10 Years Ago WHO Faked A Pandemic
Mycket anmärkningsvärt att våra stora etablerade mediehus så
tydligt ställer sig på den starka statens och myndigheternas sida
och tystar ner information….
Stat och myndigheter smular under pågående pandemi sönder det
förtroende vi läkare och annan vårdpersonal arbetat så oerhört hårt
för att bygga upp. Förlorarna är folket.
Men om det skall kunna hända krävs omedelbart ansvar från
samtliga politiska partier, myndigheter, mediahus och vårdpersonal.
Det ser dystert ut på den fronten tyvärr.

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
2020-09-30
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!

MÅSTE SES OCH LÄSAS och spridas vidare i alla dina nätverk

När du sett videos och läst vad du idag får information och upplysning om i detta
massutskick sprid det vidare i alla dina nätverk!
Skicka gärna också vidare detta massutskick till
Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering och Socialdepartementet,
SVT/SR, TV4 och riksmedia, du förstår strax varför. Hjälp till att avslöja hela
detta Covid-19 bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.
Det ska såklart bli stopp på att detta fullständiga vansinne får
fortsätta och det är vi alla goda medmänniskor, nationen Sverige medborgare, som
säkerställer det tillsammans.
Alltså för den samhällsfarligaste KLANEN i Sverige, klanen UTAN
PERSONLIGT ANSVAR är uppenbart delaktiga i pandemi/Covid-19 bedrägeriet
mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, tills motsatsen är bevisad!
SVT/SR, TV4 och riksmedia likaså, tills motsatsen är bevisad.

Dr Mercola 2020-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, citat

The Inside Scoop on COVID Pandemic?
'The Jab' - a short video created by Children's Health Defense reveals why pharmaceutical companies have profited from past
pandemics at the expense of the public's health, and why it seems
like déjá vu all over again with the COVID-19 pandemic.

The Inside Scoop on COVID Pandemic?
Children’s Health Defense (CHD), founded by Robert F. Kennedy Jr., created “The
Jab” video, which highlights the gold rush that occurred for pharmaceutical
companies when the World Health Organization declared swine flu a pandemic in
2009
It was June 11, 2009, when WHO declared H1N1 swine flu to be a Phase 6 global
influenza pandemic, even though it had caused only 144 deaths worldwide

The pandemic declaration put previously arranged “sleeping
contracts” into an active state, to the tune of $18 billion directed to
the production of H1N1 vaccines, including GSK’s Pandemrix
Pandemrix was causally linked to childhood narcolepsy but GSK didn’t face any
repercussions
Prior to the pandemic’s declaration, WHO changed their definition of
“pandemic,” removing the previous requirement that it cause
“enormous numbers” of deaths
Now, in the midst of another controversial pandemic, we’re facing
an eerily similar playbook — with pharmaceutical companies eager
to cash in on the first COVID-19 vaccine, begging the question, “Are
we are being played — again?”
Slut citat
Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/30/inside-scoop-on-covidpandemic.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=2020093
0Z2&mid=DM667057&rid=976063961

Sprid vidare i alla dina nätverk, se denna video om ca 15 minuter, publicerad 2020-09-29
citat

OVER $1 BILLION IN FLU SHOT INJURIES
Wayne Rohde, investigative researcher & author of “The Vaccine Court,” joins
Del to discuss how the flu shot fares in vaccine injury court. The flu shot has
now passed over one billion dollars in pay outs in court for serious injuries,
including paralysis.
https://www.brighteon.com/f3bc5e4e-34ab-4dc7-bbf1-5711e8b4b339

När du sett denna video med Dolores Cahill skicka den vidare till
Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering och Socialdepartementet, SVT/SR, TV4
och riksmedia, du förstår strax varför, citat

Dolores Cahill 22nd September 2020
There is muting of audio in a few places in the talk. This is link to download an Mp3 of
original file. https://drive.google.com/file/d/15-zz...
The document in the link below is a statement by Dr Michael Yeadon. It seeks to
explain in detail how how vastly inaccurate the governments present testing strategy

is and backs up much of what Professor Dolores Cahill is saying in this respect.
https://drive.google.com/file/d/1CYJ9...
Dr Mike Yeadon is the former CSO and VP, Allergy and Respiratory Research Head
with Pfizer Global R&D and co-Founder of Ziarco Pharma Ltd.
Slut citat, se videon och sprid vidare
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=RY6NiavVp0E&app=desktop

Citerar lösryckta delar ur artikel, är det annorlunda idag 2020? Citat

10 Years Ago WHO Faked A Pandemic
In this controversial book renowned author Stuart Blume discloses that many of the
most influential advisers, at both World Health Organisation (WHO) and national
levels, are paid consultants to the vaccine industry raising a very serious question –
that the WHO might be working for the vaccine industry’s interests and not the
people – the reason why 10 years ago WHO faked a pandemic.
Slut citat Läs hela artikeln
https://greatgameindia.com/who-vaccine-industry/

Publicerat 2020-09-24 citat

Belgium Health Experts Demand Investigation Of WHO For
Faking Coronavirus Pandemic
Läs mera
https://greatgameindia.com/belgium-who-investigationcoronavirus/#When_WHO_Faked_a_Pandemic

Björn Hammarskjöld har delgett enormt viktig och avgörande artikel, sprid den vidare,
citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln, citat

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 Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/slapp-kulturen-loss.html

Dr Mercola 2020-09-30, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln, citat

Fortunately, this COVID-19 crisis has shown us the two
most important physical strategies to optimize your
health: vitamin D and metabolic flexibility.
This devastating and pervasive toxic exposure results largely from people’s reliance
on using drugs as symptomatic bandages that in no way, shape or form treat the
cause of the disease.
They trust their physicians to help them but sadly they have been captured by the
drug industry and are nearly universally clueless on how to identify and address the
underlying cause of most diseases.
That is why it is crucial to understand that YOU are responsible for your own health
and need to use physicians as your consultants, and not implicitly trust them. If you
provide your body with what it needs, it typically tends to self-correct and get better
so you can avoid these dangerous medications which, rarely, if ever, resolve the
foundational cause.
Fortunately, this COVID-19 crisis has shown us the two most important physical
strategies to optimize your health: vitamin D and metabolic flexibility. The ability to
eliminate insulin resistance is a strategy that addresses the majority of illnesses that
you will ever encounter in your lifetime.
This is why time-restricted eating, eliminating industrially processed seed oils like
soy, corn and canola oils, eating a cyclical ketogenic diet, exercising and sleeping
well can improve, if not eliminate, most conditions that you would need to take
medications for.
As you can see, drugs can harm you just because they were made
with shortcuts to increase company profits.
When you follow these health principles you will decrease, if not eliminate,
your need for these dangerous medications. You will also enjoy a high degree

of health and freedom from the pain, disability and suffering associated with
these conditions.
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/30/ndma-in-genericpills.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200930Z2&
mid=DM667057&rid=976063961

Citerar lösryckta delar ur artikel av 2020-09-29

Australian police can kidnap people for medical reasons and
remove anything “including underwear” to forcefully
administer vaccines
(Natural News) Australia’s Public Health Act of 2016 has been updated, and it is
being put into action, unleashing medical police state horrors that haven’t been
witnessed since the rise of medical experimentation on Jews in Nazi Germany.
This Australian law gives sweeping new powers to law enforcement and other
“authorized officers” to forcibly restrain, isolate and vaccinate whomever they
want. The new powers are so descriptive, they give law enforcement the legal
power to “remove anything the person is wearing, including underwear.”
Forced medical experimentation in Australia violates international
treaties
The new experimental drugs and vaccines that are being rushed into existence
will be forced onto Australians. Australian prime minister Scott Morrison said a
coronavirus vaccine will be made “as mandatory as you can possibly make it.”
According to these emergency public health orders, anyone who dissents can
be rounded up and isolated, their clothing removed, their body subject to
medical experimentation and forced injections.
The Nuremberg code, a treaty established in the fallout of Nazi Germany after
the International Military Tribunal, is clear about the necessity of informed
consent for all medical experimentation on humans.
The Nuremberg code is clear that experiments should avoid
physical/mental suffering and injury.
Vaccinations will irrefutably be classified as risky medical experiments, and
when forced onto humans, they cause physical/mental suffering.
Läs hela artikeln
https://www.naturalnews.com/2020-09-29-australian-police-kidnap-people-remove-underwearadminister-vaccines.html

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/#

Citerar lösryckta delar ur svensk artikel, av dr Jon Tallinger, läs den och sprid
vidare, nu publicerad här, citat

Dödsfall som skett under mycket mystiska omständigheter
Svart på vitt.
Dödsfall som skett under mycket mystiska omständigheter där en man får morfin
utan att ha smärtor och där anhöriga blir förbjudna att träffa sin anhöriga eller få veta
vad som händer den anhöriga. Efter långt arbete har Pia Samuelsson tillsammans
med en advokatbyrå lyckats få ett beslut från Polisen att ärendet inte kommer
utredas.
Man ger ingen motivering till varför.
IVO vägrar också utreda. Man får anta att det som skett anses ”lagligt” då riktlinjer är
tydliga med att läkare har rätt att inleda palliativ vård under pandemin och avstå
medicinsk vård pga prioritering för att ”skydda” sjukhusen från överbelastning.

Mycket märkligt då syrgas och läkemedel för covid-19 enkelt kan ges på
vårdboende utan att belasta sjukhusen vilket jag och många andra ägnat en hel
del tid och resurser på att upplysa om.
Hela hanteringen från myndigheter med riktlinjer som uppenbart
verkar strida mot både Hälso & Sjukvårds Lagen, Smittskyddslagen
och mänskliga rättigheter där anhöriga med tveksamt stöd i lagen förvägras
kontakt med sina anhöriga och även att få information om sina anhöriga håller på att
underminera allt förtroende för samtlig sjukvårdspersonal och våra myndigheter.
När både myndigheter och polis vägrar undersöka rättfärdigad oro
hos patienters anhöriga sprider sig en gigantisk förtroendeklyfta sig
ännu djupare ut i övriga samhället.
Dock blir inte förtroendeklyftan så djup eftersom våra stora mediehus mörkar
sanningen om dessa riktlinjer och brister i sin moraliska plikt att upplysa
medborgarna om sanningen och hjälpa till att hålla debatt i vår demokrati levande.
Mycket anmärkningsvärt att våra stora etablerade mediehus så
tydligt ställer sig på den starka statens och myndigheternas sida
och tystar ner information som kunde räddat en stor del av de nästan 6000
svenskar som nu troligtvis dött i onödan.
När samhället beter sig som om det finns en hund begraven finns det
ingen anledning att tro att det inte gör det.
Riktlinjer som är uppenbart vidrigt skrivna har visat sig få exakt de effekter man
kunnat anta de skulle få.
Polisen gör sig delaktiga i att stoppa en rättslig prövning om
riktlinjerna överhuvudtaget är laglig.
Polisen beter sig misstänkt likt hur man kunde förvänta sig att polis skulle
agera i en skurkstat eller total diktatur.
Cirkeln är efter 6 månader sluten.
Det sista hoppet om en öppen prövning att kasta ljus, debatt och granskning av
misstänkta omfattande statliga övergrepp på individuella medborgare är därmed dött.
En öppen diskussion hade hade kunnat skingra misstanken om skuld i det vi sett
rulla upp framför våra ögon.
Man får dra den enkla slutsatsen att denna smutsiga byk är lika
olaglig som medveten då man nu även ser tydliga tecken från
juridikens och polisens sida att vägra belysa de enskilda fallen av
statligt sanktionerat #Senicid.

Med sorg ser jag på medan vårdapparaten håller på att tappa det förtroende läkare,
sjuksköterskor och undersköterskor är beroende av för att kunna ge god vård.
Stat och myndigheter smular under pågående pandemi sönder det
förtroende vi läkare och annan vårdpersonal arbetat så oerhört hårt
för att bygga upp. Förlorarna är folket.
Både vårdpersonal och patienter står som förlorare här. Enda lösningen jag kan se är
sanningen. Efter sanning, utredning och konsekvenser skulle förtroendet kunna
byggas upp igen.
Men om det skall kunna hända krävs omedelbart ansvar från
samtliga politiska partier, myndigheter, mediahus och vårdpersonal.
Det ser dystert ut på den fronten tyvärr.
Intevju 1 på Svenska:
https://youtu.be/02tetLJt6Jo
Interview no 2 in English:
https://youtu.be/jsdyb31dx0M
Intervju 3 på Svenska:
https://youtu.be/p0z3A6yBO5o
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/29/dodsfall-som-skett-under-mycket-mystiska-omstandigheter/

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

