Proof that the pandemic was planned with a purpose

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
2020-09-29
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
NO MORE MEDICAL TYRANNY
HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK!

En mycket allmänbildande och viktig artikel, med fakta, som alla bör läsa och sprida
vidare, citat

Proof that the pandemic was planned with a purpose
Medical doctors declare that the pandemic was planned
A group of over 500 medical doctors in Germany called ‘Doctors for
Information’ made a shocking statement during a national press
conference: (1)
‘The Corona panic is a play. It’s a scam. A swindle. It’s high time we
understood that we’re in the midst of a global crime.’
This large group of medical experts publishes a medical newspaper on 500,000
copies every week, to inform the public about the massive misinformation in
the mainstream media. They also organize mass protests in Europe, like the

one on August 29, 2020 where 12 million people signed up and several millions
actually showed up.
Why do these 500+ medical doctors say the pandemic is a global crime?

What do they know, that we don’t?
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.stopworldcontrol.com/planned/#

Måste ses och spridas vidare, ca 10 minuter, citat

The Leaked Covid-19 "PANIC PAPER" - Reiner Fuellmich
Läs mera, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.brighteon.com/49766c45-94b6-4ae6-a02b-0a0495f6750c

Videon finns också här, med undertexter, så du kan få svensk textning, citat

Lawyer Dr. Fuellmich ● Founding member of the german C19 Investigative-Committee
https://www.youtube.com/watch?v=fp2QoGsJk0M&feature=youtu.be

Se denna och sprid vidare i alla dina nätverk, publicerad 2020-09-28 citat

David Icke Explains Blueprint For Stopping Fascism
Alex jones interviews David Icke after his speech to thousands in Trafalgar Square
on September 26, was attacked by riot police storming the stage.
https://banned.video/watch?id=5f723fe94ee6860b6d59167c

Publicerat 2020-09-28, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Based on latest CDC data, the Wuhan coronavirus poses
virtually no death risk whatsoever for people under the age of
50
The bottom line? Unless you’re over the age of 60 or so, the
coronavirus poses very little risk to you. The lockdown reactions
toward the virus are wildly exaggerated and medically unnecessary.
Open the schools, the cities, the churches, the restaurants and the
movie theaters.

End the mask mandates and recommend vitamin D, zinc, quercetin
and licorice root herbs. Legalize hydroxychloroquine
nationwide and we can end this entire pandemic for the vast
majority of the population.
Slut citat
Läs hela artikeln, se videon, och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.naturalnews.com/2020-09-28-latest-cdc-data-wuhan-coronavirus-death-risk.html

Dr Mercola, publicerat 2020-09-29, citerar lösryckta delar ur artikel, citat

COVID-19 and Bill Gates: Puppet Master Gaslights
Millions
It's an evil web, including the World Health Organization, Neil Ferguson's
faulty models and the Leo Burnett Company - all designed to pull your
strings and brainwash you. Please wake up and resist, before you become
one of his digital slaves.

Gates Foundation Funds Scientific Disinformation
The coronavirus pandemic and lockdown have revealed even more clearly how we
are being reduced to objects to be controlled, with our bodies and minds as the new
colonies to be invaded … The extended coronavirus lockdown has been a lab
experiment for a future without humanity. ~ Vandana Shiva
In her August 16, 2020, Doctor for Disaster Preparedness 31 lecture, Dr. Lee
Merritt points out that based on deaths per capita, the death rate for COVID-19,
worldwide, is a minuscule 0.009% (709,000 people have died from or with
COVID-19 around the world, and the global population is 7.8 billion). So, the
average person's chance of surviving this disease is 99.991%.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare I alla dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/29/gates-disinformation-in-socialmedia.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200929Z2
&mid=DM667056&rid=975307296

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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