
It’s politics playing medicine and that’s a very dangerous game. 

Coronavirus Is the ‘Greatest Hoax Ever’ — Top Pathologist 

Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten 

och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare 

SVERIGE GRANSKAS Sandor Herold om SVERIGE SITUATIONEN ur 

Invandrarperspektiv 2020 11 19 

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, UMEÅ UNIVERSITET, 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 

2020-11-20 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, 

socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i 

Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, 

SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att 

tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 

It’s politics playing medicine and that’s a very dangerous game. 

Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan 

verkligheten och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare kan inte längre döljas, de ansvariga kommer ställas till 

ansvar, sanningen ska fram även i Sverige! 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/


Dr Mercola 2020-11-19, sprid vidare i alla dina nätverk 

Coronavirus Is the ‘Greatest Hoax Ever’ — Top Pathologist 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/20/coronavirus-is-the-greatest-hoax-ever-top-

pathologist-dr-mercola-2020-11-19-sprid-vidare-i-alla-dina-natverk-om-corona-bedragerietbrott-

mot-manskligheten-och-nationen/ 

 

Coronavirus Is the ‘Greatest Hoax Ever’ — Top Pathologist 

SANNINGEN OM REGERINGS FÖRSLAG, förslaget ska med omedelbar verkan 

kastas i papperskorgen, du förstår strax mera utifrån vad den goda 

medmänniskan Björn Hammarskjöld säkerställt i fakta till 

Justitiedepartementet igår, sprid vidare i alla dina nätverk! 

 

Publicerat 2020-11-19, sprid vidare i alla dina nätverk om Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, 

Sverige Regering ska såklart avsättas med omedelbar verkan, demokrati och 

rättsäkerhet återinsättas, vansinnet upphöra, propagandan nermonteras till 100 

%, citat 

Björn Hammarskjöld: Komplettering till remissvar diarienummer 

Ju2020/04130 till regeringsförslag om Förbud mot att hålla allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta 

deltagare 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/bjorn-hammarskjold-komplettering-till-

remissvar-diarienummer-ju202004130-till-regeringsforslag-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-

sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltaga/ 

 

Sanningen exploderar ut i verkligheten World Wide, publicerat 2020-11-19, 

sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Sidney Powell Releases the Voter Fraud Kraken On Media to Their 

Faces 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://sp.rmbl.ws/s8/2/n/f/j/i/nfjib.caa.3.mp4?u=3&amp;b=0 

https://rumble.com/vb9c99-sidney-powell-releases-the-voter-fraud-kraken-on-media-to-their-

faces.html 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/20/coronavirus-is-the-greatest-hoax-ever-top-pathologist-dr-mercola-2020-11-19-sprid-vidare-i-alla-dina-natverk-om-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen/
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https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/bjorn-hammarskjold-komplettering-till-remissvar-diarienummer-ju202004130-till-regeringsforslag-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltaga/
https://sp.rmbl.ws/s8/2/n/f/j/i/nfjib.caa.3.mp4?u=3&amp;b=0
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https://rumble.com/vb9c99-sidney-powell-releases-the-voter-fraud-kraken-on-media-to-their-faces.html


Måste ses video, sprid vidare i alla dina nätverk, se den, förstå sanningen om 

MEDICAL TYRANNY, Corona bedrägeriet/ Brott mot mänskligheten och 

VACCIN VANSINNET 

Plandemic - svensk undertext 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/20/maste-ses-plandemic-svensk-undertext-sprid-

vidare-i-alla-dina-natverk-om-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-

sveriges-medborgare/ 

 

Publicerat 2020-11-19, mycket viktig artikel, läs och sprid vidare 

Intelligence update: The Great Reset vs. the Great Awakening – the 

grand battle taking place right now for the future of America and the 

free world 

https://www.naturalnews.com/2020-11-19-election-intelligence-update-great-reset-great-

awakening.html 

 

Arg Kanadensisk Expert säger sanningen! 

It’s politics playing medicine and that’s a very dangerous 

game. 

Publicerat 2020-11-18, citerar lösryckta delar, läs hela artikeln, lyssna på inspelning 

och sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Leading Canadian Health Expert Outraged at Government Response 

to COVID  

“I would remind you all that using the province's own statistics, the 

risk of death under 65 in this province is one in 300,000. One in 

300,000. You’ve got to get a grip on this.” 

There is utterly unfounded public hysteria driven by the media and politicians. 

It’s outrageous.  

This is the greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public.  

There is absolutely nothing that can be done to contain this virus. Other than 

protecting older, more vulnerable people.  

It should be thought of as nothing more than a bad flu season.  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/20/maste-ses-plandemic-svensk-undertext-sprid-vidare-i-alla-dina-natverk-om-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
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https://www.naturalnews.com/2020-11-19-election-intelligence-update-great-reset-great-awakening.html
https://www.naturalnews.com/2020-11-19-election-intelligence-update-great-reset-great-awakening.html


This is not Ebola. It’s not SARS.  

It’s politics playing medicine and that’s a very dangerous game. 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://childrenshealthdefense.org/defender/health-expert-outraged-government-response-

covid/?fbclid=IwAR1yV3RTYfhT67ebphu2hAX5ju_og6mE_8O8YBAtMQZ7nQSiwJPfAEN5jmQ#d

isqus_thread 

 

Mycket viktigt meddelande, sprid vidare i alla dina nätverk, hjälp till, 

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! 

Följande meddelande/skrivelse har tillställts nedan angivna adressater – och 

måste i dagens situation bedömas vara oerhört angeläget. 

Den som vill vara delaktig i skrivelsen uppmanas att sätta sitt eget namn och 

kontaktuppgifter under texten och sprida den via egna kanaler och nätverk, för 

att den skall få så stor effekt som möjligt och inte bara kunna negligeras av 

ansvariga. 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk, hjälp till att säkerställa att sanningen 

om Coronabedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

blir fullständigt offentligt i Sverige 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6972765/posting/viktigt-meddelande 

Du förstår allvaret, se videon, sprid vidare om sanningen och Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare 

”German Lawyer Sues The World Over Coronavirus” Must see 

interview whit dr Reiner Fuellmich about CORONA FRAUD and 

CRIME AGAINST HUMANITY 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-

coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-

against-humanity/ 

https://childrenshealthdefense.org/defender/health-expert-outraged-government-response-covid/?fbclid=IwAR1yV3RTYfhT67ebphu2hAX5ju_og6mE_8O8YBAtMQZ7nQSiwJPfAEN5jmQ#disqus_thread
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http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/
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http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/


Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan 

verkligheten och sanningen!  -  Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – Del 2   

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/sveriges-regering-och-deras-medlopare-

kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-

och-nationen-sveriges-medborgare-del-2-2020-11-18/ 

 

Här kan du själv kolla bluffen med Covid-19 – CORONA 

BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/har-kan-du-sjalv-kolla-bluffen-med-covid-19-

corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten/ 

 

Covid Testing Fraud Uncovered 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/del-bigtree-covid-testing-fraud-uncovered-dr-

mercola-2020-11-19/ 

 

Dr Mercola: The COVID-19 Testing Scam, 8 in 10 Are False Positives 

– Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/dr-mercola-the-covid-19-testing-scam-8-in-10-

are-false-positives-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-

medborgare/ 

 

Måste ses. sprid vidare, citat 

Former FEMA operative Celeste Solum talks with David Icke: ‘The 

Covid tests are magnetically tagging you and the vaccine is 

designed for mass depopulation and the synthetic transformation of 

the human body’  2020-11-19 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/former-fema-operative-celeste-solum-talks-

with-david-icke-the-covid-tests-are-magnetically-tagging-you-and-the-vaccine-is-designed-for-

mass-depopulation-and-the-synthetic-transformation-of-the-h/ 
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SVERIGE GRANSKAS Sandor Herold om SVERIGE SITUATIONEN ur 

Invandrarperspektiv 2020 11 19 

Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sandor-herold-om-sverige-situationen-ur-

invandrarpersketiv-2020-11-19 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/sverige-granskas-sandor-herold-om-sverige-

situationen-ur-invandrarperspektiv-2020-11-19/ 

 

Del Biggtree: PFIZER COVID VACCINE FRENZY 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/del-biggtree-pfizer-covid-vaccine-frenzy/ 

 

Del Bigtree: Covid Testing Fraud Uncovered – dr Mercola 2020 11 19 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/del-bigtree-covid-testing-fraud-uncovered-

dr-mercola-2020-11-19/ 

 

 

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 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sandor-herold-om-sverige-situationen-ur-invandrarpersketiv-2020-11-19
https://soundcloud.com/ulf-bittner/sandor-herold-om-sverige-situationen-ur-invandrarpersketiv-2020-11-19
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/sverige-granskas-sandor-herold-om-sverige-situationen-ur-invandrarperspektiv-2020-11-19/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/sverige-granskas-sandor-herold-om-sverige-situationen-ur-invandrarperspektiv-2020-11-19/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/del-biggtree-pfizer-covid-vaccine-frenzy/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/del-bigtree-covid-testing-fraud-uncovered-dr-mercola-2020-11-19/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/del-bigtree-covid-testing-fraud-uncovered-dr-mercola-2020-11-19/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/19/del-bigtree-covid-testing-fraud-uncovered-dr-mercola-2020-11-19/


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? 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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? 

 



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 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner


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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