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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILL ER ALLA GODA SVENSKA
MEDBORGARE
Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen
Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket,
REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET,
KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges
landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla
landsting/regioner, får del av denna skrivelse
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och
myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär
dagboksblad med vändande e-post

2020-09-10
Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen,
socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Sveriges alla regioner(fd landsting),
SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är
att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK! MYCKET VIKTIG OCH
ALLMÄNBILDANDE INFORMARTION TILL ALLA NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE

PANDEMI BLUFFEN/BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN
OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE
En del i en global depopulations agenda
I Sverige dödades/avlivades nationen Sveriges medborgare med morfin och andra
patenterade sk mediciner, dessa undanhölls bl.a. syrgas och andra väl beprövade
behandlingar som uppenbart gått att sätta in, så även i andra delar av vår värld, där
skolmedicinen/den kriminella läkemedelsmaffian(industrin) dominerar.
Kommer du få vetskap om detta vi Sveriges regering, riksdag, alla regioner(fd
landsting) och de anställda tjänstemännen/kvinnorna inom stat och regioner, alla
UTAN PERSONLIGT ANSVAR? Eller via SVT/SR, TV4 och riksmedia?
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Publicerat 2020-09-10, MYCKET ALLMÄNBILDANDE om pågående
manipulation/bedrägeriet mot mänskligheten, citat

David Icke Talks To Free Speech Media
Slut citat
MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, MYCKET ALLMÄNBILDANDE om
pågående MEDICAL TYRANNY mot mänskligheten
https://davidicke.com/2020/09/10/david-icke-talks-to-free-speech-media/

Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad WORLD WIDE 2020-09-09, citat

Up to 90% of COVID-19 “positive” test results are false, test
kits matching dead viral fragments that pose no infection risk
(Natural News) The overwhelming majority of people who supposedly test “positive”
for the Wuhan coronavirus (COVID-19) are actually virus-free, according to The New
York Times.
As it turns out, the PCR tests that millions of scared Americans have been
hoodwinked into getting are a sham. They only pick up partial viral fragments rather
than whole viruses, and are hardly the “gold standard” that proponents claim they
are.
While the Times says that PCR tests are “diagnosing huge numbers of people who
may be carrying relatively insignificant amounts of the virus,” the fact of the matter is
that PCR tests are diagnosing huge numbers of people who have none of the virus at
all.

Flawed PCR tests have raked in more than $13 billion in
corporate profits
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is well aware that false
positives are a serious problem, claiming that they are being “mistakenly” reported to
public health agencies. But the truth is that the tests themselves are a problem, and
that is no mistake.
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The entire plandemic has been built upon the lie that millions upon
millions of people are testing positive for the Wuhan coronavirus
(COVID-19) when in reality most of them are healthy people
receiving false-positive test results.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk
https://www.naturalnews.com/2020-09-09-90-percent-covid19-positive-test-results-false.html

Se också denna video, ca 10 minuter, citat

COVID 19 TEST KITS SOLD IN 2017 AROUND THE WORLD
https://www.brighteon.com/97c74b4c-d75d-49d1-84c0-4db8119c7d2d

https://www.youtube.com/c/BenSwann/videos
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Publicerat 2020-09-09 citat

Sverige köpte in Covid-19 testkit redan 2018 av EU! Tala
om att vara förberedd…
Jaha, alla ni som fortfarande är rädda o tror på sagan som Tengell och de andra
presenterar på SVT angående Covid-19 eller Corona-p(l)andemin. Vad säger ni nu
när ni får veta att Sverige köpte in dessa kit redan år 2018. Hur kunde de veta att
Coronan skulle slå till år 2020 och att dessa testkit skulle behövas? Sug på det och
börja använda dina hjärnceller… här ska ni få FAKTA.
Slut citat
Läs mera och sprid vidare i dina nätverk
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/09/sverige-kopte-in-covid-19-testkit-redan-2018-av-eu-talaom-att-vara-forberedd/

Den GLOBALA DEPOPULATIONS AGENDAN, ALLTSÅ INTE BARA I SVERIGE
Publicerat 2020-09-09, se denna video, citat

Doctor who served 35 years in Shantallow, Derry, speaks
out about systematic killing of old people, doctors, nurses
and administrators watching Netflix, doing knitting and
catching up on paperwork during ‘pandemic’, fake death
certificates, suicidal patients seeing a big rise, and Bill
Gates
Slut citat
Se video om ca 22 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk
https://davidicke.com/2020/09/09/doctor-who-served-35-years-in-shantallow-derry-speaks-outabout-systematic-killing-of-old-people-doctors-nurses-and-administrators-watching-netflixdoing-knitting-and-catching-up-on-paperwork-dur/

Lars Bern delger 2020-09-09 om Sverige Vansinnet utan personligt ansvar, citat

S kommer aldrig att ta itu med klanerna på ett relevant
sätt
Slut citat
Se denna mycket allmänbildande video med Lars Bern, ca 39 minuter, och sprid
vidare i dina nätverk
https://anthropocene.live/2020/09/09/s-kommer-aldrig-att-ta-itu-med-klanerna-pa-ett-relevantsatt/
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Vi har ingen demokrati i Sverige, Sverige är ingen rättsstat, Sverige styrs av en
MYCKET SAMHÄLLSFARLIG KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR. Läs mera här

De samhällsfarligaste i Sverige: KLANEN UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/09/07/2020-09-07-de-samhallsfarligaste-i-sverigeklanen-utan-personligt-ansvar/

Mycket allmänbildande artikel av 2020-09-09, citat

Nationalekonom: Klanerna dränerar välfärden genom
bidragsfusk
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare
https://samnytt.se/nationalekonom-klanerna-dranerar-valfarden-genom-bidragsfusk/

Den absolut samhällsfarligaste klanen i Sverige, som idag äger makten över
skattemiljarderna och hur situationen i Sverige är av idag, ska såklart inte
förglömmas nämligen

De samhällsfarligaste i Sverige: KLANEN UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/09/07/2020-09-07-de-samhallsfarligaste-i-sverigeklanen-utan-personligt-ansvar/

MYCKET ALLMÄNBILDANDE OM PANDEMI BLUFFEN/BEDRÄGERIGET MOT
MÄNSKLIGHETEN
Publicerat 2020-09-09 citat

Covid-19 enda dödsorsak för endast 6 procent av alla
påstått pandemidöda
USA:s folkhälsomyndighet CDC släppte nyligen en uppdatering som visar att 94
procent av alla amerikaner som officiellt påstås ha avlidit på grund av Covid-19 i
genomsnitt hade 2,6 andra bidragande diagnoser eller till och med dödsorsaker.

MEDICAL TYRANNY

Sverige köpte in Covid-19 testkit redan 2018 av EU! Tala om att vara
förberedd…
Up to 90% of COVID-19 “positive” test results are false, test kits
matching dead viral fragments that pose no infection risk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detta framkommer en månad efter att det i Storbritannien avslöjats att de som en
gång testat positivt sedan registrerats som avlidna i Covid-19 – oaktat hur långt
senare eller av vilka skäl de sedan avled. Samtidigt tillkännages det nu att 90 procent
av alla som testar positivt troligen inte ens har viruset, vilket kan förklara att just 90
procent sedan augusti rapporteras vara asymtomatiska.
Trots dessa sensationella avslöjanden fortsätter
samhällsförstörande nedstängningar och restriktioner runt om i
världen som om inget hänt.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk
https://www.nyatider.nu/covid-19-enda-dodsorsak-for-endast-6-procent-av-alla-pastattpandemidoda/

Citerar lösryckta delar ur artikel av 2020-09-09, citat

Chockbeskedet: Folksamlingar på fler än sex personer
förbjuds i England
Beskedet kommer bara en dryg vecka efter att över 20 000 britter samlats vid
Trafalgar Square i massiva protester mot vad man anser vara en orimlig
nedstängning av det brittiska samhället som har politiska och ekonomiska skäl
snarare än hälsomässiga.
Storbritanniens premiärminister, Boris Johnson, väntas ge mer information senare
under dagen.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://nyadagbladet.se/utrikes/chockbeskedet-folksamlingar-pa-fler-an-sex-personer-forbjudsi-england/

Ben Swan, ca 10 minuter, citat

NEW STUDY SHOWS HYDR0XYCHL0R0QUINE CUTS COVID
DEATH RATE IN HALF
Se videon och sprid vidare dina nätverk
https://truthinmedia.com/study-hydr0xychl0r0qulne-death-rate-half/
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Publicerat 2020-09-09 citat

Testperson allvarligt skadad av Astra Zenecas
coronavaccin
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare
https://nyadagbladet.se/halsa/astra-zeneca-pausar-vaccintester-efter-att-testperson-insjuknat/

Publicerat 2020 av NewsVoice, citat

VÄRLDEN. Vitrysslands president Aleksander Lukashenko
avslöjade sommaren 2020 via mediabyrån BelTA att
Världsbanken och IMF erbjudit landet 940 miljoner dollar
för att införa mycket stränga coronarestriktioner på
samma nivå som i Italien.
Motprestationerna bestod i att Världsbanken och IMF krävde att Vitrysslands
president skulle praktisera stränga utegångsförbud, karantärsregler och
isolering.
Aleksander Lukashenko vägrade att ta emot pengarna och att han hellre sätter sitt
folks intressen över IMF:s och Världsbankens vilja.
Ekonomen Martin Armstrong kommenterar att detta försök att styra Vitryssland
även gäller resten för av världen.
Armstrong menar att IMF och Världsbanken vill krascha varje större
ekonomi med avsikten att köpa upp nationers infrastrukturer.

Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk
https://newsvoice.se/2020/09/aleksander-lukashenko-imf-varldsbanken-coronamutor/

Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad av NewsVoice 2020-09-09, citat

Svenska maffiaklaner
Här kommer den andra maffian in i bilden och det är de verkliga styrande
krafterna i vårt land för bakom 3G, 4G och 5G finns telekomgiganten Ericsson.
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man nog tacka en annan familjeklan i Sverige för: Bonnier-klanen.
Enligt författaren Nikola Majstrovic dominerar och styr familjen
Bonnier bort emot 80 procent av vad som får sägas och tryckas i
svenska medier. Det är också en osynlig hand som skickar fram de av ovan
korrumperade (stora anslag) forskarna Maria Feychting och Anders Ahlbom från

Karolinska, när det gäller att blåljuga för politikerna om att elöverkänslighet är blott ett
hjärnspöke.
Att sedan både Wallenberg och Bonniers går i armkrok
med Rockefeller och Soros och ställer upp med JAS-plan i de krig i
Mellanöstern som ger upphov till misär och flyktingströmmar (Soros)
visar att det finns ett visst samband mellan manschettmaffian och
den importerade.
Utan sanning, ingen förbättring
Mats Löfving har åtminstone tagit bladet ur munnen och beskrivit sanningen.

Nu hoppas vi bara att Försäkringskassans Ulrik Lidwall ska få sina
överordnade att även de tala sanning om ett av det absolut värsta miljöproblem
vi har i vårt land, elektrosmog.

Kan vi få bubblan brista också i detta ärende eller ska maffian
fortsatt tvinga i oss lögnerna?
Text: Ingemar Ljungqvist. Dr Sc 1999 (OIUCM) hälsoredaktör på Almanova.eu
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://newsvoice.se/2020/09/de-svenska-maffiaklanerna-wallenberg-och-bonnier-masteexponeras/
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Mycket allmänbildande, som du inte kommer få se i SVT eller TV4, se
videointervjun, eller höra i SR, eller läsa om i riksmedia, citat

The Lockdown - Plandemic - Economy Recess.
https://www.brighteon.com/363fc36f-5305-44b2-b49a-f6c5e43366a0

Se också denna mycket allmänbildande video, citat

BOUGHT: The Hidden Story Behind Vaccines, Big Pharma
and Your Food
https://www.brighteon.com/eef1e125-0439-4d6b-acce-d02c47cf21d4

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR
VERKAN
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT
ANSVAR ska förpassas till soptippen.
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att
FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs.

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN AV SVERIGES
REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN,
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH
RIKSMEDIA?
STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I
SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,
SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT
ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM
LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET
TILLKOM?

Kom särskilt ihåg
GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN
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ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI
Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot
mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR
DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT
ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET
DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE,
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I
SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH

DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT,
REGIONER OCH KOMMUNER
Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen
VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
Syltryggarnas paradis
Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt
många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära
och kära.
Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati,
rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du
kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream
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tills motsatsen är bevisad
Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering,
jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa
jag värnar framför allt annat.
Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter
Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://soundcloud.com/ulf-bittner
Sweden
e-post voulf56@gmail.com
e-post eueeshealthcare@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

