
Vi är utsatta för det kanske största bedrägeriet i historien. De 

kontraproduktiva insatser som nu görs i samhället måste upphöra, 

och de ansvariga ställas till svars! 

CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

How COVID-19 Vaccine Can Destroy Your Immune System 

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 

 

 2020-11-11 

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 

PIA HELLERTZ: Jag har fått en ny förebild. 

Den fantastiska modiga sanningssökande forskaren Dr Judy 

Mikovits….. 

Läs mera och se videos 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/11/pia-hellertz-jag-har-fatt-en-ny-forebild-den-

fantastiska-modiga-sanningssokande-forskaren-dr-judy-mikovits-har-i-sin-bok-plague-of-

corruption-restoring-faith-in-the-promise-of-science/ 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/11/pia-hellertz-jag-har-fatt-en-ny-forebild-den-fantastiska-modiga-sanningssokande-forskaren-dr-judy-mikovits-har-i-sin-bok-plague-of-corruption-restoring-faith-in-the-promise-of-science/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/11/pia-hellertz-jag-har-fatt-en-ny-forebild-den-fantastiska-modiga-sanningssokande-forskaren-dr-judy-mikovits-har-i-sin-bok-plague-of-corruption-restoring-faith-in-the-promise-of-science/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/11/pia-hellertz-jag-har-fatt-en-ny-forebild-den-fantastiska-modiga-sanningssokande-forskaren-dr-judy-mikovits-har-i-sin-bok-plague-of-corruption-restoring-faith-in-the-promise-of-science/


Plandemic Part 1 & Plandemic II: Indoctornation MÅSTE SES 

VIDEOS! 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/11/plandemic-part-1-plandemic-ii-indoctornation-

maste-ses-videos/ 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin censurerades av Face Book när han 

publicerade detta igår kväll, citat 

VIKTIGT MEDDELANDE 

Vi är utsatta för det kanske största bedrägeriet i historien. De 

kontraproduktiva insatser som nu görs i samhället måste upphöra, 

och de ansvariga ställas till svars! 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6972765/posting/viktigt-meddelande 
  
 
Även publicerat här 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/10/viktigt-meddelande-vi-ar-utsatta-for-det-
kanske-storsta-bedrageriet-i-historien-de-kontraproduktiva-insatser-som-nu-gors-i-samhallet-
maste-upphora-och-de-ansvariga-stallas-till-svars-las-vad-svara/ 
 

 

 

SR, SVT, TV4 och riksmedia har ett enormt ansvar att avslöja och 

delge nationen Sveriges medborgare om Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/sr-svt-tv4-och-riksmedia-har-ett-enormt-

ansvar-att-avsloja-och-delge-nationen-sveriges-medborgare-om-corona-bedragerietbrott-mot-

manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/ 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, citat 

Läkare skriver ut de mediciner de får mest betalt för, inte de 

mediciner du kanske har mest nytta av! 

Verkligheten visar sig allt oftare i vår korrupta värld vara värre än 

vad man i sin fantasi kan föreställa sig! 
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Många läkare får alltså betalt av läkemedelsindustrin om de skriver ut just deras 

preparat, vilket sker i mycket större omfattning än vad de flesta vet.  

En av mina döttrar drabbades förra julen av reaktiv artrit, en ledsjukdom orsakad av 

campylobacter (bakterier) som fanns i en räkmacka hon åt på Citygross (troligen 

dålig hygien i köket). Det är en mycket besvärlig sjukdom som kan ta flera år att läka 

ut och behovet av smärtlindrande medel är stor. Dottern har genomgått en del 

undersökningar, men det verkar bara vara tiden som kan läka.  

Nu har hon varit hos en kvinnlig läkare på Sahlgrenska i Gbg som utan större 

undersökningar påstår att hon troligen har Bechterews sjukdom (en sjukdom som gör 

att man blir allt mer kutryggig med åren, tills näsan nästan når marken på gamla dar).  

Läkaren föreslog att dottern skulle börja med en medicin som motmedel och denna 

skulle tas via spruta var 14:e dag, livet ut. Dottern vägrade givetvis (hon har gått viss 

utbildning inom medicin).  

Väl hemma så Googlade hon på läkarens namn och fann en databas där denne 

läkare fanns med och som beskrev att läkaren får betalt från just den industrin som 

tillverkade den föreslagna medicinen.  

Nu finns alltså en databas med massor av pillertrillande företag som redovisar vilka 

läkare de ger årlig provision till, på förskrivna läkemedel! Det är go´a pengar att tjäna 

på detta mygel, kan detta vara lagligt? ! Listorna med summorna till läkare gäller 

bara de läkare som går med på att synas i dessa listor, det finns troligen 

mycket fler mutor som ännu är dolda. 

Här finner ni denna databas:  

https://www.lif.se/etik/oppen-rapportering-av-vardeoverforingar/  

Efter att ni läst vad det handlar om, klicka på ”Samarbetsdatabaser” till vänster. 

Klicka därefter på raden längst ner i det grå fältet: ”Öppen rapportering av 
värdeöverföringar till hälso- och sjukvården” . 

Nu kan ni nedanför se de olika läkemedelsföretagen i alfabetisk ordning (ni kan välja 
bara det företag ni vill kontrollera, tillverkare och läkarens namn hittar ni på er 
medicinförpackning).  

Det finns 20st PDF-dokument som beskriver vilka läkare de olika företagen ger 
arvode och ev andra ersättningar till och ni ser även vilka summor som delas 
ut årligen till dessa läkare. 

Även sjukhus och läkarorganisationer får arvoden årligen från 

pillertrillarna, det är inga små summor som utbetalas.  

https://www.lif.se/etik/oppen-rapportering-av-vardeoverforingar/


Vi trodde inte våra ögon, när man på detta vis öppet beskriver att 

det sker mutor i stort omfång. 

Vi visste att det förekom vissa mutor i form av resor, kurser mm, men inte att 
reda pengar utbetalades till de läkare som är bäst på att skriva ut ett visst 
företags mediciner, visste du? 

Inte konstigt att allmänheten intager allt mer s k mediciner och blir allt sjukare! 

Kalle H.  

Slut citat 

 

Om skolmedicinens skadar om dödarverksamhet, citat 

What They Don't Want You to Know | Dr. Bruce Lipton (MUST SEE!!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU 
 
 

 

 

Pharma Death Clock website launched: Find out how many millions of 

people Big Pharma has killed since January 1, 2000 

 
 
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescript
ion_drug_deaths.html 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU
https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html
https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html


Citat 

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/ 
 
 
 
 
 
SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin om skolmedicinen skadar och 
dödarverksamhet, citat 
 

Mediciner DÖDAR 

I Sverige är det strikt reglerat i lag, att endast ”godkända läkemedel” får säljas med 
påståenden om att de botar sjukdomar. Allt annat är straffbart! 

Man vet ju sedan några hundra år t.ex. att C-vitamin botar skörbjugg (som tidigare 
tog livet av tusentals sjömän varje år), och man vet också sedan länge, att D-vitamin 
botar ”Engelska sjukan” (som bl.a. ger missbildat skelett hos barn).  

Men den som i dag saluför C- eller D-vitamin och påstår att dessa 

vitaminer botar nämnda sjukdomstillstånd kommer sannolikt att 

åtalas och dömas! 

Till saken hör förstås också, att läkemedelsbolagen självklart gör allt för att förhindra 
att vi använder enkla medel som vitaminer, mineraler och naturpreparat för att 
förebygga och bota sjukdom. Hela branschen lever ju på att vi är sjuka och 
konsumerar deras ”mediciner”. 

Intressant är sedan, att ”godkända läkemedel” (mediciner) per definition består av 
molekyler som den mänskliga organismen aldrig tidigare under evolutionen stött på. 
Det är ju endast sådana nya molekyler man kan ta patent och tjäna pengar på! Ingen 
kan ta patent på blåbär, gurkmeja, ingefära eller vitlök… 

Problemet är här, att vårt immunförsvar försöker skydda oss mot okända och 
potentiellt skadliga ämnen som vi får i oss.  

Därför ligger det nära till hands att vårt immunförsvar betraktar dessa okända 
molekyler som ”fiender” och försöker bekämpa dem.  

 

https://pharmadeathclock.com/


Kanske är detta anledningen till att ”godkända läkemedel” tycks 

vara en av de allra vanligaste orsakerna till ohälsa och för tidig död – 

framför allt hos äldre.  

När flera läkemedel ges samtidigt kan dessutom interaktioner mellan dessa ge 
synnerligen besvärande symtom. I stället för att ta bort något preparat försöker 
läkarna då ofta bota symtomen med ytterligare ett preparat – och man är inne i en 
ond cirkel, som till slut kan ta livet av patienten (men ger goda inkomster till 
läkemedelsbolagen, och dränerar landstingens ekonomi). 

En försiktig bedömning har länge varit, att läkemedel i Västvärlden är den tredje 
vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Sannolikt är detta en 
grov underskattning.  

Insikten om detta börjar nu också spridas i världen, och vi kan förvänta oss 
kraftfulla åtgärder från Big Pharma för att motverka att denna information 
sprids. 

 

Men vi tycks vara fullkomligt immuna mot fakta, när det gäller detta. 

Vi tror naivt på både läkare och myndigheter och låter oss förgiftas 

till döds.  

För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i 
Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. 

 

Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd 

som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av 

Läkemedelsverket godkända preparat). 

Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient 
elva!  

Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det 
nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt 
sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017. 

Fortfarande har jag inte sett någon officiell reaktion på Cecilia Lenanders studie – 
och de media jag kontaktat har varit totalt ointresserade. Uppenbarligen tycker vi 
alltså det är OK att våra skattepengar i stor utsträckning (via högkostnadsskyddet) 
används för att göra människor sjukare och förkorta deras liv – och till att öka de 
redan astronomiska inkomsterna hos aktieägarna i de farmaceutiska företagen. 

Den som är bekväm med engelska kan på följande länk ta del av information som 
tyder på att Big Pharma tar livet av långt fler människor är hela amerikanska 
försvarsmakten – och att de amerikanska sjukförsäkringarna är ett effektivt sätt att 
vid sjukdom bli utsatt för alla tillgängliga medicinska insatser, med ofta tragiskt 
resultat! 



En viktig mening i inslaget: 

“What’s the biggest killer of Americans? It’s not illicit drugs, 

cigarettes, or even terrorism, as the establishment would have you 

believe. It’s modern medicine, which kills upwards of 786,000 

Americans annually. 

(Vad är det som dödar flest amerikaner? Det är inte illegala droger, cigarretter 
eller ens terrorism, som etablissemanget vill få dig att tro. Det är i stället 
”modern medicin”, som tar livet av minst 786 000 amerikaner varje år) 

https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-
sacrifice.html 
 

Slut citat, källa till ovan citerat 
 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-
d%C3%B6dar 
 
 
 

Dr Mercola delger World Wide 2020-11-11 citat 

New Study Exposes Damaging Effects of COVID-19 Vaccine 

How COVID-19 Vaccine Can Destroy Your Immune System 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/11/coronavirus-antibody-dependent-

enhancement.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=2020

1111Z2&mid=DM706728&rid=1008320067 

 

Publicerat 2020-11-10 

SCIENCE FRAUD: Covid-19 vaccines were manufactured and stockpiled 

by the military long before they were tested and “approved” 

 

(Natural News) The largest looting operation of the year had to be the federal 

government’s $20+ billion “Operation Warp Speed” vaccination program, a 

taxpayer-funded gambit that promised a safe and effective covid-19 vaccine 

before the 2020 election. Because the emergency vaccine program did not seek 

consent from American taxpayers, the final distribution plan will similarly 

coerce compliance and ignore any vestige of individual rights that the 

American people are still clinging onto. 

https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-sacrifice.html
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https://www.naturalnews.com/


A 60 minutes interview with the Army General in charge of the vaccine’s 

distribution finds that the vaccine was already manufactured and stockpiled, 

long before it was even remotely tested and “approved” by the Food and Drug 

Administration. The FDA’s three phase “gold standard” testing protocol wasn’t 

even observed. The vaccines were manufactured and stockpiled in advance, in 

anticipation of approval, because vaccine makers get what they want, and they 

are held to no real scientific standard whatsoever. The vaccine makers also 

enjoy full legal exemption from liability when their products injure people. The 

new vaccines are untested instruments of force just waiting to be unleashed by 

the U.S. military. 

Läs hela artikeln 

https://www.naturalnews.com/2020-11-10-covid-19-vaccines-manufactured-stockpiled-before-

tested.html 

 

 

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? 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8928281/COVID-vaccine-rolls-production-lines-ahead-approval-general-charge-fears-anti-vaxxer.html
https://www.naturalnews.com/2020-11-10-covid-19-vaccines-manufactured-stockpiled-before-tested.html
https://www.naturalnews.com/2020-11-10-covid-19-vaccines-manufactured-stockpiled-before-tested.html


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 
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