Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla folkvalda
riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. om Corona bedrägeriet/Brott mot
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 2020 11 08
CORONA FRAUD/ CRIMES AGAINST HUMANITY:
“On a political level, everything must be done to make sure that no one will
ever again be in a position of such power as to be able to defraud humanity or
to attempt to manipulate us with their corrupt agendas.”

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

2020-11-10
Delgivning om meddelad delaktighet och ansvar har skett 2020-11-08

Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla folkvalda
riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. om Corona
bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges
medborgare 2020 11 08
Läs hela artikeln, läs bilagorna och sprid vidare i alla dina nätverk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/08/delgivning-till-socialministern-sverigesregering-och-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-i-sveriges-riksdag-m-fl-2020-11-08/

Publicerat 2020-11-10
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN:
Varför undanhåller Folkhälsomyndigheten nationen Sveriges
medborgare fakta om PCR testet?
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/10/folkhalsomyndigheten-varfor-undanhallerfolkhalsomyndigheten-nationen-sveriges-medborgare-fakta-om-pcr-testet/

Publicerat 2020-11-10
SVERIGE GRANSKAS
Professor Niklas Arnberg har helt annan uppfattning om PCR testet
än dr Reiner Fuellmich 20201110
Lyssna, läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk, skicka gärna epost till professorn om din uppfattning, kontakt uppgifterna finns i undertexten.
https://soundcloud.com/ulf-bittner/professor-niklas-arnberg-har-helt-annan-uppfattning-ompcr-testet-an-dr-reiner-fuellmich-20201110

Även publicerat här
SVERIGE GRANSKAS: Professor Niklas Arnberg har helt annan
uppfattning om PCR testet än dr Reiner Fuellmich 2020 11 10
Ytterligare mera om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen
Sveriges medborgare!
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/10/sverige-granskas-professor-niklas-arnberghar-helt-annan-uppfattning-om-pcr-testet-an-dr-reiner-fuellmich-2020-11-10-ytterligare-meraom-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveri/

Notera särskilt; 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, 12: 52-13: 55).
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalanav-tyska-dr-reiner-fuellmich/

Publicerat 2020-11-10
Notice of liability to the Minister of Social Affairs, the Swedish
Government and all elected members of the Swedish Parliament and
others. about the Corona fraud / Crime against humanity and the
nation of Sweden’s citizens
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/10/notice-of-liability-to-the-minister-of-socialaffairs-the-swedish-government-and-all-elected-members-of-the-swedish-parliament-andothers-about-the-corona-fraud-crime-against-humanity-and-the-nati/

MÅSTE SES VIDEO
Dr. Reiner Fuellmich warns for Crimes against Humanity
Går att få med svensk text här, än så länge, ca 49 minuter, sprid vidare i alla dina
nätverk
https://www.youtube.com/watch?v=hfhCEwbRRsI

Annars här på engelska, plattform där ingen censur sker
Se videon med dr Reiner Fuellmich, citat
Crimes against Humanity, MUST WATCH !!
https://www.brighteon.com/5aa03fd2-9653-4fe1-bcf5-0f373ec0bf7b

OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH
NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE
Sprid vidare om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och Nationen Sveriges
medborgare, citat
“On a political level, everything must be done to make sure that no
one will ever again be in a position of such power as to be able to
defraud humanity or to attempt to manipulate us with their corrupt
agendas.”
Youtube removed this video. BUT I did manage to download it from the Post from Minds.com
Crimes against Humanity MUST WATCH !! Please share!
This Needs to go viral! Covid-19 is not a Pandemic !
Top Lawyer, Dr. Reiner Fuellmich: Those Responsible for the Corona Fraud Scandal Must
Be Criminally Prosecuted for Crimes Against Humanity
According to top lawyer, Dr. Reiner Fuellmich,
“Those responsible for [the corona fraud scandal] must be criminally prosecuted for
crimes against humanity and sued for civil damages.”

“On a political level, everything must be done to make sure that no one will ever
again be in a position of such power as to be able to defraud humanity or to attempt
to manipulate us with their corrupt agendas.”
Slut citat, källa till ovan citerat
https://www.brighteon.com/5aa03fd2-9653-4fe1-bcf5-0f373ec0bf7b

CORONA FRAUD/ CRIMES AGAINST HUMANITY:
“On a political level, everything must be done to make sure that no one will
ever again be in a position of such power as to be able to defraud humanity or
to attempt to manipulate us with their corrupt agendas.”
Läs mera, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/10/corona-fraud-crimes-against-humanity-on-apolitical-level-everything-must-be-done-to-make-sure-that-no-one-will-ever-again-be-in-aposition-of-such-power-as-to-be-able-to-defraud-humanity/

The Corona Scandal - Reiner Fuellmich is suing the promotersof the
"corona panic" (the leader of WHO Adhanom, Drosten,& Wieler) for
"Crimes Against Humanity"
https://www.scribd.com/document/480542893/The-Corona-Scandal-Renown-lawyer-is-suingthe-promoters-of-the-corona-panic-for-Crimes-Against-Humanity

Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges
medborgare, full fart i Österrike, Wien, måste ses och spridas vidare i alla dina
nätverk, citat
PRESS CONFERENCE LIVESTREAM FROM VIENNA, AUSTRIA ~ Claire
Edwards & Steven Whybrow [Age Of Truth TV]
https://www.youtube.com/watch?v=zbIrTRP-t-Y&feature=emb_logo

Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk
SVERIGE GRANSKAS
Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona
Fraud 2020 10 20
https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-andcorona-fraud-2020-10-20

Läs särskilt detta, 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, 12: 52-13: 55).
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalanav-tyska-dr-reiner-fuellmich/

Publicerat 2020-11-09 av dr Mercola World Wide, citat
More Than 80% of COVID Patients Are Vitamin D Deficient


Vitamin D deficiency has emerged as a primary risk factor for severe COVID19 infection and death. Higher vitamin D levels have even been shown to
lower your risk of testing positive for the virus in the first place



According to a Spanish study, 82.2% of COVID-19 patients tested were found
to be deficient in vitamin D



One study found your risk of developing a severe case of, and dying from,
COVID-19 virtually disappears once your vitamin D level gets above 30 ng/mL
(75 nmol/L)



Vitamin D can reduce your risk of COVID-19 and other respiratory infections
via several different mechanisms, including reducing the survival and
replication of viruses, reducing inflammatory cytokine production and
maintaining endothelial integrity



Dark skin color, increased age, pre-existing chronic conditions and vitamin D
deficiency are all features of severe COVID disease. Of these, vitamin D
deficiency is the only factor that is modifiable. As such, it would be foolish to
ignore, especially since vitamin D supplements are readily available and low
cost

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/09/covid-19-patients-vitamin-ddeficiency.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201109Z2&mid=
DM706760&rid=1006750330

Noteras särskilt;
Ca 98 % av nationen Sveriges medborgare har D3 vitamin brist och
skolmedicinen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Regering, Socialminister Lena
Hallengren, Sveriges Riksdag m.fl. bör alla känna till detta mycket viktiga, men alla
underlåter att säkerställa att denna information kommer nationen Sveriges
medborgare till del.
SVT/SR/TV4 och riksmedia känner också till detta ovan omnämnt.
Alla ovan omnämnda får nämligen del av dessa massutskick!
Läs återigen Björn Hammarskjölds blogg
https://kostkunskap.blogg.se/index.html

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger i artikel av 2020-11-06, en mycket viktig
och allmänbildande artikel, sprid den vidare i alla dina nätverk, citat
Silver som läkemedel - ny studie bekräftar gammal kunskap
Man har länge känt till att silver har en antibiotisk effekt – och att formen kolloidalt
silver är oerhört effektiv mot de flesta patologiska mikrober (bakterier, virus, svamp,
amöbor – och encelliga parasiter).
Men skolmedicinen och t.ex. Livsmedelsverket har länge agerat mycket kraftfullt för
att sprida uppfattningen att kolloidalt silver är både verkningslöst och livsfarligt! Hur
man nu kan få den ekvationen att gå ihop!
Det är en upprörande desinformation som förhindrat många människors
användning av detta alldeles utmärkta desinfektionsmedel – som är alldeles
harmlöst för människor och andra ryggradsdjur (och och i det närmaste
omöjligt att överdosera).
En fördel är också att kolloidalt silver inte ger upphov till resistenta
bakteriestammar – vilket i dag är ett hotande globalt problem, när det gäller
traditionella antibiotika.
Nu finns en ganska ny japansk studie om silver mot Covid-19. Publicerad
online 11 september 2020.
Slut citat
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6971130/posting/silver-som-l%C3%A4kemedel-nystudie-bekr%C3%A4ftar-gammal-kunskap

Publicerat 2020-11-08 World Wide av Mike Adams, citat
With election rigging via mail-in ballots, the real purpose of the COVID
bioweapon now becomes clear
(Natural News) It’s now abundantly clear that the real purpose of the engineered
COVID-19 bioweapon was to allow Democrats to steal the election via mail-in ballot
fraud.
By deploying the coronavirus weapon in China and allowing it to spread globally
(thanks to the WHO and left-wing media calling Trump a “racist” for trying to close
flights from China), the globalists were able to engineer long-duration lockdowns
across America in defiance of medical or scientific justification.
The real purpose of these lockdowns was three-fold:
1. Crush the domestic economy and blame Trump for poor economic
performance.
2. Cancel in-person voting and justify mail-in ballots, allowing massive election
fraud by Democrats.
3. Keep children home from school, allowing them to vote by using the mail-in
ballots that were sent to them by the Dems. (Yes, children were filling out
ballots and voting for Biden.)
The fake news media’s role in all this was to counter the truth at every level with lies
and propaganda:


To falsely claim the Wuhan coronavirus was “natural” and came from bats
rather than being engineered as a weapon.



To push for lockdowns all the way through the election by dishonestly
reporting positive coronavirus tests as “cases” in order to claim the pandemic
was still a huge threat. (Have you noticed how quickly the pandemic
disappeared once the media proclaimed Joe Biden the winner?)



Run fake polls in favor of Joe Biden to support the election rigging that they
knew was about to take place. The fake polls were necessary to align with the
rigged results which required Dems to manufacture hundreds of thousands of
Joe Biden votes in key swing states.



Call for Big Tech to censor all pro-Trump channels, voices and news
organizations in order to control the narrative and silence any criticism of the
Biden crime family.

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare
https://www.naturalnews.com/2020-11-08-election-rigging-via-mail-in-ballots-covidbioweapon.html#

Se videon med Ole Dammegård där han tackar alla efter Sverige turnén, ca 10
minuter, citat
OleTackTour
https://vimeo.com/476576049

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.
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

