OM COVID-19 BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN

Covid-19 är inte ett kallt virus, men ett väl behandlingsbart tillstånd
med en dödlighet jämförbar med säsongsinfluensan.
Det är därför inte ett dödligt virus, utan ett behandlingsbart
tillstånd.
Samtidigt finns det en prisvärd, säker och effektiv terapi tillgänglig
för dem som visar svåra symtom på sjukdom i form av HCQ
(hydroxyklorokin), zink och AZT (azitromycin).
Knappast någon behöver dö nu.

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

2020-09-23
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!
NO MORE MEDICAL TYRANNY

OM COVID-19 BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN

Covid-19 är inte ett kallt virus, men ett väl behandlingsbart tillstånd
med en dödlighet jämförbar med säsongsinfluensan.
Det är därför inte ett dödligt virus, utan ett behandlingsbart
tillstånd.
Samtidigt finns det en prisvärd, säker och effektiv terapi tillgänglig
för dem som visar svåra symtom på sjukdom i form av HCQ
(hydroxyklorokin), zink och AZT (azitromycin).
Knappast någon behöver dö nu.

MÅSTE SES och spridas vidare
Den svenska läkaren Mikael Nordfors, ett föredöme med ryggrad, mod och
civilkurage, deltog 2020-09-19 i London, se denna och sprid vidare i alla dina
nätverk, ca 9 minuter, citat
Mikael Nordfors Speaks On Freedom Day Trafalgar Square 19/9 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Crpq5Gf1LNs

MÄSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE
Citerar lösryckta delar ur en mycket viktig och allmänbildande artikel publicerad av
Lars Bern 2020-09-22, citat

Brev från 400 läkare
Detta öppna brev har skrivits under av över 400 belgiska läkare och
av över 1000 av annan sjukvårdspersonal. Brevet är ställt till alla
belgiska myndigheter och alla belgiska medier den 5 september
2020.
Vi, belgiska läkare och sjukvårdspersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över hur
situationen kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset har hanterats under de senaste
månaderna.

Vi uppmanar politikerna att vara oberoende och kritiskt informerade i
beslutsprocessen och i det allmänna genomförandet av corona-åtgärder.
Vi efterlyser en öppen debatt, där alla experter är representerade utan någon form av
censur.

Efter den inledande paniken kring covid-19 visar nu observerade
fakta en helt annan bild – det finns inga medicinska motiv för någon
krispolitik längre.
Den nuvarande krishanteringen har blivit totalt oproportionerlig och orsakar
mer skada än vad den gör nytta.
Det är därför inte ett dödligt virus, utan ett behandlingsbart tillstånd.
Covid-19 är inte ett kallt virus, men ett väl behandlingsbart tillstånd med en
dödlighet jämförbar med säsongsinfluensan.
Samtidigt finns det en prisvärd, säker och effektiv terapi tillgänglig för dem
som visar svåra symtom på sjukdom i form av HCQ (hydroxyklorokin), zink och
AZT (azitromycin).

Snabbt tillämpad leder denna terapi till återhämtning och förhindrar
ofta sjukhusvård. Knappast någon behöver dö nu.
Vi beklagar WHO:s roll i detta, som har krävt att den infodemic (dvs. alla
avvikande åsikter från den officiella diskursen, inklusive av experter med olika
åsikter) ska tystas av en aldrig tidigare skådad mediacensur.43 44
Vi uppmanar snarast medierna att ta sitt ansvar här!
Vi kräver en öppen debatt där alla experter hörs.
Nödlagar kontra mänskliga rättigheter

Den allmänna principen om god förvaltning kräver att
proportionaliteten i regeringsbesluten ska vägas upp mot bakgrund av de
högre rättsliga normerna: all inblandning från regeringens sida måste följa de
grundläggande rättigheterna såsom de skyddas i Europakonventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Inblandning från offentliga myndigheter är endast tillåten i
krissituationer. Med andra ord måste diskretionära beslut stå i proportion till en
absolut nödvändighet.

De åtgärder som för närvarande vidtas rör inblandning i utövandet av bland annat
rätten till respekt för privat- och familjeliv, tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet, yttrandefrihet och mötes- och föreningsfrihet, rätten till utbildning osv.,
och måste därför följa de grundläggande rättigheterna såsom de skyddas av
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
(Europakonventionen).
Till exempel i enlighet med artikel 8.2 i Europakonventionen är
ingrepp i rätten till privatliv och familjeliv tillåten endast om
åtgärderna är nödvändiga med tanke på den nationella säkerheten, den
allmänna säkerheten, landets ekonomiska välbefinnande, skyddet för den allmänna
ordningen och förhindrandet av brott, skyddet för hälsan eller skyddet av andras
rättigheter och friheter, skall den regeltext som ingreppet grundar sig på vara
tillräckligt tydlig, förutsebar och proportionerlig i förhållande till de eftersträvade
målen.45
Den förutspådda pandemin av miljontals dödsfall tycktes svara på dessa
krisförhållanden, vilket ledde till inrättandet av en nödsituation regering.
Nu när de objektiva fakta visar något helt annat, är villkoret att
agera på annat sätt (ingen tid att utvärdera grundligt om det finns en
nödsituation) inte längre på plats.
Covid-19 är inte ett kallt virus, men ett väl behandlingsbart tillstånd
med en dödlighet jämförbar med säsongsinfluensan. Det finns med
andra ord inte längre något oöverstigligt hinder för folkhälsan.
Det råder inget undantagstillstånd.
Enorma skador som orsakas av den nuvarande politiken
Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

Artikeln bifogas också detta massutskick som pdf fil

Se och lyssna, och lär, av vad Robert F. Kennedy Jr delgav mänskligheten 29
augusti 2020, citat
POWERFUL: Robert F. Kennedy Jr. Delivers Speech In Berlin- August
29, 2020
https://banned.video/watch?id=5f4d319e838dfb0597dce1bc

Ben Swan 2020-09-22, se denna om ca 10 minuter, om Covid-19
bedrägeriet/vansinnet, citat
UK INSTITUTES NEW SECOND LOCKDOWN- BUT IS IT BASED ON
FAULTY DATA
https://truthinmedia.com/uk-new-second-lockdown/

Untested 5G radiation linked to adverse health effects, warn UK
researchers
https://www.naturalnews.com/2020-09-22-untested-5g-radiation-linked-to-adverse-healtheffects.html

BIOWARFARE: Chinese communists “intentionally” unleashed
“Frankenstein” COVID-19, says Wuhan scientist
https://www.naturalnews.com/2020-09-22-chinese-communists-intentionally-unleashedfrankenstein-covid-19-says-scientist.html

Expert Exposes Fauci’s CRIMINAL Violations
https://banned.video/watch?id=5f610c39dc50dc07a1fe8013

Skolmedicinens skadar och dödar verksamhet

Pharma Death Clock website launched: Find out how many
millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000
https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescript
ion_drug_deaths.html

Citat

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000...
BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE
NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF
TERRORISM COMBINED...
While drug companies profit billions, people are dying by the
millions.

https://pharmadeathclock.com/

Noteras särskilt: Den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT
ANSVAR beskyddar uppenbart skolmedicinens/Big Pharmas skadar och dödar
verksamhet.
Alltså politikerna i Sveriges regering, riksdagen, alla Sveriges regioner(fd
landsting) och kommuner, den samhällsfarligaste KLANEN i Sverige, alla utan
personligt ansvar, tillsammans med deras lakejer/följare tjänstemän/kvinnor inom
stat. regioner (fd landsting) och kommuner, alla UTAN PERSONLIGT ANSVAR,
dessa borgar för att skadar och dödar verksamheten inom skolmedicinen beskyddas.
Vilket lagstöd har den samhällsfarligaste klanen för detta
fullständiga vansinne?
Var finns stöd för skadar och dödar verksamheten i de mänskliga
rättigheterna?

YouTube takes down Andrew Kaufman talk/ go to Bitchute
Du kan se den nedtagna “Dr. Andrew Kaufman Addresses Trafalgar Square
Protest - London September 19th, 2020” här
https://www.lewrockwell.com/political-theatre/youtube-takes-down-andrew-kaufman-talk-go-tobitchute/
https://www.brighteon.com/ab997410-2f99-4cab-9a02-2b89a8114298
https://lbry.tv/@Truth_Comes_to_Light:6/Dr-Andrew-Kaufman---September-19,-2020-TrafalgarSquare:f?r=H8jrnYFZ3cCBFibBc1yidT6XAnJCskQj
https://www.bitchute.com/video/DA2VLsz2cltb/

Mycket allmänbildande, citat
RED ALERT! Fast Tracked COVID-19 Vaccine Could Lead To Massive
Death Rate of 80%
https://banned.video/watch?id=5f1f56d068370e02f29f0021

Den Samhällsfarligaste Klanen i Sverige är uppenbart KLANEN
UTAN PERSONLIGT ANSVAR
Dessa är ytterst ansvariga för Sverige Vansinnet av idag
Ett citat som får dig att förstå mera, citat
The state is God, deifies arms and prisons. The worship of the state is the worship of force.
There is no more dangerous menace to civilization than a government of incompetent,
corrupt, or vile men.
The worst evils which mankind ever had to endure were inﬂicted by bad governments. The
state can be and has often been in the course of history the main source of mischief and
disaster.
~ Ludwig von Mises, Chapter III: Etatism

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/
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

