VIKTIG INFORMATION
GÄLLANDE VACCINER MOT
COVID-19, COVID-19 SOM
INFEKTION OCH EN
BAKOMLIGGANDE AGENDA

Allt talar för att vacciner mot covid-19 saknar egentlig effekt ( åtminstone
mot nya varianter), inte stoppar smitta, är farliga och att ”pandemin” varit
planerad i syfte att införa ett nytt politiskt och monetärt system där
vaccinpass är det egentliga syftet.
Rapportering av biverkningar gällande vaccinerna mot covid-19 till och
med 2021-09-21 för USA, Europa och Sverige. Beräkningar visar att
endast en del rapporteras så multiplicera siffrorna nedan med 10 för att
få en mer sanningsenlig uppgift. 1
Område

Totalt

Allvarliga

Döda

USA 2

701 561

15 012

14 925

Europa 3

926 307

~15 000 +

~14 000 +

Sverige 4

76 495

6 017

293

Vad gäller systemet EudraVigilance för Europa är det enkelt att få fram
den totala siffran men svårt när det gäller korrekt siffra för allvarliga och
döda men uppskattningsvis kan man minst räkna med liknande siffror,
förhållanden som i USA.
Vi talar om misstänkta biverkningar och många har tagit vaccinet men det
är trots allt en högljudd varningssignal som bör tas på allvar då det finns
en påtaglig risk för att människor skadas eller dör av vaccinerna mot
covid-19. Det är därför dessa system finns.
Uppgifter från Storbritannien visar att man sedan juli har haft
överdödlighet men inte på grund av covid-19. En kvalificerad gissning är
att vaccinet är orsak då det handlar om biverkningar som vi vet är eller
kan vara relaterade till detta. 5
En stor studie från Israel visar att vaccinerade löper 27 gånger högre risk
för att bli sjuka i covid-19 och 8 gånger högre risk att behöva sjukhusvård
än den som tidigare haft sjukdomen och är ovaccinerad. 6
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Allt fler blir sjuka trots vaccinering. Fotbollsspelaren Kosovare Asllani är
ett aktuellt exempel. Skidåkare Charlotte Kalla ett annat. På ett
äldreboende blev alla sjuka trots fullvaccinering. Några av väldigt många
fall och vittnesmål världen över som nu rasar in. 7 8 9 10
En TV-station i USA efterfrågade på Facebook vaccinerade som förlorat
någon närstående som varit ovaccinerad.
After the vaccines were available to everyone, did you lose an
unvaccinated loved one to COVID-19? If you're willing to share your
family's story, please DM us your contact information. We may reach
out for a story we're working on.
En till synes majoritet av 223000+ kommentarer berättar istället att de
själva, närstående eller bekanta har blivit sjuka eller dött av vaccinet. Som
en kommentar sa: ”This wasn't the response you expected, I suspect.”.
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Tillsammans med en lång rad av andra vittnesmål från
sjukvårdspersonal, läkare, vaccinskadade och anhöriga i USA och andra
länder bekräftar detta de alarmerande uppgifterna om rapporterade
biverkningar. 12 13 14 15 16 17
En svensk Facebookgrupp svämmar över av vittnesmål. Anger ej referens
här då den är dold så ta uppgiften för vad det är men det kan ju vara sant
och ett oroande tecken med tanke på antalet biverkningsrapporter för
Sverige.
Under en utfrågning i regi av amerikanska Vaccines and Related Biological
Products Advisory Committee vid Food and Drug administration (FDA) som
ansvarar för godkännandet av vacciner varnade flera vittnesmål för att
vaccinerna mot covid-19 dödar fler än de räddar och driver mutationer. 18
Kommittén röstade sedan mot en tredje injektion med Comirnaty från
Pfizer för 16 år och äldre med siffrorna 16-2 vilket visar att man är klart
oroad över utvecklingen trots vittnesmål som tycks vilja tona ner
riskerna.

3

Data från Storbritannien visar att två tredjedelar av personerna som dog
av deltavarianten av covid-19 fram till augusti i år var fullvaccinerade. 19
För den som vaccinerat sig finns en stor risk för skador och död längre
fram när man på nytt möter SARS-CoV-2 eller varianter.
Flera experter bland annat Robert Malone som uppfunnit tekniken
bakom vaccinerna varnar för antibody-dependent enhancement (ADE) eller
vaccine-enhanced disease. Finns också en risk för Creutzfeldt-Jakobs
sjukdom, den mänskliga varianten av galna ko sjukan. 20 21 22 23 24
Spikproteinet på SARS-CoV-2 kan skada celler, ge upphov till skador på
hjärtat och det tränger igenom blod-hjärnbarriären på möss. Att då
genom vaccineringen få kroppen att producera mer av detta protein är
ett synnerligen allvarligt misstag. 25 26 27 28
Studier visar att vaccinerna är eller kan vara overksamma mot nuvarande
eller kommande och troliga mutationer t ex Mu/My B.1.621 vilket förtar
syftet med vaccinet. 29 30
Sett till absolut riskreduktion (ARR) har vaccinerna inget effekt alls.
Japanska forskare menar att SARS-CoV-2 Delta kommer bli immun mot
alla typer av vacciner. 31 32 33
Vaccinet stoppar inte smittspridning och vaccinerade kan bära på samma
virusmängd som ovaccinerade. 34

35

Vaccinerade driver mutationer vilket även nobelprisvinnare Luc
Montagnier varnar för. 36 37 38 39 40
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Bilden visar utvecklingen av mutationer för SARS-CoV-2. Ungefär mitt på
bilden startade vaccinationerna och vi ser vad som hänt sedan dess. 41
Covid-19 är näst intill ofarligt för yngre sett till IFR. Möjligen som en
normal influensa eller svår förkylning. 42 43
Ålder

IFR

Beräknad chans till överlevnad

0-19

0.0027%

99.9973%

20-29

0.014%

99.9860%

30-39

0.031%

99.9690%

40-49

0.082%

99.9180%

50-59

0.27%

99.7300%

60-69

0.59%

99.4100%

Att fler smittas kan därför vara en viktig strategi för att skapa naturlig
flockimmunitet. Sverige har anammat detta när det gäller barn men som
nu håller på att förstöras på grund av vaccinerade som driver fram
mutationer.
Den som tagit vaccinet mot influensan har ökad risk att få covid-19. Detta
gäller stora delar av den äldre befolkningen som därmed kan ha varit en
bidragande orsak till antalet döda.
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Vaccine derived virus interference was significantly associated with
coronavirus 44
Många äldre har av att allt att döma dödats med ingen eller fel vård, med
morfin eller midazolam. 45 46 47 48 49 50
Vård med ventilator tycks ha varit en dödsfälla. En granskning i New York
visar att 80% av de som lades i respirator dog. 51 52
Exakt hur många som dött av covid-19 i Sverige är svårt att säga men
troligen långt färre än den officiella siffran. Så länge vi inte får mer
konkreta bevis för att myndigheters statistik är att lita på kan sägas att:
•

Människor kan ha dött av annat men angivits som covid-19 genom
falskt positiva PCR-test.

•

Äldres liv hade kunnat räddas med rätt vård, förebyggande och
botemedel.

•

Många som dött har varit äldre av utländsk härkomst där för låga
nivåer av D-vitamin kan ha varit avgörande. 53 54
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Det finns förebyggande och botemedel. Ignoransen av detta har lett till
att många har dött i onödan. Om det tagits på allvar hade inte den
experimentella genterapin, vaccinerna givits tillstånd i USA och EU.
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Av 109 studier av D-vitamin visar en majoritet att det har betydelse för
hur sjuk man blir i covid-19. Ett exempel är från Spanien där man drog
slutsatsen: 56 57 58
Our pilot study demonstrated that administration of a high dose of
Calcifediol or 25-hydroxyvitamin D, a main metabolite of vitamin D
endocrine system, significantly reduced the need for ICU treatment of
patients requiring hospitalization due to proven COVID-19
Den största skandalen är ignoransen av ivermektin som botemedel. Av
118 studier visar majoriteten på god effekt om det sätts in tidigt.
Medicinen har använts med framgång i flera länder bl a Indien. 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Moderate-certainty evidence finds that large reductions in COVID-19
deaths are possible using ivermectin. Using ivermectin early in the
clinical course may reduce numbers progressing to severe disease. The
apparent safety and low cost suggest that ivermectin is likely to have a
significant impact on the SARS-CoV-2 pandemic globally.
Den svenska läkaren Sebastian Rushworth om ivermektin: 75
What we see is a 62% reduction in the relative risk of dying among
covid patients treated with ivermectin. That would mean that
ivermectin prevents roughly three out of five covid deaths
Vaccinerna mot covid-19 har endast ett villkorat godkännande som
innebär att det inte får finnas någon existerande behandling, vilket finns,
och ett allvarligt tillstånd ska råda, vilket det inte gör sett till IFR: 76
Om ett nytt läkemedel i tidiga studier av ett allvarligt tillstånd visar sig
ha en avsevärd fördel i förhållande till existerande behandlingar, eller
där behandling hittills saknats, kan ett så kallat villkorat
godkännande medges. 77
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Läkemedelsverket påstående om D-vitamin och ivermektin som
overksamma är direkt falskt. 78
Om vi hållit fast i den strategi som länder kommit överens om sedan
tidigare för att hantera en pandemi plus förebyggande och botemedel
hade detta kunnat vara över på några veckor genom naturlig
flockimmunitet, den bästa sorten. Den strategi Sverige initialt höll fast i
och Islands statsepidemiolog Þórólfur Guðnason tycker vi bör återgå till
då vaccineringen är misslyckad. 79 80
Tyvärr är data från myndigheter och sjukvården inte att lita på då risken
för korruption är stor. Läkemedelsverket är ett exempel som delvis
finansieras av läkemedelsindustrin vilket kan förklara deras hållning.
Studier som er sken av att vaccin fungerar och allt är frid och fröjd bör
därför granskas extra noga i ljuset av det explosiva antalet rapporterade
biverkningar och dödsfall som visar att något är allvarligt fel.
Richard Horton som är chefredaktör för The Lancet erkänner att mycket
av det som publiceras är felaktigt. Leemon McHenry, PhD som skrivit
boken ”The Illusion of Evidence Based Medicine” förklarar hur
läkemedelsindustrin ”fixar” studier som stöder deras produkter med
hjälp av spökskrivare. 81 82
I RiR 2016:9 varnade Riksrevisionen för läkemedelsindustrins inflytande
som i sin tur kan påverka myndigheter, sjukvården, enskilda läkare och
forskare. 83
Att professor Matti Sällberg ofta anlitas som expert kring vacciner och
covid-19 i media samtidigt som han är styrelseordförande i Svenska
Vaccinfabriken Produktion AB är högst olämpligt men talande exempel. 84
I USA är detta långt större problem. Sjukhus får till och med betalt av
staten för patienter som läggs in med covid-19. 85 86 87 88 89
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Allt tyder på att denna ”pandemi” har varit planerad med stöd från
personer inom amerikanska myndigheter. Anthony Fauci som chef på
NIAID har bidragit till finansiering av forskning för att ta fram viruset i
Wuhan, Kina. 90 91 92 93 94 95
CDC mixtrar med data för att ge sken av att vaccinet fungerar. T ex räknar
man vaccinerade inom 14 dagar efter första sprutan som ovaccinerade.
96

Man har använt för höga s k Ct-värden för PCR-test vilket gett många
falskt positiva men lägre för vaccinerade vilket ger en skev bild av vad
som pågår. 97 98 99
Samma strategi används även i Sverige. I ett inlägg på Facebook erkänner
hälsominister Lena Hallengren anmärkningsvärt nog att vaccinerade blir
sjuka men att de anges som ovaccinerade innan de är fullvaccinerade
( nedan är originalet men hon har nu ändrat texten). 100

Man har uppenbarligen velat skapa bilden av en pandemi när vi i själva
verket aldrig haft någon enligt WHO:s korrekta definition före 2009 som
lyder ”enormous numbers of deaths and illness”. 101 102
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Om det verkligen var en pandemi hade folk dött till höger och vänster. I
verkligheten har livet sett ut mest som vanligt, fullt med folk på bussar, i
stan och köpcentra. Mainstream medias rapportering om ”pandemin” är
som en parallell verklighet.
Sett till dödlighet och antal fall på IVA under en lång period har 2020-21
inte varit speciellt annorlunda än tidigare år. Speciellt om vi tar hänsyn till
onödiga, måhända avsiktliga dödsfall, de som inte fått vård i tid för andra
sjukdomar och den kraftiga immigrationen med människor som har låga
nivåer av D-vitamin. 103
Antal IVA-platser har blivit färre och sjukvården fått tuffare ekonomiska
ramar. Inte konstigt om det blir ansträngt när det kommer in 5 nya
patienter. 104
Idag 2021-09-19 ligger 46 personer på IVA med covid-19. Knappast något
som förtjänar krigsrubriker.
Hur många har egentligen covid-19 och är vaccinerade, om man nu ska ta
myndigheters uppgifter med en nypa salt men tro på Lena Hallengren?
Hur många hade varit hemma friska med hjälp av förebyggande och
botemedel?
Mainstream media har spelat med. Den ensidiga informationen och
samstämmigheten mellan alla tidningar och TV-kanaler i västvärlden är
avslöjande och visar på en uppenbar agenda.
Enligt den amerikanska journalisten Sharyl Attkinsson är ett
strömlinjeformat budskap en varningssignal för bakomliggande
intressen.
Hon talar om vikten av att ”följa pengarna”. Klassiskt och självklart men
inte om man som journalist delar säng med staten och
läkemedelsindustrin. 105
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Gör man det och beaktar sambandet mellan pengar och strävan efter
makt och inflytande med staters delaktighet klarnar bilden. 106
Syftet med ”pandemin” är att införa ett nytt politiskt och monetärt system
där vaccinpass är ett viktigt delmål. 107
Agendan går under namnet ”The Great Reset”. Försök i mainstream media
att förneka och förringa detta visar hur korrupt journalistkåren är. Det är
verkligt. Slutmålet är en teknokratisk världsregering som inte kan bli
annat är fascistiskt och odemokratiskt.

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125 126 127

"The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity
to reflect, reimagine, and reset our world" - Professor Klaus Schwab,
grundare och ledare av World Economic Forum.
Tankar och planer för det som förespråkas av World Economic Forum,
regeringar och andra instanser har naturligtvis tagit år att ta fram. Att tro
detta arbetats fram på grund av ”pandemin” och lanseras efter en månad
eller två är naivt. Det är tvärtom. Deras mål kräver en dylik kris.
En synnerligen olustig men viktig del av allt detta är synen på
överbefolkning och populationskontroll. Att vi riskerar överbefolkning är
en myt men tycks vara en viktig drivkraft bland ledande politiker,
prominenta miljardärer och företagsledare. Tvärtom riskerar vi en
befolkningskollaps.

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Det finns en misstanke om att vaccinerna kan leda till sterilitet. Kan detta
vara anledningen till att man är så ivrig att vaccinera unga trots att de
inte tillhör riskgruppen, har extremt liten risk för svår sjukdom eller död,
inte sprider smitta mer än vaccinerade utan troligen mindre och kan
hjälpa till i skapandet av naturlig flockimmunitet? 140 141 142 143
“However, if this were to be the case this would then also prevent the
formation of a placenta which would result in vaccinated women
essentially becoming infertile.”
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Bill Gates är en nyckelperson bakom vacciner, vaccinpass, digital ID,
finansiering till WHO och agendan. Att han under många år varit starkt
engagerad i frågan om överbefolkning och vaccinering samtidigt borde få
alla att känna kalla kårar. Inte minst med tanke på hans samarbete med
Jeffrey Epstein, deras gemensamma intresse för transhumanism och att
manipulera naturen. 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Gates och Fauci har under flera år varnat för en kommande pandemi.
Samtidigt har båda varit drivande för att ta fram SARS-CoV-2. Bill Gates
skapar till och med en affärsplan för nästa pandemi 2016 ( generell plan,
ej bevis för det som sker nu men av intresse). Stämmer ganska väl med
det som nu sker. Han står även bakom Event 201, ett övningsscenario
som är en blåkopia över det som sedan sker någon månad senare. 158 159
160 161 162 163 164 165

För att se helheten måste man förstå det ekonomiska och politiska läget.
Utan att göra en längre utläggning kan sägas att vi står inför ett massivt
problem: världen är djupt skuldsatt med ofattbara 281 biljoner dollar. En
ohållbar situation och en skuta omöjlig att vända. 166 167 168
Orsaken till det prekära läget är rådande monetära system. Kontanter
utgör endast 2% av pengarna och resterande 98% är skapade genom lån
ur tomma intet ägda av banker. Ett bedrägligt upplägg utan demokratisk
förankring. 169
Få svenskar vet om, förstår att det fungerar så här och har aldrig fått
rösta om det. Ett system som sakta införts bakom svenska folkets rygg
möjliggjort i och med den så kallade Novemberrevolutionen 1985 men
tog fart i och med avskaffandet av Glass-Steagall Act 1999 i USA. 170 171
Dollarn under kontroll av Federal Reserve tillsammans med SWIFT är
navet och grunden för världens monetära system inklusive det svenska.
Under årens lopp har manipulationen av det ekonomiska systemet varit
massivt i syfte att hålla det och dollarn vid liv.
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Libor-skandalen känner säkert en del svenskar till men daglig
manipulation av silver- och guldpriser av bl a JP Morgan och Deutsche
Bank, High-Frequency Trading och annat har troligen få hört talas om. 172
173 174

Manipulationen av USA:s ekonomi, dollarn och det monetära systemet i
syfte att blåsa upp skuldbubblan har lett till en dränering av länders
ekonomier. Något världens, Sveriges medborgare indirekt är med och
betalar för.
"graden av kriminalitet och finansiellt bedrägeri är enormt och sker
nästan dagligen" - den kända ekonomen Jeffrey Sachs om det
ekonomiska systemet 175
Även om brottet, manipulationen sker utanför landets gränser är svenska
banker en del av systemet varför svenskar påverkas av denna kriminella
verksamhet.
Detta har nu nått vägs ände. By design.
Berget av skulder är en medveten skapelse av krafterna bakom agendan
och ”pandemin” som utnyttjat politikers, företag och privatpersoners
okunskap. Alla har tagit på sig skuld utan att förstå upplägget.
The Bank of England has called on ministers to decide whether a
central bank digital currency should be “programmable”, ultimately
giving the issuer control over how it is spent by the recipient. 176
Genom en ekonomisk krasch tänker man lansera ett nytt system som
räddare i nöden med en ny digital världsvaluta där människors liv och
pengar knyts samman i ett digitalt system bortom demokratisk kontroll.
Vaccinpass är ett första steg. 177

Pål Bergström
2021-09-19
info@palbergstrom.com
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https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-publichealth-vaccine-adverse-event-reporting-system
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https://www.openvaers.com/covid-data/covid-full-data
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https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/
inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner
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https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/
inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner
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https://news.yahoo.com/analysis-thousands-more-usual-dying170117640.html
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https://www.science.org/content/article/having-sars-cov-2-once-confersmuch-greater-immunity-vaccine-vaccination-remains-vital
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https://rumble.com/vmk8a3-people-share-medical-horrors-after-gettingcovid-vaccinated.html
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https://www.expressen.se/sport/langdskidor/okanda-kampen-efter-vaccinetvar-lite-naiv/
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https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/0GL9LM/kosovare-asllanisjuk-i-covid-19--trots-hon-var-fullvaccinerad

10 https://www.expressen.se/gt/stort-coronautbrott-pa-aldreboende-tva-doda/
11 https://www.facebook.com/80221381134/posts/10158207967261135/?d=n
12 https://youtu.be/obdI7tgKLtA
13 https://thehighwire.com/videos/these-patients-deserve-to-be-heard-vaerswhistleblower/
14 https://rumble.com/vmle29-vaxx-bomb-texas-rn-reports-nurses-doctordead-after-jab.html
15 https://rumble.com/vmgq07-nurse-whistleblower-vaccine-injuries-covidtruth-medical-tyranny.html
16 https://rumble.com/vm936v-whistleblower-nurse-destroys-delta-narrativevaccinated-patients-fill-hospt.html
17 https://odysee.com/@OurFreeSociety:2/Italian-nurse-tells-the-truth-it%27sthe-vaccinated-in-the-hospital:3?r=6hzpypEH829YapjKVapz8uYszNBSiZ5b
18 https://youtu.be/WFph7-6t34M
19 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf
20 https://www.lifesitenews.com/news/mrna-vaccine-expert-covid-19-vaccinesmay-make-virus-more-dangerous/
21 https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext
22 https://www.australiannationalreview.com/health/shocking-study-revealsmrna-covid-19-vaccines-may-progressively-degenerate-your-brain-from-

prion-disease/
23 https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-trialpathogenic-priming/
24 https://www.scribd.com/document/487135032/Wodarg-Yeadon-EMAPetition-Pfizer-Trial-FINAL-01DEC2020-en-Unsigned-With-Exhibits
25 https://www.iflscience.com/health-and-medicine/covid19-spike-protein-maychange-cells-in-the-heart/
26 https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
27 https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-proteinplays-additional-key-role-in-illness
28 https://clinicalnews.org/2021/09/08/sars-cov-2-mrna-vaccination-associatedmyocarditis-in-children-ages-12-17-a-stratified-national-database-analysis/
29 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.06.459005v1
30 https://www.cnbc.com/2021/07/28/pfizers-ceo-says-covid-vaccineeffectiveness-drops-to-84percent-after-six-months.html
31 https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)000690/fulltext
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33 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.457114v1.full
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37 https://www.mercurynews.com/2021/08/27/new-ucsf-study-vaccineresistant-viruses-are-driving-breakthrough-covid-infections/
38 https://www.npr.org/2021/02/09/965703047/vaccines-could-drive-theevolution-of-more-covid-19-mutants
39 https://rairfoundation.com/bombshell-nobel-prize-winner-reveals-covidvaccine-is-creating-variants/
40 https://dryburgh.com/geert-vanden-bossche-open-letter-to-who-halt-allcovid-19-mass-vaccination/
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43 https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/07/09/children-haveextremely-low-risk-of-death-and-hospitalization-from-covid-large-uk-studyshows/?sh=54ca16e85fa8

44 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via
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