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Dr John Coleman var en professionell brittisk underrättelseofficer INOM M16,
som är en militär organisation. Han hade därför ofta tillgång till mycket
hemligstämplat material. I sin roll som tjänsteman i Afrika fick han ta del av
sekretessmaterial där man var ovanligt öppen med hemlig information. Det han
såg gjorde honom mycket upprörd och förbittrad och drev honom in på ett
vägval som han därefter fortsatte resten av sitt liv. Det innebar att han bestämde
sig för att avslöja den makt som styr och kontrollerar de brittiska och
amerikanska regeringarna. Det var så han till slut fann Committee of 300, den
högsta Makten ovanför Makten.
I sin bok ”Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300”
(1991) är det exakt det han gör – och det är enormt imponerande, skrämmande
och faktafyllda avslöjanden.1 Det är nog en av de viktigaste böcker som skrivits
när det gäller att avslöja ”schackspelarna” i världen.2
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Boken ligger som pdf-fil på Internet - https://www.cia.gov/library/abbottabadcompound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman..CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
2
Ordvalet är inspirerat av Zbigniew Brzezinskis bok ”The Grand Chessboard” (1997) där
han beskriver hur makteliten ska omvandla världen.
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Enda nackdelen innehållsmässigt är att den publicerades år 1991, d.v.s. för snart
30 år sedan. Men på sätt och vis märks det inte. Han ger ett ”tankeschema”, en
ram som hjälper oss att förstå det som hänt under de 30 år som gått och som
händer nu. Han betonar att allt han berättar om i boken grundar sig på många års
forskning baserad på underrättelsetjänsters källor. ”Ingenting är överdrivet”,
skriver han (s. 68). Han har också sett det han förutsagt realiseras. Det var
George Bush d.ä. som var president under den tid Coleman skrev boken.
”Naturligtvis vet president Bush exakt vad Committee of 300 gör mot oss. Han
arbetar för dem”, skriver han (s. 68)
Coleman har skrivit ett 10-tal böcker inom ämnesområdet vilka redovisas
på hans hemsida http://coleman300.com/. Det finns också en föreläsning med
John Coleman på Youtube.3

Världens maktgrupper
John Coleman kände naturligtvis tidigare till flera maktgrupper i världen.
Inledningsvis nämner han Romklubben, som är en global tankesmedja som
engagerar sig i internationella politiska frågor,4 Round Table5 och Fabianerna,
som är en brittisk, intellektuell, socialistisk tankesmedja som bildades 4 januari
1884. Dessa tre kände jag till sen tidigare förutom några fler han nämner och
som jag återkommer till. Han nämner inledningsvis också några grupper som jag
aldrig hade hört talas om, Order of St. John of Jerusalem (Storbritanniska
Johanniterorden, som är en kunglig riddarorden), the Venetian Black Nobility
och många flera.
Genom sitt sätt att intervjua lyckades John Coleman få människor att
berätta, men han och hans hustru utsattes för hot och trakasserier. Han fick
ekonomiska problem och blev förtalad och karaktärsmördad av agenter och
informatörer. Dessa agenter arbetar ”dolda under starka och orädda opponenter
till Judaismen – deras huvudfiende, vilket de vill få oss tro. Dessa agentinformatörer är ledda och kontrollerade av en grupp homosexuella som är välsedda och
mycket respekterade bland politiska och religiösa konservativa över hela USA”,
skriver Coleman i Förordet. Lögner, hat och karaktärsmord samt desinformation
omkring Coleman och hans arbete har fortsatt berättar han, men han avslutar
Förordet med att skriva:
Jag ska fortsätta med min uppgift tills jag äntligen har ryckt bort masken på hela
den hemliga parallella regeringen på högsta nivå som driver Storbritannien och
USA. Denna bok är en del av den pågående ansträngningen.
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Det enda jag hittar av honom är denna föreläsning - Dr. John Coleman- The Committee of
300 (1994) Full – https://www.youtube.com/watch?v=Sc1NxfmtOTc
Det finns en annan John Coleman på Youtube, men han är meterolog och ”väderman” och
han avslöjar myten om den ”globala uppvärmningen”.
4
https://klimatsans.com/2019/03/05/romklubben-klimathotets-ursprung/
5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Round_Table
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Vilket beundransvärt mod och beslut! Jag har försökt hitta information om vad
som hände sen, om han lever och så vidare, men jag hittar ingenting via Google.
Det finns en Facebooksida utan personlig information. Det finns en lista på det
10-tal böcker han verkar ha skrivit.6 Jag hittar också en uppgift om att han är
född år 1935 och är därför i skrivande stund 84 år om han lever, men inget mer.
Det finns mycket få foton på honom på nätet.

Vilka är ”Dom”?
John Coleman konstaterar att de flesta människor lever sina liv utan att fundera
över hur makten ser ut, vare sig lokalt eller internationellt. De bryr sig inte heller
(s. 1). Det är så vi människor får lära oss att se på tillvaron, något som helt ligger
i linje med ”den hemliga regeringen”. Man hör ofta att ”Dom” gör än det ena
och än det andra, ”Dom” höjer skatterna, ”Dom” ställer till med krig …, men
man frågar sig sällan vilka ”Dom” är eller varför ”Dom” gör som dom gör. Det
får vi själva försöka utröna och tolka. Colemans intention är att identifiera vilka
dessa mystiska ”Dom” är. Så vi får veta… och kan engagera oss…
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Coleman räknar upp ett antal grupper som är representerade i Committee of
300. Det är representanter för mäktiga familjer och organisationer. Jag räknar
upp några organisationer i den här artikeln och jag väljer att oftast använda de
engelska namnen för att vara säker på att jag anger korrekt grupp. European
Black Nobility, the American Easter Liberal Establishment (den finns i
frimurarhierarkin och i Skull and Bones (s.159), Illuminati (”Moriah Conquering
Wind”), The Mumma Group, The National and World Council of Churches, the
Circle of Initiates, the Nine Unknown Men, Lucis Trust (som startades av
teosofen Alice Bailey), Jesuit Liberation Theologist, The Order of the Elders of
Thriftbooks – John Coleman - https://www.thriftbooks.com/a/john-coleman/209191/
Bilden är hämtad från artikeln LEAKED: FULL LIST OF CURRENT MEMBERS OF THE
ILLUMINATI “COMMITTEE OF 300” – WeTheOnePeople – 31 oktober 2017 http://wetheonepeople.com/leaked-full-list-of-current-members-of-the-illuminati-committeeof-300/
6
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Zion, the Nasi Princes, International Monetary Fund (IMF) the Bank of
International Settlement (BIS), the United Nations (UN – FN), Italian P2
Masonry (frimurarna – speciellt de i Vatikanhierarkin), the Central Intelligence
Agency (CIA), Tavistock Institute med flera. Coleman räknar också in Thule
Society och Rosicrucians (s. 160). Ytterligare grupper som lyder under
Committee of 300 är Illuminati, Frimurarna, Round Table, och Milnergruppen.
Sen har vi Council of Foreign Relations och Trilaterala kommissionen. Coleman
går dock inte närmare in på de enskilda grupperna och deras struktur och
aktiviteter utom några få undantag som Romklubben och Tavistock Institute,
vilket jag återkommer till.
För den som vill förstå exempelvis Frimurarna vill jag rekommendera Jüri
Linas böcker ”Under Skorpionens tecken” (2013)8 och ”Världsbyggarnas
bedrägeri - Frimureriets dolda historia” (2017)9. För den läsare som vill ha lite
insyn om Illuminati vill jag rekommendera Henry Makows böcker
”ILLUMINATI 2 – Deceit and Seduction” (2010)10 och ”ILLUMINATI 3 Satanic Possession ” (2014).11 Frank Whites bok “Who Are The Illuminati? –
The Secret Societies, Symbols, Bloodlines and the New World Order” (2013) är
också mycket upplysande.12 John Coleman menar att det är mycket svårt ibland
att förstå de förrädiska aktiviteter som pågår inom och mellan grupperna.
Coleman nämner ”Sionisterna” bara i förbigående, sannolikt på grund av
att boken är nästan 30 år gammal. Idag är den gruppen ständigt uppe till analys
och diskussion i alternativa media och beskrivs som en viktig global Maktgrupp,
kanske den största och viktigaste. Sionismen är en politisk rörelse som enligt
Wikipedia ”strävar efter att åstadkomma judarnas återvändande till Israels
land”. Många blandar samman sionismen och judendomen, men sionismen är en
politisk rörelse och judendomen är en religion.
Jag citerar Lasse Wilhelmson som själv är uppväxt i en judisk familj, men
som sen länge i böcker, artiklar och på sin hemsida kritiskt granskar sionismen
och judendomen:
Sionismen är enligt sina egna förgrundsfigurer en religiös/politisk rörelse med
8

Se min artikel om boken på min Boksida http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf
9
Se min artikel om boken på min Boksida http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf
10
Se min artikel om boken på min Boksida http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf
11
Se min artikel om boken på min Boksida http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf
12
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf.
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målet att skapa en socialistisk modellstat för judar i landet Palestina där berget
Sion finns. Den har sina rötter i judendomen och utvecklades till att även bli en
politisk rörelse i mitten av 1800-talet av Moses Hess, som var Karl Marx mentor
in i socialismen.13

En grupp som Coleman inte alls nämner är Khazarjudarna. Preston James och
Mike Harris berättar om Khazarerna i artikeln ”The Hidden History of the
Incredibly Evil Khazarian Mafia” (2015).14 Det är berättelsen om
Khazarernas historia, speciellt den ”khazariska maffian” (KM), som författarna
kallar ”världens största organiserade brottssyndikat” eftersom den khazariska
oligarkin är involverad i exempelvis ”babylonisk penningmagi”. Om jag förstått
denna ”magi” rätt så handlar det om att skapa pengar ”ur tomma luften”, d.v.s.
att låna ut pengar som inte finns i verkligheten, mot ränta, vilket i grunden är
detta gigantiska bedrägeri. Idag sker detta enkelt via en knapptryckning på
datorn. När någon lånar pengar i en bank så skapas skulden i samma ögonblick.
Detta bedrägeri har författaren Per Lundgren ägnat en stor del av sitt liv åt att
forska om och avslöja i sin bok ”Kapitalismen avslöjad – Ett enastående
politiskt och ekonomiskt bedrägeri”.15 Det är en berättelse som nästan helt har
uteslutits från historieböckerna.
Yrsa Häggström som driver bloggen Bakom kulisserna har översatt James
och Harris artikel till svenska, ”Den dolda historien om den extremt djävulska
khazariska maffian”.16
Författaren Arthur Koestler har beskrivit denna historia i sin bok ”Den
trettonde stammen” (1992) som således publicerades ett år efter Colemans bok.
Enligt biblisk tradition var Israels folk ursprungligen uppdelade på tolv stammar
efter patriarken Jakobs tolv söner. Koestler berättar att på 740-talet e.Kr.
tvingades khazarerna i landet Khazarien, som låg ungefär där Ukraina ligger, av
Lasse Wilhelmson – Vad är sionismen? - https://lassewilhelmson.wordpress.com/vad-arsionismen-3/
14
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evilkhazarian-mafia/
15
För en djupare förståelse av detta hänvisar jag till exempelvis Per Lundgrens analyser i sin
bok ”Kapitalismen avslöjad! - Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och
ekonomiskt bedrägeri” – den ligger på hemsidan – Nya ekonomiska systemet https://nyaekonomiskasystemet.se/. Flera författare har börjat berätta om detta, exempelvis
Anders Silverfall i Monetärdemokrati http://www.piahellertz.com/MONETARDEMOKRATI-Humanitetens_ekonomi.pdf och
http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati-2.pdf samt Ellen Hodgson Brown i ”Bankerna
och skuldnätet” - http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf
16
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/23/den-dolda-historien-om-denextremt-djavulska-khazariska-maffian/
13
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den ryske tsaren att byta religion. De hade en mycket våldsam och grym hednisk
religion som skapade problem för grannländerna. Khazarerna tvingades välja
mellan kristendomen, islam och judendomen och de valde att konvertera till
judendomen och blev därigenom den trettonde stammen och de kallas officiellt
för ashkenaziska judar. Majoriteten av dagens judar, drygt tio miljoner, tillhör
den ashkenaziska etniska gruppen enligt Wikipedia. Vissa källor idag menar att
dagens judar till över 90% är s.k. khazarjudar/ashkenazer och således inte
”semitiska judar” med rötter i Palestina/Israel.
En person som har djupa kunskaper om det även han kallar den khazariska
maffian är Benjamin Fulford som tidigare var chefredaktör för den japanska
avdelningen av tidskriften Forbes, men som numera är en sanningsförmedlande
bloggare och ”visselblåsande” reporter och han bor fortfarande i Japan. Han
förmedlar ofta avslöjande information om sionisterna och ”khazarmaffian” på
sin blogg ”Weekly Geo-Political News and Analysis”.17 Han är mycket insatt i
den khazariska maffians verksamheter och har kontakter sen sin tid som
chefredaktör som han får information av, kontakter som själva inte kan eller
vågar eller vill ”visselblåsa” av olika skäl. Sommaren 2019 mejlade jag honom
och frågade om Khazariska maffian och Zionisterna är samma personer. Det var
lite speciellt att få ett svar med japanska bokstäver i huvudet, 送信日時, 差出人
😊. Det kändes även speciellt att få svar. Han måste vara överöst av mail. Det är
sånt jag högaktar. Han svarade:
Hello Dr. Hellertz,
The Zionists and Khazarian mafia overlap but are not the same thing. The
Zionists are a faction of the Khazarian mafia who want to rule the world from
Jerusalem. There are many Khazarian mafia who want to rule the world, but
they would be happy to destroy Jerusalem if that is what it took to accomplish
their goal. There are other Khazarian mafia who do not believe in anything and
just want to make money and get power any way they can.
(Sionisterna och khazariska maffian överlappar varandra men är inte samma sak.
Sionisterna är en fraktion av den khazariska maffian som vill styra världen från
Jerusalem. Det finns många khazariska maffior som vill styra världen, men de
skulle gärna förstöra Jerusalem om det är vad som krävs för att uppnå sina mål.
Det finns andra Khazarian-maffia som inte tror på någonting och bara vill tjäna
pengar och få makten på något sätt de kan.)

John Colemans lista är således inte helt fullständig men den avslöjar den enorma
makt Committee of 300 besitter inom många samhällsområden. Coleman
17

https://benjaminfulford.net/author/benjamin/
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berättar också att till och med flera ledare inom Vatikanen är medlemmar i
Committee of 300 (s. 176). Det har på senare tid kommit alltfler rapporter om
Vatikanens mörka agenda. 18

Medlemmar i Committee of 300
Redan år 1981 skrev Coleman en artikel där han avslöjar existensen av
Romklubben och identifierade den som en ”omstörtande organisation” inom
Committee of 300 (s. 2). Det var första gången dessa både grupper nämndes i
USA. Många av de förutsägelser Coleman gjorde i den artikeln har senare
besannats. En av dessa var ”återkomsten av den svenske adelsmannen och
medlemmen i Committee of 300 Olof Palme”(s. 2). I boken presenterar Coleman
medlemslistan på före detta och nuvarande medlemmar i Committee of 300 –
jovisst hittar jag Olof Palme där.
När det gäller Palme skriver Coleman också enligt min översättning:
Det som gör Palme viktig beror på att Romklubben gjorde så att han levererade
teknologi som fanns på amerikanska tullens förbjudna lista till Sovjetunionen och
Palmes världsomfattande kommunikationsnätverk användes för att sätta
rampljuset på den falska Iran-gisslankrisen, medan han själv åkte i skytteltrafik
fram och tillbaka mellan Washington och Teheran i ett försök att undergräva
USAs suveräna integritet och placera den falska krisen i Committee of 300s
institutioner, nämligen hos den Internationella domstolen i Haag (s. 2).

Jag har just läst Mikael Möllers och MetalHeadVikings (pseudonym)
nyutkomna och mycket avslöjande bok ”Den Svenska Socialdemokratins sanna
historia”(2019). I och med att jag läst John Colemans bok ungefär samtidigt så
blev det lätt att förstå hur Committee of 300 har påverkat socialdemokratin och
dess historia och utveckling i Sverige. Det var faktiskt skrämmande…
Vi kanske får omvärdera Olof Palme på flera sätt? Inte bara det faktum att
han med mycket stor sannolikhet inte dog på Sveavägen den 28 februari 1986
utan av olika skäl lämnade landet. Det som hände på Sveavägen har kallats ett
”teatermord”. Här vill jag rekommendera advokaten Hans Liljesons bok
”Palmemordets dubbla scenario – dubbelspel och statskupp” (2009) och Claes
Hedbergs ”En oväntad vändning” (2017).
Bland de 300 medlemmarna i Committeen hittar jag också i den bokstavsordnade listan Willy Brandt (Västtysklands förbundskansler 1969–1974),
18

Se exempelvis - Vem är Lucifer? Den skrämmande sanningen som upptäcktes i
Vatikanstaten [Dokumentär]
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/30/vem-ar-lucifer-den-skrammande-sanningen-somupptacktes-i-vatikanstaten-dokumentar/
Originalartikel - https://beforeitsnews.com/alternative/2019/05/who-is-lucifer-the-horrifyingtruth-uncovered-inside-vatican-city-documentary-3681878.html
7

George H.W. Bush, Winston Churchill, Danmarks kung Fredrik IX, Per
Gyllenhammar, den norske kungen Haakon, drottningarna i England
(Elisabeth), Holland (Beatrix) och Danmark (Margreta), samt prins Philip.
Naturligtvis hittar jag Henry Kissinger, bankmannen J.P.Morgan, Jacob
Palmstierna, David Rockefeller, Baron Rothschild och Peter Wallenberg.
Och många, många fler, både kända och okända namn. I en artikel från 2014
anges att aktuella medlemmar är Carl Bildt,19 Stefan Ingves (Sveriges
Riksbankschef) och Jacob Wallenberg.20 Det är lätt att förstå att detta är
Maktgruppen med mycket stort M.
När det gäller David Rockefeller och Rockefellerklanen så vill kort
informera om fil.dr. och universitetslektorn Jacob Nordangårds forskning om
hur klimatdebatten blivit en politisk ”katastroffråga”, som har blivit alltmer
infekterad under de senaste decennierna. Han avslöjar familjen Rockefellers
agenda och strategi för att använda klimathotet som ett sätt att larma för att
nationer måste gå samman och ”rädda planeten”, d.v.s. en ny global
världsordning, New World Order. Sin forskning presenterar han i den mycket
läsvärda boken ”Rockefeller – En klimatsmart historia” (2019).21 Den konkreta
beskrivningen som Nordangård gör i sin bok gör det lättare att förstå hur olika
aktörer inom Committee of 300 kan agera för att uppnå Committeens
gemensamma mål, NWO.

David Rockefeller

19

I denna video från år 1992 talar Carl Bildt sig varm för New World Order - Carl Bildt FEB
22 1992, Talks About New World Order – publ. 31 mars 2011 https://www.youtube.com/watch?v=jE36Ud3llgk&fbclid=IwAR2S3g9j8mwM7yBk5WJzUf7
RPTjfAlgn8_mLyUZn5gogRDhhOwaeFJ_nu-U
20
21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300 - 2014-02-10 http://alertsweden.bloggo.nu/21-Goals-of-the-Illuminati-and-The-Committee-of-300/
21
Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/RockefellerEn_klimatsmart_historia.pdf
Se gärna intervjun som SwebbTVs Mikael Willgert gjorde med Jacob Nordangård Lördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och
klimatskrämseln - https://www.youtube.com/watch?v=k8rBL4gv7c0&t=70s.
8

Denna bild hittar jag på en sida med info om Committee of 300.

I pyramiden ovan finns de 13 mäktigaste familjerna längst upp. Coleman räknar
inte upp dem, men jag hämtar namnen från en annan källa: Frank White räknar
i sin bok “Vad är Illuminati? – Om hemliga sällskap, symboler, Blodslinjer och
New World Order” (2013) upp följande familjer: The Astor Family, The
Bundys, The Collins, The Du Ponts, The Freemans, The Kennedys, The Lis,
The Onassis, The Reynolds, The Rockefellers, The Rothschilds och The Van
Duyns. De allra flesta av dessa finns med i andra författares listor över de
mäktigaste familjerna i världen.22
Den tomma triangeln med den kapade toppen ovanför dem är jag inte klar
över – ännu. Och ovanför den finns ”Det allseende ögat”, en Illuminatisymbol
som symboliserar guden Horus öga.
22

Min artikel om Frank Whites bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf
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John Coleman skriver, som så många andra sanningsförmedlande
författare, att inom säkerhetstjänsten har man lärt sig att det bästa sättet att
gömma och dölja något är att placera det ”in open view”, i öppen dagar. Sen tar
han flera exempel. Han talar om de ”verkliga monstren” som bär kostym och
kör till jobbet i limousiner. De finns fullt synliga i Vita Huset, i Kongressen, på
10 Downing Street i London och i det brittiska parlamentet (s. 3). Dessa män är
tjänare för den nya världsordningen, New World Order, NWO. Sen tar han ett
exempel: ”President Bush ser inte ut som en ’plikttrogen tjänare’ för den
parallella regeringen, men låt oss inte göra några misstag, han är lika mycket
MONSTER som de vi ser i skräckfilmer” (s. 3). Coleman påminner oss som
exempel på detta när president Bush beordrade den brutala slakten på 150,000
irakiska trupper i en konvoj som bar vita flaggor. Vid ett annat tillfälle brändes
på Bushs order 12,000 irakiska soldater levande i diken de skyddade sig i.
Coleman frågar: ”Varifrån fick president Bush order om att genomföra denna
monstruösa handling? Han fick ordern från the Royal Institute for International
Affairs (RIIA) som fick order från Committee of 300, som också är kända som
’Olympians’”(s. 3). Coleman beskriver Bush d.ä. för att ”sannolikt vara den
grymmaste mannen som någonsin ockuperat Vita Huset” (s. 76).
Under hösten 2016 då det amerikanska presidentvalet pågick publicerades
det information om de perversa verksamheter som avslöjades inom det som kom
att kallas ”Pizzagate”, om pedofili inom Makteliten, om pedofilringar knutna
till USA:s regering, där Hillary Clinton och hennes medarbetare var
involverade.23 Många ögon öppnades då för detta ohyggliga.24
Jag läste Cathy O’Brien & Mark Phillips bok ”Transformation of
America – The True Life Story of a CIA Mind control Slave” (1995). Den blev
en ändå värre ögonöppnare för de vidrigheter som pågår inom Makteliten. Bland
det mest upprörande i boken är alla mäktiga personer som är så extremt
perversa. Cathy hade tidigt torterats, traumatiserats och ”mindkontrollerats” för
att fungera som sexslav och informationsagent för Maktens män. En man som
skadade Cathy och hennes lilla dotter Kelly svårt med sina perversa sexuella
övergrepp var George Bush d.ä. Cathys bok är en ohygglig läsning. 25

Committee of 300 är ”Olympians”
”Olympians” döljer inte sina ansikten. Coleman tar som exempel när drottning
Elisabet II genomför den ceremoniella invigningen av det brittiska parlamentet.
Jag skrev en artikel om Pizzagate – ”Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet?” som
publicerades i DSM nr 2/2017 - http://www.piahellertz.com/PizzagateSanning_eller_falsk_nyhet.pdf.
24
Jag skrev en artikel som bland annat publicerades i DSM nr 2/2017, Pizzagate – Sanning
eller falsk nyhet? – Den finns också på min Boksida - http://www.piahellertz.com/PizzagateSanning_eller_falsk_nyhet.pdf
25
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
23
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Det är denna makt som sen styrt terrorn i Ryssland, Bolsjevikrevolutionen,
första och andra världskrigen, krigen i Korea, Vietnam, Sydafrika, Nicaragua
och Filipinerna, skriver Coleman. Detta är 1991… Då hade 9/11 ännu inte hänt,
den False flag-attack som gav USAs regering medborgarnas stöd att föra krig
mot de sju ”terroristländer” som den 4-stjärnige pensionerade generalen Wesley
Clark berättar om i en intervju, Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan
och avsluta med Iran.26 Man har ännu inte lyckats med Iran, men det pågår
starka påtryckningar och spänningen är för närvarande påtaglig.
Flera källor antyder i dagarna att det laddas för det tredje världskriget,
något Makteliten strävat länge efter.

Enligt Coleman är Oppenheimers i Sydafrika mycket större än Rockefellers (s. 180).

Vad vill Committee of 300?
Det viktigaste målet är att skapa ”en mindre värld, mycket mindre” skriver John
Coleman. De myriader av ”useless eaters”, ”onyttiga ätare”, som konsumerar
viktiga naturresurser ska sorteras bort (s. 4). Därför måste budet i Första
Mosebok om att mänskligheten ska mångfaldigas, förändras, ”Och varen I
fruktsamma och föröken eder; växen till på jorden och föröken eder på den”.
Det innebär i sin tur behovet av en attack på kristendomen, en långsam men
säker upplösning av de industriella nationerna, förintelsen av hundratals
miljoner människor som av Committee of 300 beskrivs som
”överskottsbefolkningen” samt avlägsnande av alla ledare som vågar stå i vägen
för Committeens27 globala planering för att nå dessa mål (s. 5). Författaren
beskriver ingående hur man hanterar ledare som driver sin egna nations
intressen och inte går i Committeens ledband.
Italien är ett viktigt land för Committeen. Dels är Italien det europeiska
land som ligger närmast Mellanöstern och därmed en länk till Mellanösterns

The Plan -- according to U.S. General Wesley Clark (Ret.) – publ. 17 mars 2007 – intervju
med Amy Goodman den 2 mars 2007 https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=SXS3vW47mOE
27
Jag väljer att i fortsättningen ofta använda bara ”Committeen” för att synliggöra att det är
Committee of 300 men det gör det lättare för mig att skriva.
26
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ekonomi och politik. Dels är Italien Katolska Kyrkans hemland. Där finns
Vatikanen.

Illuminatis grundare Adam Weishaupt hade beordrat förstörelse av
kyrkan. Italien är dessutom hemland för några av de mäktigaste oligarkfamiljerna inom den uråldriga Black Nobility, frimurarorganisationen P228 och
Red Brigades, som är en militant vänsterorganisation.
John Coleman berättar mycket detaljerat med många namn om olika planer
mot personer i maktställning som Committeen antingen vill stödja eller röja
undan. Ett namn som ständigt återkommer är Henry Kissinger. Han verkar ha
haft ett finger, ja ofta en hel hand, med i många spel. Coleman berättar bland
annat att Kissinger har ett privat arkiv på flera hundratusen personer, inte bara
från USA utan från hela världen (s. 100). Kissinger sändes år 1952 till Tavistock
Institute där han blev väl mottagen och omhändertagen (s. 155). Jag återkommer
om Tavistock. Efter det hade Kissinger fria händer, skriver Coleman.
Ett exempel på hot som Kissinger kunde leverera var: ”Jag kommer att
göra ett skräckexempel av dig om du fortsätter driva din nationsbyggande
politik!” (s. 11) Planen var ju globalism, d.v.s. att tillintetgöra nationerna för att
bygga en ny världsordning, the New World Order. Så det gäller att stoppa alla
ledare som försöker värna om sitt eget land.

Hatet mot kärnkraften och befolkningsfrågan
Coleman skriver att det är viktigt att vi förstår varför hatet mot kärnkraften
startade och varför den ”falska miljörörelsen”, som finanseriades av
Romklubben, startade kriget mot kärnkraften. ”Med kärnkraftsenergi som
skapar billig och rikligt med energi skulle Tredje världens länder kunna ta sig ut
ur sin underutvecklade situation, den situation som Committee of 300 ville skulle
bestå” (s. 11). Mindre hjälp från andra länder innebar mindre kontroll över
landets naturresurser av Internationella Valutafonden, IMF. Tillväxt och
utveckling av utvecklingsländerna var inte av intresse för Committeen och
Romklubben. Dessutom fann Coleman att de bidrag som utvecklingsländerna
28

Dokument Utifrån visar den 4 april 2011 en dokumentär som svart på vitt visar att
frimurarlogen P2 (Propaganda Due) i Italien styr och korrumperar Italien och är även dom
som satte Silvio Berlusconi i makten, finansierade hans medieimperium, m.m. https://www.youtube.com/watch?v=F5xGZoI_UaU
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fick, inte användes för det de syftade till utan ”hamnade i de regerande ledarnas
fickor” (s. 11). Med Colemans avslöjanden i bakhuvudet är det lätt att undra
vilka dessa ledare är, som lägger beslag på bidragen, sannolikt med
givarländernas tysta medgivande. Det är lätt att bli lite ”konspiratorisk”, men det
kanske är en förutsättning för att kunna börja ”connect the dots”, för att själva
kunna förstå och lägga puzzlet för att se helheten.
I en rapport skrev Romklubbens Harland Cleveland att ”det var upp till
tredje världens nationer att själva bestämma inom sig vilka populationer som
skulle elimineras” (s. 19). Det är en avslöjande cynism som kännetecknar
Makteliten. Ett sätt man använder är att stimulera konflikter och krig mellan
grupper och nationer i Tredje världen. Ett annat sätt är att medvetet svälta de
afrikanska nationerna till döds. Det var en metod som Sovjetunionens
bolsjeviker använde mot Ukrainas befolkning i det folkmord som komma att
kallas Holodomor.29 Det var också det sätt de allierade använde mot tyska
soldater och civila efter andra världskriget, vilket Thomas Goodrich berättar
om i sin avslöjande bok ”Hellstorm - Nazi-Tysklands död 1944–1947”(2014).30
Ytterligare ett sätt att eliminera befolkningar är att sprida epidemier, som
kan skapas i laboratorier, exempelvis Aids,31 Ebola, Spanska sjukan med flera.

Romklubben
Romklubben skapades år 1968 på initiativ av Aurellio Peccei. Den är
fortfarande enligt Coleman en av de viktigaste politiska armarna inom
Committeen (s. 13). Coleman berättar att Peccei ”ringde upp ett antal länder”
(s. 14). Planen var att intensifiera skapandet av New World Order. Här ger
Coleman en intressant information: ”Telefonsamtalet besvarades av de mest
’subversiva’ (som enligt Google kan översättas med: omstörtande,
underjordiska, rebelliska, upproriska, revolutionära – jag vet inte vilken
översättning som är mest lämplig i sammanhanget) framtidsplanerarna i USA,
Frankrike, SVERIGE (mina versaler), Storbritannien, Schweiz och Japan som
kunde uppbådas” (s. 14).32 Då var Tage Erlander statsminister i Sverige.
Inom parentes kan jag nämna att Coleman berättar att Aurellio Peccei
anförtrodde en vän att han upplevde att han var reinkarnationen av Illuminatis
skapare Adam Weishaupt (s. 15). Inte undra på att han upplevde sig ha en
mycket viktig roll!
Med svälten som vapen – Mårten Ericson – 27 okt. 2017 https://timbro.se/smedjan/kultur/med-svalten-som-vapen/
30
Ann-Britt Axelsdotter översatte Hellstorm till svenska. Jag har skrivit en artikel om boken http://www.piahellertz.com/HELLSTORM.pdf
31
Jag rekommenderar varmt Ingemar Ljungqvists bok ”AIDS TABU – Ursprung – Utveckling
– Behandling” (1992), en mycket omskakande bok om biologiska vapen, Aids m.m. Min
artikel om boken finns på - http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf
32
Daniel Estulin har skrivit en intressant och avslöjande bok om Bilderberggruppen, ”Den
sanna historien om Bilderberggruppen” (2010) – min artikel om boken finns på
http://www.piahellertz.com/Bilderbergergruppen-Daniel%20Estulin.pdf
29
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Under perioden 1968-1972 var Romklubben den mest sammanhållande
enheten för ”new science”-forskare, globalister, framtidsplanerare och
internationalister inom alla områden.
Eftersom Sverige verkar vara bland de utvalda ”samarbetsländerna” så är
det inte längre så konstigt att före detta politikern och författaren Anders
Wijkman är en av två ordförande i Romklubben.33 Han är också aktiv i frågan
om ”klimatförändringar” (som tidigare kallades ”global uppvärmning” – men
eftersom ingen uppvärmning skett de senaste 20 åren så har begreppet
förändrats).
Han har skrivit en bok tillsammans med ”klimatprofeten”, professorn i
miljövetenskap Johan Rockström, med rubriken ”Den stora förnekelsen”
(2014). Jag skrev en artikel om boken som publicerades i DSM nr 3/2015.34 Det
ledde till att Anders Wijkman skrev till DSMs redaktör Jan Gillberg och
kritiserade min artikel. Han skrev bland annat:
Hon drivs av någon slags konspirationsteori och undertonen i det hon skriver är
att uppvärmningen till största delen är ett påhitt – och att i bakgrunden lurar
krafter som vill tvinga på oss en världsregering. Hennes referenser till och
kommentarer om Romklubben är närmaste skrattretande. … Jag finner det inte
meningsfullt att fortsätta diskussionen med henne. Om jag var Du skulle jag inte
släppa fram henne igen. Hon lever i en fantasivärld. Mvh Anders

Jag ska inte sticka under stol med att jag blev smickrad… och fortsatte skriva
om temat i DSM.35
Det framgår helt klart av John Colemans analyser att Romklubben har
mycket stora fingrar med i de mörka spel som pågår i världen och har pågått
länge. Antingen är Anders Wijkman medveten eller också är han bara en
användbar ”nyttig idiot”, vilket lär vara Lenins begrepp. Jag har svårt att tro att
han är omedveten om Romklubbens mörka agenda.
Romklubben tillsammans med Tavistock Institute, ”modern över alla
tankesmedjor och forskningsinstitut” (s. 68), initierade men samtidigt förteg
skapandet av ”New Age”, ”den nya tidsåldern”, som innebar spridandet av den
motkultur som på 60- och 70-talet yttrande sig som droger, fritt sex, rockmusik,
satanism36 och miljöaktivism (s. 15).

33

http://wijkman.se/about-wijkman/ och http://wijkman.se/wijkman-ny-ordforande-iromklubben/
34
Jag skrev en artikel om boken - http://www.piahellertz.com/Den_stora_fornekelsen.pdf
Artikeln ledde till en diskussion med Anders Wijkman.
35
Diskussionen fortsatte http://www.piahellertz.com/Vetenskap_eller_politisk_propaganda.pdf och
http://www.piahellertz.com/Klimatforskningens_ideologiska_grund_Del_2.pdf
36
I skrivande stund kommer artiklar om att satanismen blir alltmer accepterad – se
exempelvis -Devil's advocate: are satanists now the good guys in the fight against the
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Bilderberggruppen
En annan Maktgrupp är Bilderberggruppen som skapades av David Rockefeller
i maj 1954. Daniel Estulin har skrivit en avslöjande bok ”Tavistock Institute Social Engineering the Masses”.37 Gruppen har hållit sina möten varje år sedan
dess, på olika platser.
Det tjugoandra Bilderbergmötet hölls på Grand Hotell i Saltsjöbaden den
11-13 maj 1973 under ordförandeskap av H.R.H. Prinsen av Nederländerna.
Det var 80 deltagare från olika områden: regering och politik, universiteten,
media, diplomatin, industrin, transportsystemet, fackföreningarna, rättssystemet,
bankerna, stiftelseadministration och militären. Deltagarna kom från tretton
västeuropeiska länder, samt USA och Kanada. Från Sverige deltog bland andra
Olof Palme, Gunnar Sträng, Marcus Wallenberg och Krister Wickman.
Enlighet de regler som antogs vid varje möte talade alla deltagare utifrån sin
egen personliga ståndpunkt, utan förpliktelser mot någon regering eller
organisation som de tillhörde. För att möjliggöra för deltagarna att tala fritt med
största möjliga uppriktighet var diskussionerna konfidentiella. Journalister fick
inte delta.
David Rockefeller ska vid ett Bilderbergmöte år 1991 ha tackat media för
det goda samarbetet:
Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, tidskriften Time och
andra stora tidningar vars chefer har deltagit i våra möten och respekterat löftet
om diskretion under nästan 40 år.38

Enligt en intervju i september 2013 som den danske Youtubereportern
Lucas Alexander, Age of Truth, gjorde med F. William Engdahl, som är en
amerikansk ekonom och geopolitisk analytiker och analytiker av den nya
världsordningen, var detta möte i Saltsjöbaden en mycket viktig milstolpe i
Bilderberggruppens arbete.39

Maktelitens droghandel
John Coleman berättar att Committee of 300 låg bakom droghandeln i världen.
Han redogör ingående för detta på flera sidor (s. 96ff). Han skriver att de som
ledde droghandeln inom Committeen inte hade några problem med sitt samvete
när det gällde de miljontals liv de ruinerade varje år. De är ”gnostiker, katarer,
medlemmar av Dionysiskulten, Osiriskulten eller ändå värre. För dem är
’vanligt folk’ till för att utnyttjas för deras syften” (s. 143). Handeln med droger
evangelical right? https://www.theguardian.com/film/2019/aug/15/hail-satan-are-satanistsnow-the-good-guys-in-the-fight-against-the-evangelical-right
37
Min artikel om boken - http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
38
Se bland annat https://motpol.nu/oskorei/2012/05/17/daniel-estulin-bilderberggruppen/
39
F. WILLIAM ENGDAHL - "Gods Of Money & Climate Change Hoax" [Age Of Truth TV]
Publicerades den 4 nov. 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=66S7qK1VJFE
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handlade i huvudsak om två saker, dels för att tjäna enorma förmögenheter, dels
för att förvandla mänskligheten till ”drogzombier” som lever sina liv utan
mening och som skulle komma att bli lättare att kontrollera (s. 144). Det
brittiska kungahuset var djupt involverade i droghandeln, enligt Coleman (s.
146).
Idag är Maktelitens handel med människor, vuxna och barn, ändå mer
lukrativ, framförallt handeln med barn till sexslaveri, slavarbete och som källa
för organ för transplantation. Enligt officiell statistik, som man aldrig kommer
att få höra rapporteras om av de vanliga medierna, kidnappas så många som
800,000 barn i USA och åtta miljoner barn globalt varje år och blir offer för
handel för sexslaveri som är en del av ett massivt pedofilnätverk som spänner
över hela världen. Många politiker på hög nivå på båda sidor deltar aktivt i detta
ofattbara grymma.40

Bilden är hämtad från The Tavistock Method of Brainwashing and Social Psychiatry
av Russ Winter41

Mind control - sinneskontroll
Att läsa Colemans berättelser om hur CIA, Tavistock Institute med flera
organisationer utvecklade sin ”mindkontrollerande” agenda är ruskig. MKULTRA var kodnamnet för ett hemligt CIA-program som utvecklade tekniker för
kontroll av tankar. Det inleddes år 1953 under direktör Allen Dulles. Syftet var
mångfaldigt, inklusive att göra en sanningsdrog perfekt för att förhöra
misstänkta sovjetiska spioner under kalla kriget. Det var en efterföljare till

Se artikeln “As many as 8 MILLION children are kidnapped and trafficked into sex slavery
every year by global pedophile network – of which MANY politicians are members” https://www.newstarget.com/2018-12-10-8-million-innocent-children-kidnapped-traffickedglobal-pedophile-network.html
41
The Tavistock Method of Brainwashing and Social Psychiatry av Russ Winter – 27 augusti
2019 - https://www.henrymakow.com/
40
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tekniker som användes under WW II.42 Coleman oroar sig för hur dessa
kontrolltekniker kommer att användas för civila populationer. Det är 30 år sedan
han skrev ner denna oro. Enormt mycket har hänt sen dess.

Jag studerade fenomenet Mind control en tid och skrev ett par artiklar om
ämnet till DSM 4/2017 och 1/2018, ”Mind control – Världen som måltavla”
(2017)43 och ”Mind control – Individer som måltavla” (2017).44 Människor tror
att de är välinformerade, men de inser inte att den informations som sprids har
skapats av forskningsorganisationer och tankesmedjor som styrs av undergrupper till Committee of 300, exempelvis Romklubben, vars syfte är att
”mindkontrollera”, desinformera och sprida agendastyrd propaganda.
Jag trodde att jag var välinformerad, men Coleman avslöjar att en efter en
av mina gamla favoritförfattare visar sig ha varit en del av den agenda som
Committeen driver. Det är med sorg i hjärtat jag läser att en av dem är
framtidsforskaren Willis Harman, vars bok ”Inspirationens ögonblick” (1987 –
Original: ”Higher Creativity”) blev mycket betydelsefull för mig på 80-talet.
När jag nu, med Colemans information som glasögon, läser vilken betydelse
Harman fick, så får jag en djupare förståelse och blir lite skakad. Jag är en som
helt klart blev påverkad. Och det är klart jag undrar över på vilket sätt jag
fortfarande kan vara påverkad och mindkontrollerad.
En viktig uppgift för Harman var att förändra bilden av människan.
”Vattumannens tidsålder” introducerades. Skilsmässor var inte längre något
problem, självmord var inget märkvärdigt, sociala avvikelser och sexuella
abnormiteter som tidigare var anmärkningsvärda, blev normaliserade och väckte
inga protester (s. 73). Det är en utveckling (?) som idag har blivit allt tydligare
och tyvärr sällan är föremål för reaktioner och protester.

Se exempelvis Lendman, Stephen (2002) MKULTRA – The CIAs Mind Control Program http://rense.com/general89/mkultra.htm
43
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
44
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
42
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Pride 2019 – Se barnen i tåget!

Mike Adams, Natural News, skrev nyligen (sommaren 2019) följande
enligt min översättning:
”Den sjuka, snedvridna agendan för den rubbade vänstern har nu lett till en full
cirkel, då Whole Foods nu sponsrar att Drag Queens berättartimme används för
att indoktrinera barn till pedofili, transgenderism och perversion. Whole Foods är
en återförsäljare som en gång förespråkade organiska och rena livsmedel. De är
nu totalt genomsyrade av absolut smörja och porr och utnyttjar Amerikas barn till
att bli ’förberedda’ för pedofilerna och de perversa. Detta har upprepade gånger
genomförts i flera städer i Amerika.”45

Även i Sverige har biblioteken lässtunder för barn med Drag Queens.46 I
dagarna har det publicerats en tankeväckande dokumentär om genus och
feminism på svenska förskolor med titeln Det Könlösa Samhället.47 Agendan
intensifieras…
45

https://thecommonsenseshow.com/activism-agenda-21-conspiracy/whole-foods-sponsorsdrag-queen-story-hour-indoctrinate-children-perversion-pedophilia-and
46
Dragqueens läste sagor för barnen – vill bidra till mångfald -Publicerad 10 mars 2019 –
SVT nyheter - https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/dragqueens-laste-sagor-for-barnenvill-bidra-till-mangfald
47
Dokumentär Det Könlösa Samhället
https://www.youtube.com/watch?v=4MTLl5pbGY4 - Publicerades den 1 sep. 2019
En dokumentär om genus och feminism på svenska förskolor. Medverkande Egalia förskolan,
David Eberhard, Lennart Matikainen m.fl. En film av Jonas Nilsson och Victor Mosten.
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Idén med Vattumannens tidsålder var ett sätt för Tavistock Institute att
skapa turbulens och kaos. Coleman beskriver tre faser. Först leder det till
ytlighet. En population som är under attack ”försvarar sig själv med slogans”.
Man identifierar inte orsaken till det som händer, utan gör ingenting åt det.
Därför kommer krisen att fortsätta.
Nästa steg är fragmentering. Detta sker när krisen fortsätter och den sociala
ordningen bryts ner. Den tredje fasen innebär att människor grupperar sig för att
”finna och förverkliga sig själva” och därmed vänder sig från den framkallade
krisen och istället ägnar sig åt aktiviteter som inte är så konstruktiva (s. 85). Jag
tänker naturligtvis på 70- och 80-talets ”navelskådande självkännedomsgrupper”
och kreativa psykoterapimetoder, som jag själv deltog en hel del i.
Coleman räknar upp droganvändning, aborter, öppet accepterande av och
stöd av homosexualitet, vilket bland annat kom att leda till spridningen av
AIDS, skolsystemets misslyckande, ökningen av skilsmässor, sataniska rituella
mord, försvinnandet av tusentals barn och mycket, mycket mera. Det är kusligt,
på gränsen till chockartat att läsa, eftersom det så väl stämmer med vad som
händer idag. Och han skrev det för nästan 30 år sedan.
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Dennis Prager på AG, American Greatness, skriver om en mycket tänkvärd och
skrämmande agenda som pågår.48 Han inleder med:
Nästan varje vecka verkar det finnas en annan fråga som uppmärksammar landet.
Men medan vår uppmärksamhet är inriktad på president Donald Trump, Google,
Charlottesville, Ryssland, rättsprocesser, Jeffrey Epstein, nästa val, rasism, ett
handelskrig med Kina, #MeToo-rörelsen eller något annat, håller LGBTQorganisationer i tysthet på med sitt arbete att avveckla etiska normer, sprida hån
mot och ifrågasätta utbildning, förstöra oskyldiga människors liv och förstöra
barns oskuld. Om du tror att detta är överdrivet, här är några exempel:
• Nedrustning av kvinnors sport
• Nedrustning av manligt och kvinnligt - redan vid födelsen
• Nedrustning av barnens oskuldsfullhet och föräldrarnas auktoritet
• Nedrustning av utbildningens normer
• Nedrustning av verkligheten

Sen går han igenom varje punkt och beskriver ingående vad han menar.
SamNytt har i skrivande stund (20 augusti 2019) en artikel om hur
Advertising Standards Authority, ASA, som ska se till att all reklam är fri från
”könsstereotyper som sannolikt kommer orsaka skada eller allvarlig eller
utbredd anstöt” nu har gjort sina första anmälningar sen lagen trädde i kraft i
juni i år, 2019. Jag citerar ur artikeln:49
Efter att tre anmälningar gjorts mot VW-reklamen inledde ASA en granskning.
Anmälarna anser att reklamen upprätthåller könsstereotyper då en grupp med
företrädesvis män deltar i äventyrliga aktiviteter – två manliga astronauter i
rymden och en manlig atlet med en benprotes som utför längdhopp, för att sedan
skifta till en kvinna som sitter på en parkbänk med sitt barn i en barnvagn.
ASA:s bedömning är att reklamen visar kvinnan ”engagerad i en stereotypisk
vårdgivande roll” och reklamen får inte fortsätta visas i sitt nuvarande format.

Fördummande skolsystem och Mind control
John Coleman nämner ännu ett par svenskar förutom Olof Palme. Denna gång är
det Alva och Gunnar Myrdal som enligt Coleman var inblandad i utvecklingen
av skolväsendet i USA där barnen fick lära sig en förfalskad historieskrivning.
Författaren skriver att Committee of 300 var ”mycket förtjusta” över deras
insatser (s. 86). I Sverige fick de socialdemokratiska makarna och sociala
ingenjörerna Myrdal stor betydelse för bland annat skapandet av ”storbarnMeanwhile, This Is What LGBTQ Groups Are Doing to Society – D. Prager – 13 aug. 2019
https://amgreatness.com/2019/08/13/meanwhile-this-is-what-lgbtq-groups-are-doing-to-society/
49
Reklamfilm med kvinna och barn i barnvagn förbjuds – anses vara för könsstereotyp
https://samnytt.se/reklamfilm-med-kvinna-och-barn-i-barnvagn-forbjuds-anses-vara-forkonsstereotyp/
48
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kammare”. Paret Alva och Gunnar Myrdal fick en donation av Rockefeller för
att åka över till USA och studera den ”nya, spännande skolan”. Syftet var att den
skulle implementeras i Sverige – ”den nya experimentella socialiststaten”.50 År
1936 var Alva Myrdal med och startade Socialpedagogiska seminariet (senare
Förskoleseminariet - Socialpedagogiska institutet), för utbildning barnpedagoger. En av deras idéer för att öka barnafödandet var att barnen inte enbart
skulle tas om hand av föräldrarna (mödrarna), utan att ansvaret skulle delas
mellan hem och samhälle. 51 Vissa källor menar att huvudsyftet var dels att få ut
kvinnorna på arbetsmarknaden, vilket skulle öka skatteintäkterna, dels skulle
samhället få möjlighet att fostra och indoktrinera barnen tidigt.

Bilden hämtad ur artikeln ”Makarna Myrdal vände upp och ned på Sverige”

Mind control för militären
Royal Institute for International Affairs, RIIA, utvecklade år 1922 en teknik som
kallas ”profilering”. Tavistock Institute fick i uppdrag att upprätta världens
största enhet för ”hjärntvätt”, Mind control (s. 48). Dessa tekniker kom bland
annat att användas för att få USA att gå med i andra världskriget.
Den socialpsykologiske forskaren Kurt Lewin etablerade OSS som senare
blev CIA. Han kom att vägleda bombningsagendan över Tyskland under och
efter WWII, där ordern till det brittiska flygvapnet var att bomba civila mål men
inte militära mål (s. 49). Ammunitionslagren för båda sidor ägdes av
internationella banker som inte ville att deras tillgångar skulle förstöras. Ett syfte
med att bomba civila arbetares bostäder var att knäcka deras moral. Lewin
räknade till och med ut att om 65% av arbetarnas bostäder i Tyskland skulle
förstöras genom de nattliga brittiska bombningarna så skulle moralen hos den
civila populationen kollapsa. Den kände ”Bombar Harris” genomförde Lewins
Citat hämtat från ”Du Sköna Nya Psykiatriska Värld – Den hemliga agendan” av Peter
Anstrin - http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
51
Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935 – Stockholm stad – utan datum https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174
50
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plan, vilken kulminerade i de fruktansvärda nattliga bombningarna av staden
Dresden den 13, 14 och 15 februari 1945 när över 125,000 personer, i huvudsak
gamla män, kvinnor och barn samt skadade flyktingar dödades. Vissa källor
uppger att det handlade om upp till 500,000.52

Bilder från Dresden efter bombningen 13 och 14 februari 1945

Bombar Harris blev frimärke och fick även en staty i Green Park i London som
hedersbetygelser. Den verkar dock ha blivit utsatt för kritik (😊).

Andra institutioner som var involverade i den mindkontrollerande agendan
var Stanford Research Institute och Institute for Social Relations, organisationer
som ägnade sig åt forskning inom socialpsykologi och socialpsykiatri. De hade
medlemmar i styrelsen för Romklubben och/eller var delaktiga i NATOs försök
att införa ”Aquarian Conspiracy”, konspirationen om Vattumannens tidsålder.
Planen för den nya världsordningen är inte ny. Den har planerats under lång tid.
52

13 February 1945: Approximately 500,000 German Refugees Burned Alive by Allied
Forces in Dresden – The Daily Archive http://whiteresister.com/index.php/8-archives/83-13-february-1945-approximately-500-000german-refugees-burned-alive-by-allied-forces-indresden?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+whiteresi
ster%2FxoPm+%28WhiteResister.com+-+The+White+Resister%29
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Romklubben har enligt Coleman sin egen säkerhetstjänst som samarbetar
med USAs underrättelsetjänst, KGB, Rysslands underrättelsetjänst och Mossad,
Israels civila underrättelsetjänst (s. 16). Däremot var STASI, Östtysklands
underrättelsetjänst inte involverad. Mossad har ett otroligt överläge över
underrättelsetjänsterna i andra länder eftersom alla länder har en omfattande
judisk gemenskap (s. 175). Mossad kan välja lokala judar för arbetsuppgifter
utan att behöva betala dem. Mossad har också en mycket skicklig desinformationstjänst och Coleman menar att desinformationsomfattningen på den
amerikanska marknaden är ”besvärande” (s. 176).

Nationalism är en ”cancer för mänskligheten”
John Coleman berättar att Aurellio Peccei, Romklubbens grundare, ”aldrig
tröttnade” på att predika om riskerna med nationalismen och att nationer var
destruktiva eftersom de var ett hinder för utveckling av mänskligheten. Han
strävade istället efter ”kollektivt ansvar” (s. 19), vilket ju är en snygg
formulering för globalisering. Nationernas naturresurser ska fördelas under
överinseende av en världsregering. Nationer måste acceptera Romklubbens
dominans eller annars överleva enligt djungelns lag (s. 20).

”Olympians” mål med världen
”Olympians” tror att deras makt beror på att de är legendariska ättlingar till de
olympiska gudarna, liksom deras gudom Lucifer. De ser sig själva som mer
gudomliga än Gud (s. 21). De anser att de fått ansvaret att genomföra följande
program:
1) En världsregering med en världskyrka och en världsvaluta. Coleman berättar
att världsreligionen upprättades redan på 1920-1930-talet. Satanism,
Luciferianism och trolldom kommer att legitimeras. Det får inte finnas några
kyrkliga eller privata skolor. I skrivande stund publiceras artiklar om att
satanismen blir alltmer accepterad. I Sverige har satanismen i skrivande stund
blivit accepterad som ett samfund.53
2) Förstörelsen av all nationell identitet och nationell stolthet. Alla nationsgränser
ska upplösas (s. 161)
3) Förstörelsen av all religion, speciellt kristendomen. Det enda undantaget är
den världsreligion som nämns under punkt 1.

53

Devil's advocate: are satanists now the good guys in the fight against the evangelical right?
https://www.theguardian.com/film/2019/aug/15/hail-satan-are-satanists-now-the-good-guysin-the-fight-against-the-evangelical-right
Se också Satanister blir samfund – Dagen – 31 juli 2019 – detta är i Sverige.
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4) Kontroll av varenda människa genom ”mind control” och tekniska lösningar.
”Mindkontrollerande” droger och tillsatser som tillsätts mat och vatten. På många
håll används fluor i vattnet. Det används i tandkräm sen länge, trots att det är ett
bevisat nervgift och användes i nazistiska och kommunistiska koncentrationsläger på fångar för att passivisera dem.54 Coleman nämner inte läkemedel som
idag kritiseras starkt av flera författare, bland andra Peter C. Gøtzsche i sin bok
”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet - Hur läkemedelsindustrin har
korrumperat sjuk- och hälsovården” (2015).55 Coleman nämner inte heller
Artificiell intelligens och alla de tekniska lösningar som utvecklas idag. Det
gäller att komma ihåg att hans bok skrevs år 1991.
5) Slutet på all industrialisation och stopp för kärnkraftsproducerad energi.
Undantag är dator- och servicenäringar. Övriga industrier exporteras till länder
där en slavarbetskraft finns. Arbetslösa kommer antingen att bli drogmissbrukare
eller bara statistik när det gäller reducering av världens befolkning.
6) Pornografi och droger kommer att legaliseras. Pornografi kommer inte att
kallas så utan ”vuxen sexunderhållning” (s. 171). Coleman använder många sidor
i boken för att beskriva hur Committee of 300 och enskilda personer ligger
bakom droghandeln i världen. Opiumkriget mot Kina syftade till att ”sätta
kineserna på plats” (s. 114). Coleman menar att pornografi kommer att visas på
teatrar och biografer, inklusive homosexuell och lesbisk pornografi (s. 163). Han
kände ju inte till sociala mediers möjlighet till spridning, då även barn och unga
lätt får tillgång. Idag har pornografikonsumtionen blivit ett problem för många
unga.
7) Reducering av befolkningen.56 Coleman använder Kambodjas Pol Pot-regim
som exempel och nämner att Pol Pots folkmordsplan drogs upp i USA av en av
Romklubbens forskningsinstitutioner (s. 22). ”Useless eaters”, ”onyttiga ätare”
ska elimineras i miljontals med hjälp av restriktioner på antal barn som familjer
får ha, svält, krig, vacciner, med mera. Individer kan stämplas som ”laglösa” och
därmed kunna bli måltavla för mördare (s. 161). Den amerikanska befolkningen
ska reduceras med 100 miljoner till år 2050. Detta skrevs år 1991. Idag nämns
siffror som att världens befolkning totalt ska reduceras till 500 miljoner från
dagens 7 miljarder människor.
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
54

Pacificerande nervgift i dricksvatten och lyckopiller - Kommittén för Mänskliga Rättighete16 sept. 2012 - https://via.tt.se/pressmeddelande/pacificerande-nervgift-i-dricksvatten-ochlyckopiller?publisherId=1559448&releaseId=1667917
55
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
56
I skrivande stund tittade jag på filmen ”Inferno” om Dan Browns bok med samma namn
om hur en intellektuell extremist och hans anhängare snabbt ville minska jordens befolkning
med hjälp av ett virus.
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Future” (2012).57 Idag skulle det innebära att tretton av fjorton måste dödas. Det
är mardrömssiffror.
Dödshjälp ska vara obligatoriskt för dödssjuka och gamla (s. 164).
Det ska inte finnas någon medelklass längre, bara elit och ”tjänare” (s. 161).
I skrivande stund läser jag att i USA låter man babies som fötts levande efter
slarvigt genomförda aborter ändå lämnas att dö.58
Om befolkningsreducering berättar även Georgia Guidestones, som
brukar kallas USAs Stonehenge.59 Det går många intressanta historier om
stenarna.60 De förmedlar budskapet som består av 10 budord huggna på fyra
stenar på åtta olika språk.

Stenarnas text översatt till svenska (enligt Wikipedia):
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.

8) Att tysta och förtrycka all vetenskaplig utveckling och forskning utom den
som Committeen har nytta av. Speciell måltavla är kärnkraft som används för
fredlig användning.
9) Att utveckla metoder för att orsaka smärre krig i de utvecklade länderna samt
57

Min artikel om James Delingpoles bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
58
At least 40 Babies Were Born Last Year But Allowed to Die. Why? Because They Survived
Botched Abortions – G. Edward Griffin, 20 aug. 2019 - https://needtoknow.news/2019/08/atleast-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-why-because-they-survived-botchedabortions/
59
Wikipedia om Georgia Guidestones - https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
60
Se exempelvis - https://albertveli.wordpress.com/2008/10/06/georgia-guidestones/
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metoder för att skapa svält och sjukdomar i tredje världen.
10) Man vill försvaga den moraliska styrkan hos en nation och demoralisera
arbetarna genom att skapa massarbetslöshet. Genom Romklubbens påkallade
”nolltillväxt” demoraliseras och avskräcks arbetarna och blir offer för alkoholoch drogmissbruk. Ungdomen kommer att uppmuntras att använda droger och
rockmusik för att göra uppror mot det rådande samhället. Därmed undermineras
också familjen som enhet. Dessa processer startade med hjälp av Tavistock
Institute och den s.k. ”Aquarian Conspiracy”. Undrar vilka processer som styr
ungdomen idag?
11) Man vill försvåra för människor att välja vad man vill göra i livet genom att
skapa den ena krisen efter den andra och ställa dem inför många valmöjligheter. I
USA finns en institution för ”krishantering”. Den kallas Federal Emergency
Management Agency, FEMA. FEMA är enligt Coleman en skapelse av
Romklubben (s. 50).
Är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Sverige nåt liknande?
Coleman skriver att USA kommer att översvämmas av migranter från andra
kulturer, så att det ”vita Amerika” får stora problem och mat och husrum blir den
största frågan (s. 165). Åter igen – detta skrivs 1991. Vi ser idag i USA att
”kriget mot de vita männen” har blivit alltmer accentuerat.61 I Sverige och i
många andra europeiska länder korsar enorma emigrantströmmar nationernas
gränser, vilket skapar problem, både ekonomiska, sociala och praktiska för de
mottagande länderna och kommunerna i Sverige. Dessutom har kriminaliteten
ökat enligt flera källor.
12) Genom att starta nya kulter och sekter och stödja dem som redan finns.
Coleman nämner Mick Jaggers ”Rolling Stones” och kallar den för en
”ganstergrupp som favoriserades av European Black Nobility”, samt den av
Tavistock Institute skapade ”The Beatles”. Medan jag skriver hör jag läsarens
stön: ”Det kan inte vara sant!” (s. 23). John Coleman är inte den ende författaren
som tar upp detta. Jag återkommer om Beatles.
13) Man fortsätter bygga upp fundamentalistiskt kristna sekter, som kommer att
missbrukas med syfte att stärka den zionistiska staten Israel genom
identifieringen av judar som ”Guds utvalda folk” och genom att donera stora
summor pengar till det vi felaktigt ska tro är en religiös orsak som främjar
kristendomen.
14) Att pressa på för att skapa och sprida religiösa sekter som Muslimska
brödraskapet, som är muslimsk fundamentalism, Sikherna och liknande samt

Is White Genocide in Our Future? – (Är folkmordet mot vita vår framtid) – det skriver Paul
Craig Roberts, den amerikanske nationalekonomen, författaren och kolumnisten https://www.paulcraigroberts.org/2019/08/16/is-white-genocide-in-our-future/
61
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fortsätta stödja grupper typ Jim Jones’ Folkets Tempel och liknande sekter.
Coleman berättar att Ayatollah Khomeini, som var Irans högste politiske och
andlige ledare från den islamiska revolutionen år 1979 fram till sin död 1989, var
en produkt av den brittiska underrättelsetjänstens militära enhet, Military
Intelligence Division 6, som vanligtvis kallas MI6 (s. 24).
Idag vet vi att Al Quaida, IS, och ISIS är skapelser av bland annat CIA.62
15) Att förmedla idén om ”religiös frihet” runt om i världen för att underminera
existerande religioner, med främsta fokus på kristendomen. Ett led i detta var
”Befrielseteologin”. En agenda nu är bland annat att legitimera satanismen (se
punkt 1). Är den öppenhet som islamska immigranter visas idag ett led i denna
agenda, exempelvis genom att tillåta att moskéer byggs trots kritik från
medborgarna, att vi är villiga att ta bort kors och Jesuskrubbor m.m. för att inte
”kränka” muslimerna med mycket mera.
16) Att orsaka total ekonomisk kollaps och därmed skapa totalt politiskt kaos.
Det kommer inte att finnas kontanter. Alla transaktioner ska genomföras med
kreditkort som ska ha identifikationsnummer (hade de inte det i USA 1991?).
Personer som betraktas som problem på något sätt kommer att upptäcka att deras
kreditkort inte accepteras (s. 165). Att äga gamla pengar kommer att betraktas
som brott och man kommer att kräva att kontanter lämnas in, på samma sätt som
man måste lämna in vapen, sprängämnen och bilar. Kreditkortet kommer inte
längre att kunna användas på något sätt.
Idag har Sverige kommit skrämmande långt när det gäller att ta bort kontanterna.
Nästan inga banker hanterar kontanter längre. De affärer och företagare som
sätter upp en skylt om att de inte tar emot kontanter, har lagen på sin sida. Istället
uppmuntras kreditkorten. Motståndet mot detta är fortfarande svagt.
17) Att ta total kontroll över både utrikes- och inrikespolitiken i USA. Colemans
fokus är USA, men detta gäller även Sverige och Europa.
18) Att ge totalt stöd till internationella institutioner som FN, IMF (International
Monetary Fund – Internationella valutafonden), BIS (Bank of International
Settlement63) och Världsdomstolen i Haag. Dessutom ska lokala institutioner
gradvis fasas ut och föras in under FNs paraply, där världsregeringen ska ha sitt
säte. I Europa är första steget EU.
19) Infiltrera och omvandla nationernas regeringar inifrån för att förstöra den
nationella integriteten. (Här vill jag än en gång rekommendera Mikael Möllers/
MetalHeadVikings ”Den svenska socialdemokratins sanna historia” för en
avslöjande beskrivning om hur Sverige påverkats av Committee of 300 via bland
America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group – av Garikau Chengu
– 19 sept. 2014 - https://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isisterror-group/5402881
63
Bank for International Settlements förkortas BIS är ett samarbetsorgan för 60 centralbanker,
däribland Sveriges riksbank. (Wikipedia)
62
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annat Olof Palme, men även tidigare och senare socialdemokratiska ledare.
Sverige verkar på många sätt vara ett ”föregångsland” och ett experimentland för
Committeen, med sina lydiga, omedvetna, ”solidariska” och passiva medborgare.
20) Organisera en världsomfattande terrororganisation och ”förhandla” med
terroristerna var deras aktiviteter än sker. Islamistgrupperna Talibanerna, Al
Quaida, IS, ISIS, Boco Haram som exempel)
21) Ta kontroll över utbildningsväsendet i USA med intentionen och syftet att
totalt förstöra det. Världsregeringen är inte intresserad av att ungdomen blir
ordentligt utbildad (s. 169). Privata skolor tvingas stänga. Även detta är en
världsomfattande agenda och är påtaglig även i Sverige.

John Coleman beskriver också en liknande framtid för Europa och
konstaterar redan år 1991 att många av dessa mål redan har uppnåtts eller
kommit långt med att uppnås och han gör jämförelsen med George Orwells bok
”1984”, där ”Storebror” ser och styr och kontrollerar allt.

Ur filmen ”1984”

Jag kan bara konstatera att idag, 28 efter det att Coleman skrev sin bok, har
Committeens måluppfyllelse kommit mycket, mycket långt och de allra flesta
har inte den minsta aning om att alla de svårigheter, konstigheter och bedrövelser de upplever i sitt dagliga liv är ett resultat av en medveten agenda som
planerades för över 100 år sedan.
Coleman nämner de många verktyg som används för att påverka den
allmänna opinionen. Det finns inte en ”trend” som inte påverkats från någon
tankesmedja eller organisation och som i sin tur fått instruktioner från
Committee of 300.
Derek Willis skriver i artikeln ”What is the New World Order” att NWO
använder massor med propagandatekniker som sprids via underhållning,
kändisreportage, idrottsevenemang med mera, men man kallar det nu för
”Public Opinion”, ”folkopinionen”.64
What is the New World Order? – Derek Willis – 15 dec. 2018 http://conspiracywiki.com/new-world-order/what-is-the-new-world-order/
64
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Ekonomisk politik och befolkningsfrågan
Coleman betonar att Committeens ekonomiska politik grundar sig på Thomas
Malthus’ (1766-1834) teorier om befolkningens gränser och tillgång till
livsmedel. Därför gäller det att begränsa befolkningen. Naturens resurser räcker
inte till alla.
F. William Engdahl som är politisk ekonom, strategisk riskkonsult och
författare har under mer än trettiofem år specialiserat sig på geopolitisk analys
av globala händelser. Han har bland annat skrivit den avslöjande boken ”Hotet
mot livet - Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda” (2015).65 Han har i
sin artikel ”World Overpopulation? Hold On, Buddy!” analyserat den
bakomliggande agendan om befolkningsminskningen i världen.66 Han skriver
”Main Stream Media som kontrolleras av Rockefellers och deras eugenikälskande, väldigt rika och väldigt känslokalla vänner har under årtionden
pumpat oss fulla med myten att världen är en mänsklig ’befolkningsbomb’",
vilket är titeln på en förljugen bok av Paul Ehrlich, ”The Population Bomb”
(1968) (befolkningsbomben), som kom under Vietnamkriget. I sin bok hävdade
Ehrlich att: "Vi måste anta mycket tuffa positioner när det gäller utrikespolitiken... Vi måste använda vår politiska makt för att driva andra länder till att
genomföra program som kombinerar jordbruksutveckling och befolkningskontroll". Engdahl visar statistik om att teorin om överbefolkning är falsk. I
många länder minskar istället befolkningen.
Coleman beskriver hur Romklubben på order av Committeen skapade den
ekonomiska krisen i Polen år 1980. Syftet var att destabilisera landet samt
förstöra den Katolska kyrkan (s. 26). Detta banade väg för ryska trupper att åter
ockupera landet. Solidaritetsrörelsen under ledning av Lech Wałęsa, som
senare blev Polens 7e president, var enligt Coleman en skapelse av Committeens
65

Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf
66
World Overpopulation? Hold On, Buddy! Av F. William Engdahl – 1 januari 2015 http://journal-neo.org/2015/01/01/world-overpopulation-hold-on-buddy/
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medlem Zbigniew Brzezinski. Solidaritetsrörelsen var egentligen ingen
arbetarrörelse, menar Coleman. De flesta av Solidaritets ledare härstammande
från bolsjevikiska judar från Odessa.
En bok som ofta återkommer som referens i Colemans bok är Brzezinskis
”Between Two Ages – Americas’ roll in The Techotronic Era” (1970).67
Coleman menar att den boken borde ha lästs av alla amerikaner som var
intresserade av sin framtid. Den skrevs på uppdrag av Committee of 300 (s. 27).
Boken är en beskrivning av de metoder och de förhållningssätt som rekommenderades när det gällde att få kontroll över USAs framtid. Den antydde till och
med uppgifter om kloning och ”robotoider”, d.v.s. människor som såg ut som
och agerade som människor men som inte var det. Idag är vi där, inom det
forsknings- och utvecklingsområde som kallas ”transhumanism”, även om
kloning fortfarande är en väl dold hemlighet. Robotforskningen och Artificiell
Intelligens, AI, är nu långt kommen på många håll i världen, bland annat på
Örebro universitet, där jag arbetat i över 25 år, men inom ett helt annat område,
samhälls- och beteendevetenskap och socialt arbete.
Brzezinski betonade i sin bok att vi nu är inne i en informationsrevolution
som grundar sig på underhållning där vi alla har en åskådarroll, exempelvis
underhållningsprogram (ex. Melodifestivalen), sportevenemang, märkliga
tävlingar (ex. Robinson) och liknande, vilket blir som ett opium för den ökande
befolkningen som inte har något annat meningsfullt syfte med sina liv. Han
använde Marx’ uttryck om religion, som Marx ansåg vara ett ”opium för folket”.
Jag tänker naturligtvis på det gamla uttrycket ”Bröd och skådespel åt folket”.
Det är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna
gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att
romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera.
Coleman ställer frågan om Brzezinski var en ”profet” som kunde sia om
framtiden, men skriver att Brzezinski bara kopierade det budskap som
Committeen förmedlat till Romklubben. Committeen hade förvarnat redan 1981
om att länder, inklusive Sovjet, skulle hamna i kaos om inte Committeen fick
total kontroll över förberedelserna för New World Order (s. 29).
John Coleman konstaterar 10 år senare, d.v.s. 1991, att Committeen med
dess obegränsade ekonomiska resurser, hundratals tankesmedjor, 5000 sociala
ingenjörer, media, banker och kontroll över regeringar har skaffat sig makt och
kontroll över processen. Det går inte längre för enskilda nationer att opponera
sig menar han (s. 30). Coleman konstaterar också att både vänster- och
högerpolitik kontrolleras av Committeen (s. 31).

Gängkrig – ett exempel
Committeen inspirerade även till gängkrig mellan olika ungdomsgrupper vilka
bröt ut på 1950-talet enligt Coleman. Det visar hur konspiratörerna kunde skapa
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och arrangera de olika typer av störningsmoment de önskade (s. 86). Gängen var
noggrant planerade vid Stanford University, för att chocka och störa samhället.
Gängkrigen gjordes populära genom en Hollywoodfilm och musikal, ”West Side
Story” (s. 86). År 1958 fanns det omkring 200 sådana gäng. Allmänheten
reagerade helt enligt de profilerade antaganden som Stanford förväntade sig.
Gängkrigen upphörde ganska plötsligt år 1966. Men år 1989 återuppstod de på
gatorna i Los Angeles. Detta är vad Tavistock kallade den första fasen. Den
andra fasen, ”fragmentering” innebar exempelvis att människor som inte bodde i
området konstaterade lättade att gängen inte bråkade i deras grannskap. Detta får
mig att tänka på dagens oroligheter här i Sverige, och vår syn på s.k. ”no-gozoner”.
Syftet med dessa gängkrig är enligt Coleman att visa att målgrupperna inte
är skyddade, man skapar osäkerhet och rädsla. Dessutom visar det att samhället
är hjälplöst när det gäller denna typ av våld. För det tredje avslöjar detta att
samhället håller på att kollapsa (s. 87). Återigen tänker jag på dagens situation i
Sverige.

Beatles – ett annat exempel
Enligt John Coleman fördes rockgruppen Beatles över till USA av Tavistock
Institute för att skapa en ”kulturell katastrof” (s. 88). Beatles var en integrerad
del av ”Vattumannens konspiration”. De var inte en spontan yttring av
ungdomens protester mot det sociala systemet. Istället var den en mycket
noggrant välplanerad komplott som genomfördes av en grupp som enligt
Coleman aldrig kunde identifieras. Med Beatles följde ett nytt språk och nya
tankegångar som skapats av Tavistock, såsom ”tonåring”, ”cool” och
”popmusik”. Begreppet ”tonåring” hade aldrig använts förrän strax innan
Beatles dök upp på scenen. Naturligtvis hjälpte massmedia till med detta.
Coleman menar att ingen annars skulle ha lagt märke till gruppen från Liverpool
och ”tolvtonsmusiken”, ett ljud som härstammar från Dionysuskulten och Baals
prästerskap och som getts en modern tappning av Committeen (s. 89).
Coleman konstaterar att ”Beatles gjorde ett perfekt jobb, eller det kanske
vore mer korrekt att säga att Tavistock och Stanford gjorde ett perfekt jobb,
Beatles agerade som vältränade robotar ’med lite hjälp från sina vänner’ (’with
a little help from their friends’) – kodord för att använda droger och göra det
’cool’” (s. 89)68. Kläder, frisyrer och språk påverkades. Coleman betonar att alla
trender som uppstår är planerade och förs ut via media och underhållning och
mantrat ”alla andra gör så” (s. 91). Andra begrepp som skapades av Tavistock
var ”beatniks”, ”hippies”, ”flower children” med flera. Det blev populärt att ha
smutsiga jeans och gå omkring med långt smutsigt hår. Jag undrar varifrån de
trasiga jeansen som ungdomar använder idag kommer ifrån?
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Detta skivomslag lär vara fullt av symboler och avslöjanden.

Författaren menar att Beatles till och med fördes samman av Tavistock
Institute (s. 90). Jag läste nånstans i en källa att Paul McCartney dog i en
bilkrasch 1966 och ersattes av en ”look alike” eftersom Beatles var en sån
värdefull grupp för planen.69 Detta lär Beatles ha försökt avslöja på olika sätt,
bland annat i ovanstående skivomslag, samt i den välkända bilden där de går på
ett övergångsställe. Den lilla flickan ovanför S lär titta på en kraschad bil. Det
datum McCartney lär ha dött var den 11 september, se 9/11, en ”magisk siffra”.
Coleman tar inte upp Maktelitens intresse för siffermagi, numerologi, vilket
frimurarna och Illuminati enligt flera författare styrs av.
Efter Beatles kom andra rockgrupper. Theo Adorno, en tysk filosof,
sociolog, neo-marxist och musikteoretiker, skrev texterna till rockgruppernas
musik, även Beatles musik enligt Coleman (s. 97). Adorno räknas som en av de
viktigaste företrädarna för den så kallade Frankfurtskolan. Han arbetade vid ett
forskningsinstitut i Frankfurt under Max Horkheimers ledning, men
emigrerade till USA på 1930-talet.
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Frankfurtskolan
På samma sätt som Tavistock formades Frankfurtskolan efter första världskriget
av ett nätverk av Freudianer och Neo-Freudianer, och den lockade kommunister,
socialister, fascister, zionister och anti-kristna fanatiker.70 Skolan finansierades
av den brittiska underrättelsetjänsten. Vem finansierar den brittiska underrättelsetjänsten?
Efter andra världskriget överfördes Frankfurtskolan till USA på grund av
att många inom skolan var judar. Där bemannade de tjänster inom the American
Jewish Committee och Columbia University samt den begynnande filmindustrin
i Hollywood. Efter WWII användes också delar av Frankfurtskolan för att
”hjärntvätta” tyskarna så att de skulle känna en ”kollektiv skuld” för nazismen.71
Den tyske filosofen Max Horkheimer (1895-1973), ledare för
Frankfurtskolan, skrev enligt Timothy Mathews’: ”Revolutionen kommer inte
att hända med vapen, utan det kommer att hända stegvis, år efter år, generation
efter generation. Vi kommer gradvis att infiltrera utbildningsinstitutioner och
politiska organisationer, förvandla dem långsamt till marxistiska enheter när vi
rör oss mot universellt jämlikhetssträvande”. 72 För att åstadkomma detta hade
skolan utarbetat några punkter (min översättning, PH):
1. Att skapa rasistiska brott
2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring
3. Undervisning av sex och homosexualitet för barn
4. Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet
5. Enorm invandring för att förstöra den nationella identiteten
6. Främjande av överdriven alkoholanvändning
7. Att tömma kyrkorna
8. Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer
9. Skapa beroende av staten och statliga förmåner
10. Kontrollera och fördumma media
11. Uppmuntra familjens sönderfall.

Vi börjar känna igen punkterna och agendan nu.

Vädret som vapen – Ännu ett exempel
Författaren berättar att en önskan som växte fram under 1950-talet var att man
måste utveckla program för att försäkra USA mot ”tekniska överraskningar” (s.
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70). Man ville bland annat kunna använda miljön och vädret som vapen. Man
ville exempelvis ha speciella bomber för att trigga vulkaner och starta jordbävningar. Programmet kallades ”Shaky” (s. 70). Idag har vi HAARP och
geoengineering.73 I min bok ”Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering
och en ny världsordning” (2015) tar jag bland mycket annat upp frågan om
vädret som vapen.
Tekniken för total kontroll och övervakning var också ett mål. ”Ingen
diktatur, speciellt inte på global nivå, kan fungera utan total kontroll över
varenda individ” (s. 71). Detta krav är det grundläggande kravet från Committee
of 300. Vad jag förstått har man lyckats uppnå även detta mål. Edward
Snowden, den amerikanske visselblåsaren som tidigare var CIA-anställd och
som sedan arbetade som konsult åt USA:s signalunderrättelsetjänst NASA
läckte år 2013 sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av
storskaliga och topphemliga övervakningsprojekt.

Committee of 300 är både synlig och osynlig
John Coleman menar att Committeen inte riskerar att bli avslöjad eftersom ingen
vill berätta om att den finns. Den har verkat i lönndom i många decennier utan
att ha blivit omnämnd i massmedia eller på annat sätt. Dess osynlighet är helt
fantastisk (s. 179). Jag har studerat en hel del under det senaste decenniet om
samhällsfrågor, om maktstrukturer i världen med mera, och jag har aldrig sett
Committee of 300 nämnas.
Till största delen lyder Committeen enligt Coleman under den brittiska
monarken, för närvarande drottning Elizabeth II. Drottning Victoria ansågs
ha varit mycket paranoid och var noga när det gällde att hålla hemligheter.
Committeen är full av medlemmar från den brittiska aristokratin.
Coleman berättar ingående om många framstående personer som på olika
sätt haft beröring med, varit medlemmar i eller utsatts för attacker och även
mord beordrade av Committeen. Det är skakande läsning. Det handlar
exempelvis om mordet på J.F. Kennedy, om Nixon och Watergate, om
president Reagan och många, många fler. Det är en helt fantastisk redogörelse
för Maktens strukturer och organisation.
På de sista cirka 40 sidorna redovisar Coleman listor över före detta och
aktuella medlemmar vid tiden för publiceringen, över de institut och
organisationer som är underordnade Committeen samt en lång lista över de
referenser han använt. 74 Tack och lov finns det 20 sidor index så det gör det lätt
73

Se exempelvis HAARP - Vapen för en Ny Världsordning - Michel Chossudovsky, professor
https://www.riktpunkt.se/rp_2000/nr_9/7.htm?fbclid=IwAR3xsQS3bwtDqIJS0ZkU5azOOV
XUpvBzjeiPk-1DaUIGOsSVLQhVdqCH1iE - Se också GeoengineeringWatch.org.
74
En senare lista från 2017 finns i artikeln - LEAKED: FULL LIST OF CURRENT MEMBERS OF
THE ILLUMINATI “COMMITTEE OF 300” – WeTheOnePeople – 31 oktober 2017 http://wetheonepeople.com/leaked-full-list-of-current-members-of-the-illuminati-committeeof-300/
34

att hitta uppgifter. MEN… det finns ett problem med boken.
Coleman har inga underrubriker och nästan inga kapitelindelningar. Första
kapitlet är på nästan 200 sidor. Det är sida upp och sida ner med text med små
bokstäver. Men tack vare att boken är så enormt spännande, så blev den ändå
läsmöjlig och jag rekommenderar den mycket varmt, i synnerhet till läsare som
verkligen vill förstå vad som händer i världen och varför. Eftersom jag inser att
boken kan vara svår för många så har jag valt att göra denna artikel ganska
omfattande för att underlätta.

Jag fick denna bild av en vän som visar att Socialdemokraterna och frimurarna
i Karlskrona delar samma fastighet.

Det kan till och med vara möjligt att man kan förutsäga vissa skeenden med
hjälp av Colemans mycket ingående berättelser. Han har gett ett nödvändigt och
användbart tanke-, analys- och förståelseschema.
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