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Ämne: Hur bevisligen 2 svenska medborgare överlever Vård Sveriges dödsdom och läkarna fattar
ingenting? Nu är dessa 2 överlevare "vetenskap och beprövad erfarenhet" vad tänker minister Gabriel
Wikström nu göra?
Prioritet: Hög

Till Alla goda medmänniskor och
Sveriges Regering
Minister Gabriel Wikström
gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet(hos Gabriel
Wikström)
agneta.karlsson@regeringskansliet.se
Expeditionschef Marianne Jenryd(högste tjänsteman/kvinna på
Socialdepartementet)
marianne.jenryd@regeringskansliet.se

OBS Agneta Karlsson har i sitt CV som merit, citat;
2006–2011 Chef för samhällskontakter GlaxoSmithKline
(GSK)
Källa till citatet
http://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/9830b9f877914099a238
6c9e8d5fc241/cv-for-statssekreterare-agneta-karlsson
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Hur bevisligen 2 svenska medborgare överlever Vård
Sveriges dödsdom och läkarna fattar ingenting? Nu är
dessa 2 överlevare "vetenskap och beprövad erfarenhet"
vad tänker minister Gabriel Wikström nu göra?

Till minister Gabriel Wikström och er alla tillskrivna
Många är de som äro vilsna i sin vandring, många av dessa är
förmodligen läkare, kallar sig läkare men vad kan de egentligen(mer än
dela ut dödsdom)?
Minister Gabriel Wikström ge inte upp, det finns hopp! Du får idag del av
sådant som kan leda dig rätt på vägen, om du själv ger dig tid att läsa
mera i denna kommunicering, som du mycket gärna kan sprida vidare
i dina nätverk.

Bästa minister och er alla tillskrivna, håll i hatten, för
detta är verkligheten i Sverige!

EN SVENSK HJÄLTE MED MODET ATT ÖVERLEVA
VÅRDSVERIGE
Först får du del i och om vad Sven Erik Nordin har delgett i en skrivelse,
du kommer förmodligen aldrig glömma vad Sven Erik har att dela med
sig av mod, kraft och inre styrka och massor av kunskaper,
kunskaper som räddar liv.

RÄDDADE SITT EGET LIV
Sven Erik överlever läkares dödsdom
Svara doktorn, det har Sven Erik Nordin presterat och levererat med
besked, och han hade då fått ”dödsdomen” av Vård Sverige, citat;

Något brev liknande detta har du sannolikt aldrig tidigare fått – och
kommer kanske heller aldrig mer att få. Jag har själv bara en gång
skrivit något av det här slaget.
Det var till min läkare (som utfärdat min dödsdom). Han hade inte
en enda kommentar till mitt märkliga tillfrisknande, som enligt
honom skulle vara absolut omöjligt – annat än att han ”var glad att
jag mådde bra”.
Hans synnerligen kortfattade svar var ett mellanting mellan ”god
dag yxskaft” och ett slag i ansiktet.
Kanske kan det ovan beskrivna åtminstone göra dig nyfiken på
innehållet i följande epos… Och om du tar dig tid att läsa, så
hoppas jag att ett ev. svar inte blir av samma karaktär som den
nämnde läkarens!
Slut citat.

HUR EN KVINNA ÖVERLEVER VÅRDSVERIGES
DÖDSDOM
Inte nog med detta, hans kunskaper delar han med sig av,
om hur han överlevde läkarens dödsdom, resultat en kvinna
överlever, som skulle varit död om Vård Sveriges metoder fått råda,
citat;
Ett intressant fall har jag själv följt på nära håll. Det handlar om en
kvinna i 75-årsåldern, som drabbades av pankreascancer (en av de
mest dödliga cancerformerna; medianöverlevnaden efter diagnos är
ca 4 månader). Dessutom hade hon metastaser både i levern och i
en njure.
Läkarna förklarade förstås att de inget kunde göra, och kvinnan
skrevs in i palliativa teamet på hemorten. Det var bara smärtlindring
och psykologiskt stöd som gällde, i avvaktan på den oundvikliga
döden.
Jag lyckades få kvinnans dotter (som är distriktssköterska och
därför inledningsvis var mycket skeptisk) att ”läsa på”, och sedan
hon gjort det vågade hon ge sin mor kolloidalt silver (15 ml fem
gånger per dag) och rejäla doser av D-vitamin (6000 IE varje dygn).

Detta kunde tack vare dotterns profession ske utan läkarnas
vetskap – och de fick alltså inte tillfälle att förbjuda behandlingen.
Efter en tid var kvinnan cancerfri. Detta hände för ca fem år sedan,
och kvinnan lever fortfarande utan cancer.
Du läser mera i pdf filen, som du mycket gärna sprider vidare i dina
nätverk, i den bifogade pdf filen Brev om hälsa till anonym expert
Du kan läsa mera om och av Sven Erik Nordin
http://www.svaradoktorn.se

Bästa minister och er alla tillskrivna
Sverige är fantastiskt, det finns hopp, alla är inte i beroendeställning till
den kriminella läkemedelsindustrin, men Vård Sverige är det!
Alltså alla svenska medborgare äger rätten till ett fritt vårdval, och tar till
sig behandlingsförslag, men om de inte själva tror på
behandlingsförslag/förslagen, ja då får vårdtjänstegivaren/Vård
Sverige inget samtycke!
Se i denna del Patientlag, 4 kap., citat;
4 kap. Samtycke
1 § Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.
2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om
inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke
inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan, om
inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen
eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den
aktuella åtgärden.
Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient
avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information
om vilka konsekvenser detta kan medföra.

3§ När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella
vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets
inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes
ålder och mognad.
4 § Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja
fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans
eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak
inte kan utredas.
Källa till ovan citerat
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20140821.htm

Missa inte detta, alla i Sveriges Regering och Sveriges riksdag har
att säkerställa att stå på en kunskaps grund, för att alls vara trovärdiga,
så njut av dessa kunskaper och insikter, läs, titta och lär!

The Truth About Vaccines 7-Day Docu
Series Begins April 12th
se denna
https://www.youtube.com/watch?v=4BBFFZHo80Y

Sign up to watch all 7 episodes of “The Truth About Vaccines” for FREE
starting Apr. 12: https://go.thetruthaboutvaccines.com
What You Will Learn In This Educational 7-Episode Series:
*THE HISTORY OF VACCINES*
Vaccination programs are given credit for eradicating some of the most
devastating illnesses of the past, but they’re no longer immune to
controversy of their own.
*VACCINE RISKS and SAFETY CONCERNS Vaccine*
Concerns about vaccine injuries, mercury toxicity, and autism have
increased substantially in recent years, and public debate is once again
heating up.

*FULL LIST of OPTIONS and ALTERNATIVES*
You don’t have to pro- or anti-vaccine anymore. New options are
available to guard against serious illness, based on your unique situation
and risk factors.
Register NOW to watch all 7 episodes of “The Truth About
Vaccines” for FREE starting Apr. 12:
https://go.thetruthaboutvaccines.com

Episod 1 ser du här
https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/episode1/?utm_campaign=ttav&utm_medium=email&utm_source=maropost&utm_c
ontent=2017-04-12-1730&utm_term=

Lars Bern bör Sveriges regering och riksdag säkerställa att beakta som
mycket insiktsfull och erfaren god medmänniska, läs vad Lars Bern
delger.
Publicerat av Lars Bern 2017-04-11, delar av artikel, läs hela!

Vi får inte låta läkemedelsindustrins
intressen styra våra liv och vår hälsa
Inom cancervården har industrin med samma affärslogik prioriterat
framtagning av livsförlängande cellgifter framfört botande preparat.
Biverkningarna från dessa gifter är gräsliga och bidrar på sikt till att göra
patienterna sjukare även om man lyckas hålla liv i dem några år. Bara
det att de cellgifter som används mot cancer, själva är kraftigt
cancerogena talar sitt tydliga språk.
Jag kan inte frigöra mig från misstanken att samhällets hälsovård
sitter helt i knäet på Big Pharmas enorma ekonomiska intressen.
Med tanke på den omvittnade korruptionen inom läkarkåren är
sannolikt denna misstanke välgrundad – tyvärr!

Att de två moderata riksdagsledamöterna sitter i knät på
vaccinindustrin, när de nu förelår att människor självklara
grundläggande valfrihet skall tas bort på detta område, råder ingen
tvekan om. Att förslaget kommer från politiker som utger sig vara
liberala, visar hur våra politiker totalt tappar sin politiska orientering
när stora ekonomiska intressen står på spel. De moderata
riksdagsledamöterna har tagit klart parti för industriintresset
framför sina väljares valfrihet – ett minst sagt uppseendeväckande
ställningstagande.
Lars Bern
Läs hela artikeln
https://anthropocene.live/2017/04/11/vi-far-inte-lata-lakemedelsindustrinsintressen-styra-vara-liv-och-var-halsa/

Till er alla avslutningsvis
Vård Sverige är i beroendeställning till den kriminella
läkemedelsindustrin, och det gynnar endast deras ekonomiska intressen.
Det gynnar inte svenska folket och det får effekten att ministern bör
tillskrivas av er alla och så även riksdagens folkvalda.

Yttrandefriheten äger en var, du har tid om Du vill göra skillnad,
tvångsvaccinering hör inte hemma i en demokratisk rättsstat som
Sverige utger sig för att vara.
Alternativ till skolmedicinen skall såklart införlivas i det
skattefinansierade Vård Sverige, precis som Schweiz, där
direktdemokrati säkerställde demokratin.
Tänk dig själv om du endast kunde välja ett enda bilmärke från en
enda leverantör, som dessutom är allmänt känt kriminell, hur skulle
det se ut?
Min bestämda uppfattning är att Vård Sverige som är finansierat av
svenska folket skall lyssna på folket i första hand, dvs. Tillgodose
medborgarna i första hand.
Sveriges Regering och Sveriges riksdag har att säkerställa att folket
avgör vilken vård som folket självt väljer och ger samtycke till,

annat är omänskligt och övergrepp på demokratin, rättssäkerheten och
svenska folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet.
Att gå emot Patientlag och instifta tvångsvaccineringar, det torde
förmodligen vara detsamma som politiskt självmord, enligt min högst
personliga uppfattning(som jag tror väldigt många delar).
Fritt vårdval gäller och ska gälla i en demokratisk stat som är en del
av en union där företrädesprincipen gäller och där EU-rättigheten till
fritt välja vårdtjänstegivare gäller för alla svenska medborgare, på en inre
marknad, där marknadsprinciperna gäller inom hela EU:s
vårdtjänstemarknad, där Vård Sverige ingår sedan 1995.
Att en kartell är avslöjad, där Vård Sverige och
försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna ingår, det kan
du lösa om i vad som tidigare är publicerat
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-tillminister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering-och-alla-godamedmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genomgruppledarna/

Tacksam för att ministern återkopplar och tacksam om de folkvalda i
Sveriges riskdag återkopplar
Förslag;
Bjud in Sven Erik Nordin och Lars Bern, bjud även in Peter C.
Götzsche, till Sveriges riksdag, skapa en debatt i riksdagen, ta del av
verkligheten, lär av verkligheten, många dör i plågsamma Vård Sveriges
regi, varje dag, det är inte rimligt att detta skall tillåtas fortsätta i en
demokratisk rättsstat som Sverige utger sig för att vara.
RENSA helt rent inom det makt- och myndighetskorrupta
Sverige/Vård Sverige
Bjud in Assar Fager i samma debatt, han är den som avslöjat
vårdkartellen i Sverige, en förbjuden kartell som gör allt för att förhindra
EU-rättigheten till fri rörlighet på vårdtjänstemarknaden, således är
Sverige/Vård Sverige synnerligen mycket makt- och myndighetskorrupt.

Sprid gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati,
rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga
rättigheterna

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.

Glad Påsk till alla goda medmänniskor

Hälsar den goda medmänniskan

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Sweden
e-post voulf56@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

