerusalem... - http://www.rarenewspapers.com/view/603278 

http://www.rarenewspapers.com/view/603278
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  Mayer Rothschild fick fem söner, Amschel, Salomon, Nathan, Karl och 

Jacob. Han ägnade hela sitt liv åt att lära dem hur man driver affärer på 

”Rothschildsätt” (s. 63). När de var färdiglärda sände han ut dem i världen, 

Amschel stannade i Frankfurt, Salomon sändes till Wien, Nathan sändes till 

London, Karl till Naples i Florida och Jakob till Paris.   

 

 
 

Rothschilds kopplingar till Hitler och nazismen 

Hitlers krigsmaskin backades upp av kemikaliegiganten I.G. Farben, som hade 

ett amerikanskt dotterbolag som kontrollerades av Rothschilds genom deras 

agent Paul Warburg (s. 63). Kort sagt så finansierade Rothschilds Hitler och 

nazisterna. Frank White refererar till David Icke som i sin bok ”The Biggest 

Secret” avslöjar att Rothschilds såg till att Hitler kom till makten genom 

Illuminatistyrda hemliga sekter i Tyskland, Thule Society och Vril Society, vilka 

de skapade med hjälp av tyska nätverk. Författaren förstår att det blir obegripligt 

med tanke på att Rothschilds var judar. Hans svar är att de inte bryr sig om 

religion. De använder den som en rökridå för att dölja deras verkliga, smutsiga 

och onda agenda (s. 64).  

  Rothschild finansierade inte bara nazisterna. Frank White menar att 

Rothschilds finansierat båda sidorna i nästan varje stort krig, även inbördes-

kriget i USA. Under första världskriget lånade tyska Rothschilds ut pengar till 

tyskarna, brittiska Rothschilds lånade ut pengar till britterna och franska 

Rothschilds till fransmännen.  

  Men det finns en ännu mörkare sak. Hitler påstås vara en Rothschildättling. 

Hitlers farmor arbetade som hemhjälp hos Baron Rothschild och blev våldtagen. 

Resultatet blev Alois Hitler, Hitlers pappa. 

  Detta är dock inte ovanligt bland Illuminatifamiljer, menar Frank White, 

och jag har läst om det i andra källor också. Familjerna har hemliga blodslinje-

program för att föra deras blodslinjer vidare utan att det ska upptäckas. Dessa 

ättlingar placeras sen på märkliga sätt på mäktiga positioner utan att man vet att 

de tillhör dessa Illuminatifamiljer. White nämner att Bill Clinton sägs vara en 

ättling inom Rockefellerfamiljen. White nämner dock inte ett par andra personer 

som på senare tid avslöjats sannolikt vara döttrar till Hitler, Angela Merkel och 

Theresa May.  
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  Inom parentes kan jag nämna att svenska Wallenbergfamiljen hade affärer 

med I.G. Farben, vilket tonats ner och ”vitmålats”.17 

 

USAs presidenter 
Grundarna av Amerikas förenta stater har länge associerats med Illuminati. 

Benjamin Franklin ansågs vara en Stormästare, en titel han fick efter en resa 

till Frankrike. En tysk minister varnade George Washington för att Illuminati 

planerade att ta över världen år 1799, men Washington trodde inte på att 

gruppen hade någon större roll i USA. Med tiden har motsatsen bevisats, vilket 

exempelvis symbolerna på dollarsedeln avslöjar. 

  Frank White nämner att forskare funnit att de amerikanska presidenterna 

har genetiska kopplingar. Han nämner inte den 12-åriga skolelev, Bridge Anne 

d’Avignon, från Salinas, Kalifornien, som genomfört släktforskning på de 

amerikanska presidenterna och fann att 42 av 43 amerikanska presidenter hade 

”en gemensam och oväntad förfader: Kung Johan av England”.18 Han levde 

åren 1166-1216. Bridge Anne gick igenom mer än 500,000 namn för att spåra de 

amerikanska ledarnas manliga och kvinnliga blodslinjer.19 

  Jag Googlade lite för att få veta vad som hänt med Bridge Anne som var 12 

år 2012 och alltså 19 år idag. Jag hittar inte mycket, men en rolig artikel om 

                                                 
17 Naziaffärerna som sopas undan – av Maj Wechselmann i Aftonbladet den  17 jun 2015 - 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/wEVRk5/naziaffarerna-som-sopas-undan  
18 Is ruling in the genes? All presidents bar one are directly descended from a medieval English 

king – Snejana Farberov – 5 aug. 2012 -  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-

medieval-English-king.html 
19 Look Who’s Related: George Washington and all the Presidents 

 https://www.geni.com/blog/look-whos-related-george-washington-and-all-the-presidents-

325451.html 

https://www.aftonbladet.se/av/8a172762-db4d-4f90-a425-863e2594c0d2
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/wEVRk5/naziaffarerna-som-sopas-undan
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-medieval-English-king.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-medieval-English-king.html
https://www.geni.com/blog/look-whos-related-george-washington-and-all-the-presidents-325451.html
https://www.geni.com/blog/look-whos-related-george-washington-and-all-the-presidents-325451.html
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släktforskning som är kopplad till hennes arbete.20 Det är verkligen inte svårt att 

bli imponerad av hennes arbete. 12 år… 

  Frank White konstaterar att de amerikanska presidenterna inte väljs via 

valsedeln utan via blodet. 

 
Bridge Anne d'Avignon – 12 år – 2012           Idag en ung dam – 19 år 

Kontroll 
Frank White beskriver i ett avsnitt den kontroll som Illuminati utvecklat genom 

åren. Den finansiella kontrollen genom att via banker låna ut pengar mot ränta, 

pengar som de dessutom inte har utan ”hämtar ur tomma luften” samt via 

försäkringsbolag. De kontrollerar Världsbanken. 

  Kontrollen gäller också massmedia, som de till stor del äger. Författaren 

menar att media används som ”mind kontrollerande” instrument sen länge och 

Illuminati anses vara den som är den viktigaste influensen över denna plattform. 

Det har lett till att allt fler inte längre litar på ”main stream media”, utan vänder 

sig till s.k. alternativa media, som de dessutom nu börjar censurera och begränsa 

i allt större omfattning.  

  Det tredje viktigaste området för kontroll är utbildning. Hela skolsystemet 

från grundskola till universitet anses vara kontrollerade av Illuminati (s. 14). I 

synnerhet gäller det utbildningar inom politik, ekonomi och sociologi. Detta gör 

också att Illuminati kan kontrollera personer som är viktiga opinionsbildare. 

  Illuminati har också skaffat sig kontroll över viktiga organisationer som 

exempelvis the Royal Institute of International Affairs i Storbritannien och The 

Council on Foreign Relations i USA (s. 15).  

  The Council on Foreign Relations grundades av David Rockefeller och 

Rockefeller Foundation. Han var organisationens hedersordförande (s. 16).  

  För att dölja sina skamliga aktiviteter har de grundat välgörenhetsorgani-

sationer och stiftelser som menar sig ha ädla syften. När allmänheten ser de 

”goda gärningar” som dessa Illuminatistiftelser gör så blir man benägen att tro 

att de löser problem som mänskligheten har nytta av, skriver White (s. 17). Men 

                                                 
20 The Most Royal Candidate Theory: 

https://thenumbernineblog.wordpress.com/2016/10/19/king-john-the-phony-king-of-england/ 

 

https://thenumbernineblog.wordpress.com/2016/10/19/king-john-the-phony-king-of-england/
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de som studerar dem djupare ser att de snarare är upphovsmän som provocerar 

fram händelser för att manipulera för deras egen agenda.  

    

Priory of Sion 
En grupp som många av oss fick lära känna via Dan Browns ”Da Vincikoden” 

är Priory of Sion. Enligt Frank White är den välkänd i Frankrike på grund av 

dess kopplingar till Jesu blodslinje. Den består av personer som menar sig vakta 

Jesu blodslinje och ”Den Heliga Graalen” (s. 41). Vissa menar också att de 

försöker söka Jesu ättlingar. Medlemmar i gruppen finns också inom Illuminati 

enligt författaren. De har bland annat skapat en zodiak med 13 tecken istället för 

de traditionella 12. White menar att det beror på den världsbild som Illuminati 

har (s. 42). Han går dock inte närmare in på någon förklaring av det.  

 

Trilaterala Kommissionen 

En annan mäktig organisation är ”The Trilateral Commission” som anses vara 

kontrollerad av Illuminati och refereras till som världens ”skuggregering” 

(s.17). Den grundades också av David Rockefeller, som fick idén från en bok av 

professor Zbigniew Brzezinski, som var nationell rådgivare åt president Jimmy 

Carter och även Barack Obamas Illuminatihandledare. 

  Syftet med Trilaterala Kommissionen var att lösa upp banden för banker 

och världens ekonomier, för att i allt väsentligt skapa ett kommunistiskt samhälle 

som drivs av kapitalister (s. 17). Frank White skriver att det naturligtvis är ett 

svårbegripligt koncept för dom som har svårt att förstå hur kommunism och 

kapitalism kan samexistera, men det gör det i en total diktatur.  

Federal Reserve 

Federal Reserve System är USA:s centralbank och grundades genom ett 

kongressbeslut år 1913. Frank White poängterar att banken varken är federal 

eller har några reserver. Det är en privat kartell som skapades av några 

internationella bankirer som ägde USAs penningtillförsel. Detta innebär att USA 

inte äger sitt eget penningskapande. Författaren berättar att det hela var en 

komplott som genomfördes genom att Rothschildklanen sände sin agent Paul 

Warburg till USA för att sätta upp en central bank. För att kunna göra detta 

måste dock vissa omständigheter råda.  

  År 1907 spreds ett ekonomiskt kaos i USA, vilket resulterade i att folk 

rusade för att ta ut sina pengar eftersom de var oroliga för bankernas trovärdig-

het. Investerare blev ruinerade. Kongressen pressades för en lösning. 

  Då samlades en liten grupp bankirer i hemlighet på Jekyll Island för att 

utarbeta en plan. Federal Reserve Act antogs av kongressen i december 1913, 

när de flesta ledamöterna var hemma och firade jul.  

  Om detta har Per Lundgren beskrivit ingående i sin fantastiskt intressanta 

och avslöjande bok ”Kapitalismen avslöjad - Den gigantiska bankbluffen – ett 
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enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri” (2014, uppdaterad 2018).21 

  Frank White menar att syftet med att skapa en centralbank i USA var att 

ruinera det amerikanska folket och göra dem till ekonomiska slavar. Det var 

också därför som IRS, Internal Revenue Service, som är den amerikanska 

federala skattemyndigheten, skapades. White skriver att det amerikanska folket 

tror att IRS är en enhet inom den amerikanska regeringen, men det är det inte (s. 

19). Wikipedia menar att IRS är en del av Finansdepartementet, men enligt 

Frank White är den inte det. Den är sponsrad av privata medel. Författaren 

citerar Amschel Bauer Mayer Rothschild: ”Låt mig utfärda och kontrollera ett 

lands valuta och jag bryr mig inte om vilka som stiftar lagarna.” 

Bilderberggruppen 
Bilderberggruppen består av de mest inflytelserika personerna i världen. Den 

består av världens ledare, toppolitiker, kungligheter och företagsledare. De har 

träffats årligen sen år 1954 för att ”diskutera och intrigera när det gäller kursen 

för det som händer i världen” (s. 20). Frank White skriver att ”varenda man, 

kvinna och barn på planeten påverkas negativt av de beslut som görs på denna 

årliga konferens.” 

  Bilderberggruppen skapade EU och Euron. Sen radar författaren upp 

många namn som deltar i mötena. Jag väljer ut några: Bill Clinton, Prince 

Charles, Tony Blair, Henry Kissinger, Bill Gates, Angela Merkel, David 

Rockefeller, Hillary Clinton, Joe Biden och många, många flera.  

  Numera uppger Wikipedia årligen en lista över dem som är närvarande. De 

svenskar som ofta deltar är Carl Bildt, Jacob Wallenberg, Marcus 

Wallenberg, med flera.22 Det är numera lätt att se vilka som deltagit och vad 

som händer med dem sedan, vilka politiska och andra roller de får spela. Det 

verkar som om de gjorde en miss i år när Annie Lööf inte fick den framstående 

rollen som statsminister eftersom hon både besökte Bilderberggruppen och 

Trilaterala kommissionen. 

”Djurfarmen” och ”1984” 
Frank White tar upp George Orwells böcker ”Djurfarmen” och ”1984” och 

menar att de beskriver Illuminatis verksamhet. ”1984” beskriver det som idag 

beskrivs som ”transhumanism” och som är en angelägen verksamhet för 

Illuminati och ”New World Order” (s. 21). 

  Begrepp som används i ”1984”, exempelvis ”double talk” (språk som har 

dubbla betydelser) är en metod som Illuminati använder. Illuminati använder 

också s.k. ”front men”, personer som de skjuter framför sig till höga makt-

positioner och som används som marionetter för Illuminati (s. 21). Om någon 

marionett opponerar sig så ”tas de hand om”, de kanske ”dör av naturliga 

                                                 
21 Boken ligger på en hemsida ”Det nya ekonomiska systemet” - 

https://nyaekonomiskasystemet.se/ Uppdaterad 2018. 
22 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen 

https://nyaekonomiskasystemet.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen
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orsaker” eller på grund av ”självmord”.  

 

Illuminati och kulturen 
Ett område som Illuminati använder för sina syften är kulturen, konsten, böcker, 

filmer och musiken. Frank White nämner flera filmer och böcker, exempelvis 

Frankenstein. Umberto Ecos bok ”Foucaults pendel” beskriver ett antal 

hemliga grupper. Han nämner även Dan Browns böcker ”Da Vincikoden”, 

”Änglar och demoner” med flera. När det gäller underhållning nämner White 

Lady Gaga, Beyoncé och Jay-Z. Även Justin Bieber nämns. Författaren 

skriver att det är förvånande att inte Illuminati försökt stoppa alla de avslöjanden 

som gjorts (s. 72). ”Kan det vara så att detta är den typ av manipulation som 

personifierar vad Illuminati handlar om?” funderar White (s. 73). 

  Jag tänker också på den förändring som sker inom konst och arkitektur, en 

förändring som vi är många som inte tycker går mot det vackrare, snarare 

tvärtom. Konstnären Marcus Anderson beskriver denna utveckling i en mycket 

tänkvärd föreläsning på Youtube, med rubriken ”Varför är konsten så 

konstig?”23 

 
En skärmdump från Marcus Anderssons föreläsning 

                                                 
23 Markus Andersson - Varför är konsten så konstig, FreedomFest Stockholm 2013 -  

https://www.youtube.com/watch?v=hjxTL2-bfYQ&t=532s 

Här är länken till hans egen i mitt tycke fantastiska konst och galleri - http://www.andersson-

markus.se/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hjxTL2-bfYQ&t=532s
http://www.andersson-markus.se/
http://www.andersson-markus.se/
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Är USA en demokrati? 

Den frågan ställer sig Frank White. Eller är den amerikanska regeringen en bunt 

”useful idiots”, ”nyttiga idioter”, vilket lär vara Lenins uttryck? Eller är allt 

bara konspirationsteorier? Författaren menar att Winston Churchill var 

medveten om att Illuminati låg bakom och var den egentliga orsaken till 

kommunismen. Illuminati spelar en avgörande roll i regeringen via de personer 

som fungerar som marionetter som de kontrollerar och finansierar för att driva 

Illuminatis agenda (s. 74). Dessa får skapa lagstiftning som passar Illuminatis 

mål. Frank White är lite sarkastisk när han skriver: ”Du tror väl inte att Barack 

Obama bestämmer sin egen agenda? Han tar order från sina Illuminatihand-

ledare som finns bakom scenen och gör vad han blir tillsagd att göra!” (s. 75). 

White tar exemplet med ”Obamacare”. Obamacare är en samling lagar som 

bland annat innebär att alla som bor i USA är skyldiga att teckna en privat 

sjukförsäkring.24 Det är inte en sjukförsäkring som går att jämföra med vår 

svenska. Jag är inte klar över hur Obamacare gynnar Illuminati och överlåter det 

till eventuellt intresserade läsare att utröna. Vad jag kan utläsa på nätet har 

president Trump och republikanerna försökt upplösa Obamacare och ersätta 

med sitt eget sjukförsäkringssystem, men röstas ner av demokraterna.  

  White nämner inte Hillary Clinton i detta sammanhang, men i en 

Youtubesnutt tackar hon Council of Foreign Relations, CFR, för att de talar om 

för henne vad hon ska göra.25 Eller när hon firar mordet på Libyens Gaddafi: 

“We came, we saw, he died”.26 USA krigar mot oskyldiga stater och mördar 

statsledare, vilket enligt White innebär att Libyen nu är under Illuminatis 

kontroll, liksom Afghanistan och Irak. I skrivande stund för man en desperat 

kamp för att få igång krig mot Iran och vissa källor menar även det tredje 

världskriget.  

  Frank White nämner FN, som även om det består av många nationer, står 

under Illuminatis kontroll. Rockefellers, Rothschilds och andra Illuminatiledare 

skapade FN.  

  En för mig mycket skakande information är att FN har starka kopplingar 

till satanismen och att Alice Bailey, som är en lärjunge till den ockulta ledaren 

Madam Blavatsky, som startade den teosofiska rörelsen i världen, ska ha startat 

ett förlag som heter Lucifer Publishing. Jag Googlade och fann följande på 

Wikipedia: ”Lucis Trusts förlag grundades i början av 1920-talet som Lucifer 

Publishing Company. Lucis Trust säger att namnet troligen valdes för att hedra 

Lucifer. Namnet ändrades 1925 till Lucis Publishing Company.” Samma 

Wikipediasida skriver: ”The Lucis Trust runs a blog, ‘World Goodwill’, which 

focuses on defining new Sustainable Development Goals for humanity”.27 Nu 

blev det extra intressant. Frank White kommer in på Agenda 21 i slutet av sin 

bok, så jag återkommer i frågan. 
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  Författaren konstaterar att USA i praktiken styrs av Illuminati och att den 

enda anledningen till att USA har två partier är för att ge medborgarna illusionen 

av fritt val (s. 76). 

 

Framtidsvision – En världsregering 

Att detta var skakande information för mig beror på att jag sen över 40 år 

tillbaka anammat den danske författaren och vishetsläraren Martinus’ 

världsbild och jag har betraktat Blavatsky och Bailey som sanna vishetslärare 

som vilade på en kristen grundsyn, på samma sätt som Martinus. Jag vet också 

att teosofer, liksom antroposofer, var Martinus första samtalspartners när han 

fått sitt ”kosmiska medvetande” och behövde samtala och ”få ord till sin musik” 

som en vän uttryckte det. Martinus hade fått andliga upplevelser som han 

behövde kunna förmedla med ord. Jag behöver titta närmare på detta. 

  Enligt Frank White finns det en biblisk koppling till Johannes Döparen 

som i Nya Testamentet menar att målet är en världsregering och en världs-

ekonomi som kommer att arbeta utan kontanter och under en ”fantastisk och 

mäktig ledare” (s. 75). Det har jag inte hört talas om tidigare och vill undersöka 

närmare. White konstaterar att detta ligger helt i linje med Illuminatis mål. Det 

öppnar enligt White upp för frågan om Bibeln är skapad av människor eller om 

det faktiskt är en Helig Bok som givits oss av Gud.  

  Jag kan bara konstatera att denna framtid också har beskrivits av Martinus. 

Det konstaterande jag gjort hittills är skillnaden mellan Illuminati och Martinus. 

Illuminati driver fram den nya världsordningen med hot, tvång, skrämsel och 

propaganda, medan Martinus menar att den kommer att växa fram som en 

naturlig och organisk längtan, när människorna efter många, många inkarna-

tioners lidandeserfarenheter och kamp för överlevnaden börjar vilja bygga ett 

paradis på Jorden. Martinus menar att om cirka 500 år kommer det att sitta 

Kristusväsen i ledningen för en världsregering.28 Jag hoppas han har rätt. 

 

 

 

                                                 
24 Vad är Obamacare och varför fungerar det inte? -  Johan Ingerö 
https://timbro.se/smedjan/vad-ar-obamacare-och-varfor-fungerar-det-inte/  
25 Hillary Clinton admits the CFR gives the Orders - 

https://www.youtube.com/watch?v=Ba9wxl1Dmas 
26 Clinton on Qaddafi: We came, we saw, he died - https://www.youtube.com/watch?v=mlz3-

OzcExI 
27 Lucis Trust - https://en.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust 

28 För en orientering om Martinus kosmologi, se https://www.martinus.dk/sv/startsida/ 

Jag har skrivit en bok som heter ”’Världslärare’ eller ’Falsk profet’? – En kärleksfull 

https://timbro.se/person/johan-ingero/
https://timbro.se/smedjan/vad-ar-obamacare-och-varfor-fungerar-det-inte/
https://www.youtube.com/watch?v=Ba9wxl1Dmas
https://www.youtube.com/watch?v=mlz3-OzcExI
https://www.youtube.com/watch?v=mlz3-OzcExI
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust
https://www.martinus.dk/sv/startsida/
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New World Order 
Frank White menar att för att förstå New World Order, NWO, är det av största 

vikt att förstå Illuminati. Begreppet gjordes offentligt år 1782 på baksidan av det 

amerikanska sigillet med de latinska orden ”novus ordo sexlorum”. Begreppet 

kom sen att användas av flera ledare, bland annat Winston Churchill och 

Woodrow Wilson som använde det för att beskriva en dramatisk förändring 

efter första och andra världskrigen (s. 109).  

 29 

Det innebar en global regering där en samling av nationer skulle vara ansvariga 

för att lösa världens problem och konflikter, istället för att varje enskild nation 

skulle lösa sina egna problem. 

  Detta ledde till skapandet av FN och NATO. Det ledde också till ”the 

Bretton Woods Agreement” som innebar att dollarn skulle vara den globala 

reservvalutan.  

  Kanske det mest berömda uttalandet var när George H.W. Bush år 1990 

använde det i ett tal.  

Frank White gör en lista på 8 punkter över NWO.s mål: 

1) Att etablera en världsregering. 

2) Att skapa en högsta världsledare som ska leda denna världsregering. 

3) Att etablera en världsarmé. 

                                                 

granskning av Martinus kosmologi” (2002). Den ligger för gratis läsning på min hemsida - 

http://www.piahellertz.com/ även om den också finns att köpa som pappersbok. 
29 Bilden är hämtad från How The Globalism Con Game Leads To A 'New World Order' -  

av Tyler Durden den 25 april 2018 - https://www.zerohedge.com/news/2018-04-25/how-

globalism-con-game-leads-new-world-order  

 
 

http://www.piahellertz.com/
https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
https://www.zerohedge.com/news/2018-04-25/how-globalism-con-game-leads-new-world-order
https://www.zerohedge.com/news/2018-04-25/how-globalism-con-game-leads-new-world-order
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4) Att etablera en världsreligion, som ska samordna världens religioner, 

sekter, trosgrupper och andliga trossystem under ledning av en högsta 

påve. 

5) Att skapa en mikrochippad, mindkontrollerad befolkning i en teknokratisk 

era, vilket Zbigniew Brezezinski skissade i sin bok ”Between Two Ages: 

Americas Role in the Technetronic Era”.  

6) Att skapa en internationell ekonomisk struktur som innebär ett kontaktlöst 

samhälle. 

7) Att eliminera en stor del av världens befolkning som anses vara ”onyttiga 

ätare” (”useless eaters”), genom krig, svält, virussjukdomar och 

vaccinationer. (White återkommer till detta på s. 129). 

8) Att skapa ett välfärdssystem som eliminerar alternativa ekonomiska 

system och där människor har fastnat i ett slavliknande förhållande som 

driver in dem i ytterligare förtvivlan och utan hopp (s. 111). 

En del av dessa mål är redan uppnådda, menar White, som exempelvis 

världsarmén, NATO. Det välfärdssystem som nämns under punkt 8) menar 

White är redan uppnått i USA. Massor med människor har redan fastnat i ett 

system där de är beroende av regeringens bidrag. White berättar att 15% av alla 

amerikaner lever på matkuponger. 33% av alla amerikaner är arbetslösa. 

Siffrorna gällde 2013. Frågan är om inte situationen har förvärrats avsevärt 

under de sex år som gått? Frågan är om inte vi också är på väg att uppnå det i 

Sverige? 

  White betonar att mycket av detta sker bakom stängda dörrar och 

genomförs av ”marionetter”, lydiga ”nyttiga idioter”, som kontrolleras av eliten 

och frontorganisationer som Rockefellers och Fords stiftelser och de nya 

organisationerna som exempelvis Melinda och Bill Gates Foundation (s. 112). 

Författaren poängterar att Bill Gates pappa William Gates Sr var chef för den 

rashygieniska organisationen Planned Parenthood som skapades av Margret 

Sanger, vars grundsyn var att de flesta människor var ”tanklösa avelsdjur” som 

behövde ”sorteras bort” (s. 112). Frank White kallar henne för ett ”monster” 

och publicerar några avslöjande citat av henne, bland annat: ”Födelsekontroll 

måste till slut leda till en renare ras” (s. 112). 

  Idag demonstrerar människor både för och emot Planned Parenthood, av 

olika skäl. 
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The Committee of 300 

Den sanna makten bakom New World Order är enligt Frank White the 

Committee of 300 eller the Olympians. Den är en produkt av “the British East 

India Company” som etablerades på 1600-talet av den brittiska eliten och som 

ägande sig åt opiumhandeln med Kina (s. 113ff). Det sägs att ingenting viktigt 

sker utan att The Committee godkänt det. Dr John Coleman, en f.d. säkerhets-

agent inom M16,30 har skrivit en bok om gruppen, ”The Conspirators 

Hierarchy: The True Story of The Committee of 300” (1992) som jag har 

liggande oläst.31 Men jag bläddrar och ”råkar” just nu hitta några uppgifter som 

motiverar mig att börja läsa boken: ”Endast en religion kommer att tillåtas och 

det kommer att bli i form av One World Government Church’ som har funnits 

redan sen 1920-talet. Satanismen, Luciferianismen och trolldom kommer att 

legitimiseras” (s. 162). Inga privata kyrkor eller skolor kommer att få finnas. 

Alla människor kommer att indoktrineras in i att han eller hon är en varelse 

under världsregeringen och kommer att få ett nummer som lätt identifierar 

vederbörande. Giftermål kommer att tas bort. Det kommer inte att finnas något 

familjeliv på det sätt vi känner till det. Barnen kommer att tas ifrån föräldrarna i 

tidig ålder och uppfostras som statsegendom. Fritt sex blir obligatoriskt. Och så 

vidare och så vidare. Vi kan ju se att mycket av detta redan är på gång och att 

det intensifieras. 
   

                       32 

                                                 
30 Det finns en föreläsning på nätet - Dr. John Coleman- The Committee of 300 (1994) Full - 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc1NxfmtOTc 
31 Boken finns också på nätet som PDF-fil - 

file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/COMMITT%C3%89%20300/Committe%20of%2

0300%20-%20bild.pdf 
32 Bilden hämtad från 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_committee300_11.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=Sc1NxfmtOTc
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/COMMITTÃ�%20300/Committe%20of%20300%20-%20bild.pdf
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Documents/COMMITTÃ�%20300/Committe%20of%20300%20-%20bild.pdf
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_committee300_11.htm
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Jag har roat mig med att titta igenom namnlistan på medlemmarna. Bland de 

stora ”elefanterna” som Rockefeller, Rothschild, Kissinger och några av de 

europeiska kungahusen, så hittar jag i en aktuell lista från den 23 augusti 2017 

några svenska namn. Förutom de namn som finns med i boken, Per 

Gyllenhammar, Olof Palme, Jacob Palmstierna och familjen Wallenberg 

som fanns med redan i boken från 1992, så hittar jag Carl Bildt, Jacob 

Wallenberg, Stefan Ingves (Riksbankens chef) och kung Carl Gustav den 

XVI.  

Maktgrupper 
Förutom the Committee of 300 räknar Frank White upp några andra 

maktgrupper, ”Round Table”, ”The Royal Institute of International Affairs”, 

”Romklubben” och ”Tavistock Institute”.  

  ”Round Table” grundades av Rothschilds. ”The Royal Institute” har 

Englands drottning som överhuvud. ”Romklubben” grundades år 1968 på 

Rockefellers privata egendom i Italien av den ialienske frimuraren Aurelio 

Peccei. Vi vet att svensken Anders Wijkman idag är en av klubbens två 

ordföranden.33 Huvudsyftet med Romklubben är att driva klimatlarms-

propagandan för att skapa den kris som behövs för att kunna centralisera makten 

i en ny världsordning. Frank White listar några medlemmar: Al Gore, Mikhail 

Gorbachev, David Rockefeller, Henry Kissinger med flera. 

  En mycket intressant organisation är Tavistock Institutet. Eftersom jag 

undervisat i sociala ämnen på Örebro universitet i många år så har Institutet för 

mig framstått som en bas för mycket intressant utveckling av psykologiska, 

sociologiska och socialpsykologiska teorier och metoder. Och det har det också 

varit, men det har på senare tid avslöjats att dessa teorier och metoder också 

används i mycket mörka, ondskefulla syften. Metoder om hur man skaper 

chocker och stress hos människor, hur man kan manipulera och ”mind- 

kontrollera” hela befolkningar och mycket mera har avslöjats. Frank White 

skriver att det sagts att Tavistock Institutet i praktiken kontrollerade de brittiska 

soldaterna under andra världskriget (s. 117). Jag hade kommit kontakt med 

dessa tankar tidigare när jag läste Daniel Estulins bok ”Tavistock Institute - 

Social Engineering the Masses”, som jag skrev en artikel om.34 

  White menar också att de trender vi ser inom alla områden inte är något 

som bara sker av en slump. De är initierade och styrda av bland annat Tavistock 

Institute. Han menar att fenomenet Beatles var skapat av Tavistock Institute för 

                                                 
33 Anders Wijkman - http://wijkman.se/wijkman-ny-ordforande-i-romklubben/  

I ETC förklarar han sig - https://www.etc.se/klimat/anders-wijkman-det-ekonomiska-systemet-ar-

ohallbart 

Se också - ROMKLUBBEN – klimathotets ursprung - https://klimatsans.com/2019/03/05/romklubben-

klimathotets-ursprung/ 

34 Tavistock Institute - Social Engineering the Masses - 

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

http://wijkman.se/wijkman-ny-ordforande-i-romklubben/
https://www.etc.se/klimat/anders-wijkman-det-ekonomiska-systemet-ar-ohallbart
https://www.etc.se/klimat/anders-wijkman-det-ekonomiska-systemet-ar-ohallbart
https://klimatsans.com/2019/03/05/romklubben-klimathotets-ursprung/
https://klimatsans.com/2019/03/05/romklubben-klimathotets-ursprung/
http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
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att inspirera till fri kärlek, droger och rockmusik, vilket var ett sätt att dra 

ungdomars intresse bort från politiska och samhällsfrågor. Han menar att det 

finns starka bevis för att Beatles var marionetter för Illuminati. Ett exempel som 

White tar är ”Past Masters”, en samlingsbox från 1988 med nyutgåva 2009.  

”Past Master” är ett frimurarbegrepp som används för att beskriva tidigare 

”vördnadsfulla mästare” inom en frimurarloge (s. 117). Dessutom innehåller 

albumet 33 låtar, del 1 - 18 låtar och del 2 - 15. Jag faktakollade på Wikipedia.35 

33 är en mycket viktig siffra för Illuminati. 

  Ett annat exempel White tar upp är skivan Sgt. Pepper-albumet. Wikipedia 

skriver: ”Normen för vad ett ’kommersiellt’ album kunde innehålla ifrågasattes, 

bland annat med det psykedeliska musikinnehållet. Vidare utgjorde albumet en 

sorts katalysator inom flower power-rörelsen som då svepte över västvärlden.” 

Där nämner White som exempel låten ”Lucy in the Sky With Diamonds” som 

kryptiskt refererar till Lucifer och till stjärnor.  

     

36 

                                                 
35 https://sv.wikipedia.org/wiki/Past_Masters 
36 I en artikel som tar upp Paul McCartys död i en bilkrasch år 1966 och ersattes av en look-

alike diskuteras också symboler på framsidan av skivan, som exempelvis barnet i nedre högra 

hörnet, ovanför S, som tittar ner på en kraschad bil - http://den-stora-

konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykedelisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katalysator
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flower_power
https://sv.wikipedia.org/wiki/Past_Masters
http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html
http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2015/03/vad-hande-med-paul-mccartney-1966.html
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På skivans framsida hittar Frank White Illuminati-puppets som Aldous Huxley, 

Karl Marx, Aleister Crowley, Mahatma Ghandi, HG Wells och George 

Bernard Shaw med flera. Ghandi hade jag verkligen inte velat se i det 

sammanhanget. Jag ser själv flera skådespelare som Marlon Brando, Marylon 

Monroe och Charlie Chaplin. Någon med bättre ögon och djupare kunskaper 

om kultureliten ser sannolikt många fler kända ansikten. Det är ett fantastiskt 

skivomslag med många symboler.  

 

NWOs manipuleringsverktyg 

För att kunna manipulera och bedra mänskligheten behövs kraftfulla metoder. 

De huvudsakliga metoderna är sättet att använda pengar, exempelvis utlåning av 

pengar man inte har utan skapar ur tomma luften genom lån mot ränta. Ett annat 

är den politiska strukturen. Genom att skapa flera partier som får konkurrera 

med varandra skapas illusionen om fri vilja och demokrati.  

  De har metoder som bygger på den hegelianska dialektiken, som beskrivs 

som tes, antites och syntes. Ett annat sätt att beskriva det är ”problem, reaktion 

och lösning” (s. 120). Med hjälp av ”False flags”, exempelvis ”terrorist-

attacker” samt ”naturkatastrofer”, ”kulturella tvister” och liknande skapar man 

ett problem som leder till en reaktion hos människor som nu börjar ropa på en 

lösning, att ”Någon” ska komma och lösa det stora problemet. De är nu NWO-

anhängarna och Illuminati erbjuder sina tjänster.  

  Det har under de senaste decennierna genomförts många ”false flags”. En 

av de största var 9/11, den s.k. ”terroristattacken” mot tvillingtornen i New York 

som gav Illuminati världens tillåtelse att kriga mot ”terroriststater” för att kunna 

roffa åt sig deras resurser och få kontrollera banksystemet i länderna. White 

nämner flera ”false flag”-attacker genom historien. 

  En annan metod som White nämner är ”perception method”, metoden för 

att påverka vår varseblivning. Det finns inget egentligt problem, men med hjälp 

av propaganda och lögner kan man få folk att tro att det finns ett problem, som 

måste lösas. Hit hör enligt min uppfattning klimathotslarmen. Det finns inget 

klimathot, men hela världen tror att det finns. Det är enormt skickligt genomfört. 

Jacob Nordangårds bok om ”Rockefeller – En klimatsmart historia” som jag 

nämnde tidigare avslöjar strategin. Jag skrev också en bok om detta när jag 

förstått, ”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världs-

ordning” (2015) där jag konstaterar att hela klimatdebatten är en strategi för att 

uppnå en ny världsordning. 

  En tredje metod är att utnyttja händelser och situationer som man inte 

skapat, men som man ändå kan använda för sina syften, exempelvis 

naturkatstrofer och stora olyckor (s. 120).  

  Reaktionerna hos människor kan vara rädsla, panik, ”klimatångest” och 

liknande. Med starka känslor i svallning är man inte så benägen att kritiskt 

analysera eller avslöja.  
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Agenda 21 – Agenda 2030 

En av de viktigaste lagstiftningar som genomförts utifrån Illuminatis agenda är 

det som först kallades Agenda 21, men som år 2015 blev Agenda 2030. Jag 

studerade agendan och skrev ett par artiklar, som publicerades i DSM nr 4/2016, 

”17 mål för att totalt förändra vår värld - Agenda 2030 – Mål 1-7” Del 1 samt 

Del 2 ”Mål 8-17” i DSM nr 5/2016.37 Med hjälp av Agenda 2030 får Illuminati 

total kontroll över världen. År 1987 formulerades begreppet ”sustainable 

development”, ”hållbar utveckling”. Det är helt otroligt vilket genomslag 

begreppet fått.   

  Frank White skriver att ett officiellt syfte är att beröva de välbärgade det de 

äger och ge detta till dem som behöver. Eftersom detta är grunden i socialismen 

så kommer slutresultatet att bli kommunism. White diskuterar skillnaderna 

mellan socialism och kommunism. Enligt socialismen ska alla få lika mycket, 

det ska vara rättvist och solidariskt och därmed ska alla kunna få göra samma 

saker. Kommunismen har samma idé men det handlar inte om solidaritet eller 

jämställdet utan snarare innebär det ett ”tvåpartisystem”, en elitklass och en 

fattig arbetarklass som kontrolleras av eliten (s. 124). White skriver att när 

världens nationer agerat utifrån Agenda 2030 så är Illuminati nära målet, New 

World Order, den sen länge eftersträvade nya världsordningen.  

  Jag väljer ett avslöjande citat från vår Regerings hemsida:”Genom att 

samverka med andra aktörer kan Sverige påverka andra länders arbete i positiv 

riktning. Sverige har ambitionen att fortsatt vara en förebild internationellt och 

vara pådrivande i det globala arbetet för att genomföra Agenda 2030 och nå 

FN:s globala mål för hållbar utveckling.”38 Så då vet vi det… 

Avslutningsvis 

Artikeln blev avsevärt mycket längre än jag avsåg. Informationen i Frank 

Whites bok var dock så omfattande och viktig, trots det lilla lättlästa formatet, så 

jag behåller min text.  

  I sitt sista kapitel beskriver White hur vi kan besegra Illuminati och 

planerna på den nya världsordningen. Han inleder med att säga att oavsett vad vi 

tror om Illuminati så finns det alltför många tecken på att det finns en Maktelit 

som styr oss och påverkar oss och livet på Jorden. Han skriver att ”Sanningen är 

som en liten eld i en liten knippa torr ved. När det tar eld kan det sprida sig 

snabbt!” (s. 131) Detsamma gäller för lögner och bedrägerier. Så för att besegra 

Illuminati behöver vi omge oss med sanningar. White skriver att människor 

kommer att kalla oss för ”konspirationsteoretiker” och kalla oss ”okunniga 

                                                 
37 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  
38 UD i internationell kampanj för att stötta arbetet med de globala målen, 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/ud-i-internationell-kampanj-for-att-stotta-arbetet-

de-globala-malen/  

 

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/ud-i-internationell-kampanj-for-att-stotta-arbetet-de-globala-malen/
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/ud-i-internationell-kampanj-for-att-stotta-arbetet-de-globala-malen/


32 

 

dumbommar” och strunta i vad vi säger. Om våra närstående inte lyssnar 

behöver vi inte försöka påverka dem direkt. ”Använd andra metoder och sprid 

ordet”, skriver han. Jag konstaterar att Illuminati som motåtgärder nu kraftigt 

censurerar sociala medier som Facebook, Twitter och Google, samt stänger ner 

sanningsförmedlande och kritiskt granskande bloggar och hånar och karaktärs-

mördar och till och med faktiskt mördar sanningsförmedlande reportrar. Jag 

tänker naturligtvis på Udo Ulfkotte som skrev om de köpta journalisterna och 

Bechir Rabani som hotade avslöja oegentligheter i Sverige, som båda enligt 

flera källor sannolikt blev mördade. Det är en utveckling som nu går mycket 

snabbt. 

  Sen listar Frank White fem konkreta metoder som vi kan använda för att 

besegra Illuminati: 

1) Förstå varför de agerar i hemlighet! Kunskap stärker vår makt genom att 

vi får underlag för att avslöja dem. Man kan med ett gammalt ordstäv säga 

att ”Om man lyser på trollen så spricker de!” Så låt oss lysa på trollen, 

studera deras metoder och texter, analysera och kritiskt granska deras 

förehavanden och berätta för varandra vad vi hittat.  

2) Hoppa av från den materialistiska världen! Varje gång vi köper något så 

gynnar vi Illiminatis kapitalistiska värld. Kanske är det bättre att gynna 

andrahandsbutiker och liknande? Det var mitt förslag, inte Whites. 

3) Investera i guld! Frank White menar att Illuminati inte kan kontrollera 

vårt guld, men hur i all världen kan vi själva kontrollera det om vi inte har 

kunskaper? Jag försöker skaffa mig lite kunskaper… 

4) Rösta på människor som talar mot Regeringen, på människor som är mot 

krig och som opponerar sig mot och avslöjar sättet som de styrande 

använder skattemedel.   

5) Skumma igenom desinformationskampanjerna! En av de svåraste 

utmaningarna är att avslöja Illuminatis lögner och bedrägerier. Illuminati 

kontrollerar en stor del av massmedia, samt politiker, musiker och 

skådespelare med flera. Genom sina ”såpor” sprider de sina lögner och sin 

propaganda. Det gäller att lära sig genomskåda. Varje gång någon avslöjar 

så blir denne hånad och förlöjligad och karaktärsmördad. Då vet vi att 

sanningssägaren är en sanning på spåren. I de flesta fall, menar White, att 

kan vi hitta sanningen om vi börjar lägga ihop pusselbitarna. Låt oss göra 

det tillsammans! 

Det är viktigt, betonar White, att vi håller ihop och arbetar tillsammans för att 

kunna besegra Illuminati. Nu är det inte läge att kritisera varandra och våra 

ofullkomligheter. Nu är det läge att stödja varandra! 

  Jag kan bara avslutningsvis konstatera att detta, trots sin litenhet, är en 

enormt viktig bok att läsa och studera och diskutera. Det kanske är dags att 

plocka fram arbetarrörelsens gamla verktyg ”studiecirkeln”? 
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WWG1WGA 

"Where We Go One We Go All" var inskrivet på klockan på JFKs båt.39 Det är 

ett kraftfullt rop för enhet och samarbete och som idag ofta används av 

amerikanska alternativa skribenter, bloggare och Youtubers. Låt oss inte 

kritisera varandra! Låt oss stödja varandra, undervisa varandra och samarbeta! 

 
 

     

 

 

 

Boken finns på Bokus för 169 kronor och på AdLibris för 170 kronor. 

 

Är det Gudomens humor att artikeln blev på 33 sidor 😊. 

                                                 
39 http://www.martingeddes.com/wwg1wga-the-greatest-communications-event-in-history/ 
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