Nazisterna använde frasen ”Für Ihre Sicherheit” (för din säkerhet)
för att begå allehanda illdåd mot befolkningen.
INGET VACCIN BEHÖVS, DET GÖR MER SKADA ÄN NYTTA, GÄLLER TILLS
MOTSATSEN ÄR BEVISAD
D3-VITAMIN ÅT ALLA, ALLTSÅ BÄTTRE IMMUNFÖRSVAR, VET
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN/SKOLMEDICINEN VAD DET ÄR
MER ÄN 98 % AV DEN SVENSKA BEFOLKNINGEN HAR BRIST PÅ VITAMIN D3

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

2020-09-24
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

Health Ranger Report med Mike Adams Publicerat 2020-09-23
Mycket viktig och allmänbildande information och upplysning om VACCIN
BEDRÄGERIET/ COVID-19 BEDRÄGERIET, sprid vidare i alla dina nätverk, om
verkligheten, av Mike Adams, lyssna på vad globalisterna har för agenda mot
mänskligheten, ca 30 minuter, citat

There is no way to DETOX from the mRNA vaccine
https://www.brighteon.com/5c79ea9c-6edd-4cc8-a6ce-78cb4821a8dc

MÅSTE SES och spridas vidare, citat

Exclusive Interview: Ben Swann and Dr. David Martin -THE COVID-19 PAPER TRAIL
https://www.brighteon.com/8dd535b2-8fdd-4d4e-811e-1e91e9662bf6

MÅSTE SES och spridas vidare, MYCKET ALLMÄNBILDANDE OCH LIVSVIKTIG
INFORMATION, citat

Delores Cahill, PhD - Hold Leaders to Account for the False
Information! - 09/22/2020
https://www.brighteon.com/f592621a-be13-4e2a-bdcf-d6c5983b9280

Noteras särskilt
Tänk till, har vi i Sverige regering, riksdag, och regioner(fd landsting), makt och
myndighetsutövare UTAN PERSONLIGT ANSVAR, och SVT/SR och riksmedia, som
delger om verkligheten till nationen Sveriges medborgare?
Dvs. värnar om nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet,
då kom all information, som du får del av i dessa massutskick, till allmänhetens
kännedom av dessa ovan omnämnda.
Därtill av Folkhälsomyndighetens sk experter.
Men det får ni/vi nationen Sveriges medborgare inte, fråga dig varför?
Missa inte att se vad Delores Cahill delger World Wide 2020-09-22,
dessa fakta kan även den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT
ANSVAR ta till sig och delge nationen Sveriges medborgare, men gör det inte, ställ
dig frågan varför?

Så även SVT/SR och riksmedia, men gör det inte, fråga dig varför?

KUNSKAPEN FINNS MEN UNDANHÅLLS NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE AV DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN I SVERIGE,
NÄMLIGEN KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR I SAMVERKAN MED SVT/SR
OCH RIKSMEDIA.

Varför har FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SKOLMEDICINEN
UNDANHÅLLIT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE DETTA

….mer än 98 % av den svenska befolkningen har brist på vitamin D3.
Sveriges Regering, riksdagen, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen och
skolmedicinen i Sverige, alla Sveriges regioner(fd landsting), har uppenbart
avsiktligt undanhållit nationen Sveriges medborgare mycket viktig och
förmodligen livsavgörande information/upplysning till nationen Sveriges
medborgare under hela Covid-19 pandemibedrägeriet!

Det gagnar och beskyddar den kriminella läkemedelsindustrins
enorma ekonomiska intressen, i bl.a. vacciner, sk mediciner, och den
skadar och dödar verksamhet som uppenbart även de skolmedicinska läkarna och
Big Pharma säkerställt under mycket lång tid. Detta beskyddas uppenbart av
DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN I SVERIGE NÄMLIGEN KLANEN UTAN
PERSONLIGT ANSVAR

Du förstår mera om detta fullständiga vansinne UTAN PERSONLIGT
ANSVAR när du läst Björn Hammarskjölds artikel om att ….mer än 98
% av den svenska befolkningen har brist på vitamin D3.
https://kostkunskap.blogg.se/2020/april/livsmedelsverket-bryter-mot-lag.html

Citerar ur artikel av Björn Hammarskjöld av 2020-09-20, citerar lösryckta delar,
läs hela denna mycket viktiga och allmänbildande artikel om verkligheten i
MEDICAL TYRANNY Sverige, citat
Nazisterna använde frasen ”Für Ihre Sicherheit” (för din säkerhet)
för att begå allehanda illdåd mot befolkningen.
Enligt allt flera vetenskapliga artiklar har det visats att vitamin D3 i tillräcklig
dos skyddar mot de flesta virus inklusive SARS-CoV-2.Visades redan 2003 vid
MERS
Har man en nivå i blodet över 125 nmol/L har man ett gott skydd. Problemet är
att mer än 98 % av den svenska befolkningen har brist på vitamin D3, mindre
än 125 nmol/L, som är den undre fysiologiska gränsen för vitamin D3.
Hade den svenska sjukvården läst och begripit två artiklar i
Läkartidningen kring månadsskiftet april-maj hade mer än 4 000
patienter sluppit dö en förtida död i Sverige 1, 2, 3, 4.
Låt oss kräva vår frihet tillbaka!
Regeringsformen 2 kapitel 6 § och Eus rättighetsstadga (EURS) artikel 1, 2, 3,
4, 6, 7, 20, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54 ger oss skydd mot klåfingriga myndigheter
som vill tvinga individer till medicinska ingrepp.
EURS artikel 45 förbjuder att länder inom EU spärrar gränserna mot och inom
alla EU-länder och dess invånare inklusive EES-länderna som Norge, Schweiz,
Storbittannien.
Ansvaret är ditt, stå på dig!
Edmund Burke once wrote: “The only thing necessary for the triumph of evil is
for good men to do nothing.”
”Det enda som behövs för ondskans seger är de godas tystnad”
Nazisterna använde frasen ”Für Ihre Sicherheit” (för din säkerhet) för att
begå allehanda illdåd mot befolkningen.
”För det allmännas bästa” är den nya frasen som ska tvinga dig till
underkastelse eller död (ditt val)

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapare i nutrition

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk
https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/fur-ihre-sicherheit.html

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE
Dr Mercola delger World Wide om D3-vitamin, citerar lösryckta delar ur artikel
av 2020-09-23, citat
Vitamin D Versus Vaccine
While Osterholm22 and other health officials are still focused on getting people
onboard with vaccination, both against influenza and COVID-19, no one at the
federal level has as of yet addressed the elephant in the room, which is vitamin D
deficiency and its impact on these infections.
Importantly, influenza vaccination has been shown23,24 — by the Department of
Defense, no less — to increase the risk of subsequent coronavirus infections by 36%.
If we are to follow the science, as Osterholm says, then we should not be so quick to
overlook such findings.
Then, of course, there's the issue of whether a safe and effective COVID-19 vaccine
is achievable. I've discussed the reasons for why I believe COVID-19 vaccines will
fail in several previous articles. Vitamin D optimization, in contrast, is already known
to be both safe and effective against not only influenza but also COVID-1925,26,27 and
other respiratory infections.28
According to a 2017 systematic review29,30,31 published in The BMJ, vitamin D
supplementation protected against acute respiratory tract infection. The number
needed to treat (NNT) was 33, meaning 33 people had to take the supplement in
order to prevent a single case of infection. Among those with severe vitamin D
deficiency at baseline, the NNT was 4.
Meanwhile, a systematic review32 by the Cochrane Database of Systematic Reviews
found that to prevent one case of influenza-like illness (defined33 by the World Health
Organization as an acute respiratory infection), the NNT for inactivated vaccines was
40. To prevent a single case of confirmed influenza, the number needed to vaccinate
(NNV) was 71.

Vitamin D Is an Important Modifier of COVID-19 Risk
In a November 1, 2020, commentary34 in the journal Metabolism Clinical and
Experimental, JoAnn Manson and Shari Bassuk call for the elimination of vitamin D
deficiency to effectively squelch the COVID-19 pandemic, noting that 23.3% of the
total U.S. population have insufficient or deficient vitamin D levels, with people of
color having disproportionately lower levels than non-Hispanic whites.
They list several types of studies showing vitamin D deficiency is "an important
modifiable risk factor for COVID-19," including:35
•Laboratory studies that demonstrate how vitamin D helps regulate immune function
and the RAS, and modulate inflammatory responses to infection.
•Ecologic studies showing populations with lower vitamin D levels or lower UVB
radiation exposure have higher COVID-19 mortality,36,37,38 and the fact that people
identified as being at greatest risk for COVID-19 hospitalization and death (people of
color, the elderly, nursing home residents and those with comorbidities such as
obesity, vascular conditions and chronic kidney disease) also have a higher risk of
vitamin D deficiency.
•Observational studies showing low vitamin D levels are associated with a greater
risk of testing positive for SARS-CoV-2 and contracting acute respiratory infections.
According to a September 3, 2020, JAMA study, 39,40 people who tested positive for
SARS-CoV-2 were 1.77 times more likely to be deficient in vitamin D than those who
tested negative for the virus — a statistically significant difference.
CTV News, which reported the JAMA results, also pointed out that: 41 "The connection
between vitamin D and other respiratory illnesses is well known.
According to the World Health Organization, 42 vitamin D deficiency has been linked
to pneumonia, tuberculosis and bronchiolitis," and that "research 43 out of New
Orleans found 100% of its sickest COVID-19 patients were deficient in vitamin D."
•Randomized clinical trials showing vitamin D inhibits respiratory tract infections,
especially in those with lower vitamin D levels at baseline.
Vitamin D Protects Your Lungs
A 2020 GrassrootsHealth study published in the journal Nutrients 44 describes how
vitamin D can reduce the risk of both influenza and SARS-CoV-2 infection by
lowering the viral replication rate and reducing the pro-inflammatory cytokines that
damage the lungs, leading to pneumonia.
Vitamin D also helps increase concentrations of anti-inflammatory cytokines that
may help protect your lungs. The researchers recommended those at risk for COVID19 take:
"10,000 IU/d of vitamin D3 for a few weeks to rapidly raise 25(OH)D concentrations,
followed by 5000 IU/d. The goal should be to raise 25(OH)D concentrations above
40-60 ng/mL (100-150 nmol/L)."

Vitamin D and COVID-19 Comorbidities
Vitamin D may also help protect against COVID-19 by beneficially impacting many of
the comorbidities associated with poor COVID-19 prognosis. In an August 2020
paper45 published in the NSF Journal, the authors review the "fatal relationship"
between vitamin D deficiency in combination with comorbidities in COVID-19
patients, noting that:
" … low vitamin D status is common in Europe with the exception of the
Scandinavian countries. The calculated COVID-19 mortality rate from 12 European
countries shows a significant inverse correlation with the mean 25(OH)D plasma
concentration.
This raises the question whether insufficient vitamin D supply has an influence on the
course of COVID-19 disease? An analysis of the distribution of COVID-19 infections
showed a correlation between geographical location (30–50° N+), mean temperature
between 5–11 °C and low humidity.
In a retrospective cohort study (1,382 hospitalized patients) 326 died … The mortality
of COVID-19 (cases/ million population) shows a clear dependence on latitude.
Below latitude 35, mortality decreases markedly. Indeed, there are exceptions …
however, the management of the pandemic may increase infection risk …
Older age and comorbidities are linked to an insufficient vitamin D supply. Over
60 years of age, a reduction in the synthesis of vitamin D in the skin becomes
apparent, which further increases getting older …
Based on a meta-analysis including 30 studies with 53,000 COVID-19 patients, comorbidities are risk factors for disease severity … Comorbidities and old age show a
relationship with Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAS), vitamin D status and
COVID-19 infection."
How Vitamin D Helps Modulate SARS-CoV-2 Infection
This brings us back to where I started. While this NSF Journal study does not make
reference to bradykinin storm being part of the disease progression and lethality of
COVID-19, it does review how vitamin D impacts your RAS (which regulates
bradykinin), and how your RAS in turn plays a role in the progression of SARS-CoV-2
infection:46
"Infection with SARS-CoV-2 causes the virus spike protein to come into contact with
ACE2 on the cell surface and thus to be transported into the cell. This endocytosis
causes upregulation of a metallopeptidase (ADAM17), which releases ACE2 from the
membrane, resulting in a loss of the counter regulatory activity to RAS.
As a result, proinflammatory cytokines are released extensively into the circulation.
This leads to a series of vascular changes, especially in the case of preexisting
lesions, which can promote further progression of cardiovascular pathologies.
SARS-CoV-2 not only reduces the ACE2 expression, but also leads to further
limitation of the ACE2/Ang 1–7/Mas axis via ADAM17 activation, which in turn
promotes the absorption of the virus. This results in an increase in Ang II, which
further upregulates ADAM 17.

Thus a vicious circle is established turning into a constantly self-generating and
progressive process. This process may contribute not only to lung damage (Acute
respiratory distress syndrome - ARDS), but also to heart injury and vessels damage,
observed in COVID-19 patients …
Several studies have shown increased plasma renin activity, higher Ang II
concentrations and higher RAS activity as a consequence of low vitamin D status.
The same applies to the decreasing Renin activity with increasing vitamin D levels.
There is an inverse relationship between circulating 25(OH)D and renin, which is
explained by the fact that vitamin D is a negative regulator of renin expression …"
The NSF Journal paper goes on to review the connections found between the RAS,
vitamin D levels and a list of comorbidities shown to worsen COVID-19 outcomes,
including high blood pressure, cardiovascular diseases, obesity, Type 2 diabetes and
ARDS. It also reviews how vitamin D levels, RAS function and cytokine storms are
interconnected. The authors state, in conclusion:47
"There is ample evidence that various non-communicable diseases (hypertension,
diabetes, CVD, metabolic syndrome) are associated with low vitamin D plasma
levels. These comorbidities, together with the often concomitant vitamin D deficiency,
increase the risk of severe COVID-19 events.
Much more attention should be paid to the importance of vitamin D status for the
development and course of the disease. Particularly in the methods used to control
the pandemic (lockdown), the skin's natural vitamin D synthesis is reduced when
people have few opportunities to be exposed to the sun.
The short half-lives of the vitamin therefore make an increasing vitamin D deficiency
more likely. Specific dietary advice, moderate supplementation or fortified foods can
help prevent this deficiency. In the event of hospitalization, the status should be
urgently reviewed and, if possible, improved."
Summary
To summarize what the NSF and eLife journals tell us, when your vitamin D is low,
your risk of COVID-19 complications and death increases because your renin
expression is stimulated.
High renin increases both cytokines and bradykinin, placing you at risk for increased
inflammation and oxidative stress resulting in both cytokine storm (as discussed in
the NSF paper48) and bradykinin storm (as discussed in the eLife paper 49).
Considering cytokine and/or bradykinin storms are key factors in COVID-19 mortality,
it seems reasonable to conclude that anything that can help modulate and prevent
these devastating storms would be of significant value. As of right now, the one thing
we know can do that is vitamin D.
In addition to that, vitamin D lowers viral replication, 50 boosts your overall immune
function by modulating both innate and adaptive immune responses, reduces
respiratory distress,51 improves overall lung function and helps produce surfactants in
your lungs that aid in fluid clearance.52

Vitamin D also lowers your risk of comorbidities associated with poor COVID-19
prognosis, including obesity,53 Type 2 diabetes,54 high blood pressure55 and heart
disease.56 In my view, there's every reason to believe vitamin D optimization will help
lower your risk of COVID-19 complications and death, and no reason to dismiss this
strategy.
Optimize Your Vitamin D Level Now
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/23/coronavirus-2ndwave.aspx

Läs Björn Hammarskjölds mycket viktiga och allmänbildande artiklar, om verkligheten
som den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR döljer och
undanhåller för nationen Sveriges medborgare, citat
KOKA SOPPA PÅ EN NUBB
Jag har läst en artikel
Darshana Durup et al, A reverse J-shaped association between serum 25hydroxyvitamin D and cardiovascular disease mortality – the CopD-study.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2014-4551
Oj så mycket fel man kan göra i en respekterad medicinsk tidskrift.
Vitamin D3 är ett livsviktigt vitamin/hormon. Det finns mer än ett par
tusen kemiska reaktioner som är beroende av vitamin D3.
Denna studie visar att endast 27 % uppnår gränsen för de klinisk kemiska
laboratoriernas normalnivå av vitamin D3 om minst 75 nmol/L. Så 73 % har brist på
vitamin D3 enligt studien om man använder klinkemlabbens referenser.

Endast 1,5 % av hela populationen har mer än den fysiologiska
koncentrationen av vitamin D3 om minst 125 nmol/L. Det innebär att
98,5 % av de undersökta har en visad brist på vitamin D3. Se
diagram nedan.
Den fysiologiska nedre gränsen är 125 nmol/L.
Under den nivån skickar en ammande kvinna inget vitamin D3 med bröstmjölken till
barnet. Under den nivån är paratyroideahormon förhöjt vilket tyder på dålig benhälsa.

Kallas för Engelska sjukan hos barn där bentätheten blir för låg beroende på för litet
kalcium i kroppen.
Detta kalcium som tas upp i mag-tarmkanalen med hjälp av vitamin D3 som också
hämtar tillbaka kalcium från utsöndringen i njurarna. Hos vuxna kallas samma
sjukdom för benskörhet eller osteoporos.
Dessa siffror om brist på vitamin D3 som kommer fram i denna
artikel verifieras av en studie över samtliga vitamin D3-prover som
tagits på 30 275 individuella personer under 2013 vid Karolinska
sjukhuset i Stockholm. (Kallner, Estonius, En retrospektiv studie över
beställningsmönster för mätning av D-vitamin. Klinisk biokemi i Norden 3, 2014 s 2633 http://kbn.nfkk.org/kbn_2014_3/#26 )
Även i denna studie från KS visade det sig att medelvärdet låg på 50
nmol/L och mer än 80 % hade vitamin D3-nivåer under 75 nmol/L och
uppskattningsvis omkring 1 % som hade mer än 125 nmol/L. Det
finns ytterligare studier som visar samma sak.
Slut citat. LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE
https://kostkunskap.blogg.se/2015/march/koka-soppa-pa-en-nubb.html

Läs Björn Hammarskjölds mycket viktiga och allmänbildande artiklar, om verkligheten
som den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR döljer och
undanhåller för nationen Sveriges medborgare, citat
VITAMIN D3 STARTDOS
Det kommer in fler och fler rapporter att de allra flesta av oss nordbor har brist
på vitamin D3. Det kan ge en mängd sjukdomar som benskörhet, hypotyreos,
depression, ökad infektionsbenägenhet och mycket annat. Det finns
åtminstone ett par tusen reaktioner i kroppen som är beroende av vitamin D3.
Det har tidigare visats att den fysiologiska nivån av vitamin D3 är minst 125
nmol/L. Under den nivån har mammors bröstmjölk för låg koncentration av
vitamin D3 för att det ammade barnet ska få något vitamin D3 via bröstmjölken.
Våra gamla klinkemlab har som ”optimal” nivå 75-250 nmol/L baserat på
mätningar av ”normalbefolkning”, inte på fysiologiska kunskaper.
Nu finns det sedan 2010 vetenskapligt bevisad möjlighet att snabbt få upp
koncentrationen av vitamin D3 inom tre dagar [1].

Slut citat. LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE
https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

Läs Björn Hammarskjölds mycket viktiga och allmänbildande artiklar, om verkligheten
som den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR döljer och
undanhåller för nationen Sveriges medborgare, citat
VITAMIN D3 OCH MYNDIGHETS LAGBROTT
Hej Livsmedelsverket, dess generaldirektör samt selekterade regeringsledamöter.
Det synes som om Livsmedelsverkets tjänsteperson Ingela Hallberg bryter mot 1
kapitlet 9 § Regeringsformen då hon hävdar att Livsmedelsverket kräver mer än en
enstaka artikel för att förändra kostråden. Hon synes bryta mot både saklighets- och
opartiskhetskriterierna.
Det finns många vetenskapliga artiklar som redogjorts för i remissvaret till NNR5
som, eftersom de inte verkar kunna återfinnas hos Livsmedelsverket som var
ansvarig myndighet rörande NNR5.
Så Livsmedelsverket erbjuds åter att ta del av remissvaret via denna länk:
http://kostkunskap.blogg.se/category/vitamin-d3.html
(inlägg nr 2 så bläddra nedåt)
Det finns också många nyare artiklar om vitamin D3 som
Livsmedelsverket till synes selekterar bort från sitt kontinuerliga
följande av vetenskapen. Återigen brott mor RF 1:9.
Slut citat. LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE
https://kostkunskap.blogg.se/2014/november/vitamin-d3-och-myndighets-lagbrott.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.
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