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Inledning
Sedan det utropades en pandemi i början av 2020 har världen kraftigt förvandlats. Det finns därför all 
anledning att i form av en vitskrift spegla vad som hänt och hur situationen ser ut idag. Men än större 
skäl finns att belysa vad som behöver ske framöver i denna ödesfråga för världens befolkning. Termen 
vitskrift används för att markera att texten så långt möjligt bygger på verifierade fakta och för att 
betona att världen befinner sig i ett allt mer avgörande vägskäl. Frågan är om marschen mot global 
tyranni ska fortsätta eller om vägen ska leda tillbaka till frihet. Episteln avslutas med en förteckning 
över källor och referenser.

Världen ett ”Absurdistan”

Någon egentlig pandemi existerar inte.”Pandemin” mäts via PCR-tester, vilka enligt dess uppfinnare, 
den amerikanske nobelpristagaren Kary Mullis, inte kan användas i sådana sammanhang. Testerna  
visar just ingenting men ger många ”fall”. Det åstadkoms en ”PCR-testpandemi”. Detta skapade skräck
och skrämde människor till att injicera sig. Masspsykos uppstod, omvittnat av bland annat den belgiske 
professorn i psykologi Mattias Desmet. I detta har olika mantran använts baserade på måttot – ju större 
och värre lögn, desto svårare att tro att det är en lögn. Trots att verkligheten visat att smittan i farlighet 
varit som ett normalt säsongsinfluensavirus är mantrat alltjämt att det behövs ytterligare restriktioner 
och nya sprutor. Detta trots att antalet sjuka och döda blivit allt fler på grund av massinjiceringarna. 
Injektionerna innehåller farliga substanser, försämrar immunförsvar och sänker 
populationsimmuniteten.

Det är oanständigt att tvång, mutor och andra påtryckningar används för att få fler att ta sprutorna. 
Betydligt fler dör av dessa än av Sars cov2-viruset och även vältränade idrottare drabbas. Särskilt har 
hjärtåkommor bland yngre män uppmärksammats, inte minst av världens mest vetenskapligt 
publicerade hjärtspecialist amerikanen Peter Mc Cullough och av den brittiske kardiologen Aseem 
Malhotra. Den sistnämnde, som tidigare varit för sprutorna, är nu en stark kritiker. Detta efter att hans 
far – också läkare – injicerat sig och kort därefter plötsligt dött. 

Kritik har riktats särskilt mot injiceringar av barn och gravida. På vissa håll i världen såsom i USA och 
i EU-området injiceras nu barn ända ner till 6 månaders ålder. Målet med massinjiceringarna synes 
ruskigt nog vara tvåfaldigt – dels att förkorta liv – dels att att förhindra att nya liv uppstår. Fertiliteten 
sjunker nu både bland kvinnor och män via sönderslagna menstruationscykler, ökad frekvens av 
missfall, dödfödslar och försämrad spermiekvalitet. Larmslagning i denna fråga har inte minst skett 
från den amerikanske läkaren James A Thorp. I Sverige sjönk januari-november 2022 födelsetalet med 
8,6 % i jämförelse med genomsnittet för perioden 2012-2021. Det var den största nedgången på de 100 
år som gått efter att den så kallade Spanska sjukan klingade av.  

Det finns inget korrekt godkännande av just någonting under ”pandemin”. Massinjiceringarna sker med
preparat som inte är vacciner utan en genetisk medicinsk försöksverksamhet i vilken försöksråttor 
ersatts med människor. Eftersom tillgängliga botemedel finns bryter injiceringarna mot 
Nürnbergkonventionen och är illegala. 
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Det omfattande injicerandet har medfört så många mutationer att utvecklingen nu är utom kontroll. 
Enligt virologen Geert Vanden Bossche från Belgien, som bland annat arbetat för Bill&Melinda Gates 
Foundation, är risken nu att nya riktigt farliga varianter kan uppstå. I den avslutande panelen på 
Läkaruppropets konferens i Stockholm  – se deras hemsida – varnade han för att att följden skulle 
kunna bli en undergång för den mest injicerade delen av mänskligheten – den så kallade västerländska 
civilisationen.

Världen befinner sig idag på ett allt värre gungfly. Utvecklingen de senaste åren har varit dramatisk. 
Friheten och demokratin är under attack. I Sverige överträddes den 8 januari 2021 grundlagen genom 
beslut om en pandemilag och i december samma år infördes vaccinpass. Parallellt med detta var det 
2021 i Sverige 100 år sedan rösträtten för kvinnor infördes och blev så gott som allmän (vissa grupper 
var fortfarande undantagna). Detta jubileum lär ha fastnat i halsen på den som förstått vad som 
egentligen pågår. 

Under våren 2022 upphörde dock både pandemilagen och vaccinpassen att gälla men skulle förstås  
snabbt kunna aktiveras på nytt. I november ändrades sedan till och med grundlagen med införande av 
en lag om utlandsspioneri. Farhågor finns för att denna lag allvarligt kommer att både hämma och 
begränsa yttrandefriheten. Och sett till vad som händer i det internationella utbytet i pandemins spår 
ringer varningslamporna illrött. Inte minst gällande agerandet från WEF, WHO och FN behövs mesta 
möjliga granskning.

 Åberopande det litterära verket ”Processen” av Franz Kafka, kan tillståndet i världen betecknas som ett
”Absurdistan”. Som en plats där:

 lögn kallas sanning 
 svart blir vitt
 friskt kallas sjukt
 kriminellt anges vara lagligt 

Vad som egentligen pågår

Som framgår av avsnittet ”Pandemin i kortform” nedan föreligger sålunda ingen egentlig pandemi. Det 
som pågår med injektionerna som ”kärnvapen” är att en global maktelit med regi från World Economic 
Forum (WEF) i samspel med andra internationella korporativa maktorgan som WHO och FN, försöker 
tillskansa sig herravälde över jorden. Organisationer, vilka styrs av personer, som inte är demokratiskt 
valda och därför svåra att ställa till svars. Enligt en intervju på hemsidan ”ICIC.law” med rumänen 
Calin Georgescu – avhoppare från FN – styrs denna organisation primärt av den globala oligarkin. Och 
detsamma gäller enligt professorn i folkhälsa Astrid Stuckelberger från Schweiz även för WHO. Se 
intervju med henne i episod 303 på webkanalen ”The highwire”. 

En global oligarki försöker upprätta en teknokratisk diktatur – totalitarianism. Den pågående agendan 
synes ha tre huvudmål:
1. Total kontroll av mänskligheten
2. Depopulation
3. Transhumanism

Total kontroll av mänskligheten underbyggs av propaganda som skapar rädsla och åtlydnad.
Genom digital uppkoppling via en QR-kod och vaccinpass samt en digital valuta kan man sedan helt 
kontrollera en persons tillgång till omvärlden enligt den modell för social kreditering som tillämpas i 
Kina, ett digitalt fängelse skapas.
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Depopulation åstadkoms genom den illegala genetiska medicinska försöksverksamheten – 
injiceringarna mot Sars cov2- viruset och vidhängande restriktioner mot människor. Injektionerna 
verkar dels genom att orsaka sjukdom och död dels genom att hämma tillkomsten av nya människor via
minskad fertilitet.
Transhumanism innebär förändring även av själva människan. Genom it – såsom 5G – i förening med 
biologiskt våldförande ska människan kunna styras och till och med ”kapas”.

Nej, detta är ingen konspirationsteori utan står fritt att läsa om på internet – se exempelvis WEF:s 
hemsida och hemsidan ”Event 201” om den förövning som skedde i oktober 2019 om den några 
månader senare proklamerade ”pandemin”. Bakom detta event stod WEF, Bill&Melinda Gates 
Foundation och Johns Hopkins Center for Health Security (en del av Johns Hopkins University). Denna
verkliga konspiration sker i täckmantel av den av WHO lanserade pandemin med företag inom Big 
Pharma, Big Tech och Big Media som huvudaktörer – promoverat av massmedia, vetenskap, politiker, 
myndigheter, företag och andra organisationer. Så kallade folkhälso- och läkemedelsmyndigheter som 
CDC och FDA i USA och motsvarigheterna Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i Sverige 
administrerar agendan, vilken genomförs i olika takt i olika länder men utifrån samma grundkoncept. 
Dessa organ sitter dessvärre i hög grad i knäna på Big Pharma. 

Vad gäller Big Pharma finns anledning att särskilt uppmärksamma den roll Pfizer spelar. Man har i en 
färsk video, där en högt uppsatt funktionär i bolaget pratar bredvid munnen, avslöjats med att ha en 
högst obskyr agenda – se hemsidan för ”Project Veritas”. Bolaget manipulerar virus med avsikten att få 
fram farligare varianter, vilka man sedan kan utnyttja för att skapa motmedel att tjäna grova pengar på. 
De förödande effekter som kan uppstå rycker intervjupersonen på axlarna åt. Om detta bolags många 
oegentligheter har inte minst den tidigare höge chefen i bolaget den brittiske farmakologen Mike 
Yeadon vittnat. Se intervjuer med honom på hemsidan för ”The Exposé”.

Vägen till tyranniskt herravälde är att skapa skräck och kaos så att man bäddar för införandet av en 
”världsregering”. I detta passar smittsamma virus, skenande priser, Ukrainakriget och klimatlarm in 
som handen i handsken. Och i oktober 2022 genomförde man en förövning inför en ny ”pandemi”, 
benämnd ”Catastrophic Contagion A global challenge exercise”, se berörd hemsida.

De så kallade vaccinerna är inga riktiga vacciner utan utgörs av genetiska medicinska substanser, vilka 
dessutom är otillräckligt testade. I massinjiceringarna kombineras biokemi och digital teknik i en 
krigföring med biovapen. Genom förändring av människors hjärnor via mRNA-tekniken ska 
omvandling ske till transhumaner. Allt detta är ett våldförande på Nürnbergkonventionen och påstås 
utgöra det största brottet mot mänskligheten någonsin. Denna konvention tillkom efter rättegångarna 
mot förövarna av de medicinska övergreppen från nazismen under andra världskriget för att förhindra 
att något liknande skulle kunna hända igen. Men nu sker det åter fast i global skala – ”Never again is 
now global”, som rubriken är på den nyligen lanserade dokumentärserien på CHD-TV, se deras 
hemsida. Och mRNA-tekniken har ifrågasatts till och med av dess uppfinnare den amerikanske 
professorn Robert Malone. Denne blev för övrigt svårt sjuk efter att ha injicerats med den egna 
”medicinen”. 

En fråga man kan ställa sig är hur det kan vara möjligt att så många läkare i hög position kan medverka 
i den gigantiska konspiration som sker. En viktig förklaring kan vara att det råder en mycket stark 
kollegialitet inom medicinarskrået, vilket ger en utpräglad identitet som är svår för en enskild läkare att 
avvika från. Men det handlar förstås också om makt och pengar.
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Integritetsberövande åtgärder har införts i land efter land under ett tilltagande förtryck av invånarna. 
Men parallellt med detta har restriktioner borttagits och samhället åter öppnats, vilket kan verka 
motsägelsefullt men synes ingå i en satanisk plan. Genom återöppnandet i kombination med de allt fler 
injiceringarna förstärks nämligen smittspridningen. Sprutorna har sålunda dubbel verkan – dels att 
sprida sjukdom och död bland injicerade – dels att sprida smitta vidare så att fler blir sjuka och dör. 
Men i ”lagom” takt så att komplotten inte blir alltför uppenbar. 

Då blir förstås frågan hur politiska ledare, vetenskap, massmedia och andra aktörer kan medverka på en
agenda som denna. Särskilt som injiceringarna åtföljts av allt fler svåra insjuknanden och dödsfall. Men
statistiken visar bara en liten del av verkligheten – endast mellan 1-10 % av de verkliga talen enligt 
expertberäkningar. Överdödligheten bland barn 0-14 år ökade i ett antal länder i Europa mellan vecka 
22 år 2021 och vecka 52 år 2022 med hela 698 %. Se statistik från organisationen EuroMOMO på 
deras hemsida. Vid tidigare epidemier som svininfluensan – stoppades injiceringarna efter ett fåtal 
dödsfall, men denna gång bara fortsätter det. Svaret på frågan kan bara bli att etik, moral och juridik 
offras på maktens och kapitalets altare.

Vad som nu behöver hända

Risken är – om inte fakta och sanning får genomslag – att man kommer att kalla fortsatta insjuknanden 
och dödsfall efter massinjiceringarna nya fall av smittsamma virus. Man manipulerar också med 
statistik. Exempelvis har Folkhälsomyndigheten betecknat en person som ovaccinerad tills det gått mer 
än fjorton dagar efter dos nr två. På hemsidan för Läkaruppropet har en analys publicerats som påvisar 
skillnaden mellan faktiska siffror och den förfalskade statistik som Folkhälsomyndigheten använde sig 
av för år 2021. De som inte tagit någon spruta uppgick till 2895 av totalt 4493 personer klassade som 
döda i covid 19, det vill säga 64 %. I FHM:s statistik däremot, inkluderades även vissa av de som 
injicerat sig i kategorin ovaccinerade (919 personer). Den gruppen kom då totalt att uppgå till 3814 
personer, alltså 85 %. Genom denna förvanskning av statistiken minskade sålunda antalet vaccinerade 
döda från 1598 till 679 personer eller med 57 %. 

Falska siffror kan komma att användas för att påkalla krav på nya restriktioner och nya injiceringar 
etcetera. I Sverige ges i skrivande stund upp till hela fem doser per person och en sjätte dos har redan 
rekommenderats för vissa grupper av Folkhälsomyndigheten inför vintern 2023-24, trots att  
smittoläget så här långt i förväg inte kan bedömas. Man har också  tagit bort den tidsbegränsning som 
tidigare åtföljde varje ny dos och nternationellt talas det till och med om ett evigt doserande.

Massinjektionerna mot Sars cov2-viruset är ett verktyg för att etablera världskontroll. Detta påvisas 
med all tydlighet av WHO:s pågående försök att förändra det internationella hälsoregelverket IHR 
2005. Ännu en manipulation efter att begreppen pandemi och vaccin ändrats för att möjliggöra 
maktövergrepp. WHO vill att organisationen, till och med innan en eventuell pandemi, ska kunna 
påtvinga medlemsländerna att utföra injektioner och andra åtgärder. Detta skulle kunna betyda 
världsdiktatur och måste till varje pris förhindras.

Bakom det som pågår ligger mångåriga planer hos globala krafter på rashygien (eugenics) och på 
genocide (folkmord). Människor indelas enligt dessa obskyra tankar i de som gör nytta och de som är 
onyttiga parasiter (useless eaters). Och de sistnämnda ska avlägsnas från jorden. Men inte nog med det 
– målet är inte bara att minska antalet människor utan också att förändra själva människan till 
transhuman. Ordet folkmord räcker då inte till utan borde ersättas av ”mänsklighetsmord”. Det som 
sker i namnet av en pandemi är det påstått största brottet någonsin mot mänskligheten. Men samtidigt 
som de totalitära krafterna flyttar fram sina positioner ökar motståndet världen runt i form av 
domstolsutslag, juridiska processer, vetenskapliga upprop, politiskt motstånd och folkliga protester. 
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Injiceringarna och den pågående repressionen måste stoppas så fort det bara går. Detta har också krävts 
av allt fler av de läkare som är mest vetenskapligt publicerade i världen som den amerikanske 
hjärtspecialisten Peter Mc Cullough. Man kan konstatera att ju längre tiden gått efter att pandemi 
utropades, desto värre har situationen blivit. Patologer som professor Arne Burkhart i Tyskland vittnar 
om förödande kroppsliga defekter hos avlidna personer. Motståndet ökar mot det som pågår och 
protesterna tilltar. Allt fler domar har kommit i olika länder mot lagöverträdelser under ”pandemin” och
ett växande antal rättsprocesser pågår runt om i världen. I Kanada har en så kallad Class action 
inlämnats mot delstaten British Columbia för brott under pandemin, se hemsidan för ”ICIC.law”. Ett 
positivt utfall på den skulle kunna få stor betydelse i hela världen. 

Om etik och juridik hade rådit, skulle de illegala injektionerna aldrig skett. Restriktioner skulle förstås 
inte heller ha införts med anledning av den påstådda farsoten. Människor och samhällen har sargats 
svårt och de många skador som orsakats av massinjiceringarna måste snarast repareras. Det behövs ett 
omfattande repatrieringsprogram. Människovärdigheten måste återupprättas och botemedel 
tillgängliggöras. Detta ska förstås ske så snabbt och effektivt, som det låter sig göras.  

Protokoll för repatriering finns, exempelvis hos den amerikanska läkarorganisationen Front Line 
COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) – se deras hemsida. I spetsen för organisationen finns 
bland annat de renommerade amerikanska lungläkarna Paul E Marik och Pierre Kory, vilka även vittnat
i den amerikanska kongressen i frågan. Människor behöver nu snarast förses med verktyg för att stärka 
sina immunförsvar och förbättra sin hälsa. 

Men många anser att detta inte räcker för att råda bot på följderna av ”pandemin”. Exempelvis menar 
organisationen ”The Greater Reset” att det nu behövs en större omställning i samhället baserad på ett 
återupprättat människovärde och återtagen frihet som byggs ”nerifrån och upp”. Se deras hemsida med 
adressen ”Thegreaterreset.org”. Och den kände kanadensiske författaren mm Jordan B Peterson har på 
podcasten ”The Joe Rogan experience” deklarerat att han står bakom en ny växande rörelse med en 
antiagenda till det som bedrivs av WEF.

”Pandemin” i kortform

1. Testerna är grovt missvisande 
- PCR-testmetoden kan inte påvisa smitta hos ett enskilt virus
- påvisade positiva testresultat är till runt 97 % falska
- testandet är också ohälsosamt
 
2.Virusets farlighet är kraftigt överdriven
- farligheten har varit i nivå med ett normalt säsongsinfluensavirus
- felklassificeringar gör att antalet döda av Sars cov2-viruset är avsevärt lägre än enligt
  statistiken

3. Smittspridningen bör få ha sin gång
- generella åtgärder är föga verksamma i att förhindra spridning av smitta
- genomgången sjukdom stärker en persons immunförsvar och populationsimmuniteten

4. De äldre i samhället har misshandlats 
- under hösten 2020 insattes morfin i stället för syrgas mot sjuka på äldreboendena
- detta orsakade många förtida dödsfall
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5. Restriktioner är kontraproduktiva
- vetenskapligt ogrundade restriktioner som social distansering, resebegränsningar,
  mötesbegränsningar, munskydd och vaccinpass har gett starkt negativa nettoeffekter för både 
  individ och samhälle 
- munskyddsanvändning skyddar nästan inte alls mot att bli smittad eller mot att sprida smitta
  vidare – den är ohälsosam, försämrar socialt utbyte och skapar psykisk ohälsa 

6. Tillgängliga botemedel ska användas
- tillgängliga botemedel som Ivermektin, Hydroxiklorokin, D-vitamin, C-vitamin och 
  zink ska användas 

7. Injiceringarna är brottsliga och inga vaccineringar
- botemedel finns och ska användas innan andra åtgärder ens ska komma på tal
- de så kallade vaccinerna är inga egentliga vacciner. Injiceringarna utgör en genetisk medicinsk
  försöksverksamhet och är brottsliga 
- informerat samtycke krävs vid injicering. Det är också brottsligt att detta inte har skett

8. Allvarliga risker negligeras
- antalet svårt sjuka och döda har ökat påtagligt efter att massinjiceringarna skett
- dödligheten bland barn och yngre har ökat kraftigt efter massinjiceringarna
- injiceringarna försämrar fertiliteten
- injiceringarna sänker immunförsvaret hos enskild person och försämrar populationsimmuniteten
- en injicerad är normalt mer smittsam för en ovaccinerad än tvärtom
- injicering leder till falsk trygghet då injicerade personer inte är skyddade mot smitta och mot
  att sprida smitta vidare

9. Vetenskapen förnekar sig själv
- erfarenheten att ett virus farlighet klingar av när det muterar har åsidosatts
- naturliga mutationer har felaktigt påståtts vara farligare än ursprunget
- man agerar som om ett icke-vaccin vore ett vaccin
- massinjiceringar sker trots vetskap om att man inte ska injicera under ett virusutbrott
- man har felaktigt påstått att injicering skulle ge starkare immunitet än genomgången smitta

10. Vaccinpass är ett övergrepp på människovärdet och ska ej förekomma 
  Detta verktyg;
- är integritetskränkande
- diskriminerar personer som varit lagliga och undvikit att injicera sig
- uppmuntrar till brott genom att premiera de illegala injektionerna
- leder till falsk trygghet och ökad smittspridning

11. Så kallade systemmassmedia som SVT och rikspress är maktens megafoner och har svikit
  befolkningen
- lögner, utelämnade sanningar och propaganda har präglat rapporteringen
- skrämsel i olika former har varit dominerande arbetsmetoder 
- icke sanktionerade åsikter har inte fått komma fram – yttrandefriheten har strypts

12. Politiken har svikit och demokratin har monterats ned 
- pandemilagen var en överträdelse av grundlagen
- vaccinpass är integritetsberövande och skulle aldrig ha införts
- lagen om utlandsspioneri hämmar och begränsar yttrandefriheten
- alternativa uppfattningar tystas systematiskt ned
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13. Samhällsgemenskapen har slagits sönder
- människor har hindrats från att möta varandra
- injicerade har ställts mot ovaccinerade
- det sociala livet har underminerats 

14. Konsekvenserna för samhället är förödande
 - hälsan – både den psykiska och fysiska – har påverkats mycket negativt av restriktionerna under
  ”pandemin”. Många människoår och liv har förlorats 
 - en hel ungdomsgenerations framtidsmöjligheter har urholkats på grund av försämrad
   undervisning och underminerat socialt utbyte 
 - klyftorna i samhället ökar liksom utslagningen av utsatta människor. Injicerandet och
   testandet kostar i onödan samhället enorma summor och orsakar en stor vårdskuld 
- det viktiga samhällskittet den ideella sektorn utarmas. Kultur, idrott och föreningsliv hämmas
   starkt, både verksamheter och utövare har slagits ut och fått försämrade möjligheter att
   existera
- ekonomin blöder i spåren av ”pandemin”. El- och matpriser stiger kraftigt liksom räntor. 
   Mindre och medelstora företag drabbas hårt. Möjligheter till arbete och försörjning försämras
   och samhällsekonomin förstörs. 

Gunnar Söderberg
E-mail:ngrsberg@gmail.com
Holistiker
Samhällsanalytiker i ett halvt sekel
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Före detta statstjänsteman regionalt med ansvar som aktuarie, chef, expert mm
Politiker regionalt och lokalt 2001-19 med uppdrag inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, 
regional utveckling, revision mm 
Ett flertal politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt
Poet

Källor och referenser:

Det finns massor av källor och referenser till ifrågasättanden av den så kallade pandemin och dess 
utlöpare inom andra samhällsområden. Här följer ett urval. Jag börjar i det internationella eftersom det 
som sker under ”pandemin” primärt är initierat från global nivå. Avslutningsvis anger jag några av de  
svenska källorna i frågan.
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