
Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan 

verkligheten och sanningen! Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN 

”Sverige fördöms av tyska ledare efter reportage i Der Spiegel. 

Merkel “i raseri.. nov, 2020 12.8k 

I artikeln riktas skarpa anklagelser om att äldre dödats i Sverige då 

de förvägrats vård som kunde räddat deras liv.” 

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 

 

2020-11-17 

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 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, globalt MEDICAL TYRANNY & CRIME AGAINST HUMANITY! 

 

 



Varför ingår och beskyddar Sveriges regering, riksdagen, alla Sveriges 

regioner(fd landsting), Sveriges alla kommuner, Folkhälsomyndigheten, 

Socialstyrelsen, SVT/SR/TV4 och riksmedia Corona bedrägeriet/CRIMES AGAINST 

HUMANITY? 

Tips från en god medmänniska denna morgon, citat 

Sverige fördöms av tyska ledare efter reportage i Der Spiegel. 

Merkel “i raseri.. nov, 2020 12.8k 

Den tyska veckotidningen Der Spiegel, som är Europas mest sålda nyhetstidskrift 

och världskänd för sina många avslöjande reportage, har publicerat ett långt och 

genomträngande granskande reportage om hur Sverige behandlar de äldre under 

pandemin.  

I artikeln riktas skarpa anklagelser om att äldre dödats i Sverige då 

de förvägrats vård som kunde räddat deras liv. Avslöjandet i Der Spiegel 

har orsakat ett politiskt jordskred i Tyskland. 

Tidningsartikeln har titeln “Corona på Sveriges äldreboenden – Den inbjudna 

döden”, och finns att läsa på nätet för den som har Spiegelabonnemang. 

Nätartikeln med rubriken “Har Sverige offrat de äldre” har fått 1100 

kommentarer, många innehållande starka reaktioner.  

Efter publiceringen av artikeln har en rad fördömanden av Sverige 

gjorts av kända och inflytelserika personer på tysk TV och i andra 

medier. 

Slut citat. Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/senicid-sverige-fordoms-av-tyska-ledare-

efter-reportage-i-der-spiegel-merkel-i-raseri/ 

 

Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan 

verkligheten och sanningen! 

German Lawyer Sues The World Over Coronavirus 

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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Citat 

“I’m skeptical that a PCR test is ever true. It’s a great scientific 

research tool. It’s a horrible tool for clinical medicine,” warns Dr. 

David Rasnick, biochemist and protease developer. 

COVID-19 is scamdemic 

It has been described many ways: pandemic, plague, feardemic, panicdemic and 

scamdemic. After accumulating and evaluating nine months of data, perhaps the 

most accurate descriptor of the COVID-19 is scamdemic. 

The lynchpin to the scamdemic is the wildly inaccurate and literally useless test being 

used by the corrupt Center for Disease Control (CDC) and World Health Organization 

(WHO) scientific “experts” to claim the shocking numbers of infected humans: the 

PCR test. 

Created in 1985 to enhance AIDS research, the Polymerase Chain Reaction (PCR) 

test won a Nobel Prize for its inventor Kary Mullis. He invented the PCR test as a tool 

for biomedical research and criminal forensics.  

PCR can be extremely deceptive in the diagnosis of infectious diseases, though. The 

inventor himself argued against using PCR as a diagnostic tool for infections. 

“I’m skeptical that a PCR test is ever true. It’s a great scientific research tool. It’s a 

horrible tool for clinical medicine,” warns Dr. David Rasnick, biochemist and protease 

developer. 

Slut citat 

Läs mera och sprid vidare I alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/im-skeptical-that-a-pcr-test-is-ever-true-its-a-

great-scientific-research-tool-its-a-horrible-tool-for-clinical-medicine-warns-dr-david-rasnick-

bioche/ 

 

VACCINE DEATH WAVE: UK government posts bid for AI system to 

process the expected flood of COVID-19 vaccine injuries and side 

effects described as a “direct threat to patient life” 

Läs mera och sprid vidare I alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/vaccine-death-wave-uk-government-posts-

bid-for-ai-system-to-process-the-expected-flood-of-covid-19-vaccine-injuries-and-side-effects-

described-as-a-direct-threat-to-patient-life/ 
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World Shocked After Elites Admit Covid-19 Great Reset Weapon 

Läs mera och sprid vidare I alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/world-shocked-after-elites-admit-covid-19-

great-reset-weapon/ 

 

We are the sovereigns – Must be seen and listened to – Michael 

Nordfors: A rock song about our rights to decide upon our own lives. 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/we-are-the-sovereigns-must-be-seen-and-

listened-to-michael-nordfors-a-rock-song-about-our-rights-to-decide-upon-our-own-lives/ 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, måste ses video, sprid vidare i alla dina nätverk 

Culling the human population with deadly bioweapons and toxic 

vaccines:The “great reset” is medical tyranny and economic 

communism 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/culling-the-human-population-with-deadly-

bioweapons-and-toxic-vaccinesthe-great-reset-is-medical-tyranny-and-economic-communism/ 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, måste ses video, sprid vidare i alla dina nätverk 

Why We Will Win and They Will Lose 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/why-we-will-win-and-they-will-lose/ 
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Kalle Hellberg delger i massutskick 2020-11-16, citat 

Vad innebär "Den stora återställningen"? 

Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  

Skickat: den 16 november 2020 14:29 

Till: Kalle Hellberg 

Ämne: Vad innebär "Den stora återställningen"? 

 

Den stora återställningen 

Denna rapport går i detalj in på en välfinansierad och välorganiserad koalition 

för att inte bara införa vacciner och avfolka världen, vilket till och med kan vara 

ett knep att veta att de inte kommer att vaccinera Kina eller Ryssland, utan att 

faktiskt förstöra världsekonomin för att få slut på fossila bränslen och införa 

genom bestickning och samverkan sin vision om hur världen ska fungera för 

att stoppa klimatförändringen och införa genom dekret NOLL CO2. 

Vi står inför massiv arbetslöshet när de utplånar industrin och fortsätter att 

försöka hålla människor inlåsta för att minska koldioxid. Under två månader 

behövde Storbritannien mindre elektricitet och de stängde ned 

kolanläggningar.  

Det finns en bilpark som är osåld och till och med Hertz tvingades gå i konkurs. 

De har stängt av turismen och Sydeuropa kommer inte att överleva utan 

massiva räddningsaktioner som blåser hela skuldsituationen till galenskap. 

 

Det finns till och med två typer av vacciner de har utvecklat.  

Den första är standarden där de injicerar en del av viruset i dig. Men Gates har 

också finansierat vacciner som fungerar helt annorlunda. De riktar sig mot ditt 

genetiska DNA för att ändra det under förevändning att det kommer att 

förhindra COVOD-19. 

De flesta människor inser inte att den tidigare kanslern Helmut Kohl i Tyskland, 

som erkände att han agerade som en diktator för att skapa euron, som nekade 

det tyska folket någon rätt att rösta i frågan, fängslades år 2000 med massiva 

mutor som han hade tagit och CDU distanserade till och med sig själv från 

honom.  

När han dog fanns det konton i Schweiz med miljontals icke avslöjade och 

kontanta transaktioner, utförda på parkeringsplatser.  



All denna korruption skapade euron utanför alla demokratiska processer. Det 

är samma strategi som nu används och politiker anammar denna agenda mot 

folket och många kommer att visa sig ha tagit mutor. 

Den här rapporten dyker in i alla aspekter och dokumenterar sin dagordning 

från att kräva en beskattning på 400% och ge garanterad grundinkomst för dem 

de sätter i arbete, eller för att stanna hemma och bara titta på TV för ett 

minimalt uppehälle. 

Välkommen till den nya gröna socialistiska världsordningen,  de 

marknadsför detta strategiskt som den stora återställningen.  

Detta är förmodligen den mest upprörande politiska strategin som alla tänkt att 

avsiktligt bedra alla om alla mänskliga rättigheter som bara kommer att 

existera efter deras nöje. 

Det har inte funnits något större djävulsk projekt i mänsklighetens 

historia. 

Du kan köpa den digitala boken om ”Den stora återställningen” här: 

https://www.armstrongeconomics.com/product/the-great-reset/ 

 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk om detta fullständiga vansinne 

 

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 

 

https://www.armstrongeconomics.com/product/the-great-reset/


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? 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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? 

 



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/ 
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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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