
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SVT/SR/TV OCH RIKSMEDIA 

KÄNNER TILL CORONA BEDRÄGERIET! 

The WHO has suddenly backpedaled on the Covid-19 scam, as 

criminal and civil charges are filed against their leadership.  

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att 

fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls 

CYBERTORTURE ILLEGAL USE OF MINDCONTROL 

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 

  

2020-10-13 

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 

DET SUPERKORRUPTA SVERIGE EN SAMHÄLLSFARLIG KLAN 
UTAN PERSONLIGT ANSVAR SOM INTE ÄR TROVÄRDIGA 



Gång efter annan avslöjas att nationen Sveriges medborgare inte 

alls kan lita på den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE! 

Den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR!  

Som själva säkerställt att UTAN PERSONLIGT ANSVAR gälla för alla folkvalda 
politiker i Sverige och deras lakejer/undersåtar och medlöpare tjänstemän/kvinnor 
inom stat, alla regioner(fd landsting) och kommuner, alla är UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR för vad dessa ställer till, och ställt till med i av nationen Sveriges 
medborgare skattefinansierad verksamhet! 

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SVT/SR/TV OCH RIKSMEDIA 

KÄNNER TILL CORONA BEDRÄGERIET! 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN HAR LÄRT SIG ATT 

REGISTRERA I LAGA ORDNING 

Efter det inspelade och publicerade samtalet med Folkhälsomyndigheten, och 
skrivelse till myndigheten, har dessa tvingats lära av allmänheten att i laga ordning 
registrera inkomna handlingar och därmed åtfölja lag. Du ser det i den bifogade pdf 
filen Folkhälsomyndigheten….. 

Men denna Folkhälsomyndighet har inte säkerställt att registerutdraget, se den 
bifogad pdf filen, i sin helhet är i laga ordning, alla bör ställa sig frågan om 
Folkhälsomyndigheten alls är att lita på och trovärdiga i sitt skattefinansierade 
uppdrag! 

Alltså precis som Socialdepartementet en gång fick lära sig av allmånheten, dvs. 
efter påpekande om mörkande i registreringen av registrator, vilket Ulf Bittner 
informerat och upplyst dessa bägge skattefinansierade aktörer om. 

Varför har de initialt mörkat, dolt för allmänheten, dolt för nationen 

Sveriges alla skattebetalare och medborgare, och varför har dessa 

inte åtföljt gällande lag och rätt tidigare? 

Du återhör via dessa länkar om skattefinansierad verksamhet som mörkar, avsiktligt 
döljer fakta och verkligheten, och inte säkerställer deras uppdrag gentemot 
skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare; 

SVT 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-nyheter-tipsas-om-corona-bedrageriet-2020-10-06 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-informeras-om-corona-bedrageriet-
2020-10-07 

 

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

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-nyheter-tipsas-om-corona-bedrageriet-2020-10-06
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-informeras-om-corona-bedrageriet-2020-10-07
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-informeras-om-corona-bedrageriet-2020-10-07
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


Benjamin Fulford 2020-10-12, citerar lösryckta delar ur denna mycket viktiga 

artikel om Corona bedrägeriget mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, citat 

WHO backpedals on Covid-19 scam as criminal, civil 

charges filed 

The WHO has suddenly backpedaled on the Covid-19 scam, as criminal and 

civil charges are filed against their leadership.  This is part of an autumn 

offensive by the White Hats in the ongoing battle for Planet Earth, ranging from 

byzantine intrigue at the Vatican to large-scale use of nuclear weapons.  On 

both fronts, the good guys are winning decisive victories. 

Even more damning is evidence produced by Dr. Reiner Fuellmich of 

the German Corona investigative committee.   

Reiner says the Rothschild family patented fake positive result Covid-19 tests 

years ago.  Dr. Reiner is now preparing one of the largest damage lawsuits in 

history against the perpetrators of this 

fraud. https://www.bitchute.com/video/zarFW3hwuyBc/ 

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare 

https://benjaminfulford.net/2020/10/12/who-backpedals-on-covid-19-scam-as-criminal-civil-

charges-filed/ 

 

Läs hela artikeln, se videon, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Advokat: ”Coronaskandalen ett brott mot mänskligheten” 

Framförallt poängterar man att PCR-testerna används under falska premisser 

och att de inte visar om någon faktiskt är smittad med SARS-CoV-2 eller något 

annat virus.  

Man hävdar till och med att PCR-testerna inte alls kan upptäcka viruset och att 

ett positivt utslag inte nödvändigtvis betyder att patienter har någon form av 

coronasmitta. 

– Om PCR-testerna inte hade använts som verktyg för att diagnostisera 

coronainfektioner så skulle vi inte haft en pandemi och inga nedstängningar.  

Slut citat, läs mera 

https://nyadagbladet.se/utrikes/advokat-coronaskandalen-ett-brott-mot-manskligheten/ 

 

 

https://www.bitchute.com/video/zarFW3hwuyBc/
https://benjaminfulford.net/2020/10/12/who-backpedals-on-covid-19-scam-as-criminal-civil-charges-filed/
https://benjaminfulford.net/2020/10/12/who-backpedals-on-covid-19-scam-as-criminal-civil-charges-filed/
https://nyadagbladet.se/utrikes/advokat-coronaskandalen-ett-brott-mot-manskligheten/


Läs hela artikeln och sprid vidare, citat 

WHO slår fast att den så kallade pandemin inte är speciellt 

avvikande från en normal säsongsinfluensa 

Slut citat 

Läs hela artikeln, lyssna på samtal, och sprid vidare 

https://www.vaken.se/who-slar-fast-att-den-sa-kallade-pandemin-inte-ar-speciellt-avvikande-

fran-en-normal-sasongsinfluensa/ 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, citat 

WHO backar gällande Covid-19 bluffen som kriminella, 

möter civilrättsligt åtal 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare 

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/12/who-backar-gallande-covid-19-bluffen-som-

kriminella-moter-civilrattsligt-atal/ 

 

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 ” 

https://www.vaken.se/who-slar-fast-att-den-sa-kallade-pandemin-inte-ar-speciellt-avvikande-fran-en-normal-sasongsinfluensa/
https://www.vaken.se/who-slar-fast-att-den-sa-kallade-pandemin-inte-ar-speciellt-avvikande-fran-en-normal-sasongsinfluensa/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/12/who-backar-gallande-covid-19-bluffen-som-kriminella-moter-civilrattsligt-atal/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/12/who-backar-gallande-covid-19-bluffen-som-kriminella-moter-civilrattsligt-atal/


(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55). 

Slut citat Läs hela artikeln 

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

av-tyska-dr-reiner-fuellmich/ 

 

Stunningly mendacious WHO backflips on virus stance by 

condemning lockdowns that it championed from the start 

Läs mera 

https://davidicke.com/2020/10/12/stunningly-mendacious-who-backflips-on-virus-stance-by-

condemning-lockdowns-that-it-championed-from-the-start/ 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av 2020-10-12, citat 

The fake coronavirus and the missing study: the secret in plain sight 

 NOTE: Readers have sent me electron microscope images of what are claimed to 

be “isolated COVID virus.” An image here, an image there—this is NOT the way 

science is done, as I will explain fully in this article. 

I have also been sent a CDC document that claims the COVID virus has been 

isolated. However, that document is dated two months earlier than the CDC 

document that admits they do not have the virus. So it means nothing. 

Last week, I wrote and published two articles (here and here) exposing the root of the 

poisonous tree: the CDC admits it does not have an isolated COVID virus. 

Therefore, SARS-CoV-2, the pandemic virus, has never been proved to exist. 

This shattering fact reveals the whole pandemic is a fraud.  

The virus, the test, the case numbers—all fraud. And the lockdowns were 

unnecessary and criminal. 

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/12/the-fake-coronavirus-and-the-missing-study-the-

secret-in-plain-sight/ 

Se videon, ca 27 minuter, citat 

JON RAPPAPORT - THE MAGIC VIRUS 

https://www.bitchute.com/video/InmNlsz07G53/ 

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/
https://davidicke.com/2020/10/12/stunningly-mendacious-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns-that-it-championed-from-the-start/
https://davidicke.com/2020/10/12/stunningly-mendacious-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns-that-it-championed-from-the-start/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/08/the-smoking-gun-where-is-the-coronavirus-the-cdc-says-it-isnt-available/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/09/covid-the-virus-that-isnt-there-the-root-fraud-exposed/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/12/the-fake-coronavirus-and-the-missing-study-the-secret-in-plain-sight/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/12/the-fake-coronavirus-and-the-missing-study-the-secret-in-plain-sight/
https://www.bitchute.com/video/InmNlsz07G53/


Proof that the pandemic was planned with a purpose 

Läs artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.stopworldcontrol.com/planned/ 

 

URGENT WARNING FOR HUMANITY 

Everybody must see this critical documentary about the COVID-19 vaccine. 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.stopworldcontrol.com/en 

 

 

Covid-19: Data som exponerar bedrägeriet   

Läs lagen; Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser   

CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser(läs denna lag, du finner den via nätet) 

CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE, EN GLOBALISTISK AGENDA/MEDICAL TYRANNY 

Måste ses och spridas vidare 

POWERFUL: Robert F. Kennedy Jr. Delivers Speech In Berlin… 

https://banned.video/watch?id=5f4d319e838dfb0597dce1bc 

 

Medical Tyranny Is Upending Your Existence 

https://banned.video/watch?id=5f8495afcf8dff11ad832fcd 

 

 

https://www.stopworldcontrol.com/planned/
https://www.stopworldcontrol.com/en
https://banned.video/watch?id=5f4d319e838dfb0597dce1bc
https://banned.video/watch?id=5f8495afcf8dff11ad832fcd


Global Bombshell! UN Says COVID Restrictions Must Stop 

Lockdowns Are Killing Millions 

Alex Jones break down how the globalist body known as the World Health 
Organization finally admitted that worldwide lockdowns imposed by 
governments has resulted in a worse outcome than the COVID pandemic, and 
are now urging governments to reverse course in an effort to save face. 

https://banned.video/watch?id=5f83cfabe9fbb5116abcb10b 

 

Plandemic 2: Indoctornation 

https://banned.video/watch?id=5f5fe441dc50dc07a1fbe5c1 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, citat 

OM Coronabedrägeriet igen, samlingsmail 

Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  

Skickat: den 12 oktober 2020 19:54 

Till: Kalle Hellberg 

Ämne: OM Coronabedrägeriet igen, samlingsmail 

Finns det någon i min sändlista eller bland era bekanta, släkt och vänner som 

fortfarande tror att det har funnits eller fortfarande finns en pandemi?  

Här finner ni klara fakta om Corona, som är bluff från början till slut.  

Om det PCR-test som används och som inte kan avgöra om någon är drabbad av 

Covid-19 (eller någon annan infektion). Detta test användes första gången 2007, när 

några anställda på ett sjukhus hostade, man testade då alla anställda, inte bara de 

som ev var förkylda. Resultatet blev att alla anställda testades positivt, alltså även de 

som var friska ansågs sjuka, precis som de flesta covid-19 testade nu blir.  

Jag utgår från att ni alla redan fattat att myndigheterna ljuger, men 

det här är annars lättillgänglig information för den som fortfarande är osäker (ni 

behöver inte bli religiösa, men lyssna till denne Jesusförkunnares fakta, de är utan 

tvekan sanna).  

Hur är det möjligt att media och myndigheter fortsätter att ljuga om 

detta? 

https://banned.video/watch?id=5f83cfabe9fbb5116abcb10b
https://banned.video/watch?id=5f5fe441dc50dc07a1fbe5c1
mailto:kalle@maxicom.se


Den nobelpristagare som tog fram detta PCR-test blev mördad 2019. Han blev väl 

obekväm när maktens män tänkte använda hans test för att bluffa ännu en gång, nu 

med covid-19.  

”Pandemin som inte var” på svenska, 23 min. 

https://youtu.be/2dHQ84Ltuvo 

Mycket allmänbildande, se videon, ca 10 minuter, går att få svensk 

textad, om CORONA BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare  

"They Can't Hide It Anymore"  

https://www.youtube.com/watch?v=M3caauq7Dyw   
 
 
Ca 10 minuter video, citat  
"Only a Few Will Understand This" - Listen Closely!  
https://www.youtube.com/watch?v=DNTb8idYHPY   
 
 
Mycket allmänbildande, ca 7 minuter, se videon, citat  
"It was all ORGANIZED"  

https://www.youtube.com/watch?v=GVz5Wh0x8GE   
 
 
Ca 10 minuter video, se den, citat  
“This is happening worldwide”  
https://www.youtube.com/watch?v=Bw08rBeTnYg   
 
 
Se videon, citat  
“The Most VICIOUS HONEST” 10 Minutes Of Your Life  
https://www.youtube.com/watch?v=8EKuqqX6qKA  

 

En repris: “Chrimes against Humanity”, 49 min. Juristen som tänker stämma stater 

m fl. Går att ställa in svensk text. 

https://youtu.be/kr04gHbP5MQ  

 

En repris till: Denna samling av en video och flera artiklar är väl värd att gå igenom, 

mycket fakta om lögnerna med Covid-19 

https://www.stopworldcontrol.com/en  

https://youtu.be/2dHQ84Ltuvo
https://www.youtube.com/watch?v=M3caauq7Dyw
https://www.youtube.com/watch?v=DNTb8idYHPY
https://www.youtube.com/watch?v=GVz5Wh0x8GE
https://www.youtube.com/watch?v=Bw08rBeTnYg
https://www.youtube.com/watch?v=8EKuqqX6qKA
https://youtu.be/kr04gHbP5MQ
https://www.stopworldcontrol.com/en


SPRIIID! Samt spara detta mail för att efterhand skicka till de som 

fortfarande tror på myndigheternas lögner! 

Slut citat 

 

Allmänbildande, läs hela artikeln och sprid vidare om CORONA BEDRÄGERIET, 

publicerat 2020-10-11, citat 

Covid-19: The Data Exposing the Deception 

Google översättning, citat 

Covid-19: Data som exponerar bedrägeriet 

Covid-19-data och statistik, som vi alla nu är så bekanta med, har rapporterats av 

mainstream media (MSM) praktiskt taget utan granskning. 

Det har varit några anmärkningsvärda undantag; ett fåtal journalister som fortfarande 

förstår deras viktiga roll att fråga makt. Tyvärr har frågorna för det mesta varit mest 

anmärkningsvärda för deras frånvaro. 

Utan ett fungerande vanligt media och med statliga vetenskapliga rådgivare som till 

synes köpts och betalats av läkemedelsföretag har det lämnats till oberoende 

journalister och forskare att ifrågasätta Covid-19-berättelsen som vi alla ska 

acceptera utan tvekan. Få har arbetat hårdare än Mark Oakford. 

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.ukcolumn.org/article/covid-19-data-exposing-deception 

 

Citat  

The pandemic is a fraud, down to the root of the poisonous 

tree. 

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-

cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-

pandemic/ 

 

 

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8701699/PETER-HITCHENS-Protest-against-new-State-Fear-banned.html
https://threadreaderapp.com/thread/1308164416207233024.html
https://www.ukcolumn.org/article/covid-19-data-exposing-deception
https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-pandemic/
https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-pandemic/
https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-pandemic/


MYCKET ALLMÄNBILDANDE, se videon och sprid vidare, citat 

Dr Graham Downing - DNA Codes Under Attack: The 

Vaccine Agenda 

Slut citat, läs undertexten, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.youtube.com/watch?v=L1SkVZvjUyQ 

 

MISSA INTE DETTA, SPRID VIDARE, publicerat 2020-10-12, citat 

The Truth About Vaccines (TTAV) streams tomorrow… and 

with coronavirus vaccines just around the corner, this 

information is more important than ever 

(Natural News) With coronavirus vaccines just around the corner, it’s more 
important than ever to learn the truth about vaccines. Beginning tomorrow, the 
complete 10-episode docu-series, “The Truth About Vaccines” streams online, 
for free (registration required). 

Click here to register and watch all the episodes for free. 

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare 

https://www.naturalnews.com/2020-10-12-the-truth-about-vaccines-ttav-streams-
tomorrow.html# 

 

MÅSTE SES 

Dr. Carrie Madej with Dr. Andrew Kaufman on vaccines 

and secret government programs 

https://www.brighteon.com/5848c416-94a4-4bcc-af2c-4dd1349835fb 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1SkVZvjUyQ
https://www.naturalnews.com/
https://www.naturalnews.com/TruthAboutVaccines
https://www.naturalnews.com/2020-10-12-the-truth-about-vaccines-ttav-streams-tomorrow.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-12-the-truth-about-vaccines-ttav-streams-tomorrow.html
https://www.brighteon.com/5848c416-94a4-4bcc-af2c-4dd1349835fb


CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

Citat 

Av Ingemar Ljungqvist 

Den 5 oktober höll WHOs verkställande utskott sitt 

speciella möte om Coronakrisen. (REF 1)  

Man kunde där slå fast att epidemin ifråga om spridning och dödlighet inte är speciellt 

avvikande från en normal säsongsinfluensa. (REF 2)  

Därmed blir alla de extraordinära insatser som satts in mot Coronan oerhört 

svåra att förklara.  

Man har med drastiska lock-down åtgärder stängt av och orsakat 

oöverskådliga ekonomiska svårigheter för mängder med företagare 

och andra samhällsfunktioner.  

 Detta har också tidigare lett den tyske advokaten Reiner Füllmich och hans 

kollegor att vidta rättsliga åtgärder med skadeståndsanspråk. (REF 3) 

I Tyskland har också 500 läkare med Heiko Schöning i spetsen i ett stort manifest 

visat hur Corona hysterin var planerad i detalj  (REF 4), inklusive att viruset SARS2 

var en genmodifierad laboratorieprodukt . 

Det var också i Berlin som svenske läkaren Mikael Nordfors deltog 

med tal den 10 oktober.  

Dock fick arrangörerna i sista stund ändra formerna och genomförde en tyst 

marsch, då regimen i Tyskland hade infört kraftfullare restriktioner just med 

början den 10 oktober, trots att WHO bara dagarna innan väsentligt tonat ner 

skräckpropagandan runt sjukdomen  

Här för Ulf Bittner och Ingemar Ljungqvist ett samtal om vilka 

konsekvenser detta borde få för svenska förhållanden. 

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

10-08 

Lyssna och lär - Då kan rädslan släppa 

 

 

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
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Källa till ovan citerat 

https://www.facebook.com/EUTaskForceCoalition/?hc_ref=ARSw0hFMUm_QF9ZNpsdSaBjwPiQhfi9jhGcpl0cjL0MK63_l

11XySupc9Lsc_FpAxSY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDxLNxReZvCP_B_VJ5yA-

JxtCUoEYoZNaffe6rkPfhsfTjEKEp92x57UcTgHUwy2WLxCusOrkpSqUA34OOdRNZNGNBzsgi1oBhWOz-

z1zKRq0Cj3E5ZBnPvzMNJnx1hiW8p1Gm1QSF0j-

tuNTU7hc3gt68O_Fzo_IsHsaM8oVh7EfOn8Frm2yn_mpdn3idNJOsG7EG2ClJcxshv3uI5dmHPgWYZXrKMB9MA3ZgNtLJ

5shg_aSOd7P4hdgTgLwXcdUBbJf_OYcJU96AUnlknMNcGSmuFS2QFnqud1VK2RlAv8SQyJi-

z48EtWIfkIGijzTGj_1yA7kh3eDrLwIvZVIU&__tn__=kC-R 

LÄS ÄNNU MER 

https://www.facebook.com/EUTaskForceCoalition/ 

 

Läs ännu mera, citat 

CYBERTORTURE 

We are a non profit EU-COALITION AGAINST CYBERTORTURE and 

Task Force established to create awareness and more of Cybernetic 

Technology and electronic abuse, such as the illegal data collection 

and manipulation of humans via brain – machine – interfaces. 

 

Coined “Cybertorture” by the UN Special Rapporteur on Torture. 

 

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

https://cyber-torture.com/ 

 

 

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 OCH CORONA 

BEDRÄGERIET AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 

RIKSMEDIA? 
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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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