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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 
 

 

2020-09-11 

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 
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Mycket viktig och allmänbildande artikeln av Lars Bern 2020-09-10, citerar lösryckta 
delar ur artikeln, citat 
 

”Det handlar om vår värdighet och våra liv som människor i denna 

värld av manipulationer och bedrägerier från västvärldens 

makthavare.” 

 ”Detta handlar om att rädda vårt fria västliga samhälle undan 

försöket att tvinga på oss en ny elitistisk världsordning byggt på 

denna iscensatta pandemi.” 

Falsklarm om Coronan! 

 Jag har just läst boken med den rubricerade titeln, skriven av de tyska professorerna 
Suchrit Bhakdi (mikrobiologi och infektionsepidemiologi) och Karina Reiss (biokemi, 
infektioner, cellbiologi och medicin). Den har översatts till svenska av Karneval förlag 
och är synnerligen lättläst på några timmar.  

Denna bok är idag en absolut MUST READ! Den är en färskvara som 

skall läsas nu. 

Jag har tidigare skrivit om en krönika som redogör för en vetenskaplig artikel med 
titeln Countering the Second Wave with Facts, not Misconceptions med 
Nobelpristagaren och Harvardprofessorn Michael Levitt som en av fyra författare. 

Den artikeln är en mycket kritisk granskning av hanteringen av Coronapandemin av 
det politiska och medicinska etablissemanget runt om i världen. Bokens författare ger 
samma bild som Levitt men givetvis betydligt utförligare och detaljrikare. 

Jag har även nyligen skrivit en krönika som visar hur det skolmedicinska 
etablissemanget med Coronapandemins olika åtgärder jagar en skugga istället för att 

https://www.karnevalforlag.se/bocker/falsklarm-om-coronoa/
https://anthropocene.live/2020/08/24/det-medicinidustriella-komplexet-har-tagit-strupgrepp/
https://anthropocene.live/2020/09/06/att-jaga-en-skugga/
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ta itu med verkliga hälsoproblem. Mina slutsatser där finner även starkt stöd i den 
aktuella boken. 

Jag hinner inte här ge en mer detaljerad beskrivning av boken utan ser det som 
angeläget att ni alla köper den och läser den. 

Därefter måste ni sprida de insikter boken ger till alla ni känner. 

Detta handlar om att rädda vårt fria västliga samhälle undan 

försöket att tvinga på oss en ny elitistisk världsordning byggt på 

denna iscensatta pandemi. 

Det handlar om vår värdighet och våra liv som människor i denna 

värld av manipulationer och bedrägerier från västvärldens 

makthavare. 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
 
https://anthropocene.live/2020/08/24/det-medicinidustriella-komplexet-har-tagit-strupgrepp/ 
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Citat 

Corona Fehlalarm? Buchlesung und Diskussion Kiel 05.09. 

Slut citat 

Denna video är på tyska, men går att få översättning till svenska, bara att ställa in, ca 

2 timmar och 28 minuter, där du få se författarna till boken Falsklarm om corona? 

Karina Reiss och Sucharit Bhakdi föreläsa inför publik. 

Se den och sprid vidare i dina nätverk 

https://www.youtube.com/watch?v=euTwgDZ0czc 

 

Citerar lösryckta del ur förlagets presentation av boken Falsklarm om corona, citat 

Karina Reiss, Sucharit Bhakdi 

Falsklarm om corona? 

Coronaviruspandemin 2020 – fakta och analyser 

I boken Falsklarm om corona? ifrågasätter de två tyska forskarna Sucharit Bhakdi 

och Karina Reiss flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av den nya 

coronaviruspandemin. 

– Det nya coronaviruset är exceptionellt farligt! 

– Det kan bara bekämpas genom stränga restriktioner som lockdown! 

https://www.youtube.com/watch?v=euTwgDZ0czc
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– Det kan bara besegras med nya vacciner! 

Dessa påståenden ses av många som självklara sanningar och ligger till grund för 

den coronastrategi som tillämpas av nästan alla världens regeringar. 

Men är dessa påståenden sanna? 

Nej, menar Sucharit Bhakdi och Karina Reiss. I Falsklarm om corona? analy-

serar de den nya pandemin och hur den har hanterats. Bland annat drar de 

följande slutsatser: 

– SARS-CoV-2 är inte farligare än andra luftvägsvirus som vi har lärt oss att leva 

med. 

– Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongsinfluensa. 

– Drakoniska motåtgärder är kontraproduktiva eftersom de orsakar större skador än 

viruset. 

– Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är delvis immuna och 

då skadorna av vaccinerna kan bli stora. 

”Vi sköt mygg med kanoner och myggen surrar obesvärat vidare. Samtidigt 

raserade vi under loppet av några månader grundpelarna i hälso- och 

sjukvårdssystemet, ekonomin och samhället vilket kan få mycket allvarliga 

följder på lång sikt.” 

1:A PÅ DER SPIEGELS BESTSELLERLISTA 

1:A PÅ BESTSELLERLISTAN PÅ AMAZON.DE 
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OM FÖRFATTARNA 

Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med inriktning på mikrobiologi 

och infektionsepidemiologi. Han var tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk 

mikrobiologi och hygien vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz och har 

publicerat över 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Karina Reiss är professor och forskare vid Christian Albrechts-universitetet i Kiel med 

inriktning på biokemi, infektioner, cellbiologi och medicin. Hon har publicerat över 60 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Sucharit Bhakdi och Karina Reiss har tidigare publicerat boken Schreckgespenst 

Infektionen: Mythen, Wahn und Wirklichkeit (2016). 

 UR BOKEN 

”Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut” 

Luftvägsvirus är en betydande dödsorsak över hela världen och beräknas varje år ge 

upphov till mellan två och tre miljoner dödsfall. Många virus är ansvariga. 

Nu har en ny medlem lagts till listan. Precis som är fallet vid andra virus utgör SARS-

CoV-2-viruset ett hot främst mot äldre människor med allvarliga bakomliggande 

sjukdomar. Beroende på land och region dör mellan 0,02 och 0,4 procent av dem 

som fått infektionen, vilket är jämförbart med säsongsinfluensa. SARS-CoV-2 ska 

därför inte tilldelas någon speciell betydelse som luftvägspatogen. 

SARS-CoV-2-epidemin var aldrig någon epidemi av nationell 

angelägenhet. Tillämpningen av undantagsregler i 

smittskyddslagstiftningen var ogrundad.  
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I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut och att de 

preventiva åtgärderna vållade irreparabla indirekta skador på alla livets områden. 

Ändå fortsatte regeringen sitt destruktiva korståg mot spökviruset och åsido-

satte därmed fundamentet i en sann demokrati. 

När du läser dessa rader är ett stort experiment med människor på 

väg att förverkligas med genbaserade vacciner vars olycksbådande 

risker aldrig har avslöjats för de tusentals ovetande 

försökspersonerna. 

Med denna lilla bok vill vi vittna om hur vårt arv från upplysningstiden håller på 

att förskingras. Må den väcka Homo Sapiens och sporra henne att göra skäl för 

sitt namn. Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut. 

Sucharit Bhakdi och Karina Reiss 

Slut citat 

Läs mera, sprid vidare och köp boken  

https://www.karnevalforlag.se/bocker/falsklarm-om-coronoa/ 

 
 
2020-09-10  MYCKET ALLMÄNBILDANDE OM PÅGÅENDE BEDRÄGERI/MEDICAL 
TYRRANNY MOT MÄNSKLIGHETEN citat 
 

Heading Back Into Lockdown – The Puppets Read Their 

Script – David Icke Dot-Connector Videocast – Please 

Share To Defeat Censorship 

https://www.karnevalforlag.se/bocker/falsklarm-om-coronoa/
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Se videointervjun och sprid vidare i dina nätverk 
https://davidicke.com/2020/09/10/heading-back-into-lockdown-the-puppets-read-their-script-
david-icke-dot-connector-videocast-please-share-to-defeat-censorship/ 

 
 
 
2020-09-10 citat 

Tanzanias president ironiserade kring märkliga resultat för 

corona-tester 

Tidigare i år höll Tanzanias president John Magufuli en presskonferens där han 
ifrågasatte huruvida testerna som görs på coronaviruset verkligen har validitet. 
Bland annat visade testerna ”coronapositiva” resultat för en get, en 
papayafrukt och motorolja. 

Allt fler ifrågasätter nu huruvida gällande testmetoder faktiskt är ändamålsenliga och 
huruvida den så kallade coronapandemin verkligen kan betraktas som en pandemi. 
Tanzanias president John Magufuli var tidigt ute med sådan kritik redan i maj när han 
ironiserade kring löjeväckande resultat från att ha prövat coronatester man fått från 
Världshälsoorganisationen. 

En grupp läkare nära presidenten överlämnade ett antal tester till 

laboratorium som man informerade var tester från riktiga människor, 

innehållande prover från olika djur såsom getter, kwarefågel och 

även olika frukter såsom jackfruit och papaya, där många av dem 

testade positivt för coronavirus.  

Till och med bilolja testades positivt och uppenbarligen visade sig 

innehålla liknande sammansättningar som viruset – eller så är det 

något med testerna som är ”väldigt fel’’ som Presidenten uttryckte 

det. 

Slut citat 

https://davidicke.com/2020/09/10/heading-back-into-lockdown-the-puppets-read-their-script-david-icke-dot-connector-videocast-please-share-to-defeat-censorship/
https://davidicke.com/2020/09/10/heading-back-into-lockdown-the-puppets-read-their-script-david-icke-dot-connector-videocast-please-share-to-defeat-censorship/
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Läs hela artikeln och se videon och sprid vidare i dina nätverk 

https://nyadagbladet.se/vetenskap/tanzanias-president-ironiserade-kring-markliga-resultat-for-

corona-tester/ 

 

2020-09-10, citat 

Astra Zeneca Claims It Needs Liability Protection for Its 

COVID Vaccine 

Läs mera 

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/09/10/astra-zeneca-claims-it-needs-

liability-protection-for-its-covid-vaccine.aspx  

 

2020-09-11 citat 

Globalist Vaccine Triggers Kill Switch Inside Human Cells 

Alex Jones exposes the 'kill switch' hidden in the mandatory vaccines Bill Gates is 

pushing on the public. 

Se denna video om ca 21 minuter, mycket allmänbildande om 

pågående MEDICALL TYRANNY 

https://banned.video/watch?id=5f5ab013af4ce8069e73c518  

 

 

https://nyadagbladet.se/vetenskap/tanzanias-president-ironiserade-kring-markliga-resultat-for-corona-tester/
https://nyadagbladet.se/vetenskap/tanzanias-president-ironiserade-kring-markliga-resultat-for-corona-tester/
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/09/10/astra-zeneca-claims-it-needs-liability-protection-for-its-covid-vaccine.aspx
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/09/10/astra-zeneca-claims-it-needs-liability-protection-for-its-covid-vaccine.aspx
https://banned.video/watch?id=5f5ab013af4ce8069e73c518
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2020-09-10 citat 

THE PANDEMIC: HINDSIGHT IS 2020 

From the Imperial Model that triggered global panic, to the doctors, scientists, 

and journalists reporting unbiased #Covid19 data, we look at moments that 

made The HighWire a “go-to” source for reliable facts on COVID. 

Se och sprid vidare i dina nätverk, mycket allmänbildande 

https://thehighwire.com/watch/’ 

 

EXCLUSIVE: COVID VACCINE PATENT WARNED OF 

“DELIBERATE CORONAVIRUS RELEASE” 9 MONTH’S 

BEFORE COVID-19 

https://truthinmedia.com/exclusive-covid-vaccine-patent-warned-deliberate-release-9-months-

before-covid-19/ 

2020-09-10 citat 

“Serious adverse event” in AstraZeneca’s COVID-19 vaccine 

trial revealed as spinal inflammation disorder caused by toxic 

adjuvants 

https://www.naturalnews.com/2020-09-10-serious-adverse-event-astrazeneca-covid19-vaccine-

trial-spinal-inflammation-disorder.html 

 

 

https://thehighwire.com/watch/
https://truthinmedia.com/exclusive-covid-vaccine-patent-warned-deliberate-release-9-months-before-covid-19/
https://truthinmedia.com/exclusive-covid-vaccine-patent-warned-deliberate-release-9-months-before-covid-19/
https://www.naturalnews.com/2020-09-10-serious-adverse-event-astrazeneca-covid19-vaccine-trial-spinal-inflammation-disorder.html
https://www.naturalnews.com/2020-09-10-serious-adverse-event-astrazeneca-covid19-vaccine-trial-spinal-inflammation-disorder.html
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2020-09-10  MYCKET ALLMÄNBILDANDE, SE DENNA, citat 

COVID-19 är en del av Agenda 2030 

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/covid-19-ar-en-del-av-agenda-2030/#more-3106 

 

MYCKET ALLMÄNBILDANDE. Läs denna artikel, citat 

The Global Reset – Tyrannernas plan för världen 

Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är 

inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som 

riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter.  

Tyrannerna har nu tagit över för att med tvång styra oss in i en 

“klimatsmart” och “hälsosam” värld genom World Economic Forums 

nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset. 

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-reset-tyrannernas-plan-for-varlden/#more-2925  

 

MEDICALL TYRANNY en globalistisk agenda mot mänskligheten 

Citat 

Den mest tydliga och Klockrena förklaringsmodellen 

hittills 

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/covid-19-ar-en-del-av-agenda-2030/#more-3106
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-reset-tyrannernas-plan-for-varlden/#more-2925
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Slut citat 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, mycket allmänbildande! 

https://www.bitchute.com/video/vsgF7h4vlvJd/?fbclid=IwAR2rNGnJbiEzm02ohS8glhEAvQm3m
mCjPKDqvEsNoHfu6YvCS7a4WKNMkOs 

 

FOLKRÄTTSBROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

Verkligheten 2020, MEDICAL TYRANNY, skolmedicinen en skadar och dödar 

verksamhet, inte bara i Sverige, fullständigt vansinne, citat 

 

Doctor Speaks Out About SYSTEMATIC KILLING of OLD 

PEOPLE 

Slut citat 

Sprid vidare i dina nätverk 

https://www.brighteon.com/a3ac9f2b-e1fa-4ed4-a98c-7cb8c2c3803a 

 

https://www.bitchute.com/video/vsgF7h4vlvJd/?fbclid=IwAR2rNGnJbiEzm02ohS8glhEAvQm3mmCjPKDqvEsNoHfu6YvCS7a4WKNMkOs
https://www.bitchute.com/video/vsgF7h4vlvJd/?fbclid=IwAR2rNGnJbiEzm02ohS8glhEAvQm3mmCjPKDqvEsNoHfu6YvCS7a4WKNMkOs
https://www.brighteon.com/a3ac9f2b-e1fa-4ed4-a98c-7cb8c2c3803a


MEDICAL TYRANNY FOLKRÄTTSBROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

”Detta handlar om att rädda vårt fria västliga samhälle undan 

försöket att tvinga på oss en ny elitistisk världsordning byggt på 

denna iscensatta pandemi.” 

SARS-CoV-2-epidemin var aldrig någon epidemi av nationell 

angelägenhet. Tillämpningen av undantagsregler i 

smittskyddslagstiftningen var ogrundad.  

Globalist Vaccine Triggers Kill Switch Inside Human Cells 

COVID-19 är en del av Agenda 2030 

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

 

Plandemic - How "big tech" control the narrative 

Måste ses, ca 4 minuter, mycket allmänbildande 

https://www.brighteon.com/852931bf-9885-4470-a36b-77abd533c5a7 

 

Citat 

Dr. Petrella: 'It is Going to be the Most Terrible Vaccine of 

All' 

RESIST THE SCAMDEMIC, SAYS DR. PETRELLA! 

Originally uploaded to Youtube on August 24, 2020, but was taken down within 

1 minute. 

Slut citat 

Måste se, ca 7 minuter, sprid vidare 

https://www.brighteon.com/58a92e0a-b9e0-4d1e-ad7d-1d0899a0ee76 

 

 

 

 

https://www.brighteon.com/852931bf-9885-4470-a36b-77abd533c5a7
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

Kom särskilt ihåg 

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

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? 
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AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR 

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 

 



MEDICAL TYRANNY FOLKRÄTTSBROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

”Detta handlar om att rädda vårt fria västliga samhälle undan 

försöket att tvinga på oss en ny elitistisk världsordning byggt på 

denna iscensatta pandemi.” 

SARS-CoV-2-epidemin var aldrig någon epidemi av nationell 

angelägenhet. Tillämpningen av undantagsregler i 

smittskyddslagstiftningen var ogrundad.  

Globalist Vaccine Triggers Kill Switch Inside Human Cells 

COVID-19 är en del av Agenda 2030 

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

 

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  
media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det 
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 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

