Har skolmedicinen/den kriminella läkemedelsindustrin licens med
rätt att döda nationen Sveriges medborgare

Kan det vara så att vården av våra politiker har fått en informell
”tillåtelse” att döda (license to kill)?
Det saknas vetenskapligt stöd för att begränsa folksamlingar ur
smittsamhetssynpunkt.
Now in 2020, we are watching the same thing happen all over again
with the Wuhan coronavirus (covid-19) pandemic, a manufactured
crisis that once again exposes global “public health” initiatives as
nothing more than corporate-government fraud.

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
2020-10-01
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!
OM DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN I SVERIGE, KLANEN
UTAN PERSONLIGT ANSVAR
Nepotismen, beskyddar kulturen, tystnadskulturen och förtryckare kulturen är ett
enormt hot och hat emot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida
livskvalitet, demokratin och rättssäkerheten - som är som bortblåst sedan länge i
Sverige.

Den skadar och dödarverksamhet som bevisligen skolmedicinen
bedriver i Sverige(och stora delar av västvärlden) gynnar uppenbart den
kriminella läkemedelsindustrins/skolmedicinens enorma ekonomiska intressen.

Pharma Death Clock website launched: Find out how many
millions of people Big Pharma has killed since January 1,
2000
Läs mera och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_dr
ug_deaths.html

FOLKRÄTTSBROTT
Att skolmedicinen/den kriminella läkemedelsindustrin äger rätt ”att
döda och skada” är uppenbart ett väl känt faktum, för de som intresserat sig för
denna skadar och dödarverksamhet, ändå tillåts detta att fortsätta.

Frågorna som måste ställas och besvaras;
Var finns lagstödet i svensk lagstiftning för denna skadar och dödar verksamhet mot
nationen Sverige medborgare?
Är det förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna att bedriva skadar
och dödarverksamhet mot nationen Sveriges medborgare?

Det är såklart Sveriges Regering som är ytterst ansvariga och
beskyddar detta FOLKRÄTTSBROTT mot nationen Sveriges
medborgare och därmed ska bevisa som den ”starkare parten”(makten över
skattemiljarderna och nationen Sveriges medborgare), som äger bevisbördan, var
finns lagstödet för denna skadar och dödarverksamhet och är det förenligt med
de grundläggande mänskliga rättigheterna?

LÄKEMEDELSVERKET/SKOLMEDICINEN/DEN KRIMINELLA
LÄKEMEDELSINDUSTRIN BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING

Ett generellt och systematiskt skadande och dödande av nationen Sveriges
medborgare inom skolmedicinen i Sverige, den problematiken/frågan ägs av
Sveriges regering.

Publicerat 2020-09-29, en mycket viktig och allmänbildande artikel, citerar lösryckta
delar ur artikeln, citat

Har Karolinska institutet licens att döda?
Citat (SVT): – Ett av våra bästa sjukhus i landet har tillåtit en kirurg att experimentera
på patienter, där man låtit honom pröva helt livsfarliga metoder på intet ont anande
patienter som sedan dött.
Sedan står det: … att det är den tidigare kirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset
som ensam bör bära det straffrättsliga ansvaret.
De sjukvårdspolitiker och de högre tjänstemän som har promotat,
sponsrat och som har givit tillstånd till detta livsfarliga ingrepp har
det yttersta ansvaret för att tre patienter avled, patienter som litade på Karolinska
institutet (vars renommé och varumärke nu är nersolkat).
Lärdomen är att vi inte kan lita på vårdens ledning.
De ville sola sig i glansen – men får nu istället sola sig i skammen och samtidigt oroa
sig för ett rättsligt efterspel även för dem.
Läs vad som tidigare skrevs om denna skandal:
Forskningsfusket bara fortsätter – Macchiariniskandalen & Karolinska Institutet.
De ekonomiska och politiska drivkrafterna >>> bokrecension (en bok,
en ”kioskvältare”, som alla bör läsa för att förstå hur vården har blivit kapad av
särintressen).
Citat: Om man vill förstå livsmedels- och läkemedelsforskningens historiska bakgrund
och hur man genom forskningsfusk kan sprida ohälsosamma agendor som gör
människor sjuka istället för friska, så bör man läsa Ralf Sundbergs bok. Var beredd
på att bli omskakad!
Erik Enby om Macchiariniskandalen >>> 2000-Talets Vetenskap
Vem har då beslutat att Macchiarini inte ska åtalas och varför? Ja första frågan
är egentligen varför ska han åtalas? >>> klicka här
Citat (13 oktober, 2017): Så vad skulle hända om Macchiarini hade åtalats och
rent av fällts? Kan man då tänka sig att det byk som rullas upp kommer att visa

inkompetensen hos Karolinska Institutets ledning och även styrelse på ett sånt sätt
att även de riskerar åtal?
Kan det vara så att vården av våra politiker har fått en informell
”tillåtelse” att döda (license to kill)?
Sjuksköterska om den havererande äldrevården:
”Det här är mord!” >>> klicka här
Försöker den offentligt finansierade vården smita undan sitt ansvar
genom att utse en syndabock?
Ytterst anmärkningsvärt och samtidigt avslöjande att de inte insåg det tokiga med att
ersätta luftstrupen med ett plaströr (!) – vilket säger en hel del om kompetensen inom
vårdens högre skikt. Så kan vi inte ha det! De får hitta en annan sandlåda.
Dags att byta politiker som sedan får städa bort inkompetens och
korruption i vårdens hierarkiska trappa, med början uppifrån.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
http://gulavastarna.org/har-karolinska-institutet-licens-att-doda/

Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad av NewsVoice, mycket viktigt och
allmänbildande om SVERIGE VANSINNET UTAN PERSONLIGT ANSVAR, citat

Öystein Rönne intervjuar Jan Norberg som just nu
granskar Regeringens utnämning av ny Generaldirektör för
Läkemedelsverket.
Korruptionen blottläggs. Intervjun bygger på fyra artiklar som Jan Norberg
skrivit på NewsVoice.
Slut citat
Se videointervjun, ca 27 minuter, och sprid vidare om SVERIGE VANSINNET
https://newsvoice.se/2020/09/regeringens-utnamningsma-oystein-ronne-intervjuar-jan-norberg/

Intervjun kan också ses via Öystein Rönnes YouTube kanal
https://www.youtube.com/channel/UCQX8Gh5PTdjSRP9JmrlxZqw/videos

Citerar lösryckta delar ur artikel av 2020-09-30, citat
Former Pfizer executive says covid-19 “pandemic is over,”
so-called “second wave” based on fraudulent testing
(Natural News) Despite claims by Anthony Fauci and others that Americans should
brace for a “second wave” of the Wuhan coronavirus (covid-19), former Pfizer Chief

Science Officer Dr. Mike Yeadon says this is nothing but fear-mongering based
on junk science and fraud.
Any “second wave” that comes along is completely manufactured based on fake
“new cases,” Dr. Yeadon is further quoted as saying, responding in the affirmative
when asked if “we are basing a government policy, an economic policy, a civil
liberties policy, in terms of limiting people to six persons in a meeting … all based on
what may well be completely fake data.”
“Were it not for the test data that you get from the TV all the time, you would rightly
conclude that the pandemic was over, as nothing much has happened,” Dr. Yeadon
further stated, noting that more people will probably be admitted to hospitals for
influenza in the coming months, but that these should not be mistaken as Wuhan
coronavirus (covid-19) admissions.
Be sure to check out the following video from Brighteon.com in which Dr. Yeadon
talks to interviewer Julia Hartley-Brewer about the truth concerning the Wuhan
coronavirus (covid-19) plandemic:
Slut citat
Läs hela artikeln och se video
https://www.naturalnews.com/2020-09-30-former-pfizer-executive-covid19-pandemic-over-secondwave-fraudulent.html#

2020-09-30 om skolmedicin bedrägeriet mot mänskligheten, citat

Gilead, Big Pharma and the WHO: An unholy trifecta of
corruption and bioterrorism
(Natural News) Back in 2009, the World Health Organization (WHO) hoodwinked
the world with a so-called “swine flu” pandemic that resulted in the U.S.
government needlessly stockpiling deadly vaccines along with $1.5 billion
worth of Tamiflu, an influenza drug that just so happened to enrich the estates
of Donald Rumsfeld and other key deep state actors.
Now in 2020, we are watching the same thing happen all over again
with the Wuhan coronavirus (covid-19) pandemic, a manufactured
crisis that once again exposes global “public health” initiatives as
nothing more than corporate-government fraud.
Läs mera och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-09-30-gilead-big-pharma-who-unholy-trifecta-corruptionevil.html

MYCKET VIKTIGT; Citerar lösryckta delar ur artikel, citat

Clinical evidence strongly supports the use of the HCQ
triple therapy at an early stage for the elderly and those
with comorbidities.
It would be a needless calamity for America’s schools not to reopen at the start of the
new school year—and a calamity not to protect the vulnerable with the most
efficacious therapies we have.
Clinical evidence strongly supports the use of the HCQ triple therapy at an early
stage for the elderly and those with comorbidities. I earnestly hope that Dr. Fauci
reconsiders his opposition to HCQ and restores his hitherto considerable reputation.
Dr. Mikko Paunio, an epidemiologist, has held positions at the University of Helsinki,
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, the European Commission, the
World Bank, and the Ministry of Social Affairs and Health in Finland.
Slut citat
Läs hela artikeln
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/08/31/dr_faucis_hydroxychloroquine_denial__1
44095.html

Mycket viktig artikel, citat

Hydroxychloroquine & the Judgment of History
How a safe, well-understood malaria drug was demonized as a COVID-19
treatment. Because a politician said good things about it.
Slut citat
Läs hela artikeln
https://nofrakkingconsensus.com/2020/08/24/hydroxychloroquine-the-judgment-of-history/

Läs också denna, historik och mycket detaljerad, citerar lösryckta delar ur artikeln,
citat

Hydroxychloroquine: A Morality Tale
A startling investigation into how a cheap, well-known drug became a political football
in the midst of a pandemic
https://www.tabletmag.com/sections/science/articles/hydroxychloroquine-morality-tale

Mycket viktig artikel och video, citat

How the Government Uses Fear to Control
Läs mera och se videon
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/19/government-using-fear-to-control.aspx

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

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

