
(2) COVID 19 EN TÄCKMANTEL FÖR GREAT RESET 

Keith Malcomson: Jag är säker på att Covid 19 är en täckmantel för att dölja en Agenda som nu blir 

allt tydligare framför våra ögon. De som vill genomföra den äger och påverkar all media och 

nyhetsbevakning över hela världen. Det är mycket viktigt att vi har det klart för oss. För de har redan 

bestämt använda detta mäktiga redskap media för att kunna manipulera in oss i ”The Great Reset” 

eller en ”Ny Världsordning” vilket är exakt samma sak.  

Här är nya bevis på att allting planerades redan före 

BEVIS: Covid Plandemic planerades åtminstone så långt tillbaka som 9/11 

New York oktober 2019 samlades en stor maktelit för att träna inför ett ”påhittat” hot kallat ”Global 

Pandemic Exercise”. De ”hittade på” alltså på ett hot hur världen skulle klara av ett globalt utbrott av 

ett Coronavirus. (Vilken slump?) Och nu gör de allt för att sopa igen spåren efter sig hur då? De 

använder ett mäktigt vapen i deras händer nämligen media.  

"The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty 

and to make the guilty innocent.” /Malcolm X 

Bara en månad senare i november 2019 samlade man 15 personer i ett rum och dessa 

representerade följande: 

FN 

Bill Gates Foundation 

Världsbanken 

CIA 

John Hopkins (Medicin) 

UPS – Foundation 

Lufthansa 

Harriet Hotell 

US Center for Decease Controll and prevention 

Man samlade alltså världens mäktigaste för att samtala om lösningen på detta scenario som man 

bara ”hittade på”! Använd sunt förnuft nu! Tror du verkligen att man helt plötsligt skulle slösa så 

mycket tid och resurser på ett ”Påhitt”? De samtalade nu om hur man skulle lösa ett fantasi scenario 

där ett Coronavirus skulle släppas lös i världen. (Det skedde bara veckor innan Wuhan) Deras 

scenario var följande: En ny Coronavariant som startade i Svin men spreds snabbt till människor. Det 

skulle var en influensa liknande sjukdom som slog väldigt hårt mot andning och lungor och skapade 

Lunghinneinflammation. De förutsåg att den skulle starta i liten skala först men sedan sprida sig och 

bli okontrollerbar. Man sa att ca 6 miljoner skulle smittas den första veckan. 65 Miljoner skulle dö de 

första 18 månaderna. De talade redan då om resestopp och en krasch av hela sjukvårdssystemet. De 

sa att en global ekonomisk kris skulle drabba världen och att börsen skulle falla fritt i flera år.  

De gick noga igenom hur man skulle hantera all information som kommer ut till människor. Men 

samtidigt planerade man hur man skulle möta all information som inte stämde med den de ville ha 

ut. Man föreslog först att stänga ner eller begränsa åtkomsten till Internet. De planerade även att 

”avlyssna” och ”censurera” internet för att få bort all oriktig information. Det här ser vi dagligen på 

Facebook och Sociala Medier idag. 

Redan då planlades bestraffning och bötfällning av dem som gick emot deras information. Man 

bestämde att Sociala Medier skulle begränsa eller ta bort konton. De vågade inte stänga ner internet 
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då för risken för motreaktionerna. De bestämde sig för att köra en annan taktik nämligen att deras 

media skulle fullkomligt bombardera världens nyhetsflöde med deras information.  

Man planerade en ”hjärntvätt” av jordens befolkning via media helt enkelt. Man skulle söka 

samarbete med religiösa grupper för att nå sina mål. Hur gör man då tror ni? Man börjar infiltrera 

toppen i samfunden sedan sprider det sig automatiskt nedåt i pyramiden. Hur låter det från våra 

samfundsledare och andra om Covidkrisen? Var vaksam det finns redan en medveten plan att 

infiltrera alla församlingarna från New Age håll. Alltså innan ens Covid 19 bröt ut så samtalade man 

om olika strategier hur man skulle bemöta dem som motsatte sig den vaccinering Covid 19 skulle 

kräva. De planerade även hur man skulle bemöta dem som misstänkte att Coronaviruset var 

mänskligt framställt.  

Nu kommer vi till någonting viktigt när vi ser den planerade globala agendan bakom allt. Dessa 

människor bestämde att WHO världshälsoorganisationen skulle vara toppen på deras informations 

pyramid. I princip fick vi en världsregering när Covid 19 bröt ut. WHO gav order som alla regeringar 

över hela världen rättade sig efter. För Sverige innebar ju detta en särskild lag om Pandemin så man 

kunde styra Sverige genom Folkhälsomyndigheten. Om det var meningen att använda Covid 19 så 

ser vi ju i backspegeln hur väl de lyckats. De har lyckats bygga upp en pyramid där alla jordens 

regeringar tar order från toppen av pyramiden. De har även lyckats använda media från toppen av 

pyramiden och nedåt för att hjärntvätta jordens befolkning.  

Där i det rummet i november 2019 kom förslaget som vi nu ser och som är en uppfyllelse av biblisk 

profetia. Jag har redan skrivit om detta i ett studie: Jordens köpmän bedrar hela världen. Nu 

bestämde man att lösningen på hela Covid 19 problemet skulle vara att de globala företagsledarna 

(Jordens Köpmän) och ledarna i regeringarna samarbetar hand i hand. Nu ser vi alltså framför våra 

ögon det scenario de redan i förväg bestämt. En toppstyrd värld har redan börjat och slutar när Jesus 

Kristus avslutar denna tid.  

 

WHO.  

Jordens Köpmän och Regeringarna. 

Media skulle tjäna Pyramiden och centralisera utflödet av information ovanifrån. 

Jordens befolkning hamnar nu helt plötsligt under en toppstyrd agenda.  

Det här är bildar nu vad bibeln kallar för Babylon. 

Det är samtidigt Gud som ger ”Den fallna andevärlden” auktoritet att handla 

Vi kommer snart förstå varför ”Den fallna andevärlden” planerade Evolutionen 

Ni vet vad som hände sedan ”Jordens Köpmän” kallade in alla de stora mediejättarna de äger som 

Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, Amazon för att stå i deras tjänst. Vi tar det en gång till 

man sitter alltså och planerar detta ”påhittade” Covid 19 Scenarion endast 1 Vecka innan det blev en 

verklighet. Eftersom de redan förutsåg att ett Vaccin måste komma i denna ”påhittade” Covid kris så 

är det ännu mer talande att de 3 som utåt samlade till New York var Bill Gates – John Hopkins och 

WHO.  

Men vid vidare efterforskning så är det uppenbart att i hemlighet bakom allt verkade en ännu 

mäktigare grupp som kallas World Economic Forum (WEF) Jag citerar Keith Malcomson: Jag är säker 

på att Covid 19 är en täckmantel för att dölja en Agenda som nu blir allt tydligare framför våra ögon 
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VAD ÄR WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) 

WEF grundades 1971 av professor Klaus Schwab som föddes i Tyskland 1931. Varje år i januari 

samlar han en grupp av 3000 personer i Davos i 5 dagar. Det är alltså ledarna i världens största 

företag och 1000 största företagen i världen är lierade med WEF. (Här är alltså Jordens Köpmän) 

Regeringschefer är där och alla bankchefer och ledarna inom media och massor av journalister. I 

Januari 2020 samlades man i Davos för 50 årsjubileum och hela FN och EU stöder WEF. Det var alltså 

samma folk samlade ledare till ”Global Pandemic Exercise” i New York.  

 Klaus Schwab ledaren talade i Davos 2016 om den kommande 4:e Industriella Revolutionen. Han 

släppte då även en bok som har exakt samma titel. Det Klaus Schwab tidigare bara talade om i 

hemlighet i Davos kommer nu plötsligt ut i en bok så säker är han nu på att WEF planen skall 

genomföras i hela världen. 

Klaus Schwab beskriver själv vad WEF (Jordens köpmän) planerar att göra genom att styra FN och 

den politiska makten. Han säger själv vad den 4:e Industriella revolutionen är för något. Det är en 

sammanslagning av teknologier. Nu kommer det vi drömde ske genom datatekniken Se del 1) Klaus 

Schwab: Det snart inte kommer finnas några gränser mellan ”Det fysiska” – ”Det digitala” och Den 

”Biologiska sfären”. Han säger alltså att AI och det globala internet kommer att förenas i 

människan. Han tror att AI skall bli ett med människan själv och Internet skall kopplas ihop med 

det biologiska eller allt som lever och växer. Han talar i klartext och säger: Detta kommer att 

förändra bilden av vad en människa verkligen är för något. Han säger att denna digitala utveckling 

kommer från och med nu ske med en sådan häpnadsväckande fart han beskriver det som en 

Tsunami.  

Klaus Schwab: WEF var alltså den som själv samlade hela världen i New York i oktober 2019 till detta 

”Påhittade” Scenario med Coronaviruset som de kallade ”Global Pandemic Exercise”. Det var utifrån 

hans visioner världens alla företagsledare och FN och EU skulle agera i framtiden.  

Klaus Schwab beskriver i sin bok hur de skall digitalisera utbildningen i hela världen. Hur gör man nu 

detta? Jo man plockar bort alla personliga lärare i klassrummen och ersätter dem med dataskärmar 

online. Men inte bara det han talar om alla arbeten i hela hälsosektorn och till och med 

regeringarna. Så allt vi ser och känner till kommer blixtsnabbt att förändras mot ett digitaliserat 

system online genom Internet. Detta är vad den 4:e Industriella revolutionen är den kommer att 

beröra alla områden på jorden. De planerar en central som arbetar med att dela upp världens 

rikedomar rättvist. Alltså du själv och din ekonomi blir som ett konto på internet där ett 

datasystem kan kontrollera och bestämma hur mycket du är värd i realtid. Det värde du kommer 

att få som en människa för dem kommer ju att sjunka eller öka beroende på hur lojal du är mot 

systemet de sätter upp.  

Just nu utgår alltså enligt vad de själva säger order från WEF (Jordens Köpmän) ner till alla regeringar 

hur de vill att samhället skall vara uppbyggt i framtiden. Det som är på gång att hända är att de styr 

hela världen och samtliga innevånare där mot den digitaliserade ekonomi jag nyss beskrivit (Med 

rött ovan) De vill att varenda en av oss skall vara uppkopplade i realtid mot det nya internet. 
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Från 2016 Januari samlas världseliten för att få direktion från WEF precis denna plan jag tagit upp 

talar de öppet om nu. WEF sa förra året en ny term som han kallade globalisering 2.0 och den 

termen var startsignalen för ett skifte mot globala maktstrukturer. Allt skall nu digitaliseras och 

föras in under en toppstyrd maktelit detta är vad de planerar.  

Klaus Schwab sa att de behövde ett tillfälle som kunde bli starten på att börja genomföra dessa 

digitala förändringar. Samme man som samlade alla till det ”påhittade” scenariot med Coronaviruset 

i New York 2019 som fick namnet Global Pandemic Exercise. Klaus Schwab sa: Det får kosta vad det 

kosta vill och vi måste driva igenom alla dessa digitala förändringar Globalt. Vet du varför han säger 

så? Måste driva igenom? Jo de tro att de skall kunna frälsa världen genom vetenskapen som 

kommer ifrån det där trädet i Eden. Det är exakt vad Elon Musk arbetar för också att få människan 

till nästa steg i evolutionen genom kunskap och frälsa henne. Elon Musk talar om att sammankoppla 

alla företag i hela värden in i detta digitala system. WEF säger att till och med regeringarna skall 

digitaliseras och komma in under en stor digitaliserad maktstruktur. Regeringarna skall själva 

personligen interaktivt träffas uppkopplade få order från datasystemet i realtid. Det innebär ju att 

detta datasystem blir som en digitaliserad världsregering ja som en Gud. 

Något av stor betydelse för hela detta scenario skedde i juni 2019 i FN i New York? FN och Klaus 

Schwab (WEF) signerade ett kontrakt och detta är den 4:e Industriella revolutionen. WEF 

representerar Jordens Köpmän (Ekonomin) och FN representerar (Politik eller Jordens kungar) 

Avtalet mellan dem fick namnet Strategic Partnership Framework. Avtalet omdefinierar vad det 

innebär att vara en nation på jorden. Då skall vi komma ihåg att Klaus Schwab sagt: Vi skall 

omdefiniera vad det innebär att vara en människa också.  

För att nu nå deras strategiska onda plan att digitalisera allting in i en digitaliserad världsregering 

som vi redan beskrivit måste ju de sakerna ske först.  

1/ Nationerna måste bort. 

2/ Människan måste omdefinieras och få ett datachip för att kopplas upp.  

Om nu WEF (Jordens Köpmän) kan skriva ett avtal med FN (Världens regeringsledare) så förstår vi att  

WEF (Jordens Köpmän) har tagit makten över nationerna. Bibeln beskriver detta i detalj att det skall 

ske en dag. Avtalet beskrevs även snabba på utvecklingen mot Agenda 2030 vilket är samma sak som 

planen att digitalisera världen för att frälsa den. Glöm inte att det är Evolutionen och New Age som 

driver allt detta framåt. Bibeln varnar oss att inte ta del av Babels synder.  

De skrev ner 6 särskilda punkter att arbeta efter lyssna nu vilka.  

1/ Finansiera Agenda 2030 

2/ Klimatförändringarna 

3/ Sjukvård och Hälsa 

4/ Digitalt samarbete 

5/ Lika värde mellan könen och styrka kvinnans roll 

6/ Utbildning  

Upp 13 Tror jag beskriver vad Klaus Schwab och Elon Musks planer på att frälsa mänskligheten 

genom vetenskapen slutar med. Kommer ni ihåg att vi tog upp Evolutionen i del 1 och sa ”Den fallna 

andevärlden” behöver Evolutionen i sin plan. Upp 14 handlar ju om Skaparen vs Evolution.  

Upp 14:7 Han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har 

kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. 8 Ännu en annan 
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ängel följde efter, och han sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka 

av sin otukts vredesvin. 

Avtalet Schwab skrev med FN innebär att precis vad en del varnade för då. WEF (Jordens Köpmän) 

Har fått makten över (Politiken – Jordens Kungar) i praktiken har vi nu fått en världsregering styrt av 

Jordens köpmän precis som bibeln beskriver skall ske. Nu finns det ingenting som kan stå i vägen för 

Jordens Köpmän att digitalisera hela världen. Inte undra på att WEF (Jordens Köpmän) kunde säga i 

Davos genom Klaus Schwab: Nu kommer vår plan att digitalisera allting explodera i världen och 

komma som en Tsunami. Hur kunde han säga det hur visste han det? Jag beskrev ju det i detalj i ett 

studie: Jordens Köpmän (WEF) bedrar hela världen med vad då? Pharmakeia – Ordet kan på grekiska 

beskriva följande – Läkemedel – Vaccin – Manipulation. Vad har hänt? Hur har de agerat för att få 

makten vi ser profetians uppfyllelse tydligt.  

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall 

aldrig mer höras i dig. Dina köpmän (WEF) var jordens stormän, ty genom din svartkonst 

(PHARMAKEIA) blev alla folk vilseledda. 

 

1/ De planerade ett Coronavirus utbrott 

2/ De samlades i New York 2019 för ”Global Pandemic Exercise”. 

3/ 1 Vecka innan Coronautbrottet samlades man för strategierna 

4/ Covid 19 startar WHO förklarar den en Pandemi 

5/ Covid 19 kräver globala insatser ett Vaccin kommer snabbt 

6/ Nu exploderar WEF (Jordens köpmäns plan) 

7/ Keith Malcomson: De planerade Covid för ”The Great Reset” 

8/ Dessa steg är vad Pharmakeia betyder på grekiska 

Vad kan vi förvänta oss nu då? Jo kan förvänta oss exakt samma process som de här 8 stegen men 

denna gång gäller det världens ekonomier. De kommer att gå tillväga på exakt samma sätt för att 

märka samtliga innevånare på hela jorden. De kommer att framställa allting som om det ser ut att 

vara för mänsklighetens bästa. Vad var det nu både Schwab och Musk säger?  

 

1/ Det handlar om en Evolution 

2/ Vi måste göra detta och det får kosta vad det kosta vill 

3/ Allt detta är för att frälsa mänskligheten 

FN skulle aldrig fungera om inte WEF höll upp dess ekonomi så FN är nu indirekt ett redskap i 

händerna på WEF. Klaus Schwab säger: En teknologisk revolution som i grunden kommer att 

förändra hur vi lever och hur vi arbetar och på vilket sätt vi relaterar till varandra. Denna revolution 

kommer att bli så kraftig att mänskligheten aldrig upplevt liknade förut. Vi vet inte ännu hur denna 

revolution kommer att utvecklas framöver men allting måste integreras och sammanslås. Med andra 

ord här ser vi en centralisering av en agenda som kommer att täcka allting i hela världen. Denna 

revolution kommer att påverka samhällets alla områden. 

 

1/ Konst och Underhållning  

2/ Affärsverksamhet - Sjukvård 

3/ Utbildning  

4/ Familjen 

5/ Regeringsmakten 

6/ Media  

7/ Religion  
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Kan det vara så att de som nu dras in i Kingdom Now teologin dras in i samma plan som New Age? 

De 7 bergen de talar om råkar ju vara samma 7 berg WEF och Klaus Schwab talar om.  

 

Den 11 Mars förklarade WHO denna Covid 19 vara en pandemi och den 12 Mars gick WEF och 

WHO in i ett partnerskap. Nu startade något de kallade för en Covid – plattform. De sade nu att det 

var den första någonsin i sitt slag de kallade nu alla jordens köpmän in för att samarbete med WHO 

att agera tillsammans som en kropp. Nu förstår jag varför Keith Malcomson så frimodigt kan gå ut 

och säga: Covid 19 är bara en täckmantel för ”The Great Reset” 

Ni läste nyss vad Pharmakeia var mer än Vaccin det betyder även manipulation. Utåt sett säger de åt 

jordens innevånare att nu skall vi beskydda människors livskvalitet och affärsverksamheter och 

komma med en gemensam lösning på Pandemin. (Manipulation) 

Från och med nu startar massiva insamlingar av folks skattepengar strömma in till denna nya ”Covid 

– plattform”. EU startade väldiga aktioner för att samla in pengar till detta. Men själva planen vet vi 

ju redan. (Läs de 8 Punkterna ovan) Pengar till WEF och Bill Gates för att de skall lösa den uppkomna 

Pandemin som de själva har manipulerat fram. Alltså det som kallas ”The Great Reset” eller den 4:e 

Industri Revolutionen. Jo det är den plan vi redan beskrivit i början som WEF och Klaus Schwab talar 

om som de måste göra för att frälsa mänskligheten. (New Age Planen) 

Den 3 juni 2020 då hela världens ögon var riktade mot pandemin och den ekonomiska katastrofen. 

Då proklamerade och införde WEF sin agenda ”The Great Reset”. De som var i centrum då var Prins 

Charles och Klaus Schwab (WEF) då förlöstes denna agenda ”The Great Reset”. De hade där 7 klara 

steg online där man tog steg för steg hur man skulle handla och agera (Manipulera Jordens 

befolkning) för att nå planen. (Att digitalisera alla 7 sfärerna). 

FN (Politik) WEF (Jordens Köpmän) och Världsbanken (Ekonomin) samlades nu medan världen hade 

sina ögon riktade på deras ”täckmantel” Covid 19. Var inte förvånade att all media och höga politiker 

nu säger en sak utåt. Men samtidigt planerar och handlar helt andra saker (Manipulation)  

Samtidigt i Juni 2020 släpper Klaus Schwab sin bok ”The Great Reset”. Det är i den boken världens 

kanske mäktigaste man just nu förklarar vad ”The Great Reset” verkligen är i detaljer. Det är alltså 

Jordens mäktigaste köpmäns plan att transformera och digitalisera hela världens ekonomi. Det 

var samtidigt en start för att återstarta världens ekonomi efter pandemin. Han beskriver här i 

detalj hur de skall fördela om jordens resurser och ekonomier. Han säger att det kommer att bli 

nya maktbefogenheter när det gäller politisk makt. Han menar att på grund av Pandemin så 

kommer makten att förflyttas uppåt.  

Han beskriver i den boken att nationella regeringars bestämmande över människor är inte det rätta 

sättet att styra världen på. Vi behöver en central maktstruktur som styr den globala utvecklingen. Är 

inte detta exakt vad som skett genom Pandemin och många av oss inte fattat ett dugg. Vi tar och 

läser hur de gått till väga igen. 

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig 

mer höras i dig. Dina köpmän (WEF) var jordens stormän, ty genom din svartkonst (PHARMAKEIA) 

blev alla folk vilseledda. 

 

 



 

 

1/ De planerade ett Coronavirus utbrott 

2/ De samlades i New York 2019 för ”Global Pandemic Exercise”. 

3/ 1 Vecka innan Coronautbrottet samlades man för strategierna 

4/ Covid 19 startar WHO förklarar den en Pandemi 

5/ Covid 19 kräver globala insatser ett Vaccin kommer snabbt 

6/ Nu exploderar WEF:s Plan (Jordens köpmäns plan) 

7/ Keith Malcomson: De planerade Covid för ”The Great Reset” 

8/ Dessa steg är vad Pharmakeia betyder på grekiska 

De talar nu att förändra hela det ekonomiska systemet och göra det totalt digitaliserat. Detta system 

skall styras av en världsregering och kontrolleras uppifrån till nationerna. De vill ha skatter av 

nationerna för att kunna fördela jordens rikedomar i framtiden. (Koldioxidskatter)  

Från Juni 20 har de tränat och sänt ut 10,000 män som skall vara förändringsagenter i världen till 430 

nationer. Dessa skall söka upp unga potentiella ledare som de kan föra över deras agenda till så de 

kan förändra hela världen så snabbt som möjligt. Hur skall de kunna genomföra planen att föra 

samman den digitala världen med den biologiska människan? Det var vad mötet från Juni 20 

handlade om. Prins Charles sa: Vi har bara en kort tid på oss att genomföra det här! Vi måste alla 

samarbeta nu om vi skall hinna göra det här. Vi skall förändra alla arbetsplatser alla skolor och 

alla samhällets områden. (Janne: De 7 Bergen) Det skall gälla från religionen till politiken och nu har 

de genom Pandemin fått chansen och Klaus Schwab sa ju redan 2016: Denna digitala utveckling 

kommer från och med nu ske med en häpnadsväckande fart han beskriver det som en Tsunami. 

Gud har i drömmar talat till oss i drömmar vad som skulle ske 

1/ Dröm om sprutor på Vårdcentral innan Vaccinet ens kom 

2/ Dröm om en digital värld som inte gick att skilja från verkligheten 

3/ Dröm om att affärsmännen infiltrerar samfunden 

4/ Dröm om kommande förföljelse och ett stort avfall 

5/ Dröm om att Gud har platser för att ta hand om sitt eget folk 

Klaus Schwaub sa att han trodde Pandemin skulle backa något 2021. Men att det troligen kommer 

fler utbrott som vi är tvungna att agera på. Det säger alltså den man som manipulerat allting från 

början. Tro inte för ett ögonblick att det bara är hans hjärna som tänkt ut något ”De fallna 

andemakterna” har fått tillåtelse av Gud att ordna slutscenen för oss människor. Vi kommer att 

ställas inför ett vägval allihop. 

Vanliga små människor längtar efter att komma tillbaka till det ”normala” igen. Det vet även de här 

som tror sig vilja rädda den här mänskligheten igen. Men har inte en tanke på att det ”normala” 

skulle vara det som var innan Covid 19. De anser sig så visa att de inte ens ser dig i närheten av deras 

höga visdom. När de talar om det ”normala” är det att genom föra ”The Great Reset” och ”Den 4:e 

Industrirevolutionen.” Ni måste tro mig för ingenting kommer från och med nu att kunna återvända 

till det vad vi vanliga människor menar med det ”normala” någonsin. 

Keith Malcomson: Vi har nu tagit upp grunderna för vad som sker i världen nämligen att de har 

använt Covid 19 som en rökridå att föra igenom sin agenda. Det handlar inte om vaccinet det 

handlar inte om något annat än att föra över makten från nationerna till en världsregering. Den 

kommer att få tillgång till superdatorer och uppifrån toppen och ända ner till minsta grässtrå 



digitalisera allting. Lägg märke till vad alla dessa ledare säger de känner sig tvingade till detta för att 

rädda mänskligheten. 

 

En skrämmande sida från dem som tar upp biverkningarna från Vaccinet i Israel. Jag råder er att ta 

en titt på den här videon man fås sig en riktig tankeställare.  

”Det finns ingen evidens över huvud taget i den medicinska litteraturen för de ingrepp som görs i 

namn av Covid-19: ansiktsmasker, lock downs, social distansering med mera” säger doktor Roger 

Hodkinson. Han beskriver det som sker som ”masshysteri”. 

Vi kunde idag läsa en ny rapport om hur man bluffade med Covid 19 på sjukhusen.  

Shocking New Study Shows That Half Of All COVID Hospitalizations Were Overreported To Create A 

False Narrative Of The True Amount Of Cases 

Här är en Svensk föreläsning på Youtube om Hjärnkontroll som kan vara intressant att veta. Det är 

hit man vill komma med den nya tekniken. Det är detta Elon Musk med Mark Zuckerberg med flera 

håller på med. Vi kommer fram längre fram i serien där Keith Malcomson talar om 

”Transhumanism”.  

 

Bara för att understryka en sak: Konspirationsteorierna handlar inte om Vaccinet i sig. Kan ni fatta 

vilken förvirring det råder nu? Detta är Elisabeth Sandlund – En Ledarsida i dagen. Kristna måste 

bemöta konspirationsteorierna om coronavaccinet.  

När vi ser allt det här ske över världen förstår vi att det måste ha bibliska proportioner. Jag tror det 

här kommer att leda fram till den vedermödan bibeln talar om. Jag vill ta 2 nyheter från en hemsida 

vi följer. De är på engelska men den första nyheten handlar om: De tänker använda sig av att 

”Kristna vägrar vaccinet” av religiösa skäl. Det blir lättare att identifiera dem och snabbt urskilja dem 

från mängden och sätta dem i ”Coronalägren” (Koncentrationslägren) Den andra nyheten är att 

dessa lägger redan byggs och existerar.  

Detta tål faktiskt att tänkas till över för Keith Malcomson har rätt i sitt påstående om Covid 19 som 

en täckmantel har de redan lyckats bedra en hel värld. Eftersom det är New Agare och det är en 

Världskommunism som de skall sätta upp går ju tanken till Sibirien. Du kanske inte har förstått det 

här men deras planer kommer framställas hela tiden att det är för mänsklighetens bästa saker och 

ting måste ske. Covid 19 och den kommande ekonomiska katastrofen är problemet. Men de har 

redan agendan som leder till lösningen så kommer det att låta.  

Lars Bern artikel: Är det till för att minska jordens befolkning? 

Viktig uppdatering! Den tyske stjärnadvokaten dr 𝐑𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐅𝐮𝐞𝐥𝐥𝐦𝐢𝐜𝐡 Länken hittar du här.  

Citat: Dr Reiner Fuellmich säger att när världen stängdes ner i mars 2020 som en följd av ett WHO-

beslutet att världen drabbats av en global viruspandemi, och det påföljande målet att massvaccinera 

friska människor i hela världen, spred regeringar och massmedier medvetet paniken. Dokument som 

läckt ut från flera regeringar visar att uppsåtet från början har varit att medveten sprida en skapad 

panik om ett påstått livsfarligt virus. Fotografier från Italien och New York användes redan från 

början av massmedier för att iscensätta masspanik, förklarar Fuellmich. 

Corona-kommitténs slutsatser per den 16 september 2021 

Trots att det inte existerar någon verklig ökad mortalitet i världen under 2020 valde regeringar att 

satsa allt på ett kort, på så kallade “vacciner”, som den enda möjligheten att stoppa en påstådd 

https://www.vaxtestimonies.org/en/?fbclid=IwAR3JOrJ64p41-AnYSHDGqQcxubK_nG2GMINGJ2IyLsd0Lil7xRTzCMaFOfs
https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/?fbclid=IwAR19mssBvY7zo1C3HorzNEJo1Z_OvvOdipHiF-1moyLySSERx8jWGAwMVaQ
https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/?fbclid=IwAR19mssBvY7zo1C3HorzNEJo1Z_OvvOdipHiF-1moyLySSERx8jWGAwMVaQ
https://www.nowtheendbegins.com/new-study-harvard-medical-school-shows-reports-covid-hospitalizations-overreported-by-half/
https://www.nowtheendbegins.com/new-study-harvard-medical-school-shows-reports-covid-hospitalizations-overreported-by-half/
https://www.youtube.com/watch?v=uYpZfLp8pa8
https://www.nowtheendbegins.com/christians-seeking-covid-19-religious-exemption-will-be-easy-to-identify-round-up/
https://www.nowtheendbegins.com/new-york-state-assembly-bill-a416-to-arrest-detain-people-with-communicable-diseases-place-in-fema-camps/
http://www.truereformation.net/2021/11/14/ar-planen-att-minska-jordens-befolkning-av-lars-bern/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnewsvoice.se%2F2021%2F09%2Fcoronapanik-sprids-medvetet-rattsliga-provningar-stoppas%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gZcBmVTS6vrOlfi5ZHkiAIayBPIGTbGl3NpuuqGUut2IUP5OyhNTT80o&h=AT2I8ullZBzIR80F5hSlCOKOvDWJV3lm0WjaqzOhGP1DJUvHUYzGCp8IzAZABiSauWvm2yjZXtFktfZ7RGrB7u-maLAlwnNUJ1wpH7r-4o1NzxC2t_l5o-iVcQlOJzQfuw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0GnnAF4s_mXf8as2y6IcOtyxa1te2myB-XCg6fagtLRfdYZfdEwhdRrDGvQyq1t7-pUZBPLi150YyE0QrnXeOB3bQH8vjrsazFR5cfhZnq9V9KA2yVsaF7pehFb1eCY_eepUnnWYIKeiKhSGsZxStDsz4


global pandemi, men allt baserades på överdrivna uppgifter och ovetenskaplig medicinsk 

propaganda. Äldreboenden har särskilt utsatts för praktiserad vanvård för att öka dödstalen och för 

att iscensätta covidpolitiska åtgärder. 

* Covidrestriktionerna handlar inte om hälsa och det existerar inte en verklig pandemi. I realiteten 

finns endast ett virus som ett normal friskt immunförsvar kan hantera på egen hand precis som 

vilken annan influensa och det oavsett om viruset skapades naturligt eller i ett laboratorium. 

* Det finns redan befintliga vårdmetoder och preparat för att framgångsrikt behandla Covid-19 (med 

dessa stoppas över hela världen, red anm). 

* Regeringar i Europa och Amerika agerar inte i medborgarnas intresse. Istället styrs regeringarnas 

åtgärdsprogram av globala storföretag. Stora aktörer som styr utvecklingen är bland flera Deutsche 

Bank och WHO vilka utgör så pass maktfullkomliga entiteter att de är svåra att ställas inför rätta. 

* Domare i Tyskland utsätts för en olaglig och direkt påverkan för att förmå dessa att inte gå emot 

de ansvariga beslutfattarnas och aktörernas metoder. Fuellmich ger ett exempel på hur en tysk 

domare (fallet Christiaan Dettmar) slog fast att restriktionerna som tillämpas är ovetenskapliga och 

skadliga för skolungdomar. Konsekvensen var att hans kontor och hus utsattes för razzior. Även 

domarens konsulterade experter utsattes för samma sak. Angreppen är ett bra exempel på hur en 

auktoritär regim opererar och målet är helt uppenbart att skrämma andra försök att rättsligt pröva 

Tysklands coronapolicy, varnar Fuellmich. 

Det globala kuppförsöken 2009 och 2019 

Corona-kommittén slår fast att de coronarestriktioner som tillämpas i världen inte baseras på vare 

sig vetenskap eller rimlighet. Regeringar i många länder tar tillfället i akt för att förtrycka 

befolkningar och påtvinga dessa vaccinpass och experimentella injektioner och försök görs att 

påtvinga hela befolkningar injektioner var sjätte månad  

Reiner Fuellmich säger att stora ekonomiska entiteter under svinfluensakrisen 2009 försökte starta 

en global omställning av samma karaktär som vi ser idag, men att kuppen misslyckades för att 

medicinska experter då hade politisk makt att stoppa den. 

Sedan dess har åtgärder vidtagits för att skapa bättre förutsättningar för ett nytt kuppförsök. WHO 

har tex ändrat definitionen på begreppet pandemi så att vilken influensa som helst kan klassas som 

en global och för mänskligheten livsfarlig pandemi. 

Fuellmich förklarar att sedan 2009 har flera patent registrerats för spikproteiner och vaccin. 

Läkemedelsbolag har också gjort stora investeringar relaterat till coronavirus i förtid innan den 

påstådda coronapandemin uppstod 2019. Pandemiövningen “Event 201” genomfördes i oktober 

2019 i god tid innan regeringarna vidtog coronaåtgärderna som sedan låste en hel värld. 

Incidenten i Wuhan använde som en språngbräda av de stora ekonomiska intressenterna för att 

skapa coronakrisen, säger Fuellmich. Han går in på detaljerna i sitt framförande och de flesta känner 

till utvecklingen i världen perioden från hösten 2019 fram till idag. 

PCR-test-pandemi och vacciner 

PCR-testernas positiva provsvar har hela tiden funnits i centrum för att driva agendan. Fuellmich 

kallar det för en PCR-test-pandemi. Smittfallen har betraktats som bevis för att det finns en pandemi 

som härjar på planeten trots att det i realiteten rört sig om ett förhållandevis harmlöst virus att 

betrakta som en säsongsinfluensa. 



Vägran och förbuden att tillämpa effektiva vårdmetoder och rutinartad insättning av palliativ 

vård för de flesta i åldrarna 70+ har sedan gett mängder med förtida dödsfall som i sin tur används 

som “bevis” för en härjande pandemi och för att påskynda massvaccinationer och vidmakthålla 

lockdown. Vaccinskadade klassas om Covid-19-offer. Ovaccinerade pekas ut som superspridare. 

Ett bevis för att mRNA-vaccinerna är skadliga och ineffektiva mot Covid-19 är fallet Israel där 86% av 

de som behandlas inom vården för Covid-19 är dubbelvaccinerade. Fuellmich säger att minst 

500,000 personer i USA har avlidit på grund av de riskabla vaccinerna. Många fler miljoner har 

skadats av allvarliga biverkningar. Särskilt oroväckande är vaccinernas effekter när vaccinerade 

personer utsätts för naturliga infektioner eftersom vaccinerna skadar det naturliga immunförsvaret. 

En global kamp mot psykopater besatta av extrema kontrollbehov 

Läkemedelsbolagen har redan i sina kontrakt med regeringar runt om i världen friskrivit sig allt 

ansvar för vaccinernas biverkningar och påföljande dödsfall. Fuellmich pekar ut aktörer som Bill 

Gates, Klaus Schwab, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Sebastian Kurz, Jacinda 

Ardern, Ursula von der Leyen som kuppmakare och frontfigurer. Allt handlar om en global 

ekonomisk omställning, under förevändningen om att “rädda” världen, en kupp som ska vara klar 

2030. 

Fuellmich avslutar med att nämna att folk i världen håller på att vakna upp och se det pågående 

kuppförsöket och att striden som pågår handlar om en kamp mellan en human och en inhuman 

världsordning.” 

Så här skriver Peter Krabbe Augusti – 21 

Man kan därför konstatera att pandemin är skapad med hjälp av en styrd media för att få igång 

vaccinationerna i syfte att få den elektromagnetiska mottagare på plats i våra hjärnor som behövs 

för att till stånd en långsiktig (inom tio år) depopulation av vår värld, sammantaget med 

beteendeförändringar hos dem som överlever. 

För att genomföra detta underlättar det ju att ha ett virus, vars effekter blir påtagliga för 

befolkningen, men det hade gått ganska bra ändå eftersom injektionerna orsakar större skada än 

viruset självt. Detta förutsatt att man får fart på det påstådda vaccinationsprogrammet. Om viruset 

finns eller inte är därför inte huvudfrågan, det är innehållet i sprutorna och dess påverkan på våra 

kroppar som är det. 

It doesn’t make any sense that the Bill & Melinda Gates Foundation would invest so heavily into 

Microsoft competitors, but taking into consideration these companies involvement in the recently 

launched “Contact Tracing” software that tracks everybody’s location and possible exposure to 

viruses, it suddenly becomes crystal clear. Gates is investing in them because they are helping fulfill 

the vision of complete control of the human biosphere through invasive vaccine mandates, 

certifications and tracking systems. This investment shows a complete foreknowledge of the 

coming pandemic, the hyped models he funded, and the proposed solution in form of tracking 

software, vaccine mandates and certification. Without question everything we have collectively 

experienced can be directly linked back to Gates and his funding and control of the WHO as pointed 

out by Robert Kennedy Jr. 

 

The master plan behind the Covid crisis 

The American president Franklin Delano Roosevelt once said: ‘Nothing happens accidentally in 

https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/08/15/om-detta-skola-vi-icke-hava-en-asikt/?fbclid=IwAR1Ul4Tif8VMh6JzLNtJMsR
https://wakethechurch.org/articles/fear-is-the-tool-of-tyrants
https://wakethechurch.org/articles/fear-is-the-tool-of-tyrants
https://www.conservativewoman.co.uk/the-master-plan-behind-the-covid-crisis/


politics and when something happens, you can bet on it that it was exactly planned that way.’ 

 

Här är en svensk bra video om vaccinet - Blodbanor och spikproteins inverkan / 

MICHAEL YEADON – HELA INTERVJUN – [SVENSK UNDERTEXT] – Måste bara ses! 

Dr. Zelenko (Jew) rejoins the program to discuss the latest rounds of mandates and the PROVEN 

globalist conspiracy to depopulate and reset the global economy. 

Här är en video som alla borde se: A DOCTOR’S GRAVE WARNING FOR ISRAEL 

Läkare i vittnesmål till FDA – vaccinerna dödar fler människor än de räddar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BRD6R1t_Plg
https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/?fbclid=IwAR1dL1_cKucO7cw-FVN-HGdiTLje6SX1zFKT1DH05LBQvzCUug8ldeBchNg
https://rumble.com/vmdow5-we-are-witnessing-worldwide-planned-genocide-hitler-on-steroids-w-dr.-zelen.html?fbclid
https://thehighwire.com/videos/a-doctors-grave-warning-for-israel/
https://www.vaken.se/lakare-i-vittnesmal-till-fda-vaccinerna-dodar-fler-manniskor-an-de-raddar/?fbclid=IwAR1VhiNQqmTfePoCyOhiorCWuYaQ_73w5B0s0NDaslzx0913xGh0MHHtDDw


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


