
                                             PLANDEMIN

 -VÄRLDENS STÖRSTA MEDICINSKA BEDRÄGERI.

En studie i flockmentalitet, auktoritetstro, ignorans, korruption, lögner, 
rädsla, lydnad, makt, pengar, girighet, ondska och - folkmord. 

   Ett trimmat förkylningsvirus försätter plötsligt en hel värld i skräck. 
Rädslan sprider sig snabbare än själva viruset. Ett kollektivt psykos-
liknande tillstånd förlamar en hel värld, och får folk att springa åt alla 
håll och vidta de mest absurda åtgärder. På TV visas personer som 
ramlar ihop på gatan. Husdörrar som svetsas igen. Likkistor som 
staplas på hög. Alla blir rädda för allt och alla. – Domedagen är nära! 
Rädslan slår snabbt ut förmågan att tänka och reflektera. Många låser 
in sig, andra blir inlåsta. Rädda människor blir försvagade och lydiga, 

och följer det ena tokiga rådet efter det andra. De hamstrar toapapper i desperation. Fakta kastas 
överbord. Man grips av panik för en sjukdom med ca 99.99% överlevnadschans för människor utan 
belastande sjukdomar. Dvs ungefär som en vanlig kraftig säsongsinfluensa.
  
   Att Covid-19 överhuvudtaget kallas pandemi är att WHO ändrade definitionen av begreppet 
pandemi vid tiden för svininfluensan (SARS CoV-1, juni 2009). Äldre definition av pandemi 
stipulerade att smittan utöver spridning över världen också skulle innebära hög dödlighet. Efter 
definitionsändringen 2009 räcker det med att smittan rör sig över kontinenterna, utan att vara 
särskilt dödlig. Efter den ändringen kan i princip vilken epidemi som helst kallas pandemi, och 
behandlas därefter. (SARS CoV-1, svininfluensan, var inte virulent nog för att skapa en pandemi, 
och PCR-testet var inte ”laddat” för att åstadkomma panik, så den pandemin klingade av.)

   Organisatörerna bakom bedrägerierna behövde en pandemi för att få nödgodkännande för 
sina ”vacciner”, och därmed kunna rulla ut sitt sprutprogram. Manegen var krattad och 20 års 
förberedelser började ge frukt. Den 30 jan. 2020 proklamerade WHO att en pandemi utbrutit, 
och att det var fritt fram att vidta ”nödvändiga”  pandemiåtgärder, bl a nedstängningar, besöks-
restriktioner och andra drakoniska åtgärder.

   Den 17 juni 2020 skrev EU-kommisionen ett 10-sidigt brev till EU-parlamentet, där de beskrev 
vad som skulle komma att bli EUs coronastrategi:
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=SV

   Redan på andra raden i brevet stod ordet vaccin. Förutsättningen för bekämpandet av pandemin 
var inte  ”behandling”eller ”åtgärder”, utan vaccin. EU avsatte genast 2,7 miljoner Euro, och 
förhandlingar med vaccinföretagen om förhandsbeställningar inleddes. Så säkra var de inom EU-
kommisionen att vaccinprogrammet skulle genomföras. Man nämner i brevet att det normalt tar ca 
10 år att få fram ett säkert vaccin, men att i detta fall ansågs vara nödvändigt att ”ta risker”. EU-
kommisionen med den icke folkvalda Ursula von der Leyen skrev hemliga avtal med Pfizer och 
Moderna.

   Enligt en EU-delegat - Mislav Kolakusic - beställde EU-Kommisionen 4,5 miljarder doser av 
mRNA-vaccinet. Det innebär att EU-Kommisionen, med den icke folkvalda Ursula von der Leyen 
i spetsen beställde totalt 10 doser var till EUs 450 miljoner invånare. Kostnad: 71 miljarder EURO.



    En handfull rakryggade EU-delegater (TeamFreedom - Christine Anderson och Christian Terhes 
mfl.) har under vintern 2021-22 lyckats få ut kopior av avtalen (ca 100 sidor), men nästan alla 
textrader är överstrukna med svart. Innehållet är alltså mörkat även för EUs egna delegater. 
Modernas ark har sidnumreringen kvar, Pfizer har mörkat även dem...

                                               Partners in crime: Den icke folkvalda 
                                                   Ursula von der Leyen och Pfizers VD Albert Bourla.

VIRUSET
   Viruset SARS-CoV2 - ”coronan” - är ett biologiskt vapen, med största sannolikhet skapat av ett 
manipulerat SARS-CoV1. Varianterna är lika till ca 80%. Det mesta talar för att SARS CoV-1 
också var modifierat av människohand. Utveckling av virus som biovapen - gain-of-function - 
research har pågått från 90-talet i USA fram till 2014, då den forskningen förbjöds i USA. (Gain-of-
function-forskning innebär manipulering av virus som normalt angriper vissa djur, att de i stället 
angriper människor och kan användas som biovapen). I processen används mänsklig vävnad som 
applicerats på bl a möss.
  
   USAs skattebetalare har via National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, sedan 
förbudet, finansierat gain-of-function-forskning på Wuhan Institute of Virology. Det finns idag ca 
4 000 patent kring coronavirus. Ett sjuttiotal patent är f n involverade i den aktuella vaccincirkusen. 
Det första USA-patentet på modifierat coronavirus är från år 2001 och tillhör Dr Ralph Baric, 
University of North Carolina. (US patent US28531801P.) 

   Via en mellanhand - ECO Health Alliance, och dess chef Peter Daszak - har NIAIDs chef Antony 
Fauci slussat pengar i hemlighet till Kina och labbet i Wuhan. Framstående  och erfarna forskare, 
bl a Luc Montaigner (Nobelpristagare), Judy Mikovits och Li-Meng Yan hävdade redan på våren 
2020 att viruset inte uppkommit spontant, utan att det är ett virus som manipulerats av människan. 

   De som blir svårast sjuka och dör med covid är de redan gamla och sköra. Dvs ungefär som vid 
en allvarlig säsongsinfluensa. Speciellt sårbara är de med låg D-vitaminhalt och underliggande 
sjukdomar. Ingen vet hur stor andel som dör AV covid. Man redovisar endast att de dör I eller MED
covid.



”VACCINET”
    Injektionerna mot Covid handlar inte om människors hälsa - det handlar om en spruta i varje 
arm, och i förlängningen att ta vår frihet och demokrati ifrån oss. ”Vaccinet” är inte till för 
covid-19. Covid-19 är till för ”Vaccinet”.

    
   Vita Huset i Washington hade ett digitalt möte - ”Global COVID-19 Summit” den 12 september 
2021, och ytterligare ett möte 12 Maj 2022. Inbjudna var världsledare, WHO, privata företag, 
organisationer och ”filantroper”. Syftet med mötet var att hitta lösningar för att ”vaccinera hela 
världen”, och att hitta hållbar finansiering för detta.  
Första punkten på dagordningen 12 maj 2022 var ”Getting shots into arms”. 
Man försöker inte ens linda in budskapet.

                                                                    De sk vaccinerna är på medvetet falska och felaktiga 
grunder nödgodkända (Emergency Use Authorization) och 
detta villkorade godkännande kräver att inga andra 
behandlingar ska finnas, vilket det bevisligen gör.
 
   En omfattande kampanj mot de befintliga medicinerna 
drogs igång, med ryktesspridning och svartmålning av 
bl a Hydroxiklorokin (HCQ) och Ivermectin (IVM). 

   Sprutorna, vars innehåll är dolt för oss, kan fyllas med 
allsköns nanopartiklar av vadsomhelst. Misstankar om olika 
partiklar av metall eller grafenoxid/grafendioxid vädras allt 
oftare. Många mikroskopundersökningar visar hittills en 

mängd okända partiklar.

   Modernas ”Spikevax” har inte ens testats på djur innan produktionen kom igång. Företaget har 
heller aldrig tidigare tillverkat vare sig vacciner eller andra läkemedel. Man ska också minnas att 
fabrikanterna av vaccinerna har absolut NOLL ansvar för bieffekter.

   Fas 3 av mRNA-experimentet kommer enligt planerna att avslutas efter årsskiftet 2022/2023. 
Först då kan nödgodkännandet upphävas, och injektionerna kan bli godkända  - om inte Big 
Pharmas bedrägeri redan avslöjats, och siffrorna inte kan döljas längre. Big Media gör allt för 
att täcka upp för bedrägeriet.

 1 nov 2022 bestämde CDC att mRNA-sprutorna ska ingå i USAs ordinarie sprutprogram för 
barn och ungdomar. 



  Parallellerna till datavirus är slående, men är i detta sammanhang knappast förvånande: Affärs-
idén med att först tillverka datavirus och sedan producera antivirusprogram är härmed överförd till 
människan: först produceras ett virus, sedan tillverkar man vaccin mot viruset, som sedan naturligt-
vis måste uppgraderas. Idén kräver att ALLA, med- eller motvilligt, är med och tar injektionerna. 
   Därav den massiva kampanj, som bedrivs med hot och mutor, och som med största sannolikhet 
kommer att kompletteras med olika tvångsmedel, så som ekonomiska påtryckningar, konfiskation 
av egendom etc. 

   Barn, även nyfödda kommer snart att ingå i sprutprogrammet om inget oförutsett händer. 
Injektionerna är inte vaccin i traditionell mening - dvs att en försvagat eller avdödat patogen sprutas
in i en muskel för att trigga immunförsvaret. Denna substans är ett syntetiskt mRNA som gör att 
kroppen producerar eget spikprotein. Ett förfarande vars långtidseffekter vi per definition inte vet 
ett dugg om. 

   I augusti 2021 – mitt under pågående ”pandemi”- ändrade CDC i USA innebörden av ordet 
vaccin. Från att ha beskrivits  som medel som sprutas in och ger immunitet, är betydelsen nu ett 
ämne som ska påverka immunförsvaret. Framtiden får utvisa om fler människor avlidit av 
vaccinet än av själva kinasmittan. Färska siffror (2022) visar att risken är stor att så är fallet.

   Jose Maria Fernandez Sousa, (ovan) VD på ett spanskt läkemedelsföretag avslöjades i juni-22 
tillsammans med ett par tusen andra personer, att ha köpt falska vaccinpass. Man betalade efter 
köpkraft. Fernandez Sousa betalade 200 000 EURO för sitt falska covidpass.



BIVERKNINGAR AV ”VACCINET”
   Biverkningar efter vaccinering ska i USA rapporteras till Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS). Siffrorna från VAERS är åtkomliga på: openvaers.com Tidigare erfarenheter 
visar att endast mellan 1-10% av misstänkta vaccinskador rapporteras. Rapporteringen är krånglig, 
tidsödande och för ansvarig läkare närmast ett hinder i jobbet. Läkarna måste dessutom underteckna
varje sida i rapporten med en försäkran om att uppgifterna i rapporterna är absolut sanna.

    Skaderapporterna efter injektionerna visar att 50% av dem som inte överlever sprutan dör inom 
2 dygn, och 80% är döda inom en vecka efter injektionerna. Det verkliga dödstalen kan ligga 
skyhögt över de rapporterade. Risken att dö av ”vaccinet” ökar för varje spruta man tar.
   Många toppidrottare har sedan introduktionen av sprutorna drabbats av akut hjärtmuskel-
inflammation. Många har drabbats av hjärtstopp under pågående match. 
 
  I mars 2022 hade 108 registrerade fotbollspelare knutna till FIFA, avlidit. Hösten 2022 noterades 
att över 1 000 elitidrottare avlidit i samband med träning, matcher och tävling. Siffror världen aldrig
förr har skådat.

    Inte sedan nazitysklands övergrepp på vad de betraktade som ”Untermenschen” under andra
världskriget, har man låtit så många människor dö i ett medicinskt experiment. I skrivande stund har
ca 30 000 amerikaner och ca 40 000 EU-medborgare enligt officiella siffror fått släppa livet till i
sprutprogrammet.
   Facebook, Instagram och Twitter m fl raderar alla inlägg som dokumenterar skador av 
injektionerna. En amerikansk Facebookgrupp för vaccinskadade blev nedsläckt när de fått 
40 000 medlemmar.

Turbocancer
   En svensk patolog och bröstcancerforskare, Ute Kruger, knuten till regionsjukhuset i Kalmar och 
Universitetet i Lund, har sedan sprutprogrammet infördes upptäckt vad hon betecknar som 
”turbocancer”, dvs snabbt accelererande och aggressivt växande cancerknölar i brösten, även hos 
yngre kvinnor. Kvinnor födda på 70-och 80-talen har sedan 2021 blivit vanligare förekommande. 
Hon har även noterat ett antal kvinnor födda på 90-talet som fått bröstcancer. 

   Ute Kruger har under sina 25 år som cancerforskare inte sett så stora cancerknölar som de hon ser 
idag. Tidigare räknades en tumör på 4 cm som ”stor”, men knölar på 8, 10 och upp till 16 cm stora 
är nu inte ovanliga. Ute Kruger har även noterat ett stigande antal multipla tumörer, dvs fler knölar i
samma bröst, och även bilaterala tumörer (knölar i bägge brösten). Ute Kruger anmälde sina 
upptäckter till Läkemedelsverket, som genast bokade ett möte med henne. Mötet avbokades dock 
senare av LMV, utan någon närmare förklaring. Hon har även upplevt att hon fått sin kunskap och 
erfarenhet ifrågasatt. (Intervju på svenska: rumble.com, sökord: Ute Kruger)

  En Israelisk undersökning visar att risken för bältros ökar med över 43% efter två injektioner 
av mRNA-sprutorna. Människan är mest mottaglig för bältros när immunförsvaret är nedsatt.



Stora proppar
   En amerikansk balsamerare, Richard Hirschman, har slagit larm om gigantiska proppar han upp-
täckt hos avlidna, vaccinerade personer. Propparna innehåller varken blod eller andra kroppsegna 
substanser, utan verkar vara något främmande, gummiliknande material. De kan vara lillfinger-
tjocka, och upp till 90 cm långa.

   En forskningsrapport angående misstänkta vaccinskador hos den amerikanska militären 
presenterades av advokaterna Leigh Dundas och Thomas Renz för kongressen i USA i början 
av mars 2022. Rapporten anger att antalet sjukdomsfall har de senaste 5 åren legat ganska stabilt 
på ca 1,7 miljoner fall per år. 2021, dvs efter att sprutorna tvingats på soldaterna har antalet sjuk-
anmälningar stigit till 22 miljoner.

Från 1,7 miljoner till 22 miljoner sjukdomsfall under 2021! Infertiliteten hos kvinnor ökade med 300%. 
Cancerfallen ökade också med 300%. Neurologiska sjukdomar ökade med 1000% under 2021.

  Pfizer dolde en rapport från 30/4 2021 angående biverkningar av BNT162b2 vid ansökan om 
nödgodkännande. Rapporten kom i dagen i feb. 2022. Omfattningen är på 9 tättskrivna A4, knappt 
1300 olika biverkningar. I Pfizers försöksprogram blev en 12-årig flicka, Maddie DeGaray, redan i 
initialskedet vaccinskadad för livet. Pfizer valde att mörka hennes skador i sin EUA-ansökning.

                       
                           Maddie sondmatas idag. Hon är rullstolsburen och oförmögen att tala. 



 Grafen ovan (från OpenVaers) visar antal missfall/dödfödslar i USA. 

 
Grafen ovan (från OpenVaers) visar anmälda mensrubbningar efter sprutprogrammet. (USA).

   
   Enligt Nürnbergkonventionen ska deltagare i medicinska experiment ge 
”informerat samtycke”, vilket innebär att de som tar emot sprutan ska vara helt 
informerad om eventuella biverkningar av experimentet, och dessutom har rätt att 
avsluta experimentet.



HYDROXIKLOROKIN (HCQ) – PLAQUENIL
   Vill man stoppa covid och hålla alla människor fria från viruset, finns det sedan decennier bra, 
säkra, beprövade och billiga mediciner. T ex Hydroxiklorokin, som innan epidemin såldes recept-
fritt i stora delar av världen, bl a Frankrike. HCQ är syntetiskt kinin, som använts som effektivt 
malariamedel sedan 1950-talet. Hade HCQ använts från början av ”pandemin” så hade smittan varit
borta sedan länge – kanske redan våren 2020 - och ett stort antal människor hade varit i livet fort-
farande. Sjukhusen hade inte heller behövt belastas i samma utsträckning. HCQ ska tas som profy-
lax och tidigt i sjukdomsförloppet. Och då tillsammans med zink. 
   Plaquenil var känt redan för 15 år sedan som verksamt medel mot virus. Se forskningsrapport 
publicerat på Pubmed 22 aug 2005:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232869/

    Enligt upphovsmannen till ”The Zelenko Protocol”, Dr Vladimir Zelenko, New York, är zink den 
aktiva parten och HCQ gör det möjligt för zinket att hindra viruset att ta sig in i cellerna. 
Dr Zelenko anger att HCQ är pistolen och zink är kulan. Bägge behövs för att få resultat.

   HCQ har framgångsrikt använts som profylax mot malaria i ca 65 år, men har också varit känt 
som ett antiviralt medel över ett decennium. Dr Zelenko och hans team har botat över 7 000 
patienter med HCQ/zink/Azitromycin. Han var f ö Donald Trumps livläkare när han fick kina-
smittan. Trump var tillbaka på jobbet efter några få dagar.
   HCQ ska absolut inte överdoseras, 200 mg morgon och kväll räcker, om man också tar zink-
tabletter. (Ca 250 mg/dag) Normalt sker tillfrisknande inom några få dagar.

   Dr Zelenko skrev 15/7 2020 ett brev till Donald Trump angående HCQ/zink/Azitromycin som
profylax, och ”early treatment”. Zelenko rådde även Trump att häva de restriktioner mot HCQ som 
fanns, samt att läkare inte skulle obstrueras från att skriva ut HCQ.

   Efter att Trump tillfrisknat gav han instruktioner till Washington-administrationen skulle se till att
HCQ skulle bli tillgängligt för hela befolkningen i USA. En order som dock sjabblades bort av dem 
inom administrationen som motarbetade honom. Man begränsade tillgången till HCQ genom att 
endast tillåta förskrivning till redan hospitaliserade patienter.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232869/


   WHO tvingade fram ett förbud mot HCQ för att Big Pharma skulle få sitt nödgodkännande som 
vaccin. WHO genomförde våren 2020 en studie på HCQ, som visat sig vara ett grovt bedrägeri: 
Solidarity Therapeutical Trial. Man gav 954 redan hospitaliserade patienter skyhöga doser HCQ,  
vilket är medvetet bedrägeri, eftersom HCQ ska användas i små doser - max 2x200 mg/dag - 
profylaktiskt, och i insjuknandefasen. Då tillsammans med en rejäl dos zink.

   Det finns all anledning att misstänka att syftet med den studien var att offra ett antal människor 
som stod i vägen för sprutkampanjen. Patienterna som redan var hospitaliserade och dåliga fick 
under en tiodagarsperiod 12 GRAM Hydroxiklorokin, vilket självklart inte gjorde dem friska. 
Däremot fick de allvarliga biverkningar av den gigantiskt höga dosen. 

INGEN av alla läkare som seriöst använder HCQ mot Covid-19 förordar överdosering.

Lancetgate
   Inför introduktionen av sprutorna publicerade The Lancet (22 Maj 2020) en artikel om en stor 
studie kring HCQ. 96 000 patienter över hela världen hade enligt artikeln deltagit i försöken med 
HCQ. När artikeln kommit tryck, och skulle faktagranskas (peer-rewiew), visade det sig att 
undersökningen var ett rent falsarium. Företaget Surgisphere som låg bakom den rapporten är ett 
litet obskyrt företag i USA med 6 anställda (Maj 2020). HELA STUDIEN VAR PÅHITTAD!

   När bluffen avslöjades drog The Lancet tillbaks artikeln i tysthet 4 juni-20, men då var skadan 
redan skedd. Artikeln låg redan till grund för grönt ljus över hela världen till injektionerna. Det går 
att hitta artikeln på nätet. Nu med texten RETRACTED stämplat på varje sida.

   På läkartidningen.se finns än idag (sommar 2021) artikeln i The Lancet omtalad, men man 
nämner inte med ett ord att den var en bluff för att sälja in sprutprogrammet.
 
   De subtropiska delarna av Afrika är inte speciellt drabbade av covid, trots att majoriteten där har 
mörkare hy. Den mörka hyn förhindrar upptag av D-vitamin, och D-vitamin är mycket viktigt för 
vårt immunförsvar. Förklaringen är HCQ, som man där tar i små doser profylaktiskt mot malaria. 
En tablett (200 mg) i veckan är normaldosen som profylax. En burk med 100 tabletter kostar i 
Sverige 117 SEK.
   Dr Simone Gold, en jurist och läkare i USA, använde själv våren 2020 HCQ till sina covid-
patienter. Hennes behandlingar stoppades dock av hennes chef. Detta ingripande är dock emot 
reglerna, eftersom varje läkare har personligt ansvar för sin medicinförskrivning. Simone Gold blev 
avskedad när hon protesterade mot obstruktionen. Sjukhuset, som ägs av ett försäkringsbolag, hade 
mer att vinna på att ha många covidpatienter.



   Sjukvårdsinrättningar i USA erhåller 13 000 dollar för varje covidpatient de registrerar, och 39 
000 dollar för dem som tvingats till respiratorvård. Ytterst är det Big Pharma som står för pengarna,
men de administreras via hälsovårdsmyndigheterna. Big Pharma ”köper” alltså patienter för stora 
pengar. Allt för att hålla dödstalen uppe, och därmed hålla skräcken vid liv.

   Sjukhusen erhåller pengar för: diagnostisering, positivt test, inläggning, medicinering – 
Remdesivir ger ytterligare extrapengar - och slutligen inläggning i respirator. Totalsumma för detta 
förlopp ger sjukhusen minst 100 000 dollar/död covidpatient. Det finns otaliga berättelser om hur 
sjukhusen ”kidnappar” patienter och utestänger anhöriga. Oavsett anledning till sjukhusbesök kan 
läkare via positiva falska eller äkta positiva covidtestresultat lägga in och behålla patienter, för att 
slutligen via Remdesivir förkorta patienternas liv och casha in. Sjukhusen får extrabetalt för att sätta
in Remdesivir, som ju skattebetalarna står för. Pris per Remdesivir-behandling: ca 3 100 dollar 
(ca 30 000 SEK.)

   Det kan verka cyniskt att betala snuskigt stora summor för att få större antal 
sjuka och döda i Covid-19, men cynism är redan etablerad i och med själva syftet 
och genomförandet av plandemin.

   
  
   Dr Simone Gold startade tillsammans med ett antal kollegor America´s Frontline Doctors, 
aflds.com, en sammanslutning av läkare som i juli -20 i en presskonferens i Washington förklarade 
att covid-19 är behandlingsbar. Konferensen filmades och lades ut på YouTube, som dock snabbt 
tog ner filmen och locket lades på. All information om effektiva, säkra och billiga behandlingar har 
sopats under mattan. CNN beskrev presskonferensen som ett jippo med folk i ”läkarutstyrsel”.

   Svenska ”Nationell vårdplan för behandling av Covid-19 patienter”, som all vårdpersonal i 
Sverige har att hålla sig till, hänvisar till den av Gates bekostade fuskstudien ”WHO Solidarity 
Trial”, och förbjuder därmed användning av HCQ. Samma undersökning visar att Remdesivir har 
låg eller ingen positiv inverkan, men medlet rekommenderas med en viss tvekan dock, ändå i 
svenska vårdplanen. Läkemedelsverket förordade Remdevisir på en presskonferens i jan 2022.

   Triage: Våren 2020 fick svenska läkare instruktioner om att ge dödliga doser morfin till 
patienter över 80 år med misstänkta covidsymptom och underliggande sjukdomar. Diagnos 
kunde ställas per telefon. Läkarna uppmanades således till att aktivt avsluta dessa människors 
liv.



IVERMECTIN – IVM
   Ivermectin är en billig och patentfri medicin, framtagen ur en jordartsbakterie. Medlets uppfinnare
Satoshi Omura fick Nobelpriset i medicin år 2015 för denna upptäckt, tillsammans med William 
Campbell, som hjälpt till i forskningsarbetet. 
   IVM används i subtropiska delar av Afrika som behandling mot flodblindhet och skabb. 
Ivermectin är en effektiv parasitdödare, men har visat sig fungera bra mot virus. Medlet är så billigt 
att framställa att det delas ut gratis i delar av världen. IVM ger inga biverkningar vid normala doser,
därför säljs det receptfritt i stora delar av världen. På sin höjd kan IVM ge diarré.

   Uttar Pradesh i Indien med över 200 miljoner invånare används Ivermectin mot covid med 
mycket gott resultat De har fått ner sjukdoms- och dödstalen till ett absolut minimum. De använder 
ett covid-kit med olika vitaminer, zink och Ivermectin.

 Uttar Pradesh förklarade sig i början av oktober 2021 vara helt fria från covid-19.
 
    El Salvador får invånarna med misstänkt Covid-19 idag ett paket med C- och D-vitamin, Aspirin 
och Ivermectin. Paketet är gratis och delas ut på sjukhusen. Myndigheterna gör dessutom 
reklamfilmer på TV om betydelsen av ett starkt eget immunförsvar.

Dr Tess Lawrie avslöjar bedrägeri mot IVM
    Dr Andrew Hill, virolog på The University of Liverpool, och rådgivare åt Bill & Melinda Gates 
Foundation och The Clinton Foundation, hade ett uppdrag åt WHO; att sammanställa en metaanalys
av forskning på effekten av IVM mot covid.

   Rapporten visade ett mycket gott resultat av IVM. Efter att rapporten var klar och skulle present-
eras ändrade Dr Hill plötsligt sitt utlåtande. Från att utifrån testernas positiva utfall, rekommendera 
IVM till att avråda pga ”osäkra siffror”. Slutsatsen blev att IVM inte skulle rekommenderas som 
behandling mot covid-19. Ändringen utfördes efter att  Andrew Hill erhållit 40 miljoner dollar av 
Bill Gates Foundation till sitt institut. Inom en månad hade Dr Hill genom sitt agerande sett till att 
miljontals människor förvägrades tillgång till billiga och effektiva läkemedel mot covid.

   Länken nedan innehåller ett öppet brev från Dr Tess Lawrie till Andrew Hill, samt ett Zoom-
samtal mellan dem, där han motvilligt erkänner att situationen var”tricky”, och därför ändrat 
forskningsresultatet, från positivt till negativt. 
 
https://drtrozzi.org/2021/12/14/dr-andrew-hill-40-million-504000-people-die/
(Samtalet finns också på rumble.com, om/när ovanstående länk tas bort från Youtube.

https://drtrozzi.org/2021/12/14/dr-andrew-hill-40-million-504000-people-die/


   Illustrationen nedan visar skillnaden i dödstal i Covid-19 mellan Ivermectin och ”Icke-
Ivermectin”. I norra och södra Afrika används inte Ivermectin. (Gulmarkerat)
I mellanområdet (Blåmarkerat) används Ivermectin på daglig basis.

PCR-TEST
   Ett test som absolut INTE är användbart att spåra virus, men som har blivit guldstandard för 
diagnostisering av covid-19. Enligt Kary Mullis, som uppfann metoden kan man med PCR-test få 
fram ”vadsomhelst ur vemsomhelst”. Testet visar heller inte om testmaterialet är levande eller dött,
eller ens om det är virus. Tyvärr dog Mullis i Augusti 2019, så vi kan inte få ytterligare information 
via honom.



   Testmetoden anpassades för covid-19 med hjälp av datorframställda sekvenser runt nyåret 
2019/20 av en tysk doktor, Christian Drosden. (Hans doktorstitel är inte verifierad ännu. Oklart 
varför). Han ingår i kretsen kring Tony Fauci, Peter Daszak, Jeremy Farrar (Wellcome Trust) mfl. 
   Anledningen till att man använde datorgenererade sekvenser från Wuhan är att man inte kunde då,
och inte än idag lyckats isolera SARS CoV-2-viruset, varken från djur eller människa. PCR-testerna
är själva motorn i plandemin, utan dem hade inte antalet ”fall” kunnat redovisats.

   Reglerna kring PCR-testet ändrades dessutom runt 20 jan. 2020. CDC ändrade på uppdrag från 
WHO då riktlinjerna rörande antalet cykler av förstärkning (amplification) proverna skulle 
genomgå. Från max 30 till 45 cykler. Antalet med positiva PCR-prover rakade raskt upp eftersom 
45 cyklers förstärkning ger upp till 97% falska positiva svar.

 Man behövde få upp antalet ”fall” för att hålla skräcken vid liv.

  Christian Drosden ingår i den innersta kretsen runt Tony Fauci mfl. som försökte dölja 
virusets ursprung under några hektiska dagar i början av februari 2021, då ”labbläckan” 
diskuterades på allvar. Fauci och hans kumpaner hade en mailkonversation under några 
helgdagar i februari, bl a nattetid, där man pratade ihop sig om en lämplig ”story” kring 
virusets ursprung.

SVENSKA LÄKEMEDELSVERKET - LMV
   LMV publicerade 2/4 2020 ett direktöversatt dekret från EMA ang. förbud mor förskrivning av 
HCQ, med hänvisning till WHOs manipulerade studie ”Solidarity Trial”. Under 2021 har dock 
reglerna för HCQ och Ivermectin i tysthet mjukats upp i Sverige, så att läkare kan förskriva medlen 
”på eget ansvar”. Preparaten ingår heller inte under högkostnadsskyddet. Ändringen föranleddes av 
att NIH (National Institute of Health) den 15 januari 2021 ändrade sitt beslut angående Ivermectin 
från att vara ”emot” till att vara ”varken för eller emot” i sina rekommendationer. 

   Det är troligt att läkare i Sverige som skriver ut preparat som säljs receptfritt, och även delas ut
gratis i stora delar av världen, registreras och utsätter sig för risken att bli trakasserad, föröd-
mjukad, förfördelad och slutligen kanske bli av med sin läkarlegitimation. Ett vanligt öde för den
läkare som inte tiger och lyder.

VITAMINER OCH MINERALER
   Big Pharma och propagandamedia nämner aldrig att man kan påverka sitt immunförsvar själv 
med hjälp av lämplig kost, vitaminer och mineraler. Tvärtom försöker man påverka via skrämsel-
propaganda i media att få folk att undvika att ta eget ansvar. Mainstreammedia publicerar med 
jämna mellanrum artiklar som påstår att t ex D-vitamin kan vara farligt vid överdosering.

   Fristående forskning har visat att D-vitamin är avgörande för hur allvarligt man drabbas av covid. 
Människor med mörk hy har ofta lägre D-vitaminnivå, och klarar sjukdomen betydligt sämre. 
Quercetin har enl. Dr Zelenko, liknande egenskaper som HCQ, att det hjälper zinket att hindra att 
viruset tränger in i cellerna. Även dagligt intag av C-vitamin rekommenderas. Förslagsvis några 
gram Askorbinsyra eller Kalciumaskorbat upplöst i vatten att drickas under dagen.

   Vårt naturliga immunförsvar, som hållit oss friska och kapabla att stå emot smittsamma sjuk-
domar är direkt och indirekt motarbetade av Big Pharma och BigMedia. Ett stort antal praktiserande
läkare hävdar att en vuxen med normalvikt bör ta 5-10 000 Internationella enheter (IU)  D-vitamin 
per dag - långt över Big Pharmas rekommendationer.



    Det finns ca 85 publicerade studier på pubmed  angående D-vitamin och covid, 
som visar att intag av D-vitamin kan reducera dödlighet i covid med upp till 80%.

PFIZER – BNT162b2 - COMIRNATY
   Pfizer har gigantiska skadeståndsbetalningar bakom sig pga falsk marknadsföring. De har den  
senaste 10-årsperioden betalat 2,3 miljarder dollar i böter för falsk marknadsföring och utbetalande 
av mutor. Kanske hade situationen sett annorlunda ut om de skyldiga på företaget fått fängelsestraff 
i stället för böter,
   Företaget ger sken av att deras sprutor är godkända som vaccin, vilket inte är sant. Injektionerna 
är i experimentfas 3. Nödgodkännandet gäller. (Emergency Use Authorization.)

   Pfizer lämnade sommaren 2021 underlag för godkännande av en vaccinvariant: Comirnaty.
Underlaget är på 450 000 sidor text. FDA – Food and Drug Associasion – den ”myndighet” som
ger godkännande till vacciner är till hälften bekostat av Big Pharma, tänker offentliggöra ansökan 
med 500 sidor text per månad. En procedur som tar ca 55 år. Förhandlingar pågår om att korta ner 
den tiden. Ett antal sidor är i skrivande stund publicerade.

   Pfizer har skrivit ytterst hemliga avtal med köparländerna. Avtal som friskriver företaget till 
100%. ALLT ansvar åligger köparländerna. ALLT ansvar. Avtalen ska hållas hemliga i minst 30 år.
I avtalen förbinder sig länderna att full betalning ska erläggas, oavsett vad som händer. Pfizer har 
tvingat många länder att skriva på avtal som gör att de tvingas att sätta ambassader och militära 
anläggningar i pant. Betalning ska ske oavsett politisk utveckling i de olika köparländerna.

   Bipacksedeln i Pfizers ”vaccin” är tom, sånär som på rubriken: Intentionally Blank. Det betyder 
att innehållet är hemligt.
 
  Pfizer har under hösten 2021, tillsammans med AstraZeneca, avslöjats med att 
betala stora mutor - 65 miljoner dollar - till regeringsmedlemmar i Australien.
Bl a parlamentsledamoten Gladys Berejiklian tvingades att avgå efter skandalen 

   Pfizers omsättning beräknas bli 101 miljarder Dollar 2022, dvs ca 1 000 miljarder SEK. Samtidigt
som CDC beslutade om tvångsvaccinering av skolbarn beslutade Pfizer att höja priset på sina 
injektioner, från 30 Dollar till mellan 110 och 130 Dollar/dos. Köparländerna har redan skrivit 
under köpeavtalen som ger läkemedelsbolagen ALLA rättigheter, och inga skyldigheter.



Pfizers sifferbedrägeri.
   För att lättare sälja in injektionerna gjorde Pfizer ett utstuderat trixande med studieresultaten
för ”vaccinerna”. Man redovisade 10 dec 2020 i British Medical Journal en glädjekalkyl som 
genljöd i media: ”Pfizers vaccin är 95% effektivt!”. I ett kliniskt test inför nödgodkännandet fick 18
898 personer ”vaccin” och ungefär lika många fick placebo. Efteråt räknade man antalet covidsjuka.
I gruppen som injicerats med ”vaccin” fick 8 personer covid-19, och i placebogruppen fick 162 av 
18 325 personer covid. 8 av 18 898 personer är 0,04% och 162 personer av 18 325 är 0,88%.

   Skillnaden mellan dessa grupper är 0,84%. Dvs knappt en procent är den 
absoluta riskreduktionen. Pfizer valde dock att redovisa den relativa skillnaden, 
vilken är ca 95% i det specifika fallet. Således ett rent bedrägeri.

  Nämnas bör dessutom att Pfizer ändrade förutsättningarna för sprutförsöket, och började även 
injicera Placebogruppen, uppenbarligen för att förvilla, förstöra kontrollgruppen, och att sopa igen 
spåren efter fusket.

   Brook Jackson, en amerikansk forskningsledare på en av Pfizers inhyrda underleverantörer av 
forskningsdata -VENTAVIA - upptäckte tidigt att studien avblindades, och kontrollgruppen fick 
”vaccinet” i stället för placebo – innan studien avslutades.. Hon upptäckte även att rapporter 
undertecknades med påhittade underskrifter, och även att inte alla deltagare blev fullt informerade 
om experimentet.

   6 timmar efter hon rapporterat förhållandena till myndigheterna blev hon 
avskedad. Brook Jackson förbereder hösten 2022 en stämning mot Pfizer. 



  Utfrågning i EU 11 oktober 2022
   Pfizers VD Albert Bourla var inbjuden till en utfrågning i EU-parlamentet 11/10-22,  men han 
kom inte, utan skickade Janine Small (President of International Developed Markets.) i stället. Hon 
fick den direkta frågan av en holländsk delegat, Rob Roos:

 ”Was the Pfizer Covid vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the
market?” Mr Roos asked. “If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with
this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I’m looking forward to it.”
Hon svarade fnissande:
“Regarding the question around, um, did we know about stopping the immunisation before it 
entered the market? No, heh,” she said.

“Uh, these, um, you know, we had to really move at the speed of science to really understand what 
is taking place in the market, and from that point of view we had to do everything at risk. I think Dr 
Bourla, even though he’s not here, would turn around and say to you himself, ‘If not us then who?’

Länk till utfrågningen:

https://www.news.com.au/technology/science/human-body/pfizer-did-not-know-whether-covid-
vaccine-stopped-transmission-before-rollout-executive-admits/news-
story/f307f28f794e173ac017a62784fec414

 Pfizer omsätter 2022 ca 101,3 miljarder dollar – ca 1 000 miljarder SEK. Inte illa för en i stort 
sett värdelös produkt, som gör mer skada än nytta.

https://www.news.com.au/technology/science/human-body/pfizer-did-not-know-whether-covid-vaccine-stopped-transmission-before-rollout-executive-admits/news-story/f307f28f794e173ac017a62784fec414
https://www.news.com.au/technology/science/human-body/pfizer-did-not-know-whether-covid-vaccine-stopped-transmission-before-rollout-executive-admits/news-story/f307f28f794e173ac017a62784fec414
https://www.news.com.au/technology/science/human-body/pfizer-did-not-know-whether-covid-vaccine-stopped-transmission-before-rollout-executive-admits/news-story/f307f28f794e173ac017a62784fec414


MODERNA - SPIKEVAX   
  Företaget har sedan 2010 forskat på mRNA-teknik i vaccin. Tidigare djurförsök med mRNA-
vacciner på djur har slutat med att djuren (illrar) har dött. Illrarna har inte klarat av andra virus-
varianter än de som de injicerats för. Moderna har aldrig tidigare tillverkat vare sig vaccin eller 
läkemedel. I det nu pågående experimentet har inga djurförsök utförts. Moderna lämnade in en 
preliminär patentansökan gällande nRNA-vaccinet redan på våren 2019. En ansökan som komp-
letterades under 2020.   

   Modernas Spikevax innehåller bl a en nanolipid: SM 102. (Luciferase). 
(https://www.alecsatin.com/what-is-luciferase)
    Denna substans tillverkas av Cayman Chemicals. På företagets hemsida finns produkten 
beskriven som ett preparat endast för laboratoriebruk. Det finns t om en varningstext som 
uttryckligen varnar för användning på djur och människor.

PLANDEMI = PLANERAD PANDEMI
   Förberedelserna och planeringen inför plandemin har uppskattningsvis pågått i 20 år. Plan A var 
att svininfluensan år 2009 skulle bli en världsomfattande pandemi, men viruset var inte virulent 
nog, och planerna fick läggas på is. PCR-testet fanns heller inte tillgängligt.

   Covid-19 skadar och dödar de gamla, sjuka och sköra, men skonar unga och metabolt friska. 
”Vaccinerna” skadar och dödar friska människor. Köparländerna bryter mot Nürnberg-
konventionen genom att ge ett experimentell, oprövat genpreparat utan att ge försöksperson-
erna full information om att det är ett fullskaleexperiment. Man använder t om olagliga tvångs-
metoder för att påtvinga sprutorna.

https://www.alecsatin.com/what-is-luciferase


EVENT 201
  Den 18 oktober 2019 samlades Bill och Melinda Gates Foundation, WEF, GAVI, WHO, och 
representanter från Johns Hopkins University i New York för ett event, där man gick igenom ett 
scenario liknande covidsmittans utbrott.

   Månaden efter ”råkade” ett tillverkat virus slita sig från labbet i Wuhan, och 
arbetet med att framställa miljarder vaccindoser kunde sättas igång. 

WORLD ECONOMIC FORUM - Ett privat företag med maktambitioner.
   WEF har i decennier verkat för en nedmontering av de västerländska öppna och demokratiska 
samhällena, och ersätta med en världsregering.

  The Great Reset är World Economic Forums (WEF) arbetsnamn för politiskt maktövertagande, 
och inrättandet av en ny världsordning – New World Order - där nationalstaterna helt spelat ut sin 
roll. WEFs grundare Klaus Schwab, har under några decennier sålt in den nya världsordningen, och 
administrerat utbildningen av dem som ska ta över. De angloamerikanska oligarkerna som redan 
kontrollerar så gott som alla företag och organisationer i coronahärvan vill också ha total politisk 
makt. I den nya utopiska världsordningen finns inte plats för reell demokrati, kulturell särart, 
nationalism, personligt ägande och självhushållning mm.

  Klaus Schwab gav ut en bok redan 9 juli 2020, ”Covid-19 and The Great Reset”. En receptbok
hur den nya världsordningen ska styra världen efter covid. Schwabs arbete med analys och 
produktion av boken måste ha gått på rekordtid... 

Mer info – själva konspirationsteorin -  finns på wef.ch

  Begreppet Transhumanism kommer från Schwabs organisation WEF. Ambitionen är att injicera 
människor med nanopartiklar som kan kommunicera via 5G. Det är inte pengarna i sig som ligger 
bakom plandemin. Arrangörerna bakom har redan merparten av västvärldens monetära tillgångar. 
      
  Schwab har i en TV-intervju sagt att ambitionen är inte att ändra vad eller hur vi gör. Han vill 
ändra OSS. Genom transhumanism/avhumanisering och digitalisering av oss människor.



   
(Citatet ovan är  ur en intervju med Melissa Fleming, (Under-Secretary-General for Global 
Communications at the United Nations)

Länk till WEFs och FNs presentation ”Tackling Disinformation”, där citatet är hämtat:
https://expose-news.com/2022/10/12/the-great-reset-un-wef-admit-to-censorship-propaganda/?
cmid=416f4725-9fbc-4cad-9772-83ed3788d744

   WEF och FN har på ett möte hösten -22 tillkännagivit att de tillsammans med Google ingått avtal 
om att censurera sökresultat som inte följer deras narrativ. Google garanterar att WEFs och FNs 
propaganda kommer högst upp i sökresultaten när man söker på ”Covid-19” och ”Klimat-
förändringar” (Climate Change”). Alla alternativ till det påbjudna narrativet ska betraktas och 
behandlas som ”misinformation”/”disinformation”.

   WEF och FN beställer alltså omfattande censur av Big Media, i stället för att betrakta klimatet och
covidviruset som vetenskap, och därmed tillåta fritt utbyte av data och uppgifter.

 Personlig kommentar till klimathysterin:
   Klimatalarmismen är en av oligarkernas tentakler som har varit ett effektivt sätt att göra män-
niskor vana vid rädsla, och bli lydiga och auktoritetstroende genom ständiga undergångsprofetior. 
Att skrämmas har blivit en effektiv marknadsföringsstrategi. Man gör politik av vetenskap genom 
att politiker och byråkrater säljer lösningar till problem som egentligen inte finns. Klimatnödläge 
är ett nyord som egentligen inte betyder något, men som verkligen skrämmer folk utan kunskaper i 
ämnet.

      Klimatskrämseln genererar ära, berömmelse och mycket, mycket pengar till organisatörerna.

https://expose-news.com/2022/10/12/the-great-reset-un-wef-admit-to-censorship-propaganda/?cmid=416f4725-9fbc-4cad-9772-83ed3788d744
https://expose-news.com/2022/10/12/the-great-reset-un-wef-admit-to-censorship-propaganda/?cmid=416f4725-9fbc-4cad-9772-83ed3788d744


DR ASEEM MALHOTRA
   Känd engelsk kardiolog, flitigt anlitad i engelska TV-soffor, tog själv 2 sprutor i början av 
plandemin, och propagerade därefter på bästa sändningstid FÖR sprutorna. 

   När hans covidvaccinerade och i övrigt friska far dog oväntat 2021 i en hjärtåkomma, blev Dr 
Malhotra misstänksam och startade en egen forskning i samarbete med forskare på universiteten i 
Stanford, Harvard och Oxford. Efter 9 månaders forskning kom han bl a fram till att den lilla 
positiva effekt sprutorna har, klingar av och ger efter ca 5 månader negativ effekt, dvs immun-
försvaret är sämre än innan injektionerna. Han lade ut en presentation av sina resultat på Youtube, 
och responsen blev icke oväntat denna:

WHO IS BILL GATES? – BILL GATES IS WHO!
     Bill Gates har under ett par decennier investerat många miljarder i vaccinindustrin. Han har 
tidigare via sin fond Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF, bekostat vaccinationskampanjer i 
Indien och Afrika, varvid ett stort antal flickor och unga kvinnor skadats och/eller blivit infertila.

   Bill Gates har öppet deklarerat i ett TED-talks-inslag år 2010 att planeten skulle må bättre av att 
avfolkas med ca 10- 15%.

Gates proklamerade 2010 att kommande decennium skulle bli ”The Decade of Vaccine”.

   I en TV-intervju år 2015 sade Gates att han beräknade att hans investeringar skulle ge 20 ggr 
pengarna. Det finns anledning att tro att vinsten kommer att bli högre. Således hamnar allt mer 
pengar och makt i händerna på ett fåtal oligarker. Han har ett flertal gånger under ”pandemin” 
sagt att världen kan ”go back to normal” först när jordens hela befolkning har tagit injektionerna.

 2019 investerade Gates 55 miljoner dollar i BioNtech, en investering som ökade i värde till 1,7 
miljarder under ”pandemin”.



   Bill Gates och hans BMGF, är tillsammans med Kina den störste bidragsgivaren till WHO. Han 
har köpt sig inflytande, och tillskansat sig närmast en status som en egen stat i WHO. Gates lägger 
ner gigantiska summor på att putsa sitt rykte. Big Tech hävdar att han idkar välgörenhet, men i 
verkligheten investerar han sina pengar i lukrativa branscher, där han kan öka på sin förmögenhet.   
Med mer pengar kommer ännu mera makt. Bill Gates pumpar in miljarder dollar i mediaindustrin, 
för att göra den beroende av honom. För MainStreamMedia skulle det bli alltför kostsamt att 
kritisera Bill Gates det minsta.

BMGF hette fram till 1998 Bill & Melinda Gates Institute for Birth Control.

ANTHONY FAUCI
   Chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) sedan början av 80-talet. 
Han har hela tiden vetat om hotet från ett virus som angriper människan.
 
  Fauci har nämligen själv varit ansvarig för delar av finansieringen av forskningen. Med ovetande 
amerikanska skattebetalares pengar. I samband med att Donald Trump blev president sade Fauci i 
ett tal att under kommande mandatperiod skulle ett ”överraskande utbrott” komma att ske.

   Tony Fauci kunde ha stoppat plandemin redan vid utbrottet genom att tillåta användning av 
Ivermectin och Hydroxiklorokin, respektive hindrat användning av Remdesivir. Istället gjorde 
han det omvända.

      
   Tony Fauci tillhör den innersta kärnan av initierade i korruptionshärvan, bl a Peter Daszak, 
Christian Drosden, Jeremy Farrar, chef på Wellcome Trust. Det var de som bl a ingick i den cover-
up operation som avslöjades i Faucis mail-läcka. Fauci visade redan tidigt på 90-talet att han var en 
korrupt skurk och bedragare. Han drog sig inte för att i egenskap av chef för NIAID konfiskera och 
för egen del dra nytta av andras forskning. I USA kan privatpersoner skaffa patent på uppfinningar 
som tagits fram på universiteten, och bekostats av skattemedel.

    Fauci intervjuades av TV-programmet 60 Min. den 8 mars 2020. Han sade då med eftertryck att 
mask absolut inte hindrar virusöverföring mellan människor. Faucis privata mailkonversation har 
kommit i dagen och den visar att Fauci fick en inbjudan av Trilaterala Kommisionen, att veckan 
efter TV-intervjun att komma till ett möte i Washington. Ett möte om covid-19.

    Efter det mötet ändrade Fauci strategi 180 grader, och rekommenderade å det 
bestämdaste att man skulle bära mask. Minst en, gärna två st masker. 



   Illustrationen ovan visar med all önskvärd tydlighet att mask/munskydd inte är i 
närheten av att varken skydda bärare eller omgivning mot virusinfektion.
  

   
   Sedan Tony Fauci 1984 blev chef för NIAID har han haft massvaccinering av jordens befolkning 
som dröm. Kronan på verket för Fauci är ett vaccin mot HIV. Han har plöjt ner gigantiska summor 
amerikanska skattedollar i olika vaccinprojekt. 
   I USA har ungdomar som går ut skolan fått över 70 vaccinationssprutor. Antalet barn med autism 
har ökat från 1 av10 000 till 1 av 40 under de senaste 50 åren.

PETER DASZAK
   Leder ECO Health Alliance, en organisation som slussat amerikanska skattepengar till labbet i 
Wuhan för gain-of-function-forskning. Daszak har öppet skrutit i en TV-intervju, innan coronan, 
hur lätt det är manipulera coronavirus. Daszak tillhör den innersta kärnan som vet hur viruset 
skapades. Han var fö ledare för den delegation som WHO och Kineserna valde att skicka till Wuhan
för att se om viruset kom därifrån. Ingen i den delegationen hade labb-kunskap, och resultatet var 
föga överraskande: ”Viruset kan omöjligt ha kommit från labbet i Wuhan”. 

Undersökningen var teater från början till slut.



    Följande – direktöversatta - citat av Peter Daszak från år 2015, beskriver kärnan i plandemin:

”Vi måste öka allmänhetens förståelse för behovet av medicinska motåtgärder, som ett pan-
coronavaccin. En viktig drivkraft är media, och ekonomin kommer att följa propagandan. Vi 
måste använda denna propaganda till vår fördel, för att komma åt de verkliga problemen. 
Investerare kommer att svara om de kan se en vinst i slutet av denna process”

NEIL FERGUSON
   Professor på Imperial College i London. Neil Ferguson anlitades i början av 2020 för att komma 
med prognoser för sjukdom och död i covid. Allt för att skrämma fram nödgod-kännande för 
vaccinerna. Ferguson beräknade att t ex i Sverige skulle 80 000 människor vara döda redan i slutet 
av maj 2020 om vi inte försatte landet i lockdown. Ingen av hans beräkningar har varit i närheten av
att stämma. 

GEORGE SOROS
   Ungersk/amerikansk multimiljardär. Han och hans organisation Open Soceity Foundation agerar
murbräcka för att ta bort nationsgränserna till förmån för globalisterna. Med sina miljarder stöttar 
han allehanda organisationer som vill bryta ner det befintliga nationalistiska och kärnfamilje-
baseade samhällsstrukturerna. Han stöttar bl a olika klimat- och miljöorganisationer, och Black 
Lives Matter, en rasistisk organisation i USA. Soros har mångåriga engagemang i ett stort antal 
länder. Allt för att stötta globalisternas strävan att radera kulturell egenart och samhörighet till 
förmån för globalismen. Han bekämpar med alla medel nationalismen, som han anser vara i vägen 
för det globalistiska samhällsbygget, där pengar, varor och människor ska röra sig fritt, utan 
nationsgränser.
 Soros har varit med och finansierat en stor del av migrationen av män i vapenför ålder från 
dysfunktionella och våldsamma länder till demokratierna i Europa.   



MATTIAS DESMET
 Professor i psykologi i Gent, Belgien. Han har i sammanhanget myntat begreppet massform-
ation - ett hypnotiskt tillstånd som hämmar tankeförmågan, och gör människorna formbara.
Desmet anger 4 grundförutsättningar för massformation.

1. Frånvaro av socialt sammanhang och sociala kontakter. Många lever ensamma, utan 
fysiska ”riktiga” vänner. Facebooksvänner blir aldrig ”riktiga” vänner. 

2. Brist på upplevelse av mening i livet - jobb, familj etc. Olika undersökningar i 
västvärlden visar att 50-60 % upplever att jobbet är meningslöst.

3. Fritt flytande ångest och allmän vilsenhet, ej kopplat till något specifikt.
4. Fritt flytande frustration och aggression.

   Desmet förklarar att när alla dessa fyra element sammanfaller, skapas förutsättningar att 
hamna i ett mentalt tillstånd som kan liknas vid att faktiskt bli hypnotiserad.

    “So all this free floating anxiety is attached to, connected to, the object of anxiety indicated in the
narrative. And there is a huge willingness to participate in the strategy to deal with this object of 
anxiety because in this way, people feel that they can control their anxiety and their psychological 
discontent better. So all this anxiety connects to the subject of anxiety, and there is a huge 
willingness to participate in the strategy and that leads up to something very specific. 
People suddenly feel connected again in a heroic struggle with the object of anxiety. So a new kind 
of solidarity, a new kind of social bond and a new kind of meaning emerges in society. And that’s 
the reason why people follow the narrative, why people buy into the narrative and why they are 
willing to participate in this strategy.
   Rädda människor är lydiga, och när virusskräcken har slagit ut omdömet är det lätt att 
tro på massmedias budskap om att en säker och effektiv lösning på pandemin är vaccin. 
Knappt 75% av Svenskarna (april 2022) har tillåtit att bli injicerade med en totalt okänd 
och otestad substans, med oklar effekt, och som per definition inte heller kan uppvisa 
långtidseffekter.

”Det är faktiskt precis vad som händer i en process av massformation. Individen för-
svinner och kollektivet blir absolut dominerande och raderar alla individuella egen-
skaper. Det spelar ingen roll om de inblandade, den inblandade individen är väldigt 
intelligenta eller inte. Det gör ingen skillnad. Det händer alltid samma sak.

   Desmet menar att alla blir lika "dumma" i en massa, och det spelar ingen roll hur smarta 
eller hur intelligenta de var innan de förlorade all förmåga till kritiskt tänkande. De för-
lorar alla individuella egenskaper eftersom de verkligen absorberas i denna process av 
massbildning.

”Vanligtvis när en massbildningsprocess uppstår i ett samhälle och en befolkning är bara
30% av människorna verkligen hypnotiserade. Så det är något väldigt viktigt, för det 
verkar finnas mycket fler. Men det är inte fallet. Det är bara 30% av människorna som 
verkligen är hypnotiserade. Och så finns det ytterligare 40 % av människorna som går 
med i denna första grupp eftersom de aldrig går mot strömmen, och de känner att de inte 
vill gå mot strömmen, det är för svårt och för farligt att gå mot folkmassan. Så och då 
finns det ytterligare 20% eller 30% eller något som inte är hypnotiserad och som vill 
säga ifrån, som vill göra något”.



  
  I fallet med deltagandet i experimentet är det troligtvis en kombination av massformation, 
konformitet och lydnad gentemot en upplevd auktoritet som gör 70-80% ställer sig i kö för en 
spruta med okänt innehåll, och okänd verkan.                                                
     Man upplever i den nya gemenskapen att livet får en högre mening, och man behöver 
inte längre känna sig så ensam och utanför. Det är i också i detta tillstånd man kan tillåta 
de mest absurda och drakoniska åtgärder passera. 

   De som står utanför gruppen, oavsett orsak, upplevs som ett hot mot den nya grupp-
gemenskapen. Alla grupper binds ihop av gemensamma fiender. Verkliga eller 
upplevda.

   Vill man ha ytterligare kunskap om mänskligt beteende rekommenderas Stanley Milgrams 
bok Lydnad och auktoritet. Milgram gjorde på 60-talet psykologiska experiment som visade att 
en random person kan utföra de hemskaste dåd på order som de uppfattar kommer från en 
auktoritet. 26 av 40 ”vanliga medborgare” visade att de t om kunde gå så långt att ge dödliga 
elstötar på beställning om gärningsman och offer var åtskilda fysiskt från varann.

JOHN O'LOONEY
   Begravningsentreprenör i Milton Keynes, UK, har varit begravningsbranschen 15 år. Han driver 
ett familjeföretag sedan 6 år. O´Looney och ett antal av hans hans konkurrenter förberedde sig för 
att samarbeta när rapporter om ”pandemin” bröt ut. 2020 var dock överdödligheten som ett 
normalår.
  2021, däremot kom uppdragen på löpande band efter att injiceringarna börjat. Människor i aktiv 
ålder började avlida i hjärtsjukdomar, blodproppar, stroke och organsvikt. O´Looney fick oftare åka 
hem till folk för att  hämta avlidna isf som förr att mestadels hämta gamla människor på sjukhus och
vårdhem.

   



   John O´Looney har blivit förföljd, och förtalad i brittisk media sedan han började vittna om de 
faktiska förhållandena. Han kallas föga förvånande för ”Antivaxxare”. Det epitetet är väldigt 
effektivt mot visselblåsare, och används flitigt av MainStreamMedia.
   Även O´Looney har även erfarenhet av de långa vita/gråa ”maskar” som hans balsamerare har 
dragit ut ur covidvaccinerade avlidnas blodkärl.

BIG MEDIA- MainStreamMedia
   Endast 6 företag äger och kontrollerar ca 90% av västvärldens media inkl. TV, film, sociala 
medier. Dessa mediahus har en överenskommelse (10 Dec. 2020) om att enbart framhålla 
injektionerna, och att obstruera information om alla behandlingsalternativ.
 
   Billiga, effektiva icke-patenterade terapier dras i smutsen. Även alla tusentals läkare i världen som
vill bota sina patienter förföljs i media. De förödmjukas och många blir avskedade och utstötta. 
YouTube, Google, Apple, Facebook, Instagram mfl stänger av och blockerar kritik av sprutorna. 
 
    Media överdriver antal döda i sjukdomen genom att räkna patienter som dör MED corona, och 
inte dem som dör AV corona. Man räknar också antal FALL, dvs antal ”cases” med positiva 
testresultat. Överdödligheten 2020 var i Sverige inom den naturliga variabiliteten. Dvs som ett 
vanligt influensaår.

Dessa företag har en sak gemensamt - de har alla samma ägare:
   Majoriteten av företagen i denna plandemi-operation kontrolleras av två investmentbolag, 
som dessutom korsäger varandra: Black Rock och Vanguard. Bakom dessa företag finns privata 
stiftelser som ägs bl a av familjerna Rothschild och Rockefeller.

   Svensk media tycks vara satta under stark  press att haka på med sprutpropagandan. 
 Censur och självcensur styr svensk papegojmedia. De är vana att gå maktens ärenden, 
 och inga kritiska frågor tillåts. De som kontrollerar media kontrollerar också människors 
 tankar. Oligarkerna pumpar in miljarder i mediabolagen, och får resultat därefter.



GAVI - THE VACCINE ALLIANCE
   En organisation, sammansatt av organisationer och företag i vaccinbranschen bl a WHO, 
UNICEF, Världsbanken och vaccintillverkare. GAVI är skapad av Bill Gates. De har säte i 
Schweiz, besitter full diplomatisk immunitet i landet. Det betyder att de är skattebefriade, och 
ingen polis kan komma och kontrollera deras datorer. GAVIs uppgift är att jobba för spridande av 
vacciner i alla delar av världen.

CEPI
   Coalition for Epidemic Preparedness Innovations i Davos, Schweiz. En organisation skapad av 
World Economic Forum (WEF), Bill & Melinda Gates Foundation (BMF), Wellcome Trust, Norges
och Indiens regeringar. 
   CEPIs huvuduppgift är att skapa förutsättningar för forskning och utveckling av vacciner mot 
epedemier. I sin affärsplan (Preliminary Business Plan 2017-2021) från november 2016 nämns 
endast vaccin som bot mot epedemier. 2016 räknade CEPI med att investera upp till en miljard 
dollar i vaccinforskning mellan 2017-2021.
   Återigen samma människor och organisationer. Samma problemformulering och samma lösning:
Vaccin,vaccin, vaccin. Inte ett ord om andra alternativ till behandling mot virus.

VACCINPASS/COVIDPASS
    Det finns inga medicinska argument för vaccinpass, dels för att injektionerna inte är verksamma, 
mer än kanske en kort period efter inokulationerna, (0,84% absolut riskreduktion enl. Pfizers egna 
forskning), och dels för att antalet sprutor/boosters ändras, så att en stor del av befolkningen som 
inte är ”fullvaccinerade” ska blandas med kontrollgruppen – de verkligt ovaccinerade - och att 
grupperna blandas och eventuellt kommande avlidna i covid-19 kan rapporteras som ”ovaccin-
erade”. 

   Syftet med vaccinpasset är snarare politiskt, genom att förbereda för digital ID och digital valuta, 
som metod för social kontroll och styrning av varje individ (Social Credit Score). WHO publicerade
27 Aug. 2021 en 99-sidig manual: ”Covid-19 Certificate”. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-
diagnostic_test_results-data_dictionary-2022.1

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-diagnostic_test_results-data_dictionary-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-diagnostic_test_results-data_dictionary-2022.1


   Där finns en utförlig beskrivning hur ett ”vaccinpass” kan och bör se ut. Frågan är inte OM dessa 
”certifikat” kommer att implementeras i Sverige. Frågan är NÄR. Även Bill Gates har låtit utarbeta 
ett digitalt ID: ID2020.

WHO med Bill Gates i spetsen, arbetar för att med en egen pandemilag kunna överrida 
medlemsländernas grundlagar, och därmed kunna styra länders pandemiåtgärder. På G20-
mötet på Bali i Nov.2022 antogs ett förslag om införande av vaccinpass för globalt resande. 
WHOs och globalisternas grepp stärks därmed ytterligare.

NÅGRA SLUTSATSER:
Det finns inget vaccin mot Covid-19. 
Det finns bara ett medicinskt experiment – för närvarande i fas 3, vars syfte är att injicera alla 
människor, och göra dem beroende av påfyllnadsdoser. Det som nu rör covid-19 sig handlar inte 
om folkhälsa. Målet är global kontroll och styrning över världens befolkning = New World Order.  

Det finns billiga och effektiva mediciner mot viruset, med inga eller mycket   
lindriga biverkningar. Ivermectin (IVM) och Hydroxiklorokin (HCQ) säljs receptfritt i stora 
delar av världen, och används dagligen. De är förbjudna enbart för att få nödgodkännande för 
experimentsprutorna.

Experimentet bryter mot Nürnbergkonventionen.
 

PCR-testerna är ytterst bedrägliga. De används medvetet på ett sätt så att de visar upptill 
97% falskt positiva svar. Testet kan heller inte avgöra om materian är levande eller dött.

Det går inte att lita på MainStreamMedia. De är styrda, lydiga redskap i ägarnas händer. 
Visselblåsare får vända sig till alternativmedia. All kritik mot injektionerna räknas som inhemsk 
terrorism i USA, och plockas bort från soc.media.



Det går inte att lita på våra hälsovårdande myndigheter. De låter sig styras av 
oligarkernas organisationer EU och WHO.

Det går inte att lita på makthavande politiker. De är inte bara okunniga och ignoranta, 
utan de tar större hänsyn till den egna karriären och det egna partiet än till folket som valt dem.

Det finns svenska hjältar. Läkare och forskare som vågar byta månadslön mot med-
mänsklighet. Några exempel: Hanna Åsberg, Björn Hammarskiöld, Glen Dormer, Nils Littorin, 
Sture Blomberg, Ralf Sundberg(+), Sebastian Rushworth, Sven Román, Läkaruppropet, 
Sjuksköterskeuppropet m fl

NOTA BENE
Ingen - absolut ingen av informationen i denna studie kommer från svensk propagandamedia - 
SVT, SR, TV4, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet mfl. 

PÅLITLIG SÖKMOTOR: Brave 

OANVÄNBAR SÖKMOTOR: Google. Korruptionsvarning! De censurerar oönskad information, 
och deplattformerar användare som de anser inte ska få synas och höras.

OPÅLITLIG KÄLLA: Wikipedia. Korruptionsvarning! Innehållet censureras av Big Medias lakejer, 
och låses för korrigeringar och tillrättalägganden.

REFERENSER:
Judy Mikovits - Forsk. (plandemicseries.com  1+2.  Filmer med Judy Mikovits o David Martin)
Li-Meng Yan - Forsk.
Dolores Cahill - Forsk.
Simone Gold - Dr/Advokat
Stella Immanuel - Dr
Pierre Kory - Dr -I vermectin
Paul Marik – Dr - IVM
Vladimir Zelenko - Dr (The Zelenko Protocol)
Roger Hodginson - Dr/Patolog
Brian Tyson - Dr
Tess Lawrie – Dr – World Council for Health – betterwayconference.com
Ryan Cole Dr – rcolemd.com .patolog
Peter McCollough - Dr
Gert Vanden Bossche - Forsk.
Sucharit Bhakti - Forsk.
Carrie Madej-Dr/Osteolog
Sherri Tenpenny - Forsk.
Reiner Fuellmich - Advokat
Joseph Mercola - Dr 
David Martin - Patentforskn.- (davidmartin.world) Avslöjar hjärnorna bakom plandemin.
Vernon Coleman - Dr
Christiane Northrup- Forsk.
Jane Ruby- Dr/Forsk.
Peter Breggin - Dr Psykiater
Aseem Malhotra - Dr kardiolog
Andrew Kaufman – Psykolog
Ralf Sundberg (+) – Doc. i transplantationskirurgi



Byrnam Bridle- Forsk.
Lars Bern- Tekn.dr- medicinsk/politisk kommentator
Sture Blomberg – Dr. - Forskar på höga C-vitamindoser intravenöst. 
Mattias Desmet  - Psykolog – Introducerar begreppet ”massformation”
John O´Looney . Begravn.entr. Milton Keynes, UK- Anger stigande antal döda efter injekt.
Thomas Renz – Adv.- Redovisar antalet sjukdomsfall bland am. soldater efter injektionerna.
Leigh Dundas – Adv.-  Redovisar antalet sjukdomsfall bland am. soldater efter injektionerna.
Edward Dowd – Fristående ekonom med förflutet inom BlackRock.
Ute Kruger – Cancerforskare – Upptäckte  ”Turbocancer”
Stefanie Seneff – Forsk.
Russel Blaylock – Dr.
Mark Trozzi – Dr.
Luc Montaigner – Forsk.
Meryl Nass – Forsk.
Richard Urso – Dr.
Peterson Pierre – Dr -AFLDS
Bryan Ardis – Dr
Karen Kingston – Forsk.
Paul Thomas – Dr

Infofilmer med svensk tal/text:
Om Ivermectin:  https://swebbtv.se/w/4wvHBt16yVBdjgwwXaa6QY 
https://odysee.com/@handersson:8/bhakdi-om-ny-forskning-juli-2021:f
https://odysee.com/@handersson:8/sloan-bridle-phillips-welsh-17-juni-2021:c
rumble. com -”Makthavarna du aldrig valde” – Info om de verkliga makthavarna (Svenskt tal.)

https://odysee.com/@handersson:8/sloan-bridle-phillips-welsh-17-juni-2021:c
https://odysee.com/@handersson:8/bhakdi-om-ny-forskning-juli-2021:f
https://swebbtv.se/w/4wvHBt16yVBdjgwwXaa6QY


Infofilmer på engelska.
rumble.com – Planet Lockdown 
rumble.com – Safe and effective. Second opinion. 
rumble.com – Died Suddenly
rumble.com – Defeating The Great Reset. 

https://rumble.com/v1lxo8c-plandemic-attorney-thomas-renz-we-got-them.-fact-check-this.html

Intervju med Ann-Chatrin Engwall, forskare: https://rumble.com/vv3usb-dr.-ann-cathrin-engwall-
om-vaccinbiverkningar-och-tveksam-bokfring.html

Film (20 min.) om medias roll: https://www.stopworldcontrol.com/media/

Användbara länkar till relevant information i appen Telegram:
World Health Alliance 
America´s Frontline Doctors 
Children’s Health Defence - Robert F. Kennedy Jr. 
Jane Ruby
Covid Vaccine Victims
Reiner Fuellmich
Stop World Control

Källor och plattformar fristående från Big Tech-maffian:
peakprosperity.com - Chris Martenson 
rumble.com – alternativ till Youtube. Ocensurerat.
brighteon.tv – Mike Adams
amazingpolly.net – Grävande kanadensisk journalist.
bitchute.com - plattform
brandnewtube.com - plattform
banned.video - plattform
stopworldcontrol.com
palmerfoundation.com
thecorbettreport.com – James Corbett. Kanadensisk grävande journalist.
vladimirzelenkomd.com- ”The Zelenko Protocol”
thehighwire.com (Del Bigtree)
factsmatter.se
flccc.net
doctors4covidethics.org
thebiglogic.com – Steve Kirsch
projectveritas.com - Arbetar med visselblåsare och med dold kamera. 
worldcouncilforhealth.com
gbdeclation.org – The Great Barringtin Declaration
fullfact.org
bird-group.org (Ivermectin)
redvoicemedia.com
odysee.com- pandemic podcast/ Mattias Desmet- Psykolog
swebbtv.se : Lars Bern/Magnus Stenlund (politisk/ekonomisk analys)
howbad.info – Lista på vacciners batchnummer
c19vitamind.com – info om D-vitamin
zeeemedia.com - Maria Zeee, fri journalist
unlimitethangout.com – Whitney Webb, fri journalist
sjukskoterskeuppropet.se

https://www.stopworldcontrol.com/media/
https://rumble.com/vv3usb-dr.-ann-cathrin-engwall-om-vaccinbiverkningar-och-tveksam-bokfring.html
https://rumble.com/vv3usb-dr.-ann-cathrin-engwall-om-vaccinbiverkningar-och-tveksam-bokfring.html
https://rumble.com/v1lxo8c-plandemic-attorney-thomas-renz-we-got-them.-fact-check-this.html


lakaruppropet.se
The Great Barrington Declaration – gbdeclaration.org
Länk till bluffstudien i The Lancet om HCQ: https:
//www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext

Fauci om  HCQ, 2005:   https://pubmed.ncbi.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC12328869 

Boktips: Gustave LeBon: Massans psykologi
               Stanley Milgram: Lydnad och auktoritet.

                     
                    Några lögnhalsar som varit drivande i plandemin:                   

Personlig kommentar till studien.
   Denna studie är sprungen ur ett intresse som väcktes i April 2020, då det blev uppenbart att 
viruset var manipulerat av människohand, och att brott mot mänskligheten begicks. Nämligen 
världshistoriens största medicinska bedrägeri, eftersom det pågår alltjämt, och kommer att pågå i 
decennier. Om 20-25 år ska de små flickor som idag tvångsinjiceras med mRNA-experimentet föda 
egna barn. Då kan vi med all sannolikhet börja räkna miljoner vaccinoffer.

   Tidigt stod det klart att MainStreamMedia inte ville tillåta faktagranskning, utan de ställde upp 
helt på den av oligarkerna påbjudna vaccinpropagandan. Journalisterna hetsades av sina hussar och 
mattar att sprätta dynga på dem som vågade att ifrågasätta spektaklet kring viruset och ”vaccinet”.

   Endast fristående journalister och skribenter gräver efter fakta, och till detta krävs t ex att man 
åtminstone kallar en spade för en spade. Ingen inom MainStreamMedia verkar ha just den 
förmågan, eller ens ambitionen.    



   Covid-19 handlar inte om folkhälsa, då hade plandemin varit över våren-20. Inte bara journalister 
och politiker svek. Hela det medicinindustriella komplexet visade hur genomkorrupt det är, med 
ytterst få undantag. Läkarkåren är sedan John D Rockefeller köpte in sig i branschen för hundra år 
sedan, helt ägd av Big Pharma. Det är sedan 100 år Rockefellers curriculum som styr. Natur-
mediciner som använts i tusentals är förbjudna, och naturläkare dras i smutsen. Endast petroleum-
baserade och patenterade ”mediciner” tillåts.

   Under plandemin har ett nytt fenomen introducerats: Bill Gates´curriculum. Gates har också han 
köpt in sig stort i branschen och siktar mot att vaccinera hela jordens befolkning. Ytterligare en 
person utan medicinsk utbildning tar över och dominerar det som förr kallades ”läkekonst”, men 
som idag liknar mest modern människohandel och droglangning. Gates är på god väg - ca 5 
miljarder människor har ympats med experimentdrogen hittills.

   
  
   Stort Tack till alla fantastiska – ingen nämnd, ingen glömd – oerhört kunniga, engagerade, 
uthålliga, kämpande, empatiska och kärleksfulla människor i världen, som jag i hundratals 
timmar läst och lyssnat till, och lärt mig av! Många av er har stötts ut ur gemenskapen, hånats, 
förlöjligats och förföljts av hyenorna i Big Media. Ett stort antal av er har dessutom fråntagits 
heder och ära, uppdrag, legitimationer, befattningar och anställningar mm.

Tack också till mina leverantörer av Ivermectin och Plaquenil. 
                                                                                                 AZ

                                                                                            
                       

    
        

                   









           


