Det saknas därför vetenskaplig anledning att förbjuda folksamlingar
på ett maximalt antal personer som mer än 5, 50, 500, 5 000 eller
50 000.

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

2020-09-26
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

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VANSINNET SKA FÅ ETT
SLUT MED ATT ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET UTIFRÅN FAKTA
I en demokratisk och rättssäker stat, som Sverige utger sig för att vara, är politikerna
och makt- och myndighetsutövarna folkets tjänare, de har ett uppdrag som
finansieras av nationen Sveriges medborgare.
I Sverige existerar inte längre demokrati och rättssäkerhet för den
SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, dessa utan personligt ansvar, politikerna och

deras lakejer, dvs. anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och
kommuner alla är säkerställda UTAN PERSONLIGT ANSVAR.

Dessa Utan Personligt Ansvar, den samhällsfarligaste KLANEN I
SVERIGE idag, de tar inget ansvar alls, dessa är det faktiska hotet mot
nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.
En maktelit som har makten över skattemiljarderna och inte bryr sig
om nationen Sveriges medborgare, dödar sina egna medborgare;

Läs/se och sprid vidare om SVERIGE VANSINNET;

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: "Det här
är mord!"
https://www.youtube.com/watch?v=2eM0dVaHzrw&feature=youtu.be

Läkaren Jon Tallinger har delgett om Sverige Vansinnet
under mycket lång tid, nästan hela 2020
https://www.youtube.com/channel/UCPi09ewi9RSkDwT2fsSsxKg/videos

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN I SVERIGE MÖRDAR
VÅRA ÄLDRE
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/09/25/2020-09-25-den-samhallsfarligaste-klanen-isverige-mordar-vara-aldre/

Det saknas därför vetenskaplig anledning att förbjuda folksamlingar
på ett maximalt antal personer som mer än 5, 50, 500, 5 000 eller
50 000.
Björn Hammarskjöld delger, i en mycket viktig artikel, 2020-09-24 om vad som
uppenbart är i fokus om verkligheten i Sverige nu, läs hela artikeln , citat

SLÄPP KULTUREN LOSS!
Är jag frisk smittar jag inte oavsett avstånd. Då kan jag inte smitta någon annan med
SARS-CoV-2 heller. Då kan inte mina nära och kära bli smittade då jag umgås som
vanligt, kan kramas, pussas och kyssas. Då behövs inte fysisk distansering. Vi är 1
400 friska på varje smittad idag.

Folkhälsomyndigheten (FHM) hävdar att ett fysiskt avstånd på en till två meter är
säkert ur smittospridningssynpunkt. Då är det fritt att använda det avstånd som FHM
rekommenderar som är bäst för mig, det vill säga en meter. Om vi står vända rakt
mot varandra, ansikte mot ansikte. Om jag står med ryggen mot andra så kan vi inte
smitta(s) oavsett avstånd.
I en folksamling behövs inte ens en meters lucka, alla utom de allra närmaste är
minst en meter från varje annan person oavsett hur många det är. Ingen andas rakt
mot mitt ansikte.

Det saknas därför vetenskaplig anledning att förbjuda folksamlingar
på ett maximalt antal personer som mer än 5, 50, 500, 5 000 eller
50 000.
Är det många så är det i alla fall bara enstaka personer som träffar på fler än enstaka
andra personer. Alla andra är mer än en meter bort, kanske mer än 100 m bort. Det
är inte visat att smittrisken ökar med antalet personer på ett kulturellt evenemang.
Tunnelbanan i Stockholm har inte visats öka smittspridningen.
Umeå Universitet hade sex Covid-19-positiva personer av 9 000
provtagna.
Det är 0,07 % som är smittade eller jag måste i genomsnitt träffa mer än 1 400
personer för att möta en person med smitta.
Senaste provtagningarna i FHM:s regi hävdar mindre än 1,2 % positiva prov.
Eftersom det är ett selekterat urval provtagna (misstanke om smitta), inte slumpvis
tagna prover, så är det i hela befolkningen ännu mindre, troligtvis mindre än 0,1 %,
som kan vara smittade.
Någon ökning i en ”andra våg” saknas alla tecken på hittills trots att skolorna
varit öppna mer än en månad.
Det saknas vetenskapligt stöd för att begränsa folksamlingar ur
smittsamhetssynpunkt.
99,94 % av alla i Sverige har överlevt Covid-19.
Våra mest åldersrika, de över 90 år, har överlevt till 98,5 % enligt
Folkhälsomyndighets senaste statistik.
Vi har bara enstaka nya dödsfall per dag alltsedan mitten på juli.
Virus smittar inte från kontaminerade föremål. Viruspartikeln har torkat ut
efter bara några sekunder. Men SARS-CoV-2-virus RNA kan man återfinna länge
efteråt men inte smittsamma viruspartiklar.

Ingen har vågat testa om förordningen mot folksamlingar är laglig.
Om du möts av ett förbud mot folksamlingar går det att överklaga till domstol. Men
begär ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning och överklagan till
förvaltningsdomstolar är kostnadsfritt.
Hänvisa till vår grundlag Regeringsformens 2 kapitel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 §§,
där står våra rättigheter uppräknade. Våra myndigheter får inte våldföra sig på våra
grundlagar. Alla restriktioner som regeringen och myndigheter försöker pådyvla oss
är olagliga eftersom de strider mot grundlagen.
Varför ska då alla kulturevenemang, inklusive
idrottsevenemang, vara folksamlingsfria?
Jag kräver att alla kulturarrangemang omedelbart öppnas fritt!
Alla idrottsarrangemang, konserter, teatrar, restauranger, biografer, möten, ALLA
kulturevenemang kan öppnas omedelbart! Och utan restriktioner! Om vi lyssnar på
vetenskapen och låter bli att drabbas av ångest och hysteri.
Vi är skrämda till "social distansering". Men låt alla, även de som är rädda, slippa
myndigheternas olagliga begränsningar av vår lagstadgade frihet. Om du fortfarande
är rädd räcker det med normal distansering med en meter från en smittads ansikte.
Du måste träffa på fler än 1 400 personer ansikte mot ansikte för att träffa en smittad.
Det skulle räcka med att ha minst 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet för att skydda sig
till mer än 99 %.
En nyföding ska enligt Livsmedelsverket äta 10 mikrogram (400 IE) vitamin D3 per
dag (3,5 mikrogram per kg kroppsvikt och dag).
En person som väger 25 gånger mer ska då ha 250 mikrogram (10
000 IE) vitamin D3 per dag. Då får alla en normal fysiologisk nivå på minst 125
nmol/L och håller sig friska.
Det är du och jag som måste hjälpas åt att undervisa våra inskränkande
myndigheter.
Edmund Burke skrev en gång:
“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 den artiga frasen ”Für Ihre Sicherheit” (för er 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
Har arbetat på lab med mässlingsvirus och HIV under flera år.
Slut citat Källa till ovan citerat
https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/slapp-kulturen-loss.html

Citerar lösryckta delar ur artikel av 2020-09-25
Dubbing the Chinese Communist Party (CCP) and the WHO as
“culpable” in the spread of the virus
(Natural News) The Republican members of the House Foreign Affairs Committee
have issued a new report blaming communist China and its partners at the World
Health Organization (WHO) for unleashing the Wuhan coronavirus (COVID-19)
upon the world.
Dubbing the Chinese Communist Party (CCP) and the WHO as
“culpable” in the spread of the virus, the GOP now says that
the plandemic could have been avoided entirely had the two entities handled the
situation differently.
Rather than try to cover up information about the spread of the virus
early on, the CCP and the WHO should have told the world the truth,
House Republicans insist. Doing this would have greatly minimized the fallout,
they claim.
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-09-25-covid-19-never-would-been-problem-had-china-actedhonestly.html#

Dr Mercola 2020-09-26,om VACCIN VANSINNET citat
TOP STORY

COVID-19 Vaccine Roulette - No Liability for Harm
Imagine being forced to buy a car that shielded the manufacturer from
liability, and drive it against your will without proper safety testing.
This is now a very real possibility with the COVID-19 vaccine and
it was set up way back in 1986. I urge you to watch this now.
Slut citat, läs mera och se videointervjun med Dr. Andrew Wakefield
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/26/act-of1986.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200926
Z2&mid=DM660548&rid=973083458

The Flu Vaccine is Bad Medicine
By Jim Meehan, MD
Independent and unbiased science against the flu vaccine: why it is ineffective,
unnecessary, and bad medicine

Läs mera om vaccine vansinnet
https://docs.google.com/document/d/1KW4WunBPbAxAseoBXhOEBruY10PhkWLM2Yp8FJ
u-1Ms/edit#heading=h.gfuu0xrg21kw

Lär mera, se mera, ca 50 minuter in i denna, med Jim Meehan, MD, om VACCIN
VANSINNET, i THE HIGHWIRE citat

TWINDEMIC 2020?
https://thehighwire.com/watch/

Skolmedicinens skadar och dödar verksamhet, citat
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/

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

