
COVID-19 PANDEMIN ETT ENORMT BEDRÄGERI MOT 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

NO MORE MEDICAL TYRANNY 

Detta fullständiga vansinne mot mänskligheten och nationen Sveriges 
medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges Regering, 
Folkhälsomyndigheten, riksdagen, Socialstyrelsen, Sveriges alla regioner(fd 
landsting) m.fl. makt- och myndighetsutövare i Sverige. 
 
Dessutom beskyddas detta fullständiga vansinne utav SVT/SR, TV4 och 
riksmedia. 
Ovan omnämnda har att bevisa det motsatta! 
 
VARFÖR UNDANHÅLLER DESSA SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM 
CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE? 

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 

 
 
2020-10-06 

 
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 

 
HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

 
SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET SKA FRAM ÄVEN I SVERIGE 

CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE 

 

Den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR, är uppenbart en del av Corona bedrägeriet mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, du förstår strax mera! 



Kalle Hellberg delger i massutskick 2020-10-05, mycket viktig och 
allmänbildande information, upplysning och fakta, citat 

Covid-19 är en bluff! 

 
Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  
Skickat: den 5 oktober 2020 23:05 
Till: Kalle Hellberg 
Ämne: Covid-19 är en bluff! 

 

Vem är DU?  

 

Tillhör du de som inte tror på Covid-19 som en pandemi, att allt som 

basuneras ut om alla nya fall dagligen i världen är bluff, för att få till stånd sådan 
rädsla hos allmänheten att alla ska skrika efter vaccin och sätta sin tillit till 
myndigheter och sjukvården?  

 

Då har du helt rätt, det är en gigantisk bluff och därmed en mycket 

kriminell handling av stater och sjukvården (lär bli ekonomiska 

efterföljder)! 

 

Då behöver du inte se-lyssna till denna tyska advokat, som 

tillsammans med andra advokater har satt till en grupp som med 

hjälp av experter har kartlagt helheten och sanningen om Covid-19, 

inför kommande rättsfall. 

 

Men om du tillhör de som tror på myndigheter och larmen om denna 

s k pandemi, om du tror på den testmetod som används, det s k PCR-

testet, som inte kan påvisa infektioner, ett test som framtagits för 

helt andra ändamål. 

 

Detta test visar positivt som ett bevis för att du är människa, det 

kan inte visa om du är sjuk! Det är detta test som används världen 

över för att påvisa Covid-19, vilken bluff!  

 
DU bör se denna video (givetvis så rekommenderar jag alla att se-lyssna till 
denna advokat, mycket givande!). Passa på, snart tas den bort…… 
https://youtu.be/kr04gHbP5MQ 49 min. 

 
Och vill du ha svensk undertext i videon, gör så här: 

1. Klicka på vänstra rektangulära symbolen till höger i filmens underkant 
(undertexter). Nu kommer engelsk undertext. 

2. Klicka därefter på symbol nr 2 från vänster i högra kanten (inställningar, 
kugghjulet) 

3. Klicka på undertexter (engelska, autogenererad) 
4. Klicka på ”Översätt automatiskt” 
5. Rulla ned och klicka på ”Svenska” 
6. Nu har du svensk undertext 

https://youtu.be/kr04gHbP5MQ


 

SPRIIID! 

Slut citat. Sprid vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. 

 

 

Noteras särskilt 

Videon ovan omnämna av Kalle Hellberg, på YouTube, där du kan se den med 
svensk text, finns även på denna plattform, där den inte kan plockas bort, men då 
bara på engelska 

EXPLOSIVE!!! : Crimes against Humanity - Dr. Reiner 

Fuellmich | THE GREAT SCAMDEMIC 

https://www.brighteon.com/aa072975-9fe9-4606-8592-e5bd3c6373b6 
 

 

 

 

Från en god medmänniska, som också förstår innebörden av Corona 
bedrägeriet, kom ett mail, du får del av det här, citat 
 

Spanish Dr. Bartomeu Payeras gives 10 quick points each 

of which is enough to kill any notion of any pandemic 

going on. 

 
He ends, 

And if there is no pandemic, I do ask: 
why do they want to vaccinate us? 
https://www.bitchute.com/video/KWIwyCrCSu5V/  
 
Slut citat 

 

Se videon och sprid vidare I alla dina nätverk, videon är med engelsk 

text, alla bör förstå innebörden av detta fullständiga vansinne 

Corona bedrägeriet  mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare uppenbart är. 

 

 

 

 

 

https://www.brighteon.com/aa072975-9fe9-4606-8592-e5bd3c6373b6
https://www.bitchute.com/video/KWIwyCrCSu5V/


Ytterligare mera från en god medmänniska som förstår innebörden 

av Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, citat 

 
 

With thanks to Dr. Jens Jerndal for the link, via: 

Subject:   So much for the Covid tests!!! - Video proves it a total scam. 
Date:   Tue, 6 Oct 2020 01:26:05 +0200 

From:   Jens Jerndal <dr.jerndal@gmail.com> 
To:   undisclosed-recipients:; 

 

Hello my friend! 
  

As I already told the readers of my website 8 months ago - in the 

first week of February - the Corona scairytale is a fabricated scam.  

  

Have you noticed how media at the beginning tried to scare the wits 

out of us by reporting daily death numbers. Without putting them into any context 

or proportional sense. With fake photos of mounting corpses and overfull hospitals. 
  
Well, since the very normal death numbers no longer make enough impact, and 

no longer can be blown up sufficiently to justify lockdowns and other drastic 
inhibitions of human rights and freedoms, they have stopped reporting deaths and 
now instead report "cases”.  
 

This means that anyone who tests "positive" in a meaningless test 

unable to diagnose anything, is now declared “a new case of Covid-

mailto:dr.jerndal@gmail.com
https://www.bitchute.com/video/KWIwyCrCSu5V/


19”, even if most - if not all – of these tests are "false positives", in 

other words not positive at all! 

  
This simply means that more tests automatically produce more "cases", which 
serve to declare “a new wave” with new lockdowns and other control measures and 
restrictions of our rights and freedoms. But why do they want to lock us down? -   

  

There are several reasons, among which one is to facilitate the 

intended takeover of power by the New World Order technocrat 

mafia.  

Isolated scared people who cannot join and talk face to face with each other, are 
easier to control than people who can get together and support each other. And 
another of course is to get sufficient psychological arguments to force a new 
untested, “vaccine” on the entire world population, as propagated by the "Vaccine 
Tsar" Bill Gates.  

  

How about selling 7.5 billion doses of an expensive vaccine, to be 

repeated every year and paid for by the governments with tax money? - Could you 
ever have dreamed of a more fantastic business model? –  
 

It´s a beautiful example of pure Fascism, an unholy merging of a 

monopolistic business with a dictatorial government. From which the potential profits 
of both the corporate and the political partners are practically without limits. 
  
Unfortunately, though, in this special case the trillions in possible profits from 
the vaccines are not even the principal motive to want us all vaccinated! 
  

The special GMO "vaccine" now being developed is a kind of 

treacherous booby trap. 

 Its function is not to make us immune to a non-existing virus, but to change 
the DNA of the sheeople who line up to be sacrificed. While using the "vaccine" 
to inject electronic nanobots, that together with 5G can give the ruling 
anonymous technocrats 100% control over every single one of the chipped 
individuals.  
  

5G was invented several decades ago as a secret military 

weapon system to incapacitate, paralyze, or even kill enemy troups or unruly 

violent crowds. It will have different effects on the body and mind, depending on the 
frequency used. This is amply documented and can be verified by anyone who 
searches for it, but it´s obviously not acknowledged publicly. 
  
When the pandemic was formally declared on March 11 - the infamous date of 
the Madrid railway bombings in 2004, and then in 2011, of the Japanese Fukushima 
tsunami with its triple nuclear meltdowns - I KNEW! 
  
March 11 is also the exact opposite date in the annual cycle of “9/11” - 
September 11 -  a date already used multiple times before 2001 for New World Order 
acts or announcements.  



All the mentioned events were false flag terrorist attacks courtesy CIA 

or some other arm of the globalist "deep state" - These people have some kind of 
superstitious or numerological need to use particular dates for their acts and 
announcements. For me, such dates for terrorist acts have become a kind of ID for 
those behind it. 
  

The political and medical authorities, both national and international 

all over the world are using  the PCR test to blow up a pandemic that never 

existed, even though according to the inventor of the test, according to all medical 
authorities, and even according to the pharmaceutical laboratories that produce it, it 
canNOT be used to diagnose anything.   

  

Yet, it´s being utilized to illegally cause havoc to the entire planet, 

costing trillions of dollars and causing untold damage and suffering to millions of 
people, including more unnecessary deaths than the Covid flue itself. 
  

Finally, in many countries, hundreds of doctors have united to 

protest against this illegal abuse of power in ways that have no 

justification, either scientific, moral, or economic. Except, of course, that those 

who produce the tests, the masks, the desinfectants, the lethal respirators etc, and 
also the big technocrat companies working online, have made fortunes from the 
lockdowns. Not to mention the planned windfall to the vaccine industry. 
  

Actually, nearly all western doctors, certainly all who work in 

hospitals and other public institutions, have long been but puppets 

and drug pushers for Big Pharma´s medical monopoly, in an unholy 

alliance, violating their Hippocratic oath to first do no harm, and then do their 
very best to actually cure their patients.  
  
Thanks to this medical monopoly, public health care is now the number one 
cause of death in the US, even though official statistics give it "only" 3rd place, 

because so many cases escape reporting, or are not considered sufficiently proven.  
  

The situation in other Western countries is not that much different, 

since the medical system in most of the world has been equally 

monopolized by Big Pharma, courtesy the Rockefeller sphere. 

  

So, it seems that at least some doctors are finally uniting, thanks to 

the Covid conspiracy, and defying the pharma-political terror regime.  

 
This in spite of that regime´s record of unceremoniously sacking any doctor 
who tries to really cure a patient. Not to mention the many doctors who died 
unexpectedly under mysterious circumstances, while they were working on 
real new cures.  
  



So, here is an honest and brave doctor from Spain who spills the 

beans - information right there on the Internet to see and behold for 

anyone who bothers to look.  

  
https://www.bitchute.com/video/KWIwyCrCSu5V/ 
  

Let´s stop just accepting whatever the New World Order 

conspirators and Big Pharma are throwing at us! - It´s high time to move 

from complaining to acting, if we want to preserve our humanity, health, 
integrity, freedom, and life! 
  
Peace and Love to you! 
Jens 

JENS JERNDAL    M.D.(MA), M.Sc.(Econ.), D.Sc.h.c.   The Golden Decades Project 
www.StraightCURES.com 

Former Professor of Holistic Medicine   Author of VAKNA SVERIGE - FRAMTIDEN ÄR HÄR!  
CRACKING THE RAINBOW CODEPARADIGM PULSE - SENSING THE SURGE OF CHANGE 

These books are quickest and cheapest bought directly from the author by 

email: dr.jerndal@gmail.com 

Slut citat 

 

 

Björn Hammarskjöld har tidigare delgett, vad som är högaktuellt nu, när hela 
Corona bedrägeriet är fullständigt avslöjat, följande, citat 

 

Det saknas därför vetenskaplig anledning att förbjuda folksamlingar 

på ett maximalt antal personer som mer än 5, 50, 500, 5 000 eller 

50 000. 

 

SLÄPP KULTUREN LOSS! 

Är jag frisk smittar jag inte oavsett avstånd. Då kan jag inte smitta någon annan med 
SARS-CoV-2 heller. Då kan inte mina nära och kära bli smittade då jag umgås som 
vanligt, kan kramas, pussas och kyssas. Då behövs inte fysisk distansering. Vi är 1 
400 friska på varje smittad idag. 
  
Folkhälsomyndigheten (FHM) hävdar att ett fysiskt avstånd på en till två meter är 
säkert ur smittospridningssynpunkt. Då är det fritt att använda det avstånd som FHM 
rekommenderar som är bäst för mig, det vill säga en meter. Om vi står vända rakt 
mot varandra, ansikte mot ansikte. Om jag står med ryggen mot andra så kan vi inte 
smitta(s) oavsett avstånd. 
  

https://www.bitchute.com/video/KWIwyCrCSu5V/
http://www.straightcures.com/
mailto:dr.jerndal@gmail.com
https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/slapp-kulturen-loss.html


I en folksamling behövs inte ens en meters lucka, alla utom de allra närmaste är 
minst en meter från varje annan person oavsett hur många det är. Ingen andas rakt 
mot mitt ansikte. 
  

Det saknas därför vetenskaplig anledning att förbjuda folksamlingar 

på ett maximalt antal personer som mer än 5, 50, 500, 5 000 eller 50 

000. Är det många så är det i alla fall bara enstaka personer som träffar på fler än 

enstaka andra personer. Alla andra är mer än en meter bort, kanske mer än 100 m 
bort. Det är inte visat att smittrisken ökar med antalet personer på ett kulturellt 
evenemang. 
  
Tunnelbanan i Stockholm har inte visats öka smittspridningen. 
  
Umeå Universitet hade sex Covid-19-positiva personer av 9 000 provtagna. Det är 
0,07 % som är smittade eller jag måste i genomsnitt träffa mer än 1 400 personer för 
att möta en person med smitta. 
  
Senaste provtagningarna i FHM:s regi hävdar mindre än 1,2 % positiva prov. 
Eftersom det är ett selekterat urval provtagna (misstanke om smitta), inte slumpvis 
tagna prover, så är det i hela befolkningen ännu mindre, troligtvis mindre än 0,1 %, 
som kan vara smittade. Någon ökning i en ”andra våg” saknas alla tecken på hittills 
trots att skolorna varit öppna mer än en månad. 
  
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 
 
Källa till ovan citerat, sprid vidare i alla dina nätverk 
https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/slapp-kulturen-loss.html 

 

 

 

 

 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/slapp-kulturen-loss.html


Se videon och sprid vidare I alla dina nätverk, citat 

URGENT WARNING FOR HUMANITY 

Everybody must see this critical documentary about the COVID-19 

vaccine. 

 

https://www.stopworldcontrol.com/en 
 
 
 
 
Publicerat 2020-10-04,videon delger om kunskap och insikter om bl.a. WHO/ Covid 
bedrägeriet, citat 

David Icke Talks To The Grizzly Patriot 

https://banned.video/watch?id=5f7a38b96ba3ed0e566dd4b6 

 

 

 

COVID BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE 

 
Här får du ytterligare mera att fundera över via dessa mycket engagerade och 
kunniga individerna, som är kända World Wide för deras insikter, kunskaper och 
engagemang i Covid bedrägeriet mot mänskligheten. 
 
Om VACCIN VANSINNET, 5G VANSINNET och MEDICAL TYRANNY, se videon om 
ca 16 minuter, sprid vidare, citat 

Line in the sand 2nd October 2020 ~ Excerpt Kate 

Shemirani, Mark Steele 

https://www.brighteon.com/750d5049-42fe-4517-8142-a7a8bafe34de 

https://www.stopworldcontrol.com/en
https://banned.video/watch?id=5f7a38b96ba3ed0e566dd4b6
https://www.brighteon.com/750d5049-42fe-4517-8142-a7a8bafe34de


Dr Mercola delger World Wide mycket viktig artikel av 2020-10-06, sprid vidare i 
alla dina nätverk. Citat 

Health Passports for Ireland, Who's Next? 

Ireland began a national trial of their new Health Passport Ireland initiative, 
which uses an app to track and display results of COVID-19 testing, plus 
COVID-19 vaccination status, when one becomes available 
 
It’s being touted as a measure that increases freedom, but one day, when you 
head out the door, you may not be able to simply walk into a shop, restaurant 
or even a doctor’s office or your place of work like you used to, unless you can 
prove you don’t have COVID-19 and have been vaccinated via your “green” 
health passport app 
 
Expansion plans are underway, and the system will likely soon be rolled out 
globally, in countries such as Canada, the U.S., the U.K., Germany, France, Italy 
and Kenya, with other locations following 
 
Apps that started out to track your COVID-19 test results and vaccination 
status could turn into tools of control and power, making it impossible for you 
to attend school, work or travel unless you have the right color or results 
 

Slut citat, läs hela artikeln och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk. 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/06/health-passports-for-
ireland.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20201006Z
2&mid=DM673259&rid=980668879 

 

 

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.  

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/06/health-passports-for-ireland.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20201006Z2&mid=DM673259&rid=980668879
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/06/health-passports-for-ireland.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20201006Z2&mid=DM673259&rid=980668879
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/06/health-passports-for-ireland.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20201006Z2&mid=DM673259&rid=980668879


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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

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? 

 



 

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 
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