Slutligt bevis: Covid-19 planerades för att inleda den Nya Världsordningen
(NWO) UPPDATERAD!
Vill de medvetet döda våra äldre eller lyder de bara order? Är de inkompetenta
eller korrupta?
Covid-19 kan enkelt förebyggas med C-vitamin och D-vitamin.
Om någon ändå blir sjuk finns billig och säker malariamedicin (klorokin och
hydroxiklorokin) som enkelt bryter av sjukdomsförloppet och det ges inom fem
dagar.
Således behövs det inget ”vaccin”.
Vad du absolut bör veta om vaccin!
Hur länge till kommer folket att tillåta detta dödsbringande skådespel – på
folkets bekostnad?
Florida doctors claim corona cure with near 100% success rate, potential to
reopen country
The hospital says that it’s seen a 96.4% survival rate since April.
Elon Musk says he and his family will not be getting vaccinated for covid-19

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
2020-10-02
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

Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat
Slutligt bevis: Covid-19 planerades för att inleda den Nya Världsordningen
(NWO) UPPDATERAD!
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/30/slutligt-bevis-covid-19-planerades-for-att-inleda-dennya-varldsordningen/

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
En KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR som beskyddar skadar och
dödarverksamheten inom skolmedicinen/den kriminella
läkemedelsindustrin

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.

Är ”vaccinet” ett medel för att uppnå detta omänskliga mål? Att det
skulle skydda mot Covid-19 är bara trams – som på grund av SVTs
genomslagskraft lurar de flesta.
Du läser mera om detta i dagens massutskick

Publicerat 2020-10-01, citat
Coronavirus vaccine trial subjects report extreme exhaustion,
shortness of breath, day-long headaches and shaking so violently
that one of them cracked a tooth
(Natural News) Get ready for the depopulation kill shots that cause severe
neurological damage and lobotomize anyone stupid enough to take them.

Even mainstream media outlet CNBC.com is now reporting that vaccine trials
conducted by Moderna and Pfizer are producing extreme side effects in trial
subjects.
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-10-01-coronavirus-vaccine-trial-subjects-report-extremeexhaustion-headaches-cracked-tooth.html#

Publicerat 2020-10-01, citat
Elon Musk says he and his family will not be getting vaccinated for
covid-19
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-10-01-elon-musk-will-not-be-getting-vaccinated-forcovid19.html

Publicerat 2020-10-01, citat
Here’s the natural cure for Covid-19 the CDC does NOT want you to
use
(Natural News) Ready to exit “abnormal” and get back to the real normal, again? We
all are.
Introducing the nearly 100 percent successful, natural remedy for the new “C” word…
coronavirus, a.k.a. Bill Gates disease. Doctors at a hospital in Ocala, Florida
(AdventHealth) have a treatment for the dreaded pandemic flu and it’s all
about immune support — the two words the CDC never wants you to think
about, speak, write, and certainly not boost using natural medicine.
The FDA and Google block all knowledge about cures for disease
cash machines, like swine flu, influenza, and covid.
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-10-01-natural-cure-for-covid-19-the-cdc-does-not-want-youto-use.html#

Publicerat 2020-09-27, citat
Florida doctors claim corona cure with near 100% success rate,
potential to reopen country
A combination drug therapy brewed by Florida doctors may enable the country
to reopen, the hospital claims.
By David Isaac, World Israel News
Doctors at a hospital in Ocala, Florida say they’ve come up with a treatment for the
coronavirus that has a nearly perfect success rate, Fox 35 Orlando reports on
Saturday.

AdventHealth Ocala is using existing drugs in combination in a treatment
called ICAM.
ICAM is an acronym that stands for the various medications used in the treatment:
1) “I” – Immunosupport (Vitamin C and Zinc) 2) “C” – Corticosteroids to
control inflammation 3) “A” – Anticoagulants to prevent blood clots, and 4) “M”
– Macrolides to fight infection.
The hospital says that it’s seen a 96.4% survival rate since April.
Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare
https://worldisraelnews.com/florida-doctors-claim-corona-cure-with-near-100-success-ratepotential-to-reopen-country/

Citerar lösryckta delar ur artikel, MÅSTE LÄSAS, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Våldsamt överdrivna dödssiffror (trots att fler inte har dött)
I rökridån av det i laboratorium framställda ”Corona viruset” har
vården utvecklats till en dödsmaskin för äldre inom specificerade
”riskgrupper”.
Det är hög tid för gemene man att vakna och se den krassa verkligheten som är
resultatet av förd politik! Corona är bara en täckmantel för att införa ett nytt
kontrollsamhälle som berövar medborgare deras frihet.
Snabba fakta (källa SCB)
Våra politiker, tjänstemän och massmedia spelar med i ett skådespel som ska
skrämma oss till att vaccinera oss med ett drakoniskt ”vaccin” – som de med alla
medel snabbt vill påtvinga oss (innan dess drakoniska biverkningarna blir
kända). Har vi redan glömt narkolepsiskandalen?
Under 2000-talet har ungefär 90 000 personer dött varje år i Sverige (i snitt 247
dödsfall per dag), med en topp år 2002 då drygt 95 000 avled (i snitt 260 dödsfall per
dag). År 2019 dog färre än 89 000 personer, vilket är det lägsta antalet döda under
ett enskilt år sedan 1977. De senaste fem åren har i snitt 248 personer dött per dygn
i Sverige.
Maj 2020 var prognosen från våra så kallade ”experter” att Corona p(l)andemin
kommer att skörda ytterligare mellan 8.000 och 20.000 liv under år 2020. Det innebär
att dödstalet vid årsskiftet enligt våra ”experter” kommer att ligga mellan 98.000 och
110.000 döda.
Anders Tegnell pratade nyligen om ”vårens höga dödstal” vilket ju är
en lögn om man tittar på de verkliga dödstalen som är helt normala.

Han menar nog alla de som har etiketterats med Corona som dödsorsak, för att
skrämma folket så att de låter sig ”vaccineras” med ett innehåll som bara Den
Djupa Staten känner till.
Globalisterna har öppet deklarerat att de vill reducera jordens befolkning till en halv
miljard, vilket innebär att av 15 människor som lever idag ska 14 bort (får du vara
kvar?).
Är ”vaccinet” ett medel för att uppnå detta omänskliga mål? Att det
skulle skydda mot Covid-19 är bara trams – som på grund av SVTs
genomslagskraft lurar de flesta.
Till och med Anthony Fauci (Anders Tegnells motsvarighet i USA) tvingas nu
erkänna att C-vitamin och D-vitamin ger ett utmärkt skydd mot Corona, och om man
drabbas finns det en billig malariamedicin som fungerar mycket bra om den ges inom
fem dagar – och det finns syrgas.

Fauci admits vitamins C, D minimize risk of COVID-19 infection >>> click here

Men dessa fakta struntar Anders Tegnell och hans kompisar på
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fullständigt i och de pratar istället
om behovet av fler respiratorer som tar livet av på patienterna.

Vill de medvetet döda våra äldre eller lyder de bara order? Är de
inkompetenta eller korrupta?
Hur länge till kommer folket att tillåta detta dödsbringande
skådespel – på folkets bekostnad?
En propaganda som syftar till att påtvinga oss ett ”vaccin” med ett innehåll som kan
få katastrofala följder (som skulle kunna få andra världskrigets 55 miljoner dödsoffer
att blekna i jämförelse).
Covid-19 kan enkelt förebyggas med C-vitamin och D-vitamin.
Om någon ändå blir sjuk finns billig och säker malariamedicin (klorokin och
hydroxiklorokin) som enkelt bryter av sjukdomsförloppet och det ges inom fem
dagar.
Man kan också ge C-vitamin via dropp och kolloidalt silver fungerar också utmärkt.

Således behövs det inget ”vaccin”.
Dessa enkla behandlingar skulle kunna ges på vilket vårdcentral som helst till
mycket låg kostnad och äldre multisjuka hade då sluppit att dö i förtid.

Fördelen med dagens spektakel är dock att det nu är uppenbart att våra valda
politiker, våra myndigheter och massmedia (speciellt SVT) fullständigt struntar i folket
och de ränner likt springschasar särintressens ärende som går ut på att splittra folket
och söndra landet så att de sedan enkelt och billigt kan ta över.
Dagens politiker måste bort, de högre tjänstemännen bytas ut och
massmedia saneras.
Slut citat
Läs mera, se videon och sprid vidare i dina nätverk
http://gulavastarna.org/valdsamt-overdrivna-dodssiffror-trots-att-fler-inte-har-dott/

Dr Erik Enby och f.d. docent på Karolinsak Institutet Olle Johansson uttalar sig
i SWEBB TV om, citat
Om den senaste utvecklingen i fallet Paolo Macchiarini
Om den senaste utvecklingen i fallet Paolo Macchiarini, se, mellan 2:16 och
6:03.
https://www.youtube.com/watch?v=7f5gcNXCRXI

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
Källa till ovan citerat
http://gulavastarna.org/har-karolinska-institutet-licens-att-doda/

Se för allt i världen denna video och sprid vidare i alla dina nätverk, citat
Sjuksköterska om den havererande äldrevården: ”Det här är mord!”
http://gulavastarna.org/sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-har-ar-mord/

Citerar artikel som är av mycket stort allmänt intresse
Apropå Palliativ vård…
Var går gränsen mellan ”palliativ vård” och ”aktiv dödshjälp”?
Håller vårdsystemet (med politikernas tysta godkännande) på med
att frigöra vårdplatser och minska kostnader genom att aktivt döda
våra äldre?
Maten för våra äldre är energi- och näringsfattig, många äldre drabbas av
dödlig cirkulationskollaps på grund av saltbrist, deras immunförsvar försvagas
med årliga injektioner med säsongsinfluensa.
Dagligen serveras de en cocktail med ett dussintal ”läkemedel” som
skapar ett kemiskt kaos i deras kroppar (läkemedelsbiverkningar är
vår tredje största dödsorsak).
De som drabbas av Covid-19 förvägras den väl beprövade
malariamedicinen hydroxiklorokin som tillsammans med zinktillskott
gör att de allra flesta överlever (om det ges inom en vecka).
De förvägras också syrgas som har bra effekt i ett tidigt skede. Våra
äldre får istället andningshämmande morfin och
respiratorbehandling i ett sent skede – som dödar dem.
Covid-19 kan också förebyggas med tillskott av C-vitamin, D-vitamin och
Omega 3. Även kolloidalt silver är effektivt mot virusinfektioner. Men inget av
detta ges till våra äldre.
Coronarestriktioner och besöksförbud gör att ”vården” i all tysthet
och utan insyn från anhöriga kan fortskrida med detta
dödsbringande verk. Därtill tvingas våra äldre att dö ensamma.
Slut citat
Läs mera, sprid vidare och se video
http://gulavastarna.org/apropa-palliativ-vard/

Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk, citat
Vad du absolut bör veta om vaccin!
http://gulavastarna.org/vad-du-absolut-bor-veta-om-vaccin/

Läs hela artikeln och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, citat
What Happens to Your Body When You Drink Lemon Water
https://www.brighteon.com/f26a08c4-5e8f-4a01-af78-2b843e7d3b70

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

