”Förneka aldrig din erfarenhet och
övertygelse bara för att få lugn och ro!”
Dag Hammarskjöld

Är allt en konspiration?
Pia Hellertz (oktober 2018)

Inspirerad av författaren och frilansjournalisten
Kent Wernes bok ”Allt är en konspiration – En
resa genom underlandet” (2018) ville jag
undersöka begreppen ”konspiration” och
”konspirationsteorier” och fundera lite närmare
över vilka fenomen som betraktas som
”konspirationsteorier”.
Vad är en konspiration? Begreppet ”konspiration” kommer från latinets
conspirare: 'andas tillsammans'. Det kan beskriva en sammansvärjning, som
syftar på ”ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med ett dunkelt,
olagligt eller illasinnat syfte”.1 Ett begrepp som kommit att användas alltmer i
debatten om personer som intresserar sig för möjliga konspirationer är
”konspirationsteoretiker”, vilket är en person som har teorier om
konspirationer.
Teori kommer från grekiskans theōriʹa som innebär att ”betrakta”, att
”begrunda’ antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag
och systematiserar vår kunskap om dem. En konspirationsteoretiker betraktar
och begrundar påstådda konspirationer. Mot den bakgrunden kan författaren,
utredaren och frilansjournalisten Kent Werne beskrivas som en ”konspirationsteoretiker”. Han har i sin bok gett sig i kast med den utmanande uppgiften att
försöka betrakta, begrunda och förstå ”konspirationsteorier” och ”konspirationsteoretiker”. Han och jag är således båda ”konspirationsteoretiker”, men vi
kommer fram till olika slutsatser, vilket gör boken mycket spännande. Eller ska
vi kanske kalla oss ”konspirationsempiriker”, ett begrepp som Werne fick i en
intervju med en av de främsta konspirationsforskarna, Jim Marrs (Werne, s.51).
En viktig och intressant fråga i sammanhanget är vad som skiljer
”konspirationsteoretiker” från seriösa samhällskritiker? Jim Marrs menar att en
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konspirationsempiriker måste tänka som en mordutredare och fråga sig ”Qui
bono? Vem gynnar det?” (Werne, s.52).

Hur började betraktandet?
För Werne startade det år 2014 när han på en fest fick höra en vän berätta att han
”fastnat för idén att världen styrs av rymdödlor”, vilket Werne berättar för
Filters Oskar Sonn Lindell.2 Av någon anledning blev Werne så nyfiken och
intresserad att han bestämde sig för att undersöka dessa ”konstiga idéer”
närmare, berättar han. Det ledde honom ut på resor till bland annat USA, till
konferenser, föreläsningar och intervjuer med ”konspirationsteoretiker” inom
flera områden. Undertiteln associerar till sagan om Alice’ resa till Underlandet.
På engelska talar man ofta om att dyka ner i ”the Rabbit Hole”, vilket är hämtat
från sagan om Alice och har blivit en metafor för att på djupet undersöka det
okända. Det kan verka som om Werne gör det, men ofta upplever jag att han inte
vågar ge sig ner i det verkliga djupet. Eller ville han inte? Istället har han,
medvetet eller omedvetet, enligt min uppfattning, kommit att bli Maktelitens
språkrör, den Maktelit som han visar sig vara skeptisk till.

Vänstertidningen ETC:s Rebecka Bohlin intervjuar Kent Werne.3 Artikeln
väcker en mycket intressant och viktig undran: ”… om det konspirationsteoretiska tänkandet riskerar att undergräva demokratin, inte minst för att det
riskerar att passivisera människor. Varför engagera sig politiskt och rösta om
det ändå finns en dold makt som styr allt?” Jag skulle vilja ställa en motfråga:
OM ”konspirationsteorin” om att en dold makt som styr allt är sann och vi inte
vill kännas vid den och väljer att inte undersöka sanningshalten – hur stor är då
risken att vi plötsligt kan befinna oss i en ny oönskad världsordning med en
världs-regering, en världsreligion, en New World Order, som flera
”konspiratoriska” källor kallar ”NWO:s slavsamhälle” och som många källor
En hemlig elit ska förslava mänskligheten – 16 juli 2018 https://magasinetfilter.se/samtal/en-hemlig-elit-ska-forslava-manskligheten/
3
Kent Werne: ”Konspirationsteorier saknar alltid klassanalys”
https://www.etc.se/inrikes/kent-werne-konspirationsteorier-saknar-alltid-klassanalys
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jämför med George Orwells 19844, Ray Bradburys Fahrenheit 451, Aldous
Huxleys Du sköna nya värld och liknande, d.v.s. en fascistisk diktatur, typ
Lenins och Stalins Sovjetunion, Maos Kina, Hitlers Tyskland, Francos
Spanien och Mussolinis Italien. Makteliten har redan genomfört många
experiment med kommunistiska, fascistiska och nazistiska diktaturer som alla
har en gemensam agenda, exempelvis total kontroll av medborgarna, men de har
misslyckats. Har de gett upp nu? Eller fortsätter experimenten med en ny
förförisk agenda? ”Ingen nation kan lösa dessa globala problem själva. Det
behövs en global…!” Se exempelvis klimatdebatten, Agenda 2030 och kampen
mot terrorismen. Vad finns det mer?
Werner von Braun som var en av de flera hundra nazister som via
Operation Paperclip kom till USA efter WWII och där fick en betydande roll
bland annat 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.” Det berättar
den f.d. försvarsministern i Kanada Paul T. Hellyer i sin bok The Money Mafia
- A World in Crisis (2014).5 Så vem vet, det kanske är dags för en ”utomjordisk
invation” nu?
Werne är en skicklig författare. Hans suggestiva språkhantering gör boken
mycket lättläst och intressant och jag förstår att han blir trovärdig och förförisk
för läsare som inte har djupare kunskaper om dessa olika områden och inte vet
på vilket ben de ska stå i de frågor han tar upp. Boken ger legitimitet till att inte
undersöka vidare. Nu ”vet” läsaren vad som gäller.

Konspirationer
De föreställningar och händelser Kent Werne tar upp som exempel på
”konspirationer”, ibland bara i förbigående, ibland ganska omfattande, och som
”konspirationsteoretiker” har dragit andra slutsatser om än de han kommit fram
till i sina studier, är exempelvis:
- 9/11, d.v.s. katastrofen den 11 september 2001, när flygplan attackerade World
Trade Center
- Teorin om en ny världsordning, en världsregering, New World Order
- Illuminati och frimurarna
- Sion vises protokoll
- Mordet på JF Kennedy år 1963
- ”Mind control”
4

Dina Pengar i Expressen skriver att George Orwells 1984 säljer som aldrig förr efter valet av
Trump - http://www.expressen.se/dinapengar/efter-trump-1984-lases-som-aldrig-forr/
5
Se min artikel om Hellyers bok på min Boksida http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf
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- ”Rymdödlorna”
- Attackerna i Oslo och Utøja den 22 juli 2011
- Läkemedelsindustrin och vaccinerna
- Klimathotet och chemtrails
- Palmemordet
- Barack Obamas födelsedokument
- Det amerikanska valet 2016
- Med flera…

Det är således en imponerande mängd teman Werne valt att undersöka under de
fyra år hans studier genomförts. Under hela läsningen får jag begreppet
”faktaresistent” i tankarna. Är det jag som är ”faktaresistent” eller är det Werne
som är ”faktaresistent” eftersom vi tolkar fakta så olika och kommer fram till så
olika slutsatser? Jag vill i den här artikeln bara diskutera några av de teman
Werne tagit upp lite närmare. Att ta upp allt skulle bli en bok i sig. Kent Werne
har tagit upp massor med små berättelser som jag är oklar över varför de finns
med i en bok om konspirationer, även om de är intressanta att läsa.
En vän frågade häromdagen: ”Varför ska man rota i det förflutna? Hur gör
det världen bättre? Det som är gjort är ju gjort.” Mitt svar på den frågan är:
”Jag vill inte leva i en värld som genomsyras och styrs av lögner och
bedrägerier, vare sig från regeringar och andra maktcentra eller från vänner
och bekanta. Jag vill, så gott jag kan, med hjälp av böcker, artiklar, videor,
samtal med vänner och med oliktänkande försöka förstå hur det hände, vad som
hände och varför det hände – och vem som tjänar på det som hände”.
Jag säger som Jesse Ventura i hans bok ”American Conspiracies” (2010):
”Jag tror att det är av största betydelse för vår demokrati att vi ser de dolda
mönstren som underminerat vårt land för större delen av min livstid” (Ventura,
s. xiii). Han menar naturligtvis USA, men jag menar att det sannolikt även sker i
Sverige.
Jag har inte samma resurser bakom mig som Kent Werne verkar ha haft
med tanke på hans många resor, konferensavgifter, mässor, eventuella
hotellnotor, kontakter för att kunna intervjua ”insiders” m.m. En liten elak
”konspirationsteoretiker” bakom mitt ena öra viskar: ”Vem har betalat?”

Kent Werne i foliehatt
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Vad är sant och vad är fiktion?
Genom historien har vi fått lära oss att det som verkade vara fiktion för dåtidens
människor har visat sig vara sanna fakta. Några exempel är historien om
upptäckten av bakterierna som läkaren Ignaz Semmelweis gjorde. Han tvingade
läkarna att tvätta sina händer efter det att de arbetat med lik och sen gick direkt
för att förlösa mödrar, som därefter ofta dog i barnsängsfeber. Semmelweis blev
hånad och förlöjligad trots att mödradödligheten minskade avsevärt efter det att
handtvättningen infördes. Det tog lång tid innan hans upptäckter accepterades.
Vi trodde att saker föll till marken på grund av magiska krafter innan
Newton formulerade gravitationslagen. Långt tillbaka var vi övertygade om att
Jorden var universums medelpunkt och att solen snurrade runt Jorden. De
mäktiga kyrkoherrarna vägrade titta i Galileis teleskop. Man hånade dem som
trodde att det skulle kunna skapas maskiner som var tyngre än luft och som ändå
skulle kunna flyga tills bröderna Wright bevisade motsatsen.
Det finns idag ett antal artiklar på Internet som har listor med fenomen som
kallats för ”konspirationsteorier” men som senare avslöjats vara sanna.6
Alternativa medier, bloggare och modiga visselblåsare som Julian Assange med
Wikileaks, Ronald Bernard, Benjamin Fulford, Steven Greer, Carolyn
Hamlett, Karen Hudes, Alex Jones, Chelsea Manning, Paul Craig Roberts,
Jordan Sather, Edward Snowden, Sofia Smallstorm, Robert David Steele,
Deborah Tavares, Dane Wigington och många, många fler som nu banar
vägen för att bryta tystandet och stigmat ”konspirationsteoretiker” inom olika
områden. De öppnar upp tanken hos många människor att vi själva måste
bestämma oss för att undersöka om "konspirationsteorierna", som mainstreammedia förvränger och förlöjligar, istället kan vara viktiga och värda att granska
6

33 Conspiracy Theories That Turned Out To Be True, What Every Person Should Know…
http://www.infowars.com/33-conspiracy-theories-that-turned-out-to-be-true-what-everyperson-should-know/
10 More Crazy Conspiracy Theories That Became Conspiracy Facts
http://www.riseearth.com/2017/05/10-more-crazy-conspiracy-theoriesthat.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+riseearth
%2FKZKa+%28RiseEarth%29
6 Bizarre Conspiracy Theories that turned out to be True http://www.collective-evolution.com/2017/01/10/7-crazy-conspiracy-theories-that-turned-outto-be-true/
Five so-called “conspiracy theories” that are actually supported by mainstream science
https://www.naturalnews.com/2018-05-08-five-so-called-conspiracy-theories-that-areactually-supported-by-mainstream-science.html
Berto Jongman: Top Ten Conspiracy Theories Proven True in 2017
http://phibetaiota.net/2017/12/berto-jongman-top-ten-conspiracy-theories-proven-true-in2017/
- Med flera…
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och bedöma. Vi behöver utveckla egna sanningskriterier så vi inte faller för
frestelsen att bara ”tro” och ”inte tro”.
Jag erinrar mig plötsligt ett citat ur Riktlinjer från Sovjetiska Kommunistpartiets centralkommitté år 1943:
Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera
och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför
irriterande, stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter.
Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett ’faktum’ i det
allmänna medvetandet.7

Det är som Werne själv säger: ”Plötsligt är det svårt att navigera i det
politiska landskapet. Som om polerna kommit i rörelse och GPS:en inte hittar
signalen. Som om jag hamnat utanför kartan, i obekant terräng.” (s.29). Men
Werne går aldrig vilse. Han är mycket tydligt med var han står, även när han
konfronteras med, enligt min uppfattning, övertygande fakta. Det är
fascinerande!

När startade ”konspirationsteorin” som begrepp?
Uttrycket "konspirationsteori" uppfanns och publicerades av CIA år 1964 för att
diskreditera de många skeptiker som utmanade Warren-kommissionens slutsats
att president John F. Kennedy mördades av en ensam skytt, Lee Harvey
Oswald, som själv blev mördad trots polisbeskydd innan han kunde utredas och
dessutom öppet inför TV-kameror. CIA använde sina vänner i media för att
starta en kampanj för att förlöjliga och fientliggöra misstankar om Warrenkommissionens rapport. Denna kampanj var "ett av de mest framgångsrika
propagandaprojekten någonsin." Det skriver professorn i statsvetenskap Lance
deHaven-Smith, som i sin peer-reviewade bok, ”Conspiracy Theory in
America” (2013) berättar historien om hur CIA lyckades skapa den ”reflexiva,
automatiska stigmatiseringen” hos dem som utmanar regeringens förklaringar. 8
I sin bok tar deHaven-Smith upp flera av de amerikanska konspirationsteorierna
till ingående analyser. Förutom mordet på JF Kennedy mordförsöken på George
Wallace och Ronald Reagan, Watergateaffären, Iran-Contraaffären och
naturligtvis 9/11.

Jakten på den dolda makten
I det första kapitlet i sin bok försöker Werne utröna om det finns någon
7

Citatet finns på många länkar på Internet.
Uppgiften är hämtad från artikeln ”Are You a Mind-Controlled CIA Stooge?”av Paul Craig
Roberts, http://www.paulcraigroberts.org/2016/08/31/are-you-a-mind-controlled-cia-stoogepaul-craig-roberts/ - Roberts är en amerikansk nationalekonom, författare och kolumnist. Han
tjänstgjorde som biträdande finansminister under Ronald Reagans presidentperiod.
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överstatlig Maktelit. Han berättar där bland annat om Bilderberggruppens
möten, om vilka som deltar i dem och deras syfte: ”De pratar om världsläget,
bryter åsikter, umgås och åker hem.” (s.14).
Werne besöker Bilderbergmötet i Dresden år 2016 där han ”står bakom ett
två meter högt järnstaket tillsammans med ett gäng bloggare, frilansjournalister
och aktivister” (s.9). Han träffar bland annat ”Bilderbergjägaren” Luke
Rudkowski och berättar om honom på ett sätt som får honom att låta mindre
trovärdig, på gränsen till löjlig. Rudkowski verkar vara en tuff och orädd
sanningsökande journalist som har bevakat Bilderberg-gruppens möten i tio år.
Jag hade inte hört talas om honom tidigare. Rudkowski berättar för Werne att
Angela Merkel, Bill Clinton, Barack Obama, Gordon Brown och Tony
Blair besökte Bilderbergmöten innan de blev premiärministrar och presidenter
(Werne, s. 15).9 Werne berättar inte att Tage Erlander, Thorbjörn Fälldin,
Gunnar Sträng, Olof Palme, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt,
Anders Borg, Magdalena Andersson och Stefan Löfven med flera deltagit i
Bilderbergmöten innan de fick sina positioner i den svenska regeringen. År 2017
deltog Annie Lööf vilket fått många att tro att hon blir vår nästa statsminister.
Det har också nyligen visat sig att Annie Lööf blivit medlem i en annan av
Maktelitens hemliga organisationer, Trilaterala Kommissionen.10
När detta skrivs, den 28 oktober 2018, har vi ännu inte fått besked om hur
vår svenska regering kommer att se ut. Det har varit ovanligt svårt att få ihop en
enighet. Det är lätt att efter dessa uppgifter börja misstänka att Bilderberggruppen är en del av den Maktelit som spelar schack med världen och placerar
önskvärda pjäser på lämpliga platser i maktpyramiden.
Daniel Estulin har skrivit boken ”Den sanna historien om Bilderberggruppen” (2010), vilken även Kent Werne har läst. Där citerar Estulin The
Times från år 1977: Bilderberggruppen ”… ett kotteri av de rikaste, ekonomiskt
och politiskt sett mäktigaste och mest inflytelserika människorna i västvärlden,
som träffas i hemlighet för att planera händelser som senare ser ut att bara
hända”.11 Werne skriver om och om igen att Estulin ”påstår” och ger därmed
läsaren känslan av att Estulin egentligen inte har så mycket på fötterna trots
många års granskning av Bilderberggruppen och dess deltagare.
Jan Gillberg, DSM:s redaktör, läste Andreas von Rétyis bok
9

Uppgifter om möten och deltagare finns på Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen
10
Annie Lööf och Trilaterala Kommissionen
http://trilateral.org/download/files/membership/TC_list_3_23.pdf - mars 2017
11
Estulin, Daniel (2010) Den sanna historien om Bilderberggruppen – min artikel om boken
publicerades i DSM nr 4/2013. Den finns också på min Boksida http://www.piahellertz.com/Bilderbergergruppen-Daniel%20Estulin.pdf
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”Bilderberger – Das geheime Zentrum der Macht” och publicerade en artikel i
DSM redan år 2007.12 Båda författarna är mycket tydliga med att Bilderberggruppen verkligen är en del av världens Maktelit, en överstatlig Cabal
tillsammans med Trilaterala Kommissionen och Council on Foreign Relations.
Werne konstaterar dock att bevisen för att dessa grupper utgör en Maktelit
är för svaga och overifierbara och det är väl lätt att hålla med om. Hur bevisar
man en sån sak? Man får väl göra som mordutredare och ”konspirationsteoretiker” gör – lägga puzzel av många indicier, ”connect the dots”.
Werne påstår att ett antal studier på senare tid har visat att det finns ett
samband mellan konspirationsteoretiskt ”troende” och utbildning. Att
”lågutbildade är mer benägna att köpa konspirationsteorier än högutbildade.
Vilket ändå tyder på att utbildning kan förändra människors sätt att analysera
information” (s.69). Han anger inga referenser till dessa studier och de motsägs
av mina erfarenheter. Jag är själv forskarutbildad och filosofie doktor och många
av mina ”konspirationstroende” vänner har också höga utbildningar. Min
erfarenhet är väl snarare att många av de bekanta som är ”konspirationsskeptiker” tillhör de bekanta som inte gärna läser böcker och artiklar, åtminstone
inte facklitteratur knuten till de teman som ”konspirationsteorierna” handlar om,
utan förlitar sig på mainstreammedias nyheter och ”sanningar”. Fast senare i
boken konstaterar han att ”konspirationsteorier även grasserat bland
välbärgade och högutbildade…” (Werne, s.78).
Dr Kevin Barret redovisar i en artikel, ”New studies: ’Conspiracy
theorists’ sane; government dupes crazy, hostile” (2013)13, forskning av
Michael J Wood och Karen M Douglas vid University of Kent, Storbritannien,
som presenteras i ”What about Building 7? A social psychological study of
onlinde discussion of 9/11 conspiracy theories”14. Där jämfördes ”konspirationsteoretiker”, d.v.s. de som är positiva till s.k. ”konspirationsteorier”, med
“konventionalister”, de som var kritiska till ”konspirationsteorier”, genom att
studera kommentarer på webbsidor. Av 2,174 kommentarer kodades 1,459 som
positiva till ”konspirationsteorierna”, medan endast 715 var konventionalister.
Det handlade bland annat om teorierna om vad som hände 9/11 och vilka som
låg bakom samt om vem/vilka som mördade bröderna Kennedy. En intressant
sak de såg var också att konventionalisterna var mer fientliga när det gällde att
övertyga sina meningsmotståndare. De var också mer fanatiska anhängare av
sina egna teorier. Ett exempel på en sån teori som Barett tar upp är teorin att
”19 araber, som ingen av dem hade färdigheter nog att flyga flygplan, men
Nr 2/2007 – med omtryck i nr 3/2018.
https://www.veteranstoday.com/2013/07/14/whatabout7/
14
PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23847577.
12
13
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ändå genomförde århundradets brott under ledning av en man som låg i en
grotta i Afghanistan och hade dialys.”
De s.k. ”konspirationsteoretikerna” hade däremot enligt forskarna oftast
ingen färdig teori utan var öppna för kritiska, sanningssökande diskussioner. De
ville gärna diskutera det historiska sammanhanget i större utsträckning än
”konventionalisterna”.
Kevin Barret nämner också psykologen Laurie Manwell vid University of
Guelph som håller med om att den CIA-designade ”konspirationsteorin” blivit
en etikett som hämmar kognitiva funktioner. Den hindrar människor från att
tänka kritiskt och självständigt omkring fenomen som egentligen är uppenbara.
Professor Steven Hoffman vid University of Buffalo menar också att
”konspirationsskeptikerna” tenderar att bara söka information som stämmer med
deras etablerade föreställningar, samtidigt som de använder irrationella
mekanismer, som exempelvis att etikettera andra uppgifter som ”konspirationsteori”, för att undvika egna inre konflikter.15

En ny världsordning – New World Order
En ”konspirationsteori” som Kent Werne ställer sig mycket skeptisk till är idén
om en ny världsordning, New World Order, NWO. Den kände alternative
forskaren och journalisten James Corbett skriver när det gäller frågan om vad
den nya världsordningen är:
Jag tror inte att det är rätt att avgränsa den nya världsordningen till att vara en
policy eller en grupp. Jag menar att det snarare är en del av en ideologi om
globalism, som har formulerats på olika sätt av olika ledade personer som är
sammankopplade, men kanske inte alltid på det sätt som vi tror. 16

Tim Bryant har ingående analyserat den nya världsordningen i artikeln
”Understanding The New World Order – The Who, What, How and Why?”
(2016).17 Han menar att grundtanken bakom ideologin om en ny världsordning

15

Dessa uppgifter presenterade jag också i min artikel om EXPOs handbok om hur EXPO
menar att konspirationsteorier bör hanteras i skolan, ”Med myter som vapen” (2017). Min
artikel publicerades i DSM nr 2/2018 samt på min Boksida http://www.piahellertz.com/Med_myter_som_vapen.pdf.
16
Refererad av Tim Bryant i en artikel (se fotnot 17) som jag översatt till DSM nr 6/2016 och
1/2017: ”Att förstå den nya världsordningen – Vem? Vad? Hur? Och Varför?”
17
Originalartikeln för min översättning av artikeln i fotnot 16 är Understanding The New
World Order – The Who, What, How and Why? där källor redovisas: http://wakeupworld.com/2016/03/31/understanding-the-new-world-order-the-who-what-how-andwhy/?utm_campaign=Wake+Up+World+eNewsletter&utm_content=Latest+Headlines+inc.+Re-
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är internationell kollektivism. Medan makt och lag inom olika samhällen i
huvudsak är centraliserad till färre grupper, så innebär kollektivismen att
överskrida nationerna och flytta makten och lagen till internationella organ och
institutioner, i tron att det gynnar människor i världen kollektivt mer än en
decentraliserad lokal lagstiftning. Därför är idén om en ny världsordning inte
bara en politik, en inhemsk grupp eller en internationell organisation, utan den
omfattar en internationell ideologisk rörelse för byggandet av ett globalt
styrningssystem. Inom denna ideologi utvecklas vissa mönster och strukturer hos
människor och organisationer, för att uppdraget på sikt, en ny världsordning,
NWO, ska kunna genomföras.
Ett citat som ofta kommer upp när temat NWO behandlas är det som bankoch finansmannen David Rockefeller skrev i sina memoarer, Memoirs:
I mer än ett århundrade har
ideologiska extremister i båda
ändarna av det politiska
spektret lagt beslag på
välkända händelser … och
attackerat Rockefellerfamiljen
för det oerhörda inflytande
som de hävdar att vi har över
amerikanska politiska och
ekonomiska institutioner.
Vissa tror att vi är en del av en
hemlig Cabal som arbetar mot
USA:s bästa, som karaktäriserar min familj och mig som
”internationalister” och som
konspirerar med andra runt om
i världen för att bygga en mer
integrerad global politisk och
ekonomisk struktur – en värld
om ni vill. Om det är
anklagelsen så är jag skyldig,
och jag är stolt över det.

Utdrag ur Rockefellers Memoirs

David Rockefeller dog år 2017, 102 år
gammal. Han var medlem i både
Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen
och Central of Foreign Relations. Ännu ett
citat från David Rockefeller, denna gång från
ett Bilderbergmöte i Baden-Baden, Tyskland
år 1991:

Connect+With+Ancient+Indian+Holistic+Wisdom+to+Treat+the+Root+Cause+of+Pain&ut
m_medium=email&utm_source=getresponse
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Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och
andra stora publikationer vars direktörer har deltagit i våra möten och respekterat
sina löften om diskretion i nästan 40 år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att
utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år.
Men världen är nu mer sofistikerad och förberedd att marschera mot en
världsregering. Den överstatliga suveräniteten hos en intellektuell elit och
framträdande bankirer är säkert att föredra framför nationellt självbestämmande
som praktiserats i tidigare århundraden.18

En annan mäktig finansman, den judiske bankmannen James Paul Warburg
som är son till Paul Warburg, författaren av Federal Reserve Act, säger den 7
februari 1950:
Vi ska ha en världsregering, oavsett om vi gillar det eller inte. Den enda frågan är
om världsregeringen kommer att uppnås genom samtycke eller erövring.

Bilden är hämtad från Anti Zionist League, AZL19

John F. Hylan, borgmästare i New York under tiden 1918–1925, har sagt:
Det verkliga hotet för vår republik är den osynliga regeringen, som likt en
gigantisk bläckfisk krälar sina slemmiga tentakler över våra städer, stater och
folk. För att undvika generaliseringar, låt mig säga att i huvudet på denna
bläckfisk är Rockefellers Standard Oils intressen samt en liten grupp av kraftfulla
bankhus, i allmänhet kallade internationella bankirer (Rothschilds). Detta lilla
kotteri av kraftfulla internationella bankirer kan nästan köra USAs regering själva
för sina egna själviska syften.20
18

På en video på Youtube får vi hör honom själv säga det https://www.youtube.com/watch?v=FJDFYNkWr8I
19
AZL - https://antizionistleague.com/about/
20
Citaten är hämtade från Tim Bryants artikel Understanding The New World Order – The
Who, What, How and Why – Se fotnot 13 för länk.
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För att försöka få grepp om denna överstatliga maktelit så får vi lägga puzzel
från olika källor samt observera det som händer i världen och dra egna
slutsatser.

Mordet på JF Kennedy
Ett tema som får stort utrymme i Wernes bok är mordet på president John F
Kennedy den 22 november 1963 i Dallas. Werne går mycket detaljerat in på
händelsen och de olika teorier som senare presenterats, både av
mainstreammedia, MSM, och av ”konspirationsteoretiker”. Det är så intressant
och levande skrivet så jag som läsare nästan känner att jag var där när det hände.
Det som också fascinerar mig är att Werne lägger fram tunga fakta som stödjer
den officiella teorin om att den ensamme skytten Lee Harvey Oswald var
mördaren. Däremot missar han alla tunga fakta som talar för att det var flera
skyttar, även om han ägnar en del utrymme åt ”gräskullen” där en annan av
skyttarna ska ha stått. Han granskar också den s.k. Zapruderfilmen som
Abraham Zapruder stod med sin nyinköpta kamera och filmade presidentens
väg.21 Filmen kom att betyda mycket för de efterföljande analyserna. Zapruders
dotter har skrivit en bok om filmen och hur den kom att påverka familjens liv.22

21
22

The Undamaged Zapruder Film - https://www.youtube.com/watch?v=kq1PbgeBoQ4
Twenty-six Seconds - https://www.risdc.com/news_item/alexandra-zapruder-book-signing/
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Bildruta från Zapruderfilmen

Oliver Stone gjorde en sevärd film om mordet, JFK, som många initierade
källor menar är en trovärdig och sannolik analys av det som hände samt för
motiven bakom mordet. Jag passade på att se filmen igen nu och den är
verkligen mycket välgjord och intressant.
Den läsare som intresserar sig för Kennedymordet utifrån ett ”konspirationsteoretiskt” perspektiv och söker motargument mot Kent Wernes kan med
fördel ta del av Jesse Venturas analys i boken ”American Conspiracies”,
kapitlet ”The Kennedy Assassination: Biggest Cover-Up of My Lifetime” (s.2243).

Illuminati och frimurarna
Kent Werne konstaterar att det är ”samma skurkar” som återkommer i de olika
konspirationsteorierna, ”Frimurarna, Illuminati, Rothschild, Bilderbergarna,
utomjordingar…” (s.80). Ja, Werne har rätt – det är dessa ”skurkar” som om och
om igen presenteras i litteratur och artiklar som redogör för Cabal, Makteliten i
världen och den nya världsordningen.
En person som skrivit flera böcker för att avslöja Illuminatis makt i världen
är den judiske författaren Henry Makow. Jag har läst ILLUMINATI 2
Deceit and Seduction (2010) och ILLUMINATI 3 - Satanic Possession (2014). 23
I sin bok Inside the Illuminati - Evidence, Objectives, and Methods of Operation
(”Inifrån Illuminati - Bevis, Mål och Metoder för Verksamheten”) (2014)
berättar även Mark Dice om vad Illuminati är. Han ger dels ett historiskt
perspektiv och berättar även vad Illuminati inte är.24 Om Illuminati upphörde att
existera år 1785 som är den officiella berättelsen, så är den ändå ofantligt mäktig
i sin hemliga tillvaro – eller kanske just därför. Det är hög tid att vi drar fram
23

Min artikel om böckerna finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf och
http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf.
24
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Inside_The_Illuminati-Mark_Dice.pdf
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den i ljuset igen och därmed försvagar dess makt. Begreppet ”Illuminati” står ju
för upplysning.

När det gäller frimurarnas roll så vill jag varmt rekommendera
intresserande att ta del av Jüri Linas böcker, exempelvis ”Världsbyggarnas
bedrägeri” (2017) och ”Under Skorpionens tecken” (2013) där han ingående
kartlägger frimurarnas aktiviteter i världen. 25 Jüri är verkligen en ”arkivnörd”
och kan dessutom många språk så han kan granska de intressanta arkiven i
många länder, bland annat de ryska.
Werne beskriver hur konspirationstänkarna går till väga: ”… de ger sig ut
på nätet, plöjer bloggar, ser filmklipp, beställer böcker och diskuterar med
människor som funderat över liknande frågor…” (s. 80). Men är det inte så som
Kent Werne också gått tillväga? Men med andra glasögon på vilket gör att han
tolkar fakta på ett annat sätt än vi ”konspirationsteoretiker” gör? Fast han har
också rest en del. Jag undrar dock vad det hade tillfört som jag inte kan hitta i
böcker och på Internet?
Den berättelse han förmedlar är dock som nämnts mycket intressant och
detaljrik. Den stämmer faktamässigt i stort med mycket av det jag tidigare läst,
även om han drar andra slutsatser. En hel del fakta var dock intressanta nyheter
för mig. Det hade varit roligt och spännande om de hade skakat om och till och

Se mina artiklar om dessa böcker på min Boksida – Världsbyggarnas bedrägeri http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf.
Under Skorpionens tecken http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf
25
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med kullkastat mina slutsatser och tvingat mig till ny granskning, men så blev
tyvärr inte fallet.

Sion vises protokoll
Ett historiskt dokument som flera källor, bland annat Nationalencyklopedin
menar är en ”en antisemitisk förfalskning” är Sion vises protokoll. Det påstås
vara ett hemligt protokoll från den Sionistiska Världsorganisationens första
kongress i Basel i Schweiz år 1897. Det var hemligt därför att det endast var
avsett för en trängre krets av sionistiska ledare och inte avsett för offentligheten,
allra minst för icke-judar.
Här vill jag betona att alla judar inte är sionister och alla sionister inte är
judar. Sionismen är en ideologi och politisk rörelse som bland annat arbetat för
en judisk stat i det historiska Palestina, men med en strävan att utöka sitt
territorium och sin makt. Judendomen är en religion. Enligt Rabbi Yaakov
Shapiro har sionismen ingenting att göra med judendom, vilket han beskriver i
en artikel.26
Det kan vara intressant att nämna att 89 % av USA:s senatorer och
kongressledamöter har dubbelt medborgarskap i USA och i Israel. Det berättar
IWB (InvestmentWatchBlog) och presenterar långa listor på namn på personer
och deras politiska roll. 27 Vi vet dessutom att man inte får bli medlem i Israel
om man inte är jude, vilket således måste betyda att minst 89% av de allra
mäktigaste i USA är judar.

Vare sig protokollen är äkta eller falska så visar det som hänt i världen att
det protokollen ingående beskriver är det som verkligen har hänt. Om det är
26

Rabbi Yaakov Shapiro: Zionism is Not Judaism, Zionism is Toxic to Judaism
https://phibetaiota.net/2018/07/rabbi-yaakov-shapiro-zionism-is-not-judaism-zionism-istoxic-to-judaism/
27
http://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-dualcitizenship-citizenship-with-israel/
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falskt verkar det i hög grad isåfall vara ett ”profetiskt” dokument.
Ahmed Rami vid Radio Islam har ingående granskat protokollen och det
historiska sammanhang de skapades i. Han konstaterar bland annat: 28
Att just den för sin vederhäftighet välkända tidningen The Times så utförligt tog
upp problemet och gick i god för att Sions Vises Protokoll skulle vara en
förfalskning kan sammanhänga med att just vid tiden för publiceringen, i mitten
av augusti 1921, så skaffade sig den mäktiga judiska bankirfirman Samuel &
Samuel ett avgörande ekonomiskt inflytande över The Times. Här kan ha funnits
vissa ekonomiska påtryckningar som motiv.

Werne kommer med hjälp av flera källor fram till att bevisen är starka för att
protokollen är falska.
Werne tar om och om upp frågan om judarnas roll i det som pågår i
världen, något han sett ligger bakom många ”konspirationsteorier”, men han
berättar på ett sånt sätt att han helt klart inte kommer att riskera att anklagas för
”anti-semitism”.
Han nämner i förbigående Anti-Defamation League, ADL, som är en
amerikansk organisation som säger sig bekämpa hat och hets mot judar. Den
judiske författaren Ron Unz har i dagarna skrivit en artikel där han avslöjar
ADL och menar att den blivit en hemlig politisk makt som inte helt skiljer sig
från det östtyska Stasi när det gäller registrering och förföljelse av ”misstänkta”.
ADL:s centrala mål enligt Unz är att upprätthålla den överväldigande judiska
kontrollen i ett amerikanskt samhälle som till 98% är icke-judiskt.29 Kommer
ADL att hämta sig efter dessa avslöjanden?
Werne går ganska ingående in på nazisternas och Hitlers hat mot judarna
och deras önskan om ”en slutgiltig lösning av judefrågan” (s.116). Han menar
att det var Hitler som förklarade krig mot amerikanarna, medan senare
historieskrivning visar att det var judarna som startade kriget mot Hitler, genom
att bland annat bojkotta tyska varor, vilket framgår bland annat av en artikel den
24 mars 1933 i Daily Express.30

28

Den källa jag citerar är borttagen från Internet, bara som sparad kopia på min dator, men
den svenska versionen av Sion Vises Protokoll finns på
http://holywar.org/txt/pro/svenska.shtml#end1. Läsaren kan själv läsa och göra en bedömning.
29
Ron Unz Demolishes the ADL, Exposes Them as Unscrupulous Enforcers of Jewish, Israeli
Power – 16 oktober 2018 https://russia-insider.com/en/ron-unz-demolishes-adl-exposes-them-unscrupulous-enforcersjewish-israelipower/ri25090?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=96f3340de2&mc
_eid=d90d49b981 – eller https://www.therussophile.org/ron-unz-demolishes-the-adl-exposesthem-as-unscrupulous-enforcers-of-jewish-israeli-power.html/.
30
Jag hänvisar här bland annat till historikern Hans Myrebros bok De skapade ett blodigt
1900-tal (2018) och de källor han refererar till. Min artikel om boken publicerades i DSM nr
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Enligt historikern och författaren Hans Myrebro var knepet för att England och
Frankrike skulle kunna få med USA i det andra världskriget var Balfourdeklarationen. Den var en överenskommelse som gjordes mellan den brittiske
utrikesministern Arthur Balfour och Lord Walter Rothschild, ”som var de
brittiska judarnas främste företrädare”. Här utlovades att den brittiska
regeringen skulle stödja förslaget om att ”upprätta ett nationellt hem för judar i
Palestina”.31
Det finns påståenden i Wernes bok som han inte verkar ha tagit sig tid att
kritiskt granska, exempelvis ”folkmordet på 6 miljoner judar” (Werne, s.113)
samt ”utrotningen i koncentrationsläger … där gaskamrarna byggdes” (s.116).
Jag är mycket medveten om att det är en extremt laddad fråga, som man inte
gärna tar i om man vill behålla hedern och slippa karaktärsmördande epitet som
”förintelseförnekare” och liknande, men faktum är att under det senaste
decenniet har det kommit ut många forskningsrapporter och böcker som
ifrågasätter både siffran 6 miljoner och att gaskamrar användes för människor.32
3/2018 men finns också på min Boksida http://www.piahellertz.com/De_skapade_ett_blodigt_1900-tal.pdf
Jag rekommenderar också Thomas Goodrichts bok HELLSTORM – Nazi-Tysklands död
1944–1947. Min artikel publicerades i DSM nr 4/2017 samt på min Boksida http://www.piahellertz.com/HELLSTORM.pdf
31
Myrebro, Hans (2018) De skapade ett blodigt 1900-tal.
32
Se gärna listan på de tidningsartiklar som nämnt 6 miljoner ”lidande, blödande” judar
mellan åren 1900 – 1919, d.v.s. före WWII https://archive.org/details/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnounc
ement
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Här är inte plats att gå närmare in på detta, men brist på faktagranskning
minskar trovärdigheten när det gäller andra uppgifter.33 Samtidigt är jag ödmjukt
medveten om de stora svårigheterna att försöka täcka alla angelägna källor och
dessutom bedöma deras trovärdighet. Information och desinformation finns i
överflöd på Internet. Det gäller att vara öppen för att ifrågasätta sina egna
ståndpunkter om de visar sig inte hålla när nya trovärdiga fakta dyker upp. Jag
vet av egen erfarenhet att det är en smärtsam process att inse att man blivit
vilseledd.

9/11
När det gäller attacken mot World Trade Center i New York den 11 september
2001 framgår det att Kent Werne är övertygad om att det faktiskt var muslimska
terrorister under ledning av Usama Bin Ladin som attackerade USA genom att
flyga in i Twin Tower. Detta trots omfattande forskning bland annat av forskare
inom Sanningsrörelsen ”The Truth Movement”, som avslöjar att tornen sänktes
med hjälp av explosivt material typ nanotermit som den danske forskaren Niels
Harrit hävdar eller nån typ av fri energi och energivapen som professorn i
maskinteknik Judy Wood föreslår i sin bok ”Where did the Towers go?”
(2010).34 Bland annat har fler än 3,000 arkitekter och ingenjörer i rörelsen
Architects & Engineers for 9/11 Truth skrivit under en petition och begärt en ny
utredning. De har en egen hemsida.35
I dagarna pressas president Trump på att starta en ny utredning om 9/11.
Eftersom den amerikanska – och även världens befolkning chockerades av
det fruktansvärda som hände, så godkände man krigen och ”insåg” att de var
nödvändiga för USA.s säkerhet. Redan en vecka efter attacken antog kongressen
en lag, Authorization for use of Military Force, AUMF, vilken innebär att
kongressen fick tillstånd att använda alla nödvändiga och lämpliga metoder och
Se även Winter, Peter (2015) The Six Million - Fact or Fiction? http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf,
Kollerstrom, Nicholas (2014) Breaking The Spell - The Holocaust: Myth & Reality http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
Finkelstein, Norman G. (2001) Förintelseindustrin - Exploateringen av nazismens offer http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf - med flera.
33
För den som vill undersöka frågan om vad som hände i koncentrationslägren i Tyskland
finns en rik källa, exempelvis Committee for Open Debate on the Holocaust, CODOH https://codoh.com/ och http://holocausthandbooks.com/dl/HolocaustSkepticism.pdf för en
inblick i ”revisionisternas” forskning. Källor som menar sig stödja den officiella berättelsen
finns det också gott om på Internet, så det är bara att forska.
34
Jag rekommenderar varmt Per Nordgrens artiklar om Judy Woods teorier på NewsVoice https://newsvoice.se/2013/02/dr-judy-wood-kan-world-trade-center-den-911-har-kollapsatmed-energivapen/ och https://newsvoice.se/2013/03/fortsattningen-om-911-baserat-pa-drjudy-woods-bok-where-did-the-towers-go/
35
Architects & Engineers for 9/11 Truth - https://www.ae911truth.org/
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vapen för krigen mot ”terrorismen”.
Attacken mot World Trade Center blev den officiella anledningen till och
startpunkten för det ändlösa kriget mot terrorn, kriget utan slut, ”the open-ended
war”, en False flag, som bland andra Christopher Bollyn skrivit om i sin bok
”The War on Terror” (2017).36 Experten på False flags Ole Dammegård har
ingående beskrivit dels det som hände den 11 september 2001 i New York och
dels vad som menas med False flags, d.v.s. operationer som genomförs så det
ska se ut som om någon annan gjort det.37
Sen dess har USA bedrivit krig mot ett antal nationer av olika anledningar
med den officiella förklaringen att det är krig mot terrorn. Istället för att
genomföra en djupgående utredning av katastrofen meddelade president Bush
nio dagar efter attacken att den genomfördes av terrorister som leddes av Usama
Bin Laden och att konsekvensen skulle bli krig mot terrorismen.38
Professor David Ray Griffin har i boken ”Usama Bin Ladin – Död eller
levande?” (2009) analyserat uppgifterna omkring Bin Ladin och dragit mycket
intressanta slutsatser omkring hans död. De stämmer inte heller med de officiella
berättelserna.39 Enligt Griffin och andra källor han refererar till är det sista
absolut säkra beviset för att Bin Ladin levde från december 2001. Den 26
december 2001 publicerade en egyptisk tidning uppgiften att bin Ladin
begravdes ”för tio dagar sedan”. Dödsorsaken ska ha varit njursvikt. Bin Ladin
behandlades för sina njurproblem på urologiavdelningen på ett amerikanskt
sjukhus i Dubai i juli 2001. Han ska där ha beställt en mobil dialysmaskin till
Afghanistan, enligt Griffin. Bilder och videor på honom avslöjade hans alltmer
försämrade tillstånd. En källa hade då varit med på begravningen ”och sett hans
ansikte”. Eftersom den muslimska traditionen är att begrava mycket snart efter
ett dödsfall drar Griffin slutsatsen att bin Ladin sannolikt dog den 13 eller 14
december 2001.
Den officiella berättelsen är att CIA hittade Bin Ladin i Pakistan den 2 maj
2011, d.v.s. 10 år senare. Kent Werne skriver en mycket detaljerad berättelse i
sin bok att ”Barack Obama skickade 23 Navy SEAL-soldater i två Black Hawkhelikoptrar…. Klockan ett på natten sprängde de sig in genom byggnadens
portar… På tredje våningen kikade en gestalt med karaktäristiskt skägg ut

Min artikel om Christopher Bollyns bok The War on Terror publicerades i DSM nr 4/2018
samt på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Kriget_mot_terrorn.pdf
37
Min artikel False flags – Vad är det? Behöver vi veta? (2018) finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/False_Flags.pdf Den publicerades också i DSM nr 3/2018.
38
Dessa rader har jag kopierat från min artikel Det ändlösa kriget mot terrorn som
inspirerades av Christopher Bollyns bok se fotnot 36.
39
Griffin, David Ray (2009) Usama Bin Ladin - Död eller levande? – Se min artikel på min
Boksida - http://www.piahellertz.com/Usama_Bin_Ladin-Dod_eller_levande.pdf.
36
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genom en sovrumsdörr. Soldaterna sköt för att döda.” Och många fler detaljer.
”Kroppen stuvades ner i en liksäck, lastades i en av helikoptrarna och
dumpades senare i havet efter att ha fotograferats och identifierats i
Afghanistan” (Werne, s. 244). Någon källa till den initierade berättelsen hittar
jag inte. Usama Bin Ladin har således två dödsdatum, år 2001 och år 2011.
Vilken berättelse är mest sannolikt?
Flera författare har beskrivit forskning om 9/11 som inte stämmer med den
officiella berättelsen. Några mycket läsvärda böcker är David Ray Griffins
”Motsägelser om 11 september - Ett öppet brev till USA:s kongress och press”
(2008)40, Eric Laurents bok ”Gåtorna kring den 11 september”41, Andreas
von Bülows ”CIA och 11 september” (2003)42 med flera. Alhambra förlag har
gjort en jätteinsats med att översätta flera böcker om 9/11 till svenska. 43 Även
Jesse Ventura behandlar 9/11 i sin bok ”American Conspiracies” i kapitlet
”What Really Happened on September 11?” (s. 142-163). En fördel med
Venturas bok är välstrukturerad. Han behandlar en ”konspirationsteori” i taget i
särskilda kapitel till skillnad från Kent Werne som valt en annan, mer
ostrukturerad, liter mer ”skönlitterär” presentationsform. Det är svårare att hålla
ihop bilden och berättelserna då, även om det blir en suggestiv läsning.

”Mind control”
När Werne tar upp fenomenet ”mind control” är det lätt att bli sorgsen. Han ger
stöd åt dem som menar att de människor som utsatts för psykologiska
experiment lider av vanföreställningar och han lutar sig mot ett par studier som
kommit fram till att de utsatta är schizofrena eftersom de exempelvis hör röster i
sitt huvud, men att de hittar konspirationsteorier på nätet som gör att de inte
förstår att de faktiskt är psykiskt sjuka utan menar att de är förföljda av CIA
(s.63). Sen går han in på att beskriva psykoser och psykisk sjukdom genom
historien. De utsatta får en psykosdiagnos på sig, medicineras och i värsta fall
blir tvångsomhändertagna. Jag har full förståelse för att de utsatta inte vågar
begära hjälp under dessa omständigheter.
Jag gör ett kort utdrag ur en av mina artiklar om ”Mind control”:
”Guds röst” är en del av ett bredare vapenutbud som kallas OIW - Offensive
40

Griffins, David Ray (2008)”Motsägelser om 11 september - Ett öppet brev till USA:s
kongress och press” – Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Motsagelser_om_11_september.pdf. Griffins har skrivit flera
böcker om 9/11.
41
Laruent, Eric (2005) Gåtorna kring den 11 september – Min artikel om boken finns på min
Boksida - http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf
42
Von Bülow, Andreas (2003) CIA och 11 september – Min artikel om boken finns på min
Boksida - http://www.piahellertz.com/CIA_och_11_september.pdf.
43
Alhambra förlags hemsida - http://www.alhambra.se/
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Information Warfare. Robert Duncan, visselblåsare, avslöjar i en intervju med
Makia Freeman (2017c)44 hur varje enskild person kan kartläggas av den
militära säkerhetstjänsten, eftersom varje människa har en unik resonanssignatur. Han berättar att han arbetade med ett tankevapen som kallas ”Voice to
Skull”, ”Voice of God”, "Guds röst". Det har fyra olika tekniker som kan skapa
röster i människornas huvuden. Efter det att en person utsatts för ”Guds röst”
kan de lätt påverkas genom exempelvis NLP, Neuro Linguistic Programmingtekniker, eftersom deras tankeprocesser har blivit omkopplade.
Eftersom jag studerat fenomenet ”mind control” en tid och skrivit ett par
artiklar om detta så blir jag bedrövad över att de som är utsatta för dessa
ohyggliga experiment inte får stöd och hjälp utan fortsätter att bli förlöjligade
och sjukdomsförklarade.45 Sverige har varit involverad i dessa experiment i flera
decennier.
Den person Werne pratar med om ”mind control” heter Spencer Carter,
som själv menar sig vara en ”Target Individual”, TI, d.v.s. en ”måltavla” för
experiment med ”mind control”. Jag blir så nyfiken på hur Werne förhåller sig i
dessa intervjuer med ”konspirationsteoretiker” eftersom de öppnar sig så i sina
berättelser. De verkar få full tillit till honom. Mycket skickligt!

Klimatfrågan och chemtrails
Werne nämner i förbigående att ”konspirationsteoretiker” hävdar att
”klimathotet är en lögn, skapad av kontrollerade akademiker i syfte att
genomdriva drakoniska koldioxidskatter, i sin tur ämnade att finansiera FN grunden till den tyranniska världsregeringen” (s.22). Det är fascinerande hur en
kort formulering kan skapa en föreställning om att de som påstår att klimathotet
är en lögn inte har bevis för sina påståenden och därmed inte är trovärdiga. Jag
har ägnat en del forskning åt frågan och kommit fram till att klimathotet är en
politisk lögn som inte vilar på vetenskapliga fakta och jag har dessutom skrivit
en bok om det, ”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny
världsordning” (2016). Det behöver naturligtvis inte betyda att jag har rätt, men
under mina studier undersökte jag vad forskare i de olika lägren,
”klimatalarmister” och ”klimatrealister”, hade kommit fram till, vilka resultat de
presenterade och vilka slutsatser de dragit och jag fann att ”klimatrealisterna”
med största sannolikhet har den starkaste bevisgrunden inom alla aktuella
44

Total Individual Control Technology - http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/totalindividual-control-technology/
45
Mina artiklar Mind Control – Världen som måltavla och Mind Control – Individen som
måltavla publicerades i DSM nr 4/2017 och 1/2018 samt finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf samt
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
.
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områden.
Vi har många framstående klimat- och miljöforskare i Sverige som
förmedlar ”klimatrealistiska” forskningsresultat, men de släpps av någon
anledning inte fram i MSM. Istället karaktärsmördas de som ”klimatförnekare”
– hur man nu kan komma på idén att förneka klimatet? För att nämna några
namn: professor Gösta Pettersson, klimatprofessor Lennart Bengtsson,
klimat- och havsforskare Gösta Walin, fil.dr, klimatologen Hans Jelbring,
professor Ingemar Nordin, professor Wibjörn Karlén, havsnivåforskaren
Nils-Axel Mörner med flera. Med en sån enorm expertresurs inom miljö- och
klimatforskningen i Sverige blir det märkligt att det bara är professorn i
miljövetenskap och ”klimatalarmisten” Johan Rockström, som ständigt
intervjuas i radio, TV och tidningar.
Att tala om klimathot blir till och med löjeveckande med tanke på att
klimatet har förändrats i årmiljoner utan mänsklig påverkan. Ibland är det kallt,
ibland mycket kallt, ibland är det varmt, till och med mycket varmt som
exempelvis sommaren 2018. Men det är inte klimat, det är väder.
Koldioxiden som enligt ”alarmisterna” är det största hotet, är växternas
livsnödvändiga näring. Ju mer koldioxid desto mer växtlighet.46 Jag citerar från
en hemsida för ett företag som säljer koldioxid för att gynna växtligheten:
Koldioxid är helt avgörande inom jordbruksindustrin. Att tillsätta koldioxid till
växthusmiljön ökar produktionskapaciteten och gör det möjligt att odla stora och
attraktiva blommor och grönsaker.47

”Rymdödlorna”
Det är fascinerande hur man med ett enkelt begrepp kan förlöjliga ett kunskapsområde. Ett kapitel i Wernes bok har rubriken ”Rymdödlorna i Underlandet”.
Flera forskare har forskat om extraterrestrials, ET:s och intraterrestrials, IT:s,
d.v.s. varelser, både humanoida, människoliknande, och med andra kroppstyper,
som antingen härstammar från andra planeter och kan röra sig mellan planeter
och solsystem med en avancerad teknik som vi offentligt ännu inte känner till,
eller så lever de i underjorden på vår planet i stora grottsystem och
tunnelsystem, bland annat under Antarktis is. Jag förstår att det låter helt otroligt
i ovana öron, men tänk om…!
De ”rymdödlor” som Werne hänvisar till är sannolikt de ”reptilraser” som
enligt flera författare om den hemliga rymdforskningen lever på och under
Jordens yta och som dessutom samarbetar med rymdforskare. En mycket
46

Min bok publicerades av DSM-förlag - http://dsm.nu/bocker-tidningar/ och några av
kapitlen har varit publicerade i DSM men finns också på min Boksida under rubriken
”Klimatkonflikten, Geoengineering och chemtrails” http://www.piahellertz.com/Bocker.htm. .
47
Industrigaser http://www.aga.se/sv/industries_ren/food_and_beverages/greenhouse_cultivation/index.html.
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initierad person är rymdforskaren William Tompkins som skrivit boken
”Selected by Extraterrestrials - My life in the top secret world of UFOs, thinktanks and Nordic secretaries” (2016). Han anses vara ett av de viktigaste
vittnena när det gäller det hemliga rymdprogrammet och forskningen. 48 Han var
bland annat mycket nära involverad i bland annat Apolloprogrammet vars mål
var att sända människor till Månen. Han dog år 2017, 94 år gammal. Det finns
flera intressanta intervjuer med honom på Youtube.49 Det unika med Tompkins
är att han har publicerat mängder med tidigare hemliga dokument som bekräftar
hans berättelser. Tompkins berättar att nazisterna fick hjälp av en reptilras när
det gällde att bygga ut sin rymd- och vapenteknik, sina baser i Antarktis m.m.,
medan han själv och NASA fick hjälp av ”the Nordics”.
En annan forskare som berättar om reptilraserna är rymdforskaren Mark
Richards, som i ett antal intervjuer med Kerry Cassidy på Project Camelot
berättar om både de ”goda” och de ”onda” reptilraserna.50 Han sitter fängslad
sen ett 30-tal år för att man vill tysta honom. Att han fortfarande lever beror
enligt honom på att han har beskydd av en av de ”goda reptilraserna”.
David Wilcock, Emery Smith och Corey Goode berättar i föreläsningar
på Youtube om de olika ET:s och IT:s. Men den person som under flera
decennier forskat om och berättat offentligt om dessa mycket kontroversiella
ämnen är David Icke. Kent Werne deltog i en 12-timmars konferens med
honom. Kapitlets många sidor ägnas åt att berätta om publiken och med många
detaljer som får läsaren att ”förstå” att detta är en hög ”knäppisar”, men det
säger han inte. Det behöver han inte. Det sägs med de ordval han gör. Jag har
också lyssnat på mängder med föreläsningar av David Icke via Youtube. I
början hade jag stora svårigheter med hans teorier om reptilfolket, men när
många fler etablerade rymdforskare berättar så blir det trovärdigare och också
mer sannolikt. Det tar tid att vänja sig vid tanken att ”utomjordningar” vistas hos
oss på Jorden sen mycket lång tid utan att vi har fått veta något.
William Tompkins – Navy Sanctioned Disclosure http://projectcamelotportal.com/2016/12/14/william-tompkins-navy-sanctioned-disclosure/
49
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 1
- intervjuare Walter Nowosad - Search4TruthReality
https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0&t=5s
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=eblJYXe5iY8
William Tompkins Disclosure Interview Aliens Anti-Aging Reptilians Germans And the Moon
– 26 september - Kerry Cassidy och Michael pratar med Tompkins https://www.youtube.com/watch?v=StreaIjC6S4&t=145s
50
PROJECT CAMELOT: TOTAL RECALL MY INTERVIEW WITH MARK RICHARDS INTERVIEW I - https://www.youtube.com/watch?v=5bPhG3WP2xM&t=12s – Det är den
första intervjun. I skrivande stund finns nio intervjuer på cirka 1 timme var.
48
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Samtliga ovan nämnda personer och flera andra som försöker avslöja
hemligheterna blir ofta allvarligt utsatta för hot och våld, förlöjliganden och
karaktärsmord. De är modiga och vågar fortsätta berätta tack vare det stora stöd
de får från människor som börjat bli intresserade.
Enligt flera av de författare som skriver och föreläser om den hemliga
rymdforskningen så pågår det just nu ett successivt avslöjande av hemligheterna,
men i en takt som gör att mänskligheten kan ta till sig de otroliga uppgifterna
utan att bli skrämda. Det handlar både om den tekniska forskningen som
exempelvis fri energi, anti-gravitation, elektromagnetism och hur de används
inom rymdforskningen m.m., om resultaten av den rymdforskning som bedrivits
under många decennier samt om existensen och samarbetet med ”utomjordingar”.

Åsiktsintolerans
Jag har reflekterat en del över den åsiktsintolerans som har blivit väldigt stark
under senare tid och som tydligt visar sig på sociala medier med ”hat- föraktoch hotspråk”, men även i etablissemangets medier, MSM. I vårt språk finns det
ett antal begrepp som används för att synliggöra icke önskvärda värderingar:
-

Rasism handlar om att man värderar människor efter ras/folkgrupp
Sexism handlar om att man grundar sin värdering utifrån kön
Ageism eller ålderism handlar om att man värderar utifrån ålder
Bodyism/kroppism handlar om att man värderar människokroppen, inkl.
funktionshinder

Däremot finns det inget bra begrepp som synliggör värderingar av åsikter. Jag
har frågat i vänkretsen och fått några förslag: åsiktism, acceptism, respektism,
ekvalism och några ytterligare mindre väl valda begrepp. Det behövs ett begrepp
som är användbart när vi talar om värderingar av åsikter och idéer.
Det är olagligt att officiellt kritisera en folkgrupp enligt Lag om hets mot
folkgrupp i brottsbalkens 16 kap. 8 § där följande stadgas:
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning
på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell
läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet
är ringa, till böter.

Kritik mot oliktänkande, exempelvis mot s.k. ”konspirationsteoretiker” täcks
vad jag förstår inte av lagen. Vi har – fortfarande – lagligt stöd för åsikts-, tryckoch yttrandefrihet i Sverige.51 Det finns således fortfarande en laglig grund för
51

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469 med ändring SFS 2014:1359) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469
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sakligt och respektfullt samtal och diskussion om olika fakta, ståndpunkter,
tolkningar och slutsatser. Låt oss vara rädda om den möjligheten! Debatten blir
inte mer sann för att argumentationen förs med höga röster, hån och karaktärsmord.
Ett karaktärsmördande begrepp som ofta används om diskussionen handlar
om judar och sionister är ”anti-semitism”. Shulamit Aloni, f.d. minister i Israel
berättar i en intervju på Youtube att ”det är ett trick vi använder för att påminna
om Förintelsen”.52 Författaren Arthur Koestler skriver i sin bok ”Den
trettonde stammen” (1976, 1992 på svenska) att begreppet är betydelselöst
eftersom den absoluta majoriteten av dagens judar inte är semiter utan khazarer
som härstammar från Khazarien, inte från Israel, inte från Jakobs tolv söner och
deras stammar, utan från det Koestler kallar en ”trettonde stam”.53 De
uppmanades av den ryske kejsaren i mitten på 700-talet e.Kr. att välja en annan
religion än den grymma hedniska religion de hade som innebar grymma
hedniska riter. I valet mellan kristendomen, islam och judendomen valde de
judendomen och blev khazarjudar. Idag är nästan 90% av världens judar
khazarjudar. En intressant uppgift är att jiddisch är khazarernas språk. Judarna
talade hebreiska. Varför är det då jiddisch som är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige och inte hebreiska?
En stor eloge till Kent Werne för att hans kritik av ”konspirationsteorier”
och ”konspirationsteoretiker” förs på en saklig nivå. Det gör att jag, trots
åsiktsmotsättningarna varmt vill rekommendera studier av boken. Den skulle
kunna utgöra ett utmärkt underlag för lärorika diskussioner om hur man tror att
världen fungerar, förutsatt att studierna och diskussionerna även ger utrymme
för de ”konspirationsteoretiska” perspektiven, för logisk granskning, för
jämförelser av fakta och för sannolikhetsbedömningar i ett tillåtande och
respektfullt Sam-Tals-klimat.
Det är viktigt att lära sig genomskåda desinformation. Trestegsstrategin
tillämpas enligt författaren Gunnar Wall ofta för att medvetet sprida
desinformation.54 Först så lämnar man sann information som är lätt att
kontrollera. Sen lämnar man en sann uppgift som är svår att kontrollera. Till slut
lämnas en osann uppgift som är omöjlig att kontrollera. Denna strategi verkar bli
allt vanligare i propagandan idag. Naivitetens glasögon får sig ständiga törnar.
Och jag erinrar mig Sören Kierkegaards ord:
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Israeli Minister "We always use the anti-Semitism trick or bring up the Holocaust"
https://www.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE
53
Det finns mängder av information på Internet om Khazarjudarna, bland annat denna
Preston, James (2015) The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evilkhazarian-mafia/
54
Wall, Gunnar (2015) Konspiration Olof Palme Mordet, politikern och hans tysta fiender.
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Det finns två sätt att bli lurad på.
Det ena är att tro på det som inte är sant.
Det andra är att inte tro på det som är sant.

EXPOs handledning om ”konspirationsteorier”
EXPO menar sig enligt sin hemsida ”försvara det demokratiska samhället mot
det hot som rasismen utgör”.55 Man ”samlar information om rasistiska grupper,
nätverk och fenomen, och har Nordens största arkiv över extremhögern”. Ron
Unz skriver som nämnts ovan om ADL att ”den blivit en hemlig politisk makt
som inte helt skiljer sig från det östtyska Stasi när det gäller registrering och
förföljelse av ’misstänkta’.”56 ADL har också enligt Ron Unz samlat på sig ett
gigantiskt arkiv och register. Skillnaden mellan ADL och EXPO verkar vara
målgrupperna. ADL vill bekämpa hat och hets mot judar medan EXPO granskar
rasism från extremhögern. Sannolikt ingår även hat och hets mot judar i den
målgruppen. Min stilla undran blir: Finns det inga rasister bland extremvänstern? EXPO är ju en vänsterorganisation som själv kan bete sig mycket
extremt mot oliktänkande.
År 2017 publicerade EXPO en 60-sidig handbok, ”Med myter som vapen”,
där författaren Erik Sidenbladh skriver att det är ett ”stort problem” att det
finns tonåringar idag som tror på olika s.k. ”konspirationsteorier” och vill ge
”grundläggande kunskap om konspirationsteorier bland unga” (EXPO, s. 5).57
Den ska förmedlas till skolorna för att hjälpa lärarna i deras undervisning. Redan
i inledningen av handboken anges typen av konspirationsteorier: ”Att världen i
själva verket styrs av 13 familjer, som är sionister fast de egentligen är ett slags
ödlesläkte från rymden?” (s. 4) Begreppet ”klimatförnekare” används redan på
första sidan och avslöjar författarens syn på klimatfrågan. Erik Sidenbladh har
ett antal förslag på hur lärare bör bemöta barn och ungdomar som intresserat sig
för konspirationsteorier. Han menar bland annat att det är ”viktigt att stärka
olika förmågor och kunskaper som kan öka motståndskraften hos dem som ännu
inte är inne i den konspirationsteroetiska världen” (s. 34). Men han menar att
det finns fällor: ”med fel taktik kan man lätt sprida teorierna istället för att
motverka och varna för dem”. Jag citerar ur i min artikel om handboken
(Hellertz, s.6):
Det framgår tydligt av texten att Erik Sidenbladh och EXPO inte är intresserade
55

Om EXPO - https://expo.se/om-expo.
Ron Unz Demolishes the ADL, Exposes Them as Unscrupulous Enforcers of Jewish, Israeli
Power – 16 oktober 2018 - https://www.therussophile.org/ron-unz-demolishes-the-adlexposes-them-as-unscrupulous-enforcers-of-jewish-israeli-power.html/
57
Jag skrev en artikel om handboken som publicerades i DSM nr 2/2018 samt på min Boksida
- http://www.piahellertz.com/Med_myter_som_vapen.pdf
56
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av att barnen ska lära sig att själva söka information, eller att analysera och
granska fakta, samt göra självständiga och kritiska bedömningar efter att ha
studerat många källor. Istället ska de indoktrineras med EXPOs sanningar att
konspirationsteorierna, bland annat om att judarnas makt i Sverige och i världen,
är myter.

Sidenbladhs pedagogiska rekommendationer står i total motsättning till de
pedagogiska förhållningssätt som jag förordar och försökt leva upp till under
mina 25 år som undervisande universitetslektor och som forskare av
kunskapssyn och lärandestrategier. Jag har betonat vikten av att genom ett
självständigt och kritiskt tänkande, självständigt och fritt kunskapssökande,
självständiga och logiska analyser i samspel med studiekamrater utveckla och
träna elevers och studenters förmåga att tänka kritiskt och självständigt.
Sidenbladh menar att eleverna då kan ”lockas in i ett konspirationsteoretiskt
tänkande”. Och jag menar att med de förmågor som elever och studenter
utvecklar enligt min modell så kommer de att förr eller senare att ”avslöja
konspirationsteorierna” om de är falska.
Jag börjar undra: Har Erik Sidenbladh och Kent Werne en gemensam
agenda som styrs av…? Oj nu blev jag ”konspirationsteoretisk” igen! Så jag
Googlar… och söker på ”Kent Werne EXPO” och får cirka 18,000 ”träffar”. De
jag tar mig tid att titta in på visar ett nära samarbete på olika sätt. Tydligt är att
EXPO stödjer Wernes verksamhet med boken. Och jag undrar – varför är EXPO
så angelägna om att dölja och mörklägga och kalla teorier som det ännu inte
finns någon helt klarlagd sanning för, för ”konspirationsteorier”? Vad är dom
rädda för? Eller är det dom som har rätt och vi ”konspirationsteoretiker” som har
fel? Det får framtiden utvisa. Man brukar ju säga att ”det som göms i snö,
kommer upp i tö” och då visar det sig vilka av oss som får stå med skammen att
inte ha undersökt bättre utan medvetet eller omedvetet försökt dölja sanningen.
Min uppfattning är att ”töar” ganska ordentligt nu och att några därför medvetet
försöker åstadkomma mera ”snö”.
Enligt uppgifter genomför Kent Werne nu en föredragsturné om
”konspirationsteorier” runt om i landet. Intressant! ”Konspirationsteoretikern” i
mig kommer att tänka på vad nazisternas propagandaminister Joseph Goebbels
sa en gång:
Om du berättar en tillräckligt stor lögn och fortsätter att upprepa den, kommer
folk till slut att tro på den. Lögnen kan upprätthållas endast så länge som staten
kan skydda människor från de politiska, ekonomiska och/eller militära
konsekvenserna av lögnen. Det blir alltså mycket viktigt för staten att använda
alla sina befogenheter för att förtrycka oliktänkande, för sanningen är den dödliga
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fienden till lögnen, och därmed i förlängningen är sanningen statens största
fiende.58

En vän besökte ett av Wernes föredrag och ställde under frågestunden en fråga.
Han berättar:
På min fråga vad han ansåg om "Architects and Engineers for 9/11 Truth" blev
jag avbruten av en person i publiken som raljerade om något helt annat. Jag tror
den gästen var till för att inga väsentliga frågor skulle ställas eller besvaras.

Det kan väl ändå inte vara så illa att Werne har ”gatekeepers” med sig på turnén,
som ser till att publiken håller sig inom gränserna för det tillåtna och inte ställer
Werne inför besvärande frågor?

Svenska ”konspirationsteorier”
I förbigående nämner Werne Palmemordet som enligt honom blivit föremål för
”konspirationsteorier”, vilket kanske inte är så konstigt eftersom det aldrig blev
helt uppklarat utan, precis som Kennedymordet, blev inhöljt i mängder av teorier
om vem som var mördaren, varför det hände och vilka som kunde tänkas ligga
bakom. Jag blev själv inspirerad av advokaten Hans Liljesons bok ”Palmemordets hemliga scenario” (2009) där han framför den omskakande teorin att Palme
aldrig blev mördad utan på grund av olika hemliga orsaker lämnade landet.
Claes Hedberg blev inspirerad av Liljesons teori och började själv undersöka,
vilket resulterade i boken ”En oväntad vändning”59.
Jag ägnade själv en del studier åt det s.k. Palmemordet och har skrivit en
artikel om vad jag kommit fram till. 60 Jag minns att jag bestämde mig för att läsa
allt tills jag inte längre fick någon ny information, men det var inte möjligt. 61
Det kom ständigt ny information och desinformation, så jag satte punkt och
skrev min artikel. Den publicerades i två delar i DSM nr 6/2013 och 1/2014 men
finns också på min Boksida.62
En annan ”konspirationsteori” som Ken Werne också nämner i förbigående
handlar om Estoniakatastrofen. Även denna händelse ägnade jag en del studier
58

Hämtat från Roberts, Paul Craig (2016) The Western Presstitutes Are Firmly Based In Nazi
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Min artikel om Claes Hedbergs bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/En_ovantad_vandning.pdf
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Min artikel om Palmeärendet finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf
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Referenslistan med litteratur och artiklar kopplade till Palmehändelsen blev på 6 A4-sidor.
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åt och skrev ett par artiklar om.63 Var det en olycka som etablissemanget
hävdade eller en medveten sänkning för att nån ville dölja en hemlig last
ombord, som flera kritiker menade? Jag brukar beskriva Estoniakatastrofen som
Sveriges 9/11. Liknande mörkläggningsinsatser och officiella lögner spreds om
Estoniakatastrofen. Detta beskrivs mycket ingående både av advokaten Henning
Witte på hans hemsida WhiteTV och i hans bok M/S Estonia Sänktes (1999) och
de intervjuer och föreläsningar han publicerar där.64 Även sjökapten Stefan
Torsell har skrivit en mycket intressant bok om katastrofen, M/S Estonia –
Svenska statens haveri (2016).65
Mordet på Anna Lindh är också en händelse som ifrågasatts, även om
Werne inte tar upp detta. Sitter verkligen rätt mördare fängslad? Det funderar
Tomas Nilsson på i sin bok ”Dampistol och morakniv” (2009). Han menar att
fel man sitter fängslad och presenterar intressanta fakta för sin tes i sin bok.66
Experten på False flags och konspirationer Ole Dammegård menar att Anna
Lindh blev offer för en internationell konspiration, vilket han berättar om i en
intervju med Henning Witte på WhiteTV.67
Ytterligare en svensk ”konspirationsteori” handlar om mordet på finansmannen och tändstickskungen Ivar Kreuger, något som Werne inte heller tar
upp.68 Men å andra sidan är hans bok redan så full av berättelser och namn så det
är förståeligt att han inte på fyra år ska kunna täcka allt. Även om jag ibland kan
tycka att han berättar om oväsentligheter som inte riktigt förklarar och fördjupar
förståelsen om de fenomen han kallar ”konspirationsteorier”.
Dock nämner han i förbigående några svenskar som han menar ägnar sig åt
att sprida ”konspirationsteorier”, exempelvis teknologie doktor Lars Bern som
gör en fantastisk informationsinsats på sin blogg Anthropocene bland annat om
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teman som klimathotet, skolmedicinen och kostens betydelse för hälsan samt om
riskerna med globalismen och den globala världsordningen, men Werne får med
sitt sätt att formulera sig Berns gedigna kunskaper, erfarenheter och åsikter att
framstå som suspekta och mindre tillräkneliga. Lars Bern sitter i Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1988 och Etikkollegiet.69
Han räknar också upp bloggaren Lasse Wilhelmson, som tagit avstånd från
sina judiska rötter och som nu sprider information på sin blogg och i
föreläsningar om de sionistiska judarnas destruktiva roll i maktens boningar.70
Även Torbjörn Sassersson och hans mycket innehållsrika och läsvärda
nättidning NewsVoice samt flera andra alternativa medier, nyhetssidor och
bloggar räknas in i de suspektas skara. Att ”droppa namn” på det sätt Werne gör
är en subtil karaktärsmördande strategi.
Det är verkligen fascinerande att läsa hur Werne behandlar de alternativa
medier som jag i huvudsak hämtar mina kunskaper ifrån och känner stort
förtroende för, sen jag för några år sedan insåg att MSM, d.v.s. DN, SvD,
Expressen, Aftonbladet, SR och SVT inte längre sysslar med seriös
undersökande, sanningsförmedlande, kritiskt granskande journalistik utan med
istället med agendajournalistik och politisk korrekt etablissemangspropaganda.
Fast jag har ju tillgång till dem via Internet. Det är oundvikligt.
Om ”konspirationsteorier” bara vore intellektuella utmaningar och
kunskapsutvecklande sysselsättningar, så skulle de vara en spännande och
lärorika, men om det handlar om att makthungriga, giriga psykopater styr
världen som ett schackspel och som gör allt för att mörklägga sin destruktiva
agenda, då är den kritiska analysen av ”konspirationsteorier” av absolut största
vikt om vi ska kunna värna om demokratin och friheten.
Vilka av oss, ”konspirationsteoretiker” eller ”konspirationsskeptiker”
motsvarar de som Lenin kallade ”nyttiga idioter” och som en dag kommer att
överges när Makteliten inte längre tycker att vi är nyttiga för deras intressen?
Personligen fortsätter jag mina studier. Dessutom vill jag, för att använda Björn
Afzelius’ och Mikael Wiehes ord i deras sång Valet, kunna säga till mina
”ungar när dom frågar mej, att jag var en av dom som stod emot”. Utan
ingående kunskaper är det svårt att stå emot. Det gäller att som loggan på min
ACER-dator uppmuntrar till: ”Explore beyond limits!” – ”Utforska bortom
gränserna!”
”Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund,
att inte våga är att förlora sig själv.”
Kierkegaard
69
70

Om Lars Bern - https://anthropocene.live/om-2/.
Lasse Wilhelmson Blogg - https://lassewilhelmson.wordpress.com/

30

