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Q-ANON  

- An invitation to 

The Great Avakening 

By WWG1WGA (2019) 

Pia Hellertz, maj 2020 

 

Jag har läst en av de märkligaste böcker jag någonsin läst, ”Q-ANON -  

An invitation to The Great Avakening”. Författarna skriver under förkortningen 

WWG1WGA, ”Where We Go 1 We Go All”. Det är en slogan som den grupp 

som kallar sig QAnon använder. En källa menar att slogan är hämtad från 

filmen ”White Squall”, ”Den vita stormen”.1 Slogan förknippas också med den 

mördade presidenten John F Kennedy som hade den på sin skeppsklocka. 

 

                                      

På första sidan i boken, där författarna kort namnges finns en bild på skepps-

klockan. De flesta av de 12 författarna har pseudonymer och är tydligen kända 

bloggare i USA. Jag känner själv bara igen skribenten Sarah Westall från 

artiklar på nätet men jag förstår på författarnas texter att de är kända och lästa 

bloggare. 

  Inledningen är dramatisk: ”This is the beginning!” ”Detta är början…” 

Den är skriven som ett team ”som vi alltid gör” (s. 2). ”Vi” är ”det verkliga 

folket med verkliga jobb, verkliga familjer och verkliga framtider” (s. 1) Det 

gemensamma för författarna är att de följer Q och de poster Q förmedlar på 

 
1 What Is QAnon? The Craziest Theory of the Trump Era, Explained – Will Sommer – 20 mars 2019 - 

https://www.thedailybeast.com/what-is-qanon-the-craziest-theory-of-the-trump-era-explained  

Källan är skeptiker som förlöjligar fenomenet Q. 

 

https://www.thedailybeast.com/what-is-qanon-the-craziest-theory-of-the-trump-era-explained
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Twitter. Det gemensamma är också att de är patrioter och Trumpsupporters. 

Deras intention är att återställa makten till det amerikanska folket, till ”We the 

People”, till Vi Folket. 

  "We the People" finns i den första meningen i Förenta staternas konstitu-

tion. Här är texten där "Vi folket" hittas enligt min översättning: 

”VI FOLKEN i Förenta staterna, för att bilda en mer perfekt union, upprätta 

rättvisa, försäkra inhemskt lugn, tillhandahålla det gemensamma försvaret, 

främja den allmänna välfärden och säkra frihetens välsignelser för oss själva och 

våra efterkommande, påbjuda och upprätthålla denna konstitution för Förenta 

staterna.”2 

 

I boken berättar de olika författarna om sina olika erfarenheter med QAnon. De 

menar att detta är en inbjudan till The Great Awakening, till det stora uppvak-

nandet.  

Planen för att rädda världen 

En kapitelförfattare, Joe M, menar att när vi förstår ”The Plan to Save the 

World”, planen för att rädda världen, så kommer vi bättre att förstå varför 

Donald Trump blev vald till president och vad som exakt menas när han säger 

att han vill ”drain the swamp”, dränera träsket (s. 3).3 

  Joe M frågar varför vi ständigt verkar vara i krig, varför vi verkar vara i 

evig skuld, varför det finns fattigdom och kriminalitet. Han menar att det finns 

en förklaring till allt och att det också finns ett bakomliggande syfte. Han 

betonar att allt beror på att en kriminell maktelit har sina tentakler in i Ovala  

Rummet i Vita Huset, i Bryssel, i Vatikanen och i brittiska kungahuset. ”De 

 
2 We The People – 22 dec. 2019 - https://kids.laws.com/we-the-people 
3 Se den fantastiska videon ”Q-The Plan To Save The World” som Joe M har publicerat - 

https://www.youtube.com/watch?v=KVeDKuHPDK8&feature=emb_logo 

I videon berättar Joe M samma sak som han skrivit i detta kapitel. 

https://kids.laws.com/we-the-people
https://www.youtube.com/watch?v=KVeDKuHPDK8&feature=emb_logo
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kröp obemärkta in” (s. 4). De har samlat på sig världens rikedomar. De skapade 

ett penningsystem som kallas Centralbanker som lånar ut pengar till regeringar 

mot ränta, vilket gör att länder har hamnat i en evig skuldsituation och därmed 

är helt bundna till Makteliten (s. 5).  

  Men, skriver Joe M, ”det finns goda människor. En blev president för USA 

i januari 1961”. John F Kennedys namn nämns inte, men alla förstår. Kennedy 

kände till dessa kriminella och försökte göra sig av med dem, men han förstod 

aldrig hur mäktiga de var, skriver Joe M. Vi vet hur det gick för JFK. Även 

president Ronald Reagan hade goda intentioner. Även han blev utsatt för 

mordförsök.  

Deep State – Djupa Staten 

Den kriminella Makteliten kallas också Deep State – Djupa Staten. Varje 

president efter Reagan har varit en del av Deep State. ”Med varje dålig 

president ökade Amerikas skuld och världen sjönk allt djupare” (s. 6). Sen 

beskriver Joe M hur detta gått till. Fabriker som förstörts, arbetslösheten som 

ökade, folk som blev sjukare, droganvändningen som ökade, förstörelsen av 

Irak, Syrien och Yemen med meningslösa krig, massförflyttning av människor 

till Europa, ISIS, terrorism, fattigdom och folkmord. Men Joe M menar att 

medan den kriminella makteliten diskuterade och gjorde upp planer på 

Bilderberggruppens årliga möten, så gjorde ”de goda grabbarna”, ”the good 

guys”, upp sina egna planer.  

  I och med att Internet kom in i varje människas hem så blev det möjligt för 

människor att studera och undersöka och det blev då också möjligt att avslöja 

och sätta punkt för det som pågick. ”Vi blev sammankopplade, spårbara och 

övervakade – men så blev även dom!” (s. 7) ”Dom” blev beroende av e-post, 

SMS och ständig kommunikation, men det blev också ”De Goda”. Detta gjorde 

det lättare för ”Dom” att genomföra sina kriminella aktiviteter, men de kunde 

också lättare avslöjas.  

  I den här nya informationstiden så behövde militären sin egen säkerhets-

tjänst så de skulle kunna hålla koll på cyber-kriminaliteten. ”De kallade den 

NSA, the National Security Agency” (s. 7). Joe M betonar att betydelsen av NSA 

inte kan undervärderas. Nu finns vartenda telefonsamtal, vartenda e-mail, 

vartenda SMS från alla apparater samlade på ett ställe.   

Planen för att återta världen 

”The Good Guys” planerade nu att utveckla en PLAN för att återta världen från 

the Cabal, Makteliten, och ge den tillbaka till folket. Det krävde allianser med 

många länder eftersom de kriminella hade globala kontakter på många områden 

i många länder.  

  Det blev ett val mellan två möjligheter för Amerika, skriver Joe M. 
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Antingen att genomföra en militärkupp för att bemäktiga sig kontrollen över 

regeringen från den ”Cabal puppet”, ”Maktelitens nickedocka” som fanns i 

Vita huset. Eller att vinna makten legitimt, genom att ta kontroll över regeringen 

och NSA och avslöja de kriminella och arrestera dem.  

  Det första alternativet skulle inte bli så fördelaktigt för det amerikanska 

folket. Så det måste bli det andra alternativet. Men då måste man hitta en 

kandidat som kunde vinna folket och som dessutom måste vinna stort. Ett 

problem var ju att röstmaskinerna var påverkade av de kriminella i flera stater, 

bland annat i Kalifornien. Man måste få en avgörande seger. 

   De goda patrioterna inom den amerikanska militären och deras globala 

partners bad Donald Trump att låta sig nomineras som president. Det visade sig 

att Trump blev ett bra val eftersom han lyckades vinna trots valfusk. Han var en 

patriot och han var älskad och beundrad av folket. Han var dessutom inte 

intresserad av att bli en del av Makteliten, eftersom de hatade Amerika.  

  ”Det var då vi såg det plötsliga hatet dyka upp”, skriver Joe M (s. 8). 

Makteliten var chockerad över valförlusten och mobiliserade nu sin del av 

säkerhetstjänsten, massmedia och tekniken för att ta tillbaka makten. Mäktiga 

intressen försökte nu göra allt för att få Trump ställd inför riksrätt.  

  Joe M skriver att världen nu upplever ett dramatiskt hemligt krig av 

”bibliska proportioner” som bokstavligen kan beskrivas som kriget om Jorden, 

”ett krig mellan onda och goda krafter” (s. 8). Han menar också att ”det verkar 

som om de goda krafterna håller på att vinna”, även om många av de kriminella 

i makteliten fortfarande är fria. Han nämner namn som Hillary Clinton, Bush 

och Obama. Men nu har man Q.  

  De goda krafterna som hade kontroll över NSA började genom Q sprida 

den rörelse som kom att kallas ”The Great Awakening” (s. 9). Det startade via 

”underjordiska kanaler” och började så småningom komma in i massmedia. De 

kriminella som nu blir alltmer avslöjade och arresterade är berömda politiker, 

skådespelare, sångare, företagsledare och celebriteter. Det är människor som vi 

tidigare litat på och beundrat som nu avslöjas.   

  Joe M lovar att ”de goda krafterna” kommer att finnas till hands för att 

förklara och hjälpa oss alla förstå det som kommer att hända. Han skriver: ”Dom 

av oss som följt Q från början kommer att vara här för att hjälpa dig förstå de 

kommande händelserna”. Han säger också: ”Vi förstår nu att problemet aldrig 

var kapitalism eller socialism, demokrater eller republikaner, svart eller vit, 

muslimer eller kristna. Vi vet nu att det var en mycket mäktig kriminell elit som 

hade för mycket makt” (s. 9).  

  Vår utmaning är då att lyssna. Jag tänker ofta på dem som sagt: ”Varför 

var det ingen som sa nåt!” Nu säger många mycket och ibland högt – men 

lyssnar vi? 
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  En författare citerar den förre generalen och militäre underrättelse-

chefen Michael Flynn och hans tankar om den ”digitala armén”. Han skriver 

bland annat:  

”Vi har en armé… Vi har en armé av digitala soldater. Det är vad vi kallar dem, 

vad jag kallar dem, eftersom det är ett folkuppror, det drivs som ett uppror. … 

Det amerikanska folket beslöt sig för att ta över informationsidén. … och de 

gjorde det via sociala media” (s. 11) 

Michael Flynn verkar vara en viktig person för Q-rörelsen. Är det därför han 

blev utsatt för attacker?  

  Jag kom tidigare i kontakt med hans namn i samband med Pizzagate, d.v.s. 

avslöjandet av den pedofilring som visade sig involvera Hillary Clinton, John 

Podesta med flera.4 Flynn blev utsparkad i kylan. Han verkar ha kommit alltför 

nära denna pedofilverksamhet,5 men har nu återupprättats. Trump säger att 

Flynn ”var en oskyldig man. Han är en verklig gentleman. Han blev måltavla 

för Obama-administrationen och han utnyttjades för att man försökte fälla en 

president. Det de har gjort är skamligt och jag hoppas att de får betala ett högt 

pris för det.”6 

  Jag har i skrivande stund bläddrat i en annan mycket märklig bok, ”White 

Hats – Swamp Creatures and QAnon – A Who’s Who of SpyGate” av Captain 

Roy D. Boken är dedicerad till ”Löjtnant general Michael Flynn” med ett foto 

på honom samt hela det citat som jag hämtade en del av ovan om ”digitala 

soldater”. 

        
                                        Michael Flynn 

 
4 Min artikel om Pizzagate - http://www.piahellertz.com/Pizzagate-

Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf 
5 American Empire Exposed  - Joachim Hagopian - February 25, 2017 -  

https://empireexposed.blogspot.se/2017/02/pizzagate-turned-pedogate-leads-to.html  
6 Triumf för Trump - Justitieministeriet lägger ned hela utredningen av Michael Flynn – 8 

maj 2020 - https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/08/triumf-for-trump-justitieministeriet-

lagger-ned-hela-utredningen-av-michael-flynn 
 

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
https://empireexposed.blogspot.se/
https://empireexposed.blogspot.se/2017/02/pizzagate-turned-pedogate-leads-to.html
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/08/triumf-for-trump-justitieministeriet-lagger-ned-hela-utredningen-av-michael-flynn
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/08/triumf-for-trump-justitieministeriet-lagger-ned-hela-utredningen-av-michael-flynn
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  Det är ingen bok man läser från pärm till pärm. Det är en märklig 

uppslagsbok, en encyklopedi över SpyGate, med cirka 175 poster med namn på 

personer som på något sätt är involverade både på den ”onda” och den ”goda” 

sidan. Allt från Clintons, Podestas och Obamas på den mörka sidan och 

Edward Snowden, Julian Assange, Michael Flynn och en överraskning är 

David Wilcock, som bland annat gör serien ”Ancient Aliens” om UFO och 

utomjordingar, på den ljusa sidan. Wilcock avslöjar sitt intresse för Q och Q 

avslöjar sitt intresse för de teman Wilcock avslöjar. Bokens text är inte möjlig 

att förstå fullt ut för den oinsatte eftersom den är full av kodade Q-meddelanden 

som ”förklaras” av författaren Captain Roy D. Men för den insatte och 

intresserade Q-följaren måste den vara en guldgruva med information.  

  Detta med anledning av att general Michael Flynn verkar var lite av en 

förgrundsfigur för Q-rörelsen. Undrar om jag kan få lov att räkna mig till den 

”digitala armén” och kalla mig en ”digital soldat”? Jag gillar tanken… 😊  

Vem är Q? 

Q är en eller flera mystiska och hemliga personer som förmedlar information 

med kryptiska och kodade inlägg på en kanal som kallas 8Chan. Ingen 

utomstående, inte ens bokens författare, vet vem eller vilka Q är. Det spekuleras 

en hel del i sociala medier. Allt från skeptikerna som driver teorin att Q är en 

PsyOp, d.v.s. en psykologisk operation som drivs av de mörka krafterna, 

Makteliten, till dem som ser Q som en del av världens frälsning med Trump i 

ledningen. När Q använder Q+ så tror man att det är Trump själv som Twittrar.  
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  I kapitlet ”When Will It Become Mathematically Impossible” av de två 

författarna SpaceShot76 och RedPill78 diskuteras bevis. I Qs värld är bevis 

guld värda, skriver författarna. Det handlar om att bevisa att Q har en mycket 

nära koppling till Trump (s. 13).  

  Den 5 oktober 2017 hade Trump en middag för militära ledare och deras 

hustrur. Då säger Trump kryptiskt till media: ”Vet ni vad det här representerar? 

Kanske är det lugnet före stormen. Det kan det vara … Lugnet… Lugnet före 

stormen…!” (s. 14) 

 

Sen dess har massmedia och alternativa media spekulerat och försökt analysera 

vad han menade. Nästan exakt en månad senare, den 2 november 2017, skrev Q 

samma fras: ”Lugnet före stormen!” Före middagen poserade Trump i Ovala 

rummet med ett stort antal officerare. 

 

  Den kanadensiske forskaren Kenneth B. Storey, som är verksam inom fält 

som bland annat biokemi och molekylär biologi, berättar i en video om vad han 

menar är Qs, de Vita Hattarnas och Trumps plan gentemot Deep State och 

utifrån sin tolkning beskriver vad han tror kommer att hända i framtiden. Han 

berättar att en grupp på 23 generaler och amiraler kom överens med Trump 



8 

 

omkring tre år före valet att om han ställde upp så skulle han ha deras fulla stöd.  

Storey berättar också att Mikael Flynn rensat upp inom NSA. Han berättar också 

att det gjorts minst tre mordförsök på Trump. Föredraget innehåller mycket 

intressant och tankeväckande information.7 

  Många undrade om Q var en ”larp”, ”live action role play” inom 

regeringen, ”kanske en annan Edward Snowden eller Julian Assange, etc…?” 

(s. 15) Författarna menar att man fick svaret den 1 november 2017 när Q skrev 

en text som avslöjade att man hade en mycket hög säkerhetsklassning, samma 

nivå som presidenten och andra tjänstemän på mycket hög nivå som exempelvis 

militära ledare.  

  Trump gav en antydan på Twitter vid något tillfälle att han var en del av Q. 

Ett fåtal inlägg av Q signeras Q+ så man antar att det är Trumps egna inlägg. 

Allt eftersom tiden gick fann Q-följarna att det fanns en synkronicitet mellan Qs 

inlägg och president Trumps tweets. Författarna tar upp några exempel. Det är 

mycket symbolik. Författarna avslutar sitt kapitel med att konstatera att Q är 

verklig, att Q-teamet samarbetar med Trump och att Q+ är president Trump 

själv.  

Q är äkta 

Lori Colley som beskriver sig själv som en bloggare, forskare, hustru, mamma 

och mormor, berättar att hon slutade med sitt arbete som informationschef för en 

kristen församling år 2015 och valde att berätta sanningar eftersom hon kände 

att Gud ville det.  

  Hon berättar i sitt kapitel om hur hon kom att inse att Q faktiskt var äkta. 

Hon berättar att många känner sig tveksamma och skeptiska till Q och vill ha 

bevis. Hon berättar om några händelser som till slut övertygade henne. 

Händelser som kan tyckas som skämt eller tillfälligheter, men som tillsammans 

blev övertygande.  

  President Trump aviserade starten på ”uppvaknandet” den 6 oktober 2017, 

några veckor innan Q publicerade sin första post. Hon upprepar samma händelse 

som tidigare författare, när Trump i samband med middagen med militära ledare 

och deras hustrur, säger att det är ”lugnet före stormen” (s. 35). 

  Lori Colley nämner den globalistiska agendan som bland annat handlar om 

reducering av världens befolkning och globalisternas strävan efter total kontroll 

över världen och mänskligheten. Hon refererar till Agenda 2030 som i förföriska 

 
7 Yrsa Häggström som driver bloggen Bakom kulisserna har transkriberat Kenneth B Storeys 

föredrag och dessutom översatt. Den finns på Vem hjälper Trump? Här är hans stab – 15 jan. 2019 

-  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/02/02/vem-hjalper-trump-har-ar-hans-stab/  

Videon finns på THE TRUMP/Q PLAN FOR THE D33P STAT3 - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ke2mY7V1mUA 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/02/02/vem-hjalper-trump-har-ar-hans-stab/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ke2mY7V1mUA
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ordalag berättar om maktelitens planer och konstaterar att ”det är riktigt otäckt” 

(s. 36).8 Hon berättar också om de ständiga attackerna mot president Trump, 

försöken att få honom åtalad för kontakter med ryssarna, för att han initierat 

”false flag”-attacker som exempelvis bombning av New Yorks tunnelbana, med 

mera.  

  Lori Colley beskriver dessa globalister som ”den rena ondskan”, med 

korruption, stölder, mord och utpressning. Allra värst är kidnappningen,  

tortyren, våldtäkterna och offrandet av barn. Förövarna är Luciferianer och 

Satansdyrkare. De driver pedofilnätverk över hela världen, även via Vatikanen, 

och detta döljs bakom välgörenhetsorganisationer och myndigheter som sägs ska 

skydda och tillvarata barns intressen. 

  På senare tid har andra källor avslöjat att exempelvis Moder Theresas 

välgörenhetsorganisation samarbetat med Clinton Foundation för att kidnappa 

och sälja barn för pedofili, för att ta organ från dem till organtransplantationer 

samt för slavarbete. Ett tragiskt och omskakande avslöjande gjordes under 2019 

då den indiska regeringen beordrat en undersökning av den barnomsorgsan-

läggning i Indien som drivs av Missionaries of Charity, ”välgörenhetsmissio-

närerna”, som är en del av den romersk-katolska kyrkans organisation. Den 

grundades av Moder Teresa. Organisationen avslöjades med att handla med barn 

för vinstens skull efter det att en nunna och en anställd arresterats för handel 

med barn.9 Enligt en uppgift samlade organisationen in miljoner till Vatikan-

staten.10 

 

Pedogate och Pizzagate 

Det är inte helt lätt att förstå texten när Lori Colley berättar om dels vad Q 

skriver, dels vad som händer i verkligheten. I ett avsnitt kommer hon in på de 

barn som kidnappas och som används för pedofili bland annat. Hon nämner 

John Podesta som var Hillary och Bill Clintons nära rådgivare och som visade 

sig vara en del av ett pedofilnätverk tillsammans med sin bror Tony Podesta, ett 

 
8 Jag har skrivit två artiklar om Agenda 2030 - 17 mål för att totalt förändra vår värld - 

Agenda 2030 Del 1 - http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf och 

Del 2 - http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf  
9 Mother Teresa’s Order Has Been Caught Trafficking Babies In India – av Arjun Walia – 31 juli 

2019 - https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-

caught-trafficking-babies-in 

india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-

uW1gTpI 
10 Moder Teresa var barnhandlare och samlade in miljoner till Vatikanen – 28 juli 2019 – artikeln är en 

översättning från EndofTheAgeHeadlines  skriven av Michael Warren - 

https://bakomkulisserna.biz/2019/08/02/moder-teresa-var-barnhandlare-och-samlade-in-

miljoner-till-vatikanen/ 

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf
https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.washingtonexaminer.com/author/michael-warren
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/02/moder-teresa-var-barnhandlare-och-samlade-in-miljoner-till-vatikanen/
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/02/moder-teresa-var-barnhandlare-och-samlade-in-miljoner-till-vatikanen/
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nätverk som kom att kallas Pizzagate.11 Bröderna Podesta var nära vänner med 

den märkliga konstnären Marina Abramovic, som bjuder in till ”spirit 

cocking” där hon blandar ”kroppsvätskor” och skapar bläck som hon målar med 

(s. 38).  

 

De inblandade avslöjar själva på olika sätt vad de sysslar med. Bland annat visar 

John Podesta upp sina händer med ockulta symboler. 

 

                                  

Q skriver: ”Deras symbolism kommer att bli deras fall!” (s. 39) 

Handeln med barn börjar stoppas 

Den 31 augusti 2018 berättade Q att handeln med barn började stoppas på flera 

platser (s. 40). Trump och Q har gjort detta till en prioriterad fråga. Lori Colley 

berättar ganska detaljerat om olika turer i denna kamp mellan de olika krafterna.  

  En skrämmande uppgift som jag inte sett tidigare och som Colley berättar 

är att även Röda Korset, liksom Clinton Foundation och John McCain’s 

Foundation är mycket involverade i människohandeln. Röda Korset??? Hon 

 
11 Jag skrev en artikel som finns på min Boksida - Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet?- 

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf  

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
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nämner också jordbävningen i Haiti där bland annat Hillary Clinton var 

involverad i att många barn försvann. Colley skriver att den dagen när allt detta 

blir helt avslöjat så kommer det Demokratiska partiet inte längre att kunna 

existera. För mig har det länge varit en gåta att just det ”demokratiska” partiet 

ägnar sig åt så mörka verksamheter, men det kanske är ett led i den förföriska 

agenda som dessa vänsterkrafter vanligtvis använder? 

  Planned Parenthood, som officiellt har omfattande rådgivning och 

verksamhet inom en rad områden, däribland sex- och samlevnad, reproduktiv 

hälsa, preventivmedel och abort, har visat sig vara en enorm ”kassako” för det 

Demokratiska partiet, genom sin mörka verksamhet bakom kulisserna (s. 43). 

Colley skriver att ”okunskapen är vår värsta fiende” (s. 43). Hon undrar hur 

många som skulle stödja Hillary Clinton om de visste att: 

- Hillary Clintons mentor var Robert Byrd som var stormästare i Klu Klux Klan 

- Hillary Clintons lärare och vän var Saul Alinsky, en man som dedicerat sin 

bok ”Rules for Radicals” till Lucifer, och att 

- Hillary Clintons hjältinna var Margret Sanger som grundade Planned 

Parenthood och som stödde den eugenetiska rörelsen, d.v.s. den rörelse som 

stödjer rashygien. Hillary Clinton avslöjades i mars 2013 med att säga om de 

svarta amerikanarna: ”Håll dem svältande, håll dem blinda, håll dem dumma!” 

(s. 43).  

  Lori Colley konstaterar att Planned Parenthood inte alls handlar om att 

stödja och hjälpa kvinnors hälsa och fria val om sin kropp, utan att det helt och 

hållet handlar om pengar.  

  I skrivande stund avslöjas mer och mer för varje dag som går om barnen 

som blir räddade från underjordiska grottor och tunnlar. Pseudonymen 

Slaughter avslöjar i en mycket informativ artikel att när Trump med hjälp av 

seniora officerare valts till president så började han en storskalig operation för 

att tillintetgöra maffian i världen, alla dem som skadar mänskligheten.12 Han såg 

också till att det fanns resurser för att träna en armé för ett ”asymmetriskt krig”, 

vad det nu betyder. Slaughter berättar att dessa soldater gick ner i underjordiska 

tunnlar och grottor och räddade 35,927 barn runt om i världen. Slaughter 

berättar att operationen kallas ”The Storm”. 

 
12 35,927 Children Rescued From Giant, Thermonuclear Blasted Underground Facility [Fixed broken vids] 

https://adrenogate.wordpress.com/2020/04/04/34947-children-rescued-from-giant-

thermonuclear-blasted-underground-facility/?fbclid=IwAR2Ahq7mxHvR1jVrMhK1-

mQr01zwHcNnAWjJLITxcXQZLca3TyLNKEJemRw 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reproduktiv_h%C3%A4lsa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reproduktiv_h%C3%A4lsa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Preventivmedel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abort
https://adrenogate.wordpress.com/2020/04/04/34947-children-rescued-from-giant-thermonuclear-blasted-underground-facility/?fbclid=IwAR2Ahq7mxHvR1jVrMhK1-mQr01zwHcNnAWjJLITxcXQZLca3TyLNKEJemRw
https://adrenogate.wordpress.com/2020/04/04/34947-children-rescued-from-giant-thermonuclear-blasted-underground-facility/?fbclid=IwAR2Ahq7mxHvR1jVrMhK1-mQr01zwHcNnAWjJLITxcXQZLca3TyLNKEJemRw
https://adrenogate.wordpress.com/2020/04/04/34947-children-rescued-from-giant-thermonuclear-blasted-underground-facility/?fbclid=IwAR2Ahq7mxHvR1jVrMhK1-mQr01zwHcNnAWjJLITxcXQZLca3TyLNKEJemRw
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I artikeln redogör författaren för de olika underjordiska baser som finns bara i 

USA. Helt otroligt! Mellan baserna går det tunnlar där man färdas med farkoster 

som kör mycket fort. 

 
Det här är en underjordisk byggnad med 48 våningar. 

  Tillbaka till Lori Colley. Hon skriver att ”the bad guys” vill ha en 

världsregering med två klasser, den regerande eliten och ”arbetsbin” som är 

utbytbara (s. 44). Men ”de goda” verkar vara på väg att vinna. Colley skriver att 

Q-rörelsen inte skulle vara intressant om inte det vore så att det finns en massa 

tecken på att det goda är på väg att vinna och att Q verkar vara en del av den 

kraften. Sen tar hon några exempel.  

  Ett exempel är att regeringen genom en ”Executive Order”, EO, en 

”presidentorder”, fått tillåtelse att genomföra militära tribunaler istället för att 

använda det civila rättssystemet, som visat sig vara mycket korrumperat (s. 45). 

En annan EO tillåter att man får konfiskera egendom från personer som är 

involverade i missbruk av mänskliga rättigheter eller korruption. ”They are 

going to lose their piles of money” – ”De kommer att förlora sina högar med 

pengar” (s. 45). 

https://www.sfagi.gr/wp-content/uploads/2020/04/vaseis-tunel-underground-dumbs.jpg
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  Q skriver att man ska lita på den amerikanske advokaten John Huber, som 

har 470 jurister till sitt förfogande samt en administrativ stab som arbetar under 

Michael Horowitz, generaldirektören för Justitiedepartementet. 

  Lori Colley skriver road att Barak Obama undertecknade en EO år 2012 

som skulle ge presidenten total makt  och kontroll över den amerikanska 

massmedia, inklusive Facebook, Twitter med flera i händelse av nationell kris. 

Det var en uppdatering av en lag från 1934. Colley skriver att hon kan slå vad 

om att detta gjordes eftersom man var så säker på att det var Hillery Clinton 

som skulle vinna och som därmed skulle få användning för ordern (s. 46). 

 

16-årsplanen för att förstöra Amerika 

Lori Colley skriver att det behövs ytterligare en information för att visa att det 

handlar om en kamp för våra liv. Planen var att Obamas 8 år skulle följas av 

Hillarys 8 år för att förstöra ekonomin, reducera militären och ta bort Second 

Amendment som enligt min översättning säger: ”En väl organiserad milis,13 

som är nödvändig för säkerheten i en fri stat, samt människors rätt att äga och 

bära vapen, får inte kränkas". De punkter för förstörelseplanen som Colley tar 

upp är: 

- Män och kvinnor med hög moralisk karaktär skulle plockas bort från 

regeringen. 

- Befolkningskontroll skulle införas över hela världen (genom att använda 

mediciner och tillsatser till mat och vatten för att förgifta oss, samt en 

transgenderrörelse, hat mot manligheten och en spridd androgynitet.  

- Öppna gränser. 

- Regeringen skulle kontrollera media och tysta opposition. 

- Globalisterna skulle sitta i Högsta Domstolen  

 
13 En milis är en militär eller paramilitär enhet. Den bygger på mobilisering av civila 

medborgare, vilka oftast har ingen eller endast kort militär utbildning. (Wikipedia) 
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- Kulminationen skulle bli det tredje världskriget (s. 46ff). 

För Makteliten är vi bara en fårskock och boskap. Colley skriver att ”Bara Gud 

vet i vilken utsträckning de stökar till med vår atmosfär, vår mat, våra jordar, 

vårt vatten med mera för att manipulera vår biologi” (s. 47). Hon fortsätter: 

”De har under flera generationer korrumperat våra barn vid tidig ålder i 

skolan” där genusfrågor har ifrågasatts för att förvirra barn. Sångerskan Celine 

Dion har introducerat ”genusneutrala” barnkläder med syfte att ”frigöra” 

barnen från traditionella roller som pojke och flicka, skriver Colley och betonar 

att detta är ett satanistiskt sätt att tänka.  

 
Celine Dions könsneutrala kläder är synnerligen politiska 

När man Googlar på bilder med Celine Dions könsneutrala kläder för barn så 

blir den satanistiska och globalistiska agendan mycket tydlig.  

  Lori Colley avslutar sitt kapitel med att konstatera att Q är en rörelse för 

patrioter. Q är också Bibeltroende. Q stoppar in Bibelord då och då in sina 

inlägg.  

Att koda och tolka Q 

I ett kapitel hjälper författaren SerialBrain2 oss att försöka förstå Qs Twitter-

inlägg. För mig är inläggen i princip obegripliga. De är förkortningar, koder, och 

korta frågor, ord som amerikanare kanske lättare förstår.  

  SerialBrain2 beskriver att de krafter som styr en nation är tre: social makt 

(trossystem, myter, rättvisa, media m.m.), politisk makt (rättssystemet, det 

administrativa systemet m.m.) samt den ekonomiska makten (hur pengar 

förmedlas, marknaden m.m.) (s. 53). De som kontrollerar dessa tre områden har 

makten i en nation och de som kontrollerar den mäktigaste nationen på Jorden 

kontrollerar världen. ”Gud vet det, Satan vet det, Trump vet det, Vatikanen vet 

det, Deep State vet det, Bohemian Grove vet det, nästan alla vet det”, skriver 

SerialBrain2” (s. 53).  Rothschildklanen vet det också. Ett talande citat: 
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” Låt mig utfärda och kontrollera en nationens pengar och jag bryr mig inte om vem som 

skriver lagarna” 

 

  Författaren fördjupar sin analys och konstaterar att infiltrationen av den 

politiska strukturen av de onda och hemliga krafterna inte är en konspirations-

teori. Den är i högsta grad verklig. Onda krafter har använt hemligheter, 

utpressning och andra ockulta medel för att kontrollera USAs politiker under 

decennier. Tills Trump blev president. Hans agerande sen dess har visat att han 

inte låter sig kontrolleras, menar SerialBrain2. 

  Resten av kapitlet överlåter jag till läsaren att studera. 

Att förändra berättelsen 

Författarna Pamphlet & Radix tar i sitt kapitel upp temat Trump och media. De 

berättar bakgrunden till att media används av makten som ett propaganda-

instrument. Syftet är ”social ingenjörskonst”, att med sociala medel exempelvis 

via utbildning, underhållning och massmedia kontrollera befolkningens 

beteenden, åsikter, attityder och känslor. Ett litet exempel som författarna tar 

upp är begreppet ”konspirationsteoretiker” som skapades av CIA i samband 

med mordet på president John F Kennedy för att användas på personer som var 

kritiska till den officiella versionen av mordet.  

  Social- och beteendevetenskaperna förmedlar teorier och metoder för att 

påverka. För mig som är social- och beteendevetare blev det lite av en chock när 

jag insåg vad jag studerat och förmedlat i min undervisning på universitetet. Min 

ögonöppnare var Daniel Estulins bok ”Tavistock Institute - Social Engineering 

the Masses” (2015). Jag gör ett litet utdrag ur min artikel om boken: 

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. 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 författaren. Daniel Estulin 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 
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inte hitta de korrekta svaren, om vi inte först kan ställa de korrekta frågorna!” Så 

sant!14 

Första gången som psykologin användes som ett medvetet vapen var enligt 

Daniel Estulin i Nazi-Tyskland, i synnerhet kopplat till eugenetik, rashygien. 

Nazisternas favoritteoretiker och favorittekniker var psykiatrikerna, enligt 

Estulin. Den amerikanska makteliten har samma idéer. 

Delfimetoden 

Pamphlet & Radix berättar att Rand Corporation utvecklade Delfimetoden på 

1950-talet, ursprungligen för att förutspå teknikens påverkan på krigföring (s. 

95). Rand är enligt den officiella beskrivningen ”en tankesmedja som 

härstammar från flygplanstillverkaren Douglas i USA. Organisationen startade 

officiellt 1946 och har som uppgift att verka för vetenskap, utbildning och 

välgörenhet i det allmännas intresse. Målet är att öka välfärd och säkerhet i 

USA.” (Wikipedia) 

   Jag kom i kontakt med Delfimetoden i samband med att jag läste Rosa 

Koires bok ”Behind the Green Mask: U.N.Agenda 21” (2011). Jag gör ett 

längre utdrag från min artikel om hennes bok:15 

Rosa Koire berättar om hur makthavarna i USA använder sig av en version av 

Delfimetoden för att få igenom sina beslut utan alltför svår opposition, och för att 

få fram beslut baserade på konsensus. Metoden utvecklades av forskare vid 

RAND Corporation i Kalifornien på 1950-talet för att förbättra och effektivisera 

beslutsprocesser. Enligt Rosa Koire var syftet att under kalla kriget använda 

metoden som en slags tankekontrollmetod.  

  Det är ett sätt att forma möten så att de inbjudna blir övertygade om att de 

beslut som fattas är demokratiskt fattade, att de har varit med om att fatta 

besluten. Ofta kallas mötena ”visionsmöten” och utannonseras som ett sätt för 

deltagarna att få delta och ge sina synpunkter på det aktuella temat eller 

problemet (sid. 25). Om man inte känner sig enig med mötets resultat så får man 

lätt känslan av att man är ensam om att ha problem med det.  

  Mötena leds av utvalda ”facilitatorer”, som skolats i att använda och leda 

metoden. Bara kommentarer och inlägg från deltagarna som stödjer det i förväg 

bestämda målet för mötet får uppmärksamhet och uppmuntras av facilitatorn. 

Dock antecknas även de inlägg som inte är förenliga med grundtemat på ett 

blädderblock eller en tavla, men de kasseras senare.  

  …  

  Rosa Koire berättar exempelvis att man får skriva sitt namn vid ankomsten 

och så får man en namnlapp. Det är ett utmärkt sätt att hålla koll på vilka som 

deltar. En inledare berättar vad mötet ska handla om. Nu kan lokala politiker, 

 
14 Artikeln ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf  
15 Artikeln ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Behind_the_Green_Mask.pdf 

http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
http://www.piahellertz.com/Behind_the_Green_Mask.pdf
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representanter för inbjudna frivilligorganisationer och föreningar göra inlägg. 

Mötet är tidsbegränsat så det finns inte så mycket utrymme för att komma med 

frågor. Obekväma frågor kan skjutas till ”senare”. Facilitatorn delar ut attraktiv 

information om det aktuella temat. Bilderna är ofta utopiska med vacker blå 

himmel, massor med cyklar och promenadvägar, inga bilar eller parkerings-

platser, öppna parker men inga privata tomter. Allt beroende på intentionen med 

mötet.  

  Deltagarna placeras i samtalsgrupper som får instruktioner att samtala 

omkring de planer som framförts. ”Medan de deltagare som inte misstänker 

något pratar och pratar så iakttar, observerar, den som är ansvarig för gruppen, 

deltagarnas beteenden” (sid. 27). Vem argumenterar? Vem är foglig? Vem kan 

engageras till att stödja projektet? Vem riskerar att bli motståndare?  

  Den som är öppet kritisk, isoleras med olika tekniker och tystas. Samtidigt kan 

facilitatorn tillåta lite kaos en kort stund för att den kritiska frågan ska glömmas 

bort, berättar Rosa Koire. …  

  Rosa Koire menar att den chockerande sanningen är att hela regeringen blir 

utsatt för Delfimetoden och det leder till att den nationella förändringen sker 

genom ”konsensus”. Det är inte en vänster-höger-fråga. Det är inte heller en 

fråga om oberoende. Det är fråga om kommunitarism – den nya lagen för det nya 

landet.  

Pamphlet & Radix berättar att en modifierad form av Delfimetoden används på 

Twitter. De menar också att kommunismen är ett exempel på en utopisk social 

ingenjörskonst (s. 96). Ju mer automatiserat samhället är, desto lättare kan man 

förutsäga och kontrollera det. Vi har fått begrepp som socialpedagogik, 

teknokrati, politiskt ingenjörsvetenskap, planerat samhälle, social ekonomisk 

planering med mera (s. 97).  

  Pamphlet & Radix konstaterar också att i USA har media sammanförts till 

sex megaorganisationer som kontrollerar 90% av den amerikanska media. Vi har 

sett samma utveckling i Sverige. Sen beskriver författarna hur Trump hanterar 

media för att själv få kontroll över berättelsen. Riktigt spännande! 

   Pamphlet & Radix betonar att vi alla har ”confirmation bias”, d.v.s. 

bekräftelsefel, bekräftelsefördom eller bekräftelseförväntning som Wikipedia 

försöker översätta det till. Wikipedia skriver: ”En konfirmeringsbias riskerar att 

leda till en övertro på personliga åsikter medan motbevis och alternativa källor 

ignoreras. Detta kan leda till katastrofalt felaktiga beslut, speciellt i vetenskap-

liga, politiska och militära sammanhang”, vilket är vad Pamphlet & Radix 

också säger men med lite andra ord (s. 100). De menar att metoden att ta sig ut 

ur konfirmeringsbias är den ”Sokratiska frågemetoden” och med hjälp av frågor 

låta den andre tänka efter själv och söka egna svar.  

  Den Sokratiska frågemetoden, som Sokrates använde för att undervisa sina 

lärjungar, vilket gjorde dem kritiska och självständigt tänkande, och som ledde 
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till att Sokrates själv tvingades dricka ur giftbägaren för att han förlett 

ungdomen, har utvecklats av moderna psykoterapeuter. Dels har Steve de 

Shazer och Insoo Kim Berg skapat Solutionfocused Therapy, Lösnings-

fokuserad korttidsterapi, som blev mycket populär och effektiv förändrings-

metod även här i Sverige, dels används frågemetoden inom Kognitiv terapi och 

inom Coaching. 

  Det är denna frågemetod som Q använder i sina Tweetinlägg för att 

inspirera läsaren och tolkaren till att själva gå vidare och undersöka, ifrågasätta, 

reflektera och inspirera till ”uppvaknande” inför världens mysterier. Ibland 

använder Q frågor för att på ett sätt besvara frågor i tidigare inlägg.  

Makten i Memes 

I sitt kapitel beskriver Liberty Lioness sig själv som en 70-årig ”Boomer 

lady”.16 Det blev extra spännande för en ännu äldre kvinna som jag som inte är 

van vid den moderna informationstekniken. Memes är bilder med text i.17  

 
  

Både Trump och Q använder sig av memes eftersom de inte är så lätta att 

kontrollera och stoppa. Eftersom Q-rörelsen och WWG1WGA-rörelsen inte har 

tillgång till de mäktiga nätverk som TV och tidningar har så använder de sig av 

memes för att sprida sina tankar och sin information. De algoritmer som läser 

 
16 I svenskan används både boomare och boomer om personer födda mellan 1946 och 1964. - 

https://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-boomer-boomare 
17 En meme (uttalas meem) är ett internetfenomen bestående av en bild, gif-fil eller video med 

en tillhörande kort text. Innehållet i en meme kan skilja sig beroende på vem eller vilka 

målgruppen är, men syftar ofta till att uttrycka en viss känsla eller relatera till andra kända 

internetfenomen. Det vanligaste är att använda redan tagna bilder på kändisar eller 

slumpmässiga bilder funna på nätet som sedan sätts i en humoristisk kontext,.. 

https://www.telenor.se/natprat/vad-ar-en-meme/  

 

https://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-boomer-boomare
https://www.telenor.se/natprat/vad-ar-en-meme/
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ord kan tydligen inte läsa ord instoppade i bilder, vilket gör censur svårare (s. 

109).  

  Liberty Lioness har publicerat några avslöjande memes, men eftersom jag 

inte hittar dem när jag Googlar så får läsaren läsa boken. Det är många 

fantastiskt talande och avslöjande bilder. Författaren ger också tips på hur man 

kan skapa memes själv.  

 

”Den Gode, Den Onde och Den Fule” 

I ett kapitel med den rubriken försöker Captain Roy D, som beskriver sig som 

en ”stolt pappa till 2 fantastiska söner och ett sondotter som jag kämpar för”, 

hjälpa QAnons följare att hitta de viktigaste inläggen som Q gjort. Han lever på 

sin båt i Florida och är singel och ”looking”, vad han nu kan mena med det. 😊 

  Han berättar att ”Team Q” visade sig första gången på plattformen 4Chan 

sent i oktober 2017, men på grund av säkerhetsskäl flyttade över till 8Chan. Idag 

är det den enda kanal som QAnon använder.  

  Captain Roy D beskriver den allt hårdnande censuren mot 

sanningsförmedlare. Samtidigt ökar QAnons följare och uttolkare. Han skriver: 

”Censur är den sista akten när inga argument finns kvar” (s. 122).  

  Det pågår en episk, en storslagen kamp mellan mellan de Goda versus de 

Onda. Författaren berättar att de kallar de Goda för de Vita Hattarna och de 

Onda för de Svarta Hattarna. De som är nånstans däremellan kallas de Grå. 

Författaren ”tar av sig hatten” för Clint Eastwood och skriver att de karaktärer 

som fanns i hans film utspelas i verkligheten nu, i Q-dramat (s. 123).  

  Dramat till ära har jag inköpt en vit hatt 😊. Jag hoppas få räkna in mig i 

Vita Hatt-rörelsen… 

  I grunden handlar det om Sanningen, sökandet efter och förmedlandet av 

Sanningen. På de kommande 47 sidorna i Captain Roy Ds kapitel presenterar 

han en rad Q-poster med tolkningar och förklaringar. Jag överlämnar även detta 

till läsaren av boken. 

 

Planen 

I inledningen till kapitlet ”Schumer´s Shutdown” står det att ”Planen” inte bara 

är mycket väl genomtänkt, den är också ”förvånansvärt komplex” (s. 163). Den 

jämförs med ett schackspel. Varje litet steg, varje liten Tweet har betydelse. 

Varje kommunikation förväntas ha två publiker, dels Anons och dels Deep State. 

QAnon skriver i koder för att undvika risken att bryta mot de nationella 

säkerhetslagarna.  

  Kapitlet är skrivet av ZackoDaFrack som berättar om en nerstängning av 

den amerikanska statsapparaten i mars 2018 strax innan de militära tribunalerna 
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startade. Den nerstängningen möjliggjorde för Trump att bygga muren med 

mera. Hans berättelser är så nära kopplade till den amerikanska politiken att jag 

har svårt att förstå och lämnar det därför över till intresserade läsare. 

 

Tidernas val 

Linda Paris som reflekterar över det fantastiska och oväntade presidentval som 

skedde 2016 har arbetat på CNN under 17 år men slutade år 2000 och har sen 

dess varit frilansande skribent. Hon berättar att hon upplevt ett stort antal val 

men att detta var ”… mer än ett val. Det var ett stort uppvaknande” (s. 171). 

Hon berättar att hennes vänner beundrade Barack Obama och även hans 

”hustru”. Anledningen till att jag använder citationstecken omkring ”hustru” 

beror på att Linda Paris berättar om att den amerikanska skådespelerskan och 

komikern Joan Rivers berättade för en journalist (vilket dokumenterades på 

Youtube som jag såg, men nu är videon borttagen) att Obama är homosexuell 

och att Michelle är en transsexuell man så att det därmed blev offentligt (s. 172). 

Det sägs att Johan Rivers dog mycket kort därefter och det antyddes att hon blev 

mördad av de mörka krafterna, men hon var också gammal och sjuk. Det finns 

många källor idag som berättar att Michelle är en transsexuell man och bilder 

sprids på nätet. 

 

                    
  

  Något jag däremot inte reflekterat över var att Barack Obama tydligen 

under sin tid som president ofta meddelade att han skulle förändra USA till att 

bli ”den största muslimska nationen i världen” och Linda Paris var förvånad 

över att så få över huvud taget reagerade på det (s. 172).  

  Infiltrationen av det Muslimska Brödraskapet i regeringen tillsammans med 

hotet från ISIS och det ökande antalet moskéer i landet borde ha fått människor 

att reagera, menar Linda Paris, men få gjorde det. Nu började hon själv att 

”vakna upp”, skriver hon. Hon kände att något var väldigt fel. Efter att ha 

arbetat inom massmedia under flera decennier började hon inse att deras agerade 
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var skrämmande. Hon hade aldrig sett något liknande och hon skrämdes över 

sina gamla kollegors förhållningssätt när det gällde den falska nyhetsrappor-

teringen.  

  Vad hade hänt med heder och sanning, undrade hon. Nu kommer hon också 

in på flyktingströmmarna. Videor och artiklar började berätta om massimporten 

av immigranter till Europa, immigranter som inte var granskade i förväg, hotade 

att ”dra in krigen från Mellanöstern till våra bakgårdar, tillsammans med 

sjukdomar, ekonomisk belastning, enorm kriminalitet och våld på ett sätt vi 

aldrig sett tidigare”, skriver hon. ”Immigranterna bröt sig in på bondgårdar 

och tog vad de ville ha” (s. 173).  

  Trots dessa bilder så skrek vänstern, socialisterna, i USA hatfullt mot 

Trump för att han ville bygga en mur och skydda USA. Patrioterna som ville 

skydda sitt land fick inte utrymme i massmedia. De blev istället kränkta som 

”rasister” och ”främlingsfientliga”. Linda Paris började drömma mardrömmar 

och hon förstod sig inte på gamla vänner och kollegor (s. 173). 

  Det finns en liknande situation i Sverige. Enligt flera källor har Muslimska 

Brödraskapet infiltrerat flera partier och organisationer till och med det svenska 

försvaret.18 Finns det anledning att ta varning? 

 

”FBI Anon-MEGA Anon-QAnon” 

Det är en kryptisk underrubrik i Linda Paris’ kapitel. Hon skriver att det började 

med ett litet ”blip” på hennes dator. Ytterligare kontakt visade sig handla om att 

det var en FBI-agent som visserligen fortfarande arbetade inom FBI men som 

var på väg att lämna. Han kallade sig FBI Anon och menade att han hade 

information som han ville överlämna till patrioter. De startade en kommuni-

kation. För att Linda Paris skulle kunna lita på honom började hon skicka frågor 

till honom som, om han var äkta, skulle avslöja det. Hon skriver några exempel. 

Detta var vid en tidpunkt när de flesta amerikaner insåg att om inte Donald 

 
18 Se exempelvis “Muslimska Brödraskapets dolda agenda” – Anna Ernius – 28 febr. 2017 - 

https://samtiden.nu/2017/02/muslimska-brodraskapets-dolda-agenda/  

”Vilken makt har Muslimska Brödraskapet i Sverige?” – Patrik Kronqvist – 6 mars 2018 - 

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vilken-makt-har-muslimska-brodraskapet-i-

sverige/  

Muslimska brödraskapet nu en del av det svenska försvaret – 3 maj 2020 - 

https://samnytt.se/muslimska-brodraskapet-nu-en-del-av-det-svenska-forsvaret/ 

Muslimska brödraskapet etablerat i det svenska totalförsvaret – 2 maj 2020 

https://ledarsidorna.se/2020/05/muslimska-brodraskapet-etablerat-i-det-svenska-

totalforsvaret/ 

 

 

 

https://samtiden.nu/2017/02/muslimska-brodraskapets-dolda-agenda/
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vilken-makt-har-muslimska-brodraskapet-i-sverige/
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vilken-makt-har-muslimska-brodraskapet-i-sverige/
https://samnytt.se/muslimska-brodraskapet-nu-en-del-av-det-svenska-forsvaret/
https://ledarsidorna.se/2020/05/muslimska-brodraskapet-etablerat-i-det-svenska-totalforsvaret/
https://ledarsidorna.se/2020/05/muslimska-brodraskapet-etablerat-i-det-svenska-totalforsvaret/
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Trump skulle vinna valet, så skulle det vara slutet för Amerika. En av de frågor 

Lina Paris skickade till FBI Anon var: ”Vad gjorde Foundation? Utveckla 

gärna!” FBI Anon svarade: ”Sålde inflytande, hemligt material, förmåner samt 

människor till vem som än betalade” (s. 175). Foundation handlade ju om 

Clintons verksamhet. 

 

Pedofili 

Linda Paris berättar om e-mailen som Julian Assange hade samlat från Hillary 

Clinton och John Podesta och publicerat på Wikileaks. E-mailen avslöjade en 

världsomfattande kriminalitet som var enormt korrupt. Enligt ett dokument som 

några år senare släpptes av FBI, så fanns det hemliga pedofilkoder i mailen och 

man diskuterade sex med barn. Det fanns referenser till tortyrkammare, ost, 

pizza, valnötter, sås, fyrkantiga lådor, domino och andra mystiska inslag som 

verkade vara kopplade till det ockulta. 

 

      
 

FBI Anon fortsatte förmedla information. Dessutom tillkom ytterligare en 

visselblåsare, en kvinna, Mega Anon. All information som FBI Anon och Mega 

Anon förmedlade granskades av de övriga Anons. De inte bara bekräftade utan 

grävde vidare.  

  Facebook censurerande öppet Trumps supporters genom att kalla det för 

”hate speech”, hatiska uttalanden (s. 177). Linda Paris förvånades över att så 

många människor gick på denna argumentation. Men allt fler öppnade sina ögon 

och genomskådade galenskaperna, skriver hon.  
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  Linda Paris berättar att Q representerar den allra högsta nivån av säkerhets-

klassning. Hon tar exempel som bevis på detta. Ett exempel är foton som togs 

över Nord Korea från vad som verkade vara från Air Force One. Hon frågar 

vem som skulle kunna göra det från det flygplanet och med presidenten ombord. 

  Nu började det spridas information om bedrägerier där centralbanker var 

inblandade. Alltmer avslöjades den komplott som låg bakom planen för en ny 

världsordning, New World Order (s. 178). Den nya världsordningens represen-

tanter hade infiltrerat både regeringar och stora företag över hela världen. Nu 

började många genomskåda det som var på gång och man ”chattade” med 

varandra på sociala medier och man började se att någon riktigt otäckt var på 

gång.  

  Linda Paris berättar att man började lyssna till offren, de som ingen annan 

trodde på, när de berättade om vad de upplevt genom åren. Hon skriver att ”det 

verkar som om varenda ’konspirationsteori’ där ute hade varit sann hela tiden” 

(s. 178). Hon skriver: ”Hur kunde vi ha anat detta, så långt bortom vad vi kunde 

föreställa oss?” 

 

Hemliga sällskap 

Det tog inte lång stund innan man enligt Linda Paris fann att mycket av det som 

hände var direkt kopplat till Frimurarna eller till Illuminati, som de kom att bli 

kallade (s. 179). Sen berättar Linda Paris kort om Illuminatis historia, hur det 

skapades år 1776 av en ”knepig karaktär” som hette Adam Weishaupt. De 

hemliga sällskap som formades under Illuminati fick en ”pyramidform”. Målet 

var en ny värld, en ny världsordning.  

  Inom dessa hemliga sällskap genomfördes hemliga ceremonier bland annat 

för att medlemmarna skulle kunna stiga allt högre upp i graderna i sällskapet. 

Det handlade om nivåer av ”upplysning” och att svära lojalitetseder. Det 

handlade också om att bygga framgångsrika nätverk inom affärsvärlden. Bland 

annat användes utpressning och ritualer för att sålla bort ”fåren” och för att 

kunna förbli hemliga.19  

  Målet kallades i början ”The Great Work”, det stora arbetet, men fick nytt 

namn av George Bush Sr, som använde begreppet ”New World Order”.  

  Linda Paris skriver om ”blodslinjer”, Maktelitens blodslinjer, vilket 

handlar om släktlinjer. Hon skriver att dessa blodslinjer använder sig av 

symboler, ikonografi, vetenskap och teknologi för att nå sitt mål (s. 180).  

 
19 En författare som beskrivit Frimurarnas organisation, makt och målsättning är Jüri Lina i 

sin enormt faktaspäckade, tankeväckande och intressanta bok ”Världsbyggarnas bedrägeri – 

Frimureriets dolda historia” (2017). Jag skrev en artikel om den - 

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

http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf
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                                           De 13 familjerna inom eliten 

 

  ”Konspiratörerna” som i princip alltid är sammanknutna ”genom blod” har 

kapat och infiltrerat filmindustrin, teatern, musiken, konsten, maten, forsk-

ningen, litteraturen, odling och religionen, d.v.s. nästan varenda del av vår 

mänskliga tillvaro och förändrat dessa till vapen, menar Linda Paris (s. 180).  

  Hon ställer retoriskt den viktiga frågan: ”Varför gör de det?” Och skriver 

att svaret är både komplext och enkelt. ”De gör det eftersom det är deras 

religion! De gör det eftersom de hatar Gud. De gör det eftersom de tror att 

Saturnus, Solen och Ljuset är den sanna Guden, och att Gud själv är en bedra-

gare”. 

  Linda Paris ger oss en ”TV Guide version” (s. 180): 

 

”I en värld full med spännande saker att göra, försöker Satan, showens hjälte, 

att lära människor hur man kan ha ett fantastiskt liv och kunna få erfara allt som 

en värld kan erbjuda, medan… Gud är i maskopi med Jesus som inte låter 

någon ha roligt alls eftersom han är rädd för att människor skulle lära sig hans 

hemligheter och ta hans jobb.” 

 

Dessa människor tror att Lucifer är den enda sanna Guden och de föraktar Jesus 

Kristus och Bibelns Gud. För att behålla Jorden för sin ”Fader”, Satan, gäller 

det att ha makt över världen och mänskligheten. De uppfostrar sina barn enligt 

de uråldriga Babyloniska Mysterieskolorna som undervisar om hemligheterna 

omkring Mind control. ”Från det att de är födda, ja till och med i livmodern, är 

de programmerade till att vara en del av ’The Great Work’”, skriver Linda Paris 

(s. 180). Dessa barn blir torterade och hjärntvättade redan som mycket små barn. 

  Det finns en intervju på Youtube som genomfördes vid ett toppmöte med 

Super Soldiers i maj 2013. Erin Green Hicks alias Erin Rothschild berättar 

om sina erfarenheter av att växa upp som en Rothschild, som torteras och 

tvingas genomgå Illuminatis sinneskontroll och sataniska ritualer.20   

 
20 A ROTHSCHILD SPEAKS OUT - Project Camelot - Publicerades den 29 maj 2013 
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  Linda Paris berättar att de 13 Illuminatifamiljerna kontrollerar sina barn 

”från graven”. ”Det är deras enda anledning för att existera”, skriver hon (s. 

180). 

 

Nazisterna i Antarktis 

När George Bush Sr höll sitt tal om New Word Order konstaterade många att 

det lät väldigt lika den plan som nazisterna hade för världen, vilket de 

”händelsevis” kallade ”The New Order” (s. 181). Det visade sig att det inte var 

någon slump, skriver Linda Paris. Nu kommer hon in på mysteriet omkring 

Antarktis.  

  År 1945, vid krigsslutet, tillät USA tusentals tyska nazistiska 

vetenskapsmän, de mest kriminella, att komma till landet. De fick dessutom 

höga positioner i regeringen och i organisationer. Många av dessa män var 

samma monster som hade genomfört ohyggliga experiment med människor som 

”försöksdjur” (s. 181). Linda Paris konstaterar att det verkar som om alla tyska 

vetenskapsmännen var medlemmar i Illuminati eller något annat prestigefyllt 

hemligt sällskap. 

  Jag har tidigare läst om den s.k. Operation Paperclip som denna överföring 

av nazistiska vetenskapsmän till USA kallades, men att de skulle vara medlem-

mar i hemliga sällskap var nytt för mig, även om det inte var överraskande. 

 

                  
 

  Genom de amerikanska likasinnade, som exempelvis chefen för CIA Allen 

Dulles och nästan varenda amerikansk president som valdes, så ledde det till att 

dessa tyska nazister började verka inom militären och CIA. ”Det handlade alltid 

om ’The Great Work’, aldrig om Amerika”, skriver Linda Paris (s. 181). Den 

officiella versionen för detta var att dessa personer behövde skydd och dessutom 

att de hade avancerade vetenskapliga kunskaper som var värdefulla för USA.  

  Den verkliga orsaken var enligt Linda Paris att amerikanarna fick veta att 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4Vij4LsVO4  

https://www.youtube.com/watch?v=z4Vij4LsVO4
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tyskarna hade tillgång till en avancerad teknik som kom att kallas ”Foo 

Fighters”. Det var ett slags ”orber” som kunde skjuta ut laserstrålar som kunde 

förstöra allt som kom vägen för dem (s. 182).  

 

 
Bilden hämtad från Do You Know What Foo Fighters Or Kraut Fireballs Referred To In 

ww2?21 

 

  De tyska officerarna berättade i en intervju med massmedia att de hade 

förberett en plats i Antarktis som de kallade ”Shangri-La” och den var avsedd 

för ”The Fuhrer”, d.v.s. Adolf Hitler. Amerikanarna skickade amiral Richard 

Byrd till Sydpolen år 1945 för att samla ihop de tyska soldater som kunde vara 

kvar där. Byrd fick också order om att ta kontroll över de underjordiska baserna 

där. Jag överlämnar resten av historien till läsaren. 

  Jag har läst två versioner av amiral Byrds hemliga dagbok om expeditionen 

till Jordens insida, ”The Missing Diary of Admiral Richard E. Byrd – A Secret 

Expedition and Journey to a Paradise Inside the Earth” (1990, andra upplagan 

2013) samt ”The Secret Lost Diary of Admiral Richard E. Byrd and the 

Phantom of the Poles – A Secret Expedition and Journey to a Paradise Inside 

the Earth” (2012) av Timothy Green Beckley. Det är verkligen fantastiska 

berättelser om ett paradis i underjorden, under Antarktis’ is. Detta har senare 

författare bekräftat. 

  Jag har nyligen läst Len Kastens bok ”DARK FLEET - The Secret Nazi 

Space Program and the Battle for the Solar System” (2020) där Kasten ingående 

berättar om Antarktis och den verksamhet som nazisterna bedrev där. Min 

artikel om boken finns på min Boksida.22 Jag har också läst Dr. Michael Sallas 

bok ”Antarctica’s Hidden History – Corporate Foundations of Secret Space 

Programs” (2018). Salla berättar att det pågår ett totalt avslöjande av Antarktis 

och verksamheten som pågått där under över 100 år. Bland annat pågår en 

 
21 Do You Know What Foo Fighters Or Kraut Fireballs Referred To In ww2? 

https://covernator.com/articles/coverArticle.php?postId=70 
22 DARK FLEET - The Secret Nazi Space Program and the Battle for the Solar System - 

http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf 

https://covernator.com/articles/pageDetails.php?postId=70
https://covernator.com/articles/pageDetails.php?postId=70
https://covernator.com/articles/coverArticle.php?postId=70
http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf
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ökande vulkanisk aktivitet där vilken gör att isen smälter och avslöjar uråldriga 

föremål som varit gömda i isen. Dessutom avslöjas kraschade utomjordiska 

farkoster där.  

  Linda Paris berättar att den amerikanske försvarsministern James 

Forrestal, som hade gjort sällskap med Richard Byrd på hans resor, började på 

sent 1940-tal berätta fantastiska historier om underjordiska städer och grottor 

som byggts under isen i Antarktis. Inte långt senare dog Forrestal. Han påstås ha 

hoppat från 16.e våningen i sitt hotell, men de källor jag läst är övertygade om  

att han blev mördad.  

  Vid den här tidpunkten började ett stort antal ”flygande tefat” uppenbara 

sig över USA i flera olika stater (s. 184).  

 

 
 
  De nazistiska forskarna fortsatte sin forskning i de underjordiska baserna i 

USA och ”av en slump” så visade sig dessa ”UFOn” nära de platser där 

forskarna befann sig. Linda Paris säger inget om vilket ursprung dessa ”UFOn” 

hade, men andra källor menar att det inte var utomjordiska farkoster utan det var 

nazisternas egna farkoster som de byggt tack vara den hjälp de fick av utom-

jordiska varelser. 

  Linda Paris reflekterar över hur nazisterna kom att undersöka Antarktis 

från början, en av de mest fascinerande och mystiska platserna på Jorden. 

QAnon antydde att nazisterna hade upptäckt något ”monumentalt” under den 

antarktiska isen redan före kriget (s. 185). Nazisterna var besatta av det ockulta, 

vilket motiverade dem att göra omfattande undersökningar. De sökte efter en 

försvunnen civilisation som var infrusen under isen och de verkade ha funnit 

någonting, skriver Linda Paris.  

  Len Kasten och andra författare menar att nazisterna samarbetade med och 

hade hjälp av en utomjordisk ras som kallas ”Reptilfolket”. Den kontroversielle 



28 

 

författaren och föredragshållaren David Icke har i flera decennier berättat om 

denna ras, men blivit förlöjligad och karaktärsmördad av sina skeptiker. Trots 

det har han orkat fortsätta berätta och under det senaste decenniet har fler 

forskare och författare ”kommit ut ur garderoben” och vågat börja berätta, 

exempelvis raketforskaren William Tompkins som medverkade i utvecklingen 

av Apolloprogrammet, UFO-forskaren Michael Salla, docenten i historia David 

M. Jacobs och många fler. Dessa författare berättar även om andra 

utomjordiska raser som finns på eller besöker Jorden. Jag har skrivit artiklar om 

några av deras böcker.23 Jag hänvisar också till min artikel om ”Dark Fleet”.24  

  Jag vet inte om Linda Paris är medveten om dessa teman, men hon nämner 

dem inte. Däremot skriver hon: ”Allt vi trodde var verklighet och sant är bluff, 

och allt vi trodde var bluff visade sig vara verklighet” (s. 186). Hon avslutar 

med ”Enjoy the Show!” ”Njut av showen!”  

  Det gör vi, Linda! Det gör vi verkligen! 

 

Handeln med barn 

Sarah Westall är en mycket framgångsrik entreprenör och företagsledare sen 

omkring 25 år. Hon har skapat många företag och varit konsult för andra 

entreprenörer. Hon driver också ett radioprogram. 

  I sitt kapitel har hon transkriberat intervjuer hon haft med den pensionerade 

kriminalpolisen och detektiven Jim Rothstein som under många år varit verk-

sam inom New Yorks polisorganisation. Han har länge forskat omkring och 

arbetat med handeln med barn och vuxna och menar att den mörka sidan av 

människohandeln går långt utöver vad vi kan föreställa oss. Han var känd inom 

”skuggvärlden” och ”skuggregeringen” som ”Jimmy Boots”.  

  Sara Westalls intervjuer med honom genomfördes under november och 

december 2018. Texten är en ren avskrivning av intervjun så det är som att 

lyssna på samtalet. 

  Jim Rothstein fick totalt fria händer och en obegränsad budget för sin 

undersökning av barnhandeln och prostitutionsnätverken och arbetade både i 

USA och i resten av världen. Han hade 100 poliser som arbetade för honom. 

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

Nordic secretaries (2016) av William Mills Tompkins - 

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

The U.S. Navy’s Secret Space Program & Nordic Extraterrestrial Alliance (2017) - 

http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf   

Walking Among US - The Alien Plan to Control Humanity (2015)av David M. Jacobs - 

http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf  
24 DARK FLEET - The Secret Nazi Space Program and the Battle for the Solar System - 

http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf 
 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
http://www.piahellertz.com/Secret_Space_Program-US_Navy.pdf
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
http://www.piahellertz.com/DARK_FLEET-Len_Kasten.pdf
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  Berättelsen om hans arbete är mer spännande än den värsta kriminal-

roman. Rothstein verkar ha ett hjärta av guld när det gällde utsatta barn och 

vuxna. Han var också enormt smidig i sitt arbete. Han infiltrerade i kriminella 

grupper för att få insidesinformation. Hans arbete avslöjade den grymmaste, den 

mest onda och brutala verksamhet som världens mäktigaste inom politik, 

religion och affärsliv använde sig av för att kontrollera och manipulera sina 

rivaler och för att behålla makten och kontrollen. Rothstein tror att president 

Trump nu arbetar för att bryta ner dessa onda verksamheter (s. 190).  

  I intervjun säger Rothstein att ”allt vi trodde om prostitution var fel” (s. 

191). Han fick lära sig om de pedofila nätverken som ”gått under jord” och som 

användes för att kompromettera bland annat inom säkerhetstjänsten. Allt var 

organiserat, berättade han. 

  Han berättar både om djuroffer och barnoffer i satanistiska ritualer. Värsta 

tiden var mellan fullmånen och Halloween som infaller den 31 oktober även om 

man i Sverige anpassar firandet efter Allhelgonahelgen. Jag undrar vad svenska 

satanister gör under den helgen? I år, 2020, infaller Allhelgonahelgen den 31 

oktober. Satanismen har godkänts som samfund i Sverige år 2019.25 Har vi Vita 

hattar i Sverige som håller koll på vad som händer? 

  Jim Rothstein svarar på frågan om det handlar om sexualitet, att det både 

handlar om det och om satanistisk verksamhet, ”makt och sex” (s. 195). Sara 

Westall frågar om drogen Andrenochrome, om det är något man eftersträvar, 

men Rothstein tror inte det.26 Han tror bara att det handlar om folk som tror att 

de kan göra vad de vill göra och sen försöker de lägga skulden på den homo-

sexuella gruppen. Men Rothstein menar att det är lika många heterosexuella som 

homosexuella som är pedofiler. 

  Även FN är involverad. Rothstein berättar om en man som tagit på sig att 

leverera små pojkar till FN (s. 197). FN använde pojkarna för utpressning, mutor 

och mycket annat (s. 198). Det handlade oftast om fullmåne och Halloween och 

allt det som hängde ihop med detta, berättar han. 

 
25 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 

Satanistiska feminister mobiliserar mot Ebba Bush Thor - Lotta Ilona Häyrynen, skribent och revisor 

för satanistiska samfundet sedan halloween 2018 – 11 jan. 2020 - 

https://bakomkulisserna.biz/2020/01/11/satanistiska-feminister-mobiliserar-mot-ebba-bush-

thor/ 
26 Om Andrenochrome se bland annat Adrenochrome utvinns av till döds torterade barn = 

över en miljon försvinner varje år - 19 jan. 2019 

http://www.whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33/2247.html?fbclid=IwAR3qlpMYYQkn9V

ATrOOUBWoTgdlAfHn_8mWrKL1t0xUIwWugt2Sig4rfsYQ 

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://bakomkulisserna.biz/2020/01/11/satanistiska-feminister-mobiliserar-mot-ebba-bush-thor/
https://bakomkulisserna.biz/2020/01/11/satanistiska-feminister-mobiliserar-mot-ebba-bush-thor/
http://www.whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33/2247.html?fbclid=IwAR3qlpMYYQkn9VATrOOUBWoTgdlAfHn_8mWrKL1t0xUIwWugt2Sig4rfsYQ
http://www.whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33/2247.html?fbclid=IwAR3qlpMYYQkn9VATrOOUBWoTgdlAfHn_8mWrKL1t0xUIwWugt2Sig4rfsYQ
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Politisk korrekthet förtrycker sanningen 

Jim Rothstein berättar att varje gång han hade en polis som försökte göra det 

rätta så blev denne tillintetgjord. Rothstein nämner flera poliser som avslöjade 

pedofiler och hjälpte barnen, men som sen blev nergjorda på olika sätt. Jag är 

oklar över varför Rothstein själv klarade sig. Jag förstår inte heller varför hans 

poliser blir utsatta i och med att hade stöd och resurser ovanifrån. Det framgår 

inte i texten. 

  Han berättar om de indianflickor som blev enormt utsatta. Bland annat 

berättar han om en flicka som var en ”talidomid baby”, d.v.s. ett neurosedyn-

barn. Hennes vänstra arm var inte utväxt, vilket gjorde henne ”värdefull”.  

  Rothstein berättar ingående om handeln med barn, om kidnappning av små 

pojkar. När en pedofil blir trött på pojken säljer han honom vidare. Det var mest 

pojkar. Rothstein såg hur limousiner kom och kollade och plockade upp pojkar.  

Sara Westall frågar var de hittar barnen. Rothstein berättar att det är vid skolor 

och barnhem och liknande. Vid ett tillfälle försvann 200 barn i en operation och 

ingen hade en aning om vart de tog vägen och vad som hände med dem.  

  Den f.d. CIA-agenten Robert David Steele berättar att man räknar med att 

det försvinner omkring 800,000 barn bara i USA varje år – varje år… En siffra 

som presenterades under Judicial Commission of Inquiry into Human 

Trafficking and Child Sex Abuse år 2018 där Steele fungerar som chefsjurist och 

ordförande.27 Alexander Light berättar i en artikel att omkring 8 miljoner barn 

försvinner i världen varje år – varje år.28  

  Sara Westall hade hört att det fanns restauranger där man hade menyer där 

man kunde beställa barn och undrade om det var sant. Rothstein bekräftar. Han 

bekräftar också att det finns ”kill rooms”, rum där man dödar barnen, och att det 

finns underjordiska tunnlar (s. 201).  

  Alla är inblandade, kongressmedlemmar, poliser, läkare, advokater – ända 

upp till de högsta nivåerna i samhället.  

  Vissa välgörenhetsorganisationer ägnar sig åt att distribuera barn till 

pedofilnätverk (s. 206). I slutet av kapitlet ger Rothstein råd om hur man kan 

agera om ens barn försvunnit. För det första behöver man berätta om vad 

prostitution egentligen handlar om. Man behöver tala om hallickarna, det är 
 

27 800,000 Missing Children Each Year in the U.S. Alone, 8 Million Worldwide, Pedophile 

Problem Exposed by International Tribunal – 2018 - 

https://busy.org/@krnel/800-000-missing-children-each-year-in-the-u-s-alone-8-million-

worldwide-pedophile-problem-exposed-by-international-tribunal  
28 8 MILLION Children Go Missing Each Year Across the World — There's Something More 

to Child Trafficking Than Most Think -  

http://www.riseearth.com/2017/11/8-million-children-go-missing-each-year.html#more  . 

by Alexander Light; HumansAreFree.com 

https://busy.org/@krnel/800-000-missing-children-each-year-in-the-u-s-alone-8-million-worldwide-pedophile-problem-exposed-by-international-tribunal
https://busy.org/@krnel/800-000-missing-children-each-year-in-the-u-s-alone-8-million-worldwide-pedophile-problem-exposed-by-international-tribunal
http://www.riseearth.com/2017/11/8-million-children-go-missing-each-year.html#more
http://humansarefree.com/2017/11/8-million-children-go-missing-each-year.html
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viktigt.  

  Ett intressant tips är ”Mothers Against Trafficking”. Rothstein tycker att 

varenda kommun borde organisera en grupp med minst fem mammor som 

ledare. Så fort de får kännedom om att ett barn försvunnit bör de stödja 

mamman till det försvunna barnet. De bör agera gentemot kommunledning, 

polis, massmedia m.m. Han betonar att medborgarna måste stödja polisen och 

hjälpa offren. Många offer, framförallt pojkar, tenderar att ta sina liv (s. 224). 

Det är otroliga berättelser han förmedlar. Om män som fortfarande när det blivit 

äldre har psykiska problem på grund av att de varit offer för pedofiler. Rothstein 

berättar om en 55-årig man som letat i 40 år efter honom för att tacka honom för 

den hjälp han fick som pojke (s. 224). En mycket viktig del i läkningen är 

möjligheten att få återfå sina förträngda minnen menar Rothstein.  

  Cathy O’Brien var under många år ett MK-Ultra-offer,29 vilket hon 

berättar om i sin bok ”TRANCE Formation of America - The True Life Story of 

a CIA Mind Control Slave” (1995)30. Hon blev räddad av Mark Phillips som 

hjälpte henne att återfå sitt liv och sina minnen. Cathy O’Brien berättar om den 

teknik Phillips använde i sin lilla bok ”PTSD – Time To Heal”.31 

 

President Trump 

Sara Westall frågar Jim Rothstein om vad han anser om Trump och om Trump 

kommer att berätta sanningen och göra vad han säger att han vill göra. Rothstein 

svarar att ”om någon gör det, så är det han som kommer att göra det” (s. 210). 

”Han kommer att göra det han vill göra!” Rothstein har aldrig under alla de år 

han arbetat fått någon form av information som skulle innebära att Trump var 

inblandad i pedofili och liknande. ”Och jag kände de stora grabbarna!” Om 

Trump hade varit inblandad i något hade Rothstein med allra största säkerhet fått 

veta. Rothstein menar att de människor som nu attackerar Trump för en massa 

olika saker, gör det för att dölja sina egna förehavanden.  

  Dustin Nemos berättar att Trump en gång i tiden var demokrat (s. 231). 

Nemos berättar i en video där han samtalar med f.d. CIA-agenten Robert David 

Steele att Vita Hatt-rörelsen arbetar för att förena dem som nu censureras och 

dem som stöder yttrandefriheten mot teknokraterna som ”tror att de äger inter-

net”. Genom att skapa ett ”patriot-nätverk” stödjer de nya medier. I sina videor 
 

29 Project MKUltra eller MK-Ultra, var ett hemligt, olagligt forskningsprogram för 

beteendemodifikation som drevs av Central Intelligence Agency (CIA). Det påstås officiellt 

att programmet avslutades år 1973, men andra källor menar att det pågår men under annat 

namn.  
30 Min artikel om boken finns på min Boksida -

http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf  
31 Min artikel om boken finns på min Boksida -  

http://www.piahellertz.com/PTSD-Time_To_Heal.pdf  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
http://www.piahellertz.com/PTSD-Time_To_Heal.pdf
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berättar Dustin Nemos om vad som händer inom den patriotiska rörelsen. 

 

 
Dustin Nemos samtalar med f.d. CIA-agenten Robert David Steele om 

Vita Hatt-rörelsens vision. Bilden är en skärmdump från en video.32 

Se bilden på den bok jag nu skriver om på väggen bakom Nemo! 

 

 
Dustin Nemos visar med sin symboliska blogga att han är en vit hatt som vill ”redpilla”, ge 

människor det ”röda pillret” så de därmed får möjlighet att ”vakna upp”. Det röda pillret 

kommer från filmen ”Matrix” där Neo erbjuds att välja mellan det röda och det blå pillret. 

Beroende på valet kommer hans framtid att påverkas. Han tog det röda pillret. 

 
32 Dustin Nemos on White Hat Movement -- Patriots Supporting Patriots Against Censorship 

& Predation – 21 maj 2020 - 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=122&v=XQM3lgVKiBk&feature

=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=122&v=XQM3lgVKiBk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=122&v=XQM3lgVKiBk&feature=emb_logo
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Motståndet är på gång 

I det sista kapitlet berättar Chrystal (Scorpio) ingående att arbetet för att 

förstöra våra samhällen och att planera för den nya världsordningen har pågått 

under omkring 200 år (s. 243). Makteliten har gjort sina planer välkända bland 

annat när de samlades för att skriva ner sina planer på Georgia Guidestones. 
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33 Bilden är hämtad från https://www.wired.com/2009/04/ff-guidestones/  

https://www.wired.com/2009/04/ff-guidestones/
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De kallas ”USAs Stonehenge” och är fyra enorma stenar med en inskription med 

10 ”budord” på åtta olika språk. Jag citerar från Wikipedia: 

 
Det längre meddelandet, som står skrivet på åtta moderna språk, består av följande 

text: 

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature. 

2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity. 

3. Unite humanity with a living new language. 

4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason. 

5. Protect people and nations with fair laws and just courts. 

6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court. 

7. Avoid petty laws and useless officials. 

8. Balance personal rights with social duties. 

9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite. 

10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature. 

  

Översättning. 

1. Håll människans population under 500,000,000 i ständig balans med naturen. 

2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald. 

3. Förena människan med ett levande (dvs, ett språk som ständigt 

ändras/utvecklas) nytt språk. 

4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med balanserat synsätt. 

5. Skydda folk och nation med rättvisa domstolar och lagar. 

6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol. 

7. Undvik obetydliga, värdelösa lagar och överflödiga politiker och tjänstemän. 

8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter. 

9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten. 

10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen. 

 

Planen är således att reducera världens befolkning till 500 miljoner människor 

från dagens 7,7 miljarder. Från 7,700,000,000 människor till 500,000,000. 

  Det skulle år 1980 betyda att man måste döda åtta av nio människor 

räknade James Delingpole ut i sin bok ”Watermelons - How Environmentalists 

are killing the Planet, destroying the Economy and stealing your Children’s 

Future” (2012).34 Idag skulle det innebära att tretton av fjorton måste dödas. Det 

är mardrömssiffror. Dödshjälp ska vara obligatoriskt för dödssjuka och gamla, 

skriver han (Delingpole, s. 164). Vad är det som pågår under dagens s.k. 

pandemi? 

 
34 Min artikel om James Delingpoles bok finns på min Boksida - 

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

https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones#cite_note-3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones#cite_note-3
http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
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  Denna ondska har enligt Chrystal och flera andra källor sina rötter hos de 

13 familjerna, vars blodslinjer går tillbaka minst 6,000 år till den Babyloniska 

eran. Dessa familjer är bland de mest satanistiska människor som existerar, 

skriver Chrystal (s. 244). Hon räknar upp alla de områden som tidigare författare 

i boken beskrivit, media, TV, filmindustrin, matjättarna, vaccinindustrin, 

befolkningsreducering, fluorideringen av vatten för att förkalka tallkottkörteln, 

HAARP för väderkontroll med mera. Hon nämner också MK-Ultraprogram och 

False flags runt om i världen. Hon nämner de pandemier de skapat, Aids, Polio, 

Borrelia med mera. I skrivande stund pågår Corona Covid-19 som flera källor 

menar är ett skapat biovapen för befolkningsreducering med mera.  

  Chrystal nämner också kidnappningarna och stölderna av barn för att 

användas som sexslavar, pedofili, arbetsslavar i gruvor m.m. för att sen offra 

dem i satanistiska ritualer (s. 244). De används också som källor för organ till 

transplantationer. ”Och de har nerver nog att kasta sanningarna i ansiktet på 

oss genom filmer som ’The Dark Crystal’, ’Indiana Jones and the Temple of 

Doom’, ’Monsters,’ och liknande. De visar hur man skapar Andrenochrome som 

gör dem höga och ger dem ett ungdomligt utseende”. Även Chrystal nämner 

affärerna med organ via Planned Parenthood.  

  Men, skriver hon, ”Dom som gjort allt detta ohyggliga under decennier, 

kommer till slut att få svara för sina brott mot mänskligheten som de varit 

involverade i” (s. 244).  

  Avslutningsvis beskriver Chrystal sin vision om framtidens samhälle. Då 

finns det ingen skola som indoktrinerar, ingen elit som tvingar på oss 

vaccinationer, ingen elit som trasslar till det genom att påverka atmosfär och 

väder, drömmer hon. ”Att få skola sina barn hemma vore helt fantastiskt”. Hon 

menar att en familjemedlem skulle få så bra betalt på sitt jobb att en förälder kan 

stanna hemma och ta hand om barnen. Jag tänker att detta delvis är som det var 

förr när mannen i familjen kunde försörja hela familjen på sin lön. 

  Hon drömmer om att medborgarna ska kunna plantera blommor, städa 

gatorna, bara göra lite själva för att förbättra det samhälle de bor i (s. 249). Jag 

har liknande drömmar för den framtid jag inte hinner uppleva i den här 

inkarnationen, men som jag kan vara med och bygga i mitt nästa liv. 😊 

  Jag har sen över 40 år tillbaka studerat och anammat den danske författaren 

och intuitionsbegåvningen Martinus, som i många böcker och artiklar 

presenterat en världsbild så är så logisk och fullkomlig att den med stor 

sannolikhet beskriver de andligt vetenskapliga naturlagar som styr existensen i 

universum. Ett par av dessa andliga naturlagar är reinkarnationslagen, d.v.s. att 

vi föds om och om och om igen i en evig utveckling, samt karmalagen, som 

Bibeln beskriver som ”lagen om sådd och skörd”. Den innebär att allt, utan 

undantag, som vi gör mot andra och mot oss själva är energier som kommer att 
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vända tillbaka till oss, i detta eller i kommande liv. Och allt vi upplever i denna 

inkarnation är de återvändande energier vi tidigare förmedlat till oss själva och 

till andra tidigare i detta liv eller i tidigare liv. Jag brukar kalla det för ”Guds 

pedagogik”. Det är genom den undervisning vi får på detta sätt som vi 

utvecklas. Martinus menar att det enda som utvecklar vår medkänsla, vår 

förmåga att förlåta, vår tolerans är lidandeserfarenheter. Det finns ingen annan 

väg. Han menar också att vi nu är inne i ”kulminationen av Domedagen”. Det är 

en tid av mycket intensifierad ”undervisning”. Det gäller för oss att inse att vi 

bör så ut kärlek, omtanke, förlåtelse och tacksamhet för att vi ska få en fredlig 

och kärleksfull värld. Han beskriver också att vi kommer att få den värld som 

Chrystal drömmer om. Den ser jag fram emot. Under tiden pågår det stora 

uppvaknandet i världen. 

 

       
                                                                       Den ”digitala soldaten” Pia Hellertz         

                                                                   i den nyinköpta Vita hatten 

 

 


