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Rauni-Leena Luukanen Kilde lyser verkligen upp de mörka skuggorna i
världen med sitt eget starka ljus, sina otroligt omfattande kunskaper om och
erfarenheter från de allra mörkaste skrymslena i Maktens hemliga gömmor.
Boken, Bright Light on Black Shadows, är en fantastisk källa till kunskaper och
en inspiration för den sanningssökande och nyfikne läsaren. Den tar andan ur
mig. När jag dessutom fick höra att författaren dog i februari 2015, samma månad
som boken kom ut, och att det har framförts misstankar om att hennes död inte
var naturlig utan ett resultat av ”biovapen” blir jag ändå mer skakad.1
I ett sista mail till en vän skriver hon: ”Jag attackerades svårt den 17–18
december med fjärrstyrda vapen för sinnespåverkan”.2 Hela mailet på engelska
har publicerats på WhiteTV.3 Där berättar hon också att hon blev illa behandlad
av ambulanspersonal och sjukvårdspersonal. Hon hade berättat för dem att hon
blivit attackerad av fjärrstyrd energiteknologi, s.k. skalärvågor för sinneskontroll.4
Hon dog med diagnosen cancer. Om hon blev mördad, blir frågan: Varför?
Advokat Henning Witte som under många år studerat och skrivit om Mind
control på sin hemsida berättar att Dr Kilde – jag väljer att i fortsättningen bara
använda det ena av hennes efternamn för enkelhetens skull – och han själv samt
Magnus Olsson, som själv blivit utsatt för Mind control, grundade en ny förening
för Mind control-offer, s.k. targeted individuals, TI, The European Coalition
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White TV var också först med att publicera den starka misstanken att Rauni Kilde blivit
mördad. - http://www.whitetv.se/mind-control-mk-ultra/1162-nya-misstankar-att-dr-raunikilde-blivit-moerdad.html
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Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde död, sannolikt mördad - https://www.bakomkulisserna.biz/news/dr-rauni-leena-luukanen-kilde-dod-sannolikt-mordad-dr-rauni-leenaluukanen-kilde-dod-sannolikt-mordad-/.
3
Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde dead, probably murdered - Update 10.2. http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1149-dr-rauni-leena-luukanen-kilde-deadprobably-murdered.html
4
Se artikel i fotnot 2.
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against Covert Harassment, (EUCACH - Europeiska koalitionen mot dolda
trakasserier).5 Deras syfte är att påverka den Europeiska kommissionen och
parlamentet för att man ska införa en skyddslagstiftning mot tankekontroll, vilket
redan finns i Ryssland sedan 2001 och i några delstater i USA, enligt Henning
Witte. Henning Wittes teori är att Dr Kilde kan ha mördats för att man ville tysta
henne. Hon har blivit alltför känd och därmed ett hot mot ”mörkerkrafterna”.
Enligt Witte hade ”mörkerkrafterna tryckt på för att få in en annan medlem i
styrelsen, sannolikt för att få kontroll över rörelsen”. En annan anledning kan
vara den aktuella boken, att man ville hindra att den kom ut, menar Witte. 6 Det
skulle vara intressant att få veta mer om turerna omkring utgivningen.
Eftersom jag ägnat några månader åt att studera fenomenet Mind control och
fjärrstyrda trakasserier, så blev inte teorin om mord och hur det gick till så otrolig
eller ens osannolik, i synnerhet med tanke på Dr Kildes mångåriga verksamhet
med att avslöja ”mörkrets krafter”. Jag skrev ett par artiklar om Mind control som
publicerades i den samhällskritiska tidskriften DSM.7
En av de ohyggligaste berättelserna Dr Kilde skriver om är när hon träffade
en kvinna i Denver, Colorado, som berättade att hon var ett av de barn som hållits
fångna i underjordiska baser i Denver. 300–500 barn hölls fångna där och
torterades för att bli mindkontrollerade slavar eller för att utveckla förmågan att
ha kontakt med andra dimensioner och Extraterrestrials, ET.s, ”utomjordingar”
(s. 133).
Det är extremt vidrig läsning och Dr Kilde är inte den enda som berättar. En
kvinna som också varit med om detta är Cathy O’Brien som skrivit böcker
tillsammans med den man som lyckades rädda henne och hennes dotter, Mark
Philips.8 Jag beskriver lite av detta i mina DSM-artiklar om Mind control. För oss
”normala” kan detta låta ofattbart, men för den psykopatiska Makteliten verkar
det inte finnas några gränser för de vidrigheter de kan göra mot små barn.
Ett syfte med tortyr och övergrepp är att skapa multipla personligheter hos
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Ny europeisk förening för Targeted Individuals/Mind Control: EUCACH - 2013-05-29 http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/575-ny-europeisk-foerening-foer-targetadindividualsmind-control-eucach.html
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Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde dead, probably murdered
http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1149-dr-rauni-leena-luukanen-kilde-deadprobably-murdered.html
7
Del 1 av artikeln publicerades i DSM nr 4/2017 och del 2 i DSM nr 1/2018. De finns också
på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
8
Jag har läst Cathy O’Briens och Mark Phillips böcker, Trance Formation of America och
Access Denied. Mina artiklar om dem finns på min Boksida,
http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf och
http://www.piahellertz.com/ACCESS%20DENIED.pdf.
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barnen, så de kan användas för olika ändamål, där den ena personligheten inte vet
vad den andra gör och vet. Dr Kilde menar att de som blir ett hot mot Makteliten
ofta blir mördade (s. 141). Eller också blir de diagnostiserade som psykiskt sjuka,
tvångsintagna och medicinerade resten av livet (s. 142).

Vem är Dr Kilde?
Rauni-Leena Luukanen Kilde var en finsk svenskspråkig läkare. Hon föddes i
Karelen i Finland den 15 november 1939 och dog den 8 februari 2015, 76 år
gammal. I första kapitlet berättar hon bakgrunden till varför hon kom att
engagera sig i de frågor hon presenterar i boken. I ett kapitel i slutet presenterar
hon sin CV. Den visar en bred utbildningsbakgrund och är en imponerande
redovisning av professionella erfarenheter och en enormt bred intressesfär.
I mitten av 70-talet arbetade hon som chefsläkare i Lappland i norra
Finland. Där började hon uppleva ”konstiga saker” i sitt hus i Rovaniemi. Hon
hade inbrott i hemmet. Dokument om parapsykologisk forskning blev stulna
tillsammans med smycken med mera. Hon berättar att det tog lång tid innan hon
började förstå att hon blivit måltavla för ”secret service criminality” (s. 13).
Hon berättar att de ofta stjäl saker som de anar har en känslomässig betydelse
för sitt offer förutom viktiga dokument.
Hon har deltagit i många konferenser runt om i världen, både öppna och
hemliga om diverse teman, där toppforskare i världen presenterade sina rön, som
exempelvis inom parapsykologisk forskning, om utom-kroppsliga upplevelser,
drömforskning, telepati, UFO, rymdresor och Mind control… På flera ställen i
boken berättar hon ingående om vad olika föreläsare på konferenserna berättat
om, berättelser som är mycket intressanta att få ta del av (se exempelvis s. 43ff).
Hon var också medlem i föreningar som ägnade sig åt parapsykologisk
forskning och hon berättar att hennes ögon öppnades för ”andra dimensioner,
kvantfysik” med mera, och fick då också inblick i hur skeptiker sprider
desinformation. Vissa av dem arbetade inom säkerhetstjänsten för att vilseleda
allmänheten. En före detta CIA-agent som numera är visselblåsare, Kevin Shipp
berättar i en föreläsning på Youtube hur de som agenter fick lära sig ljuga och
sprida desinformation.9 Dr Kilde insåg snart att säkerhetstjänsten finns med
överallt på konferenser där det handlar om parapsykologi och UFO.
Hon var även en mycket efterfrågad föreläsare i flera länder och fick
därigenom många intressanta kontakter. En Facebookvän som såg att jag läst
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Part 1: Kevin Shipp, CIA Officer Exposes the Shadow Government
https://www.youtube.com/watch?v=rQouKi7xDpM – 1timme
Part 2: Kevin Shipp, CIA Officer, Exposes Shadow Government
https://www.youtube.com/watch?v=xO-mcduYCEA&sns=fb – 1 timme
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hennes bok, ringde och berättade att han var på hennes föreläsning – minns inte
var – år 2014. Då stod det 4–5 märkliga män runt väggarna i salen och
”kollade”. Det hände honom dessutom något konstigt. Han hade en nyladdad
inspelnings-apparat med sig för att spela in föredraget. Men den slutade fungera
efter 15–20 minuter. Det hade aldrig hänt vare sig förr eller senare. Otur eller
märkligt sabotage?
Dr Kilde verkar ha varit helt otroligt nyfiken och kunskapshungrig och hon
verkar dessutom ha ett helt otroligt minne.
Hennes sista intervju gjordes i november 2014 i polsk TV, tre månader
innan hon dog. Den finns på Youtube. 10 Där berättar hon under 45 minuter om
alla sina projekt, sina besök på internationella konferenser, sina möten med
framstående forskare och mycket mera. På videon finns inga som helst spår av
sjukdom, även om ett par vänner till henne berättar att hon hade haft cancer ett
par år och att hennes sista tid var full av svår smärta. Men enligt dem visade hon
inget av det.11
På videon är hon enormt entusiastisk med ett aktivt kroppsspråk. Eftersom
hon är lika gammal på videon som jag är nu, så blir jag dubbelt imponerad och
inspirerad av hennes styrka och entusiasm och framförallt av hennes fenomenala
minne.
Hon har en mycket gedigen professionell bakgrund, som specialist inom tre
medicinska områden vilket hon berättar i en annan intervju, i mars 2013. 12
Dr Kilde har skrivit fler böcker. Jag har inte läst någon av dem. En bok om
UFO, Sändebud från stjärnorna (1990) som enligt Sven Magnusson i Sökaren
(nr 2/1993) skrevs med automatisk skrift13, Det finns ingen död (1993), Vem är
jag? (1994) och Universums barn (1995). Hon berättar att hon hade kontakt med
utomjordiska civilisationer under sina utom-kroppsliga upplevelser, out-ofbody-experiences. ”Människan kommer att få en chock, när hon inser att hon
närmast står på en myras nivå i jämförelse med de intelligenta civilisationerna i
världsrymden”, skriver Dr Kilde bland annat.
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Video Dr.RAUNI KILDE - We Have A Mission https://www.youtube.com/watch?v=S-eGIt3BFcY
Del 2 of a interview with Dr.Rauni Leena-Luukanen Kilde given by NTV Polen at 28-112014. Hela intervjun finns på https://www.youtube.com/watch?v=J1ooU...
11
In Loving memory of Rauni-Leena Luukanen Kilde – 22 augusti 2015 http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/per-aslak-ertresvag-anmelder-pst-og-myndighetene/
12
Dr. RAUNI KILDE ~ "Global Illumination & Spiritual Awareness"
Lucas Alexander från AgeOfTruthTV intervjuar Dr Kilde - Mars 2013 i Köpenhamn
https://www.youtube.com/watch?v=9T5UBf_bHMU
13
Automatisk skrift kallas den skrift som blir då man mottager budskap från andevärlden i
form av ord som man skriver ner för hand eller på datorn, utan att man själv styr vad som
skrivs. http://lotusblomman.nu/andlighet/automatisk-skrift/
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Den aktuella boken publicerades i februari år 2015. Enligt uppgift på
Henning Wittes hemsida WhiteTV hade Dr Kilde problem med förläggare för
boken och hon var orolig för den försening som det innebar. På en video berättar
en väninna till Dr Kilde att förläggaren var slarvig med layouten, med massor
med stavfel m.m. och att han dessutom hade presenterat ett par källor som
rekommenderad läsning som Dr Kilde inte ville ha med. Det slutade med att hon
vägrade låta honom publicera boken. Väninnan vet inte sen vad som hände. Vad
vi ser är att boken blev publicerad och det verkar som om den som tryckt den
bara använt Dr Kildes manus utan bearbetning. Det är olika texttyper, avsaknad
av underrubriker m.m., men vi kan verkligen vara glada för att den kom ut.
Manuset verkar ha varit färdigt redan år 2011, men ”det tog ända till 2014 innan
jag hittade en modig förläggare” skriver hon i förordet.
Det verkar vara ett polskt förlag i Kanada som gav ut boken som
publicerades den 9 februari 2015, d.v.s. dagen efter Dr Kildes död. Under hela
läsningen kändes det som om boken blev hennes magnifika testamente till
omvärlden. Här berättar hon om allt och mycket mer. Boken är på 445 sidor.
Den är hisnande. Jag önskar verkligen att den kunde få översättas till svenska.
Dessutom saknar jag källhänvisningar till många av de fakta hon presenterar. Dr
Kilde blir ofta sin egen källa eftersom mycket av det hon berättar kommer från
hennes samtal och föreläsningar hon själv lyssnat på, där det inte varit möjligt
att uppge en skriftlig källa som läsaren kan kontrollera.
Boken finns inte att köpa på svenska Bokus och Adlibris, men däremot
finns den på Amazon.

Bokens innehåll
För att ge en inblick i den omfattning av teman som boken tar upp vill jag
nämna parapsykologisk forskning, psykiatrin och politiken, kontakter med
kosmiska varelser, UFO, New World Order och terroristaktioner, False flags,
vaccinationer, missbruk av läkemedel, chemtrails, Morgellons sjukdom,
befolkningskontroll, mind control, nanoteknologi, mobilindustrin och de skador
mikrovågorna innebär, strålning, militär forskning, de trakasseringsmetoder som
används både inom forskning och som hot mot oliktänkande, pedofilin inom
katolska kyrkan, alternativa behandlingsmetoder som healing och mycket mera.
Dr Kildes huvudsakliga budskap är dels att det inte finns någon död och
5

dels att kärlek är nyckeln, vilket hon upprepar om och om igen både i boken och
i videointervjuer. Vi behöver lära oss tänka ”kärlek och ljus” även till
”Makteliten”, ”de behöver det mest”, säger hon.
De sista 100 sidorna är en redovisning av artiklar, posterpresentationer
m.m. som hon presenterat. Det är sidor för experter, inte för en lekkvinna som
jag.

Vår hälsa
Eftersom Dr Kilde var läkare beskriver hon den katastrofala situationen inom
sjukvården. Läkare är antingen ”betalda” för att sprida sina lögner eller också är
de okunniga, menar hon. Läkarutbildningarna innehåller inte viktiga kunskaper
om människan som andlig varelse, som energivarelse. Därför förstår inte läkarna
hur människor blir sjuka och vad som händer i kroppen.
Ett tema hon diskuterar är ”mikrovågsplågan”, den elektromagnetiska
strålningen från mobiler, Ipads, antenner med mera som visat sig orsaka bland
annat cancer (s. 220). Skolmedicinen erkänner inte elöverkänslighet som en
sjukdom utan kallar det psykiskt. Elektromagnetisk krigsföring har varit på gång
länge.
Hon är mycket kritisk till vacciner och beskriver de negativa konsekvenser
vacciner för med sig. Hon menar också att vaccineringskampanjer är en del av
Illuminatis planer på att reducera Jordens befolkning. I kapitlet ”World Health
Organization and vaccines” går hon ingående in på detta (s. 98ff). Där berättar
hon bland annat att det finns två innehållsbeskrivningar till mediciner. En för
sjukvårdspersonal och en annan för forskarna (s. 100).

I en intervju berättar hon om sin kunskaps- och lärandeprocess. Som ung läkare
fick hon egna paranormala upplevelser, vilket sedan ledde till att hon fick
6

kontakt med områden som telepati och kontakt med de döda. Hon blev även
intresserad av UFO och extraterrestrials men också av andra dimensioner
kopplade till vår planet. De senaste 20 åren har hon kommit att undersöka
fenomenet Mind control, ett område hon blev mycket insatt och kunnig i.

Parapsykologisk forskning
Det område som fick Dr Kilde intresserad för allt hon sen kom att undersöka var
den parapsykologiska forskningen som pågått i över 100 år, men som tystas ner
av många etablerade forskningsinstitut. Dock finns det etablerade forskningscentra på olika platser i världen och Dr Kilde verkar ha besökt många av dem på
konferenser. Där har hon lyssnat på och lärt känna framstående forskare inom
ämnet och fått möjlighet att personligen samtala med dem.
Hon berättar bland annat att hon skrivit en artikel med titeln: ”Metal bends
even in the hands of scientists: Psychokinesis is the influence of thought energy
to matter” (”Metall böjer sig även i händerna av vetenskapsmän: Psykokinesi är
tankens påverkan på materien”). Deltagarna på en konferens böjde skedar och
gafflar ”tills de blev oanvändbara” (s. 15). Dr Kilde nämner Uri Geller och den
forskning som han blev utsatt för och som konstaterade att hans förmågor var
äkta.

Psykiatri och politik
Dr Kilde beskriver hur psykiatriska diagnoser ökat under de senaste
decennierna. Psykiatrikernas bibel är DSM, Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders. Hon berättar att flera diagnoser beslutas genom omröstning.
Det är inte en vetenskaplig metod, konstaterar hon. Många psykiatriker är själva
skeptiska till DSM:s etiketter. De bygger på beskrivning av beteenden. Och ”det
är vad hela det psykiatriska systemet bygger på”, skriver hon, ”etikettering av
beteenden…” (s. 21). Dr Kilde refererar till psykiatrikern Sydney Walker II
som menar att DSM-diagnoser inte bara är oanvändbara som medicinska
diagnoser, utan de har även möjligheten att göra mycket stor skada om de
används för att begränsa människors frihet eller som vapen när psykiatrikerna
används som ”hyrda” för rättssystemet (s. 22).
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Dr Kilde konstaterar också ett det har blivit värre. Den senaste DSM-matrikeln
har listat i princip vartenda beteende som psykisk störning. Dr Kilde försökte
påverka utformningen under den korta remisstiden, men hennes mail blev
blockerade, skriver hon.
Hon funderar över om det kan bero på att vissa beteenden, som exempelvis
utomkroppsliga upplevelser bara ska få användas av militären för spionverksamhet. Att militären inte vill att vanliga människor ska kunna få använda sig av
”astralresor” eller uppleva andra dimensioner och frekvenser för att de vill
behålla dessa färdigheter själva för sin militära verksamhet. Dessa förmågor som
används som remote viewing, d.v.s. fjärrskådning, gör det möjligt att besöka
andra platser psykiskt. Hon skriver: ”Psykiatriska diagnoser är starka verktyg
för att förtrycka psykiska förmågor för att hålla människor låsta i den tredje
dimensionen under kontroll” (s. 22).14
Dr Kilde funderar över hur alla dessa psykiatriker kan fås att använda alla
dessa nya orimliga diagnoser. Hon har två hypoteser: antingen har de anslutit sig
till New World Order-agendan eller också är de själva Mindkontrollerade. Jag
kan tänka mig ännu en hypotes, att de är så totalt övertygade om att diagnoserna
skapats på vetenskapligt stringent sätt av trovärdiga auktoriteter inom
forskarvärlden och att de därför måste vara hållbara och användbara.
Dessutom verkar begreppet ”vetenskaplig forskning” legitimera vilka
experiment som helst, något Dr Kilde visar många exempel på. Hon betonar
vikten av att först inse vad en människa är, vad det innebär att vara människa, en
”normal” människa. Eftersom vi alla består av olika typer av energier som
vibrerar på olika frekvenser som är beroende av våra känslor, tankar och
reaktioner, är det inte en lätt uppgift att definitivt konstatera vad som är
”normalt”. Hon använder både i boken och i intervjuer på Youtube liknelsen
med en bil. Människans kropp är som en bil. När bilen har en förare så fungerar
den – på olika sätt beroende på föraren. När föraren inte kör bilen längre så finns
bilen kvar en tid, men föraren finns också nån annanstans. Det är detsamma med
människan.

Rymden och kosmiska kontakter
Dr Kilde skriver att NASA ursprungligen är en militär organisation, inte en civil.
Pentagon vill integrera NASA i sin verksamhet. Det finns många olika
avdelningar som inte vet vad de andra gör enligt den amerikanska ”need to
know”-principen. Man vet bara det man behöver veta. Det är endast en liten
grupp högt upp i hierarkin som har överblick över helheten. Hon skriver att man
brukar kalla NASA ”Never A Straigh Answer”.
”Psychiatric labelling is a strong tool to suppress pschical abilities to keep people in the
third dimension under control.”
14

8

Författaren berättar att när det gäller UFO så finns det två linjer när det
gäller aktiviteter, dels allmänhetens observationer, böcker, artiklar, föreningar
och i USA många pensionerade representanter för stat och regering. Den andra
linjen är ”insiders” inom säkerhetstjänsten, NASA och militären och dess
anställda. Den första linjen är känd men inte den andra. Dr Kilde menar att man
behöver känna till båda linjerna för att förstå den mer än 60 år långa UFOhistorien.
Dr Kilde berättar att hon verkar för att få en ändring till stånd när det gäller
den officiella ”förnekelsepolitiken” (s. 20). Alla nationer i världen måste
publicera och offentliggöra sina rön om kontakter med främmande varelser. Det
finns två sanningar, den officiella sanningen och den inofficiella (s. 30). Det är
mycket vanligt med desinformation genom massmedia.
Hon berättar att FN:s generalsekreterare U Thant år 1967 sa att ”UFO:s är
det största problemet för FN efter Vietnamkriget. Kriget är över, men UFOproblemets kvarstår” (s. 34).
President Ronald Reagan vid en presskonferens i Vita Huset den 4
december 1985 varnade för att vi skulle kunna hotas av en invasion från yttre
rymden.15 Dr Kilde frågar sig: ”Har det ögonblicket kommit nu att skapa ett sån
händelse – en falsk ET-attack som skapats av människor för att minska världens
befolkning och för att ena resten?” (s. 35)
Dr Kilde menar att det kan innebära problem på flera sätt, för religionerna,
för politik, ekonomi m.m., om sanningarna om kontakter med ”extraterrestrials”,
ETs, skulle bli offentliga. ”Tänk om extraterrestrials skapade den mänskliga
rasen?” skriver hon (s. 31), en teori som framförs av flera forskare och
författare, exempelvis Zecharia Sitchin i sina böcker bland annat Den tolfte
planeten (1979).16
När Dr Kilde berättar om de kontinuerliga rymdresor som gjorts till Månen,
Mars och Saturnus drar till och med jag efter andan. Är det möjligt? Vad jag
förstått är de påstådda månresorna i slutet på 60-talet, Apollo-projektet, en bluff.
De var aldrig till Månen eftersom de inte kunde ta sig igenom Van Allenbältena, något som flera artikelförfattare och filmare berättat. 17 ”De höga
15

President Ronald Reagan mentions Alien Threat at Fallston_ UN & National Strategy
Forum - https://www.youtube.com/watch?v=iQxzWpy7PKg
16
Den är en av mina absoluta favoritböcker och jag skrev en artikel om den där jag knyter an
till bland annat den danske intuitionsbegåvningen Martinus och hans världsbild - Hur blev
människan egentligen människa? (2013)
http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf.
17
Bart Sibrel analyserat bilderna från de påstådda månresorna, se Have They Lied To Us https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bP6hDD8-FFI och Sibrels film A
Funny Thing Happened on the Way to the Moon - 2013
https://www.youtube.com/watch?v=xciCJfbTvE4
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strålningsnivåerna i strålningsbältena innebär en risk för elektroniken ombord
på rymdfarkoster”, skriver Wikipedia.
Den ryska vetenskapsakademin och militären har varit involverad i
rymdforskning under flera decennier. Den officiella ryska berättelsen var att de
var först i rymden år 1957 med Jüri Gagarin. Inofficiellt var tyskarna ute i
rymden redan på 1940- och 1950-talen. Dr Kilde menar att det finns en svastikasymbol på Månen (s. 40).

Men en person har meddelat att han har photoshoppat bilden för att promota för
en film, Iron Sky år 2010.18 Sanning eller desinformation?
Den ryske psykologen V.I.Pogonov berättar enligt Dr Kilde om sina egna
UFO-erfarenheter och att han själv fysiskt varit på baksidan av månen, vilket
han beskrev ingående. Tyvärr finns det inget index i slutet av boken så jag kan
inte kolla om Dr Kilde nämner remote viewern Ingo Swann som i sin fantastiskt
spännande bok Penetration (1998) berättar att han i militära experiment med
fjärrskådning ”besökte” baksidan på Månen och där fick se både byggnader och
varelser.19 Han trodde själv att han ”hamnat” fel eftersom han inte visste att det
finns baser på månen. Men när han gjorde om experimentet hamnade han på
samma ställe. Sen dess har fler berättat om baser på Månen, exempelvis
rymdforskaren William Tompkins i slutet av sitt liv bland annat i ett par
intervjuer på Youtube.20 Här berättar han också att när astronauterna landade på
månen så väntande ET.s rymdfarkoster på dem. Den man som designade
18

Is There A Swastika on the Moon? http://wafflesatnoon.com/is-there-a-swastika-on-themoon/
19
Penetration finns som pdf-fil https://www.wanttoknow.info/ufos/penetration.ingo_swann.pdf.
20
William Tompkins Farewell Interview with Jordan Sather - MUFON 2017
https://www.youtube.com/watch?v=vu9OulAarH0 - Publicerades den 28 jan. 2018

10

Apolloraketerna, Maurice Chatelain berättar för Dr Kilde att Neil Armstrong
och Buzz Aldrin såg utomjordiska rymdfarkoster på kanten av den krater där de
gjorde sin landning (s. 64). Dr Kilde berättar att alla foton som NASA tog på
Månen och som innehöll bilder på UFO blev raderade innan bilderna
förmedlades till massmedia (s. 71).

Dr Kilde berättar också om en annan man, Anatoly Maltsev, som fick följa
med en ET-farkost för en resa till en annan planet. På vägen dit fick han se
baksidan av månen och fick se ljus där. När han kom till den planet som var
målet och steg ut ur farkosten såg han till sin förvåning ”döda” släktingar och
vänner som hälsade honom välkommen (s. 49).
Dr Kilde refererar till Marc Richards som enligt henne avslöjat sina egna
resor till Saturnus och därför numera sitter i fängelse sen drygt 30 år för ett
påstått mord, men är egentligen en politisk fånge. Han reste med ”real alien
craft”, d.v.s. utomjordiska farkoster (s. 32). Astronauter får 10 års fängelse och
10,000 dollar i böter om de berättar sanningen utan tillåtelse. Ryska
kosmonauter kan få dödsstraff, berättar Dr Kilde.21 Jag Googlade på Marc
Richards och den information som avslöjades var hisnande. Kerry Cassidy på
Project Camelot har gjort sju intervjuer med Marc Richards i fängelset. Hon får
inte ha med sig teknik för inspelning utan får bara ha en liten penna. Sen berättar

21

En rymdfarare, även astronaut (amerikansk rymdfarare), kosmonaut (rysk rymdfarare)
eller taikonaut (kinesisk rymdfarare), är en människa som färdas i rymden utanför jordens
atmosfär. Rymdfarare är genom bemannade rymdfärdsprogram utbildade till att föra befäl,
flyga eller vara besättningsmedlemmar på rymdfarkoster. (Wikipedia)
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hon på sin videokanal vad Marc Richards berättat. På en av videorna får hon
veta att han – och William Tompkins med flera – får börja berätta vissa saker,
men att det finns gränser. Makteliten förbereder mänskligheten med en liten
informationsbit i taget om UFO, om de olika raser av extraterrestrials som finns
på Jorden, om rymdresor med mera.22
Den 5 oktober 1982 meddelade Dr Brian T. Clifford vid Pentagon att
kontakter mellan amerikanska medborgare och ET.s rymdfarkoster var olagliga
(s. 32). Dr Kilde berättar att svenska Siljansringens UFO-grupp skrev brev till
olika svenska myndigheter och frågade hur de skulle reagera på ET/UFOkontakter. Utrikesdepartementet svarade att från deras sida så fanns det inga
hinder för att kommunicera med andra civilisationer. Även militären svarande
att enligt svenska lagar så får människor kommunicera med vilka dom vill (s.
33). Flera departement och myndigheter svarade att detta inte låg inom deras
kompetensområde.
Inom parentes vill jag nämna att vi har ett känt kontaktfall i Sverige också.
Den s.k. Pollenkungen Gösta Carlsson mötte en farkost i en glänta i närheten
av sitt hem. Okända varelser kontaktade honom, något som förändrade hans liv.
Författaren och journalisten och f.d. UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn
intervjuade Gösta Karlsson och skrev boken Mötet i gläntan – Sveriges mest
kända närkontakt med UFO (1995). Mötet ledde bland annat till utvecklingen av
kosttillskottet pollen.

Även den av MK Ultra mindkontrollerade supersoldaten Max Spiers
avslöjar i en intervju med Makia Freeman att han rest till Mars, men hans
22

Kerry Cassidy, Project Camelot har intervjuat MARK RICHARDS IV: BLACK KNIGHT,
DYSON SPHERES. Detta är en av sju videor om intervjuer med Marc Richards.
https://www.youtube.com/watch?v=7534Z4XNfy4 - Fler lär komma.
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minnesbilder var fortfarande oklara vid intervjun. 23 Han har varit
mindkontrollerad sen han var barn och var nu inne i en ”uppvaknandeprocess”
men den 17 juli 2016 fick Makia Freeman beskedet att Max Spiers dött dagen
innan, den 16 juli 2016, 40 år gammal.24
Dr Kilde berättar att astronauten Edgar Mitchell, som påstås vara den
sjätte personen som gick på Månen krävde av president Obama att han skulle
avslöja de kosmiska kontakterna, men det är inte upp till en president att avgöra
menar Dr Kilde. Bakom presidenten finns Makten bakom Makten, d.v.s. New
World Order som styr världen bakom kulisserna (s. 68, 74ff). I ett kapitel
beskriver hon den globala hemliga regeringens organisation, som i många fall
pekar mot judiska källor, banker, politiska förgrundspersoner, ägare av
Hollywood och massmedia som TV, radio och press (s. 255). Hon nämner
maktgrupper som Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Council of
Foreign Relations, Romklubben, Committé of 300 m.fl. Men hon menar att de är
bara ”fasader för dem som egentligen styr världen” (s. 256).
Dr Kilde berättar att Edgar Mitchell hotas med rättegång för att han
avslöjar. Hon berättar också att hon åt lunch med en kvinnlig kemist i Finland
som samarbetat med Mitchell. Lunchen tog 12 timmar och hon gav helt otrolig
information. Bland annat berättade hon att NASA hade olika avdelningar som
inte visste vad de övriga gjorde enligt ”need to know”-principen, något som
även rymdforskaren William Tompkins (se nedan) berättar om. Hon arbetade
inom avdelningen för telepati och fick ta emot telepatiska meddelande som hon
skulle tolka (s. 69). Hon berättade också att de som arbetade inom avdelningen
om utomkroppsliga upplevelser inte fick vara ”ute i luften” (out in the air) mer
än åtta timmar. Det skulle ta för mycket energi annars. Det är annorlunda med
indiska yogis. De kan till och med ligga begravda i tre veckor med alla sina
livstecken reducerade till ett minimum. Berättelserna var så otroliga att Dr Kilde
började undra för sig själv om kvinnan var normal. Genast sa kvinnan: ”Jo, jag
är normal”. Hon hade läst Dr Kildes tankar.

Rymdresor är fakta
Dr Kilde påstår således att kontinuerliga rymdresor har gjorts och görs till
23

MK Ultra Supersoldier Max Spiers Shares his Mind Control Recovery Process – intervju
med Makia Freeman – 4 september 2013
http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/max-spiers-mind-control-recovery/
24
Sista intervjun med Max Spiers - https://www.youtube.com/watch?v=0-4KrCzit1o.
Första och sista föreläsningen av Max Spiers, i Polen, där han sen dog en märklig död.
Conspiracy Theorist Max Spiers Full Lecture Poland, Warsaw - 23 april 2016
https://www.youtube.com/watch?v=JukclW5_IGU. Det han berättar i föreläsningen är helt
otroligt.
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Månen, Mars och Saturnus. ”Det är fakta”, menar hon (s. 32), men detta döljs
även för de flesta forskarna. Resorna görs med ET-teknik. Jag har nyligen
lyssnat på intervjuer av rymdforskaren William (Bill) Tompkins.

Han säger detsamma. Intervjuerna innehåller helt otrolig information om
kontakter och samarbete med ET.s. De finns på Youtube. Den senaste gjordes
bara någon månad innan han dog den 21 augusti 2017, 94 år gammal. 25
En forskare som Dr Kilde samtalade med berättade att farkosterna dels
använder energi från luften och dels från rymden. Han menar att detta energifält
lyser som ”mikrogas” och kan ses både med ögonen och på fotografier. En
annan forskare, fysikern Aleksandr Poljakov berättade att ”non-quantum”vågor kan ge energi till vilket objekt som helst. Dr Kilde kan med sin
naturvetenskapliga skolning beskriva dessa svåra teman. Hon skriver att för att
kunna definiera energi så måste man ”gå igenom och förbi” vartenda
vetenskapligt område och gå ut i kosmos. ”Vetenskapen måste till slut inse att
kosmos är levande, vilket innebär att det är en levande varelse, en vis entitet på
grund av helheten och vi skäms inte för att kalla det Gud” (s. 44).
Eftersom jag själv sen över 40 år tillbaka studerat och anammat den danske
vishetsläraren Martinus’ världsbild och hans Gudsbild så ser jag att den stämmer
med Dr Kildes beskrivning. Enligt Martinus lever vi alla, universa, solar,
planeter, människor, djur m.m. i Guds väldiga, oändliga ”organism”. Vi
människor är planeten Jordens hjärnceller. Varje människa är ett universum för
de mikroväsen som lever i oss, organ, celler och elementarpartiklar. Principen är
25

William Tompkins Farewell Interview with Jordan Sather - MUFON 2017
https://www.youtube.com/watch?v=vu9OulAarH0 - Publicerades den 28 jan. 2018.
Se också This Whistleblower Goes to Places You’ve Never Been To Before… - Makia
Freeman intervjuar William Tompkins – 16 mars 2017 http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/william-tompkins-et-whistleblower/
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liv i liv i liv.
Dr Kilde beskriver att vi lever i en tredimensionell värld, men att ryska
forskare funnit att det finns 21 dimensioner i universum. Detta är svårbegripligt
för oss tredimensionella människor, men som ett exempel säger hon att fenomen
i den sjunde dimensionen inte kan stoppas in i vår tredimensionella värld. Max
Spears säger i sin föreläsning att vi, när vi dör, går in i den femte dimensionen,
där vi också vistas i nattens drömmar.26 Ja, vad vet vi – än så länge?

Telepati
Ett tema som Dr Kilde intresserat sig för är forskningen om telepati, d.v.s.
tankeläsning.27 Hon berättar att USAs militär redan år 1995 lade omkring 20
miljoner dollar på forskning om parapsykologisk forskning, inklusive telepati på
ett år. Det berättade en agent som satt bredvid Dr Kilde på en konferens.
Samtidigt förmedlas information till allmänheten om kontakter med andra
varelser på ett förlöjligande och förljuget sätt, berättar hon.
Bland annat berättar hon om telepatisk kontakt med delfiner som tränas av
militären att föra bomber fastskruvade vid sina huvuden för att explodera under
fiendens fartyg. Och hon frågar sorgset: ”Varför måste vi människor alltid
använda kontakten med andra varelser och intelligenser på ett negativt sätt?”
(s. 32). Telepatisk kommunikation används vid kontakter med varelser från
andra världar, både utomjordiska och från andra dimensioner på planeten
Jorden.

Mind control och False flags
Dr Kilde har verkligen undersökt fenomenet Mind control ingående. Hon
beskriver många katastrofala händelser som hon menar sannolikt beror på att de
personer som utfört dåden har varit mindkontrollerade syndabockar. Även hon
26

Första och sista föreläsningen av Max Spiers, i Polen, där han sen dog en märklig död.
Conspiracy Theorist Max Spiers Full Lecture Poland, Warsaw - 23 april 2016
https://www.youtube.com/watch?v=JukclW5_IGU.
27
Telepati - https://paranormal.se/topic/esp/telepati.html
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menar att Anders B. Breivik som sköt massor med människor i Oslo den 22 juli
2011, med mycket stor sannolikhet var mindkontrollerad. Dr Kildes berättelse
omkring detta är verkligen tankeväckande (s. 78ff). Det var dock ingen nyhet
eftersom jag sett False flag-experten Ole Dammegårds övertygande film
"When Terror Struck Norway". 28
Ett sätt att mindkontrollera människor är genom att mikrochippa. Bill
Gates föreslår att alla människor ska mikrochippas med hjälp av vaccinationer,
vilket redan lär ske (s. 79). Dr Kilde berättar att Olof Palme år 1973 tillät att
fångar kunde få implantat. Sverige har länge varit ledande inom forskningen
omkring Mind control och experimenten med implantat och chip. Det första
implantatet gjordes enligt Dr Kilde i Ohio, USA år 1874 och samtidigt även i
Stockholm. Elektroder inplanterades i hjärnan på babys år 1946 utan att deras
föräldrar visste om det (s. 182).29 Chefsläkaren vid Sachsska barnsjukhuset i
Stockholm hade redan 1948 börjat utnyttja nyfödda barn med att inplanterat
elektroder.
Naturligtvis har Dr Kilde också ett kapitel om False flags också, d.v.s.
operationer som är hemliga och skapade för att lura allmänheten till att tro att en
särskild händelse som sker utförs av några som egentligen inte har utfört
handlingen.30 Hit hör attacken mot tvillingtornen den 11 september 2001,
Osloattacken, flera skolskjutningar m.m. Hon berättar att den natten när
Michael Jackson dog, avslöjade ryssar att de upptäckt en signal från en satellit
som drabbade Michael Jacksons hus den natten. Hon skriver att han planerade
att avslöja planerna på depopulation av världens befolkning i sin nästa konsert.
Dr Kilde menar att ingenting sker av en slump inom politiken. ”Om det
händer kan du slå vad om att det var planerat på det sättet!” (s. 97)
Mycket av det Dr Kilde berättar om angående Mind control har jag skrivit
om i mina artiklar om Mind control som bland annat har varit publicerade i
DSM, nr 4/2017 och 1/2018.31

Depopulation av världens befolkning
Dr Kilde tar i flera sammanhang upp den agenda hon menar ligger bakom den
nya världsordningen, New World Order, nämligen en kraftig reducering av
jordens befolkning. Makteliten vill ha ”lebensraum”, livsrum.
Depopulationen sker genom tillsatser i livsmedel och drycker, tillsatser
som ger försvagning av immunförsvaret och sjukdomar (s. 128). Genmodi28

"When Terror Struck Norway" - https://www.youtube.com/watch?v=JC4OWCKlF1Q
Källa bl.a. Robert Näslunds historia
http://robnaeslund.blogspot.se/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html.
30
Namnet kommer från det militära konceptet att flyga under falsk flagg. False Flagoperationer används både i krigs- och fredstid som ett effektivt sätt att skapa propaganda för
den egna saken. (Wikipedia)
31
De ligger också på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
29

16

fierade grödor skapar ekonomiska problem för bönderna. I Indien har många
bönder tagit livet av sig på grund av GMO. GMO orsaker dessutom många
skador och sjukdomar hos människor och djur.32
Dr Kilde menar, liksom flera andra källor, att attackerna mot mänskligheten i första hand är tänkt att drabba medelklassen, som är ett hot mot
Makteliten. Så det är i första hand medelklassen som ska elimineras. Det görs
med ekonomiska kriser som leder till att skuldsatta förlorar sina hus, genom att
skapa arbetslöshet och tvinga fram konkurser bland medelklassen, med mera.
Kvar blir Makteliten, överklassen, och slavarna, arbetarklassen, som är
nödvändiga för att hålla samhällsmaskineriet igång.

”Olyckor” och vaccin
Dr Kilde nämner ett antal olyckor som verkar misstänkta. Exempelvis nämner
hon märkliga flygplansolyckor. Ett passagerarplan med den polska eliten
ombord skulle flyga från New York till Dominikanska republiken men
kraschade. Alla dog och hon frågar sig varför man ville eliminera den polska
eliten? Var det för att de vägrat vaccinera befolkningen mot svininfluensan, ett
vaccin som innehöll mikrochip, vilket var beordrat av WHO, och som Dr Kilde
menar sannolikt följde order från Rockefellerstiftelsen. ”Om man opponerar
sig mot Illuminatis NWO-planer att vaccinera världens befolkning, genom att bli
mikrochippade och även bli steril på samma gång … kan negativa saker
hända”, skriver hon (s. 88).
Redan år 1972 hade WHO utvecklat en metod för att använda vacciner för
att eliminera människor i tre steg. Steg 1 var att försvaga immunförsvaret. Steg 2
var att injicera en hög dos av virus i kroppen, vilket det försvagade
immunförsvaret inte kunde bekämpa. Steg 3 var att injicera en adjuvans som
skapar inflammatoriska reaktioner och en ”cytokine storm” – vad det nu betyder
– för att göra sig av med människor (s. 107).
Bill Gates finansierar nanovacciner som kan absorberas direkt genom
huden via svetten. Dr Kilde tar också upp s.k. chemtrails, de kemikaliefyllda
strimmor som sprayas med hjälp av flygplan. Hon menar att det bara tar tre
dagar att spraya hela Europa med kemikalier från flygplan. I ett kapitel går hon
ingående in på bakgrunden till sprayandet. Strimmorna innehåller aluminium,
barium, strontium, m.m. i nanoform (s. 115) De ska underlätta för de
elektromagnetiska vågorna att spridas. Donald Rumsfeld föreslog att man också
kunde spraya Valium, Prozac m.m. för att hålla befolkningen lugn (s. 115). Det
32

Se bland annat på Kostdemokrati - Bevis för faran med GMO-föda! http://www.kostdemokrati.se/midi/2014/02/02/bevis-for-faran-med-gmo-i-jordbruk-ochlivsmedel/
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är riktigt ruskiga experiment forskarna inom geoengineering håller på med (s.
117). Jag har skrivit en bok om detta, Att leka Gud – Om klimatdebatten,
geoengineering och en ny världsordning (2015).

Det är lätt att tro att Dr Kilde är paranoid eller att man själv kan bli
paranoid av den genomsjuka information hon förmedlar. Men tänk om hon har
rätt? Tänk om det hon berättar är sant!

Vädret som vapen
Dr Kilde berättar i ett kapitel om den teknik som utvecklats för att påverka
vädret, HAARP, och därmed befolkningen på jorden.

Genom att med hjälp av HAARP skapa översvämningar, torka, jordbävningar,
tsunamis, stormar, tornados, skogsbränder, med mera påverkas människorna
oerhört destruktivt, med svält på grund av livsmedelsbrist och vattenbrist, och
18

tvingas fly. Massor med människor dör under flykten. HAARP är världens
största och starkaste elektromagnetiska pulsvapen (s. 77). Det finns i Alaska, i
Norge och i Ryssland m.fl. platser.

UFO-organisationer och UFO
Dr Kilde menar att UFO-organisationer i världen ofta har ”debunkers” i
ledningen, d.v.s. personer som förmedlar information om att det inte finns några
bevis för UFOs och ETs. Hon kritiserar i synnerhet Finland, Sverige och Norge.
Värst är Norge, skriver hon. Alla viktiga UFO-organisationer är infiltrerade av
säkerhetsagenter för att skapa förvirring och sprida desinformation, menar hon
(s. 37). En norsk ”skeptiker” som ofta anlitas av TV menar att denna typ av
information är omöjlig att hålla hemlig och att inget laboratorium i världen har
forskat omkring UFO. Dr Kilde jämför med Manhattanprojektet och
utvecklingen av atombomben, vilket involverade massor med människor, men
ingen berättade. En finsk skeptiker, en professor, påstod att alla som påstår sig
ha haft kontakter med ET.s är schizofrena.
Ett återkommande argument mot rymdresor är att det är omöjligt att åka
snabbare än ljuset och därför räcker inte tiden till för att nå mål längre ut. Dr
Kilde berättar dock att japanerna i sina experiment redan har överskridit ljusets
hastighet. Hon menar att ljusets hastighet inte är ett hinder för ET.s (s. 38).

Varför så hemligt?
Dr Kilde frågade en general på en konferens om varför forskningen omkring
UFO, rymdresor och kontakter med ET.s hölls så hemliga. Den första
anledningen var teologi, d.v.s. att alla religioners lärosatser skulle kollapsa (s.
39). För det andra skulle ”det mänskliga egot” kollapsa. Vi skulle inse att vi
jordmänniskor står lågt i utvecklingen, ”en av de lägsta”. Vi dödar våra egna i
ändlösa krig, vi äter våra ”små bröder, djuren” och vi använder mindre än tio
procent av vår hjärnkapacitet (s. 39). Dessutom är vi en ”hybridras” som skapats
av varelser som kom från rymden och blandade sig med döttrarna på jorden.
”Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner
begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem” (Första
Mosebok, 6:4).
För det tredje så är inte de fysiska lagarna desamma i hela universum och
för det fjärde skulle vår ekonomi skadas svårt. Efter det att generalen svarat så
bad han att få Dr Kildes namn. Hon gav sitt visitkort och blev därefter bestulen
på dokument med mera genom inbrott i hemmet.
Dr Kilde påminner om ett avslöjande citat av David Rockefeller som han
uttalade vid ett Bilderbergmöte år 1991 i Baden Baden i Tyskland:
Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och
andra stora publikationer vars direktörer har deltagit våra möten och respekterat
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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 mer sofistikerad nu och beredd 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. (s. 325, min övers.)

Katolska kyrkan och pedofili
Dr Kilde tar också upp pedofilin inom Katolska kyrkan. Hon undrar hur det kan
vara möjligt att Vatikanen och Katolska kyrkan i många decennier dolt pedofilin
bland präster och skyddat dem på olika sätt. Körpojkar och även nunnor blir
utsatta för prästernas sexövergrepp. Hon berättar att man funnit babykranier
nergrävda i nunneklostrens trädgårdar. Det är hisnande avslöjanden hon gör. 33
I samband med presidentvalet 2016 avslöjades den pedofili som förekom i
toppkretsar i Washington, det som kom att kallas Pizzagate, och i andra delar av
världen, Pedogate. Pedofilin är ett gigantiskt problem. Tusentals barn kidnappas
och blir utsatta för de mest horribla övergrepp, bland annat som ett inslag i
satanistiska ritualer. Varje dag avslöjas och arresteras nu fler och fler pedofiler
på order av president Trump.
Flera källor menar att pedofilin bland annat är ett sätt för Makteliten att
binda upp politiker och makthavare och göra dem ”lojala”. Man ordnar fester
där droger och alkohol gör deltagarna mottagliga för diverse perversiteter som
filmas. Det var ett knep som bland annat den legendariske FBI-chefen J. Edgar
Hoover använde sig av gentemot presidenter, senatorer, m.fl.

Dr Kildes utsatthet
I flera kapitel i boken berättar Dr Kilde om hur hon blev attackerad på olika sätt.
Inbrott i sina bostäder där dokument och personliga och kära tillhörigheter stals,
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Jag studerade temat Pizzagate några månader under 2017 efter avslöjandena under
presidentvalet i USA hösten 2016 och skrev en artikel som publicerades i DSM, men också
finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
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olyckor, attacker med strålning m.m. Samtidigt berättar hon att upplevde sig
beskyddad av osynliga makter. Osynliga fingrar behandlade och masserade
henne (s. 253). Denna upplevelse av att vara beskyddad gjorde att hon aldrig var
rädd. Dessutom var hon ju övertygad om att det bara är den fysiska kroppen som
dör. Själen/anden i oss lever vidare och föds igen i nya liv.
Hennes reinkarnationssyn skiljer sig dock från min. Hon trodde att man kan
byta kön mellan inkarnationerna, men min vishetslärare Martinus menar att vi
inte kan göra det. Vi har ”talangkärnor” för att bygga de kroppar vi har. Vi kan
inte plötsligt bygga en helt annan kropp med ett annat kön i nästa liv. Det skulle
dock bära för långt att gå in på detta här. Jag har skrivit en bok om Martinus
världsbild, ”Världslärare” eller ”Falsk profet” – En kärleksfull granskning av
Martinus kosmologi (2002) där jag bland annat beskrivit detta.

I slutet av sin CV berättar hon att hon genom livet dessutom blivit utsatt för
grova karaktärsmord, grova lögner som sannolikt förmedlats av säkerhetstjänster
och andra som försökt stoppa henne från att berätta vad hon sett och hört. Till
slut lyckades de, men då hade hon hunnit bli 76 år och hade hunnit med mer än
de flesta människor hinner med under sina liv.

Kärlek är nyckeln
Genomgående i boken och i sina föredrag och intervjuer återkommer Dr Kilde
till att ”kärlek är nyckeln till framtiden”. Hon betonar att vi alla är olika.
Martinus menar att vi står på olika utvecklingsnivåer och har väldigt olika
erfarenheter från tidigare liv, så vi kan inte annat än att vara olika. Vi måste lära
oss hjälpa varandra, lära oss empati, tolerans och förmåga att förlåta. Syftet med
livet i den fysiska världen är att lära oss älska, till och med dem vi kallar våra
”fiender”. Kristus sa enligt Matteus evangelium (kap. 5):
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Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende.
Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er. ..

Martinus skriver:
Utplåna begreppet ”fiender” ur Ditt medvetande!

Han skriver också att ”Universums grundton är kärlek!” Så varför då allt detta
ohyggliga mörker och lidande? Enligt Martinus är det bara lidandeserfarenheter
som i liv efter liv efter liv utvecklar vår empati, vår kärleksförmåga. Bara genom
att själva uppleva lidandet börjar vi förstå hur andra varelser känner det. Så
småningom, efter många livs lidandeserfarenheter kan vi inte ens längre ”göra
en fluga förnär”. Genom kampen för överlevnaden utvecklar vi successivt vår
intelligensenergi.
Så samtidigt som vi avslöjar mörkret, ”lyser på trollen”, kastar ljus på
mörkret, så ska vi inte hata dem som skapar mörkret utan älska dem och vara
tacksamma mot dem. Som Rauni-Leena Luukanen Kilde skriver: ”De behöver
det bäst!”
Jag har fått en ny förebild och hjälte. Tack Rauni-Leena i din Himmel för
din livslånga kamp för att sprida ljus i mörkret, sprida Bright Light on Black
Shadows.
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