
De mördar våra äldre! 

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: ”Det här är mord!” 

Hold Leaders to Account for the False Information! 

 

The Pandemic Fraud Runs Much Deeper Than You Think 

 

HCQ should be more widely recommended, prescribed and promoted 

to treat COVID-19 right now. 

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 

 

2020-09-25 

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 

 



Publicerat 2020-09-24, måste ses och spridas vidare om SVERIGE VANSINNET 

& SKOLMEDICIN VANSINNET, citat 

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: ”Det här 

är mord!” 

Marianne Liljeholt är en erfaren sjuksköterska som har sett svensk vård förfalla och 

som nu träder fram och varnar för utvecklingen. Hon menar att språkförbistringar och 

religiösa skillnader inom vården innebär en fara för de äldres hälsa och delar med sig 

av personliga anekdoter och erfarenheter.  

Hon berättar hur resurserna inte längre räcker till "vård" varför man idag ofta går 

direkt på palliativ behandling mot döden. 

Slut citat 

Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.exakt24.se/sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-har-ar-mord/ 

 

Publicerat 2020-09-24, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

De mördar våra äldre! 

Slut citat 

Läs mera och se videos och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://bakomkulisserna.biz/2020/09/24/sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-

har-ar-mord/ 

 

Samma vansinne i Sverige, som i USA, staten styrs uppenbart av den 

kriminella läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen.  

Alltså inte alls intressant för staten/Big Pharma den kriminella läkemedelsindustrin 

och den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR, och därmed skolmedicinen att värna och stärka/skydda den egna 

befolkningens immunförsvar, liv, hälsa och framtida livskvalitet, citerar lösryckta delar 

ur artikel av 2020-09-24, citat 

Vitamin D offers significant protection from covid-19, but states 

won’t dare impose Vitamin D mandates 

https://www.exakt24.se/sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-har-ar-mord/
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/24/sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-har-ar-mord/
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/24/sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-har-ar-mord/


Vitamin D is one of many ways the population can overcome covid-

19 …. 

Slut citat, läs hela artikeln 

https://www.naturalnews.com/2020-09-24-vitamin-d-offers-significant-protection-from-covid-

19.html 

 

Publicerat 2020-09-22, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Hydroxychloroquine And The Burden of Proof 

The Economic Standard is proud to present our first white paper. We 

demonstrate through meticulously sourced analysis: 

1) Hydroxychloroquine (HCQ) is a safe, versatile medicine that has treated hundreds 

of millions of people for many diseases over seven decades. 

2) Numerous controlled observational studies and meta-analyses have demonstrated 

that HCQ can help people with COVID-19. 

3) Hundreds of drugs have been approved by the U.S. FDA on the basis of similar 

observational studies, especially when conducted in large numbers and subject to 

meta-analysis. 

4) As a matter of medical practice and especially in a pandemic emergency, it is not 

the case that only randomized controlled trials can justify adopting a treatment. 

5) HCQ should be more widely recommended, prescribed and 

promoted to treat COVID-19 right now. 

Our goal is to advance debate about public policy. This paper was produced without 

financial support or ethical conflicts of any kind, in close collaboration with practicing 

physicians and infectious disease specialists from across the U.S. and around the 

world. We are extremely grateful for their help in ensuring the accuracy of our 

analysis. Any mistakes are ours alone. 

Slut citat 

Källa till ovan citerat  

https://theeconomicstandard.com/hcqwhitepaper/ 

HÄR KAN DU LADDA NER RAPPORTEN 

https://hcqwhitepaper.com/ 

 

https://www.naturalnews.com/2020-09-24-vitamin-d-offers-significant-protection-from-covid-19.html
https://www.naturalnews.com/2020-09-24-vitamin-d-offers-significant-protection-from-covid-19.html
https://theeconomicstandard.com/hcqwhitepaper/
https://hcqwhitepaper.com/


Läs denna mycket viktiga och allmänbildande artikel av Kalle Hellberg, publicerad 

2020-09-24, sprid vidare i dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat  

Expert från Ericsson: Vi måste skrota den trådlösa 

tekniken 

Inget tvivel råder om att den elektromagnetiska strålningen från av 

människan tillverkad teknik är mycket skadlig och forskningen ger årligen 

allt mer bevis för att så är fallet. Det finns nu över 20,000 forskningsrapporter som 
påvisar sådana skador. Naturen kan aldrig åstadkomma så stark strålning i 
mikrovågsområdet som den från trådlös teknik, inget levande på vår Jord är därmed 
skapade för att tåla denna strålning (vi behöver ju inget skydd mot sådant som inte 
ska finnas). 

När hörde du något om detta via media? Anledningen till att media inte 

förmedlar forskarnas varningar är att det är så mycket pengar i denna bransch att 
man medvetet undviker att informera om dessa risker, branschen får inte ”störas”, 
dess vinster är viktigare än människors och naturens hälsa! 

Elektrosmog 

I sjukstatistiken finner vi sanningen. Man ser tydligt hur sjuktalen stiger i paritet 
med utbyggnad av trådlös teknik och man ser tydligt i statistiken hur ökning av vissa 
sjukdomar, tex hur sköldkörtelcancer, ökar efter att ”smarta mobiler” infördes 2007. 
Kanske halva Sveriges befolkning nu har något symtom som härrör från trådlös 
teknik, men de flesta förstår inte orsaken till att de mår dåligt. Sjukvården bidrager 
också medvetet till okunskapen genom att inte registrera elöverkänslighet, vilket 
drabbat många människor. 

Om klimatförändringar och ökad värme på Jorden har det larmats om de 

senaste åren, men ingen i pågående debatt sammankopplar detta med den allt 

mer ökande strålningsdimman i vår miljö! Varför, det är ju så tydligt 

tidsmässigt? 

30 mikrobiologer larmar 

Om deras larmrapporter tas på allvar så är det bara en sak att göra, 

skrota all ”modern” trådlös teknik omedelbart. Inga mobiler, ingen 

WiFi, inga blåtandsprodukter. Detta om vi ska rädda vår livsmiljö och 

allas vår framtid! 

Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk 

https://newsvoice.se/2020/09/vi-maste-skrota-den-tradlosa-tekniken/ 

 

http://maxicom.se/Senaste-sjukstatistik.php
https://newsvoice.se/2020/09/vi-maste-skrota-den-tradlosa-tekniken/


Citerar lösryckta delar ur artikel, läs den, citat 

It Has Begun  

Posted Sep 24, 2020 by Martin Armstrong 

 

  

Suffice it to say, Europe has been conquered according to VERY RELIABLE 
SOURCES, and as such, the main focus has been on subjugating the Anglo-Saxon 
countries. This is why we see absolutely ruthless activity on the part of politicians in 
New Zealand and Britain with the leader being Australia. Canada has already shut its 
borders and is seeking the same authoritarian rule and the US election is all intended 
to remove Trump. If they can achieve the removal of Trump, then their view is they 
will have conquered the critical part of the world and then turn to try to isolate China 
and Russia to impose their New Green Socialist Order. 

 

Britain is moving in the same direction even under Boris Johnson, who is the greatest 
disappointment and is certainly no conservative. They are introducing a Tracing APP 
which will soon become mandatory according to sources. Ultimately, every time you 

https://www.bbc.com/news/technology-54270334


are out and went to a restaurant and one person they show up, you are supposed to 
quarantine for 2 weeks. You step out the door and pass someone else, you must 
quarantine for 2 weeks. There is no way this is justified with a virus that was man-
made and is no more deadly than the flu. 

 

This time, with this globalist agenda, there is no major place to flee 

to as the alternative. 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/conspiracy/it-has-begun/ 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick 2020-09-24, citerar det mesta ur 

massutskicket och tydliggör vissa länkar, citat 

 Covid-19 pandemin finns inte och har aldrig funnits! 

Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  

Skickat: den 24 september 2020 19:53 

Till: Kalle Hellberg 

Ämne: Covid-19 pandemin finns inte och har aldrig funnits! 

(Lite repris för mina tidigare medlemmar denna gång) 

 

Det finns ingen pandemi med Covid-19, det har aldrig funnits och kommer 

aldrig att finnas, säger Sayer Ji. Allt är påhittat av maktens män för att få oss rädda 
och lydiga och för att få mera makt! Det som gör detta möjligt är de rädda 
människorna som väljer att tro på korrupta informationskällor såsom i Sverige är SR, 
SVT, TV4, DN, Aftonbladet, Expressen, SVD….. 

 

Anders Tegnell med stab är ett exempel på medlöpare till makten, 

det är inte sanningar och verkligheten han sprider, utan den förljugna propaganda 
som den verkliga makten på vår Jord vill att han ska sprida!  
 

Och om inte Tegnells påverkan är nog så har radions Ulrica 

Björksten uppgiften att ytterligare späda på skräcken hos lyssnaren! 

Vi ska luras att tro att pandemin som aldrig funnits fortfarande pågår, detta för att 
hålla oss så rädda att vi ropar efter det vaccin som Bill Gates och andra 
penningsugna jobbar med att framställa. 
 
Låt dig inte luras, själv kommer jag aldrig att gå med på att ta kommande 
vaccin, läs, se och lyssna till alternativ media, endast där kan du få veta 
sanningar! 
 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/conspiracy/it-has-begun/


 
 

Den svenska Folkhälsomyndigheten har sin motsvarighet i USA, 

CDC, som nu erkänner att statistiken på avlidna av Covid-19 i USA är ett 

falsarium!  
 
Endast 6% av de som klassats som avlidna av Covid-19 har verkligen haft en 
sjukdom som kan liknas vid en säsongsinfluensa, men sjukvården där har 
beordrats att ange avlidna av helt andra orsaker, t ex trafikolyckor, skjutningar, 
som Covid-19 orsak!  
 

Hur är det i Sverige?  

Vi vet ju att de flesta dödsfallen i förkylningssjukdomar har skett inom 
äldreboenden, där man gett de gamla med andnöd morfin, vilket innebär att 
deras andnöd bara blir värre, en form av aktiv dödshjälp!  

 

Var det detta man ville åstadkomma för att göra den verkliga 

makten nöjd? När inte ett virus tog död på så många som var önskvärt så 

fixade man till detta i statistiken genom aktiv dödshjälp på äldreboenden? Det 
finns starka skäl att så misstänka! 
Här följde tidigare en länk till en mycket skarp intervju med Sayer Ji, men de 

flesta av hans videor är ”så olämpliga” att YouTube nu har tagit bort många av 

dessa! 

Stefan Sauk tar till orda, missa inte hans viktiga budskap! 

https://www.youtube.com/watch?v=S8txk0zTWlE 

Här erkänner myndigheter och experter att Covid-19 kanske bara 

orsakat 15% av dödsfallen i Sverige, det är därmed ingen pandemi! 

https://youtu.be/HbRMDY0pNGU se denna video, 9 min. 

En stor del av Jordens nationer, däribland Sverige, köpte år 2018 

Covid-19 tester i stora mängder (jo, du läste rätt, inköpet skedde 

2018) för att kunna testa befolkningen när Covid-19 ska slå till i början av år 2020.  

Detta test används men problemet är att detta test har en avkännande 

genstruktur som innebär att resultatet bara kan påvisa att den testade är en 

människa, den visar därför positivt på alla människor.  

Nu är tillförlitligheten så dålig att den ibland missar och resultatet blir då negativt. 

Detta är orsaken till att så många som testats positivt inte har någon känning av 

någon sjukdom, de är inte sjuka! Se denna länk 

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/

300215 

https://www.youtube.com/watch?v=S8txk0zTWlE
https://youtu.be/HbRMDY0pNGU
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215


Så här är det! Den verkliga makten på vår Jord, liksom även småpåvarna i nationella 

regeringar, militären och andra makthavare har bara två metoder för att få folket totalt 

lydiga och fogliga, det är pandemier och krig! 

Någon har sagt: 

 ”Regeringar älskar pandemier av samma anledning som de älskar 

krig. Eftersom det ger dem möjlighet att införa kontroller över befolkningen 

som befolkningen ALDRIG skulle acceptera annars. Att skapa institutioner och 

mekanismer för att ordna och genomdriva lydnad." 

En världslig sjukdom är vad läkemedelsindustrin (och Bill Gates) önskar sig, tänk att få 

tillverka och sälja ett vaccin för alla Jordens innevånare, vilka vinster!  Det behöver inte 

finnas en sådan sjukdom, det räcker med att folket tror att det finns en sådan! 

Det gäller alltså att skapa rädsla och vidmakthålla denna rädsla för 

en världslig sjukdom som påstås kan ta död på stora delar av människorna på vår 

Jord! 

Det är precis vad som sker och skett detta år, och man måste nu fortsätta att inbilla 

oss om att detta Covid-19 tar nya tag med att desarmera befolkningen, därför 

kommer vi dagligen att få höra att konstaterad sjukdom ökar i vissa delar av landet 

och i vissa nationer, trots att det inte sker.  

Detta har och kommer att basuneras ut i de olika nationerna av 

”nyttiga idioter”, i Sverige finns Anders Tegnell m fl samt en med 

makten lierad massmedia (SR, SVT, TV4, MSM-tidningar…).  

Vi kommer att söndertjatas av budskap som ”hålla avstånd, munskydd eller inte, 

sjukvård som går på knäna, tvätta och sprita händerna, hålla oss hemma….” ända 

fram till att det finns vacciner, då kommer uppmaningar om att alla måste gå med på 

vaccinering (kanske tvångsvaccinering?). 

Det är enkelt att själv konstatera att om inte förkylda boende inom 

åldringsvården, som fått aktiv dödshjälp med t ex morfin, räknats 

med bland Covid-19 avlidna, så är statistiken precis densamma som alla 

andra år med säsongsinfluensa, ingen pandemi har därmed förekommit i 

Sverige eller någon annanstans. 

I denna artikel finns bevis, den påvisar att färre än 900 i Sverige dött av detta 

virus. 

https://www.journalistenwatch.com/2020/09/08/weltweites-totalversagen-

studie/?fbclid=IwAR1gSdqcTGRQQf3umgBIIjtd2HXRcogxxqGBG2NoUYC_LEUci8aqYoJkTlA  

https://www.journalistenwatch.com/2020/09/08/weltweites-totalversagen-studie/?fbclid=IwAR1gSdqcTGRQQf3umgBIIjtd2HXRcogxxqGBG2NoUYC_LEUci8aqYoJkTlA
https://www.journalistenwatch.com/2020/09/08/weltweites-totalversagen-studie/?fbclid=IwAR1gSdqcTGRQQf3umgBIIjtd2HXRcogxxqGBG2NoUYC_LEUci8aqYoJkTlA
https://www.journalistenwatch.com/2020/09/08/weltweites-totalversagen-studie/?fbclid=IwAR1gSdqcTGRQQf3umgBIIjtd2HXRcogxxqGBG2NoUYC_LEUci8aqYoJkTlA


(Ställ pilen på tyska texten och högerklicka, klicka sedan på ”Översätt till svenska” vid 

behov.) 

Titta på grafen med inrapporterade dödsfall, det röda fältet är konstaterat bara 

Covid-19 smittade som dött, den blå är rapporterat antal som påstås ha dött av 

Covid-19, men som var multisjuka personer inom åldringsvården och 

egentligen blev mördade genom utebliven behandling och matade med morfin! 

 

Här kan du förkovra dig med mer fakta om Covid-19, det är ett brev ställt till alla 

myndigheter och media i Belgien, skrivet av 400 belgiska läkare och fler än 1000 

sjukvårdspersonal. Läs detta så får du mer bevis på att det inte finns någon pandemi, 

allt är bluff! 

https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/  

Slut citat 

 

MYCKET ALLMÄNBILDANDE OCH VIKTIG INFORMATION om Covid-19 

bedrägeriet/ VACCIN VANSINNET mot mänskligheten 

Publicerat 2020-09-22,  sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Truth with RFK Jr S02E03 ft. Sherri Tenpenny 

Robert F. Kennedy with Sherri Tenpenny, September 22, 2020 

RFK, Jr. welcomes renowned physician Dr. Sherri Tenpenny to talk about 

various aspects of the COVID crisis including Google's ties to pharma, flu 

shots & COVID, Bill Gates's desire for global surveillance, and digital currency. 

https://www.brighteon.com/655524e0-3756-4e4a-9be5-a3455c51f937  

 

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 

 

 

https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/
https://www.brighteon.com/655524e0-3756-4e4a-9be5-a3455c51f937
https://www.brighteon.com/f592621a-be13-4e2a-bdcf-d6c5983b9280


Publicerat 2020-09-21, citat 

Dr. David Martin Exposes Three Unspeakable Facts about COVID-19 

Don’t let the light-hearted humor at the start of this video deceive you. This 

message from Doctor David Martin and his wife, Kim, quickly becomes as 

serious as it gets, because it reveals three unspeakable facts about the alleged 

Coronavirus pandemic: 

(1) The  official story is a lie, (2) the percentage of normal false-positive errors in the 

tests is higher than the percentage of confirmed positive tests from humans – which 

means most if not all of the reported human positive tests could be false), and (3) 

early results from covid-19 vaccine trials show 60% of those injected have adverse 

reactions – compared to less than 8% with adverse reactions from the infection the 

vaccines are supposed to protect against. In other words, the treatment is far 

worse than the disease.  

The unspeakable conclusion is this:  

A few people are set to become obscenely wealthy by causing tens of millions to 

become ill, to be neurologically injured, and to die prematurely. [Dr. Martin will be 

presenting in-person at the Red Pill Expo at Jekyll Island, Georgia on October 10-11. 

Live stream is available for those who cannot attend. Click on link for more 

information: RedPillExpo.org.] -GEG 

Slut citat 

Se videon, ca 17 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://needtoknow.news/2020/09/dr-david-martin-exposes-three-unspeakable-facts-about-

covid-19/ 

 

 

Publicerat 2020-09-23, citat 

Andrew Kaufman, MD: The Pandemic Fraud Runs Deeper 

Than You Think 

Andrew Kaufman, MD, is credentialed in biology, medicine, oncology, and psychiatry. 

He says there is no scientific evidence to support the existence of a “pandemic” that 

is being used to frighten and intimidate people.  

He says he has uncovered an even bigger fraud that applies to all viral illnesses and, 

if he is right, the germ theory of disease will need to be scrapped and replaced by the 

terrain theory.  

https://needtoknow.news/2020/09/dr-david-martin-exposes-three-unspeakable-facts-about-covid-19/
https://needtoknow.news/2020/09/dr-david-martin-exposes-three-unspeakable-facts-about-covid-19/


Since that would be the end of the vaccine industry, we expect Hell to be be 

unleashed against Dr. Kaufman, not to challenge his theory on the basis of science, 

but to attack him as a person.  

Dr. Kaufman will be presenting his findings at G. Edward Griffin’s Red Pill Expo to be 

held at Jekyll Island, Georgia, October 10 and 11.  

Information about the Expo at Jekyll Island, Georgia, and about the live stream of the 

event is available at: https://redpillexpo.org/ -GEG 

Slut citat 

Källa till ovan citerat 

https://needtoknow.news/2020/09/andrew-kaufman-md-the-pandemic-fraud-runs-deeper-than-

you-think/ 

 

SE DESSA OCH SPRID VIDARE 

2020 October 10-11 Jekyll Island, Georgia 

PREVIEWS 

Andrew Kaufman, MD: The Pandemic Fraud Runs Much Deeper Than 

You Think 

https://redpillexpo.org/ 

 

 

Mikki Willis: How I, as a recovering socialist, came to produce the 

film, Plandemic 

https://redpillexpo.org/   

 

G. Edward Griffin’s update on Red Pill Expo 

https://redpillexpo.org/ 

 

Tim Ray: The Sleeping Masses Are Waking up! Here’s How to Speed 

the Process. 

https://redpillexpo.org/ 

 

 

 

 

https://redpillexpo.org/registration
https://needtoknow.news/2020/09/andrew-kaufman-md-the-pandemic-fraud-runs-deeper-than-you-think/
https://needtoknow.news/2020/09/andrew-kaufman-md-the-pandemic-fraud-runs-deeper-than-you-think/
https://redpillexpo.org/
https://redpillexpo.org/
https://redpillexpo.org/
https://redpillexpo.org/


MYCKET VIKTIG INFORMATION SOM UNDANHÅLLS AV DEN 

SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

You'll Never Have a Root Canal After Watching This 

https://www.youtube.com/watch?v=OxJsTKL_laY&list=PLmwyXe7X5PcTdpQJPEBtMJ5akZL38

_TFV&index=1 

Dr. Thomas Levy - Root Canals, Heart Attack, Stroke and Immune 

Compromisation 

https://www.youtube.com/watch?v=bTOoiGAwyUw 

Dr. Thomas Levy: How a Root Canal could be making you Sick. 

https://www.youtube.com/watch?v=WEI4RKAdHSU 

Bevis på sambandet mellan rotfyllning och hjärtinfarkt 

https://www.tv-helse.se/bevis-pa-sambandet-mellan-rotfyllningar-och-hjartinfarkt/ 

The Toxic Tooth by Thomas Levy & Robert Kulacz 

If you think root canals aren’t anything to worry about (well, except for the possible 
discomfort and expense), a new book by Robert Kulacz, DDS and Thomas E. Levy, 
MD, JD is a must-read. The Toxic Tooth: How a root canal could be making you sick 
delivers exactly what the title promises: A surprising, powerful exposé of one of 
dentistry’s most common procedures. 

Using scientific evidence that will be easily understood by both laymen and 
professionals, Kulacz and Levy explain why the root canal procedure is 
fundamentally flawed and how root canal-treated teeth introduce a steady stream of 
disease-promoting toxins into your body. 

The authors also shine a revealing spotlight on why, despite the link between root-
canal treated teeth and degenerative medical conditions like heart disease, lung 
disease, diabetes, osteoporosis, and even cancer, mainstream dentistry and 
medicine have yet to acknowledge the connection.  

And don’t worry; The Toxic Tooth also explains how you can “save your smile” 
without opening wide for a root canal. 

About the Author 

Robert Kulacz, DDS received his dental degree from New York University College of Dentistry, and he 
received post-graduate training in implant surgery and implant restoration sponsored by Brookdale 
Hospital in Brooklyn N.Y. He abandoned much of his traditional dental practice after learning of the 
risks of some of the dental procedures he was performing. His first book, The Roots of Disease, with 
co-author Dr. Tom Levy was published in 2002. It introduced many of the concepts that The Toxic 
Tooth now greatly expands upon. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OxJsTKL_laY&list=PLmwyXe7X5PcTdpQJPEBtMJ5akZL38_TFV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OxJsTKL_laY&list=PLmwyXe7X5PcTdpQJPEBtMJ5akZL38_TFV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bTOoiGAwyUw
https://www.youtube.com/watch?v=WEI4RKAdHSU
https://www.tv-helse.se/bevis-pa-sambandet-mellan-rotfyllningar-och-hjartinfarkt/


Thomas E. Levy, MD, JD is a board-certified cardiologist and the author of Primal Panacea and Curing 
the Incurable: Vitamin C, Infectious Diseases, and Toxins; plus three other groundbreaking medical 
books.  

He is one of the world’s leading vitamin C experts and frequently lectures to medical professionals all 
over the globe about the proper role of vitamin C and antioxidants in the treatment of a host of medical 
conditions and diseases. 

Slut citat 

https://www.livingnetwork.co.za/dentalnetwork/root-canals/the-toxic-tooth-by-thomas-levy-

robert-kulacz/ 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

Kom särskilt ihåg 

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR 

ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI 

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? 

 

https://www.livingnetwork.co.za/dentalnetwork/root-canals/the-toxic-tooth-by-thomas-levy-robert-kulacz/
https://www.livingnetwork.co.za/dentalnetwork/root-canals/the-toxic-tooth-by-thomas-levy-robert-kulacz/


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 
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