The pandemic fraud cannot survive that kind of exposure.How They Pulled Off The ‘Pandemic’ - Making a Killing with COVID-19 Staten kan inte tvångsvaccinera de svenska medborgarna – Läs dina rättigheter!
….den höga dödligheten vi hade ett tag här i Sverige det var helt och hållet ett

politiskt ansvar…..
SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN

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
2020-09-17
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
COVID-19 PANDEMIN ETT ENORMT BEDRÄGERI MOT
MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE
HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK!

Till och med SVT/SR, TV4 och all riksmedia kan publicera(free of copyright)och delge
tittarna och läsarna i nationen Sverige/ medborgarna, om detta mycket
allmänbildande
Publicerat 2020-09-16, måste ses och spridas, citat

How They Pulled Off The ‘Pandemic’
– An Animated Film Explanation By David Icke
We release this free of copyright and so please share, download and post
wherever you can. Let’s make this go globally viral.

Slut citat
Se videon om 16 minuter och sprid vidare i alla dina nätverk
https://davidicke.com/2020/09/16/how-they-pulled-off-the-pandemic-an-animated-filmexplanation-by-david-icke/

Om du ännu inte sett denna video, se den och sprid vidare i dina nätverk

The Sars Cov2 Master Plandemic II
https://www.brighteon.com/793d8615-42fb-4840-aea1-b253e1b43a89

Finns också här, med ännu mera ur serien av videos
https://plandemicseries.com/

COVID-19 PANDEMIN SOM VANLIG INFLUENSA, alltså tvärtemot WHO:s
skräckpropaganda! Det går således inte att lita på WHO, världsmedia, SVT/SR,
riksmedia och den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR!
Lars Bern delger 2020-09-17 en mycket allmänbildande och viktig videointervju, citat

Ännu en influensa som proklamerats som en pandemi
Slut citat
Du kan se och höra Lars Bern bl.a. delge följande i videointervjun, citat
….den höga dödligheten vi hade ett tag här i Sverige det var helt och

hållet ett politiskt ansvar…..
Slut citat
Se hela videointervjun med Lars Bern och sprid vidare i alla dina nätverk
https://anthropocene.live/2020/09/17/annu-en-influensa-som-proklamerats-som-en-pandemi/

Fauci admits vitamins C, D minimize risk of COVID-19
infection
https://www.naturalnews.com/2020-09-16-fauci-admits-vitamins-c-d-minimize-risk-of-covid19infection.html

VACCIN VANSINNET/SKOLMEDICIN VANSINNET KOMMER VÄCKA
VÄRLDENS MÄNSKLIGHET
Community and Countries United! We Say NO!
Children’s Health Defense is proud to stand with organizations and countries as we
work together to pushback on medical mandates, unsafe vaccines, and increasingly
totalitarian governments.
In the coming months, these issues will be front and center in discussions around the
world as people decide whether to cling tightly to their freedoms or blindly follow
whatever edicts are put in place by corrupt government officials and profit-driven
corporations.
The making of this video was accomplished through the teamwork of organizations
and individuals who will not stand by and watch liberty be stripped away from citizens
little by little until total tyranny reigns.
Please join us in standing up and demanding that our individual and medical freedom
rights are forever protected.
The time to be courageous is now. Please share this video far and wide.
Slut citat. Sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.youtube.com/watch?v=bYKGXDm3a00

Finns även här
https://www.brighteon.com/ede6391a-93c0-429b-a625-4bb96aafea81

Children’s Health Defense and RFK Jr. release “message
of unity” video calling for health freedom advocates to
#StandFirm against vaccine mandates
Läs hela artikeln, se videos, sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-09-16-childrens-health-defense-unity-video-standfirmagainst-vaccine-mandates.html

Citerar lösryckta delar ur artikel, citat

Huge Anti-Bill Gates Mural Appears in Melbourne as
Crowds Chant ‘Arrest Bill Gates’ at Protests
The mural was signed by @Lushsux, an anonymous resistance artist known for
trolling powerful figures.
Meanwhile growing protests in Australian cities continue to demand Bill Gates
face charges of crimes against humanity.
The crowd has broken into chants of "arrest Bill Gates" at the anti-lockdown protest
at Parliament House in Melbourne @theage. The crowd has grown considerably
since midday. pic.twitter.com/T13u3s7Ld7
— Rachael Dexter (@rachael_dexter) May 10, 2020
Robert F. Kennedy, Jr. thanked the street artist for “striking a blow” for freedom.
“Thanks to Lushsux for striking this blow for freedom Down Under.
“Rupert Murdoch’s News and Vaccine empire have aligned with Bill Gates’s
international health agency cartel to make Australia the proving grounds for their
“Great Reset;” the global devolution from democracy to medical fascism,” continued
Kennedy, Jr.
Läs mera
https://newspunch.com/huge-anti-bill-gates-mural-appears-in-melbourne-as-crowds-chantarrest-bill-gates-at-protests/

UNIVERSITY OF WATERLOO DOCTOR & PROFESSOR
REFERS TO COVID-19 AS A “FAKE EMERGENCY”
Läs mera
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2020/09/17/university-of-waterloo-doctorprofessor-refers-to-covid-19-as-a-fake-emergency/

Verkligheten och sanningen vill alla veta om i detta ämne;
2020-09-16, citat

Coronavirus whistleblower speaks out about possible
COVID origin on 'Tucker'
1 860 504 visningar•Hade premiär 15 sep. 2020
Slut citat
Läs mera
MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE
https://www.youtube.com/watch?v=qFlqXPl_hZQ

Publicerat 2020-09-15, citat

InDoctorNation – Making a Killing with COVID-19
Wikipedia and other Establishment ‘fact checkers’ are having an attack of apoplexy
describing this documentary as an anti-vaccine, conspiracy-theory smorgasbord.
Remove the word theory, and the statement is accurate.
In fact, it is one of the most truthful and enlightening video
commentaries you will ever see.
It follows the money and finds massive political and scientific corruption. It includes a
major segment featuring Dr. David Martin, who uncovered who patented the
coronavirus years before it was known to the public.
This feature-length documentary also exposes the nefarious roles of the WHO,
Bill Gates, Tedros Adhanom, and Anthony Fauci.
Even though this video was banned on YouTube and every
Establishment social-media platform, it broke all previous records and,
within just the first few days, was viewed online by almost a billion people
worldwide.
That’s what is causing the apoplexy.
The pandemic fraud cannot survive that kind of exposure.

Slut citat Läs mera och se videon och sprid vidare
https://redpilluniversity.org/2020/09/15/indoctornation-making-a-killing-with-covid-19/

Citat

Staten kan inte tvångsvaccinera de svenska medborgarna –
Läs dina rättigheter!
Det finns en svensk grundlag som skyddar för kroppslig integritet och rörelsefrihetsskydd.
Enligt den svenska Regeringformens andra kapitel om ”de grundläggande fri- och
rättigheterna” är varje svensk medborgare och andra som befinner sig på svenskt
territorium gentemot det allmänna skyddade mot påtvingat kroppsligt ingrepp.
Den svenska staten, regioner och kommunerna får alltså inte genom tvång sticka in
en kanyl i någon människa. Inte heller får de tvinga någon att inta något via munnen.
Detta gäller också föräldrar som inte vill vaccinera sina barn enligt
vaccinationsprogrammet!
Läs artikeln här, spara den på din dator o ta med den nästa gång du möter sjukvården!
Slut citat Läs hela artikeln. Sprid vidare i alla nätverk
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/16/staten-kan-inte-tvangsvaccinera-de-svenska-medborgarna-lasdina-rattigheter/

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
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