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Det tretusenåriga mysteriet
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Av rabbinen Jonathan Cahn
Senmos förlag (2015)
Pia Hellertz – september 2015

Kommer finanssystemet att krascha den 13 september i år som det förutsagts?
Kommer den nya världsordningen att proklameras den 25 september? Kommer
den nya Agenda 2030, som innebär en enormt ökad kontroll av mänskligheten,
att antas då? Smäller världsmarknaden den 1 oktober? Kommer Kristus att
återkomma på skyarna? Är den förutsagda Domedagen här? Eller är allt ett
tillfälligheternas spel med oss?
Jag lyssnade på baptistpastorn Lindsey Williams DVD nyligen och skrev en
artikel om det han fått veta av de han kallar Eliten, om deras planer för världen
den närmaste tiden.1 Han rekommenderade böcker av Jonathan Cahn, som han
beskrev som en profet. Jag köpte Mysteriet med Herrens SHEMITAH - Det
tretusenåriga mysteriet som bär på hemligheten till världens framtid. Det var en
lockande titel.

Vem är författaren?
Jonathan Cahn är en messiansk judisk rabbin. De flesta judarna har inte accepterat att Jesus var Messias, 2 men det finns en judisk rörelse som menar att Jesus
var den återuppståndne Messias. 3 Cahn är en av dem. Han är mest känd för sin
bästsäljande bok Budbäraren (2012), som även den finns på svenska. Där
jämför han USA och attackerna 9/11 med händelserna i det forna Israel och
förstörelsen av kungadömet Israel. Han är ledare för Hope of The World
ministries och Jerusalem Center/Beth Israel i Wayne, New Jersey. Hans TVoch radioprogram om undervisning från Bibeln kan ses över hela USA.
Things You Must Do Before September 15th, 2015 To Prepare For September
Through December – DVD - Artikeln är publicerad i DSM 4/2015 samt på min Boksida,
http://www.piahellertz.com/Things_You_Must_Do-Lindsey_Williams.pdf
2
För en intressant beskrivning, se http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/judamess.htm
3
Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Messiansk_judendom
1
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I boken om Mysteriet med Herrens Shemitah använder han den hebreiska
kalendern för att visa att den har förutsagt många stora händelser, kriser och
katastrofer i historien. I Uppenbarelseboken, även känd som Johannes uppenbarelse, i Bibeln finns det texter med förutsägelser om framtiden. Det berättas
om hur Jesus år 95 visade sig för Johannes och förmedlade till honom vad som
skulle komma att hända 2000 år framåt i tiden, vilket Johannes uppmanades att
skriva ner.4 Sedan har detta tolkats på olika sätt.

Mysterier
Enligt Wikipedia kommer begreppet mysterium från grekiskans mysterion som
är kopplat till sakramenten, de heliga ritualer och fysiska fenomen, som
exempelvis dopet, brödet, vinet m.m. som tillämpas inom kyrkan. Begreppet har
sina huvudsakliga rötter inom religionen, men har även kommit att användas
synonymt med olösta gåtor, på senare år exempelvis i samband med detektivromaner.
I Cahns bok handlar det dock om det religiösa mysteriet om Shemitah, de
år som, enligt denna världsbild, innebär ”Herrens dom”. Vart sjunde år är ett
Shemitah-år enligt den hebreiska kalendern. Men året börjar inte med januari
som vår kalender.5 Elul är den månad som inleder Shemitah-året och handlar
enligt Cahn om ”dagar av omvändelse”. Tishri är den viktigaste månaden under
Shemitah-året och handlar om ”dagar av bävan” (s.73). Dessa månader ligger
under september och oktober varje år, men med olika datum. På grund av den
judisk-kristna hebreiska begreppsapparaten i boken finns det risk att jag
missförstått. Jag vill ändå berätta så som jag förstått.

Sjuårscykler
Den bibliska, hebreiska mån-sol-kalendern har enligt författaren sjuårscykler
samt en cykel på fyra sjuårscykler, d.v.s. en 28-årscykel. Jag har tidigare förstått
att talet sju är ett heligt tal för judarna. Det visar sig bland annat i den judiska
sjuarmade ljusstaken som vi övertagit som vår adventsstake och att den sjunde
dagen är vilodag. Sjudagarsveckan hänger ihop med månens faser.
Men talet sju har inte haft betydelse bara för judarna. Magin i talet sju
sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den tidigaste kända kultur som tillämpade
sjumystiken var den sumerisk-babylonska (cirka 3000–1500 f Kr) i dagens Irak.
I sumerernas mytologi återkom talet sju flera gånger. I Bibeln hittar vi de sju
inseglen (sigillen) i Uppenbarelseboken där framtidens händelser uppenbarades
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http://www.alltombibeln.se/bibelfakta/uppenbarelseboken.htm
Se en kalender för september 2015,
http://www.timeanddate.com/calendar/monthly.html?year=2015&month=9&country=34
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för Johannes. Vi har berättelserna om sju svåra år, som följs av sju goda år, de
sju magra korna, med mera.
Talet sju återkommer även i andra sammanhang, exempelvis när det gäller
de sju dvärgarna i sagan om Snövit, regnbågens sju färger, sju sorters kakor, de
sju dödssynderna, de sju underverken, med mera. När jag googlar på talet sju
hittar jag många fascinerande och spännande kopplingar. Men åter till Cahns
bok och sjuårscyklerna i den religiösa kalendern.
En intressant uppgift som Cahn berättar är att inom judendomen var det en
helig regel att på det sjunde året skulle alla skulder avskrivas. Det kallas också
jubelåret. Jag citerar ur en artikel på Internet:
Var och en som hade lånat något åt sin nästa, skulle då efterskänka sin fordran.
Under det sjunde året fick man inte kräva tillbaka någon skuld, därför att det
sjunde året var ett Herrens friår, eller sabbatsår. Det gav inte Herren ära om
skulderna fanns kvar. (Läs mer om detta generösa påbud i Femte Moseboken
15:1–11). 6

Vart sjunde år var således också ett sabbatsår. Jag citerar från en annan artikel: 7
Under sabbatsåret skulle man inte odla jorden, inte så, beskära eller samla in
någon skörd, men det som växte av sig självt lämnades på fälten, och det stod
jordägaren och hans slavar, de lejda arbetarna och de bofasta främlingarna fritt
att äta av det. Detta var en barmhärtig anordning för de fattiga och dessutom för
djuren, både vilda och tama, eftersom också de kunde äta av det som växte under
sabbatsåret. (3Mose 25:1–7)

Cahn menar att detta handlar om en finansiell nollställning (s.121). I ett särskilt
kapitel går Cahn igenom ”Mysteriet med sjuorna” (s.153).
Flera kristna källor talar också om Kristi återkomst nu i september. En
skriver: ”Om det inte sker nu får vi vänta sju år till”.

Shemitah-året och finansiella krascher
Cahn beskriver att 70 % av de tio största rasen på Wall Street är kopplade till
antingen månaden Tishri eller till Shemitah-året. Om man dessutom räknar in
månaderna före Shemitah-året så är 80 % av rasen kopplade till antingen Tishri
eller till Shemitah-året. ”Nyckeln är inte hösten i allmänhet eller månaden
oktober i sig, utan den bibliska månaden Tishri och månaden närmast före
Tishri: Elul” skriver Cahn (s. 121). Han visar med diagram hur de ekonomiska
rasen ligger. Hans argumentation blir övertygande – och skrämmande.
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Jesusmanifestationens sjunde år!
http://www.varldenidag.se/ledare/2014/05/14/Jesusmanifestationens-sjunde-ar/
7
Sabbatsår - http://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1200003780
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Jag har roat mig med att göra en lista på Shemitah-åren utifrån Cahns olika
analyser:
1910-1917-1924-1931-1938-1945-1952-1959-19661973-1980-1987-1994-2001-2008-2015…
Men Shemitah-året börjar ju inte vid vårt årsskifte utan hösten året innan, ofta i
september. I år slutar Shemitah-året den 13 september.
Det finns två börsras som skett under 2000-talet som har kallats ”det största
raset i historien, mätt i punkter”. Bägge råkade infalla på exakt samma datum
enligt den bibliska kalendern – den 29 Elul (s.150). Dels handlar det om
finanskollapsen 2000-2001, dels 2007-2008. ”De inträffade på det datum som
Bibeln har fastställt som en dag för nollställning av finansiella konton” (s.151).

Herrens år och 11 september
Ett av de mysterier Cahn ägnar ganska mycket utrymme åt är attackerna mot
World Trade Center den 11 september 2001. Shemitah-året inleddes den 30
september 2000. Shemitah-årets kulmen var september 2001. Manhattan där
World Trade Center låg brukar kallas ”finansdistriktet”. Tvillingtornen var
symboler för Amerikas världsdominans inom finans och ekonomi. Attackerna
tvingade börsen att stänga. Handeln på Wall Street låg nere i nästan en vecka.
Cahn menar att man kan se det som en nollställning på det finansiella området,
”i slutet av det sjunde året”. Enligt Bibeln ska landets finansiella konton
nollställas ”i slutet av det sjunde året”.

Tornen
I ett kapitel diskuterar Cahn mysteriet med tornen. Det tidigaste kända tornet är
Babels torn, som människorna byggde för att göra sig ”ett namn” (s.164). Temat
för torn handlar om strävan efter storhet, att bli upphöjd, att utbreda sig. I slutet
av 1860-talet började man bygga det som anses vara världens första skyskrapa i
Amerika, Equitable Life Assurance Building. Det var den första kontorsbyggnaden som hade hissar. Sen dess har tornbyggandet accelererat. Empire
State Building blev klar i mitten av Shemitah-året 1930-1931. Den kallades
världens åttonde underverk (s.171). Efter det att tornen i World Trade Center
kollapsade (under ett Shemitah-år) blev Empire State Building åter den högsta
byggnaden i New York. Men år 2012 växte det nya tornet på Ground Zero om.
Cahn beskriver att detta hände den 30 april, exakt samma datum som Empire
State Building hade gått förbi en annan hög byggnad.
I talmystiken ingår även mystiken med datum i Cahns berättelse. Ett av
dessa datum är 11 september. Men Cahn skriver också:
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Om vi börjar fokusera på enskilda datum finns det en risk att det centrala
budskapet om omvändelse hamnar i bakgrunden. Jag har varnat för en
kommande dom, men jag har också varnat för att begränsa Guds agerande till
vissa fastställda tidsramar. Gud måste inte agera på samma sätt eller i enighet
med samma tidscykler som han tidigare har gjort (s.240).

World Trade Center började byggas under ett Shemitah-år, år 1966. Planerna på
byggnaderna utformades av David Rockefeller år 1958. Nelson Rockefeller skrev
under en överenskommelse om byggandet av WTC år 1961. Cahn berättar
detaljerat om planerings- och byggnadsprocessen och kopplar till bibliska
datum. Tvillingtornen invigdes officiellt 1973, ett Shemitah-år. Tornen raserades
år 2001, ett Shemitah-år.

Den nya världsordningen
Den 6 juni 1944 genomfördes ett möte i byn Bretton Woods i New Hampshire.
Det ledde till grundandet av Världsbanken och IMF, Internationella
valutafonden. Nu etablerades en ny världsordning där ”världens valutor var
kopplade till den amerikanska dollarn” (s.204). Amerika skulle bli den globala
basen för den finansiella och ekonomiska världsordningen. ”Överenskommelsen
utformades under sommaren 1944, alldeles innan Shemitah-året inleddes. Den
godkändes av den amerikanska kongressen under Shemitah-året, på sommaren
1945. Och den fick genomslag efter krigsslutet, i Shemitah-årets kölvatten”
(s.204).
Efter andra världskriget blev Amerika den ledande stormakten på det
finansiella, det industriella, på handels- och på det politiska området, även på de
militära, ekonomiska och kulturella områdena.
Nu har ännu ett torn byggts. Det är högre än tvillingtornen. Det hette
inledningsvis Freedom Tower men det ändrades till One World Trade Center.
Cahn beskriver planerings- och byggprocessen utifrån den bibliska kalendern
och Shemitah-år. ”Tornet nådde sin högsta punkt samma dag som det var
solförmörkelse” (s.227).

Shemitah-året 2015
Nuvarande Shemitah-år inleddes i september 2014, men det är Shemitah-årets
avslutning och en tid därefter som är den mest dramatiska tiden. Shemitah-året
avslutas i september 2015. ”Dess kulmen, den 29 Elul, Nollställningens, infaller
på söndagen den 13 september. Eftersom börsen då är stängd skulle det utesluta
en börskrasch just den dagen, åtminstone för Amerikas räkning”, skriver Cahn
(s.241). Det finns dock alternativ. En fristående händelse kan inträffa medan
börsen är stängd, men den händelsen utlöser sedan ett börsras, precis som
5

attackerna den 11 september gjorde. Och Cahn skriver ”… den sista öppna
dagen på börsen före den 29 Elul, Nollställningens dag, är den 11 september.”

Sol och måne
Cahn berättar att under 2015 kommer två solförmörkelser att äga rum. Båda
infaller vid betydelsefulla tidpunkter kopplade till Shemitah-året. Den ena
infaller vid Shemitah-årets exakta mittpunkt. Jag Googlar eftersom Cahn inte
anger datum som jag förstår. Han måste mena solförmörkelsen den 20 mars.
Den andra sammanfaller enligt Cahn med ”årets mest dramatiska kulmen, den
29 Elul”, vilket är den 13 september (s.263), Nollställningens dag.8 ”En sådan
konvergens har tidigare varit en förelöpare till de värsta krascherna i Wall
Streets historia. Vad kommer den att föra med sig den här gången”, undrar Cahn
(s.263).
”Den senaste gången en solförmörkelse inföll på den 29 Elul ett Shemitahår var för tjugoåtta år sedan, i september 1987. Den händelsen följdes senare av
det största procentuella börsraset i Amerikas historia” (s.242).
Under våren 2014 till och med hösten 2015 kommer fyra månförmörkelser
att ha inträffat. De kallas blodmånar. Alla fyra inträffar på judiska högtider. Den
första var påsken 2014, den andra var på Lövhyddohögtiden. Sen upprepas detta
2015. Datumen är 15 april 2014, 8 oktober, 2014, 4 april 2015 och 28 september
2015.
Under småtimmarna måndagen 28 september 2015 blir det total
månförmörkelse. Månen kommer då att vara extra nära jorden och upplevs då
som störst. Den kallas då supermåne. Då hamnar månen i jordens skugga och får
en märklig röd färg, därför benämningen blodmåne. Att fyra månförmörkelser i
direkt följt har infallit på judiska högtider har bara hänt sex gånger under de
senaste tvåtusen åren, skriver Cahn (s.261). Han berättar att tre av dessa
tillfällen har varit förknippade med avgörande skeenden i judisk historia:
”förvisningen av judarna från Spanien (år 1492, min anm.), landet Israels
tillblivelse (år 1947, min anm.) och återtagandet av Jerusalem” (s.261). Det
sistnämnda hände år 1967.

Andra kalendrar
Det som fascinerade mig under läsningen var att det fanns ännu en kalender som
menar sig kunna förutsäga och varna. Jag har tidigare kommit i kontakt med
Mayakalendern som har en liknande funktion.9 Den blev vi medvetna om i
samband med förutsägelserna om ”jordens undergång” den 21 december 2012,
8

Den syns inte i Sverige, http://www.astroinfo.se/articles/243/2015-03-20-stor-partiellsolfoermoerkelse-mitt-pa-dagen
9
Se exempelvis https://sv.wikipedia.org/wiki/Mayakalendern.
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vilket visade sig vara en misstolkning. 10 Enligt Mayakalendern började istället
en ny era omkring den 21-23 december 2012. En stor årscykel på 5 125 solår tog
slut då.
Flera siare har ansetts kunna förutsäga framtiden. Framförallt den kände
Nostradamus (1503-1566) som på grund av inkvisitionen tvingades formulera
sina förutsägelser så kryptiskt att de går att tolka nästan som man vill.

För några år sedan kom jag i kontakt med Inge Stoltenbergs lilla bok Vår
Verdens Fremtid (1990) som på svenska kom att heta Det Nya Riket – profetior
om Norden (1995). I den berättar Stoltenberg om fyra siare, Anton Johansson,
Matthias Lang, Jungfru Fanny och Arlois Irlmaier. Första delen av boken ägnar
författaren åt att berätta vad siarna förutsagt och som visat sig inträffa. Andra
delen handlar om siarnas förutsägelser om det tredje världskriget. Vi har redan
börjat se en del av detta.
En intressant bekantskap som jag inte känt till tidigare är den judiske
rabbin Judah Ben Samuel (1140-1217).11 Han nedtecknade profetior om vad
som skulle hända Israel och det har visat sig att en hel del av det han förutsade
har skett. Många forskare har studerat och hänvisat till Judah Ben Samuels
skrifter i ett försök att förstå hur han nådde sina slutsatser.12

Judah Ben Samuel (1140-1217)
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Internet fylldes av profetior om vad som skulle komma att hända, se exempelvis
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15870324.ab.
11
Tack Wille för tipset!
12
12th-century Rabbi predicted Israel’s future,
http://www.wnd.com/2012/11/12th-century-rabbi-predicted-israels-future/
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Även astrologin talar om cykler som är kopplade till planeternas och solens
rörelser på himlavalvet. Dessa rörelser påverkar livet på jorden. Det påverkar
oss människor på olika sätt beroende på vår födelsetid och födelseplats.

Horoskopet är anonymt och
hämtat från Internet.

I den yttre cirkeln finns de tecken som
symboliserar stjärntecknen. De svarta tecknen är
solen och planeterna. Vi kan se dem som
”skådespelare” på livets teater. ”Tårtbitarna” i
cirkeln symboliserar de områden i tillvaron som
”skådespelarna agerar på. Linjerna som är dragna
symboliserar krafter, energier, relationer mellan
skådespelarna. Skådespelarna rör sig mellan
stjärntecken och hus över tid och relationerna
mellan dem ändras när tiden går. Det är dessa
rörelser som astrologen använder för att
förutsäga framtiden.

Planetsystemet och historiska förändringar
Jag har i annat sammanhang berättat om klimatforskaren Göran Windelius’
studier av klimatet kopplat till solsystemet och planetrörelserna. 13 Jag kom i
kontakt med honom och hans forskning för över 20 år sedan. Jag citerar ett för
denna artikel aktuellt stycke ur hans rapport Tidsormen – den mänskliga
historiens kronologiska struktur i belysning av solsystemets rytmik (1990):
I en tidigare rapport har visats att även den mänskliga historiens förändringar
med en märklig tydlighet kan knytas till vissa väldefinierade planetcykler i
solsystemet. Ett exempel är den s.k. SJ-triaden, d.v.s. den ca 30-åriga period som
omfattar tidsintervallet mellan en konjunktion (eller opposition) och Jupiter och
Saturnus, solsystemets mesta massiva och därför primärt stabiliserande och
rytmbestämmande planeter.
Inledningarna till dessa SJ-triader, som mera exakt omfattar 29,788514 år i
genomsnitt och som tillika nära sammanfaller med vissa maxima och minima i
Solens orbitala rörelsemängdmoment (L) markerar således större eller mindre
omvälvningar i den mänskliga historien åtföljda av politisk oro, ekonomiska
kriser, inbördeskrig, farsoter m.m., men också av särdeles kreativa insatser inom
musik, konst, litteratur, filosofi, vetenskap och teknik. Så har det i varje fall varit

Dels i artikeln Ny ”miniistid” eller ”växthus” på jorden?
http://www.piahellertz.com/Goran_Windelius.pdf
samt dels i min bok Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny
världsordning (2015).
14
Detta är lite mer än en 28-årscykel enligt den hebreiska kalendern, d.v.s. 7 år x 4.
13
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under det senaste årtusendets historia och av allt att döma har företeelserna ifråga
varit globalt omfattande (Windelius, s.3).

Göran Windelius hade en unik bakgrundserfarenhet. Innan han på allvar
fördjupade sig i en naturvetenskaplig forskning om klimatet kopplat till planetsystemet hade han en period som han ägnade åt astrologi. I och med det hade
han med sig en unik tolknings- och förståelseförmåga som befruktade klimatforskningen. Jag antydde tidigare att även astrologin har, om inte en kalender, så
en teori om cykler kopplade till planetrörelserna över födelse-horoskopet. Det
vore utomordentligt intressant om forskare valde att studera och jämföra den
bibliska kalendern med Mayakalendern, med de ekonomiska cyklerna (se
nedan!) och med de astrologiska cyklerna. Kanske handlar det om samma cykler
men beskrivna utifrån olika kulturer, religioner, tidsepoker och världsbilder.

Ekonomiska cykler
Den kontroversielle ekonomen Martin Armstrong utvecklade som ung en
matematisk modell för ekonomiska cykler, Economic Confidence Model, med
vilken han bland annat förutsett börskraschen på Wall Street 1987, börsraset på
japanska Nikkei 1989, den ryska börskraschen 1998 och IT-kraschen 2001.
Enligt Armstrongs modell rör sig världsekonomin i cykler om 8,6 år och vi
närmar oss nu slutet på en cykel. Enligt modellen inleds nästa nedgång den 1
oktober 2015.15 SVT 1 sände den 17 augusti i år en dokumentär om Martin
Armstrong, Dox: The Forecaster. Hans fiender ville ha tillgång till hans modell.
Han vägrade. Då lyckades man få honom fängslad för pyramidspel och
bedrägeri i 11 år. Det är oklart om han egentligen var skyldig. Han är numera en
fri man och undervisar och föreläser.

September-december 2015
Jag kom i kontakt med Jonathan Cahns bok och tankar genom baptistpastorn
Lindsey Williams som i en DVD på drygt en timme varnar för vad som kommer
att hända under hösten 2015, Things You Must Do Before September15th, 2015
To Prepare For September Through December. Han använder sig också av
förklarliga skäl, av bibliska begrepp och menar, precis som Cahn, att anledningen till att Herren skapar dessa kriser är att människorna måste ångra sig, bli
ångerfulla, omvända sig. Det som nu kommer att ske enligt både Cahn och
Williams är att Eliten kommer att genomföra två enormt radikala förändringar
för att nå sitt långsiktiga mål, dels en världsomfattande finansiell kollaps och
15

Se exempelvis Ekonom: Den 1 oktober smäller världsmarknaden http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3923187.ece. På YouTube finns en del
program om och med Martin Armstron.
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dels införandet av en ny världsordning, New World Order, NWO.16
Michael Snyder, en kristen bloggare som kallar sig sanningssökare, har
listat 33 punkter, händelser, speciella dagar som händer under september 2015.
Han börjar med att undra: ”Är september 2015 den månad som kommer att
förändra historien?”17 Han konstaterar att en hel del av de händelser som
kommer är ”mycket anmärkningsvärda”. Med tanke på sju-talet skriver han att
den 11 september i år är 14-årsdagen för 9/11 (7+7). Den stora militära övningen
Jade Helm planerar att avslutas den 15 september. Även om pastor Lindsey
Williams menar att militären kommer att användas för att hålla ordning på folket
om det skulle bli upplopp och kravaller i samband med de händelser som
kommer att inträffa under september.18 Om Federal Reserve planerar en
räntehöjning i september tror Snyder att det blir den 17 september.
Påven kommer till USA och FN den 23 september. Bland annat kommer
han att introducera Agenda 2030 på ett toppmöte i New York 25-27 september.
Agenda 2030 är en mycket detaljerad plan för introduktionen av den nya
världsordningen, New World Order, med sina 17 mål och 169 delmål. Agenda
2030 ersätter Agenda 21, som hade sitt fokus på miljön. Agenda 2030 är ett FNdokument som utlovar avsevärda förbättringar i hela världen fram till år 2030
och täcker upp livets alla områden. På en ytlig nivå handlar den om ”hållbar
utveckling” och omfattar åtgärder mot fattigdom, att värna om naturens resurser,
om utbildning för alla och mycket mera.
Tyler Durden har i en artikel, 2030 Agenda: Denna månad lanserar FN en
plan för en ny världsordning med hjälp av Påven, analyserat agendan om menar
att det handlar om kontroll av mänskligheten. Han avslutar artikeln med orden:
Låt dig inte luras – Agenda 2030 är en plan för den nya världsordningen. Det är
bara att läsa dokumentet själv och föreställa sig hur vår värld egentligen hade sett
ut om de hade fått råda.
De vill i grunden förändra vår planet. Den frihet som du njuter av idag är helt
enkelt inte acceptabel. Enligt eliten är det farligt att ge människorna dess frihet,
eftersom de tror att de förstör miljön och förorsakar samhällskaos. Deras sätt att
tänka är det enda sättet för att uppnå den typ av harmonisk utopi för att reglera
och kontrollera vad alla tänker, säger och gör. Deras lösningar innebär alltid en
mer central planering med mer kontroll i sina egna händer.
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Artikeln är publicerad i DSM 4/2015 samt på min Boksida,
http://www.piahellertz.com/Things_You_Must_Do-Lindsey_Williams.pdf
17 The Big List Of 33 Things That Are Going To Happen In September 2015,
http://endoftheamericandream.com/archives/the-big-list-of-33-things-that-are-going-tohappen-in-september-2015.
18
Se fotnot 16.
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Så vad tycker du? Ska vi ge den globala eliten denna typ av makt och
kontroll?19

Jag vill rekommendera en video på YouTube, Pope Calls for New World Order,
där den samhällskritiske reportern och radiomannen Alex Jones på InfoWars har
Lord Christopher Monckton som gäst.20 Lord Monckton berättar att påven
beskriver sig som kommunist, något han själv tillbakavisar utan menar att han
agerar som en sann kristen. Han vill dock aktivt delta i att stödja i skapandet av
den nya världsordningen.21 Intervjun var mycket intressant.
Internet är nu fullt av information och varningar från olika källor. Det är
svårt att få en ordentlig överblick. Det känns som om det ”kokar”. Vissa källor
menar exempelvis att Eliten nu ”rånar allt de kan” medan möjligheten finns
innan kollapsen kommer.
Många källor, bland annat Lindsey Williams kommer med råd om hur vi
kan förbereda oss för det som eventuellt kommer, exempelvis genom att se till
att vi har förråd av mat och vatten för några månader, att vi ser till att ha en
alternativ värmekälla så vi kan hålla oss varma om elektriciteten stängs av,
varma kläder som står emot kyla och fukt, m.m. En företagare som producerar
alternativa energikällor i USA hinner inte producera eftersom efterfrågan just nu
är så stor.

Elitens tillflyktsorter
Vissa källor beskriver de tillflyktsorter och underjordiska tunnlar och städer som
Eliten bygger åt sig själva som skydd inför det som komma skall. Bland annat
skriver Daily Mail att de superrika köper upp lyxfastigheter i Nya Zeeland dit de
kan fly om det uppstår folkligt uppror. 22 Nya Zeeland anses vara ett av världens
säkraste länder enligt 2013 Global Peace Index.
Ett märkligt och mystiskt exempel är det underjordiska grott- och tunnelsystemet under Denvers flygplats23 där en hel underjordisk stad byggs och dit
19

http://theeconomiccollapseblog.com/michael-snyder - Artikeln är översatt till svenska av
Bakom kulisserna, http://www.bakom-kulisserna.biz/news/a2030-agenda-denna-manadlanserar-fn-len-plan-for-en-ny-varldsordning-med-hjalp-av-paven/
20
https://www.youtube.com/watch?v=f83IkXNfu0M
21
https://www.youtube.com/watch?v=f83IkXNfu0M
22
Where your boss will be come the revolution: 'Boltholes with airstrips' in New Zealand that
are being bought by world's super-rich who want a hideout in case of 'civil uprising', 2 febr.
2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2931325/Super-rich-buying-property-NewZealand-bolthole-case-west-goes-meltdown.html.
23
Se bland annat de märkliga målningarna - The Secrets of the Denver International Airport,
http://www.nowtheendbegins.com/pages/deception/denver-airport-hides-secret-undergroundbunker.htm. Jag såg en film på YouTube men hittar den inte nu.
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livsmedel och andra förnödenheter i mängder körs in med stora transportfordon.
Det värsta som kan hända enligt min uppfattning är att människor nu blir
rädda och desperata. Då är man inte någon klok planerare och problemlösare
utan riskerar att skapa större problem för sig själv och sina medmänniskor än
nödvändigt. Kan vi göra så mycket mer än att invänta framtiden, men på ett
klokt sätt förbereda oss på det sätt vi har möjlighet till ifall det värsta skulle
hända och framförallt ställa in oss på att hjälpa varandra på det sätt vi kan?

Styr religionen eller…?
En fråga som intresserat mig medan jag läst är: Vad är det som styr utvecklingen
egentligen? Under läsningen av bland andra Cahns bok börjar jag undra i vilken
utsträckning kristna och judiska profetior styr beslutsfattare och samhällsutvecklingen. Eller är det kalendrarna och ”högre krafter” som på något magiskt sätt
styr oss vare sig vi vill eller inte? Vad finns i så fall bakom kalendrarna? Ödet?
Försynen? Gud?
Eller används kalendrarna av Maktens Män för att medvetet manipulera
och styra oss? Jag har enligt vissa källor förstått att de s.k. sionistiska judarna24
sitter i många maktpositioner både i USA, i Israel och i flera andra länder.
Sionisterna strävar efter en judisk stat i Israel, men enligt vissa källor strävar de
efter världsherravälde och en New World Order.
Texe Marrs driver ett kristet, månatligt nyhetsmeddelande och radioprogrammet Power of Prophecy en gång i veckan.25 Han beskriver sig som en ”endtime ministry” som menar sig vara kallad av Gud för ”att upphöja Jesus Kristus
och att avslöja mörkret i dessa sista dagar”. Han driver i en YouTubedokumentär på drygt en timme, Obama - Rothschilds choice, tesen att Barack
Obama, som ju är en av världens absolut mäktigaste män – åtminstone rent
formellt - fostrats och undervisats av sionistiska judar från barnsben och därmed
länge förberetts för presidentuppgiften. Men att han är en ”marionett”, som
säger och gör det som Maktens Män säger åt honom att säga och göra.26
Texe Marrs har gjort en mycket ingående undersökning av Obamas
barndom och ungdom, hans utbildningar, hans släktförhållanden m.m. och visar
bilder, foton, titlar på artiklar och böcker och anger detaljerade källor, även
sidhänvisningar, till sina påståenden. Dokumentären förmedlar bilden av en
24

Alla judar är inte sionister och alla sionister är inte judar. Jag rekommenderar David Ickes
föreläsning, David Icke – Rothschild Sionism,
https://www.youtube.com/watch?v=68rMTRhqKok
25
http://www.powerofprophecy.com/
26
För den läsare som blir nyfiken finns videon på länken
https://www.youtube.com/watch?v=rLJU4ZOfTl0
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mycket genomtänkt konspiration mot mänskligheten där Barack Obama just nu
är ett lämpligt instrument. Marrs menar också att Obama är jude, den första
judiska presidenten i Vita Huset, inte bara den första svarta presidenten.

USA:s och CIA:s konspiration
Efter att dessutom ha lyssnat på intervjuer med den ekonomiske ”hitmannen”
John Perkins om hans erfarenheter och avslöjanden om de metoder han och
andra ”hitman” använde för USA:s och CIA:s räkning för att utöva makt i
världen, så förstärks hypotesen att Maktens Män ligger bakom det som sker.
Perkins var en “hitman”, en “torped”, under 10 års tid och har beskrivit sina
erfarenheter i boken Confessions of an Economic Hit Man: The Shocking Story
of How America Really Took Over the World (2006). Han berättar hur man
agerar mot de länder man vill få makt över. Först försöker man med att med
enorma mutor, ”millions of dollars”, till staters ledare för att korrumpera dem.
En f.d. CIA-agent och journalist, Steve Kangas, berättar samma berättelser:27
CIA:s operationer följer samma återkommande manus. Först hotas amerikanska
affärsintressen utomlands av en populär eller demokratiskt vald ledare. Folket
stödjer sin ledare, eftersom han har för avsikt att genomföra en jordreform, stärka
fackföreningar, omfördela rikedom, nationalisera utlandsägda industrin och
reglera verksamheter för att skydda arbetstagare, konsumenter och miljön. Så, på
uppdrag av den amerikanska verksamheten, och ofta med deras hjälp, mobiliserar
CIA oppositionen. Först identifieras högerextrema grupper inom landet
(vanligtvis militären), och de erbjuds: "Vi kommer att sätta dig vid makten om du
kan behålla ett gynnsamt affärsklimat för oss". CIA anställer sedan, tränar och
samarbetar med dem för att störta den nuvarande regeringen (vanligtvis en
demokrati). De använder alla knep i boken: propaganda, fyllda valurnor, köpta
val, utpressning, tvång, sexuella intriger, falska historier om motståndare i de
lokala medierna, infiltration och störningar i motsatta politiska partier,
kidnappning, våld, tortyr, hotelser, ekonomisk sabotage, dödsskvadroner och
även mord. Dessa ansträngningar kulminerar i en militärkupp, som installerar en
högerdiktator. CIA utbildar diktatorns säkerhetsapparat för att slå ner på de stora
företagens traditionella fiender med förhör, tortyr och mord. Offren sägs vara
"kommunister", men nästan alltid är de bara bönder, liberaler, moderata, fackliga
ledare, politiska motståndare och förespråkare för yttrandefrihet och demokrati.
Omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna följer.

Detta är således exakt samma berättelse som John Perkins förmedlar. Perkins
bestämde sig för att avslöja, när han vid ett tillfälle fick en andlig upplevelse och
hans samvete klarade inte längre att göra det han gjorde. Steve Kangas hittades
27

CIA and FBI Had Planned to Assassinate Hugo Chávez - http://www.globalresearch.ca/ciaand-fbi-plan-to-assassinate-hugo-ch-vez/1296
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skjuten 37 år gammal. Man påstod att han var alkoholpåverkad och att han tagit
sitt liv.28
Vi som följt med vad som hänt i Ukraina känner igen processen, men
världen i övrigt har gått på myten om Rysslands aggressioner.

Att det som händer i Ukraina är ett sätt för USA att vända hatet och rädslan mot
Ryssland för att få en anledning att angripa, är inte en självklarhet för de flesta.
Ännu…!
Används den hebreiska kalendern och teorin om Herrens Shemitah för att
skapa oro och rädsla hos människorna och därmed underlätta för ”den store
ledaren” att komma och ”ge skydd och trygghet”? Just nu går propagandan om
att det är USA och NATO, som ska ge oss skydd mot Putins och Rysslands
aggressioner, och som därmed åter igen är världens räddare. Starka krafter vill
inlemma Sverige i ”NATO-familjen”. Med hjälp av False Flags och ”humanitära
insatser” ökar västvärlden, framförallt USA, sin dominans.

Kulminationen av Domedagen
Flera källor på Internet, framförallt kristna källor, menar att vi nu är på väg in i
Domedagen. Det är ett bibliskt begrepp som anses skildra vad som kommer att
hända i ”den yttersta tiden”.29 Ett annat begrepp är Harmagedon, som är den
plats där det sista slaget mellan de onda och de goda krafterna skall stå enligt
Uppenbarelseboken (16:16). Dessutom menar de kristna källorna att det nu är
dags för Kristi återkomst.
Jag har sedan 40 år tillbaka studerat den danske författaren och intuitionsbegåvningen Martinus som genomgick en kosmisk födelse och därmed fick ett
fullt utvecklat kosmiskt medvetande när han var 30 år. Detta beskriver han i den
ACTIVIST FOUND SHOT to DEATH outside BILLIONAIRE’s OFFICE
http://msnoh.tripod.com/kang.html.
29
Se exempelvis Brobyggarnas berättelse, http://www.brobyggarna.org/475.domedagen.html
där de har hänvisningar till många bibelställen som beskriver vad Bibeln menar kommer att
hända under Domedagen.
28
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lilla boken Kring min missions födelse.30 Det innebar att han fick tillgång till ”all
världens kunskap” och han ägnade sedan resten av sitt liv åt att förmedla sina
insikter i böcker, föreläsningar och artiklar. Han föddes 1890 och dog 1981. 31

Martinus, 30 år och som äldre

Martinus skriver om den kulmination av Domedagen som vi nu är inne i.
Den kommer att innebära ett intensivt lidande och en intensifierad ”undervisning”. Jag citerar ur hans artikel Domedag som publicerades år 1938:
”Domedag” är alltså mänsklighetens möte med kulminationen av verkningarna
av generationers felaktiga livsföring, laster och utsvävningar. … ett drama som
världen ännu aldrig har sett maken till, en kulmination i utlösning av geniala
mordprinciper, som genom medvetet utnyttjande i form av pestbaciller,
dödsstrålar, giftgas, förutom den vanliga krigsmaterielen, kommer att avfolka
kommuner, städer och länder.32

Det är en ohygglig framtidsbild han beskriver i artikeln. Det är dock viktigt att
förstå att Martinus inte talar om straff och Guds dom.

Reinkarnationslagen
Martinus världsbild bygger på ett antal andliga naturlagar, bland annat reinkarnationslagen, d.v.s. att det individuella jaget är evigt och föds om och om och
om igen i nya kroppar i en evig utvecklingsspiral, som inte har någon början och
inte något slut. Livet är evigt. Vi bara byter kroppar. Begreppet reinkarnation
kommer från latin, re = åter, karne = köttet, åter in i köttet. Flera österländska
religioner vilar också på reinkarnationen, men många tror att man kan återfödas
som djur eller få ett annat kön. Här är Martinus mycket logisk. Vi kan inte gå
tillbaka i utvecklingen och vi kan inte skapa en kropp med ett annat kön. Det
30

http://www.varldsbild.se/Product.aspx?ProdNo=15021
För närmare information se http://www.martinus.dk/sv/startsida/
32
Artikeln Domedag publicerades senast i KOSMOS nr 2/1999.
31
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skulle dock bära för långt att förklara det här, men den intresserade kan söka på
begreppet polförvandling och hitta artiklar.
”Döden är livets största överraskning”, skriver Martinus. Egentligen är det
ju inte så konstigt. Vi byter ju kroppar många gånger under ett enda fysiskt liv.
Jag har ju inte samma kropp idag som jag hade när jag var baby, eller skolbarn
eller ung vuxen. Men jag har samma jag, även om jag kan lite mer, är kanske en
aning klokare och har fler färdigheter.

Det här är jag! Från 1941 – 2014.
Snacka om byte om kroppar, om reinkarnation i ett enda liv! 

Existensen i de fysiska världarna handlar om moralisk utveckling. Det är
endast i en fysisk kropp i en fysisk värld som ”det gör ont att tänka fel”, som
Martinus formulerar det. Undervisningen går ut på att vi ska lära oss att tänka
rätt, vilket innebär att tänka kärleksfullt. ”Universums grundton är kärlek”,
skriver Martinus.
De ”pedagogiska hjälpmedlen” är erfarenheter och upplevelser i vardagen,
framför allt upplevelser som innebär lidande, eftersom vi strävar efter att
minimera lidandet och längtar efter lycka och harmoni. Martinus är den ende,
mig veterligt, som löst gåtan med Teodicéproblemet, vilket också kallas
”ondskans problem” (av franska théodicée, ytterst av grekiska θεός, Gud, och
δίκη díkē, 'rättvisa')33 - hur kan en Gud, en god, rättvis och kärleksfull Gud,
skapa en värld som är så full av ondska och lidande, så full av olyckor, våld,
krig, hat och tragik som vår - en värld där miljoner människor lever i ett dagligt,
ständigt helvete?
33

Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Teodic%C3%A9problemet
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Martinus menar att lidandets syfte är att vi ska börja utveckla vår egen
kärleksförmåga. Det är först när vi själva upplevt lidande som vi förstår andras
lidande och så småningom kommer vi att hellre ta på oss lidandet själva än att
utsätta andra för det. Det är en total rättvisa. Inget orättvist kan ske. Jag vet att
många tycker att detta är en grym beskrivning, men det beror på att vi har så
snävt perspektiv, när vi betraktar tillvaron. De flesta har fortfarande ett ”ett-livsperspektiv” och då blir det svårt att se de stora skeendena. Det är först när vi
tillägnat oss ett ”fler-livs-perspektiv” som vi kan börja ana. En blomma blir inte
en blomma i ett ögonblick. Det tar tid att utvecklas. Och med Karin Boyes ord:
”Det gör ont när knoppar brister”.
Den högsta undervisningen som någonsin skett på Jorden enligt Martinus,
är Jesu ord på korset, när han ber Gud förlåta sina plågoandar: ”Fader förlåt dem
för de vet inte vad de gör”. Det är dit vi alla ska nå enligt Martinus. Jag gissar att
läsaren nu anar att vi har många liv kvar att leva och lära.

Karmalagen
Det ”pedagogiska instrument” som ”Gudomen” också använder är karmalagen,
lagen om sådd och skörd som beskrivs i Bibeln. Den innebär att allt utan
undantag som vi gör mot andra, mot djur, människor och planeten, ja mot våra
egna mikroväsen i våra kroppar, får vi uppleva konsekvenserna av, både det s.k.
goda och det s.k. onda. Sprider vi kärlek möts vi av kärlek. Sprider vi hat och
hämnd så möter vi hat och hämnd.
Karmalagen är också en del av österländska religioner, exempelvis
hinduismen och buddhismen, men ses då ofta som straff.
”Där okunnigheten avlägsnas upphör det s.k. ’onda’ att existera”, skriver
Martinus. Det finns således, enligt Martinus, ingen ondska. Det vi idag upplever
som ont är endast brist på kunskaper och erfarenheter, brist på tolerans,
medkänsla och nästakärlek. Lidandeserfarenheter i den fysiska världen, i liv
efter liv efter liv, gör att vi blir mer och mer medkännande, mer och mer
toleranta, mer och mer kärleksfulla mot våra medmänniskor. Genom många liv
får vi erfarenheter och kunskaper och utvecklar så småningom visdom. Vår
tolerans och medkänsla med våra medmänniskor, med djuren och planeten
Jorden ökar successivt. Denna utveckling sker organiskt och kan inte tvingas
fram. Detta gäller även Maktens Män, Eliten. 
Vi kommer successivt att lära oss att ”vända andra kinden till”. I sin
berömda Bergspredikan sade Jesus många kloka saker, bland annat: ”Men jag
säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den
högre kinden, så vänd ock den andra till” (Matt. 5:39). Men vi ska inte vara
”dumsnälla”, som Martinus påpekade. Vi ska säga nej, sätta gränser mot det vi
upplever vara fel. Vi ska lära oss att ”sticka vårt svärd i skidan”. Enligt Matteus
17

evangelium (26:52) sa Jesus: ”Stick ditt svärd tillbaka i skidan; ty alla som taga
till svärd skola förgöras genom svärd”. Han sa också: ”Allt vad I viljen att
människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och
profeterna” (Matt. 7:12). Det är den gyllene regeln som med olika formuleringar
finns i alla religioner. 34
Vi undervisades således om karmalagen redan för ett par tusen år sedan,
men har ännu inte förstått. Det kommer vi dock att göra - förr eller senare. Det
vi inte lär oss i detta liv, kan vi ta i nästa eller nästa.
Det som kommit att kallas Domedagen är således inte, enligt Martinus, en
tid för Guds dom, utan snarare är det en möjlighet att granska och ”döma” oss
själva. Jag brukar kalla det för en ”överkurs” i livet, en tid som innebär ett
intensifierat lidande, en intensifierad undervisning i livets lagar. Det gäller att ta
vara på undervisningen.

Kristi återkomst
När det gäller tanken om Kristi återkomst så menar Martinus att detta handlar
om att vi alla utan undantag successivt utvecklar ett ”kristusmedvetande”, var
och en av oss, genom de processer jag kort beskrivit ovan. Det är således ingen
fysisk person som uppenbarar sig. Om någon påstår sig vara den återvändande
Kristus så är det en ”falsk profet” som Jesus menade skulle komma i ”de yttersta
tiderna”. Jag har analyserat och diskuterat detta i min bok ”Världslärare” eller
”falsk profet” – En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi (2002). Jesus
varnar för att man inte ska tro på den som kommer och påstår sig vara Messias
(Matt 24:3, 7:15-20, 24:11-12, 23-24).35 De som sugits in i destruktiva sekter
med en sektledare som påstår sig vara den återvändande Kristus får smärtsamt
uppleva problemen med detta. Den återvändande Kristus är således inte enligt
Jesus själv ett fysiskt väsen. Det är istället ande, andlig kunskap.

Hur bör vi förhålla oss?
Martinus blev ofta tillfrågad hur vi borde förhålla oss i dessa ”yttersta tider”.
Han var inte särskilt intresserad av att ge råd eller instruktioner, eftersom han
visste att vi själva kommer att upptäcka det – tids nog. Dock menade han att vi
behöver teoretisk undervisning för att förstå det vi upplever. Vi behöver ”ord till
vår musik” som en god vän uttryckte det. Det är tre faktorer som vi har nytta av:
Teoretisk undervisning, lidandeserfareneter och bönen, d.v.s. den direkta
kommunikationen med den andliga världen, med ”Gudomen”.
När jag kom i kontakt med Martinus världsbild år 1978 var jag ateist,
materialist och kommunist. Jag hade enormt svårt både med begreppet ”Gud”
och med ”bön” eftersom det var så religiöst färgat. Så småningom fick jag nya
34

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln
När jag gjorde dessa analyser hade jag hjälp av en frikyrkopastor när det gällde att hitta
relevanta bibelställen eftersom jag själv inte är så bevandrad i Bibeln.
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förhållningssätt, nytt innehåll och mera vetenskapligt orienterade förhållningssätt till begreppen, så nu har de en annan laddning. Genom den lilla boken
Bönens mysterium började jag förstå att jag i bönen kommunicerar med väsen
som befinner sig i andliga kroppar i det vi brukar kalla den andliga världen, med
”Gudomen”. De är på en utvecklingsnivå så de har möjlighet att höra, bönhöra
och skydda oss. I vardagstal brukar vi tala om dem som ”skyddsandar” och
”skyddsänglar”. Naturvetenskapen har ännu inte accepterat detta och kallar det
för pseudovetenskap, men Martinus beskriver sin världsbild som en andlig
vetenskap. Vi är inne i ett paradigmskifte som kommer att öppna upp för detta.
Martinus råd var vid ett tillfälle att vi bör ”hålla oss på rätt köl”. Den ”rätta
kölen” kan vi få en viss aning om när vi läser de punkter som hans anhängare
lyckades få honom att formulera och som publicerades i KOSMOS år 1933 samt
i nummer 6/1983.
 Utplåna begreppet ”fiender” ur Ditt medvetande!
 Tag aldrig till genmäle inför vrede, förtal eller andra former av obehag som
riktas mot Dig!
 Säg aldrig själv något ont om någon eller något!
 Var absolut sann och ärlig i alla livets förhållanden!
 Var absolut opåverkbar av smicker, beröm eller klander!
 Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa!
(OBS! Detta betyder att vi varken ska döda eller skada människor eller djur.)
 Låt aldrig Din tanke avvika från att syssla med på vilket sätt
Du absolut bäst kan tjäna Dina medväsen; då utför Du den
allra högsta form av yoga eller den fullkomligaste träning av
den del av utvecklingen, som är ställd inom Din viljas räckvidd
och som i förening med den övriga delen av livets egen bearbetning
av Din natur slutligen skall föra Dig fram till den moraliska genialiteten
eller omskapa Dig till att utgöra det fullkomliga väsendet eller en
”gudamänniska”.
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