”Covid-19 historiens största bedrägeri”

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
2020-09-19
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!

MAKT GALNA FOLKMÖRDARE
Måste ses och spridas vidare, citat

Sky News: Covid-19 historiens största bedrägeri
► Avhoppad australiensisk parlamentariker blir visselblåsare. Sky News kastar
fokus på sakfrågan. Vad sker nu - när massmedia på bästa sändningstid sågar den
sittande regeringen som maktgalna folkmördare...
Källa: armstrong Slut citat. Källa till ovan citerat http://alfheimr.eu/

Bevis för att Covid-19 är bluff!
Kalle Hellberg delger i massutskick, citat
Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]
Skickat: den 18 september 2020 18:31
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Bevis för att Covid-19 är bluff!

I denna artikel finns bevis, den påvisar att endast ca 850 i Sverige dött av viruset.
Ställ pilen på tyska texten och högerklicka, klicka sedan på ”Översätt till
svenska” vid behov.
Slut citat
Direkt länken till artikeln ovan omnämnd, citat

Weltweites Totalversagen: Studie bestätigt völlige
Wirkungslosigkeit aller Corona-Maßnahmen
https://www.journalistenwatch.com/2020/09/08/weltweites-totalversagenstudie/?fbclid=IwAR1gSdqcTGRQQf3umgBIIjtd2HXRcogxxqGBG2NoUYC_LEUci8aqYoJkTlA

Bildens källa https://www.journalistenwatch.com/2020/09/08/weltweites-totalversagenstudie/?fbclid=IwAR1gSdqcTGRQQf3umgBIIjtd2HXRcogxxqGBG2NoUYC_LEUci8aqYoJkTlA

Lars Bern delger 2020-09-19 en mycket viktig och synnerligen allmänbildande artikel,
citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Oligarken Bill Gates
Gates far William H. Gates var en framstående bankir och jurist. Han var dock mest
känd för sitt engagemang i styrelsen för Planned Parenthood som ursprungligen
hette Amerikanska Rashygieniska Sällskapet.
Engagemanget för rashygien var något han hade gemensamt med
tyska nazister och de svenska socialdemokraternas Alva och Gunnar
Myrdal. Detta var ett intresse som fadern förde över till sonen.
År 2009 samlade Gates ett antal av de rikaste amerikanska oligarkerna med Warren
Buffett, David Rockefeller, George Soros, Ted Turner, Oprah och Michael Bloomberg
i spetsen för att diskutera sina tankar om hur man skulle kunna minska världens
befolkning.
Väldigt många menar att slutmålet för Gates engagemang inom
hälsosektorn är just att hitta metoder för att minska antalet
människor.Och där hittar vi nog förklaringen till Gates stora intresse för vacciner.

Vaccinationskampanjer är nämligen ett idealiskt tillfälle att även föra in
steriliserande komponenter som begränsar barnafödandet.

I oktober 2019 arrangerade The Johns Hopkins Center for Health Security i
samarbete med World Economic Forum och Bill and Melinda Gates Foundation en
övning kallad Event 201.
Den var ett genrep inför nästa stora virusepidemi.
Vi hade upplevt ett misslyckat genrep 2009 med svininfluensan som grundlöst
rubricerades av WHO som en farlig pandemi, men som i realiteten var en ytterst
oskyldig influensa med få dödsfall.
Man lyckades dock med pandemilarmet dra igång en omfattande vaccination av
miljontals människor med ödesdigra konsekvenser i form av invalidiserande
biverkningar i form av narkolepsi.
Det hela blev en lysande affär för Big Pharma, så aptiten på något större
har varit stor sedan dess. För att kunna sitta i förarsätet såg Gates till att skaffa sig
ett stort inflytande över WHO inför nästa utbrott. Han är idag en av WHOs
huvudfinansiärer.
Med Coronapandemin har Gates fått sin perfekta storm.
Med hjälp av en fullständigt sanslöst framgångsrik skrämselkampanj i världens
ledande propagandamedier, har man skapat den globala rädsla som behövs för
att kunna motivera Gates vision om att få vaccinera 7 miljarder människor.

Han har även målat upp ett scenario, hur man skall göra
vaccinationen obligatorisk. Hans idé är att människor skall utrustas med
någon form av ID som visar att man är vaccinerad för att få resa fritt. Det som oroar
honom är den starka underströmmen av motstånd mot en överdriven användning av
vacciner. Den ledande i den kampanjen är Robert F. Kennedy Jr.

Kritiken mot Gates för hans ytterst tveksamma vaccinationskampanjer
i Indien och Afrika har skamfilat hans rykte.
Som Rotarian har jag länge störts av Rotarys aktiva stöd till dessa
vaccinationskampanjer. När jag nu ser, hur Gates intrigerar för att försöka tvinga på
mänskligheten en fullständigt sanslös massvaccination, mot en epidemi som inte är
värre än en svår säsongsinfluensa, blir det omöjligt för mig att fortsätta stödja Rotary.

För att inte det motstånd Gates möter skall riskera hans nu iscensatta
vaccinationspropaganda har han investerat ca två och en halv miljard kronor i att
köpa sig en positiv press. Den svenska tidningen Dagens Industri ställde den 17
september villigt upp som propagandaorgan.
I ett långt helt okritiskt idolporträtt, skrivet av hustrun till globalisternas
propagandaorgan DNs chefredaktör Peter Wolodarski, målas Gates upp som
den gode filantropen som vill rädda människoliv.
Där står inget om hans starka engagemang inom
befolkningsbegränsning.
Artikeln är ett nytt bevis för hur våra etablerade medier förvandlats till okritiska
propagandaorgan för den globala oligarkin.
Bristen på en kritisk granskning av makthavare som Bill Gates i våra
etablerade medier är ett hot mot en fri och demokratisk
världsordning.
Lars Bern
Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://anthropocene.live/2020/09/18/oligarken-bill-gates/

Citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

COVID HOAX More & More People Are Coming Out Around
the World
“THE BIGGEST THREAT TO THE HUMAN SOCIETY IS THE
DISCLAIMER OF HCQ”

COVID Fraud – HCQ uitgewerkt NL
This is a report from the Netherlands on the COVID HOAX. The report is entitled:
“THE BIGGEST THREAT TO THE HUMAN SOCIETY IS THE DISCLAIMER OF
HCQ”

The question becomes: how will politicians respond as there is a rising
wealth of evidence that this is nowhere near as serious to warrant what has
been done?
We really need to know if politicians took bribes to pull this off for
the Great Reset, or were they acting out of stupidity because everyone else
was locking down.
We are preparing a report on this subject. The diverse world economy
certainly does not make this a one-solution-for-all fit very well.
Slut citat. Läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/covid-hoax-more-morepeople-are-coming-out-around-the-world/

Senaste The Highwire, se den, citerar lösryckta delar, citat

SOUNDING THE ALARM ON COVID
Celebrated Authors of “Corona: False Alarm” join Del; Fauci’s Love of Vit
D, with Dr. T
Slut citat
https://thehighwire.com/watch/

Måste ses och spridas vidare, ca 4 minuter, citat

The Truth on COVID from Italy!
https://www.brighteon.com/45843028-cb02-4f53-92ef-7db07ef9f877

Måste ses och spridas vidare, citat

Community and World United, We Say No!
https://www.brighteon.com/ede6391a-93c0-429b-a625-4bb96aafea81

Missa inte, mycket allmänbildande, citat

BREAKING: American Doctors Address COVID-19
Misinformation. Hydroxychloroquine Works!!
https://www.brighteon.com/3571f9ae-ec43-4254-8a56-1a931c250888

Publicerat 2020-09-17, citat

Joseph Mercola Shows That A Global Uprising Against
Medical Dictatorship Is Underway
This is a must-read article from a widely-respected medical expert. Since Technocracy is a global
movement, there is now a definable global uprising of resistance taking place to send it all back into
the last century where it belongs. ⁃ TN Editor

After six months of intermittent or in some cases near-continuous
lockdowns, many have reached their limit and uprisings are finally
emerging around the world.
The last week of August 2020 saw gatherings of tens of thousands of individuals in
Berlin,1 London2 and Dublin,3 protesting stay-at-home orders, business closures,
mask and vaccine mandates and Bill Gates’ dictatorial grip on public health matters.
In the U.S., a protest took place August 30, 2020, in Boston, Massachusetts, against
a new student flu vaccination mandate,4 and in Virginia, protesters gathered
September 2 in opposition of unconstitutional COVID-19 mandates.5
These are just a few of the many demonstrations that have taken place in recent
weeks around the world, as people are starting to realize their human rights are being
stripped away over a virus with a lethality on par with that of seasonal influenza and
other pandemic viruses, none of which was responded to with a global shutdown of
economies and forced quarantining of healthy individuals.
COVID-19 — A Massive Brainwashing Scheme?
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.technocracy.news/joseph-mercola-shows-that-a-global-uprising-against-medicaldictatorship-is-underway/

The truth is that this particular Emperor has no clothes on and is,
currently, standing bollock naked, right in front of you. Hard to
believe, but true.
Citerar lösryckta delar ur artikel av 2020-09-17, citat

COVID - Why Terminology Really, Really Matters
Authored by Dr. Malcolm Kendrick,
COVID - Why terminology really, really matters [And the consequences of
getting it horribly wrong]
So, we got Lockdown. The US used the Fauci figure and got locked down. The
world used that figure and got locked down.
That figure just happens to be ten times too high.

I know it is going to be virtually impossible to walk the world back
from having made such a ridiculous, stupid, mistake. There are so many
reputations at stake. The entire egg production of the world will be required to supply
enough yolk to cover appropriate faces.
Of course, it will be denied, absolutely, vehemently, angrily, that anyone got
anything wrong. It will be denied that a simple error, a mix up between case fatality
and infection fatality led to this. It will even more forcefully stated that COVID remains

a deadly killer disease and that all Governments around the world have done exactly
the right thing. The actions were right, the models were correct. We all did the RIGHT
thing. Only those who are stupid, or incompetent cannot see it.
When wrong, shout louder, get angry, double-down, attack your critics in any
way possible. Accuse them of being anti-vaxx, or something of the sort. Dig for the
dirt. ‘How to succeed in politics 101, page one, paragraph one.’
However, just have a look, at the figures. Tell me where they are wrong – if you
can.
The truth is that this particular Emperor has no clothes on and is,
currently, standing bollock naked, right in front of you. Hard to
believe, but true.
So yes, it does seem that ‘the overall clinical consequences of
Covid-19 may ultimately be more akin to those of a severe seasonal
influenza.’
I would like to thank Ronald B Brown for pointing out this catastrophic error, in his
article ‘Public health lessons learned from biases in coronavirus mortality
overestimation.’ I had not spotted it. He did. All credit is his. I am simply drawing your
attention to what has simply been – probably the biggest single mistake that has
ever been made in the history of the world.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk
https://www.zerohedge.com/political/covid-why-terminology-really-reallymatters?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+
-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

https://drmalcolmkendrick.org/2020/09/04/covid-why-terminology-really-matters/

Natural News delger World Wide 2020-09-17, citat

Suddenly, Bill Gates isn’t so sure the FDA can be trusted with
a COVID-19 vaccine
(Natural News) Can the FDA be trusted when it comes to the COVID-19
vaccine?
Many Americans have their doubts, and one high-profile voice expressing concern is
Bill Gates. And if the Microsoft co-founder and passionate vaccine advocate is
concerned, you know it must be really bad.
Of course, his concerns are probably coming from a different place than many of us.
After all, he wants to see the vaccine administered to everyone on the planet, making
statements about the Big Pharma companies developing the vaccine such as: “These
companies are very professional and the benefits of the vaccine here are very

dramatic. Thank goodness that we have this private-sector expertise that we want to
shape into a global public good that gets to everybody on the planet.”
There’s also the fact that he has reportedly been funding the use of a special dye
with nanocrystal quantum dots to be placed into the vaccines that emit near-infrared
light that can be detected using smartphones to signify that a person has been
vaccinated. It’s pretty clear we can’t trust Gates, either.
Gates said the FDA has lost credibility in his mind in recent years. In particular, he
cited recent comments made by FDA Commissioner Stephen Hahn, who has been
accused of exaggerating a Mayo Clinic study’s findings on the benefits of
convalescent blood plasma as a coronavirus treatment.
“We saw with the completely bungled plasma statements that when you start
pressuring people to say optimistic things, they go completely off the rails. The FDA
lost a lot of credibility there,” he said.
Of course, he failed to mention an even bigger problem with Hahn, which is his
insistence that hydroxychloroquine is causing harm to patients despite scientific and
anecdotal evidence to the contrary from doctors who have successfully used this
treatment. That’s probably pretty convenient for his mass vaccination agenda, so we
won’t see him criticize anyone suppressing HCQ any time soon.
The FDA will have to approve any coronavirus vaccine before it can go to market.
Gates told CNBC that of all the pharmaceutical companies working on a vaccine,
only Pfizer has the potential to deliver one in a matter of weeks. Not surprisingly,
the Gates Foundation owns shares of Pfizer.
Most Americans are skeptical of any coronavirus vaccine
Slut citat. Läs hela artikeln
https://www.naturalnews.com/2020-09-17-bill-gates-isnt-sure-fda-can-be-trusted-covid-19vaccine.html#

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
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
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https://soundcloud.com/ulf-bittner
Sweden
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