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

2020-09-15
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!

Studies show countries using hydroxychloroquine have far
fewer COVID 19 deaths
Varför undanhölls nationen Sveriges medborgare hydroxychloroquine av
skolmedicinen? Om skolmedicinens skadar och dödar verksamhet, särskilt
fokus på Sverige Vansinnet! Som uppenbart beskyddar den kriminella
läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen, före nationen Sveriges
medborgare.
En fråga som såklart ska lyftas i debatten, särskilt då av SVT/SR, riksmedia och
de folkvalda politikerna i den mycket samhällsfarliga KLANEN UTAN
PERSONLIGT ANSVAR!
DEN MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
ETT ENORMT HOT OCH HAT EMOT DEMOKRATIN, RÄTTSSÄKERHETEN OCH
NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA
LIVSKVALITET

Den samhällsfarligaste Klanen i Sverige, klanen UTAN PERSONLIGT
ANSVAR har uppenbart inte värnat om nationen Sveriges medborgares liv, hälsa
och framtida livskvalitet, särskilt de äldre, som uppenbart ”avlivats” under 2020.
Det är uppenbart den samhällsfarligaste klanen är KLANEN UTAN
PERSONLIGT ANSVAR i Sveriges regering, riksdag, alla regionerna(fd landsting)
och kommunerna, alla tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, som
inte säkerställt tillsammans att värna särskilt de svaga, utsatta och multisjuka äldre,
de avlivades under pandemin, och alla dessa ovan omnämnda är delansvariga för
det.
Dessa inom denna mycket samhällsfarliga klan har skapat ett
parallell samhälle, där en del av Sveriges medborgare är säkerställda att
vara beskyddade av den mycket samhällsfarliga KLANEN UTAN PERSONLIGT
ANSVAR!
Alltså där lojaliteten och makten finns inom denna mycket
samhällsfarliga klan utan personligt ansvar. Utan konsekvenser har dessa
sammantaget säkerställt att avliva, ett FOLKRÄTTSBROTT mot nationen Sveriges
medborgare, särskilt de svagaste i samhället, de äldre i beroendeställning, som litat
på, men svikits, och dödats, en depopulations agenda mot nationen Sveriges
befolkning.

DU FÖRSTÅR STRAX MERA!
Om skolmedicinens skadar och dödar verksamhet och depopulations agendan i
Sverige blir mer och mer känt World Wide, citat

The Whistleblower Dr Forced To Leave Sweden - Jon
Tallinger on Swedish Healthcare Crisis

Dr. Jon Tallinger was forced to move to Denmark in order to keep working as a
doctor.
His activism for oxygen gas ended with him being banned in all of Sweden, which is a
common fate for any medical staff planning to speak up about wrongdoings in our
healthcare.
Doctor Tallinger has been interviewed by dozens of international media outlets,
who take him seriously.
Whereas in Sweden he was wrongfully smeared and made into pariah, while the
mainstream-media ended up presenting his claims as scandalous headlines – but
only months after the fact, thus claiming many lives all for nothing. This while giving
him no credit.
In this interview we discuss how PC-culture and bureaucracy can end up being
lethal, and Sweden's long-going healthcare crisis.
We also talk how Sweden is different from Denmark.
Sources to back up everything we are discussing:
Slut citat Läs mera och se videointervjun, ca 43 minuter, och sprid vidare om
skolmedicin vansinnet i Sverige
MÅSTE SES, GÅR ATT FÅ SVENSK TEXT TILL, STÄLL IN UNDERTEXTEN TILL
SVENSKA
https://www.youtube.com/watch?v=g4EBPmEmZd4

MÅSTE SES citat

Studies show countries using hydroxychloroquine have far
fewer COVID 19

deaths
Slut citat. Se denna video om 3 minuter och 25 sekunder och sprid vidare i dina
nätverk
https://www.brighteon.com/ecb787a6-022c-4bc8-9bba-f75ae26f86d2

JAMA article affirms benefits of hydroxychloroquine in
treating COVID-19
(Natural News) The Journal of the American Medical Association (JAMA) has
published a new research letter highlighting the proven benefits of
hydroxychloroquine (HCQ) in successfully treating the Wuhan coronavirus
(COVID-19).
Läs mera och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-09-14-jama-article-benefits-of-hydroxychloroquine-treatingcovid-19.html

Publicerat World Wide av dr Mercola 2020-09-15, citerar lösryckte delar ur
denna mycket viktiga artikel, citat

Injectable Biochip for SARS-CoV-2 Detection Near FDA
Approval

Nanotechnology could theoretically be used to make mind-control
systems, invisible and mobile eavesdropping devices, or
unimaginably horrific tools of torture. ~ Adam Keiper
Nanotech Adjuvants in Vaccines
The U.S. Department of Defense is also looking at using nanotech-based adjuvants
in vaccines in lieu of conventional adjuvants known to cause health problems. As
described on the Institute for Soldier Nanotechnologies’ website under strategic
research areas No. 1:28
“Another project focuses on novel means to protect the Soldier against infections.
The approach is to safely intervene in the human immune system through the design
of novel lymphoid- and leukocyte-targeting nanomaterials that concentrate adjuvant
compounds and immunomodulators in immune cell populations to respectively
enhance prophylactic vaccines and anti-microbial therapies.”
The project page 1.6 expounds on the research further, stating: 29
“Protein vaccines do not typically elicit an immune response on their own, and must
combined with adjuvants, compounds that provide inflammatory cues or promote the
immune response to a co-administered antigen. Adjuvant design is made challenging
by the need to strongly drive specific aspects of the immune response while
maintaining a rigorous safety profile for administration to healthy recipients.
Nanotechnology-based approaches that target vaccine adjuvants or
immunomodulators to lymph nodes have the capacity to enhance both the potency
and safety of vaccines, by focusing adjuvant activity in tissues where immune
responses are initiated and avoiding systemic exposure …
Project 1.6 proposes to develop two platform technologies that safely and efficiently
promote immune responses in the vaccination and therapeutic settings: lymph node
targeting amphiphile-adjuvants and immune-targeting amphiphilic ligand-coated
metal nanoparticles.
These two approaches are ideally suited to targeting adjuvant compounds to
lymphoid tissues and immunomodulators to immune cells during infection,
respectively.
In preliminary studies performed with colleagues at the U.S. Army Medical Research
Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), promising results have been obtained in
mouse models of Ebola virus infection using lymph node targeting adjuvants.
Nanotechnology-based adjuvants/immunomodulators focusing particularly on
enhancing affinity maturation and cytotoxic T-cell induction will be developed, and the
research team will partner with USAMRIID to apply these technologies to Ebola and
other vaccines.”
While much of this may still seem too far-fetched to be true to the
average person, we’re at a point now where we need to face the
transhumanist agenda head-on, because it’s being implemented
whether we are aware of it and agree with its prospects or not.

And mRNA vaccines against COVID-19 appear to be one way to get a
large portion of the global population caught in the “net.”
Slut citat Läs hela artikeln, se videon, och sprid vidare i dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/15/profusa-injectablebiosensors.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=202009
15Z2&mid=DM654170&rid=964548677

Publicerat 2020-09-15, citat

Kennedy Jr., CHD Sue Facebook, Zuckerberg and 3 FactCheckers
Slut citat
Mycket viktigt för mänsklighetens, läs hela artikeln och sprid vidare
i dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/15/chd-sue-facebook-zuckerberg-factcheckers.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200915Z2&mid=DM654170&rid
=964548677

Heart attack survivors may benefit more from taking highdose multivitamins than statins, suggests study
https://www.naturalnews.com/2020-09-14-heart-attack-survivors-may-benefit-frommultivitamins.html

Chinese virologist claims to have “smoking gun” evidence
that COVID-19 is lab-created
https://www.naturalnews.com/2020-09-14-chinese-virologist-smoking-gun-evidence-covid19lab-created.html

Citat

Many Will Die For The Covid Lie
Recently AstraZeneca's paused its vaccine clinical trial due to a "potentially
unexplained illness" which Fauci flippantly said is "not uncommon." Many will suffer
and die so that Governor Cuomo's book coddles his fragile ego and hides the
genocide he waged on thousands of elderly New Yorkers.

Fauci will get his payoff and Bill Gates will achieve his eugenicist victory. As the
mindless hordes are programmed by a social media induced imprisonment following
the guidelines of the 2010 Rockefeller Lockstep scenario published in “Scenarios for
the Future of Technology and International Development.”

The CDC had to admit that only 6%, or less than 10,000 deaths, had been directly
attributed to COVID-19 from the beginning. Revealing a plandemic so massive that
we can hardly wrap our minds around it.
Slut citat Se videon om ca 9 minuter och sprid vidare
https://banned.video/watch?id=5f5f8099dc50dc07a1fafa7a

Allmänbildning om nuvarande globalist vansinne, citat

New Rockefeller COVID-19 Action Plan & The UN's NWO
Website As The CDC Goes Door to Door.
Slut citat Se videon om ca 44 minuter och sprid vidare
https://www.brighteon.com/7a573e60-f1b7-4888-af33-7cbeb3756bbd

Mycket allmänbildande om VACCIN VANSINNET, citat

DEL DELIVERS DIRE WARNING TO THE CDC
The HighWire Host Del Bigtree delivers a dire warning to the members of the CDC’s
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), highlighting the devastating
reasons no vaccine like the Covid Vaccine candidates has ever been approved for
human use
Slut citat Se videon om ca 4 minuter och sprid vidare i dina nätverk
https://thehighwire.com/videos/del-delivers-dire-warning-to-the-cdc/

The people behind this insane tyranny need to be held to account.
The crimes they are perpetrating and the lives they are destroying
will not be forgotten. We need to see justice ASAP.

Citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

CDC Admits That People Test Positive for COVID-19 After
Previously Having the Common Cold
The “pandemic” is fake.
People are being forced to wear muzzles, stay six feet apart, have their careers
ruined and live upended over a bunch of bullshit. Trump, Fauci, Birx, Gates, and all
the “experts” around the world are in on it. They know the game that is being played.
There are plenty of doctors and real experts who have spoken up to
blow the whistle about this fraud, but they have been completely
censored, ridiculed, and ignored.
The “pandemic” is currently being sustained by a surge of “cases,” which are due to a
bunch of people idiotically getting tested. Many tests are coming back positive, but
not many people even know what this means.
The CDC has admitted on its own website that positive tests could just mean you
previously had the common cold.
A positive test result shows you may have antibodies from an infection with
the virus that causes COVID-19. However, there is a chance a positive result
means that you have antibodies from an infection with a virus from the same
family of viruses (called coronaviruses), such as the one that causes the
common cold.
Remember this the next time you hear some talking heads talking about how
badly the pandemic is spreading.
Many are shocked that they are “positive” since they had no symptoms of this
“deadly” virus.
What a terrible killer, where you don’t even know you have it until you get tested for it,
eh? The CDC also mentions how you might have ZERO symptoms after contracting
this “novel” virus, for which there is no “cure.”

You may test positive for antibodies even if you have never had symptoms of
COVID-19. This can happen if you had an infection without symptoms, which is
called an asymptomatic infection.”
The people behind this insane tyranny need to be held to account. The crimes
they are perpetrating and the lives they are destroying will not be forgotten. We
need to see justice ASAP.

Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
http://www.renegadetribune.com/cdc-admits-that-people-test-positive-for-covid-19-afterpreviously-having-the-common-cold/

Citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Questioning Vaccine Safety Is Now Popular In the Age of
Covid
How about injecting aluminum, a known neurotoxin and common
vaccine adjuvant?
Certainly, American health agencies can point to the science justifying this
practice—especially since any family that follows the CDC’s childhood vaccine
schedule during the first six months of life will pump over 3,500 mg of aluminum
adjuvant into your baby.
To quote the late Maya Angelou: “When people show you who they are, believe
them.”
Should Americans trust Big Pharma vaccine manufacturers—a
bunch of self-admitted, known criminals and fraudsters—with an
experimental vaccine technology?
One that uses a virus that Big Pharma has failed for years successfully and
safely created?
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://thehighwire.com/questioning-vaccine-safety-is-now-popular-in-the-age-of-covid/

…I WOULDN`T CALL IT A PANDEMIC…
Se och lyssna på denna unga doktor, citat

Young doctor explains why he’s against forced COVID-19
vaccine
Slut citat Se videointervjun
https://www.youtube.com/watch?v=BegGXhBD4Lc

Den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
Citerar lösryckta delar ur mycket viktig och allmänbildande artikel, citat

Rostami: Sverige har i praktiken fått blasfemilagar
Polisens beslut att inte bevilja tillstånd till en islamkritisk sammankomst för
koranbål i Stockholm innebär i praktiken återinförande av blasfemilag i
Sverige. Att sedan politiker från höger till vänster – istället för att försvara
yttrandefriheten – inte begriper bättre än att angripa koranbrännarna
underminerar demokratin och skänker de antidemokratiska islamisterna
legitimitet, skriver Nima Rostami, debattör och advokat.
Enligt islamisk rättstradition, jurisprudens, och rättskällor är hädelse (blasfemi)
straffbelagt. Även kritik av islamiskt helgon, profeten Muhammad och koranen är en
kategori av gärningar för blasfemi. Apostasi, konversion från islam till en annan
religion, särskilt till kristendomen, är strikt förbjudet och straffas med döden.
De flesta muslimska länder anser även att blasfemiska gärningar är brott mot
rikets säkerhet.
I Sverige råder dock grundlagsskyddad tryck- och yttrandefrihet. Detta innebär
även friheten att kritisera heliga skrifter och ideal av vilket slag det må vara.
Yttrandefriheten ska varken censureras eller utsättas för självcensur.
Islamisk jurisprudens definierar ingen gränsdragning beträffande förolämpning av
islam. Shariainspirerade domstolar, klanledare och parallella domstolar dömer i
islamiska länder dem som kritiserar islam, korantexten och profeten Muhammad för
blasfemi.
Den afghanske studenten Parviz Kambakhsh dömdes i Afghanistan år 2007 till
20 års fängelsestraff. Hans ”brott”? Att ha distribuerat en artikel om islams
diskriminerande kvinnosyn.
I Iran dömer islamiska revolutionsdomstolar kvinnor som på offentliga platser tar av
sig slöjan eller konverterar från islam till kristendomen för blasfemi och för brott mot
rikets säkerhet.
I Saudiarabien dömdes bloggaren Raif Badawi till tio års fängelsestraff, 1
000 piskrapp och 1 miljon rialer i böter för att ha ”förolämpat islam”. Vad
bestod förolämpningen av islam av? Raif Badawi hade sagt att judar, kristna,
muslimer och ateister är likvärdiga.
Svenska grundlagar garanterar såväl religionsfrihet som tryck- och yttrandefrihet.
Religionsfriheten innebär dock inte privilegier för religionsutövare att kräva
begränsning av yttrandefriheten.

Religionsfrihet innebär inte heller en inskränkning av andra människors konstnärliga
frihet och kreativitet.
Religionsfrihet innebär absolut inte begränsning av individers och föreningars rätt att
bilda opinion mot religiös fanatism, religionens inflytande i politiken och
statsfinansiering av religiösa samfund.
Polisens beslutsmotivering är skev. Beslutsmotiveringen saknar
uppenbarligen stöd i grundlagar.
Detta är en oroväckande utveckling vi upplever i Sverige. I ett
demokratiskt land med mycket starka tryck- och
yttrandefrihetsgrundlagar ska inte censur och begränsningar av det
fria ordet och manifestationer förekomma.
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://nyheteridag.se/rostami-sverige-har-i-praktiken-fatt-blasfemilagar/

Kalle Hellberg delger i massutskick, citat

Planerna är solklara - Makteliten jobbar hårt för att
Européerna ska utrotas
Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]
Skickat: den 14 september 2020 22:24
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Planerna är solklara - Makteliten jobbar hårt för att Européerna ska utrotas

En ny bok i tre volymer (1:a volymen ute nu) granskar och avslöjar det vi redan vet,
Europa ska utrotas i nuvarande skick och den vita rasen ska bytas ut! Bakom denna
politik står en liten klick av världsliga makthavare och de olika nationernas politiker
följer lydigt deras order. Det är ingen slump att nationella toppolitiker, t ex Merkel,
Macron, Löfven….. för en politik som går ut på att ersätta högintelligenta människor i
sina resp nationer med andra raser med mycket lågt IQ!
Boken, The Blackening of Europe av Clare Ellis,
https://www.bookdepository.com/Blackening-Europe-ClareEllis/9781912975457?ref=bd_ser_1_1

Blackening of Europe är en kritisk analys av Europeiska unionens historiska och
ideologiska ursprung, med särskild hänsyn till konsekvenserna av denna utveckling
för de inhemska européerna som för närvarande riskerar att bli demografiska och
politiska minoriteter i sina egna hemländer.

Uppdelad i tre volymer, Volym I. Ideologier och internationell utveckling spårar
dagens EU: s frön till dess tidigaste teoretiker och till samhällen och den historiska
dynamiken som hjälpte till att skapa det och forma det.
Från greve Richard von Coudenhove-Kalergi till Fabian Society och Frankfurt School,
från spänningar mellan Europa och Mellanöstern till ambitionen att svetsa Eurafrica,
från Kant, kosmopolitaner och upplysningsliberaler upp till nyliberalism och
neokonservatism, den första volymen av Blackening of Europe tillhandahåller en av
de första grundliga analytiska kritikerna av Europeiska unionen ur synvinkel till
inhemska européers rättigheter.
Slut citat

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

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
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
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Sweden
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