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Ämne: PRESSMEDDELANDE: 

 

Min reflektion. internt  Detta inslag med Ulf, Ulf och Reiner är en toppennyhet .  Och detta är 
ett urval från min sida. Det är taget från Bittners nyhetsbrev, som några av estetiska/etiska 
inte ville ha sig tillsänt. Speciellt dessa personer borde ta si g tid att lyssna på detta. 
Nedan följer min recension av talet ifråga  som gärna kan återpubliceras med mitt namn 
under. De som får detta som  kopia har ju egna websidor där detta kan återpubliceras.   De 
som "bara" får detta som mail kan ju också skriva under genom att helt enkelt vidarbefodra 
detta maill till alla  med enda tilläägstexten : Jag skriver under!   Självklart kan man också 
göra en egen publikation. Däremot att vara helt tyst i detta ärendet : Det sköter mainstream 
så fantastiskt bra, så i deras knä bör man inte hamna. 
Här följer min recension :  Den  kan återpubliceras 
 
RECENSION av  NYTT mediagrepp 
Så här mitt i de första skälvande dagarna av år 2021 kom detta fantastiska svensk-tyska  
samarbete på nätet ut. Fantastiskt för det innehåller ett nytänk inom journalistiken, där tre 
personer samtidigt bidrar med sina erfarenhet. De tre är Ulf Bejerstrand, Ulf Bittner och 
Reiner Fuellmich. Det är också fantastiskt med tanke på innehållet . Här förenas verklig hög 
vetenskaplig klass med juridik och då är det en juridik som skulle förvandla hela det 
hysteriska Coronaåret 2020 till en återställare. Och får Reiner Fuellmich samma framgång 
som han tidigare fått när han i rättsliga processer till och med fått såväl Volkswagen och 
stora banker att få stå i skamvrån så blir det en sådan återställare där demokrati, hälsa och 
frihet blir ledorden. Detta för att en annan tysk Klaus Schwab har gått ut med en 
"återställare"  The Great Reset  som enbart är projektbeskrivning  för ett 1984. 
 
Men journalistiken har också en annan fantastisk dimensionen. Här får de båda Uffarna med 
sitt samspel fram skratten som så fint inramar det dödsallvarliga innehållet.   Glöm inte att 
humorn är ett våra viktigaste vapen - ett vapen som eliten helt saknar. 
  
Annat hoppfullt som diskuteras i intervjun är att majoriteten är på vår sida. Vi är de 99 
procenten. Och när man hör hur kunskapen och sanningen hos de tre i intervjun vävs 
samman till en helhet: Så upptäcker vi ett nytt verktyg och det är principen om att man 
arbetar komplementärt - och inte exkluderar någon. 
 
Har man lyssnat ordentligt till detta samtal och bor i Stockholmstrakten, så blir det en 
självklarhet att möta upp på Mynttorget fredag morgon och visa att man ogillar den 
plandemilag som man försöker anta i Riksdagen. Då är man stärkt av realistiskt hopp. 
 



I samband med denna publikation ska också Leif Erlingsson ges en stor eloge som räddar 
hela intervjun genom att ladda ner den på Brighton. YouTubeversionen lär mycket snabbt 
censureras bort.  https://www.brighteon.com/ae149fda-c788-44d8-af2e-fa3e226fa2d2 

 

Dr. Reiner Fuellmich — Protecting small businesses & public from 

PCR test fraud & Crimes Against Humanity. Dr. Reiner Fuellmich, 

Ulf Bittner & Ulf Bejerstrand, 2021-01-03, same day MIRROR 
Mirror of https://www.youtube.com/watch?v=Ux73sBRtr3M…, there published at 14:30 UTC on 

January 3rd, 2021. Title there: "Dr. Reiner Fuellmich, Ulf Bittner &amp; Ulf Bejerstrand, 2021-

01-03". German consumer protection trial lawyer in Germany and California Dr. Reiner 

Fuellmich conclude PCR test fraud has enabled Crimes Against Humanity. Here is discussed 

the court cases protecting small businesses and the general public in more than one country 

from this fraud. The first 50 minutes of total duration 1 h 18 m 44 s is in English with Dr. Reiner 

Fuellmich, then the reminder with only Ulf Bittner &amp; Ulf Bejerstrand in Swedish. Swedish 

description from the original: "Vi måste nog inse att det finns fler än dom svenska språkrören 

för fred, frihet och framtid. Dr. Reiner Fuellmich är ju en av dom största aktörerna i denna nya 

folkrörelse, den som förenar oss alla i slutändan: VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!" 
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