
CORONA BEDRÄGERIET 

DE SOM KONTROLLERAR MEDIA HAR KONTROLLEN ÖVER 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

‘Covid-19 is a false pandemic created for political purposes. This is a world 

dictatorship with a sanitary excuse. We urge doctors, the media and political 

authorities to stop this criminal operation, by spreading the truth.’ (2) 

The media are spreading lies to create global panic. At the same time they 
suppress effective and safe treatments for covid-19.  

‘There’s no killer virus’ 

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att 

fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls 

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 

  

2020-10-09 

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 

SVERIGE GRANSKAS 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Känner Till Corona 

Bedrägeriet 2020 10 08 

LYSSNA, sprid vidare i alla dina nätverk, och läs undertexten, 

massor av fakta och länkar. 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-kanner-till-corona-bedrageriet-2020-

10-08 

 

 

Björn Hammarskjöld skrivelse till FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2020-10-09 

Nu är det dags att öppna upp samhället igen.  

Läs den bifogade Word filen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och sprid 

vidare i alla dina nätverk 

 

 

 

DE SOM KONTROLLERAR MEDIA HAR KONTROLLEN ÖVER 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE 

Att media är delaktiga i Corona bedrägeriet går inte att ställa bortom all rimligt 

tvivel, vilken information har t.ex. SVT/SR/TV4 och riksmedia i Sverige 

undanhållit nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet. 

Du förstår strax mera. 

 

We will use the media to control the flow of information and their 

feelings in our favor.  

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-kanner-till-corona-bedrageriet-2020-10-08
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-kanner-till-corona-bedrageriet-2020-10-08


Citerar lösryckta delar ur artikel som är mycket allmänbildande och högaktuell i dessa 

tider, citat 

John D Rockefeller masonic creed 

When their teeth decay, we will fill them with metals that will kill their minds 

and steal their future.  

When their ability to learn has been affected, we have created drugs that will 

make them sicker and cause them other illnesses, for which we will create even 

more drugs.  

They will grow depressed, slow and obese, and when they come to us for help, 

we will give them more poison. 

We will use fear as our weapon.  

We will establish their governments and we will establish opposition 

within them.  

We will trick them into accepting laws that will steal the little freedom they 

have. We will set up a money system that will shut them down forever, keeping 

them and their children in debt. 

When we ban them together, we will accuse them of murder and 

present a different story to the world because we will own all the 

media.  

We will use the media to control the flow of information and their 

feelings in our favor.  

Slut citat, läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk 

Källa till ovan citerat 

https://hagenbo.blogspot.com/2020/10/john-d-rockefeller-masonic-creed.html 

 

 

 

 

 

 

https://hagenbo.blogspot.com/2020/10/john-d-rockefeller-masonic-creed.html


Lars Bern delger 2020-10-09 i artikel, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Coronapandemins vinnare 

Är coronapandemin motiverad av verkliga problem eller iscensatta? 

När man granskar den totala dödligheten i flertalet länder under pandemin visar det 

sig vara små till inga avvikelser från ett normalår. 

När man gräver lite, visar det sig att besluten om lockdown tidigt under epidemin togs 

mot bakgrund av forskare som presenterat skrämmande matematiska modeller. Den 

mest omtalade modellbyggaren var forskaren Neil Ferguson från Imperial Collage. 

Enligt honom skulle ca. 100.000 dö av Covid-19 bara i lilla Sverige och tiotals 

miljoner globalt. 

Syftet bakom utnyttjandet av dessa modeller måste ha varit att 

skapa maximal rädsla. 

Tyvärr kom denna insikt för sent, Ferguson hade fått bollen i rullning. Att en massa 

politiker trodde på Ferguson är en gåta, han har precis som klimatalarmisterna gjort 

det till sitt signum att presentera totalt verklighetsfrämmande fantasiprognoser vid 

snart sagt varje epidemi under senare decennier. 

Det var sak samma med Galna kosjukan, Fågelinfluensan och Svininfluensan. 

En ren svindlare med andra ord. 

För mig blir det allt mer uppenbart att vi sannolik har att göra med en iscensatt 

propaganda för att just skapa rädsla. 

Så frågan är vilka intressenter som skulle ligga bakom att man blåst 

upp den här virusepidemin över alla rimliga proportioner? 

En säker metod för att få svar på denna typ av fråga är att även ställa sig frågan, 

vilka det är som vinner på det som nu sker?  

Follow the money med andra ord. Jag hittar fyra vinnare. 

Vaccinindustrin som nu arbetar för högtryck för att få fram ett fungerande 

vaccin……. 

Globala nätverksföretag som ser sin marknad expandera…….. 

De globala bankerna som nu kraftigt kan expandera sin kreditgivning när 

nationella regeringar och EU satt igång en lånekarusell utan like……… 

Kina där epidemin började…….. 



Förlorare är alla hundratusentals mindre företag som blivit robbade på sin marknad 

och kanske aldrig mer kan komma tillbaka. Förlorare är även du och jag, den västliga 

medelklassen, som fått våra liv stympade och som blivit kraftigt skuldsatta för 

generationer framåt. 

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare 

https://anthropocene.live/2020/10/08/coronapandemins-vinnare-2/ 

 

 

MÅSTE SES OM DET GLOBALA VACCIN VANSINNET MOT 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, 

SPRID VIDARE! 

Community and Countries United! We Say NO! 

https://www.youtube.com/watch?v=bYKGXDm3a00 

 

 

Citat 

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:  

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, 
att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte 
användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är inte godkända för 
diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, 
de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, 
men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från 
processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller 
något mer ofarligt. Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra 
saker, som under tiden också har skrivits om i media.  

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att 

fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ” 

(uttalande av Dr. Fuellmich här, mellan 12: 52 och 13: 55 i intervjun). 

Slut citat. Läs mera och sprid vidare 

 https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-
av-tyska-dr-reiner-fuellmich/ 

 

 

https://anthropocene.live/2020/10/08/coronapandemins-vinnare-2/
https://www.youtube.com/watch?v=bYKGXDm3a00
https://www.youtube.com/watch?v=gvB0vuM5bek
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/


I skrivande stund 1 052 286 visningar, sedan 3 oktober 2020, på YouTube, 

enormt viktig information och video om Corona bedrägeriet som 

Folkhälsomyndigheten och SVT/SR/TV4 och riksmedia i Sverige har delgivits 

om, vad har dessa gjort av den informationen? Se videon och sprid vidare i alla 

dina nätverk, citat 

Crimes against Humanity 

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ 

 

 

MÅST SES VIDEOS SOM FÅR DIG ATT FÖRSTÅ MERA OM 

CORONA BEDRÄGERIET 

Se videon och sprid vidare 

SHOCKING! Historian Exposes Bill Gates' Ties To NAZIs 

And More 

https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d 

 

 

Se videon och sprid vidare 

CRIMES AGAINST HUMANITY - 100 Years of Mass Mind 

Control 

https://banned.video/watch?id=5f49411c838dfb0597d73e15 

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKLAR OM CORONA BEDRÄGERIET 

Publicerat 2020-10-07, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

PROOF that the pandemic was planned with a purpose… 

‘Covid-19 is a false pandemic created for political purposes. This is a world 

dictatorship with a sanitary excuse. We urge doctors, the media and political 

authorities to stop this criminal operation, by spreading the truth.’ (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ
https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d
https://banned.video/watch?id=5f49411c838dfb0597d73e15


In the USA a documentary called PLANDEMIC, which exposes 

COVID-19 as a criminal operation, is supported by over 27,000 

medical doctors! 

As we know the new COVID-19 disease appeared in China towards the end of 2019. 
Therefore it was named COVID-19 which is an acronym for Corona Virus Disease 
2019. Data from the World Integrated Trade Solution, however, shows something 
astonishing: 

in 2017 and 2018 – two years before COVID-19 – hundreds of millions of PCR 
test kits for COVID-19 were distributed worldwide. 

‘Quick! Hide it!!’ 

This baffling data was discovered by someone on September 5, 2020, who posted it 
on social media. The next day it went viral all over the world. On September 6 the 

WITS suddenly changed the original designation ‘COVID-19’ into the vague term 
‘Medical Test Kits’. 
 
Using general terms is not allowed in trade, you always have to be specific. 
There are many types of test kits for different diseases.  
 

The fact that they removed the specification ‘COVID-19’, after this 

data became known worldwide, proves that they don’t want anyone 

to know about it. They however forgot to delete one detail: the bottom of the 

webpage still shows the product code for these ‘Medical Test Kits’ is 300215 which 
means: ‘COVID-19 Test Kits’  

Two years before the outbreak of COVID-19, nations around the 

world started exporting hundreds of millions of diagnostic test 

instruments for… COVID-19. 

Rothschild patented a COVID-19 testing method back in 2015 

The COVID-19 ‘project’ 

is planned until 2025 

The World Bank shows that COVID-19 is a project that is planned to continue 
until… the end of March 2025! So the intention is to continue it for ANOTHER FIVE 
YEARS. (2C) 

Bill and Melinda Gates guaranteed an imminent global pandemic 

In 2018 Bill Gates publicly announced that a global pandemic was on its way that 
could wipe out 30 million people. He said this would probably happen during the 
next decade. (4) 



Melinda Gates added that an engineered virus is humanities greatest threat and 
also assured this would hit humanity in the coming years. (5) 

‘A global pandemic is ON ITS WAY. 

An ENGINEERED VIRUS is humanity’s greatest threat. 

This will happen in the NEXT DECADE.’ 

The 2020 pandemic is described in horrifying detail in the ‘Scenario 

for the Future’ by the Rockefeller Foundation written in 2010. 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare om Corona bedrägeriet mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare 

https://jonsnewplace.wordpress.com/2020/10/07/proof-that-the-pandemic-was-planned-with-a-

purpose-2/ 

 

 

Publicerat 2020-10-07, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

GLOBAL COVID FRAUD! Evidence that all the data is 

100% false 

All over the world people testify about false covid registrations in 

hospitals, nursing homes, medical centers, general practitioners, 

etc. The figures are inflated to create global panic. 

The media are spreading lies to create global panic. At the same 

time they suppress effective and safe treatments for covid-19.  

‘This is a media epidemic’ 

Tanzania exposes deception 

President John Magufuli of Tanzania questioned the covid-19 numbers of his country. 

There were more than 400 cases and 16 deaths. He accused the National Medical 
Laboratory of lying.  

To substantiate his suspicions, he sent two samples that supposedly belonged 
to people to have them tested. The samples, however, came from a papaya fruit 
and a goat. As he suspected, they came back… with positive results: ‘These 
people are infected with covid-19.’ This is how he unmasked the deception (16). 

https://jonsnewplace.wordpress.com/2020/10/07/proof-that-the-pandemic-was-planned-with-a-purpose-2/
https://jonsnewplace.wordpress.com/2020/10/07/proof-that-the-pandemic-was-planned-with-a-purpose-2/


‘There’s no killer virus’ 

The respected German coroner Prof. Dr. Klaus Püschel has examined more than 

140 coronadalities in Hamburg in recent weeks. On German TV he said that the 
hysteria around the coronavirus has been gravely exaggerated. All the people who 
died had underlying disorders and would have died quickly anyway, with or without 
the virus, according to Püschel, adding that there is no ‘killer virus’. The professor of 
the University Medical Center Hamburg-Eppendorf stated (13):  

“This may sound harsh, but they would all have died this year.” 

Eighty percent of patients suffered from cardiovascular disease and the average age 
was 80 years. Healthy people don’t have to worry, says Püschel. The coroner also 
predicted that corona will not even cause a peak in the annual mortality rate. 

‘It’s not a killer virus that many will die of. This virus is also not necessarily 

a death sentence for the elderly and sick. Most will survive the disease.’ 

Prof. Dr. Klaus Püschel 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare om Corona bedrägeriet mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare 

https://jonsnewplace.wordpress.com/2020/10/07/global-covid-fraud-evidence-that-all-the-data-

is-100-false/ 

 

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? 

 

https://jonsnewplace.wordpress.com/2020/10/07/global-covid-fraud-evidence-that-all-the-data-is-100-false/
https://jonsnewplace.wordpress.com/2020/10/07/global-covid-fraud-evidence-that-all-the-data-is-100-false/


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 

 

 

 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
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