Sverige, en av de mest korrupta stater på Jorden
CORONA BEDRÄGERIET: Ingår Folkhälsomyndigheten i Corona
bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?
De nämner dock inte dem som fick palliativ vård, d.v.s. de på
äldreboendena som gavs morfin, därför att sjukhusens respiratorer var
fullbelagda.
Skolmedicinen en skadar och DÖDAR VERKSAMHET I SVERIGE OCH
WORLD WIDE
While drug companies profit billions, people are dying by the millions.
What They Don't Want You to Know | Dr. Bruce Lipton (MUST SEE!!!)
Bill Gates slated to rake in windfall profits from coronavirus vaccines
Crimes against Humanity: COVID Class Action Lawsuits Incoming

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

2020-10-14
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

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT
ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!
DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR MAKTEN ÖVER
SKATTEMILJARDERNA
ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH
KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN
PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR
DET INTE, TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN
UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018
Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt
ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen
Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET
I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom?

CORONA BEDRÄGERIET OCH KOMMANDE VACCIN
VANSINNE, DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRINS
VÅTA DRÖM OM ENORMA EKONOMISKA INTRESSEN DVS.
VINSTER
LYSSNA PÅ MIKE ADAMS OM VACCIN VANSINNET, MYCKET
ALLMÄNBILDANDE OCH VIKTIG AVGÖRANDE INFORMATION, SPRID VIDARE
I ALLA DINA NÄTVERK, CITAT

GUNPOINT VACCINES coming to Democrat-run states
https://www.brighteon.com/52cd0c52-147e-4f34-905d-8f8b2b2319e7

DET SUPERKORRUPTA SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE
KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR SOM INTE ÄR TROVÄRDIGA

CORONA BEDRÄGERIET: Ingår Folkhälsomyndigheten i
Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen
Sveriges medborgare?
En mycket befogad frågeställning, du läser mera i artikel publicerad av 2020-10-13,
sprid vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/13/corona-bedrageriet-ingarfolkhalsomyndigheten-i-corona-bedrageriet-mot-manskligheten-och-nationen-sverigesmedborgare/

MÅSTE SES och spridas vidare i alla dina nätverk, om Corona Bedrägeriet med
mera, nu i fokus manifestation i Berlin 2020-10-10, citat

Berlin 10102020: Better Normal, not New Normal www.ACU2020.org - World Doctors Alliance
https://www.youtube.com/watch?v=_MWZP4B86rY&feature=share&fbclid=IwAR0_3l6R6oNawM
px8Skzf9ZAPWc3petGKF2r8JYHkSZbu16ibYyTXw0zkSU

Läs mera och se mera
https://acu2020.org/

Citerar lösryckta delar ur mycket allmänbildande om verkligheten om Corona
Bedrägeriet mot mänsklighetens och Nationen Sveriges medborgare, citat

Crimes against Humanity: COVID Class Action Lawsuits
Incoming
They have jointly reached the conclusion that COVID-19 may be the
greatest crime against humanity in history.
"As more and more independent studies and expert statements
show, under the rules of Civil Tort law, all those who have been
harmed by these PCR test-induced lockdowns are entitled to receive
full compensation for their losses."
Were the people of the world to succeed in such cases, the WHO
and all government entities responsible for enforcing this COVID
fraud and crimes against humanity could be bankrupted and forced
to disband, in a backfire of unimaginably epic proportions.
Slut citat, läs mera i den bifogade Word filen Crimes……, och sprid vidare i alla
dina nätverk om Corona Bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges
medborgare

Mycket viktig artikel om VACCIN VANSINNET, publicerat 2020-10-13, sprid vidare i
alla dina nätverk, citat

White House refuses to sign off on FDA guidelines for
authorizing and monitoring the use of coronavirus vaccines
(Natural News) Senior officials working in the White House are strongly
objecting to the standards put forward by the Food and Drug
Administration (FDA) that will determine whether or not a Wuhan coronavirus
(COVID-19) vaccine is ready for public distribution.
People familiar with the situation are telling news outlets like the Wall Street
Journal that it is unlikely that the White House will sign off on the agency’s
proposed guidelines.
The officials have expressed unhappiness with several factors, including one
proposal that would require companies to monitor trial subjects for side effects
for at least two months after they receive the vaccine.
This represents a serious breach of personal privacy, and the White House
would like the FDA to scrap the plan altogether.
Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-10-13-white-house-refuses-fda-guidelines-coronavirusvaccines.html#

Publicerat 2020-10-13 av Svara Doktorn Sven-Erik Nordin, mycket viktigt till alla
nationen Sveriges medborgare, citat
Pressmeddelande

Dödligheten minskar nu i Sverige!
Det avser all dödlighet. Dödligheten av Corona är numera försumbar. När statistiken
nu rullas upp från månaderna juli-september efter det att Corona-epidemin klingat av,
så visar det sig att det rör sig om en kraftig underdödlighet.
Under perioden juli-september i år avled sammanlagt 20 000 personer mot 28 000
föregående kvartal. Under ett helår dör normalt 90 000 personer i Sverige.
Folkhälsomyndighetens experter har försiktigt spekulerat i att den ”underdödlighet”,
som sågs efter Coronans topp i Sverige, skulle bero på att denna sjukdom då redan
hade tagit livet av många i riskgrupperna, framför allt de gamla som var skröpliga och
särskilt sårbara.
De nämner dock inte dem som fick palliativ vård, d.v.s. de på
äldreboendena som gavs morfin, därför att sjukhusens respiratorer
var fullbelagda.

Dödligheten är dessutom mindre än motsvarande tidsperiod de föregående åren.
Men det finns en helt annan förklaringsmodell, som vi faktiskt
förutspådde kunde inträffa under och i det omedelbara kölvattnet av
Corona-epidemin.
Här drar vi fram det vid första anblicken "underliga" fenomenet, som tidigare
kunnat konstateras vid långvariga läkarstrejker. När sådana inträffat, och
tillgången till offentlig läkarvård minskat, så har dödligheten avtagit dramatiskt.
Se inledningen till denna artikel: https://almanova.eu/iatrogen-sjukdom-iatrogen-dod/
Vid Coronan hade man också en vård som bara tog emot just akutfall - och dem med
särskilt vårdkrävande Corona. Övrig verksamhet var inställd eller satt på sparlåga.
Då var befolkningen helt enkelt tvungen att själv ta ansvar för den egna hälsan – och
inte överlämna den till de vita rockarna. Det verkar som om detta ökar
överlevnaden.
Om man vetenskapligt utvärderar detta empiriska fenomen, så skulle erfarenheterna
kunna användas för att tjäna såväl folkhälsan som samhällsekonomin - genom att
man ifrågasätter och undviker uppenbart kontraproduktiva eller farliga
undersökningar och vårdinsatser.
Vi vill se en konkret livräddande sjukvård på våra skattefinansierade
sjukhus, och inte en ”sjuk vård”, som ökar dödligheten.
Dessutom kan vi nu tydligen andas ut, sedan WHO den 5 oktober vid sitt
verkställande möte kunde slå fast, att den epidemiska fasen av Corona är över och
att den beträffande dödlighet inte har varit mycket värre än en normal
säsongsinfluensa.
https://www.vaken.se/who-slar-fast-att-den-sa-kallade-pandemin-inte-ar-speciellt-avvikandefran-en-normal-sasongsinfluensa/

Ingemar Ljungqvist, Uppsala
Hälsoredaktör, författare

Sven-Erik Nordin, Gnarp
Canceröverlevare, författare

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6962875/posting/pressmeddelande

CORONA BEDRÄGERIET/ CORONA VAPNET MOT FRIHET FÖR
MÄNSKLIGHETEN;
OM KONTROLL ÖVER MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE, EN GLOBALISTISK AGENDA!
MEDICALL TYRANNY OCH KONTROLL ÖVER MÄNSKLIGHETEN

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, OM BL.A.
CORONA BEDRÄGERIET CITAT

The David Icke interview that called it all on April 6th (and
was banned because of that)
https://davidicke.com/2020/10/13/the-david-icke-interview-that-called-it-all-on-april-6th-andwas-banned-because-of-that/

Mycket viktig video, måste ses, citat

Socialists are using 'hysteria over COVID as a weapon of
economic destruction'
Se videon, ca 11 minuter, och läs undertexten, går att få svensk
textad, och sprid vidare
https://www.youtube.com/watch?v=npjf0uFZBjU

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK FÖR ATT
FÖSTÅ BL.A. MERA OM CORONA BEDRÄGERIET
Citerar lösryckta delar ur artikel, citat

Det låter vackert med en gränslös värld, men utan gränser
kan vi inte behålla demokratin. Makten går över till
ekonomiska intressen i det globalistiska samhället.
Slut citat
MÅSTE SES;
Se Lars Bern i denna video om ca 9 minuter och sprid vidare om
verkligheten som hotar demokratin
https://www.youtube.com/watch?v=bUxz85qHL3g

SVT ska ha beröm för detta inslag, citat

Historien upprepas / svininfluensan - kritiskt inslag i
Aktuellt
Slut citat
Se detta inslag, ca 4 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.youtube.com/watch?list=PLOOeQKbEUCw4CsOsA8djq1X3SARmAbEV&v=K7jKNYsiC10&fbclid=IwAR0yKoAD4TY6c1SWrGxZGVqQAKlrdiSNeP394QPLa1b7Khcw
Wd_Uti4-wH0&app=desktop

Kalle Hellberg delger i massutskick, citat

Corona - än en gång
Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]
Skickat: den 13 oktober 2020 11:48
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Corona - än en gång

Mer om coronaskandalen! Måste läsas!
https://nyadagbladet.se/utrikes/advokat-coronaskandalen-ett-brott-mot-manskligheten/

Och WHO börjar vekna (WHO = World Humbug Office)
https://www.vaken.se/who-slar-fast-att-den-sa-kallade-pandemin-inte-ar-speciellt-avvikande-fran-ennormal-sasongsinfluensa/

Mer om WHO mm
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/12/who-backar-gallande-covid-19-bluffen-som-kriminella-motercivilrattsligt-atal/

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

Slut citat

DEPOPULATIONS AGENDAN
Skolmedicinen en skadar och DÖDAR VERKSAMHET I
SVERIGE OCH WORLD WIDE
Den kan vara svårt att förstå och ta in att det tyvärr är så, men se bara på Corona
bedrägeriet, ett av många bevis på globalistisk/skolmedicinsk agenda, med skadar
och dödar verksamhet i fokus, som skadat och dödat bevisligen.
Särskilt riktad depopulations agenda riktad mot de äldre utsatta sjuka, svaga och
sedan tidigare medicinförgiftade av skolmedicinska läkare, då med massor av sk
mediciner utskrivna, med biverkningar, som sak är medicinförgiftning!
Dessutom en enorm propaganda, skrämma världsbefolkningen och nationen
Sveriges medborgare och därtill propagera för VACCIN, som bevisligen är rena
vansinnet, information om att stärka immunförsvaret och sätta ut sk mediciner, det
undanhåller FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SVT/SR/TV4 och riksmedia, ofta då
tillsammans med skolmedicinska sk experter, t.ex. professorer, ingen nämnd och
ingen glömd!
ALLTSÅ REN PROPAGANDA FÖR SKOLMEDICIN/VACCIN
VANSINNET!
Du förstår strax mera OM DEN VERKLIGA VERKLIGHETEN!

Läs denna mycket viktiga artikel och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Pharma Death Clock website launched: Find out how many
millions of people Big Pharma has killed since January 1,
2000
https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescript
ion_drug_deaths.html

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK
När du satt dig in i SKOLMEDICIN VANSINNET, denna MEDICAL TYRANNY, då
förstår du mera om planderad skadar och dödar verksamhet, sprid vidare i alla
dina nätverk, citat

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000...
BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE
NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF
TERRORISM COMBINED...
While drug companies profit billions, people are dying by the
millions.
Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk
https://pharmadeathclock.com/

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, SE VIDEON OM
CA 15 MINUTER, citat

What They Don't Want You to Know | Dr. Bruce Lipton
(MUST SEE!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

Dr Mercola delger World Wide 2020-10-14 om den kriminella
läkemedelsindustrin, citat

The Pharma Façade: More Hidden Money Going to
Nonprofits
Nonprofit patient organizations often receive funding from drug companies that’s not
always disclosed and is often under-reported
These corporate-funded organizations are increasingly involved in policy decisions
and research, highlighting the potential for serious conflicts of interest
Drug companies primarily funded activities related to advocacy, campaigning and
disease awareness, while support for patients received only 5.9% of payments

The priorities of drug industry funding were clearly based on PR, not
patients, and are also apparently commercially driven, as conditions with the
most commercial potential, such as cancer and diabetes, received the most
funding
In the U.S., 67% of U.S. patient advocacy organizations, such as the American
Cancer Society, the American Heart Association and the National Organization
of Rare Disorders — nearly all of which were nonprofits — received funding
from for-profit companies
Slut citat, läs hela artikeln, och sprid vidare i alla dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/14/the-pharma-facade-more-hidden-money-going-tononprofits.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20201014Z2&mid=DM679603&ri
d=986841547

Publicerat 2020-10-13, citat

Bill Gates slated to rake in windfall profits from coronavirus
vaccines
(Natural News) Though he never discloses the truth in any of his many media
appearances, billionaire eugenicist Bill Gates is heavily vested in the success of a
Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccination program, the mere prospect of which
has already enriched his personal net worth by an additional $10 billion since
the plandemic first began.
The Bill & Melinda Gates Foundation currently has major investments in numerous
vaccine companies, including many of the ones that the Trump administration is
funding with taxpayer dollars through Operation Warp Speed.
According to The Nation, one of the few mainstream news outlets brave enough
to tell the truth about Gates, the Gates Foundation has a $40 million stake in German
pharmaceutical giant CureVac, the stocks of which soared by 400 percent after going
public in August.
The Gates Foundation is also invested in Merck & Co., GlaxoSmithKline (GSK),
Novartis, Sanofi and AstraZeneca, all of which are currently in the process of
developing their own respective vaccines for the Wuhan coronavirus.
“Gates himself described his foundation as intimately involved in the partnership
between AstraZeneca and the University of Oxford,” The Nation further reported.
Slut citat, sprid vidare om skolmedicin/vaccine vansinnet i alla dina
nätverk
https://www.naturalnews.com/2020-10-13-bill-gates-slated-to-rake-windfall-profits-fromcovid19-vaccines.html

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, citat

What the pandemic has taught us about science
Matt Ridley has published an article in the WSJ What the pandemic has taught us
about science, that is highly relevant for climate change as well as for Covid-19. It is
excellent, I agree with and endorse every word of this.
The paper is behind paywall; Dan Hughes kindly sent me a topic of the text. Here
are extensive excerpts
Läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-10-12-what-the-pandemic-taught-us-about-science.html

Läs mycket viktig artikel, citat

Chinese virologist whistleblower supports Dr. Zelenko’s
hydroxychloroquine efforts
https://www.naturalnews.com/2020-10-13-chinese-virologist-whistleblower-supports-drzelenkos-hydroxychloroquine.html#

Publicerat 2020-10-12, mycket viktigt, 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 10episode docu-series, “The Truth About Vaccines” streams online, for free (registration
required).
Click here to register and watch all the episodes for free.
Here’s some of what the TTAV video series covers:
Läs mera och sprid vidare I alla dina nätverk
https://www.naturalnews.com/2020-10-12-the-truth-about-vaccines-ttav-streams-tomorrow.html

Kalle Hellberg massutskick, citat

Sverige, en av de mest korrupta stater på Jorden
Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]
Skickat: den 13 oktober 2020 23:44
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Sverige, en av de mest korrupta stater på Jorden

Lyssna till Christina Grossi och hennes beskrivning om myglet i Sverige, om
företagen som ingår i ”djupa staten”, om korruptionen och om hur avdankade politiker
får toppjobb, för att de varit makten trogen…
https://youtu.be/qkEFnyhVSA4

Mer om svensk nepotism och om morden på äldreboenden som sossarna bestämde,
dags att vakna!
https://youtu.be/ZCswxXJ0880

Har du partibok så har du alla möjligheter till ett bra liv, till bra arbete, till bra bostad,
till bra lön…..
https://youtu.be/eTo7YY2RPME

Det ”fruktansvärda Ungern”, som vi är vana att höra om i Sverige, men hur är Ungern
egentligen?
https://youtu.be/stqTbBv7wU4

Slut citat

LÄS MYCKET VIKTIG INFORMARTION
Citat

Källa till ovan citerat
https://www.facebook.com/EUTaskForceCoalition/?hc_ref=ARSw0hFMUm_QF9ZNpsdSaBjwPiQhfi9jhGcpl0cjL0MK63_l
11XySupc9Lsc_FpAxSY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDxLNxReZvCP_B_VJ5yAJxtCUoEYoZNaffe6rkPfhsfTjEKEp92x57UcTgHUwy2WLxCusOrkpSqUA34OOdRNZNGNBzsgi1oBhWOzz1zKRq0Cj3E5ZBnPvzMNJnx1hiW8p1Gm1QSF0jtuNTU7hc3gt68O_Fzo_IsHsaM8oVh7EfOn8Frm2yn_mpdn3idNJOsG7EG2ClJcxshv3uI5dmHPgWYZXrKMB9MA3ZgNtLJ
5shg_aSOd7P4hdgTgLwXcdUBbJf_OYcJU96AUnlknMNcGSmuFS2QFnqud1VK2RlAv8SQyJiz48EtWIfkIGijzTGj_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?
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
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