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Det var Jüri Lina som var den förste att öppna mina ögon för de mörka krafter 

som styr och har styrt världen i århundraden. Det var skrämmande och tungt att 

förstå och det tog några års vidare studier för mig att ta till mig och inse att han 

är Sanningen på spåren. Lina citerar inledningsvis Émile Zola: 

 

Om man stänger in sanningen och begraver den under jorden, skall den bara växa 

och samla sig till en sådan explosiv kraft, att den dag den bryter sig fri, kommer 

den att förgöra allting i sin väg.  

 

Jüri Lina har i många år verkligen kämpat för att avslöja sanningen och fler och 

fler börjar lyssna och blir arga, sorgsna och besvikna över att ha blivit så enormt 

lurade och bedragna. 

  Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia (2017) är en 

uppdaterad och utvecklad version av den första upplagan som kom 2007.   

Boken har även publicerats på engelska och rumänska. Det är förståeligt att i ett 

vänsterorienterat samhälle som Sverige så är man angelägen om att dölja och 

tysta de otroliga avslöjanden som författaren gör. Jüri Lina har besökt många av 

de mäktiga frimurarlogerna i världen för att där studera frimurarnas eget 

material och egna skrifter. Han menar att originalkällorna är de mest tillförlitliga 

(s. 12). Författaren behärskar flera språk och kan därmed tillägna sig 

originalmaterialet. Boken är sprängfylld av referenser till källmaterial och borde 

kunna bli en fantastisk guldgruva för framtida forskare om frimureriet, 

Illuminati och de olika ideologier och rörelser som sprungit fram ur dem, 

exempelvis socialismen, kommunismen, nationalsocialismen, globalismen med 

flera. 
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Vem är Jüri Lina? 
Jüri Lina föddes den 13 oktober 1949 i det ockuperade Estland. Som publicist 

fick han yrkesförbud år 1975 och arbetade därefter som nattvakt, tills han tvangs 

emigrera i april 1979 efter upprepade konflikter med den politiska polisen KGB, 

först till Finland och sedan till Sverige. Enligt nu tillgängliga dokument väcktes 

den 11 juni 1985 i det ockuperade Estland ett politiskt åtal mot Jüri Lina i hans 

frånvaro. Han anklagades för högförräderi i samband med utgivningen av två 

böcker – “Sovjet hotar Sverige” och “Öised päevad” (Nattliga dagar). KGB 

betraktade honom som en av de mest kommunismfientliga skribenterna i 

Sverige. Han får samma omdöme av svenska media och politiskt korrekta 

medborgare. När han ska hålla föredrag riskerar de att ställas in så han får sprida 

informationen om föredragen ”under jorden”. Svenska frimurare har hotat 

honom och han har blivit förtalad och karaktärsmördad av kommunister och 

socialister i Sverige och får själv inte försvara sig eller förklara för 

offentligheten genom de vanliga massmedia.  

  Eftersom Lina kan många språk, bland annat ryska, har han möjlighet att 

studera originaldokument i arkiv. Från och med år 1989, efter Sovjets fall, har 

det varit möjligt att studera de frimurardokument som finns i ”Särskilda 

arkivet” i Moskva. ”Där finns också den så kallade Sverigelådan, 

’Schwedenkiste’, som har spelat en utomordentligt stor roll i frimureriets 

historia”, berättar Lina (s. 332) 

 

 

 
Schwedenkiste1 

 

  Jüri Lina har skrivit många böcker, både på svenska och andra språk och 

                                         
1 Bilden hämtad från Schwedenkiste - Aus Freimaurer-Wiki - http://freimaurer-

wiki.de/index.php/Schwedenkiste  

http://freimaurer-wiki.de/index.php/Schwedenkiste  

http://freimaurer-wiki.de/index.php/Schwedenkiste
http://freimaurer-wiki.de/index.php/Schwedenkiste
http://freimaurer-wiki.de/index.php/Schwedenkiste
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hans ”andliga hemvist” är Hylozoiken, som grundar sig på Pythagoras lära och 

världsbild (s. 12).2  

 

  

Frimurarnas historia 

Jüri Lina beskriver de ursprungliga fria murarnas historia. Hur de använde 

geomantisk byggnadskonst när de skapade katedraler och andra fantastiska 

byggnadsverk. ”Geomanti är ett uråldrigt magiskt koncept”, berättar författaren 

(s. 54). Kapitlet där författaren berättar om vad den innebär är enormt intressant. 

Om hur byggnadskonsten stimulerar andlighet, hur den tar hänsyn till naturens 

energier, om det gyllene snittet och byggnadskonsten, om färger och ljus. 

 

      
Författaren nämner Notre Dame i Paris och St Paul’s Katedral i London som exempel på 

geomantisk byggnadskonst 

 

Lina skriver att moderna arkitekter inte får tillfälle att använda ”sinnesförhö-

jande geomantik”. Istället ritar de byggnader som har ”en nedbrytande effekt på 

människor”. Det är ju exakt det jag känner också när jag ser de fyrkantiga, i min 

smak fula svarta byggnader som reser sig idag. Jag har valt ett par extrema 

byggnader för att visa vad jag menar. 

 

         
 

  De fria murarna hade loger där man möttes och bytte erfarenheter och 

                                         
2 En bra översikt över Hylozoiken finns på https://paranormal.se/topic/hylozoik.html. 

Hylozoikens officiella webbplats har adress http://www.laurency.com/Swedish/indexswe.htm  

https://paranormal.se/topic/hylozoik.html
http://www.laurency.com/Swedish/indexswe.htm
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information. De var huvudsakligen stenhuggare, murare och konstnärer (s. 60). 

Man hade internationellt samarbete. De hade olika tecken som visade att de var 

fria murare, olika handslag, hälsningstecken och lösenord. Syftet med 

hemligheterna var att de skulle känna igen varandra och eftersom de ”vakade 

över sitt yrkes hemligheter och normer” (s. 59).  

  Jüri Lina berättar att när gillena förbjöds och försvann så började vissa 

gillen återhämta sig genom att man lät icke-yrkesmän bli medlemmar och 

krävde höga inträdesavgifter av dem. ”Det var just detta de mörka penning-

starka krafterna hade väntat på”, skriver Lina (s. 61). De behövde ett väl 

fungerande nätverk ”med hemliga koder för att sätta sin plan i verket, att skaffa 

sig kontroll över ’samhällsbygget’”. 

 

Infiltratörerna 
Jüri Lina berättar om de hemliga sällskapen Tempelherreordens och 

Rosenkreutzarnas historia och redogör mycket ingående för hur dessa grupper 

infiltrerade de fria murarnas gillen och som då blev de vi idag benämner 

Frimurarna. Frimureriet blev redan under andra hälften av 1700-talet en ”en 

internationell kraft som påverkade olika länders politik och ideologi” (s. 70). 

  Lina citerar den amerikanske frimurarledaren Albert Pike (1809–1891) 

som i sin bok Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish 

Freemasonry (1871) skrev att ”Liksom alla andra hemliga ordnar hade 

tempelbröderna två olika läror, den enda hemlig och förbehållen mästarna, den 

andra offentlig” (s. 41). Jüri Linas mission är att avslöja den hemliga läran samt 

berätta om frimurarnas makt och agerande i världen.  

  Författaren berättar att Tempelriddarna anklagades ”för homosexuella 

orgier och hädiska handlingar, bland annat skulle de ha spottat på ett kors”. 

Tempelriddarna dyrkade ett ont andeväsen, Baphomet, som är en ”androgyn och 

lustfylld avgud” (s. 44). Enligt Dödahavsrullarna betyder Baphomet ”vishet”.  

 

                            
                                                              Baphomet 
 

  Baphomet behövde blodsoffer. ”Ju mer människoblod, desto starkare 
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skulle tempelherrarnas makt bli. Därför offrade de många barn…” (s. 44). 

Flera avhoppare har avslöjat att frimurarna dyrkar Baphomet (s. 108). Enligt Jüri 

Lina dyrkar frimurarna även ett annat monster, Jahbulon (s.99f). 

 
Jahbulon 

 

  Jüri Lina redovisar en mängd upplysande citat från många olika källor om 

frimurarnas planer och visioner. Jag väljer ett citat från ett tal på ett möte med 

B’nai B’riths3 i Paris år 1936 (s. 79): 

 
Vi har grundat många hemliga sällskap, som alla arbetar för våra ändamål under 

vår befallning och ledning. Vi har gjort det till en ära, till en stor ära för icke-

judarna att ansluta sig till oss i våra organisationer, vilka tack vare våra pengar nu 

frodas mer än någonsin. Men det blir vår hemlighet, att dessa icke-judar, som 

förråder sina egna och värdefullaste intressen, i det de ansluter sig till oss i vår 

sammansvärjning, aldrig skall erfara, att dessa sällskap skapats av oss och tjänar 

våra syften… Det är en av vårt frimureris många triumfer, att de icke-judar, som 

blir medlemmar av våra loger, aldrig anade, att vi använde dem till att bygga 

fängelser för dem själva, på vilkas terrasser vi skall uppbygga tronen åt vår 

universelle konung av Israel…  

 

Jüri Lina beskriver hur frimurarna har förvanskat många inslag i olika läror och 

religioner för att passa deras syften. Han menar att det ”moderna frimureriet 

sprider oandlighet och därför är dess världsbild själlös materialism” (s. 70).  

  Enligt Lina finns det flera olika frimurarsystem. Det är en komplicerad 

beskrivning, så jag hoppas läsaren själv undersöker detta genom att läsa boken. 

 

Albert Pike 

En av de grymmaste frimurarledarna i USA:s historia var enligt Jüri Lina 

                                         
3 B'nai B'rith eller The Independent Order of B'nai B'rith ("Sons of the Covenant") är den 

äldsta kontinuerligt verksamma judiska serviceorganisationen i världen. Den grundades i New 

York av Henry Jones och elva andra personer den 13 oktober 1843. (Wikipedia) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Judisk
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Serviceorganisation&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
https://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_Jones
https://sv.wikipedia.org/wiki/13_oktober
https://sv.wikipedia.org/wiki/1843
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generalen Albert Pike, som jag nämnt om ovan. Han var också en av grundarna 

till Ku Klux Klan, den vita kamporganisation som många frimurare ingick i (s. 

193).  

  Albert Pike var kapten i den amerikanska armén under amerikanska 

inbördeskriget och frimurare av 33.e graden. Han påstås ha skrivit ett mystiskt 

brev år 1870 där han drar upp riktlinjerna för tre världskrig. Det påstås att han 

fick informationen från sina ”andeguider”.4 Det första världskriget behövdes för 

att störta tsaren i Ryssland och bygga kommunismen. Det andra världskriget var 

nödvändigt för att dela upp världen i två sfärer, den kapitalistiska delen och den 

kommunistiska. Det tredje och kommande världskriget är det mest nödvändiga 

för att Illuminati ska kunna ta makten över världen och skapa en ny världsord-

ning. Det kriget kommer att stå mellan arabvärlden och judarna/Israel. "Kriget 

måste genomföras på ett sådant sätt att islam (den muslimska arabiska världen) 

och den politiska zionismen (Israels stat) ömsesidigt förstör varandra.”5 

Graderna 

Frimurarnas organisation har 33 grader. Lina berättar ingående om de 

initieringsritualer som sker vid övergången från en grad till nästa. Det handlar 

mycket om död och uppståndelse och om heliga löften om att få tillgång till 

Sanningen om hemligheterna när man når de övre graderna. Några avhoppare 

har dock avslöjat att det över dessa 33 grader finns ytterligare tre hemliga 

illuminatigrader. 

 

Kvinnligt frimureri 
År 1902 accepterades kvinnliga frimurare i England och den 8 mars 1908 

öppnades orden för kvinnliga frimurare (s. 216). En av dem var teosofen Annie 

Besant. De kvinnliga socialisterna beslöt att fira den 8 mars som den 

internationella kvinnodagen. 

 

Illuminati 
Olika ideologier har enligt Jüri Lina sina rötter i samma ideologi, Illuminismen. 

Den har förmedlats av det internationella frimureriet (s. 11). Illuminati 

grundades den 1 maj 1776 av den 28-årige universitetsprofessorn Adam 

Weishaupt. Enligt Jüri Lina utvecklade Weishaupt ”ett hemlighetsmakeri utan 

like” (s. 167). Illuminaternas slagord var: frihet, jämlikhet och broderskap. Lina 

                                         
4 Uppgiften hämtad från artikeln av Torbjörn Johansson (2004) ”Vi behöver tre världskrig för 

att ta makten” -  http://www.eaec-

se.org/articles/Johansen/Vi_Behover_Tre_Varldskrig_For_Att_Ta_Makten.htm   
5 Mystery 200-year-old letter revealed World War 3 plans – and final battle against Islam - 

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/499303/World-War-3-letter-Albert-Pike-

conspiracy-Islam-ISIS-America  

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Vi_Behover_Tre_Varldskrig_For_Att_Ta_Makten.htm
http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Vi_Behover_Tre_Varldskrig_For_Att_Ta_Makten.htm
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/499303/World-War-3-letter-Albert-Pike-conspiracy-Islam-ISIS-America
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/499303/World-War-3-letter-Albert-Pike-conspiracy-Islam-ISIS-America
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menar att detta är ett politiskt bedrägeri för att få komma till makten. 

Weishaupts mål var att Illuminati skulle styra världen. Vägen dit var genom krig 

och hemliga sällskap.6 Lina redogör för de olika krig och konflikter som 

Illuminati och frimurarna legat bakom, bland annat första och andra 

världskrigen. Jüri Lina menar att andra världskriget startade för att finanseliten 

skulle kunna kontrollera ekonomin och dessutom dela upp världen mellan 

kommunisterna och kapitalisterna. Det skulle då bli lättare att införa en 

världsregering (s. 389).  

  Som en ”lösning” på problemet med krig initierade frimurarna skapades 

Nationernas förbund för att skapa fred och samarbete, men syftet var att det 

skulle leda till en världsregering (s. 340). 

  Illuminatis program kan sammanfattas i fem punkter (s. 174): 

 
1) Undertryckande av all religion, inräknat alla samfund eller läror som inte kunde 

underordnas illuminismen som dess redskap. 

2) Undertryckande av nationella känslor och – på längre sikt – utplånande av alla 

nationer och införande av Illuminatis världsstat. 

3) Successiv överföring av all privat och nationell egendom i illuminaternas 

händer. – Detta skulle ske med nya skattelagar m.m. 

4) Ett allomfattande spionage- och angiverisystem med ’de smygande bröderna’ 

som förebild. – Symbolen för detta var det allseendeögat, ett öga i en pyramid 

som var illuminaternas maktsymbol. 

5) Ett världsomfattande ’moralregemente’, en total likriktning av alla människors 

innersta vilja, önskningar och strävan under ’den enda viljan’, illuminaternas 

vilja.7 – Detta symboliseras av olivkvistar. 

 

Dessa fem punkter anges också av frimurarnas femuddiga stjärna. Det allseende 

ögat på pyramidens topp finns på endollarsedeln. Frimurarnas olika symboler 

finns överallt om man bara har kunskaper att se dem. 

     

                                         
6 Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, menar att 

Sverige har flest slutna sällskap per invånare i Europa - Hemliga sällskapen – där inga 

kvinnor är välkomna – 31 december 1017 - 
 https://www.expressen.se/nyheter/hemliga-sallskapen-dar-inga-kvinnor-ar-valkomna/  
7 Efter mina studier av Mind control så förstår jag kopplingen till Illuminatis femte punkt. 

Min artiklar om Mind control publicerades i DSM, del 1 i DSM nr 4/2017 och del 2 i detta 

nummer. 

https://www.expressen.se/nyheter/hemliga-sallskapen-dar-inga-kvinnor-ar-valkomna/
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  Lina har ett par underkapitel som heter ”Illuminaternas statskupp i 

Sverige” och ”Frimurarnas inflytande i Sverige”, vilket naturligtvis var extra 

intressant läsning men så detaljerad och omfattande så jag rekommenderar 

läsning av boken. 

  Författaren konstaterar att om man granskar exempelvis en verkställande 

direktör för ett företag, en minister eller en styrelseordförande så finner man 

snart att ett antal personer i hans närmaste omgivning är frimurarbröder. ”I takt 

med att frimurarna stärker sin närvaro, blir icke-frimurarna undanträngda eller 

berövade makten” (s. 294). 

 

Siffermagi, symboler och magi 
Siffror och symboler har en mycket stor plats i frimureriet. Illuminaternas kod är 

666, som i Bibeln beskrivs som Odjurets tal. En intressant uppgift som Lina 

presenterar är att khazarjudarnas8 symbol var den röda skölden och att bankiren 

Mayer Amschel därför tog namnet Rothschild, röd sköld (s. 108). Den röda 

skölden blev en viktig och hemlig symbol för frimurarna.  

  Den röda färgen betraktas som slaveriets färg. Lina berättar att de politiska 

rörelser som frimurarna skapat och som använder rött i sin symbolik ”strävar 

efter att införa det dolda slaveriet under frimurarnas makt” (s. 110).  

  Andra symboler är obelisker och schackrutiga svart-vita golv. Lina menar 

att de svartvita rutor som poliserna i bland annat England har betyder att 

”ordningsmakten står under frimureriets kontroll” (s. 100). Jag erinrar mig  

Jüri Linas ingående beskrivningar av frimurarnas symboler, ritualer och magiska 

företeelser är mycket intressanta. Han skriver att magi är ”konsten och 

vetenskapen att viljemässigt förändra medvetandet…” (s. 113). Med hjälp av 

magiska tekniker kan man påverka omgivningen. Men Lina betonar att magisk 

påverkan ”från en andligt vilseledd och förvirrad utövare /är/ särskilt farlig” (s. 

114). 

  När Lina berättar om bolsjevikfrimurarna och deras offerritualer, så blir det 

nästan för mycket. De offrade små barn till demonen Molok (s. 315). Lenin själv 

berättade att bolsjevikfrimurarna offrade människor till Molok. Lina beskriver 

flera ohyggliga berättelser om hur dessa människooffer kunde gå till. Dessa 

scener är mer än vidriga. Som exempel vill jag citera ett par: ”Utmed väggarna 

hade man satt upp krokar, där flera människokadaver hängts upp. På 

officerarnas axlar hade man ristat in ’axelklaffar’, på de kristnas bröst ’kors’. 

Några hade blivit flådda, på krokarna dinglade blodiga kroppar. …” (s. 316). 

                                         
8 Khazarerna antog judendomen som sin religion på 700-talet e.Kr. Enligt vissa källor är 

khazarjudarna idag omkring 90% av dagens judar. Om deras historia har James Preston skrivit 

i artikeln The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia (2015) 

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/
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
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  Illuminaterna/frimurarna har ett antal makttecken. De gör att medlemmar 

känner igen varandra. 

 

   
     666 samt det allseende ögat                             Satans tecken – varför gör påven det? 

 

Socialisterna 
Jüri Lina menar att socialisterna är frimurarnas ”mest entusiastiska 

hantlangare”, som försöker döda vår själ (s. 12). Alla ismer, kommunism, 

socialism, feminism, liberalism m.fl. skapas av och används av frimurarna. Det 

var en frimurare som skrev Internationalen (s. 284).  

 

Bankeliten 
Författaren beskriver de judiska frimurarnas roll i utvecklingen av vårt 

nuvarande bank- och finanssystem (s. 121). Han berättar att judarna hörde till de 

få som kunde läsa och skriva och var därför kapabla att organisera 

lånetransaktioner som den växande handeln var i behov av. Dessutom var det 

förbjudet inom både kristendomen och islam att låna ut pengar mot ränta. De 

blev därför det enda internationella nätverket av ”penningutlånare, handelsmän 

och penningväxlare” (s. 135).  
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  Räntan är med stor sannolikhet det som kommer att knäcka det ekonomiska 

system vi har idag i hela världen. Jüri Lina refererar till den tyska ekonomen 

Margrit Kennedy, som i sin bok ”Ekonomi utan ränta och inflation” (1988) 

skriver: 

 
För en penny som investerats vid tiden för Jesu födelse till 4 % ränta hade man år 

1750 kunnat köpa en guldklimp av samma vikt som vår planet. 1990 skulle man 

kunna köpa 12,246 sådana guldklimpar. Vid 5 % ränta skulle man kunnat köpa 

guldklimpen redan år 1403, och år 1990 vore pennyn värd 2,742 miljarder 

guldklimpar, vardera av samma vikt som vår jord. Exemplet visar vilken skillnad  

1 % gör över en längre period. Det visar också att kontinuerlig betalning av ränta 

och ränta på ränta är såväl räknemässigt som praktiskt omöjligt. 

 

President John F Kennedy var på väg att ta knäcken av det finanssystem som 

Federal Reserve System innebar genom att låta Finansdepartementet ge ut s.k. 

silver certifikat (s. 121). Han mördades. Lina skriver: ”Presidentens dekret nr 

11110 skulle ha förhindrat statsskulden att nå den nuvarande nivån, eftersom 

det skulle ha gett regeringen möjlighet att återbetala statsskulden, utan att 

utnyttja Federal Reserve och betala ränta för att utfärda de nya pengarna” (s. 

121). Detta kunde inte penningeliten acceptera. 

  Jag kan nämna att Lagen om Federal Reserve System drevs igenom i 

kongressen natten mot den 22 december 1913, då de flesta ledamöterna sov eller 

var hemma på julledighet. Nu flyttades kontrollen av penningskapandet från 

kongressen till privata bankirer. Det vore intressant att veta hur de sovande 

ledamöterna reagerade när de insåg vad som hänt.  

  I kapitlet ”Räntan som vapen” berättar Jüri Lina mycket ingående om hur 

detta finanssystem byggdes upp med hjälp av bedrägerier och krig. I detta 

samman hang tar han upp Rothschildfamiljen och dess otroliga makt över det 

ekonomiska systemet och över världens banker. Även Svenska Riksbanken ägs 

av Rothschildklanen.9 Lina redovisar siffror som gäller Sverige. Jag vill ta ett 

kort citat ur den texten: ”Sveriges statsskuld uppgick hösten 1997 till 1403,2 

miljarder kronor. Räntan på statsskulden var 111 miljarder årligen. Räntorna 

kostar omkring 40 miljarder mer än vad det kostar att ge alla våra gamla 

ekonomisk trygghet. … Hälften av Sveriges inkomster går till räntor. … 

Riksbankschefen Bengt Dennis sade: ’I de kretsar jag rör mig, förväntas att 

Sverige håller en hög ränta.’”  

  I samma kapitel nämner författaren även fallet Ivar Kreuger (s. 149 f). 

Kreuger lånade ut pengar till länder mot mycket låg ränta för att rädda dem när 

de hamnat i knipa. För detta blev han mördad, även om det spreds ett rykte att 

                                         
9 Complete List of BANKS Owned or Controlled by the Rothschild Family 

http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-

ownedcontrolled.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=so

cialnetwork    

http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
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han begått självmord. Detta är ett område som Jan Gillberg, DSM, är expert på 

och har skrivit mycket om, bland annat i boken Trippelmordet (2007) som 

handlar om det trefaldiga mordet på Ivar Kreuger: det fysiska mordet, 

karaktärsmordet och rånmordet. Några kända familjer skodde sig på mordet. 

  Jüri Lina berättar även om några intressanta exempel på länder som försökt 

införa egen valuta och därmed frigöra sig från de internationella storbankerna, 

men mäktiga krafter grep in och stoppade frigörelsen (s. 146ff).     

 

Globalismen 
Frimureriets främsta mål är att införa en ny världsordning genom globalisering 

och krossande av nationella stater. För att uppnå detta ligger frimurarna bakom 

de krig och konflikter som pågått och pågår i världen.  

  Jüri Lina citerar en fransk frimurare, Jean Izoulet, som skrev: ”Meningen 

med de senaste århundradenas historia har varit att trehundra judiska 

penningbaroner, alla mästare av stolen, skall behärska världen” (s. 348). 

Uttalandet påminner mig om John Colemans analys av de mäktiga i världen i 

boken Conspirators’ hierarchy – The Story of the Committee of 300 (1991).10 

Nazismen, frimurarna och Illuminati 
Jüri Lina ägnar flera sidor åt att berätta om kontakterna mellan frimurarna och 

Hitler och beskriver förspelet till världskrigen. Hitler fick stora summor från 

Wall Streets bankirer. Det är ett mycket intressant och avslöjande kapitel om ett 

maktspel som vi inte fått ta del av i historieböckerna.  

  Vi har inte heller fått veta att Hitler hade många nära medarbetare som var 

judar. Han till och med såg till att många sionistjudar fick bli ”arier” (s. 402). Vi 

fick inte heller veta att han inte ville förinta judarna, men eftersom han var 

kritiskt till deras enorma makt över finanssektorn och handeln, så ville han att de 

skulle lämna Tyskland och kom överens med de sionistiska judarna, som 

verkade för att skapa ett judiskt land i Israel, att nazisterna skulle se till att 

judarna flyttade till Israel.   

  Jüri Lina berättar att ”en väl bevarad hemlighet var att Hitlers far Alois 

gifte om sig med en judinna och Hitlers halvsyskon alltså var judar” (s. 405). 

  Inom parentes kan jag nämna att nazisterna inte var de första som ville 

fördriva judarna från landet. Judar har blivit fördrivna från många länder av 

olika anledningar. David Duke berättar i sin bok Den judiska rasismen (2015) 

att det enligt vissa källor lär vara över 85 länder som fördrivit judarna 109 

                                         
10 Conspirators’ hierarchy – The Story of the Committee of 300 finns som pdf på Internet. 

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf.  

En uppdaterad version från 2010 finns att köpa på Amazon för nästan 900 kronor. Vem som 

helst ska inte ha råd att köpa den. 

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf
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gånger, eftersom några länder fördrev dem flera gånger.11 Hitler var således inte 

först.  

  Den främsta orsaken var ocker, d.v.s. att de lånade ut pengar till mycket 

höga räntor. Det var som nämnts frimurarjudar som skapade bankerna. Eftersom 

varken katoliker eller muslimer tilläts låna ut pengar mot ränta, så fick judarna 

här en fantastisk möjlighet.   

 

 
 

  Andra orsaker som nämns i flera källor är djur- och människooffer i 

satanistiska ritualer och pervers sexualitet. Judarna ligger exempelvis bakom 

distributionen av pornografi, vilket Henry Makow beskriver i sin bok Illuminati 

3 – Satanic Possession (2014).12 Dåvarande påven Pius V förklarade 

utdrivningen med att judarna förför svaga människor med sina ”satanistiska 

illusioner, sin charm och sina magiska trick och trolldom”. Det de gjorde stod i 

strid med kristna värderingar, enligt påven. Jüri Lina beskriver de satanistiska 

ritualer, barnaoffer och ”magiska orgier” som förekom bland frimurarna (s. 

415). I skrivande stund är detta teman som avslöjas bland annat inom ramen för 

de pedofila nätverken Pizzagate/Pedogate samt avslöjandena om satanistiska 

ritualer bland världens mäktiga sionister och frimurare.13  

  Lina beskriver i ett kapitel hur kommunismen och nationalsocialismen 

växte fram ur illuminaternas hemliga rörelse (s. 431). Han menar att det är ”två 

                                         
11 Min artikel om David Dukes bok ligger på min Boksida, 

http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf  
12 Min artikel om Henry Makows bok ligger på min Boksida, 

http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf  
13 Jag har skrivit en artikel om Pizzagate, som publicerades i DSM nr 2/2017, Pizzagate – 

Sanning eller falsk nyhet? - http://www.piahellertz.com/Pizzagate-

Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf  

http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf
http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf
http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
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aspekter av samma sociala lära”. Författaren visar hur nära sammankopplade 

nazisterna är med de ockulta verksamheter som förekom bland de sionistiska 

frimurarjudarna. Hur man bland annat med hjälp av droger öppnade centrum för 

synskhet i hjärnan för att därmed få tillgång till Akasha-krönikan, ”där världens 

verkliga historia och alla erfarenheter samt all kunskap finns lagrade” (s. 417). 

Hitler var också intresserad av astrologi. Han lyckades även lägga beslag på 

Longinus’ lans, den heliga lans som påstås ha använts för att ge Kristus det 

dödande hugget när han hängde på korset. Det påstås att lansen är magisk och 

ger makt och kraft. Detta beskriver Trevor Ravencroft i sin bok ”Ödets spjut” 

(1973). Heinrich Himmler omskapade SS till en svartmagisk riddarorden, som 

byggdes upp enligt jesuitordens och illuminatiordens struktur (s. 424). 

  Hitler och nazisterna blev sannolikt de sista som kunde stoppa judarna. 

Andra världskrigets koncentrationsläger, som påstås vara förintelseläger, gjorde 

att judarna sedan dess har en ”förintelsesköld” framför sig, vilken också innebär 

att granskning och forskning om det som hände under andra världskriget i 

Tyskland blivit kriminaliserat i många länder. 

 

 
Detta är en karta över de länder där det är kriminellt att ifrågasätta berättelsen om 

”förintelsen”.  
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Begreppet ”antisemitism” används så fort någon ställer frågor kopplade till judar 

och deras verksamhet.14 Den före detta israeliske ministern Shulamit Aloni 

säger i en intervju på Youtube att "Anti-semitism - det är ett knep vi alltid 

använder".15  

  I ett kapitel med rubriken ”Förintelsehysterin” berättar Jüri Lina om det 

historiska skeendet bakom den berättelse som sedan blev den officiella 

”sanningen” om koncentrationslägren (s. 453 ff). Siffran 6 miljoner judar är ett 

tal som upprepats i massor med artiklar sen början av 1900-talet.16 Lina berättar 

att enligt historikern Ben Weintraub så har siffran sex miljoner ”en stor 

kabbalistisk betydelse, varför det skulle vara viktigt att vidhålla den oavsett om 

den stämmer eller ej” (s. 454). Siffran har vid ett par tillfällen avslöjats som 

krigspropaganda, men inte efter andra världskriget – ännu. Lina skriver att ”en 

av avsikterna med denna myt är att göra alla judekritiska tankegångar i 

framtiden omöjliga. Man skulle automatiskt visa medlidande med det judiska 

folket, varmed det skulle bli lättare för judiska förtryckare att begå alla de brott 

de planerade” (s. 454). 

  De svenska socialdemokraterna är snabba att slå ner på allt de kallar 

”nazistiskt” och har då glömt att socialdemokraterna själv gått i samma 

ideologiska spår, dels den socialistiska grundsynen – nazism står ju för 

nationalsocialism – och dels rastänkandet.17 Joseph Goebbels var en stor 

beundrare av Lenin. Nazisterna ville enligt Lina ersätta motsatsparet vänster-

höger med ett tredje alternativ, ett ”nationellt socialt” (s. 374). Jüri Lina berättar 

att frimuraren och socialistledaren Hjalmar Branting grundade ett rasbiologiskt 

institut år 1922. Detta berättar Maja Hagerman ingående om i sin bok 

”Käraste Herman – Rasbiologen Herman Lundborgs gåta” (2015). 

 

Attacken mot ungdomen 

Hippierörelsen skapades och leddes av två judiska frimurare, Herbert Marcuse 

och Jerry Rabin (s. 345). Jüri Lina menar att de gjorde ”allt för att ungdomar 

skulle börja använda droger och lyssna på rock’n’roll för att tillintetgöra deras 

protester mot det förstelnade frimurarsamhället” (s. 345). Författaren Daniel 

Estulin berättar samma sak i sin bok om Tavistock Institute.18 Det vi trodde var 

                                         
14 Allt fler forskare har studerat fakta och berättelserna omkring ”förintelsen” och avslöjat 

dem som bedrägliga. Många har publicerat sina resultat inom ramen för Holocaust 

Handbooks - https://shop.codoh.com/. Jüri Lina berättar om några av dem, bland annat på s. 

462 ff. 
15 "Anti-semitic, its a trick we always use it" – Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE  
16 En lista på tidningsartiklar om sex miljoner judar publicerades i DSM nr 4/2017. 
17 Julia Caesar har kartlagt Partiernas nazistiska och rasistiska rötter - 

https://juliacaesar.blog/2017/11/24/partiernas-nazistiska-och-rasistiska-rotter/  
18 Estulin, Daniel (2015) Tavistock Institute - Social Engineering the Masses. Min artikel om 

boken finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf.  

https://shop.codoh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE
https://juliacaesar.blog/2017/11/24/partiernas-nazistiska-och-rasistiska-rotter/
http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
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en protest som växt fram nerifrån bland de unga, har visat sig vara orkestrerad 

från ovan.  

 

Bluff och bedrägeri 
Jüri Lina berättar om ett antal fenomen genom historien som är förfalskningar 

och historiska bluffar. Han skriver exempelvis att psykoanalysens fader 

Sigmund Freud endast var ”en stor bluff” (s. 23) Han avslöjades av den 

amerikanske professorn Daniel Stern som menade att Freuds s.k. regressiva 

modell inte är sann. Freud tillhörde frimurarlogen B’nai B’rith. Under den tid 

som han utarbetade psykoanalysteorin använde han dagligen kokain, berättar 

Lina. Kokain är oerhört sexuellt stimulerande. Lina menar att Freud införde 

kokainet i västvärlden.  

  En annan bluff som Jüri Lina tar upp är Gagarins påstådda rymdresa. Han 

hävdar också att månresorna i slutet av 60-talet var en bluff. Det går inte att resa 

genom Van Allen-bältena. Strålningsproblemet är fortfarande 50 år senare olöst. 

Lina diskuterar temat ingående med många trovärdiga fakta och referenser. 

Detta är ett intressant område som jag är nyfiken på och fortfarande vacklande 

eftersom det finns andra trovärdiga fakta som säger att vi faktiskt var på månen. 

Jag vill studera frågan vidare. 

 

Dold kunskap 

Ett mycket intressant kapitel har rubriken ”Dold kunskap” och tar upp teman 

som ligger på gränsen till eller utanför det etablerade vetenskapliga paradigmet. 

Jüri Lina berättar exempelvis om österrikaren Viktor Schauberger som 

studerade vattnets rörelser och upptäckte att han kunde driva motorer med 

vatten. Hans forskning blev nertystad.  

  Lina berättar också om läkaren Hulda R. Clark som hittade en enkel 

metod för att bota svåra sjukdomar, exempelvis cancer och aids. Han berättar 

om hur läkare som hittat sätt att hjälpa sjuka förföljs och till och med mördas.19 

Det frimurarstyrda amerikanska livsmedelsverket förbjuder och stoppar 

vitaminer och kosttillskott som bevisligen helat och läkt människor. Den 

Rockefellerstyrda läkemedelsindustrin gör allt för att stoppa naturmedel.20 

                                         
19 Se exempelvis Erin Elizabeth (2016) Holistic Doctor Death Series: Over 60 Dead In Just 

Over A Year - 

http://www.healthnutnews.com/recap-on-my-unintended-series-the-holistic-doctor-deaths/  
20 Se exempelvis artikeln Vad du behöver veta om bedrägerierna omkring 

läkemedelsföretagens investeringsverksamhet … om sjukdomar av Mathias Rath, översatt av 

mig, publicerad i NewsVoice - http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-

lakemedelsindustrin/ om Rockefellerfamiljens makt över läkemedelsindustrin i USA.  

  

http://www.healthnutnews.com/recap-on-my-unintended-series-the-holistic-doctor-deaths/
http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/
http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/
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  Författaren berättar att det i frimurarkatalogen ”I guld och himmelsblått” 

(Åbo 1992, s.25) står att ”frimurarna blev föregångare till och främjare av 

vaccinering” (s. 539). Sen dess har debattens vågor gått höga när det gäller olika 

vaccinationers skadeverkningar. Forskning har visat kopplingar mellan 

vaccination och plötslig spädbarnsdöd, autism och neurologiska skador m.m. 21 

Frimuraren Bill Gates finansierar vaccinationsprogram i tredje världen. Han har 

blivit anmäld i Indien för att så många flickor tagit skada.22 Lina konstaterar att 

friska människor är svårare att manipulera än sjuka. 

  Ett av dessa mörka områden är också användningen av fluor, natrium-

fluorid, i tandkräm och tuggtabletter under förevändningen att det förebygger 

karies. Natriumfluorid som är en restprodukt från aluminiumindustrin användes 

tidigare som råttgift, men eftersom man såg att fluoren härdar emaljen på 

kastruller så kom man med den otroliga idén att det också kunde härda emaljen 

på tänder. Vilket det gör och får till konsekvens att emaljen blir spröd och lätt 

spricker när tandläkaren borrar. Dessutom är den ett nervgift. Det innebar även 

en radikal prishöjning på giftet.  

  Under världskrigen fann tyska forskare att om man gav natriumfluorid till 

människor så blev de ”passiva och fogliga” (s. 549).  Även i Sovjet användes 

fluoriderat vatten ”för att framkalla psykisk desorientering hos politiska 

fångar”. Det är viktigt att poängtera att det är skillnad på natriumfluorid och 

kalciumfluorid. Det senare finns naturligt i vatten i form av fluorsalter. 

  Lina avslöjar stor kunskap när det gäller ”alternativ medicin” och detta 

kapitel är enormt informationsrikt och lärorikt. 

New World Order - NWO 

Jüri Lina skriver att det moderna frimureriets främsta mål är att ”bygga den nya 

världsordningen – ett andligt Salomos tempel, där icke-medlemmar endast har 

en slavs ställning” (s. 52). Det största motståndet mot globalismen och NWO 

kommer från nationalisterna, de som i första hand vill värna om sitt eget land, 

sitt eget språk och sin egen kultur. Frimurarna menar att nationalisterna har ”fel 

värdegrund” (s. 529).   

                                         
 

 
21 Ytterligare fakta om vaccinskador avslöjas i ny dokumentär - 

https://newsvoice.se/2017/01/11/vaccinskador-dokumentarserie/  

Linda Karlström har en sida där hon publicerar forskning m.m. om Vaccin & Biverkningar - 

http://vaccin.me/.  
22 Bill & Melinda Gates Foundation Vaccine Empire on Trial in India - 

http://healthimpactnews.com/2014/bill-melinda-gates-foundation-vaccine-empire-on-trial-in-

india/  
 

https://newsvoice.se/2017/01/11/vaccinskador-dokumentarserie/
http://vaccin.me/
http://healthimpactnews.com/2014/bill-melinda-gates-foundation-vaccine-empire-on-trial-in-india/
http://healthimpactnews.com/2014/bill-melinda-gates-foundation-vaccine-empire-on-trial-in-india/
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  Författaren menar att om vi inte förstår frimureriets historia så är det nästan 

omöjligt att förstå något om mänsklighetens verkliga historia (s. 562). När vi 

förstår denna historia ”inser vi att frimurarna är fiender till mänskligheten”. 

Jüri Lina har en stor mission. Han berättar att det har publicerats drygt 80,000 

böcker om frimureriet men att det saknas en oberoende översikt och han vill att 

hans studie ska fylla detta behov. Utifrån min kunskapsnivå och utgångspunkt 

skulle jag påstå att han har lyckats – över förväntan.  

  Han avslöjar att frimurarna utnyttjar sina egna ”bröder” för att nå sitt mål. 

Frimurarna på lägre nivåer har ingen aning om den mörka agenda, de 

satanistiska ritualer, de otroliga maktambitioner som de högre nivåerna står för. 

”Eliten utnyttjar de längre ’bröderna’, för att sedan fösa dem åt sidan” (s. 563). 

Jüri Lina skriver: 

De fanatiska frimurarna hävdar att de bygger en bättre värld. De har förstört den 

traditionella världen och byggt sin värld på lik, plundring, stöld och lögner. Det 

har aldrig fungerat. Lögner leder ingen vart och avslöjas alltid, förr eller senare. 

Frimurarnas ondska är verkligen bottenlös (s. 563). 

Författaren blir ofta beskylld för att vara ”anti-semit”, ”förintelseförnekare” med 

flera karaktärsmördande epitet eftersom han kämpar för att berätta sanningen om 

Makteliten i världen. Han betonar att det dock finns starka motkrafter bland 

annat bland judar i världen mot sionisternas världsbyggaragenda. Det är viktigt 

att poängtera att alla judar inte är sionister och alla sionister är inte judar. 

  De krafter som kritiserar agendan om ”det mångkulturella samhället” kallas 

för ”rasister” och ”främlingsfientliga”, när dessa istället värnar om och kämpar 

för att få behålla sina nationers egen kultur, eget språk, egna traditioner. Lina 

citerar den judiske författaren Umberto Eco som citerades i Aftonbladet den 24 

juni 1990: ”Vi borde helt enkelt vänja oss vid tanken på att vi snart kommer att 

leva i en helt ny kultur. Och den kommer att vara afroeuropeisk” (s. 569). Något 

liknande säger judinnan Barbara Spectre. I ett reportage av den israeliska 

nyhetsbyrån IBA News i oktober 2010 intervjuas hon när hon uttalade sig om 

att judar måste spela en central roll i byggandet av ett mångkulturellt Europa: 

Jag tror att det sker ett uppsving av antisemitism, eftersom Europa vid denna 

tidpunkt ännu inte lärt sig att vara mångkulturellt. Och jag tror att vi kommer att 

vara en del av den omvandling som måste ske. Europa kommer inte att bestå 

som det monolitiska samhälle det varit under det senaste århundradet. Judar 

kommer att stå i centrum för det här. Det är en enorm omvandling av Europa. 

Man kommer nu in i ett mångkulturellt skede, där judar kommer att bli 

http://sv.metapedia.org/wiki/Israel_Broadcasting_Authority
http://sv.metapedia.org/wiki/Oktober
http://sv.metapedia.org/wiki/2010
http://sv.metapedia.org/wiki/Judar
http://sv.metapedia.org/wiki/M%C3%A5ngkultur
http://sv.metapedia.org/wiki/Europa
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avskydda på grund av sin ledarroll, men utan den ledarrollen och utan den 

förändringen kommer Europa inte att överleva.23 

Videoklippet föranledde Israel Broadcasting Authority att utöva påtryckningar 

på YouTube för att förmå webbsajten att radera upplagda filmer med intervjun, 

men videon fortsätter att spridas. 

 

                                
 

  Jüri Lina skriver att Svenska Frimurare Orden offi  ciellt har många goda 

avsikter, som exempelvis personlighetsutveckling, brödragemenskap och 

människokärlek. Men den som läser denna bok inser att det är en skenhelig yta 

och att den verkliga agendan är mörk och skrämmande, som det gäller att lära 

sig mer om och avslöja för att vi inte ska bli förförda. Jag är innerligt tacksam 

mot Jüri Lina för att han tagit sig tiden att undersöka så ingående och dessutom 

sprida informationen så att vi får bättre förståelse för vad som sker i världen och 

varför.   

  Om allt detta låter för otroligt för att vara sant så finns det ändå större 

anledning att läsa Jüri Linas bok och verkligen undersöka saken. Man slipper 

vakna upp i en dystopisk socialistisk diktatur och tänka: ”Varför var det ingen 

som varnade?” För tänk om han har rätt! Tänk om han faktiskt berättar 

Sanningen! 

 

                                         
23 Citatet hämtat från Metapedia, http://sv.metapedia.org/w/Barbara_Spectre. Videon har 

spritts på sociala medier och finns bland annat på Youtube - Barbara Spectre on 

Multiculturalism, Israel, and the Refugee Crisis - 

https://www.youtube.com/watch?v=85BKDj_1vVU  

http://sv.metapedia.org/wiki/Israel_Broadcasting_Authority
http://sv.metapedia.org/w/Barbara_Spectre
https://www.youtube.com/watch?v=85BKDj_1vVU

