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Ödets spjut 

- Maktens trollspö? 
 

av Trevor Ravenscroft 
(1972) 

Pia Hellertz – december 2021 

”I ett av Johannesevangeliets sista kapitel berättas det om hur en soldat 

genomborrar Kristi sida med ett spjut”. Så inleder Trevor Ravenscroft sin 

märkliga bok ”Ödets spjut – Maktens trollspö?” (1972, på svenska 2973). 

Soldaten som dödade Kristus med spjutet var en romersk soldat som hette 

Gaius Cassius och som hade problem med synen och därför hade en speciell 

uppgift bland de romerska soldaterna. Enligt judisk lag fick ingen avrättas på 

sabbaten, vilket innebar tiden från solnedgången på fredagskvällen till kvällen 

på lördagen. Därför bad vakterna Pontius Pilatus om lov att få krossa de 

korsfästas lemmar så de skulle dö före solnedgången till sabbaten.  

  Cassius hade följt Jesus en tid och imponerats av hans mod och ”värdiga 

hållning på korset”. Så när han såg soldaterna krossa skallar och ben på de 

korsfästa vid sidan av Jesus så ”sporrade /han/ sin häst mot det höga korset i 

mitten och stötte ett spjut i Kristi högra sida, mellan fjärde och femte revbenen” 

(s. 9). De romerska soldaterna brukade förvissa sig om att en fiende var död 

genom att sticka spjutet i sidan på sin fiende. Om fienden var död kom det inget 

blod. Men ur Jesu kropp ”kom därifrån ut blod och vatten” (s. 10). Ravenscroft 

berättar också att när blodet flöt från Jesu kropp så återfick Cassius helt och 

hållet sin syn.  
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  Profeten Jesaja hade profeterat att ”intet ben skall sönderslås på honom”. 

Därför var det viktigt  för Stora rådet och översteprästen att Kristi kropp skulle 

stympas ”för att kunna bevisa för folkmassorna att Jesus inte var Messias, utan 

bara en kättare som kunde komma att ta all makt ifrån dem” (s. 8). Detta 

förhindrades således av den romerska soldatens beslutsamma handling. Gaius 

Cassius som hade ”utfört en krigshandling av medlidande för att skydda Kristi 

kropp, blev känd som Longinus Spjutbäraren” (s. 10). Enligt Ravenscroft blev 

han omvänd till kristendomen och blev dyrkad som en hjälte.  

Hitler, nazisterna och Longinus spjut 
En mycket stor del av boken handlar om Hitler och hans mångåriga fascination 

av det historiska spjutet och ockultismen. Ravenscroft berättar att det egentligen 

var en annan person som skulle ha skrivit boken, doktor Walter Johannes 

Stein, men han dog. Stein hade varit rådgivare till Winston Churchill om 

”Hitlers och de ledande nazisternas tankar och motiv” (s. 12). Ravenscroft 

berättar att man gjorde allt för att övertala Stein att inte skriva boken, men man 

lyckades inte förhindra utgivningen av Ravenscrofts bok. Ravenscroft skriver: 

När Nürnbergrättegångarna inte lyckades klargöra vilka onda krafter som 

verkade bakom nationalsocialismens yttre fasad, insåg han att minst trettio år 

måste förflyta innan en tillräckligt stor läsekrets skulle kunna förstå de 

invigningsriter och den svarta magi som utövades i de ledande nazisternas 

innersta krets (s. 12). 

Ravenscroft berättar om sitt möte med doktor Stein och deras fortsatta kontakt. 

Båda var djupt engagerade i att studera dessa historiska berättelser, om ”den 

heliga Lansen”, om sökandet efter Graal och andra ockulta fenomen. Han 

nämner att totalt fyrtiofem kejsare hade gjort anspråk på spjutet mellan Karl 

den stores kröning i Rom och det tyska kejsarrikets fall exakt tusen år senare (s. 

35). 

  Stein insåg att man på högsta politiska nivå ”fattat beslutet att förklara de 

ohyggligaste brotten i mänsklighetens historia som följden av mentala 

rubbningar och en systematisk pervertering av instinkterna” (s. 13). Världen 

hade då fått sin Freud och psykoanalysen och man trodde att det var bättre att 

använda dessa förklaringsmodeller. Men en förändring i synsätt kom till stånd i 

och med Aldous Huxleys bok ”The Doors of Perception” (1954) (”En port till 

den andra världen”, 2020).1 Huxley hävdade där att det fanns ”högre 

medvetandeplan och ytterligare tidsdimensioner och att dessa låg inom räckhåll 

för människans fattningsförmåga”, skriver Ravenscroft (s. 13).  

  Jag citerar den korta beskrivningen från nätbokhandlarna: 

 
1 Som jag nu har köpt och läst, inspirerad av Ravenscroft. Dock är boken svår att förstå trots 

att den är tunn, 62 sidor, plus svenska recensioner      . Man måste nog ha ett speciellt intresse 

för parapsykiska, interdimensionella teman för att ha behållning av den.  
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Los Angeles, en förmiddag i maj 1953. Den berömde för fattaren Aldous Huxley, 

59 år gammal, intar fyra tiondels gram meskalin för att i sällskap med hustrun 

och läkaren notera vad som händer. Han får lyssna på Mozart, känna på 

bokryggarna i biblioteket, betrakta renässansmålningar och blicka ut över 

Änglarnas stad från Hollywoods höjder. När han återvänder från sin upplevelse 

för att sammanfatta den kommer han att tänka på William Blakes dikt om porten 

till andra världen. 

 

’En port till andra världen’ är kultklassikern som för evigt satte de psykedeliska, 

eller sinnesutvidgande, drogerna på kartan. Dess storhet ligger inte bara i den 

sakliga skildringen utan också i Huxleys associationer till parallella verkligheter 

och andliga dimensioner som påverkade den spirande amerikanska motkulturen 

som ingen annan. 

 

Jag fascineras av att översättningen av Huxleys bok till svenska kom så nyligen, 

år 2020, och undrar om det finns ett samband med den kvantfysiska 

forskningens utveckling och att forskarna börjar förstå medvetandet samt att det 

finns flera dimensioner och parallella verkligheter, även om vi normalt inte 

upplever och förstår det.  

  En modell som började ge mig en viss förståelse var bilden över det 

elektromagnetiska spektrumet. Så enormt lite vi ser av det som verkligen finns. 

Även om jag naturligtvis bara förstår mycket ytligt. 

 



4 

 

 

  Ravenscroft avslöjar att Hitler mycket tidigt blev medveten om dessa 

parallella verkligheter och använde sig av droger för att vidga sitt medvetande 

och kontakta Luciferiska, satanistiska demoner. Han blev besatt av dessa mörka 

krafter. Det är en ohygglig berättelse om en märklig man och hans vision och 

”mission” om att utveckla Tredje Riket och få världsdominans och där han 

kunde bygga den ariska rasen, övermänniskan. 

  Ravenscroft berättar att den ”ondsinte företrädaren för denna falska 

rasfilosofi var Houston Stewart Chamberlain” (s. 150). Det blev Chamberlain 

som ”utnämnde Hitler till den efterlängtade ’tyske Messias’” (s. 150). 

Chamberlain lärde att ”det ariska blodet var den viktigaste faktorn när det 

gällde att skapa en framtida överlägsen ras”. För att motivera den bilden gällde 

det att konstatera att ”Jesus Kristus var en arisk Gud”, först då kunde man 

förfölja ”underlägsna raser” och kalla det för ”ett kristet korståg” (s. 152). 

DNA-sekvensering av nyfödda 

I skrivande stund läser jag en kuslig artikel i Nya Tider vecka 50-51/2021 med 

rubriken ”Små steg mot total kontroll”.2 Jag gör ett kort citat som ger en aning 

om att nazisternas raskontroll kanske kommit tillbaka men i en ny skepnad: 

 
Det kanske till och med kommer att anses omoraliskt att sätta barn till världen 

som inte gentestats – och godkänts. Vi står inför svåra dilemman när tekniken 

springer iväg, menar debattören Åke Blomdahl. Han varnar för att en ny 

kapprustning står för dörren, den om vilken supermakt som kan förädla 

människan mest effektivt. 

Hitlers ungdom 
Ravenscroft berättar att Hitler, som föddes år 1889, i sin ungdom levde ett fattigt 

liv. Han sålde akvareller i gathörnen och bodde på fattighärbärgen. Hitler själv 

hävdade att dessa år var de mest lärorika och utvecklande för honom inför 

framtiden som ledare för nazistpartiet. Han studerade enormt mycket, läste 

massor med böcker, i huvudsak ”medeltida ockultism och rituell magi” (s.19). 

Han använde narkotika för att nå högre och högre medvetandenivåer. Den 

legend som tilldrog sig hans största intresse var berättelsen om Longinus’ spjut 

och den heliga Graal. 

  Ravenscroft berättar om de ockulta upplevelser Hitler hade under sina 

studier och sin träning. Hitler insåg till slut att han inte längre behövde mänsklig 

vänskap. Han var nu ”en man som stod ensam – en man med ett mäktigt och 

fruktansvärt öde att förverkliga” (39).  

 

 
2  https://www.nyatider.nu/sma-steg-mot-total-kontroll/ - Hela artikeln ligger bakom betalvägg. Jag 

rekommenderar den varmt.  

https://www.nyatider.nu/sma-steg-mot-total-kontroll/
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Källor som inspirerade Hitler 
Ravenscroft berättar om några mycket viktiga personer som kom att inspirera 

Hitler under hans sökande, Schopenhauer, ”som förnekade existensen av ont 

eller gott och hävdade att det inte stod något högsta väsen bakom skapelsen”, 

Richard Wagner ”som dyrkade Lucifer listigt förklädd till en arisk Kristus”, 

och filosofen Nietzsche, som menade att ”det som kallades ont var gott och att 

det som vanligen kallades gott var ont” (s. 41-42). Deras texter fungerade som 

en slags bibel för Hitler. Ravenscroft går mycket ingående in på hur dessa texter 

påverkade Hitler. Det är skrämmande men också mycket intressant. Berättel-

serna ger en förståelse av det som sen hände under nazismen. 

  Hitlers studier och erfarenheter ledde fram till att han började ”beskylla 

judarna för att vara orsaken till materialismens uppkomst och för att ha 

förfalskat det som antikens människor en gång älskade” (s. 45). 

  Begreppet ”slutgiltig lösning” hämtades från Rickard Wagner. Här skriver 

Ravenscroft i en fotnot om ”dödslägrens gaskamrar och över fem miljoner 

judars död” (s. 53). Den officiella siffran har länge varit sex miljoner. Det råder 

ingen exakt bevisning var de 6 miljonerna kommer ifrån, men ett antal judiska 

författare har forskat om det. Enligt judiska profetior måste 6 miljoner 

”försvinna” innan Israel kan skapas.3 Siffran 6 miljoner har publicerats över 250 

gånger i tidningar från år 1900 fram till 1920-talet. Efter andra världskriget 

kunde staten Israel skapas. Siffran sex miljoner har dock förändrats även 

officiellt. Idag står det 4 miljoner på plattan utanför Auschwitz. 

  Röda Korset fick besöka lägren och menar att endast 271,301 fångar dog i 

lägren. 

    
 

 
3 Från år 1900 till 1920-talet - 256 references to 6,000,000 Jews prior to the Nuremberg Trial 

announcement" 

https://archive.org/stream/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnoun

cement/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnouncement_djvu.txt 

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=24369
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=24369
https://archive.org/details/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnouncement
https://archive.org/details/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnouncement
https://archive.org/stream/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnouncement/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnouncement_djvu.txt
https://archive.org/stream/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnouncement/256ReferencesTo6000000JewsPriorToTheNurembergTrialAnnouncement_djvu.txt
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  Eftersom boken är skriven år 1972, d.v.s. för 50 år sedan nästa år, så förstår 

jag att Ravenscroft inte tagit del av den forskning och de böcker och artiklar som 

publicerats under de senaste decennierna och som har bevisat att den officiella 

berättelsen om gaskamrar och morden på många miljoner judar inte stämmer 

med verkligheten utan är propaganda som har ett visst syfte.    

  Det är dessutom inte tillåtet att forska på ämnet ”Holocaust”, ”Förintelsen” 

(som enligt officiella direktiv ska stavas med stor bokstav) i de flesta europeiska 

länder och även i Kanada. Det är i lag förbjudet och därmed kriminellt.4  

 

 
4 Detta är några av de böcker jag läst om ämnet och skrivit artiklar om: 

Dalton, Thomas (2015) Debating the Holocaust - A New Look at Both Sides - 

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

Finkelstein,  Norman G. (2001) Förintelseindustrin - Exploateringen av nazismens offer - 

http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf  

Graf, Jürgen (först publicerad 1993, pdf-upplaga 2006) Förintelsen skärskådad - 

Ögonvittnesuppgifter kontra naturlagar - 

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

Kollerstrom, Nicholas, Dr (2014) Breaking The Spell - The Holocaust: Myth & Reality - 

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

Winter, Peter (2014) The Six Million - Fact or Fiction? - 

http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf  

Goodrich, Thomas (2014) HELLSTORM - Nazi-Tysklands död 1944–1947 - 

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

http://www.piahellertz.com/Debating_the_Holocaust.pdf
http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf
http://www.piahellertz.com/Forintelsen_skarskadad.pdf
http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf
http://www.piahellertz.com/HELLSTORM.pdf
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Människor hamnar i fängelse för sin granskning, men tack och lov är flera av 

dem modiga och fortsätter granska.  

  Två personer jag själv beundrar är Ursula Haverbeck som nu är över 90 

år, men som om och om igen sen flera år döms och fängslas för sitt sannings-

sökande. Hon hävdar bland annat att koncentrationslägren var arbetsläger och 

inte dödsläger.5 Mainstream media kallar henne ”nazistmormor” och ”förintelse-

förnekare” när hon bara modigt ställer frågor för att inspirera människor att 

tänka själva och söka kunskaper.  

  En annan är Ernst Zündel som är tysk men levde i Kanada. Under flera år 

använde han domstolar för att få fram sanningar om det som hänt i koncentra-

tionslägren. Han engagerade bland annat en amerikansk expert på dödsstraff 

med hjälp av gasning, Fred Leuchter, som år 1988 på Zündels uppdrag, 

besökte Auschwitz, Birkenau och Majdanek med ett TV-team. Han tog prover 

från väggarna i de påstådda gaskamrarna och fann att den officiella berättelsen 

om gaskamrar inte kunde vara sann. I sin slutrapport skriver Leuchter bland 

annat: 

 
Efter att ha granskat allt material och inspekterat alla platser i Auschwitz, 

Birkenau och Majdanek, finner denna författare bevisen som överväldigande. Det 

fanns inga gaskammare för avrättning på någon av dessa platser.6 

     
        Ursula Haverbeck                     Ernst Zündel               Fred Leuchter (”Mr Death”) 

  Ravenscroft skriver naturligtvis inget om detta eftersom hans bok är äldre, 

men jag ville passa på och berätta om det ändå, eftersom jag börjar tycka att det 

blir allt viktigare att berätta om de myter och lögner som styrt vårt tänkande och 

våra föreställningar om historiska skeenden under alltför lång tid. Det är viktigt 

att vi börjar försöka avslöja de lögner som styr vår verklighetsuppfattning så vi 

förstår vad som skett och varför det skett. 

 
5 Det kan vara skäl att nämna att även Sverige hade koncentrationsläger, som Tage Erlander 

var ansvarig för - https://sverigesradio.se/artikel/sveriges-hemliga-koncentrationslager-under-

kriget    
6 Den nätkälla jag hade är nu censurerad, vilket gäller de flesta av de källor jag använt för 

mina studier om ”förintelsen”. I stället förnekas och förlöjligas exempelvis Fred Leuchters 

forskning. 

https://sverigesradio.se/artikel/sveriges-hemliga-koncentrationslager-under-kriget
https://sverigesradio.se/artikel/sveriges-hemliga-koncentrationslager-under-kriget
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  Ett tema som kommit att intressera mig under senare år är begreppet 

”förintelse” som ju innebär ”folkmord”. Den enda gången man talar om 

”förintelse” är i samband med judarna och de nazistiska koncentrationslägren. 

Man nämner aldrig de enorma folkmorden i kommunistiska Kina, i kommu-

nistiska Sovjetunionen och Stalins attack mot Ukraina med flera: 

- Enligt olika källor dödades 48-78 miljoner i Maos Kina (1949-1976) 

- Enligt olika källor dödades mellan 25-40 miljoner ryssar i kommunistiska 

Sovjet under Lenins och Stalins tid (1922-1991). 

- Omkring 10-20 miljoner ukrainare mördades genom medveten svält av 

Stalin – det kallas ”Holodomor” (1932-1933) 

Inga minnesstunder genomförs, inga muséer byggs, inga skolresor görs med 

anledning av dessa ”förintelser”. Folkmord pågår fortfarande i världen utan att 

det får några större rubriker i massmedia. Varför? Vad är skillnaden? 

   Fransmannen Paul Rassinier som anses vara revisionismens grundare var 

socialist och motståndsman och satt i de nazistiska koncentrationslägren 

Buchenwald och Dora-Mittelbau. När han frigavs skrev han en bok om 

koncentrationslägerfångarnas berättelser. I början trodde Rassinier att 

gaskamrarna existerat utifrån idén ”ingen rök utan eld”, men under sin fortsatta 

forskning kom han fram till övertygelsen om att det aldrig förekommit några 

gasningar av människor över huvud taget.7   

  Rassinier dog år 1967. Efter honom har antalet revisionister ökat. Fler och 

fler studier och böcker publiceras. Jürgen Graf är en av dem. En annan är Peter 

Winter som berättar mycket ingående om de olika koncentrationslägren. Varje 

läger har Winter gett ett eget kapitel, Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Belzec, 

Sobibór, Treblinka, Majdanek, Dachau, Sachsenhausen och Bergen-Belsen. I 

varje kapitel undersöker han frågan om det kan ha funnits gaskamrar, kremato-

rier och massgravar. Det fanns desinfektionsstationer för avlusning av kläder 

och sängkläder för att förebygga en tyfusepidemi. Många fångar dog av tyfus. 

Till och med Auschwitz’ lägermuseum har officiellt erkänt att de gaskamrar de 

visat miljoner turister egentligen är en förfalskning.8   

  Committee for Open Debate On the Holocaust, CODOH, publicerar böcker 

av forskare som studerat ämnen som gaskamrar, kremeringsugnar m.m. och 

avslöjat att de officiella berättelserna inte kan stämma.9 

 
7 Detta berättar Jürgen Graf i sin bok ”Förintelsen skärskådad - Ögonvittnesuppgifter kontra 

naturlagar” – min artikel om Grafs bok ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Forintelsen_skarskadad.pdf  
8 Om detta berättar Peter Winter i sin bok “The Six Million - Fact or Fiction?” (2015) – min 

artikel om boken finns på - http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf  
9 Holocaust Handbooks: Carlo Mattogno, Franco Deana: 'The Cremation Furnaces of 

Auschwitz' - holocausthandbooks.com/index.php?page_id=24 

http://www.piahellertz.com/Forintelsen_skarskadad.pdf
http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf
http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=24
http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=24
view-source:http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=24
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Hitlers självmord   

Den andra berättelsen som Ravenscroft förmedlar som sanning handlar om det 

s.k. självmordet, att Hitler och Eva Braun skulle ha tagit sina liv i Führer-

bunkern vid krigsslutet den 30 april år 1945. Allt fler källor menar dock att 

Hitler och Eva Braun flydde från Tyskland, först till Antarktis och därefter till 

Argentina där han levde till sin död. 

 
Hitlers residens i Inalco, Argentina10 

 

  År 2009 fann tre amerikanska professorer med tillgång till Adolf Hitlers 

påstådda kvarlevor med hjälp av vetenskapliga DNA bevis för att skallen och 

benen som Ryssland hade gjort anspråk på efter andra världskriget och som 

påstods vara Hitlers, faktiskt tillhörde en medelålders kvinna vars identitet 

fortfarande är okänd.  

  Detta har återuppväckt intresset för att Hitler flydde. Om det berättar Dr. 

Jerome Corsi i sin bok ”Hunting Hitler” (2014). Sanningen är att ingen såg 

Hitler och Eva Braun dö i bunkern i Berlin den 30 april 1945. Inga fotografier 

togs för att dokumentera påståenden om att Hitler och Eva Braun begick 

självmord. Hitlers kropp återfanns aldrig. Det finns inga fysiska bevis som 

bevisar att Hitler dog i bunkern i Berlin. 

 
10 Bilden är hämtad från Hitler's Secret Argentine Sanctuary Is for Sale, Say Conspiracy 

Theorists - Jesus Diaz - 16 nov. 2011 - https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-

sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250  

 

https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
Jesus%20Diaz
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
https://gizmodo.com/hitlers-secret-argentine-sanctuary-is-for-sale-say-con-5860250
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  I början av 2014 tog FBI bort hemligstämpeln på konfidentiella dokument 

som visade att Hitler kanske inte begick självmord, utan lyckades fly till 

Sydamerika efter Nazitysklands fall. År 2015 visades både en film och en serie på 

TV med titeln ”Hunting Hitler”.11 

  Ännu en reflektion – Ravenscroft berättar i samband med nazisternas 

förföljelse av judar att en profetia som förmedlats var ”sådana detaljer som att 

judarnas hud skulle användas till bruksföremål – just vad som skulle bli fallet i 

Tredje Rikets koncentrationsläger, där skrävlande SS-män mördade sina judiska 

slavar och gjorde lampskärmar av deras hud” (s. 121). Thomas Dalton berättar i 

sin bok “Debating the Holocaust - A New Look at Both Side” bland annat om de 

extrema överdrifterna om lampskärmar, bokomslag, handskar m.m. som 

tillverkats av döda judars hud och tvål som producerats av deras kroppsfett. 

Detta har avslöjats som lögner, ändå fortsätter de att spridas.12  

 

 
11  https://www.youtube.com/watch?v=TN0_vaBWXVE  
12 Metapedia tar upp hur dessa myter etablerades på 

http://sv.metapedia.org/w/Lampsk%C3%A4rmar  

https://www.youtube.com/watch?v=TN0_vaBWXVE
http://sv.metapedia.org/w/Lampsk%C3%A4rmar
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Även Peter Winter tar upp temat i sin bok ”The Six Million - Fact or Fiction?” 

(2015). Men som sagt – Ravenscrofts bok var skriven innan dessa fakta 

presenterades. 

Hitlers samarbete med ”Reptilfolket” 

Jag vill ta ännu en liten ”utvikare” från Ravenscrofts bok. I sin bok ”ALIEN 

WORLD ORDER - The Reptilian Plan to Divide and Conquer the Human Race” 

(2017)13 berättar Len Kasten om “Reptilians”, den utomjordiska ras som Hitler 

och nazisterna samarbetade med omkring bland annat rymdforskningen. Detta 

beskriver även raketforskaren William Tompkins i sin bok ”Selected by 

Extraterrestrials - My life in the top secret world of UFOs, think-tanks and 

Nordic secretaries” (2016)14. Genom Operation Paperclip, som var ett hemligt 

amerikanskt program inom den amerikanska underrättelseorganisationen Joint 

Intelligence Objectives Agency vid andra världskrigets slut, tävlade USA och 

Sovjet om att med olika medel rekrytera så många tyska vetenskapsmän och 

vapenutvecklingsexperter som möjligt. Många hamnade på viktiga poster i 

USA, Nasa, FBI, CIA med mera. De nazistiska forskarna fortsatte sitt samarbete 

med Reptilfolket, medan de amerikanska forskarna, enligt William Tompkins 

samarbetade med Nordics, en annan utomjordisk ras. 

 

 
   

 
13 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf.  
14 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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  Len Kasten berättar om Reptilfolkets fenomenala förmåga att hålla koll på 

blodslinjer.15  Kasten berättar att Hitler enligt analys är en illegitim ättling till 

Rothschildklanen (Kasten, s. 196). Enligt David Icke tillhör Rothschildklanen 

Reptilrasen. Han räknar också upp flera kända familjer i maktposition. Det är 

upp till den intresserade läsaren att själv studera frågan.16  

  Kasten tar också upp Hitlers och nazisternas ockulta engagemang (Kasten, 

s. 202). Då nämner han bland annat Trevor Ravenscrofts bok ”Ödets spjut”. 

Kasten menar att Hitlers framgångar var arrangerade av ”Reptilians”, som är en 

utomjordisk ras som verkat och enligt flera källor fortfarande verkar på Jorden 

(Kasten, s. 208). ”Reptilians” var skickliga även på ”Mind control” och Hitler 

fick undervisning av dem i hur han skulle påverka massorna, menar Kasten. 

Ravenscroft berättar inget om dessa utomjordiska ”medarbetare” i sin bok.  

  Jag undrar om de krafter, de mörka demoner, som Hitler lockade till sig i 

sina ockulta övningar kan ha varit bland annat ”Reptilfolket”? 

  I ett separat kapitel med rubriken ”The Argentinian Reich” (Kasten, s. 

213–226) beskriver Len Kasten Hitlers flykt till Argentina och berättar om den 

forskning som gjorts för att undersöka detta, vilket jag nämnt om ovan. Hitler 

led av Parkinsons sjukdom och Eva Braun flyttade ifrån honom efter några år 

tillsammans med deras två döttrar.17 Hon hade enligt Kasten, ”blivit trött på 

galningen” (Kasten, s. 258). 

 

   
Hitler och Angela (se fotnot nedan) 

Enligt några källor jag tagit del av hade Hitler minst tre döttrar, av vilka Angela 

Merkel, Tysklands f.d. förbundskansler, Therese May, Storbritanniens f.d. 

 
15 Enligt flera källor styr 13 släkter, blodslinjer, världen. De menar sig härstamma från 

”gudarna”. Här är en källa - These 13 Families Rule the World: The Shadow Forces Behind the NOW 

–  6 dec. 2014 - 

 https://riseearth.org/these-13-families-rule-world-shadow.html  
16 Vid sökning efter källor på Google är det tydligt att det som finns kvar är förlöjliganden och 

karaktärsmord på David Icke. Jag rekommenderar hans böcker.  

  

https://riseearth.org/these-13-families-rule-world-shadow.html
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premiärminister och Gina Haspel, f.d. myndighetschef för den amerikanska 

underrättelsetjänsten CIA är de tre på bilden som påstås vara Hitlers döttrar. En 

källa menar dock att det är Dalia Grybauskaite, Litauens f.d. president som är 

den tredje dottern på bilden. 

 

       
 

  En källa menar också att Barack Obamas mamma, som var vit, är en av 

Hitlers döttrar. De länkar jag sparat till uppgifterna har dock blivit borttagna från 

nätet. Många tolkar det sannolikt som att ”fact checkers” tagit bort dem eftersom 

det är lögner. Andra tror säkert att censuren av länkarna är ett bevis på att 

uppgifterna är sanna och att Makteliten inte vill att det ska komma till allmän 

kännedom. En intressant uppgift som finns kvar är att Hitlers halvsyster hette 

Angela.18 

 

Ödets spjut och den heliga Graal 

En stor del av boken handlar om Hitlers fascination av det spjut som de menade 

hade mäktiga ockulta krafter. Ravenscroft berättar ingående om Hitlers många 

besök i den skattkammare på ett muséum där spjutet och andra antika föremål 

fanns. Författaren skriver: ”Nu stod han framför det gamla vapnet med en inre 

förvissning om att det ögonblick var inne då han skulle få veta en stor hemlighet 

– spjutets ande skulle avslöjas” (s. 54).   

  Ravenscroft berättar om ”tallkottkörteln”, som ”när den öppnas och 

aktiveras, blir det andliga synorgan som man i Orienten kallar ’det tredje 

 
18 https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Hitler 

https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Hitler
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ögat’” (s. 86). Det är med detta ”tallkottöga, som man kan se händelser som 

ägde rum under tidigare jordeliv som en form av transcendent minne”, skriver 

Ravenscroft. Med hjälp av ”tallkottögat” kan man också hitta den heliga Graal. 

Jag var tvungen att Googla bilder och hittade en mycket intressant bild där 

”tallkottögat” jämförs med Horus öga, det allseende ögat. 

. 

                           

 

Ögat har kommit att bli symbol för ockult seende och används i olika 

sammanhang, bland annat på den amerikanska dollarsedeln i toppen av 

pyramiden.19 

  I detta sammanhang vill jag berätta att Dr. Dietrich Klinghardt som leder 

Klinghardt Institute - The Heart of Healing20 varnar för att det nu pågår 

allvarliga attacker mot tallkottkörteln genom framförallt fyra saker: aluminium, 

som bland annat sprids av flygplan och i folkmun kallas ”chemtrails”, kemika-

liestrimmor (geoengineering är det vetenskapliga begreppet), glufosater, som 

används för att bekämpa ogräs och som vi får i oss via maten, fluor, som 

används i tandkräm, samt WiFi. Dr Klinghardt menar att telecomindustrin har 

valt exakt den för oss människor mest destruktiva frekvensen.21 

 
19 För intressant info rekommenderar jag bland annat artikeln ”The One-Eye Sign: Its Origins 

and Occult Meaning” - https://vigilantcitizen.com/vc-resources/the-one-eye-sign-its-origins-and-

occult-meaning/?fbclid=IwAR25ElK_Po08G-vmk2BbtDgp-

t3ISJmGwF09wuB_0qatJ6fI4pHJkiFW7nY  
20 https://klinghardtinstitute.com/  
21 “What's Really Going On?” Dr. Dietrich Klinghardt – video 8 minuter 

https://vigilantcitizen.com/vc-resources/the-one-eye-sign-its-origins-and-occult-meaning/?fbclid=IwAR25ElK_Po08G-vmk2BbtDgp-t3ISJmGwF09wuB_0qatJ6fI4pHJkiFW7nY
https://vigilantcitizen.com/vc-resources/the-one-eye-sign-its-origins-and-occult-meaning/?fbclid=IwAR25ElK_Po08G-vmk2BbtDgp-t3ISJmGwF09wuB_0qatJ6fI4pHJkiFW7nY
https://vigilantcitizen.com/vc-resources/the-one-eye-sign-its-origins-and-occult-meaning/?fbclid=IwAR25ElK_Po08G-vmk2BbtDgp-t3ISJmGwF09wuB_0qatJ6fI4pHJkiFW7nY
https://klinghardtinstitute.com/
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Kosmiska Krönikan 
Hitler fick kontakt med en man som kom att bli mycket betydelsefull för honom, 

Ernst Pretzsche, som drev en liten affär samt en ”Blodloge” och som var 

oerhört kunnig inom de ockulta ämnena (s. 83). Han blev lite av en mentor för 

Hitler, som kunde komma dit och äta en bit mat under sina fattiga ungdomsår. 

Pretzsche berättade för Hitler att ”det var mycket enklare och snabbare men lika 

effektivt att läsa Kosmiska Krönikan med hjälp av svart magi” (s. 89). Pretzsche 

gav Hitler bland annat en dryck som var gjord på peyoterötter och ”med vars 

hjälp han uppnått den första längre upplevelsen av Makrokosmos och fått insikt 

om reinkarnationens mysterier” (s. 91). 

  Hitler blev alltmer övertygad om reinkarnationen och han fann att vissa av 

huvudpersonerna i hans ”sönderlästa Parsifal”, Rickard Wagners drama, 

”sades öppet ha haft tidigare inkarnationer” (s. 97). Han blev själv ”utom sig 

av iver att upptäcka storheten hos sina tidigare liv på jorden” (s. 98).   

  Den ”Kosmiska Krönikan” har olika namn hos olika andliga lärare. 

Madam Blavatsky som grundande teosofin och Rudolf Steiner som grundade 

antroposofin kallade den ”Akashakrönikan”.  

           

För enkelhetens skull citerar jag Wikipedia: 

Akashakrönikan (akasha sanskrit för "himmel" eller "rymd") är inom 

främst esoterik, teosofi, indisk religion och nyandlighet benämningen på 

en tidskrönika som sedan Skapelsens början automatiskt sägs registrera alla 

händelser i världsalltet i en energimatris, det vill säga ett register på en icke-

fysisk existensnivå. Den förekommer även omnämnd som Livets bok. 

Vissa författare beskriver det som ett energifält av medvetande som vi alla 

”lever, rör oss och är till i”.22 För mig är det en definition på det vi kallar Gud. 

Olika författare använder olika begrepp, Morfogenetiskt fält, Nollpunktsfältet 

eller bara Fältet.  

  Sedan snart 45 år har jag studerat och anammat den danske vishetsläraren 

Martinus’ världsbild och logiskt andligt vetenskapliga förklaring av existensen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1sHxE5tJ

MIjcC5JQ40XcEXwZPTmrj-HI8P12UkIl_0boFly0WN-fvb3uc 
22 Apostlagärningarna 17:28 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esoterik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teosofi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indisk_religion
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyandlighet&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6nika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skapelseber%C3%A4ttelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matris
https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1sHxE5tJMIjcC5JQ40XcEXwZPTmrj-HI8P12UkIl_0boFly0WN-fvb3uc
https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1sHxE5tJMIjcC5JQ40XcEXwZPTmrj-HI8P12UkIl_0boFly0WN-fvb3uc
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Som 30-åring upplevde Martinus det han kallar sin ”kosmiska födelse”, vilket 

han berättar om i sin lilla bok ”Omkring min missions födelse”. Han fick då 

tillgång till ett ”kosmiskt medvetande”, vilket innebar att alla frågor han ställde 

fick han svar på genom sin nu fullkomliga intuition.23 Han beskrivs som en 

”intuitionsbegåvning”.  

  Enligt Martinus kommer vi alla så småningom, när vi genom de många 

reinkarnationernas lidandesupplevelser, som utvecklar vår medkänsla och 

nästakärleksförmåga, och genom kampen för överlevnaden som utvecklar vår 

intelligensenergi, att uppnå denna kosmiska födelse och få total intuition. Vi blir 

då ”riktiga människor”.  

  Med anledning av Hitlers, nazisternas och andra gruppers och individers 

ockulta övningar för att uppnå önskade medvetandetillstånd, exempelvis 

meditation och droger, vill jag berätta att Martinus varnar för felaktig medita-

tion. Vi riskerar att få kontakt med varelser och upplevelser i andra dimensioner 

som vi inte är mogna att hantera. Det finns inga genvägar. I stället riskerar vi 

psykiska konsekvenser av läkare kan klassas som psykisk sjukdom. En blogg på 

nätet, Martinusportal.se som drivs av Marja och Anders Silverfall, skriver en 

hel del om detta. Häromdagen berättade Anders om sina ungdomsupplevelser. 

Det var en mycket stark berättelse som jag varmt rekommenderar, ”Min — 

Anders — väg genom meditationens riskfyllda zon”.24  

   Jag vill också nämna en mycket intressant bok ”An Amazing Journey into 

the Psychotic Mind - Breaking the Spell of the Ivory Tower” (2019) av Jerry 

Marzinsky & Sherry Swiney.25 Marzinsky har arbetat som psykoterapeut i 

omkring 35 år med schizofrena patienter och med psykotiska fångar som satt i 

fängelse och som hörde röster i huvudet. Det unika med Marzinsky är att han 

började samtala med ”rösterna” hos patienterna och fann att de faktiskt var 

 
23 Jag skrev boken ”’Världslärare’ eller ’Falsk profet’ – En kärleksfull granskning av 

Martinus kosmolog” efter några års studier av Martinus förklaringsmodell. Boken ligger för 

gratis läsning på min hemsida - http://www.piahellertz.com/  
24 https://martinusportal.se/anders-vag-genom-meditationens-riskfyllda-zon  
25 Jag skrev en artikel om boken som finns på min Boksida - 

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

http://www.piahellertz.com/
https://martinusportal.se/anders-vag-genom-meditationens-riskfyllda-zon
http://www.piahellertz.com/An_Amazing_Journey_into_the_Psychotic_Mind.pdf
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utifrånkommande entiteter vars intention var att skrämma sina offer, eftersom de 

livnär sig på människornas negativa energier.  

  För den intresserade vill jag nämna att Martinus kallar sitt stora verk för 

Livets Bog – OBS, det ska vara Bog med G, vilket är danska. Verket ska kallas 

så på alla språk och ska inte förväxlas med ovan nämnda Livets Bok. På slutet av 

sitt liv bestämde han att hans samlade verk skulle kallas Tredje Testamentet, 

som är fortsättningen på Gamla och Nya Testamentena och anpassade till den 

moderna kunskapssökande och vetenskapligt orienterade människan. Vi är nu 

inte längre nöjda med att tro, vi vill undersöka, vi vill veta. 

 
Tredje Testamentet – Martinus samlade verk 

 Jag vill nämna att Martinus själv inte kunde läsa böcker sen han fick sitt 

”kosmiska medvetande”. Han lär dock ha läst ”Ödets spjut” och blev förundrad 

över vilken djup ockult kunskap som författaren besatt.  

  Ravenscroft nämner Rudolf Steiner vid flera tillfällen i boken. Steiners 

andliga världsbild kom att ha viss betydelse för nazisterna, men inte den kristna 

grunden utan för bland annat reinkarnations- och karmatanken och kunskaperna 

om kosmos och den andliga världen. Även Steiner fascinerades av spjutet men 

till skillnad från Hitlers mörka fascination av spjutet så bestämde sig Steiner för 

att ”göra sig av med sin nedärvda klärvoajanta förmåga” (s. 257).  

  Ravenscroft berättar att Hitler ansåg att Steiner var nazistpartiets främste 

fiende eftersom Steiner hade en andlig synförmåga som gjorde att Hitler ”inte 

kunde dölja någon av sina aktiviteter för Rudolf Steiners andliga syn” (s. 172 i 

fotnot). Ravenscroft skriver:  
 

  Utan ett visst mått av ockult insikt är det inte troligt att Hitler, som steg till   

  maktens tinnar i Tyskland och nästan erövrade världen, skulle ha betraktat en  

  nästan okänd österrikisk filosof vid namn Rudolf Steiner som sin värsta fiende (s.  

  255). 

 

  Även Madam Blavatskys mediala förmåga inspirerade och imponerade på 

nazisterna.  
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Thulesällskapet och Tyska Arbetarpartiet 
Det mäktigaste ockulta sällskapet i Tyskland var Thulesällskapet. En intressant 

uppgift som Ravenscroft förmedlar är att inspirationen för att återuppliva 

Thulemyten kommer från teosofins grundare Madam Blavatskys ”tre tjocka 

band ’Den hemliga läran’” (s. 163). Ravenscroft ägnar ett kapitel åt ”Den 

hemliga läran” (s. 231ff). Den beskriver hur människan har sina rötter i Atlantis 

där medborgarna levde med en hög social och teknologisk utveckling och där 

man också använde sig av magiska förmågor och krafter. Den hemliga läran 

beskriver hur lärjungarna successivt kan utveckla dessa förmågor.  

  Medlemmar i Thulesällskapet var personer på höga poster i samhället, 

domare, polischefer, advokater, lärare, professorer vid universiteten och 

aristokratiska familjer (s. 111). Ravenscroft räknar upp namnen på ett antal 

betydande personer som var medlemmar. De hade möten där de genomförde 

ceremonier och hemliga ritualer.   

  Centralpersonen inom sällskapet var Dietrich Eckart, en av de personer 

som kom att bli viktiga för Hitler. Eckart kom att gjuta nytt liv i det Tyska 

arbetarpartiet, men han menade att för det krävdes en ”Ledare, som kunde 

väcka massornas entusiasm och vinna arbetarklassens stöd” (s. 112). ”… Det 

bästa skulle vara en arbetare som kan prata för sig…”.26  

 

Ravenscroft skriver att Eckart   väntade på ”en helt annan sorts Ledare – en tysk 

Messias, som med profeten Mohammeds vältalighet och mystiska krafter skulle 

sammansmälta politik och religion till ett oheligt korståg mot den kristna 

världens ideal”( 112).  

  Ravenscroft berättar att Eckart ”och en liten inre krets av Thulemän 

förbereddes för den tyske Messias’ snara ankomst genom en hel serie 

spiritualistiska seanser,..” (s. 112). Som medium använde de ”en enkel och 

olärd bondkvinna”. Ockultisterna intresserade sig för ”de röster som talade 
 

26 Vad är det som får mig att plötsligt tänka på ”det adopterade barnet” och arbetaren Stefan 

Löfvén? Fast han kunde ju inte ”prata för sig”. Han skriver på Facebook den 10 nov 2021: 

”Det har varit sju fantastiska år och jag känner en oerhörd stolthet över att jag, en vanlig 

arbetargrabb från Sunnersta i Ådalen, har fått förmånen att leda vårt land under dessa år.” 
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genom henne när hon i nästan poetisk form djupt medvetslös talade olika 

främmande språk” (s. 112). Eckart var ceremonimästare vid dessa seanser som 

återkom regelbundet. En betydelsefull person, Alfred Rosenberg, som var tysk 

flykting från Moskva, frågade ut de andar som besatte den mediala kvinnan. Det 

var han som ”vågade kalla fram uppenbarelsebokens vilddjur – den luciferiska 

Leviathan som bemäktigat sig Hitlers kropp och själ”, skriver Ravenscroft (s. 

113). Enligt en av de deltagande medlemmarna ”var alla de närvarande slagna 

av fasa inför de mäktiga krafter de släppt lösa. Luften i rummet blev kvävande 

och outhärdlig, och mediets nakna kropp blev genomskinlig i en aura av 

ektoplasmiskt ljus”. Döda medlemmar av Thulesällskapet kallades fram ”från 

andra sidan graven” (s. 113).  

  Hela den innersta kärnan i Thulegruppen var satanister som utövade svart 

magi, berättar författaren (s. 164). Det innebar att de ”enbart sysslade med att 

med hjälp av ritualer höja sitt medvetande till samma nivå som onda och 

omänskliga intelligensers i universum, och nå ett sätt att kommunicera med 

dessa intelligenser” (s. 164).  

   Det slag av rituell magi som Dietrich Eckart invigde Hitler i härrörde delvis 

från Aleister Crowleys ”fruktansvärda sexualmagi”, berättar Ravenscroft (s. 

167). Crowley är satanismens grundare. Han insåg att han kunde använda 

sexuell energi för att skapa den verklighet han ville skapa. Ravenscroft berättar 

om de vidriga, perversa och ”ytterst sadistiska sexuella övningar” som Crowley 

ägnade sig åt för att ”få en inblick i onda makters verk och förlänas oerhörda 

magiska krafter” (s. 170).  

     

 

  Ravenscroft skriver att Hitler var impotent, men det stämmer dåligt med de 

senare uppgifterna om att han hade några döttrar, vilket jag nämnde ovan. 

Författaren menar att han bara kunde få sexuell tillfredsställelse genom ”sadism 

och masochism, genom att tillfoga andra smärta eller själv lida smärta” (s. 

176). Han berättar om Hitlers relation till sin brorsdotter, Geli, och om hur hon 

fick misshandla honom. Även Eva Braun fick misshandla honom. Hitler lär 

också ha gått till prostituerade som fått misshandla honom. Ravenscroft berättar 
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ingående om dessa perversa behov hos Hitler. 

  Den satanistiska rörelsen har blivit alltmer omfattande i världen sen 

Ravenscroft skrev sin bok, och flera källor menar att dagens Maktelit strävar 

efter att satanismen ska bli den nya världsreligionen i den nya världsordningen, i 

New World Order.  

  Sommaren 2019 meddelade den statliga myndigheten Kammarkollegiet 

att Satanistiska samfundet godkänts som registrerat trossamfund i Sverige. 

Visserligen inte mer än så – inga statliga bidrag, ingen vigselrätt. Men 

ändå…27 Jag har inte följt med i fortsättningen… 

 
Baphomet – satanismens gud 

 

  Jag fascineras mycket av de s.k. ”slumphändelser”, sammanträffanden, 

synkroniciteter, som ständigt sker i livet. När jag nu läst och skriver om dessa 

kusliga berättelser om de nazistiska ockultisternas sökande efter heliga och 

magiska föremål, ”råkar” Steven Spielbergs filmer om Indiana Jones och hans 

äventyr åter gå på TV3 under julhelgen 2021 och jag ser dem med nya ögon. 

Under fyra kvällar visas ”Jakten på den försvunna skatten” (1981), som handlar 

om sökandet efter ”Arken” med resterna av stentavlorna med de tio budorden – 

där nazisterna är motståndarna, ”Indiana Jones och de fördömdas tempel” 

”(1984), ”Indiana Jones och det sista korståget” (1989) om sökandet efter ”den 

hela Graal” samt ”Indiana Jones och kristalldödskallens rike” (2008), här är det 

sovjetiska agenter som är motståndarna.  

 

 
The Crystal Skulls28 

 
27 Satanister blir samfund – Dagen – Joakim Lundgren - 31 juli 2019 - 

https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-

1.1561176?fbclid=IwAR0u-

81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc 
28  https://skull-action.com/blogs/skull/skull-crystals   

https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://skull-action.com/blogs/skull/skull-crystals
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  Enligt vissa källor förmedlar Spielberg ofta historiska sanningar dolda i 

äventyr, för att vi ska tro att berättelserna bara är spännande fantasier. Det är 

dock svårt för tittaren att veta vad som är ”science” och vad som är ”fiction”, 

vilket lär vara Maktelitens syfte. Enligt David Icke och Ole Dammegård med 

flera källor har Makteliten en karmasyn som gör att de är tvungna att berätta vad 

de ska göra för att slippa karma (lagen om sådd och skörd). Om vi som läser 

eller ser filmen och inte förstår och inte gör motstånd så hamnar karma på oss. 

Vi får skylla oss själva… 

  Att få Spielbergs filmbilder, som knyter an till det jag läst så tydliggör och 

fördjupar det Ravenscrofts berättelser. Det berör starkt… 
 

Sion Vises Protokoll 
I ett kapitel presenterar Ravenscroft det dokument som kallas ”Sion Vises 

Protokoll” och som vissa källor kallar för ett falsarium medan andra källor 

hävdar att de är sanna. Dokumentet utgav sig för att vara ett protokoll från 

judiska världskongressen i Basel år 1897, ”där man påstods ha smitt planer på 

ett världsherravälde” (s. 115). Wikipedia, som hävdar att dokumentet är falskt, 

skriver: ”I skriften anges frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister 

vara judarnas redskap för att behärska världen”.29 

  Enligt Ravenscroft smugglade Alfred Rosenberg ut dokumentet från 

Moskva. Han blev senare nazisternas ”officielle filosof” enligt författaren (s. 

115). Rosenberg lär ha ”förstått” att det var fråga om ett förfalskat manuskript. 

Trots att han hade ”judisk härstamning” fick han bli medlem i Thulesällskapet 

sedan han visat protokollen för Dietrich Eckart. Thulesällskapet jublade över 

dokumenten och insåg deras möjligheter. Ravenscrofts berättelse om hur 

nazisterna använde sig av Sion Vises Protokoll är intressant. Om protokollen är 

sanna eller falska har diskussionens vågor gått höga, men som Sergei Nilus 

skriver år 1902 eller 1903: 

Om man jämför dessa "protokoll" med världshistoriens gång och i synnerhet med 

de senaste tidernas händelser, måste man ofrivilligt komma till övertygelsen om 

deras äkthet. Dessutom vore det svårt att anta att de skulle vara skrivna av en enda 

person med hänsyn till den framsynthet och den livsklokhet med vilka de är 

skrivna. Alla fakta och dokument, som författaren citerar, är tillfullo bevisade.30 

Jag rekommenderar läsaren att själv studera protokollen som ligger på Nätet och 

jämföra med dagens situation, snart 120 år efter Nilus text. Jag har läst dem och 

med utgångspunkt från det som har hänt över mina överblickbara decennier så 
 

29 Jag vill varmt rekommendera Jim Marrs bok ”Illuminatorden – Om det hemliga sällskapet 

som tog över världen” - http://www.piahellertz.com/Illuminatorden-

Det_hemliga_sallskapet_som_tog_over_varlden.pdf  
30 FÖRLÅTEN FALLER: SIONS VISES PROTOKOLL av S. Nilus 

https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2014/08/Sions-vises-protokoll.pdf 
 

http://www.piahellertz.com/Illuminatorden-Det_hemliga_sallskapet_som_tog_over_varlden.pdf
http://www.piahellertz.com/Illuminatorden-Det_hemliga_sallskapet_som_tog_over_varlden.pdf
https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2014/08/Sions-vises-protokoll.pdf
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verkar de vara en beskrivning av den planering sionisterna gjorde för länge 

sedan.  

  Jag vill betona att sionismen är en politisk agenda. Man behöver inte vara 

jude för att vara sionist och alla judar är inte sionister. Tvärtom finns det i Israel 

ett starkt motstånd mot sionismen från de ortodoxa judarnas sida. 

 

Men jag lämnar det till läsarens egen bedömning. Jag kan bara säga att 

protokollen är mycket läsvärda. Och tänkvärda… 

Ockultismen och Hitler 

Genomgående i sin bok beskriver Ravenscroft hur Hitler blir alltmer fascinerad 

av och aktiv inom ockultismen. Han deltog i avancerade riter för att få möjlighet 

att ”skåda in i makrokosmos och meddela sig med mörkrets makter” (s. 227). 

Hitler invigdes i ”blodets ockulta innebörd, och den roll ockulta blodriter skulle 

spela när det gällde den ariska rasens magiska mutation, en mutation som skulle 

framkalla ett nytt stadium i människans utveckling, ’övermänniskans’ födelse” 

(s. 228). 

  Ravenscrofts mycket detaljerade och konkreta berättelser om Hitlers 

träning är både fascinerande och skrämmande, mycket skrämmande… 

  Hitler blev ledargestalten i ett hemligt sällskap som kallades ”Vril” eller 

”Lysande Logen” som grundades i Berlin. ”Villkoret för medlemskap i denna 

exklusiva satanistiska krets var att man hade en hög invigningsgrad i hemliga 

läran” (s.239).  
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Jag hämtar ett belysande citat ur Ravenscrofts bok: 

Vrils invigda insåg bara alltför väl att deras syfte att åstadkomma en mutation 

inom den ariska rasen inte skulle gå att genomföra enbart med hjälp av tjugonde 

århundradets materialistiska vetenskap, som anser att alla rasskillnader enbart är 

en produkt av långvarig miljöpåverkan. Dagens vetenskap var i deras ögon en 

judisk-marxistisk-liberal vetenskap, en medelmåttornas sammansvärjning som 

inte var värd annat än förakt (s. 241) 

Denna vetenskap ersattes nu med en ”nordisk-nationalistisk vetenskap, en 

magisk världsuppfattning baserad på hemliga lärans kosmologi” (s. 242). 

Ravenscroft berättar att i denna kosmologi ”ingick tanken att också Jorden själv 

var en medveten, levande organism, ett slags gigantisk återspegling av 

människan, och att hennes fysiska och själsligt-andliga jag hade sin exakta 

motsvarighet i jordorganismen” (s. 242).  

  Det intressanta är att samma tanke ingår i Martinus’ kosmologi. Allt är liv 

i liv i liv. Vår organism är enligt Martinus ett universum för de väsen vi kallar 

mikroväsen, våra organ och celler, eftersom de är mindre än oss. Vi är celler i 

planeten Jordens organism. Jorden är ett organ i solsystemets organism. 

Solsystemet är ett organ i vårt universum, som i sin tur… Det finns ingen början 

på mikronivå och inget slut på makronivå. 

  Mycket av det Ravenscroft berättar förstår jag inte och kan därför inte göra 

en vettig sammanfattning. Bland annat om Hitlers och nazisternas djupa judehat. 

Jag tar ett par citat för att ge en aning. Himmler sa ”Judarna står lika långt från 

oss som djuren från människan”. Hitler sa: ”Jag ser inte judarna som djur: de 

står längre från djuren än vi gör” (s. 245).  

Hitlers rötter 

Här vill jag bara kort nämna den information som förmedlas bland annat av 

författaren David Icke, att Hitlers pappa var son till Baron Rothschild genom 

att Hitlers farmor tjänstgjorde som ”piga” på gården och blev gravid.31  

 

 
31 Jag rekommenderar den mycket intressanta artikeln ”Was Hitler a Rothschild?” -   

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm   

En annan märklig berättelse om Hitler skrevs av Henry Makow år 2006, men uppdaterades 

2018, ”Was Hitler an Illuminati Agent?” - https://www.henrymakow.com/001399.html  

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm
https://www.henrymakow.com/001399.html
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Henry Makow skriver enligt min översättning:  

Rothschilds son Alois Hitlers tredje äktenskap var med hans systerdotter, Klara, 

som blev Hitlers mor. Hans pappa var missbrukare och hans mamma 

överkompenserade. Hitler blev utblottad vid 18 års ålder när hans mamma dog, 

och han bodde på ett herrvandrarhem i Wien som var ett homosexuellt tillhåll.32 

Varför skulle då Hitler hata judar, eftersom Rothschilds anses vara judar. Och 

dessutom lär Rothschildklanen ha finansierat Hitler, enligt David Icke.33  

  Kan judehatet bero på att Rothschildklanen egentligen inte är semitiska 

judar, som är ättlingar till Noas son Sem, utan khazariska judar, d.v.s. en 

folkgrupp som vid 800-talet efter Kristus tvingades välja en annan religion än 

sin grymma hedniska, och valde judendomen. Om detta berättar författaren 

Arthur Koestler i sin bok ”Den trettonde stammen” (1976).  

 

Vissa obekräftade källor antyder att inga khazarjudar fängslades i de nazistiska 

koncentrationslägren, utan bara semitiska judar.  

  89% av USA:s senatorer och kongressledamöter har dubbelt medborgar-

skap i USA och i Israel. Det berättar IWB (InvestmentWatchBlog) och 

presenterar långa listor på namn och deras politiska roll. Vi vet dessutom att 

man inte får bli medlem i Israel om man inte är jude, vilket således måste betyda 

att minst 89% av de allra mäktigaste i USA är judar, även om det inte anges om 

de är semitiska judar eller khazarjudar.34  

  För historien om de khazariska judarna hänvisar jag bland annat till Preston 

James artikel ”Den dolda historien om den extremt djävulska khazariska maffian”.35 
 

32 https://www.henrymakow.com/001399.html  
33 https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm 
34 http://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-dual-

citizenship-citizenship-with-israel/ 
35 Preston James artikel - https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-

the-incredibly-evil-khazarian-mafia/ - har översatts till svenska på Bakom kulisserna -  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Noa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sem
https://www.henrymakow.com/001399.html
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm
http://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-dual-citizenship-citizenship-with-israel/
http://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-dual-citizenship-citizenship-with-israel/
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
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Frågan om vilka som ska räknas som judar eller inte diskuteras av historiker, biologer m.fl. 

forskare. Har de khazariska judarna som mål att utrota de semitiska judarna? Den frågan får 

andra undersöka. Det ligger utanför mina möjligheter. 

Andevarelser leder människans utveckling 

I ett kapitel berättar Ravenscroft om att ”Den hemliga läran” med hjälp av 

”Kosmiska Krönikan” berättar om Jordens historia. Det handlar om hur 

människan utvecklades ur ”ur det andliga makrokosmos till följd av andevarel-

sernas ständiga skaparverksamhet” (s. 247). Även denna process har jag svårt 

att beskriva på ett begripligt sätt. Även om jag förstår orden, så förstår jag inte 

”andemeningen”, det kan lätt bli missförstånd. Det handlar om andliga krafter 

som står emot varandra, de Luciferiska krafternas strid mot de gudomliga 

krafterna och att dessa olika krafter påverkar den mänskliga och samhälleliga 

utvecklingen. 

  Efter att ha läst och lyssnat på David Icke, som är den modigaste författare 

jag känner till, hånad och karaktärsmördad under decennier, men som forskare 

numera refererar till som en trovärdig källa, så är det lätt att tolka Ravenscrofts 

text som att det s.k. ”Reptilfolket” och andra utomjordiska raser är de fysiska 

företrädarna för dessa Luciferiska krafter i kampen mot människans utveckling. 

Reptilfolket fanns på Jorden för många tusen år sedan, i landet Sumer, där de 

skapade människan genom genmanipulation. De kallas också ”Annunaki”.36 

 

  

                 David Icke               Len Kasten 

 

  En annan författare som modigt vågat berätta om detta tema är Len 

Kasten, bland annat i sin bok ”ALIEN WORLD ORDER - The Reptilian Plan to 

Divide and Conquer the Human Race” (2017).37 Han menar att ”Reptilians” 

eller ”Reptiloids” har funnits på Jorden i tusentals år och att de anser att Jorden 

 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-den-extremt-

djavulska-khazariska-maffian/  
36 Jag har läst Zecharia Sitchins böcker och skrev en artikel – ”Hur blev människan egentligen 

människa? Jag läst Zecharia Sitchin och Martinus m.fl.” - 

http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf  
37 Min artikel om boken - http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-

Len_Kasten.pdf  

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-den-extremt-djavulska-khazariska-maffian/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-den-extremt-djavulska-khazariska-maffian/
http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
http://www.piahellertz.com/ALIEN_WORLD_ORDER-Len_Kasten.pdf
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är deras fädernesland eftersom de funnits här sen förhistorisk tid. Bland annat 

beskriver Kasten Hitlers och nazisternas ”pakt med reptilians”.  

  Om detta berättar även rymdforskaren William Tompkins, som enligt flera 

källor var det viktigaste vittnet till den hemliga verksamhet som bedrevs under 

Apollopro-grammet. Han berättar detta i sin ”visselblåsarbok” ”Selected by 

Extraterres-trials”, som jag berättade om ovan.38 

 
                  Det finns många statyer av ”reptilvarelser” på muséer runt om i världen 

 

  Ett avsnitt i en artikel jag nyligen läst med titeln ”Who is giving the orders 

for global depopulation of planet Earth?” (2021) ställer Mike Adams, Natural 

News, den obekväma frågan om vilka som egentligen styr och ger order om det 

som nu händer i världen,39 agendan med ”vaccin-plandemin”, d.v.s. den skapade 

Covid-19 och den pågående vaccinhysterin, vars syfte allt fler experter menar 

avser att avfolka Jorden. Under mycket lång tid har Makteliten planerat att 

minska Jordens befolkning avsevärt.40 I en annan artikel reflekterar Mike Adams 

över varför kemikalier sprids med hjälp av flygplan, s.k. ”chemtrails” och undrar 

om den terraformning som pågår med hjälp av chemtrails ”är en komplott för att 

UTROTA mänskligheten genom att terraforma atmosfären med en smog av 

föroreningar, genom att döda jordens livsmedelsgrödor och släppa lös en 

 
38 http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf  
39 Situation Update: Dead pilots, vaccine tyranny, and the exopolitical Artificial Intelligence origins behind the 

plot to depopulate planet Earth - Monday, December 13, 2021 by: Mike Adams 

 https://naturalnews.com/2021-12-13-situation-update-dead-pilots-vaccine-tyranny-artificial-

intelligence-depopulate-planet-earth.html 
40 Se exempelvis F.William Engdahls artikel - World Overpopulation? Hold On, Buddy!   – 1 

januari 2015 - http://journal-neo.org/2015/01/01/world-overpopulation-hold-on-buddy/  

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
https://naturalnews.com/author/healthranger
https://naturalnews.com/2021-12-13-situation-update-dead-pilots-vaccine-tyranny-artificial-intelligence-depopulate-planet-earth.html
https://naturalnews.com/2021-12-13-situation-update-dead-pilots-vaccine-tyranny-artificial-intelligence-depopulate-planet-earth.html
http://journal-neo.org/2015/01/01/world-overpopulation-hold-on-buddy/
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ekologisk kollaps”.41 Mike Adams reflekterar: 
 

  Vem (eller vad) skulle vilja förändra atmosfären, minska syrehalten, förstöra   

  livsmedelsförsörjningen och kollapsa den mänskliga civilisationen? Svaret borde  

  vara uppenbar: Någon eller någonting som konkurrerar med människor och som  

  inte ser någon ytterligare användning för mänskligheten. Människans liv på  

  jorden verkar nu bli "utrensat" med hjälp av ett kosmiskt etniskt rensningssystem  

  som innebär en förändrad atmosfär med låg syrenivå, som kan visa sig  

  fördelaktig för en livsform som inte redan är en naturlig del av jordens befintliga    

  ekosystem. Minskningen av solstrålning som når jordens yta skulle göra planeten  

  mer lämplig för en livsform som härstammar från en annan planet som ligger  

  längre ifrån sin hemsol än jorden ligger från vår egen sol. 

 

 
 

 I sin artikel tar Mike Adams upp tre hypoteser om vilka som påverkar 

Makteliten på Jorden: 

1) Demoner och satanistiska influenser 

2) Icke-mänskliga exopolitiska väsen 

3) Avancerade Artificiella Intelligenser, AI-system, som har sitt ursprung från 

andra rötter än människans. 

  Mike Adams betonar att det finns miljarder stjärnor som har ”jordlika” 

planeter bara i vår egen Vintergata.42 Många utomjordiska civilisationer är flera 

miljoner år äldre än mänskligheten på Jorden och de har därför en avsevärt mer 

avancerad teknik än vår. Adams menar att den tekniken kan åstadkomma 
 

41 Mike Adams (2018) TERRAFORMING has begun: “Global dimming” is a plot to 

EXTERMINATE humanity by terraforming the atmosphere with SMOG pollution, killing 

Earth’s food crops and unleashing ecological collapse - https://www.naturalnews.com/2018-

12-04-global-dimming-globalist-plotto-eliminate-humanity-terraforming-food-crops-

pollution.html - Jag översatte artikeln till svenska - 

http://www.piahellertz.com/TERRAFORMING_har_borjat.pdf    
42 Enligt Wikipedia är det över 400 miljarder stjärnor. 

https://www.naturalnews.com/2018-12-04-global-dimming-globalist-plotto-eliminate-humanity-terraforming-food-crops-pollution.html
https://www.naturalnews.com/2018-12-04-global-dimming-globalist-plotto-eliminate-humanity-terraforming-food-crops-pollution.html
https://www.naturalnews.com/2018-12-04-global-dimming-globalist-plotto-eliminate-humanity-terraforming-food-crops-pollution.html
http://www.piahellertz.com/TERRAFORMING_har_borjat.pdf
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fruktansvärda händelser när den påverkar människor på Jorden, och ”dessa 

människor har ingen aning om att de talar med en AI-superdator”. Ofta berättar 

filmindustrin, som till mycket stor del ägs av Makteliten, om sanningar men på 

ett sätt som gör att vi som ser filmerna tror att det är fantasier, vilket jag nämnde 

om ovan. I det här sammanhanget nämner Mike Adams filmen ”Eagle Eye” 

(2008).  

  Exopolitiker, som studerar ”off-world politics”, d.v.s. den forskning som 

pågår om kontakter mellan människorna på Jorden och utomjordiska civilisa-

tioner. Det mest kända namnet på området är författaren Michael Salla. Han har 

bland annat skrivit boken ”The U.S. Navy’s Secret Space Program & Nordic 

Extraterrestrial Alliance” (2017)43. Boken tar upp många intressanta teman, 

exempelvis Apolloprogrammet, relationerna med olika utomjordingar, ETs, 

president Trumps planer, verksamheten i Antarktis och mycket mera. 

  Den agenda som enligt Mike Adams och många andra källor berättar om 

och varnar för nu är hur vaccinerna kommer att döda massor med människor 

inom de kommande månaderna. Samtidigt propagerar Maktelitens ”useful 

idiots”, nyttiga idioter (lär vara Lenins begrepp) bland politiker, folkhälso-

myndigheter, sjukvården m.m. om vikten av att vi måste ta våra ”vacciner”, som 

bevisligen inte är vaccin som skyddar utan som skadar.44  

Beteendekontroll 
Jag kommer att tänka på Daniel Estulins avslöjande bok ”Tavistock Institute 

- Social Engineering the Masses” (2015).45 Den blev en omskakande ögon-

öppnare för mig. Estulin berättade att nazisterna gav order om att producera 

billiga radioapparater för hela populationen för att möjliggöra ”mass audience”, 

massmedia för den stora publiken (s. 134). Det faktum att hela Tyskland 

samtidigt kunde höra Hitlers röst och budskap gav Hitler en enorm makt att 

påverka (s. 135). Hans tal var en av de allra första massmediahändelserna i 

historien, enligt Daniel Estulin. Både Tavistock Institut och den marxistiska 

Frankfurtskolan studerande nazisternas propagandametoder mycket noggrant 

och involverade teknikerna i sin forskning och metodutveckling. Enligt Daniel 

Estulin är det huvudsakliga syftet med tanke-, beteende- och känslokontroll, 

mind control, att tvinga fram förändringar i vår livsstil, mot vår vilja och utan att 

vi inser vad som händer med oss.  

  Jag studerade fenomenet ”Mind control”, sinnespåverkan, för en tid sidan 

och skrev ett par artiklar, ”Mind control – Världen som måltavla”46 och ”Mind 

 
43 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf  
44 Jag väljer en bland väldigt många källor jag har sparat – The “Killer Vaccine” 

Worldwide. 7.9 Billion People - Prof Michel Chossudovsky -  

https://www.globalresearch.ca/the-killer-vaccine-worldwide-7-9-billion-people/5749363  
45 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf  
46 http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf  

http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf
https://www.globalresearch.ca/author/michel-chossudovsky
https://www.globalresearch.ca/the-killer-vaccine-worldwide-7-9-billion-people/5749363
http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
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control – Individer som måltavla”47 

  Många kan inte tro att någon vill manipulera och dominera oss på ett så 

otroligt infernaliskt och ondskefullt sätt och kallar det för ”konspirationsteorier” 

och vägrar tro, ”tills det är för sent”, skriver Daniel Estulin och han vill varna 

oss! Att vara förvarnad är att ha de instrument vi behöver, eller som han skriver 

”Forewarned is forearmed”. ”Det är inte upp till Gud att rädda oss, vi måste 

rädda oss själva”, skriver han. ”Vi kan inte hitta de korrekta svaren, om vi inte 

först kan ställa de korrekta frågorna!” Så sant! 

  Läsningen av Trevor Ravenscrofts ”Ödets spjut – Maktens trollspö?” 

inspirerar verkligen till att ställa frågorna, även de korrekta och svåra frågorna. 

Jag är ledsen för att artikeln blev så lång, men det var svårt att göra den kortare. 

Ravenscrofts bok lockade hela tiden fram associationer till andra böcker och 

artiklar som jag gärna ville nämna i hopp om att inspirera läsaren till egna 

studier. 

  När man tror sig vara färdig med en text är det inte så klokt att börja 

Googla igen – vilket jag gjorde och hittade en mycket intressant artikel om hur 

Hitler planerat att mörda Rudolf Steiner. Jag väljer att inte låta den artikeln 

påverka min text, utan rekommenderar läsaren att själv studera artikeln för att få 

ännu ett perspektiv på Ravenscrofts berättelse.48 Risken är annars att min artikel 

blir längre. 

 

   

 
47 http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf - Båda artiklarna publicerades i DSM 

nr 4/2017 och nr 1/2018. 
48 ”Hitlers mordkomplott mot Rudolf Steiner”  av Johannes Ljungquist -  
 http://blogg.ljungquist.org/archives/tag/longinus-spjut 

Idag, den 1 januari 2022, när jag publicerar 

min artikel om ”Ödets spjut” får jag 

information om en bok jag inte läst men vill 

informera om för den intresserade. Richard 

Tedors studie  ”Hitler's Revolution: 

Ideology, Social Programs, Foreign 

Affairs” (2021) förklarar hur Hitler inom 

fyra år förvandlade Tyskland från en 

bankrutt nation till Europas mäktigaste. Det 

gjorde honom populär bland de allra flesta 

tyskar, men avundsjuk och hatad av ledare i 

grannländerna. Denna studie utmanar den 

ortodoxa versionen av historien.  

Jag konstaterar att alla mynt har två sidor… 
 

http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
http://blogg.ljungquist.org/archives/tag/longinus-spjut

