”Öppet brev till landets läkare – från den danske läkaren Lars Vibe-Hansen och
dela gärna vidare! (Översatt från danska)
Det kan tilläggas här att Kari Mullis, som är uppfinnaren av PCR-testet (för
vilket han fick Nobelpriset 1993), påpekade upprepade gånger att testet var
olämpligt för diagnos!”

TILL ER ALLA GODA SVENSKA
MEDBORGARE
Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen
Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen,
Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) 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
2020-11-05
Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen,
socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i
Sverige(huvudkontoret), 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/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE SKA FRAM ÄVEN I SVERIGE
Folkhälsomyndigheten får nu bekänna färg, skrivelse från Solveig Silverin av
2020-11-04, citat
Till Folkhälsomyndigheten
Detta brev skall diarieföras.
Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och
påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare

rätt att få svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver
vetenskapliga belägg för en diagnos:

1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit av
Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de insjuknat i
Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt att det inte finns
några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 eller till följd av
Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 och/eller till följd av
Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat fastställas?
2. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha insjuknat
av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några som helst
vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så fall exakt hur
många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har Covid19.
Solveig Silverin
Slut citat. Skrivelsen är publicerad här, där du kan läsa ännu mera, sprid vidare i alla
dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/05/folkhalsomyndigheten-far-skrivelse-fran-solveigsilverin-2020-11-04/

MÅSTE LÄSAS Citat; Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCRtestet:
”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, 12: 52-13: 55).
Slut citat. Källa till ovan citerat
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalanav-tyska-dr-reiner-fuellmich/

Noteras särskilt, videon censurerad/bortplockad från dr Reiner Fuellmich YouTube
kanal, men finns på säker plattform här
MÅSTE SES; Dr. Reiner Fuellmich - Crimes against humanity
https://www.brighteon.com/d4631913-3268-4c90-b03b-d3818af1cdbc

Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona
Fraud
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/03/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-againsthumanity-and-corona-fraud/

Vem/vilka beskyddar och värnar Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret,
Stockholm? Lyssna, läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk
SVERIGE GRANSKAS
Åklagarmyndigheten Sverige verksj. inform. om Corona Bedrägeriet
& Brott Mot Mänskligheten 20201104
Generellt och systematiskt Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges
medborgare synes vara vardagen i Sverige anno år 2020, uppenbart vill
Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, Stockholm inte alls ta del av sådan
information från allmänheten.
Vem beskyddas då av Åklagarmyndigheten i Sverige?
Läs
Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
lagen.nu/2014:406
Verksjuristen Roger Waldenström, direkt telefon nr 010-562 50 25, e-post
adress roger.waldenstrom@aklagare.se , ringdes upp denna dag.
Lyssna, läs hela undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk
https://soundcloud.com/ulf-bittner/aklagarmyndigheten-sverige-verksj-inform-om-coronabedrageriet-brott-mot-manskligheten-20201104

Hur är det ställt med rättssäkerheten inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i
Sverige, varför vill dessa inte veta av att allmänheten informerar och upplyser om
Corona bedrägeriet och generellt/systematiskt Brott mot mänskligheten och nationen
Sveriges medborgare?
Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) verksjuristen Roger
Waldenström får skrivelse 2020 11 04
Du läser hela skrivelsen via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/aklagarmyndigheten-i-sverigehuvudkontoretverksjuristen-roger-waldenstrom-far-skrivelse-2020-11-04/

Det kom ett mail ti 2020-11-03 21:06 som du får del av, citat
World Freedom Alliance gör ett upprop. Alla kan vi bidra.
Upprop Sverige!
Vi behöver action i Sverige nu! Det är bråttom! Vi behöver människor som
kommer vara beredda att jobba för frihet och sanning och våra mänskliga
rättigheter!
Vi kommer skapa arbetsgrupper!
Vi söker er som är redo 100 % att i gemensam kraft agera mot det som pågår
och är på ingång av ännu mer makt, kontroll, begränsningar, lögner, och
intrång i vår födslorätt som fria tänkande levande individer!
Vi behöver fler vakna läkare, advokater, politiker, militärer och med
andra viktiga yrkestitlar!!
Känner någon någon?!
Vänligen kontakta mig, presentera dig kort och skriv vad du känner
att du kan och vill fokusera på/bidra med: MEJLA I SÅ FALL!
monica@monicalindgren.se
Slut citat

Se och läs undertexten, sprid vidare i alla dina nätverk, citat
First Press Conference of The World Freedom Alliance MIRROR
https://www.brighteon.com/6783919e-192f-4882-9f85-06616016975f

Läs också bifogade pdf filen World Freedom Alliance av Leif
Erlingsson, som bl.a. delger om följande, citat
Lögnerna om Covid-19:
- Alla former av lock-down måste avslutas
- Vetenskapligt beprövade läkemedel ska ges till sjuka
- Alla covid-19 dödsfall ska utredas på nytt
Slut citat
Kan läsas även här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/05/world-freedom-alliance-av-leif-erlingsson/

SVARA DOKTORN:
En av de absolut vanligaste dödsorsakerna i västvärlden är ”iatrogena
sjukdomar”, d.v.s. sjukdomar som direkt är en följd av läkemedel och läkares
ingrepp i sina patienters liv.
Den amerikanske cellbiologen och pionjären inom epigenetik, Bruce Lipton,
hävdar med emfas och på goda grunder, att iatrogena sjukdomar är den
absolut vanligaste dödsorsaken, åtminstone i USA, vanligare än t.ex. både
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.
Det finns egentligen ingen anledning tro att det skulle vara på annat sätt i
Sverige.
Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/svara-doktorn-en-av-de-absolut-vanligaste-dodsorsakerna-ivastvarlden-ar-iatrogena-sjukdomar-d-v-s-sjukdomar-som-direkt-ar-en-foljd-av-lakemedel-och-lakares-ingrepp-i-sinapatient/

BRUCE LIPTON: What They Don’t Want You to Know | Dr. Bruce
Lipton (MUST SEE!!!)
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/bruce-lipton-what-they-dont-want-you-to-know-dr-bruce-lipton-mustsee/

SVARA DOKTORN:
Jag har i flera sammanhang nämnt apotekare Cecilia Lenanders undersökning
av 1700 äldre skåningars medicinanvändning för några år sedan. Hon fann att
åtta av tio (80 %) hade sjukdomar som direkt berodde på deras av läkare
förskrivna ”godkända läkemedel”!!
Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/svara-doktorn-jag-har-i-flera-sammanhang-namnt-apotekare-cecilialenanders-undersokning-av-1700-aldre-skaningars-medicinanvandning-for-nagra-ar-sedan-hon-fann-att-atta-av-tio-80hade-sjukdomar-so/

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger mycket viktig artikel
Zink viktigt för att motverka Covid-19
Den kände amerikanske läkaren Dr Joseph Mercola presenterar dagligen på sin
blogg medicinsk forskning, som i grunden avslöjar läkemedelsindustrins kontinuerligt
pågående desinformation, vars huvudsakliga syfte är att öka deras vinster på denna
enormt lönsamma marknad.
En av de absolut vanligaste dödsorsakerna i västvärlden är ”iatrogena sjukdomar”,
d.v.s. sjukdomar som direkt är en följd av läkemedel och läkares ingrepp i sina
patienters liv.
Den amerikanske cellbiologen och pionjären inom epigenetik, Bruce Lipton, hävdar
med emfas och på goda grunder, att iatrogena sjukdomar är den absolut vanligaste
dödsorsaken, åtminstone i USA, vanligare än t.ex. både cancer och hjärt- och
kärlsjukdomar.
Det finns egentligen ingen anledning tro att det skulle vara på annat
sätt i Sverige.
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6970093/posting/zink-viktigt-f%C3%B6r-att-motverkacovid-19

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR
Människor kvävs av vården – gammelmedia mörkar!
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/manniskor-kvavs-av-varden-gammelmediamorkar/

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: ”Det här är mord!”
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/sjukskoterska-om-den-havererandealdrevarden-det-har-ar-mord/

Läkare starkt kritisk till svensk vård: Big pharma-korruption dödar
fler än covid-19
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/lakare-starkt-kritisk-till-svensk-vard-bigpharma-korruption-dodar-fler-an-covid-19/

Mycket viktig artikel om depopulations agendan i Sverige, som synes generella och
systematiska Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare
Sverige har ignorerat fungerande botemedel mot covid-19
Tidigt kom uppgifter om att malariamedicin klorokin kan hjälpa mot covid-19
och många länder har använt det med framgång. Framförallt när
det kombineras med zink.
I Sverige har man valt att ignorera detta och skyller på risken för allvarliga
biverkningar. Med resultat från andra länder och vetenskapliga studier som
börjar komma in eller återupptäcks (se nedan) står det klart att det var ett
felaktigt beslut.
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.vaken.se/sverige-har-ignorerat-fungerande-botemedel-mot-covid-19/

DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN/ SKOLMEDICINENS
SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

VACCINES KILL: Study finds positive correlation between COVID-19
deaths, flu vaccination rates in elderly worldwide
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/vaccines-kill-study-finds-positive-correlationbetween-covid-19-deaths-flu-vaccination-rates-in-elderly-worldwide/

DR MERCOLA: Swindlers Create Opioid Epidemic, Walk Away With
Billions
Läs hela artikeln och sprid vidare om den kriminella
läkemedelsindustrin/skolmedicinens skader och dödar verksamhet
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/dr-mercola-swindlers-create-opioid-epidemicwalk-away-with-billions/

Coronavirus Fraud Scandal — The Biggest Fight Has Just
Begun
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crimeagainst-humanity.aspx

MÅSTE SES OCH SPRIDAS, ca 80 sek, se den, citat

WDA Berlin 10-10-20 Delores Cahill
https://brandnewtube.com/watch/wda-berlin-10-10-20-delores-cahill_YgKuxCJQOxRswkX.html

Från en god medmänniska kom följande information, citat
Redan omkring 1918 frågade människor Rudolf Steiner vad influensa virus var
för någonting (i anslutning till spanska sjukan). Steiner sa då att cellen måste
göra sig av med rester och dessa rester är inget annat än skräp som måste
utsöndras. (virus upptäcktes första gången på 1890 talet, tobaks mosaik
virus upptäcktes 1898)
Hej Ulf!
Varje cell får av och till skador på sin arvsmassa, DNA och/eller RNA. Dessa
skräpdelar som då uppkommer behöver cellen göra sig av med och skapar då en
bubbla som går genom cellmembranen och försvinner på utsidan.
Saken är den att denna bubbla, exosom, kan inte skiljas från en virus-partikel. Det är
helt enkelt samma sak.
Läs: https://drtomcowan.com/the-belief-that-viruses-are-pathogenic-invaders-iscrumbling/?_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJ0aWxsZWluYXJiZXJnQGdtYWlsLmNvbSIsICJrbF9jb21w
YW55X2lkIjogIlRWS1p6WCJ9

Redan omkring 1918 frågade människor Rudolf Steiner vad influensa virus var för
någonting (i anslutning till spanska sjukan). Steiner sa då att cellen måste göra sig av
med rester och dessa rester är inget annat än skräp som måste utsöndras. (virus
upptäcktes första gången på 1890 talet, tobaks mosaik virus upptäcktes 1898)
Hälsningar!
Slut citat

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, se videon, ca 19 minuter, citat

Robert F. Kennedy, Jr.: Int'l. Message for Freedom and
Hope
Today, October 24, 2020, there are many rallies around the world. Activists in these
countries are joining in a common voice: Argentina; Bolivia; Peru; Uruguay; Italy;
Germany; Poland; Belgium; Netherlands; United Kingdom; Ireland; Sweden;
Denmark; France; and Austria. Citizens of all countries are paying an enormous price
for the epidemic. They have not only lost their loved ones, but their freedoms, their
livelihood, their joy. Children and youth are suffering due to this crisis too. Without
their friends and social activities, mental health problems in our young is at an alltime high. People around the world are demanding to be spared from the devastating
consequences of the epidemic. Robert F. Kennedy, Jr., Chairman of Children’s
Health Defense, provides an inspirational message for freedom and hope to activists
around the world. Join the movement. ChildrensHealthDefense.org
https://www.youtube.com/watch?v=NpMWDCX1yMI

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2020-10-27 en MYCKET VIKTIG
ARTIKEL, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur
artikeln, citat
Manifestation i Stockholm 31 oktober kl. 12.00 - Kungsträdgården
Sprid information om detta via alla tillgängliga nätverk och kanaler!
Sedan den ödesdigra Flexnerrapporten, som publicerades i USA
1931, har vi varit utsatta för ett gigantiskt bedrägeri världen över.

Rapporten var ett beställningsverk från familjen Rockefeller och några andra bland
de ”rikaste av de rika” - och innebar i praktiken att alla naturliga metoder att
förebygga och bota sjukdom blev förbjudna. I stället blev syntetiska, kemiska
molekyler – huvudsakligen med petroleum som ursprung – de enda godkända
läkemedlen. Utöver dessa var endast kirurgiska ingrepp tillåtna.
Det hela innebar kortfattat att ”läkekonsten” förvandlades till en industri – som
inbringade oräkneliga miljarder till sina investerare och ägare. Däremot blev det
förödande för den globala folkhälsan. Som i alla andra sammanhang har också
denna industri varit angelägen om att bibehålla och utöka sin marknad – och till varje
pris försökt undvika konkurrens från alternativa metoder.
Medvetet bedrägeri och forskningsfusk har hela tiden kännetecknat denna
industris verksamhet, och man har visat en hänsynslös cynism över alla gränser.
Konsumenterna av deras produkter är förstås endast lönsamma kunder, så länge de
betraktar sig som sjuka och låter läkarna stoppa i sig ”läkemedlen”. Om de blir friska,
så är det lika illa för lönsamheten som om de dör. I båda fallen mister denna industri
en kund.
Den nu aktuella ”pandemin” är möjligen den ultimata bekräftelsen på
att läkemedels- och vaccinindustrin är beredd att utsätta
mänskligheten för precis vad som helst – för att skaffa sig
astronomiska inkomster.
I detta fall sannolikt också i kombination med en strävan att nedmontera världens
fungerande demokratier och ersätta dem med ett globalt världsherravälde – och total
kontroll över alla jordens befolkningar!
En ”världsfascism ” av aldrig tidigare skådat slag!
Slut citat
Läs hela artikeln, se video, lyssna på intervju och sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6967632/posting/manifestation-i-stockholm-31-oktoberkl-12-00-kungstr%C3%A4dg%C3%A5rden

SPRID VIDARE, citat

Öppet brev till landets läkare – från den danske läkaren
Lars Vibe-Hansen och dela gärna vidare! (Översatt från
danska)
Kära medicinska kollegor!
Nu har jag fått nog! Med regeringens nya utkast till epidemilag kan
tendensen mot ren fascism inte bli tydligare.

De tvångsåtgärder som beskrivs här överträffar bananrepublikens vildaste drömmar:
Förvaring och obligatorisk behandling, inklusive obligatorisk vaccination, på grundval
av en "antagande" om en odefinierad "samhällskritisk sjukdom" .... - då blir det inte
bättre!
Hela detta totalitärism-stinkande projekt har uppstått mot bakgrund av en
relativt banal (i epidemiologisk mening) ny Coronainfektion, och drivs av en
global auktoritet och mediepropaganda som inte har setts sedan Joseph
Goebbels-maskinen var i full gång i nazistiska tredje riket. Det är just
propagandan som nu har banat väg för att detta utkast till en ny epidemilag
överhuvudtaget ser dagens ljus.
Att rädslan har odlats har gjort att befolkningen försatts i ett passivt okritiskt tillstånd,
där man accepterar helt onödiga åtgärder, med stängningen av praktiskt taget alla
samhällsaktiviteter. Och det råder ingen tvekan om att dessa "heroiska" handlingar i
slutändan kommer att leda till mer lidande och död än själva viruset.
Detta är inte förenligt med den grundläggande hippokratiska principen: "Primum non
nocere" - det vill säga "Först och främst - undvik att göra skada".
Ett utmärkt sätt att odla rädsla är den utbredda användningen av det ganska
tvivelaktiga RT-PCR-testet (se till exempel https://www.globalresearch.ca/covid19pcr-tests-scientifically-meaningless/5717253) som påstås visa antalet nya infekterade
- och som, även med en mycket låg andel falskt positiva när de används på den
allmänna befolkningen, kommer att ge ett helt vilseledande resultat.
Det kan tilläggas här att Kari Mullis, som är uppfinnaren av PCRtestet (för vilket han fick Nobelpriset 1993), påpekade upprepade
gånger att testet var olämpligt för diagnos!
Maskspelet är en historia i sig själv. Det finns flera kontrollerade försök från och med
COVID-19 som tydligt visar att ansiktsmasker inte förhindrar smittspridning. Väntar
nu spänt på resultatet av Rigshospitalets stora maskstudie, som av någon anledning
har avvisats av flera av de stora internationella medicinska tidskrifterna? ...... Varför?
Masker har ett otroligt starkt signalvärde - både som en signal om politiskt korrekt
beteende - men förmodligen ännu mer som en signal om underkastelse och
avhumanisering.
Hela det etablerade utbudet av information präglas nu av ett nästan krampaktigt
försök att innehålla kritik och motstånd mot den officiella berättelsen. Detta visas för
närvarande i form av regelbunden censur på YouTube och olika sociala medier.
Hela processen sedan början av den påstådda pandemin har verkat som ett globalt
orkestrerat projekt som i slutändan inte härrör från en hälsa för världens befolkning utan mer från en önskan att centralisera makten och kontrollera befolkningen.

Utövandet av makt som ingår i det nya lagförslaget kommer att upphäva alla etiska hinder
genom att ge personer utan medicinsk expertis makten att åsidosätta den naturliga och
grundläggande mänskliga friheten, suveräniteten och autonomin - som per definition är ett
totalitärt brott.

Jag hoppas att fler och fler av mina medicinska kollegor kommer att
öppna ögonen för det faktum att den officiella "Corona-berättelsen"
är full av lögner och felinformation.
Som läkare har vi ett särskilt ansvar att uppträda nyktert, objektivt och kritiskt och inte
bli lurad av den propagandaskapade paniken, och inte minst måste vi undvika att
hamna i en situation där vi agerar som de villiga verktygen för makthanterare och
myndigheter.
Om vi inte tar ledningen när vi avslöjar bedrägeriet som sker idag,
har vi ett enormt ansvar för en möjlig förverkligande av en omänsklig dystopisk
framtid med övervakning och totalitära begränsningar av friheter! - En dystopi som
stämmer helt överens med flera delar i det nya utkastet till epidemilag som nu är på
väg för samråd.
Med bästa önskningar för framtiden!
Lars Vibe-Hansen
Speciallæge i psykiatri
PS. I disse dage er der opmuntrende tegn på en mobilisering blandt læger
internationalt imod dette COVID-19(84) bedrageri!
https://www.globalresearch.ca/covid19-pcr-tests-scientifically-meaningless/5717253

SPRID!
Slut citat

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 BL.A. 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

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.
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