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Inledning
Hej
Jag heter Mats Sederholm (mats@sederholm.nu) och vill med denna skrift ge dig
som är oinvigd men nyfiken på detta om Illuminati, en vägledning.
Många nosar på begrepp som ”Illuminati”, ”New World Order”. ”False Flag
Operations”, ”9/11 ett insider jobb” o.s.v. Det är verkligen inte lätt att ta sig in i
det här ämnet som rör konspirationsteorier och Illuminati. Man är helt utelämnad
åt Internet eller en massa böcker. Det finns ingen riktig vägledning, all
information verkar spridd och tanken att det är oseriöst infinner sig ju gärna då.
Jag ska försöka svara på de mest grundläggande frågorna men kommer också
att ge dig en fördjupad, mer holistisk och unik bild av detta med Illuminati än
vad som är brukligt.
Ämnet Illuminati är idag på uppgång. Historier om hemliga agendor och dolda
makteliter bubblar alltmer upp till allmänheten. Det är oerhört positivt och
spännande. Men samtidigt så upprepar sig historien då det mesta stannar vid att
just enbart informera. Min avsikt är att skapa en förändring. Jag ser inte att
information har en egen tyngdkraft. Den faller inte ner i benen och blir till
handling av sig själv. Därför kommer råden i den här artikeln att vara lite
annorlunda än de gängse av typen: ”här har du 100 länkar, kolla själv!”. Jag
kommer förutom den nödvändiga informationen också uppmärksamma dig på
vad en skapande förändring som kan motverka Illuminati innebär och vad som
står i vägen för denna förändring.
Illuiminati for dummies! Vem är en dummie här? Jag känner mig som om jag
precis fått av mig blöjorna. Så min styrka är inte att ge dig tonvis med fakta. Det
finns redan massor av internetsidor och böcker späckade med fakta. Min roll är
snarare att ge en kritisk och sammansatt bild. En andlig och oberoende
infallsvinkel. Jag har tidigare skrivit två upplysande och kritiska böcker om
nyandligheten. De bestyrker det okända men avslöjar också makten och vad som
korrumperar. Denna artikel följer i samma andligt journalistiska tradition. Jag
bejakar fakta om Illuminati men ifrågasätter samtidigt syftet och de
grundläggande visioner som finns eller inte finns inom Illuminatiforskningen.
Essensen av artikeln är densamma som i insiktsdelarna i boken ”Robotfolket”
skriven av mig och Linda Bjuvgård. Därför ska också Linda ses som verklig
kreativ kraft bakom denna skrift.
Sprid gärna artikeln, men förvanska den inte och minns vem som skrev den.
Slutligen hoppas jag att den leder dig framåt. Ifall du är missnöjd eller nöjd så är
jag tacksam för åsikter. Tanken är att artikeln ska kunna förädlas och förbättras.
Mats Sederholm 2012-11-19
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Vad är konspirationsteorier?
Folk gaddar ihop sig på jobbet och ser till att de får sin agenda och vilja igenom.
De gör det genom att ta lite informella snack i korridoren, på fritiden eller på
andra sätt. På beslutande möten når de sedan koncensus (samförstånd) utan att
någon riktigt reflekterar över det. Ni vet de där tillfällena när ni utbrister: ”Men
vänta lite, det där har vi ju inte diskuterat igenom, hur kan vi ta beslut på det så
snabbt, jag hade inte en aning om att…”. Du känner dig som en utböling som
liksom håller på att sabotera det trevliga samförståndet som var på väg att bre
ut sig på mötet. Ja om du nu överhuvudtaget vågade dig på att protestera. De
flesta säger ingenting, de inofficiella överenskommelserna går igenom och så går
det till för det mesta.
I din förening eller i ditt andliga sällskap så är det några i styrelsen/gänget som
umgås lite extra privat. Det utkristalliseras gärna en klick, en inre cirkel, formell
eller informell som faktiskt är de som när allt kommer kring bestämmer
dagordningen och mest p.g.a. av deras kompisskap.
Partier och politiker har formella och informella uppgörelser med varandra.
Företag gör informellt upp om konkurrenshämmande åtgärder. Länder och
regeringar gör i hemlighet upp om säkerhetspolitiska allianser, länders
säkerhetstjänster samarbetar och intrigerar fram konflikter i främmande länder.
Olika mediabolag har samma ägare så att deras ”ideologiska syn och framtoning”
kan säkras utan att det framgår i sakdebatter eller är synbara via löpsedlar.
Men konspirationer, nej det går du inte på va?
Existensen av konspirationer känner vi alltså alla till så det är inte det som är
problemet. Svårigheten med att acceptera konspirationer är snarare en fråga om
att våga ta till sig ovanliga nyheter. Det är en fråga om vad andra tror, om hur
rädd man är för att samhället inte är vad man fått lära sig att det är. Man är
rädd att mista sin trygghet, sin identitet, att hamna utanför och mista sin plats i
flocken och bli sedd som konstig.
Att det finns hundratusentals sidor med information om Illuminati skrivna, att det
finns vederhäftiga och dokumenterade bevis hjälper inte. För människors åsikter
har med vad de programmerats till att tro snarare än vad som är sanning. Det
har att göra med vad de, i sin kamp om att bli sedda och accepterade, vågar
identifiera sig med.
Jag ska avsluta detta med konspirationsteorier med ett par bra uttryck som ofta
används i kretsarna. Det är ”koncensustrans” och ”koncensuslögner”. D.v.s., ett
bland flera människor, hypnotiskt tillstånd av samförstånd över något som
egentligen är en lögn, men som blir till en sanning eftersom alla bekräftar
varandras åsikter och påståenden om att det är sant. ”Jo jag hörde också det,
det är många som sagt det där, det verkar ju vara så”.
Så, gör inte människor och världen mer konstig än vad den är. Ni känner redan
till smaken av konspirationer. Fråga er istället varför ni reagerar på ordet
konspirationsteorier med en omedelbar reaktion av frånstötande och utan att
våga ta reda på fakta? Är det dina egna reaktioner, eller är det reaktioner som
planterats i dig?
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Illuminati, New World Order ,,,
Att ett fåtal kan styra över ett flertal är knappast något nytt. Att det finns en elit
i olika sammanhang är vardagsspråk. Men om man säger att det finns en global
elit, då skymtar rynkorna i människors pannor fram. Visste du att det getts ut en
bok där den globala eliten erkänner sin egen existens? Den heter: "Superclass:
The Global Power Elite and the World They Are Making," av David Rothkopf.
Hur som helst, Illuminati är alltså
namnet på en sådan global elit.
Namnet Illuminati kommer från
ordet illuminerad som betyder
upplyst. Idag används namnet
Illuminati som ett namn på ett
nätverk av samverkande
elitgrupperingar. Människorna
inom Illuminati finns i de högsta
kretsarna inom banker, media,
domstolar och andra trossystem.
Andra som har en position inom
topparna i trossystemen har dock
ingen aning om att de, liksom
människor i allmänhet, omedvetet deltar i en global agenda som långsamt och
tålmodigt söker skapa en global världsordning och ytterst en världsregering. Den
nya globala världsordningen kallas för New World Order, NWO eller på svenska
Den Nya Världsordningen.
Illuminati finns alltså representerade bland trossystemen världen över och
upplysningen som ordet Illuminati vittnar om, är metafysiska kunskaper. Det är
kunskaper inom filosofi, andlighet, vetenskap, psykologi, kosmos men
gränsöverskridande och satta i ett sammanhang. De härrör sig till antiken, ja till
och med så långt tillbaka som till Babylonien och till Sumererna. Kunskaperna
har t.ex. förvaltats via mysterieskolor i Egypten vidare genom historien och
dyker upp i kretsar som hos Eséerna vid döda havet, i kloster i Tibet, bland
tänkarna i det antika Grekland, bland makthavarna i Rom och har sedan via
spridits via den europeiska kungliga och aristokratiska eliten över Europa vidare
till Amerika men även till orienten.
Illuminati finns fortfarande bakom de publika maktsystemen men att i detalj
peka ut dem är förstås omöjligt. Illuminati verkar alltså genom våra trossystem
såsom utbildning, media, politiker m.fl. och främst via finansfamiljer som
Rockefeller, Rotschilds, Oppenheimer men även inom säkerhetstjänster världen
över.
Illuminati består uteslutande av män med inflytande från samhällets olika
trossystem. Det kan vara domare, politiker, styrelsemedlemmar i företag,
biskopar, maffialedare, militärer m.fl. De stängda sällskapen där deras sanna
lojalitet finns kan vara brödraskap såsom frimurarorden, malteserorden eller
vanliga elitklickar i samhället. Illuminati är organiserade som i en pyramid där ju
högre upp du kommer, desto mer kunskaper du har, desto mer inflytelserika
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positioner du besitter i samhället, desto mer involverad är du. Men det är endast
inom den yttersta toppen som man är ”medveten” om den globala styrningen.
Illuminati är alltså inte något judiskt, något kristet, något konservativt, något
kommunistiskt o.s.v. Illuminati personifierar makten själv och tar sig de religiösa
eller politiska uttryck som bäst tjänar deras byggande på en global ordning.
Ett konkret exempel på hur den globala eliten kan gestalta sig är
sammanslutningen Bilderberggruppen som årligen och numera offentligt samlas.
I denna grupp finns gräddan av världens makt. Vad deras verkställande och
innersta cirklar handlägger är det ingen som vet. Och det är just i de innersta
cirklarna som man finner Illuminati. Andra sällskap med medlemmar ur världens
maktelit är Skulls & Bones Society, Knights Of Malta och P2(Propaganda Due).
Det jag beskrivit ovan är den gängse bilden av Illuminati men extremt kortfattat.
För att kunna styra utvecklingen av världen så skulle Illuminati behöva infiltrera
varenda litet beslutsfattande och det inser de flesta, utom de värsta
Illuminatiforskarfundamentalisterna, inte är möjligt. Så för att förstå Illuminatis
makt så måste man inse att Illuminati inte enbart är ett yttre fenomen.
För vad de flesta konspirationsforskare bortser ifrån är själva normsystemet som
Illuminati håller vid liv. Utan ett väl planterat normsystem så skulle de inte
kunna styra över någonting. Poängen är att det är människor själva som håller
den pyramidala samhällsstrukturen på plats. Människor präglas och fostras in i
den Illuminatiska normsättningen, den som styr människor inifrån. Det ”inre”
Illuminati kräver en förståelse för självkännedom och ett intresse för personlig
utveckling. Inte lika spännande kanske men ett absolut måste.
Illuminati är alltså både en yttre makt i formen av en global elit och en
inre makt bestående av de normer som människor präglas och
programmeras med.
Sist så vill jag nämna att det har funnits ett
ordenssällskap med namnet
Illuminatiorden. Det grundades 1776 i
Tyskland av en Adam Weishaupt, son till en
Jesuit. Han och hans kumpaner infiltrerade
flera hemliga sällskap i Europa med
medlemmar ur aristokratin. Mycket tyder
på att Illuminatiordens inflytande skapade
Franska Revolutionen. Namnet Illuminati är
alltså inget som funnits genom årtusenden,
men själva eliten har. De flesta revolutioner
i historien är skapade konflikter. Jag
återkommer till skapade konflikter längre
fram.
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Hur kan man styra världen?
Det behövs inte göras så mycket från den globala elitens sida. Människor själva
LEVER de normer som Illuminati planterat. Det handlar om tron på makt,
konkurrens, rangordnande, regler, patriarkat, konventioner, kontroll och en
oändlig rad av egenskaper som alla har sitt säte i människors vänstra hjärnhalva.
För att kunna styra över världens utveckling krävs alltså dels en befolkning vars
hjärnor är marinerade i normsystemen och dels en medveten elit som tålmodigt
formar vår värld i en medveten riktning. Eliten använder sig av klassiska
metafysiska strategier som fungerat i tusentals år och som fungerar precis lika
bra idag. Vår ”upplysta värld” är fortfarande inte klok nog till att genomskåda
vart ”mänskligheten är på väg”. Människor märker dock vart det barkar men vi
har inga ord eller struktur som gör det förståeligt för oss. Det sägs ingenting i
våra skolor eller i media och därför ”finns det ingen medveten global utveckling”.
De flesta betraktar t.ex. globaliseringen, tillkomsten av de globala unionerna,
mediamakt-koncentraten, cynismen, pengars ökade inflytande, utslagning,
plastigare levnadsstilar, krig och terror, ”expertsamhället” , ökande övervakning
o.s.v. som något som ”bara sker”, som spridda fenomen utan sammanhang.
Illuminati har alltså såsom min inledningsillustration ett seende som är
överlägset det mänskliga kollektiva seendet. Ungefär som vi vuxna har ett
seende överlägset våra barn. Vi skulle utan problem kunna styra över våra
småbarns utveckling utan att de förstår hur (och vi gör det också). Vi skulle
kunna stressa våra barn genom att utsätta dem för ömsom konflikter, ömsom
tröst och kärlekssubstitut och därigenom ”mjölka fram” en individ som inte skulle
må särskilt bra, en slavmänniska vars hjärta och själ skulle vara
förseglat(dessvärre förekommer även detta). Men barn växer och de förstår till
sist och många upptäcker och avslöjar sina präglingar de fått i sin uppväxt och
försöker göra upp med dem.
Men den kollektiva massan däremot, växer och
utvecklas inte. Endast ett fåtal människor ”ser”. Det
kollektiva seendet kontrolleras via normsystemet.
Ett av de klassiska styrmedlen och strategierna som
Illuminati verkar genom är skapa ett problem med ena
handen och sedan erbjuda en lösning med den andra.
Människor ser inte att händerna tillhör samma kropp
eftersom figuren befinner sig bortom det kollektiva
seendet.
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Med ovan strategi kan man t.ex. intrigera fram krig
genom att i lönndom nära två framtida fiender. Man
kan skapa konflikter via s.k. skenbara attacker. Man
iklär sig fiendens färger och attackerar sig själva för
att därigenom piska upp folkets aggression och man
får en anledning till att gå ut i krig eller att dra
igång en lönsam krigsindustri. 9/11 är ett misstänkt
sådant exempel, men historien har många fler.
Sådana operationer kallas för False-Flag operations.
Man agerar i lönndom under fiendens flagga.

Ett annat klassiskt tema är att söndra och
härska. Minns att Illuminatis ”inre” hemvist
är människans vänstra hjärnhalva. Där
huserar det strikta tänkandet, det pura
logikifierandet, intellektualiserandet,
kunskapsstaplandet och här frodas
nördarna. Här hålls kunskaperna inlåsta
och splittrade i delar. Men så fort en
människa får kontakt med sin högra
hjärnhalva så händer något. Det uppstår
samband och helhetstänk. Man drar
strecken mellan punkterna och ser figuren.
Vänstra hjärnhalvans kunskaper förvandlas
till vishet. Det uppstår ett ”seende” som är
större än alla de ingående
kunskapsdelarna tillsammans.
Illuminati påverkar alltså människor via
normsystemet så att deras varseblivning
hålls splittrad.
Allt som har med helhetsseende, eftertanke, kontemplation, kreativt tänkande
hålls per automatik ouppmärksammat, det avlönas dåligt, det rankas alltid som
andra hand. Människor formas med dessa splittrade seenden redan som barn via
utbildningssystemen. Det fortsätter in i vuxenlivet och hålls levande via bl.a.
media. Att krångla sig ur detta kräver såväl mod, skarpsinnighet och en kontakt
med sig själv och sitt hjärta.
Men Illuminati påverkar också mänskligheten i stort genom att också splittra den
till enbart lösdrivande individer så att en gemensam och kollektiv vishet aldrig
uppstår. Man vill hålla ”mänsklighetens vänstra hjärnhalva” instängd. Man vill
inte att människor ska ”dra streck mellan de världsliga punkterna och se den
stora figuren”. Och utan en mänsklighet som kan se samband så går Illuminati
säkra. Därför är Illuminatis grundavsikt att splittra och därmed kunna härska.
Den mänskliga splittringen skapas t.ex. genom att riva nationsgränser eller att
urvattna kulturer.
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Varför skrivs det inget om det i media?
Därför att det framstår som osannolikt. Det är för obehagligt, det är inte
rumsrent och känns för avlägset och samtidigt för omfattande. Media ägs av
intressenter som heller inte vill se en djupare analys av Illuminati och den
globala världsstyrningen. En tidning eller en nyhetskanal på TV skulle framstå
som oseriösa och samhällsfientliga ifall de skulle lyfta på locket. När de t.ex.
granskar frimurarorden så är det just bara frimurarorden de granskar. Media
”ser” inga övergripande trender och frågar inte vart mänskligheten är på väg. I
boken "Det enda rätta - Om att kämpa för sanningen i en förljugen värd"
www.detendaratta.se går jag mycket noga igenom hur media Vof, Humanisterna
och EXPO intrigerar och ljuger ihop rykten för att skapa en opinion som inget ska
"se".

Vad innebär det för mig att ta det här på allvar?
Det innebär en ordentlig utmaning.
Du kan inte ändra din grundläggande syn på samhället utan att samtidigt ändra
din syn på dig själv. Att komma till insikt om Illuminatis styrning tar tid. Man
måste nämligen tänka om så många gånger att det kräver tid och tålamod. Det
triggar en hel del inre stridigheter hos den som söker. Man kastas mellan det
som så lurigt kallas för sunt förnuft och osannolika fakta. Men den i särklass
största utmaningen är att förankra de nya kunskaperna i ens personlighet.
De flesta har erfarenheter av att börja nysta i något som inte stämmer. Det kan
vara en egenskap hos sig själv som man börjat reflektera över som t.ex. ett
dumt beteende. Allteftersom man gräver i orsakerna till detta beteende så
upptäcker man alltfler delar av sin karaktär. Insikten om vem man är, varför
man gör som man gör växer efterhand och till sist så ser man plötsligt hur hela
ens personlighet har blivit påverkad av ens uppväxt. Min familj, mina föräldrar
var si eller gjorde så, ”jag fick aldrig lära mig hur man…”, ”alltid när vi skulle
umgås så …”, ”…inte så konstigt att jag aldrig har förstått…”. Att forska i
Illuminati är inte särskilt annorlunda. I det personliga fallet så är det en
ESOterisk, en inre, upptäcktsresa. I fallet med Illuminati så är det också en
EXOterisk, en yttre upptäcktsresa.
Det kanske börjar med att man läser på om ”9/11, ett insider jobb”. Ju mer man
tränger in i ämnet och desto mer man läser på desto mer svindlar det. Marken
gungar och ens gamla synsätt på t.ex. världspolitiken och media får sig en riktig
kyss. Går man sedan vidare och läser på om andra liknande aktioner så tvingas
man också revidera vår historia. Att inse att det man lärt sig i skolan, det media
påstår och vad människor runt omkring tar för givna sanningar inte längre
stämmer, är inget lätt att smälta.
Ingen människa klarar av att lägga sina gamla och präglade synsätt av samhället
åt sidan för snabbt. Man behöver få tid att prata med andra, man behöver få
ventilera vad man upptäckt med andra och därigenom få bearbeta sin egna nya
syn på världen.
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Forskningen och insikterna är extra krävande eftersom mycket av vad som är
skrivet på Internet, i böcker inte alltid är helt korrekt. Man går lätt på rykten och
lögner. Man kastas mellan tvivel, uppgivenhet och en oerhört fascinerande
forskning. Man upptäcker t.ex. att Illuminatiforskare ibland säger emot varandra.
”Vem ska man tro på?”.
Efter en tid så upptäcker att man hur ” kavajen vänts ut och in”. Det som var
sanningar har förbytts till lögner. Lögnerna är inte längre undantagen, de blir
regeln. Man kan lätt bli ensam, man inser att man inte kan prata med människor
om detta för de tycker man är konstig. Man måste hålla på sig själv och man
inser att man skaffat sig ett intresse som inte alltid är så roligt.
Ju mer man forskar sig fram, desto ytligare och mer cynisk framstår världen. Det
här påverkar ens sätt att se på sina gamla vänner, relationen till ens
man/hustru, hur dagis fungerar, vad pengar är för något, vad som visas på tv,
hur man röstar, det påverkar ens intressen och hela ens existentiella identitet.
Det händer inte sällan att man kommer till en gräns där man kanske blir
deprimerad, man känner sig tom, man ser ingen mening med vår värld, allt
verkar fullständigt uppgivet. Illuminatis makt är så stor att man lika gärna kan
lägga sig ner och dö. ”Vad kan jag göra åt allt det här stora, suck”
När man kommit till den här punkten så har man också kommit till ett vägskäl.
Man har frigjort sig från så många delar av ens gamla uppfattningar att något
måste göras. Man befinner sig i en obalans mellan vad som finns i huvudet och
vem man är. Huvudet är fullt av en massa nya insikter, men ens identitet, ens
känslor är inte med. Glädjen och livets enkla nöjen framstår som så banala att
de aldrig mer kan ge dig glädje. Men detta är en illusion. Och i vissa fall även en
depression.
Många släpper intresset redan långt innan det här vägskälet för de känner på sig
att de är på väg i en riktning där de tvingas riskera för mycket av sin trygga
vardag och sin självbild.
Men de som går vidare och som är beredda på att ta insikterna på allvar drabbas
istället av en enorm känsla av frihet. En oåterkallelig lättnad av att kunna se.
Som ett djupt och friskt andetag. Ett enda långt ”Åhhhh nu vet jag”.
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Vad kan JAG göra?
För att återfå balansen i sitt liv när man står vid
det där vägskälet så är det viktigt att man lyckas
involvera sig själv i de insikter man gjort. Att läsa
böcker och bloggar är hobbydelen, det är den
skyddade verkstan. Den är viktig och nödvändig
men denna artikel är för er som också vill skapa
en förändring och då man välja väg. Man måste
välja ifall man vill leva och agera utifrån sina nya
insikter och därmed skapa en förändring eller om
man vill fortsätta på hobbyvägen. Om man vill bli
en kock så kan man inte bara läsa på om
matrecept. Till sist måste man krama köttfärsen,
man måste krossa vitlöken, man måste våga
krydda och smaka på det. Man måste sätta sina
goda frön i jord.
Precis som ifall man vill skapa barn då man till sist måste sluta snacka och tänka.
Dags för kött, lust, inkänning och hjärta mot hjärta.
Jag nämnde förut hur viktigt det är att man använder sig av sin högra
hjärnhalva, att man kan sätta ihop vänstra hjärnhalvans fakta och börja uppfatta
mönster och att se sammanhang. Att man kan använda sin fantasi, sin
kreativitet och rörlighet så att de gamla föreställningarna tillåts rivas och nya
insikter kan födas.
Det finns massor av författare, bloggare och illuminatiforskare som har upptäckt
vidden av Illuminati, men sedan så försvinner nästan alla bort när det kommer
till att ”göra nåt”, när det kommer till själva skapandet. För att skapa så måste
man bejaka sina känslor, sin passion och integrera ens kunskaper och insikter till
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ett varande. Det räcker alltså inte ens med en balans mellan vänster och höger
hjärnhalva och ett skarpt sinne, man måste dessutom BLI insikterna. Det
betyder att man måste blanda in sig själv, sin egen identitet och sitt eget
handlande. Man måste också ha någon slags vision om vad man vill att
Illuminatis fall ska leda till. Vad kommer sen?
När du lyckats med det så kan du glädja dig åt att du kommit mycket längre än
många ikoner och kändisar inom konspirationsbranschen. Du tillhör kreatörerna,
skaparna och du ÄR förändringen och du har börjat arbeta på vad människan är
skapt för. Och FÖRST NU börjar du bli en motvikt till Illuminati. Rena
informatörer halkar inte sällan snett tids nog. De har fortfarande inte gjort upp
med sig själva och tids nog blottar de sina egentliga identiteter. De börjar t.ex.
konkurrera med andra informatörer om vad som är rätt information eller så har
de ett personligt leverne som går stick i stäv med vad de söker informera om.
De saknar en vision, en andlig syn på vad de egentligen sysslar med. De visar
sig vara pålästa om Illuminati, men är personligen fortfarande en del av
Illuminatis normsystem. Sådana drar åt sig intresserade och vakna människor
men blockar dem samtidigt genom att blända dem med smaskig
faktaunderhållning.
De får forskningen att likna ett sällskapsspel och en
hobby inte helt olikt en som fanns när jag var liten.
Då fanns det ”hockeyalbum”. Man köpte
samlarbilder på hockeyspelare med ett tuggummi i.
Kompisar sprang runt på skolgården på rasterna
och bytte bilder på spelare så att man kunde fylla
sitt album och till sist med kompletta lag. ”Du jag
har två dubbletter av kort med uppgifter om
kopplingar mellan Bin Ladins släkt och Bush, men
saknar massor av kort om ”Council On Foreign
Relations” som du har dubbletter av, ska vi byta?”
En lek för grabbar i alla åldrar!

Har man genomskådat Illuminatis essens och grundkaraktär så ser man den
plötsligt överallt. Man ser ”Matrix”, man kan avläsa andra människor, man kan
avgöra vilka som är hökar och vilka som är duvor. Med detta seende så inser
man också att möjligheterna till att kunna göra något är oändliga. De är mitt
framför näsan på en var man än befinner sig. Att verka emot Illuminati är att
verka i ett helhetstänk. När ens båda hjärnhalvor arbetar med varandra och
kroppen och hjärtat inte är något man stängt till så arbetar man på en
upplösning av Illuminati. Man ser hur makten verkar i sin omgivning, man
uppfattar normsystemet och vet hur man ska motverka det. I det här läget
handlar det snarare om med vilken avvägning man gör det. Att verka mot
Illuminati gör dig också till ett hot för dina medmänniskor. Du kommer att skaka
om bland koncensuslögnerna. Det framkallar obehag i din omgivning om du inte
rätt viktar din vishet med din djärvhet.
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Hur börjar jag forska själv och hur vet jag vad som är sant och inte
sant?
Det vet man inte … till en början. För mycket av det som skrivs presenteras som
fakta, fast det inte är fakta. Det finns massor av spekulationer och en hel del
koncensustrans även inom Illuminatiforskningen. Den är själv inflammerad av
Illuminatiska normer. Alla människor är.
Att plocka upp rätt fakta är som att lära sig plocka svamp. Framförallt så finns
det en självutveckling inbyggd eftersom man måste ta egna beslut, man måste
göra egna bedömningar och tvingas rannsaka sig själv. Man måste som jag
skrivit tidigare vara beredd till att ge upp sådant man trott på vilket kräver
ödmjukhet och en inre rörlighet.
Men som sagt, med tiden formar det sig en kunskapsmassa som stelnar och till
sist blir till en sanningshärd.
Men var ska du börja? Jag ställde den frågan så sent som för ett år sedan!
Egentligen kan man börja var som helst för om man söker efter en större
förklaring så kommer man in på andra områden i alla fall.
Jag var i ett starkt researchbehov
inför ett bokmanus och bestämde mig
för att börja mitt rotande kring det
som kallas för ”Gladio” och ”Stay
behind”.
Gladio är namnet på NATO:s ”Stay
behind” operation efter andra
världskriget och långt inpå 80-talet.
Den historien inbegriper samarbeten
mellan säkerhetstjänster, politiker och
terroristorganisationer,. Där finns
exempel på false flag operationer
m.m. Och vad som är så tacksamt
med den historien är att det finns så
extremt mycket officiellt accepterat
material att inte ens den mest
konspirationskritiska kan säga något.

Gladio-logga

Man kan nysta i 9/11 eller 7/7 bombningarna i London. De borde få den mest
inbitne att bara häpna.
Man kan rota i hur kommunismen kom till via Weishaupts Illuminatiorden och
hans teser som Marx m.fl. tog efter..
Man kan kika på hur bluffen med hela vårt bankväsende. Om vad som är sant
och inte sant med klimatdebatten. Man läsa på om hur den Vatikanledda
Jesuitorden varit med och intrigerat i flera historiska skeenden.
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Man läsa på om myterna kring Jesus, Moses etc (Filmen Zeitgeist)
Som sagt det finns hur mycket som helst att välja på för den vetgirige. För dig
som tagit det röda pillret.

Ovan från filmen Matrix

Författare såsom David Icke, Jim Mars, svenska Juri Lina och många andra kan
verkligen konsten att få en att tröttna. Jag menar, de är suveräna alla tre men
att läsa typ 500 sidor fullspäckade med kopplingar mellan olika organisationer
och människor, hur vissa känner varandra, vilka företagsstyrelser den ena suttit
och samtidigt arbetat för någon annan, samtidigt som de haft positioner inom
CIA o.s.v. är intressant men tungt!
Jag föreslår därför att man ibland kopplar av med film, eller med att bara lyssna
på radioprogram. I skrivandets stund så är svenska www.redicecreations.com
kanske världens bästa radiostation och informationssite. Stora delar av
radioarkiven är dessutom gratis.
Filmer finns att hitta på youtube och google, eller om man vill ta hjälp av den
svenska suveräna siten www.vaken.se Där finns dessutom många bra artiklar på
svenska. Många forskare har nyhetsbrev. David Ickes är helt suveränt. Det är
värt pengarna.
Tyvärr är kunskaper i engelska rätt så viktigt. Men räddning finns tack vare
Googles översättningssite.

Fällor och råd när du forskar om Illuminati
Som i all forskning så är resultaten påverkade av den som forskar. Alla
människor har en subjektiv sida som påverkar dem när de väljer ut och tolkar
information. Illuminatiforskare är inga undantag. Till dig som förtvivlat försöker
att finna den där RIKTIGA SANNA informationskällan kan jag bara säga, ge upp!
Sanningen finns där, men att finna den ställer krav på dig och ditt omdöme.
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Det första rådet jag har att ge är:
”Känn forskaren och du vet varför han/hon förmedlar de kunskaper han/hon
gör!”
Jag köpte min första bok(”Scarlet and the beast vol 2”) där man försökte att
nysta upp detta med Illuminati och med referenser hela vägen tillbaka till
Babylonien. Spännande!
Efter några veckor så upptäckte jag dock en ton, en riktning i boken som inte
kändes särskilt tilltalande. En lite fördömande och religiös ton. Och mycket riktigt
så fann jag till sist att författaren(John Daniel) var kristen och boken var ett sätt
att delvis bekräfta bibeln där Illuminati tvunget skulle kopplas ihop med en
massa bibelcitat. Suck! Bortkastade pengar tänkte jag.
Jag började läsa i en annan bok(Minns ej namnet på boken eller författaren) jag
fått i PDF-form. Den var bättre. Jag hittade också ett föredrag av samma
författare på YouTube men upptäckte att även denna man var kristen. Pust!
Vilken otur tänkte jag men skulle med tiden inse att det fanns rätt många kristna
som forskat kring Illuminati.
Men det var bara att gilla läget! Jag plockade istället på mig fakta från alla som
jag tog med mig i mitt fortsatta läsande. Till sist så kunde jag börja urskilja
forskarnas egen riktning och val av slutsatser. Men det tar en viss tid och det
finns ingen genväg.
Ett exempel på svårigheten med att kunna lita på en forskare var då jag
lyssnade på en Michael Coffman som pratade om felen i klimatdebatten och hur
man förvanskat de belägg man har för att människan påverkat den globala
uppvärmningen. Samma snubbe hade under 90-talet jobbat åt uppdragsgivare
som velat motverka de forskare som hävdade att klimatet var påverkat av
människan. Jag frågade mig, vem är den här figuren? Vad vill han? Är han
superkonservativ och är han egentligen bara ute efter att behålla
konsumtionssamhället? Eller är han en av de få pålästa som vågar trotsa
”klimatdrevet”?
Det finns de som är helt insnöade på zionismen, eller på kommunismen, eller en
judisk världskonspiration: Andra tror att det är påven som styr allt.
Och vad jag vill säga är: Sök att förstå var ”författaren kommer ifrån”. Vilket är
författaren eller bloggarens personliga uppsåt? Fortsätt att läsa men stå klar i
att det är sanningen du söker och inte andras uppgörelser med sin barndom,
med sina föräldrar, med sitt land eller med sin politiska ideologi.
Jag repeterar, Illuminatiforskare har ett överslag på exoterik, d.v.s. forskningen
om det yttre. De flesta saknar en andlig grundbild, eller så har de inte förstått att
levandegöra sin kamp mot Illuminati och saknar en personlig utveckling. De är
rena informationstekniker och inte sällan stora individualister som också saknar
en vision om framtiden och vad deras forskning egentligen ska tjäna till.
Använd deras information, men koppla på din högra hjärnhalva, använde magen
och hjärtat och känn efter vad det egentligen handlar om.
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Några exempel på forskare som jag uppfattat ett helhetsseende hos är David
Icke och Michael Tsarion.
Mitt andra råd:
Förstå forskares andliga uppsåt.
Den andra fällan är som jag ser det illuminatiforskares automatiska hat mot en
världsregering. Jo, jag är definitivt mot en världsregering. Idag är vi på väg mot
en sådan och den bygger inte på mångfald, på hjärta, på kreativitet, på helhet
utan på anonymitet, på byråkrati, på konkurrens, på stålar, på icke-demokati
och likriktning.
Men jag är inte emot ett världssamfund. En global gemenskap är jag däremot
starkt FÖR. Existensen av en sådan vore en naturlig följd på en mänsklighet som
vaknat till. Illuminatis splittring upphör och man börja se varandra. Så jag brukar
fråga mig, varför är de emot en global samling? Jag har upptäckt att
illuminatiforskare många gånger och egentligen är emot ALLT vad en global
gemenskap heter. Det är själva gemenskapskänslan som de arbetar emot och
sorry, de verkar då MED Illuminati! Söndra och härska var det! Och ju mer man
kan få människor att tro att de enbart är sina egna frälsare ju närmare
Illuminatis ideologi har de kommit! ! Illuminati duperar människor både med
hjälp av illusionen om den separerade och ”fria” individen, eller med illusionen
om den kollektiva individen.
Man måste alltså granska information ur flera aspekter. Illuminati och de
upplysta som driver världsbyggandet har ett överlägset seende och de vet precis
hur de ska förföra mänskligheten. Hela nyandligheten är genomsyrad av
personliga ”bara jag mår bra så är allt bra” och som inom illuminatiforskningen
kan ersättas av ”bara jag får avslöja mina grejer utan att ha med andra att göra
så blir allt bra”
Nej det blir det förbanne mig inte! Och så här går det till när det illuminatiska
giftet får fäste i människor. Så, se längre, och längre och längre! Känn efter
själv, vad vill DU HA om ditt hjärta fick önska.
Illuminatijägare som skyr gemenskap förvandlas lätt till grindvakter som jag ser
det. Grindvakter är sådana som kliver fram i rampljuset och drar till sig mångas
uppmärksamhet och dyrkan. Men egentligen så blockerar de en framkomlig väg
mot en ny värld. De vaktar grinden så att inte ”obekväma” forskare med ett
helhetsseende ska få uppmärksamhet och släppas in i debattarenan.
Ha respekt för Illuminatis seende och förmåga att dupera människor. Du slutar
inte att förvånas.
Mitt tredje råd
Fråga dig vad är det som din illuminatiforskare INTE vill avslöja
Människor bländas av ljus, det bländas av kunskaper och information men
glömmer lätt vad det INTE ser. Anledningen till att det är så beror på att
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Illuminati har gjort oss till menlösa får. Vi söker främst herdar och i andra hand
kunskaper. Att själv tänka hör inte till dagordningen.
Så, bestäm DIG för vad DU anser är en god värld. Vilka egenskaper uppskattar
du bland människor? Vilka är de områden där DU funnit att makten härskar?
Vilka är dina livserfarenheter? Dina livserfarenheter är dyrgripar och de måste få
komma till användning annars så tröttnar du, eller hur?
Så när du forskar, fråga dig varför det inget sägs om t.ex. kvinnoförtrycket, om
programmeringen av barn, om omhändertagandet av våra äldre, om
materialismen, om västvärldens förtryck eller andra områden där DU funnit
makten eller sådant som inte beskrivs av mainstream-illuminatiforskarna.
Fråga dig om det finns en anledning till att forskaren just undvikit de frågorna.
Kräv, var kritisk och tänk själv. Töm forskaren på hans/hennes förmedling och
vandra sedan vidare. Notera alltså inte enbart vad som påstods utan också vad
som INTE påstods. Fråga dig om forskaren ”har landat”. Skänker han/hon
information och nycklar som DU kan referera till?
Fler råd till er som börjat vakna finns på Vaken.se

Jag är intresserad av andlighet, vad har Illuminati med det att göra?
Illuminati härrör från den andliga världen liksom allt annat. Människan och
jorden genomgår den här perioden av mörker just nu. Vi är instängda i det
materialistiska här i Västvärlden. I andra delar av världen lever man med
andligheten, men främst i en religiös mening så att makten ändå regerar.
Hierarkierna inom den katolska kyrkan, kastsystemet inom hinduismen är några
exempel. Om man inte ser makten så är man fånge under ”faderns nåd”, och i
Matrix. Illuminati verkar genom de hierarkiska strukturerna inom kyrkan. Inom
nyandligheten så verkar Illuminati via ”självförverkligandet” och ”må bra”
industrin alltså. De är offer för Söndra och härska tekniken. De agerar enbart för
sig själva.
Det är enkelt. En andlighet som inte lyckas knyta himmel till jord, tanken till
handlingen, sinnet till känslorna duperar människor, men i olika ”smaker”.
Ytterligheter som materialismen, ateismen, intellektualismen å ena sidan och
ensidig tro och ”allt-i-huvudet-andlighet” å andra sidan fängslar de flesta och
leder till stagnation.
Illuminati bygger på ockulta/andliga kunskaper. De har tusentals års
erfarenheter av civilisationers uppgång och fall bakom sig. De vet hur de ska
dupera eftersom de ser längre.
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Vad kommer efter Illuminatis fall? Vad är det vi kämpar för?
Att tala om vad världen ska göra efter Illuminatis fall skulle göra mig lite grann
till en del av problemet snarare än lösningen. För vad blir nästa steg, ska jag
starta ett politiskt parti med min nya värld som partiprogram? Ska jag bli
partiledare, ska jag slåss för den positionen, ska mitt parti slåss med andra
liknande partier? Ja snart är vi tillbaks till där vi började. Fåtalets makt över
flertalet.
Det andra problemet är att världen kommer att ha sådana i grunden annorlunda
förutsättningar att det är svårt att överblicka det.
Men det viktigaste att fundera över är: Ifall alla hemligheter, alla agendor och
alla False-Flag operationer avslöjas, om alla dolda maktagendor blottas men
Illuminatis normsystem kvarstår bland människor så händer ingenting!
Människor kommer då att åter igen bygga upp pyramiderna och en ny global elit
kommer att skapas. Inga avslöjanden i världen hjälper alltså ett dyft om där inte
finns en andlig höjning bland människor.
Och om man vill påverka människor och normsystemet så måste man själv
gestalta ett annorlunda normsystem. Att riva ner Illuminatis murar är lika
mycket en fråga om att riva ner sina egna. Många Illuminatiforskare har oerhört
svårt för detta. Det är i mina ögon endast ett fåtal som klarar av att gestalta en
väg bort från de gamla normerna. Jag menar t.o.m. att informatörer som
helt saknar en andlig täckning hjälper Illuminati snarare än stjälper
dem. Jag har sett detta inom nyandligheten. Jag har sett hur de som ivrar för
ljus och kärlek faktiskt till sist blockar vägen för detsamma. De verkar inte längre
mot samma mål som mig. De är stoppers! Jag har gjort min läxa och är inte på
deras sida längre. Jag har sagt åt dem att ”landa” och jag säger likadant nu.
Sprid ljus och information, men glöm inte en ”heroic get it done attitude”. Ja,
människors personliga uppvaknande är snarare en förutsättning för Illuminatis
fall.
Och när detta sker så står vi på en skapelsens ruta ett igen. Människors kreativa
och själsliga kraft ges möjligheter till att få komma till uttryck. Den skapande
människan är tillbaka. En värld där människor törs pröva sig själva utan rädsla,
utan att böjas av pengar, lönsamhet och utslagning är en värld som sjuder av
liv. Den sjuder av uttryck av mångfald och individualitet men lika mycket av en
djup gemensamhetskänsla. Du som individ är aldrig mera ensam. Människor ser
varandra och inte för att de artigt måste utan för att det finns ett naturligt
intresse för skapelsen själv och för varandra. Det finns en integrerad vetskap om
att vi är ETT.
Och vad är då den andra vägen? Vad bjuder framtiden på ifall normsystemet och
Illuminatis makteelit tillåts få fortsätta? Den bjuder på mer av det som är
Illuminatis grundessens. Den bjuder på en förändring av människan men där vår
livskraft alltmer kommer att strypas. Människans karaktär blir alltmer likformad.
Inte helt olik Star Treks BORGS. Vetenskapen kommer att diktera människan och
förvandla vår betraktelse av oss själva som mekaniska maskiner. Vi kommer att
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sluta känna efter själva. Vi tvingas konsultera experter i allt. Experter utbildade
och certifierade enligt Illuminatis normsystem. Vi blir kuggar i ett maskineri där
individens fåfänga tro på att just han/hon ska finna lyckan på enbart egen hand
kommer att skapa ett ännu mer ytligare och hjärtlösare samhälle. Mer piller och
droger till de som är på väg att gå under. Mer underhållning och mer snuttifierad
information om verkligheten i media. Mera kontroll och alltfler människor som
upplever ensamhet och meningslösa liv. Allt medan Illuminati ”knyter ihop
säcken”.
Jag tror att var och en måste bestämma sig. Man måste våga se valen. Vi måste
våga köra in Anti-Illuminati-Dop-Sprutan i låret och trycka till. Vi måste våga
koppla ur oss och vakna till.
”We are the ones we’ve been waiting for”
Mats
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Länkar
Boken Robotfolket
www.robotfolket.se

Robotfolket är en samtida roman skriven av mig och min fru Linda Bjuvgård. Den
ger förstås den absolut mest heltäckande förståelsen för Illuminati och hur
världen kan kontrolleras. Boken är en spännande roman med åtta
”undervisningsdelar” som bygger upp en jordnära och djupare förståelse för
kontrollapparaten i stort.

Krönikesamlingen Klar Sikt
www.klarsikt.humancreations.se

På Klar Sikt följer vi upp vad som sker i dagsläget.
Se speciellt kategorin ”Den nya världsordningen”

Övrigt
Samlade artiklar på Vaken.se Här finns det mesta! (svenska)
“Patriots question 9/11 http://www.patriotsquestion911.com/ (engelska)
Om hur människor från olika delar av de amerikanska samhället ifrågasätter
9/11.
infokrig.se (svenska)
Här finns massor av alternativ information som vanliga media undviker.
Om operation ”Gladio” och samarbetet mellan terrorister, regeringar och
säkerhetstjänster (engelska)
http://vaken.se/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=79328
Prisonplanet(engelska)
www.prisonplanet.com
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