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TILL ER ALLA GODA SVENSKA
MEDBORGARE
Det viktigaste i en demokrati är tillit och
sanningen
Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU,
Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls
kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS
AKADEMIN 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
2019-08-10
Sedan tidigare är allmänt känt att professor Dan
Larhammar säkerställt ett HAT och HOT emot
KOLLOIDALT SILVER.
Alltså där denne professor Larhammar uppenbart grovt
bedrägligt vilseleder och ljuger det nordiska folket rakt
upp i ansiktet i finsk TV, som uppmärksammats särskilt av
Sven-Erik SVARA DOKTORN Nordin.
Läs mer här
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6746936/posting/grattis-larhammar
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6744934/posting/mer-om-kolloidalt-silver
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6726777/posting/silverjoners-fantastiska-effekt

SVERIGE GRANSKAS
Intervju/samtal om SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET INOM
VÅRD SVERIGE med SVARA DOKTORN 20190210
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-samhallsfarlig-verksamhet-inom-vardsverige-med-svara-doktorn-20190210

LARS BERN DELGER NU OM UPPSALA UNIVERSITET OCH DÄR
PÅGÅENDE FULLSTÄNDIGT VANSINNE

Försöker det medicinska
etablissemanget få oss att äta ihjäl oss?
Det kom ett mejl från en av våra medlemmar i
Riksföreningen för Metabol Hälsa som får håret att resa
sig i nacken.
Vår medlem rapporterade om ett barnbarn som enligt läroplanen
året 2019/2020 vid Uppsala universitet läst 30 högskolepoäng i
ämnet Kostvetenskap A inom ämnesområdet Näringslära.

Barnbarnet hade berättat om hur hon fått lära sig om de farliga
mättade fetterna, som roten till ohälsa, hjärtåkommor och fetma
med hänvisning till påstådd aktuell forskning och kurslitteratur.
Man gav rådet att nyttja omättade fröoljor och lightprodukter istället
för mättade fetter och naturligt fet mat. Vanlig Coca Coola fick
studenterna rådet att ersätta med lightcoola och konstgjorda
sockerprodukter.
Lchf omtalades som en diet, som är farlig att prova i för
långa perioder, då kroppen behöver kolhydrater.
Läs hela artikeln
https://anthropocene.live/2019/08/09/forsoker-det-medicinska-etablissemanget-fa-ossatt-ata-ihjal-oss/

PÅMINNELSE ÅTERIGEN OM DET FULLSTÄNDIGA
VANSINNET INOM SVERIGES REGERING
Notera särskilt att de folkvalda politikerna i Sverige är fulltständigt
UTAN PERSONLIGT ANSVAR, vilket inkluderar sittande REGERING,
utan personligt ansvar som säkerställts av Sveriges riksdag, och
detta fullständiga vansinne utan personligt ansvar innefattar även
tjänstemän/kvinnor i makt- och myndighetsutövningen i tjänst inom
stat, regioner(tidigare landsting) och kommuner.
SVERIGES REGERING UTAN PERSONLIGT ANSVAR ETT
UPPENBART HAT OCH HOT EMOT YTTRANDEFRIHETEN
OCH SANNINGEN OM VERKLIGHETEN

Här får DU del om verkligheten och sanningen om SVERIGES
REGERING och där det fullständiga vansinne dessa avslöjats vara
delaktiga i, citat

Insider berättar att Lars Bern i Swebbtv
"fick regeringen att framstå som en
samling skolbarn".

https://www.youtube.com/watch?v=6wLNPQN5_58&feature=youtu.be

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES
REGERING VANSINNET INOM
SKOLMEDICINEN?
SKOLMEDICINEN ÄR ETT MYCKET STORT HOT EMOT LIV,
HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET
BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS
THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND
ACTS OF TERRORISM COMBINED...

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000...
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
http://pharmadeathclock.com/

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.
Sommarlovs hälsningar med ljusets krafter från den goda
medmänniskan
Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
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