OM COVID-19 BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN
MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE OM COVID-19 BEDRÄGERIET
Se denna mycket allmänbildande videointervju med advokat Rocco Galati, sprid
vidare i alla dina nätverk, citat

Rocco Galati's lockdown lawsuit: Ezra Levant interviews
lawyer suing Trudeau, Dr. Tam and more!
https://www.youtube.com/watch?v=7y0qU-p0xQU

The Covid-19 Scam Is The Greatest Crime Of The Century
https://www.brighteon.com/dd27d268-4f35-43d9-a80a-c6a72ff3bbb7

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
2020-09-28
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

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 13
Dr. Dolores Cahill - Doctors, Politicians & Media Will Be
Charged
https://www.brighteon.com/3eea28f6-00f3-4c0b-a462-a2d7805d8992

Google översättning av artikel publicerad 2020-09-27, mycket viktig och
allmänbildande artikel om COVID-19 BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN, sprid
vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Advokat Rocco Galati stämmer premiärminister Justin
Trudeau och de kanadensiska hälsovårdsmyndigheterna.
Skyddsåtgärder mot koronavirus var varken medicinskt sunda,
vetenskapliga eller skyddande.
Pandemin var falsk, åtgärderna byggdes på bedrägeri, utformades och
genomfördes för olämpliga och dolda ändamål, på uppdrag av WHO,
kontrollerad och ledd av en miljardär, en oligark, står det i påståendet i
stämningen. Klagandena påstår att mycket fler människor har dött på grund av
försiktighetsåtgärderna än från själva pandemin.
Rättegången inlämnades den 6 juli i Ontario Superior Court of
Justice i Toronto av Ontario-baserade Vaccine Choice Canada ( här )
och sju personer. Den rättsliga åtgärden är en utmaning enligt Kanadas stadga om
rättigheter och friheter mot landets pandemiska åtgärder, inklusive obligatoriska
ansiktsmasker, stängning av företag och efterlevnad av fysiskt avstånd.
Rättegången hävdar att stängningen av företag för att förhindra
spridning av viruset var "extrem, omotiverad och onödig".
Självisoleringsåtgärder som införts för individer var "okunskapliga, inte medicinskt
baserade eller bevisade nödvändiga" och att obligatorisk användning av
ansiktsmasker i offentliga utrymmen resulterade i "fysisk och psykisk skada."
Är det dags för advokater i Norge att stämma Solberg-regeringen, de
statliga hälsovårdsmyndigheterna, National Institute of Public Health och de
norska nationella medierna (NRK, TV2, Dagbladet och VG) för att vilseleda

befolkningen utifrån åsikter och antaganden och inte på medicinsk
vetenskap?
Är det dags att stämma Solberg-regeringen och hälsovårdsmyndigheterna
för onödig förstörelse av småföretag?
För att orsaka onödiga dödsfall i utplaceringen av livräddningsoperationer
även om sjukhusen var tomma, för alla självmord som hände på grund
av ojämn nådig självisolering och onödig spridning av rädsla?
För gamla och funktionshindrades död från ensamhet på grund
av onödig isolering, för orsaken till "palliativ eutanasi" hos äldre i institutioner,
allt baserat på kvasivetenskapliga medicinska beslut?
Slut citat Läs mera i original artikeln och sprid vidare i dina nätverk
http://www.nyhetsspeilet.no/2020/09/advokat-rocco-galati-saksoker-statsminister-justintrudeau-og-helsemyndighetene-i-kanada/

Se denna mycket allmänbildande videointervju med advokat Rocco Galati, sprid
vidare i alla dina nätverk, citat

Rocco Galati's lockdown lawsuit: Ezra Levant interviews
lawyer suing Trudeau, Dr. Tam and more!
https://www.youtube.com/watch?v=7y0qU-p0xQU

OM COVID-19 BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN
MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE OM COVID-19 BEDRÄGERIET
Se också denna med samma advokat, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

TRUDEAU GOVERNMENT SUED FOR “DRACONIAN AND
UNJUSTIFIABLE” RESPONSE TO COVID-19 WITH ROCCO
GALATI
https://www.bitchute.com/video/7xjoNdGmQ5PL/

SVERIGE VANSINNET;
DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN UTAN PERSONLIGT
ANSVAR VÄRNAR INTE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES
LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET
Över mycket lång tid har nationen Sveriges medborgare utsatts för
ett monopol av skadar och dödarverksamhet nämligen skomedicinen och
den kriminella läkemedelsindustrin, var finns det lagliga stödet för denna skadar
och dödarverksamhet i svensk lag?
En fråga som självklart Sveriges regering och statsministern ska
offentligt på bästa sändningstid i SVT redogöra för, därtill delge
nationen Sveriges medborgare och skattebetalare om hur denna skadar och
dödarverksamhet kan vara förenlig med de grundläggande mänskliga
rättigheterna.

SVT/SR och riksmedia ska såklart starta ett riksomfattande drev, om
dessa värnar nationen Sveriges medborgare, utifrån denna skadar
och dödarverksamhet uppenbart inte alls kan vara förenligt med svensk lag
och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN I SVERIGE är uppenbart ett
enormt hot och hat emot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och
framtida livskvalitet, demokratin, rättssäkerheten och patientsäkerheten.
Att denna den samhällsfarligaste klanen i Sverige, klanen UTAN
PERSONLIGT ANSVAR också säkerställt följande, delger om att sociopater
och psykopater uppenbart har makten över nationen Sveriges medborgare och
skattemiljarderna;

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/

EN DEPOPULATIONS AGENDA ÖVER MYCKET LÅNG TID, ETT
FOLKRÄTTSBROTT mot nationen Sveriges medborgare
Men så länge de folkvalda politikerna i Sveriges regering, riksdagen, alla
regionerna(fd landstingen) och alla kommunerna i Sverige beskyddar denna skadar
och dödarverksamhet som uppenbart bedrivs inom skolmedicinens verksamhet ja då
beskyddas denna skadar och dödarverksamheten av den samhällsfarligaste klanen i
Sverige, klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR!
Denna samhällsfarligaste klanen i Sverige består också av de anställda
tjänstemännen/kvinnorna inom stat, regioner och kommuner, den samhällsfarligaste
KLANEN I SVERIGE är alla säkerställda UTAN PERSONLIGT ANSVAR av tidigare
regering och riskdag i majoritetsbeslut, utan folkligt stöd för detta majoritets
beslut!
All makt utgår från folket i Sverige, alltså nationen Sveriges medborgare,
men denna makt tillfrågades aldrig inför beslutet som säkerställde den
samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE , KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
som har över mycket lång tid beskyddat FOLKRÄTTSBROTT mot nationen
Sveriges medborgare, som pågått i Sverige över mycket lång tid.
Om detta har redogjorts för i väldigt många massutskick, som är i laga ordning
registrerade av registrator Socialdepartementet, uppenbart utan åtgärd eftersom
detta fullständiga vansinne tillåts fortsätta, särskilt riktat då mot nationen Sveriges
äldre, svaga och sjuka.
EN DEPOPULATIONS AGENDA ÖVER MYCKET LÅNG TID, ETT
FOLKRÄTTSBROTT som inte är förenligt med svensk lag eller de
grundläggande mänskliga rättigheterna.

Det finns andra vägar att gå nämligen utifrån fakta värna nationen
Sveriges medborgare, väl kända fakta som inte gynnar den

kriminella läkemedelsindustrins/skolmedicinens enorma ekonomiska
intressen!

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2020-09-26 en mycket viktig och
allmänbildande artikel, citat

Covid-19 och vitamin D3
I Sverige – och i stora delar av världen – fortsätter man att diskutera
”coronapandemin” i termer av smittspridning, diskussioner om man skall få
träffas 50 eller 500 personer samtidigt, hur och när man skall använda
ansiktsmask etc.
Något man sorgfälligt undviker är den alldeles fundamentala frågan
om betydelsen av vårt immunförsvar.
De flesta i vår del av världen har i varierande grad brist på livsviktiga mineraler och
vitaminer – som är helt avgörande för vårt immunförsvar och dessa förmåga att
skydda oss mot sjukdomsalstrande mikrober (som bakterier och virus).
Detta beror framför allt på vår undermåliga kost.
Våra hälsovårdande myndigheter har under många år rått oss att äta fettsnålt
(d.v.s. mycket kolhydrater), och de har rekommenderat hälsovådliga kemiskt
manipulerade vegetabiliska oljor – i stället för hälsosamma fetter som smör,
kokosolja och andra mättade fetter.
Socialstyrelsen förespråkar lättprodukter som margarin och andra
kemiskt manipulerade produkter till och med till små barn – och varnar för
naturliga, animaliska fetter.
Vi har generellt skapat en optimal förutsättning för nya virus att
etablera sig i befolkningen – med läkemedelsbolagens goda minne.
På Dr Joseph Mercolas blogg kunde man nyligen ta del av
information specifikt om just betydelsen av vitamin D3 för vårt
immunförsvar – och för risken att bli allvarligt sjuk av det nya coronaviruset.
En tolkning av hans sammanfattning följer här. Länk till originaltexten kommer sist i
denna text.
”När din halt av vitamin D3 är låg ökar din risk för allvarliga
komplikationer och död av Covid-19, eftersom halten av Renin
stimuleras (ett enzym som bildas i njurarna som svar på ett
sjunkande blodtryck).

Höga halter av Renin ökar halten av både cytokiner och bradykinin, vilket ökar
risken för ökad inflammation och oxidativ stress, som resulterar i både
”cytokinstorm” och ”bradykininstorm”.
När man beaktar att cytokin- och/eller bradykininstormar är nyckelfaktorer vid
dödlighet i Covid-19 förefaller det rimligt att allt som kan moderera eller
förhindra dessa förödande stormar skulle vara av signifikant värde.
Enligt vad vi vet nu är det enda ämne som kan göra detta just
vitamin D3.
Dessutom minskar vitamin D3 replikation (”förökning”) av virus, stärker
immunförsvaret generella funktion genom att anpassa både det medfödda och
adaptiva försvaret, reducerar andningssvårigheter, förbättrar generellt
lungfunktionen och hjälper till att producera ”surfaktanter” (ämnen som sänker
ytspänningen och gör annars ”oblandbara” ämnen möjliga att blanda) i
lungorna och hjälper till att rensa lungorna från vätska.
Vitamin D3 minskar också risken för bakomliggande tillstånd som är
förknippade med dålig Covid-19-prognos – som fetma, diabetes typ 2,
högt blodtryck och hjärtproblem.
Enligt min åsikt finns det all anledning tro att optimering av halten
vitamin D3 kommer att minska risken för komplikationer och död av
Covid-19 – varför det inte finns någon anledning att avstå från denna
strategi!”
Länk till originaltexten:
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/23/coronavirus-2nd-wave.aspx?

Slut citat, källa till ovan citerat
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6957297/posting/covid-19-och-vitamin-d3

MÅSTE SES OM VACCIN VANSINNET OCH RÄDSLAN SOM SKAPATS GENOM
COVID-19 BEDRÄGERIET FÖR ATT SKRÄMMA MÄNSKLIGHETEN TILL
VACCINERING

We Can Not Fail! David Icke Trafalgar Square | September
26, 2020
https://banned.video/watch?id=5f6fba21877f8a0a98df0675

Noterat; 10 oktober i Berlin väntas förmodligen 10 miljoner samlas och
manifestera mot denna MEDICAL TYRANNY och Covid-19 bedrägeriet mot
mänskligheten

Gareth Icke Speech Trafalgar Square 26th September,
Freedom Rally
https://davidicke.com/2020/09/26/gareth-icke-speech-trafalgar-square-26th-september-starts-at53-minutes/

Johnson SS Attack Peaceful Protesters – It’s Fascism
People – Time To Face It
https://davidicke.com/2020/09/27/johnson-ss-attack-peaceful-protesters-its-fascism-peopletime-to-face-it/

London Now! Why Won’t Boris Listen?
https://davidicke.com/2020/09/27/london-now-why-wont-boris-listen/

MÅSTE SES OM WHO
Who's Who At The WHO?
Brian Wilson examines the history of leadership at the World Health
Organization and speculates about their ultimate goal in moderating the socalled COVID pandemic.
https://banned.video/watch?id=5f6e7ff8327a0f0a35e1405a

What You Need to Know About the Act of 1986
Se videointervjun, läs hela artikeln och sprid vidare I alla dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/26/act-of1986.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200926Z2&
mid=DM660548&rid=973083458

Denna videointervju bör alla Nationen Sveriges medborgare se och
SVT/TV4 bör sända den på bästa sändningstid.
Alla i regeringen, riksdagen, alla folkvada politiker i Sveriges alla
regioner och kommuner ska såklart tvingas att se denna
videointervju.
Deras lakejer därtill, dvs. alla anställda tjänstemän/kvinnor inom
stat, regioner och kommuner.
Alla dessa i den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN
PERSONLIGT ANSVAR kan inte vara sociopater/psykopater, imbecilla och
fullständigt naiva, det är en omöjlighet, några måsta har en medmänsklig tråd
kvar i sina hjärnor!

Den här filmen ska såklart alla ovan onämnda också se och sändas på bästa
sändningstid av SVT/TV och redogöra för i drevet mot den samhällsfarligaste
KLANEN I SVERIGE, MÅSTE SES, citat

Where to Watch '1986: The Act'
Again, "1986: The Act" is complementary if you sign up for the NVIC's international
public conference on vaccination.5 For just $80, you get access to two films and
nearly 40 expert speakers. Due to COVID-19 concerns and travel bans, the event will
be held entirely online, October 16 through 18, 2020. If you don't want to wait, you
can also access the film on 1986theact.com.
Källa till ovan citerat
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/26/act-of1986.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200926Z2&
mid=DM660548&rid=973083458

Här direkt länken till filmen, uppdelad i avsnitt

1986: The Act - by Chapters
https://7thchakrafilms.com/watch-by-chapters#clip=817s3cvt7lwk

Mycket viktig och allmänbildande om Covid-19 pandemi bedrägeriet och vaccin
vansinnet, se denna video intervjun med dr Wakefield, sprid vidare i alla dina
nätverk, citat

Perspectives on the Pandemic: Dr. Wakefield's New Film
1986
https://www.brighteon.com/f00ec4f9-9cce-4c0f-abf5-25ea5e31c003

SHOCKING! Historian Exposes Bill Gates' Ties To NAZIs
And More
https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d

Björn Hammarskjöld delger, i en mycket viktig artikel, 2020-09-24 om vad som
uppenbart är i fokus om verkligheten i Sverige nu, citerar lösryckta delar ur
artikeln, läs hela artikeln , citat

SLÄPP KULTUREN LOSS!
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.
Det saknas därför vetenskaplig anledning att förbjuda folksamlingar
på ett maximalt antal personer som mer än 5, 50, 500, 5 000 eller
50 000.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/slapp-kulturen-loss.html

Kan vara av särskilt stort allmänt intresse att se videon och läsa artikeln, publicerat
av dr Mercola 2020-09-27, citat
New Report Claims to Shed Light on SARS-CoV-2 Origin
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/27/chinese-whistleblowercoronavirus.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200
927Z2&mid=DM667088&rid=973819166

DET GLOBALISTISKA HOTET MOT MÄNSKLIGHETEN
Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad 2020-09-18, sprid såklart vidare i dina
nätverk, citat

How EMFs Disturb Your Immune System
Electromagnetic fields (EMFs) that surround you 24/7 could be interfering with
your immune system function, even triggering allergic and inflammatory
responses while interfering with your body's repair mechanisms
We are living in an unprecedented time, one in which electromagnetic fields
(EMFs) from cellphones and cellphone base stations, Wi-Fi devices, power lines,
electrical wiring and even computers, televisions and microwave ovens, surround us
24/7.
Olle Johansson, Ph.D., associate professor and head of the Experimental
Dermatology Unit, Department of Neuroscience, at the Karolinska Institute in
Sweden, is among those who have questioned whether humans can survive such an
assault.
It's estimated that up to 10% of populations in the U.S., Sweden,
Switzerland, Germany, Norway and many other countries may be
affected by electrohypersensitivity (EHS), a condition that leads to a
number of physical and cognitive symptoms upon exposure to EMFs. Common
symptoms of EHS include headaches, dizziness, fatigue, trouble
concentrating, cognitive problems, sleep interruptions and skin symptoms such
as stinging, itching and burning.
According to Johansson, "[I]t is evident from our preliminary experimental data that
various biological alterations are present in EHS persons claiming to suffer from
exposure to EMF. The alterations are themselves enough to fully explain the EHS
symptoms, and the involvement of the immune system is evident."[iv]
Damages from EMF exposure are not only a matter of increased cell
damage but also of reduced repair, facilitating the spread of
disease.

The report cites evidence that EMF exposure may contribute to DNA damage
and adverse effects on cellular communication, metabolism and repair and
cancer surveillance within the body, along with causing adverse cardiac and
neurological effects, including memory impairment, changes in brainwave
activity and disturbed cognitive function.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare om DET GLOBALISTISKA HOTET MOT
MÄNSKLIGHETEN
https://www.greenmedinfo.com/blog/how-emfs-disturb-your-immune-system1

5G Insider Speaks Out About Covid
https://www.brighteon.com/f7a8ef4d-7afa-4912-8fd1-e80ad33d2280

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

