
”Att försöka sälja ett i princip otestat experimentellt DNA läkemedel (det är inte 

ett vaccin i klassisk mening) är enligt mig och 10 000 tals andra läkare, många 

virusprofessorer genetikexperter och nobelpristagare som t.ex Luc Montagnier 

rena vansinnet. Det är att spela rysk roulette med mänsklighetens hälsa.” 

”Det hela är ett stort bedrägeri och ett brott mot mänskligheten och flera av de 

bästa advokaterna i världen håller på med att stämma våra myndigheter bl.a. 

inför människorättstribunalen i Haag, se https://www.medicdebate.org/node/1338  ” 

Välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE 

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 

 

2021-01-02 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet 

Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett 

nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare 

 

DET BEHÖVS INGET VACCIN - DET EXISTERAR INGEN PANDEMI - 

DET BEHÖVS INGEN PANDEMILAG - CORONA BEDRÄGERIET/BROTT 

MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

https://www.medicdebate.org/node/1338?fbclid=IwAR3_O4SdpGHnnRvc8Kcn9GYoykg2WYKmO6u1ZtUG5BU7jmB0YkusM6Rl4jE


FAKTA; Hur många har dött av Covid-19?  

15 % av i dagsläget 8 000 avlidna personer blir omkring 1 200 personer som har dött av 

Covid-19. Det blir 0,011 % eller att 99,99 % av Sveriges befolkning har överlevt 

pandemin som inte kan betraktas annat än som en vanlig förkylning. 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html 

 

 

”Det hela är ett stort bedrägeri och ett brott mot mänskligheten och 

flera av de bästa advokaterna i världen håller på med att stämma 

våra myndigheter bl.a. inför människorättstribunalen i Haag, se 

https://www.medicdebate.org/node/1338  ” 

 

Det kom ett mail som du får del och ska/kan sprida vidare i alla dina nätverk.  

Alltså om du är en god medmänniska och värnar mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare och alla som redan är drabbade av Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.  

Allstå ett mail från en god medmänniska med mod, civilkurage, hjärta, hjärna 

och ryggrad i behåll, du läser och sprider vidare i alla dina nätverk vad den goda 

medmänniskan dr Mikael Nordfors delger i mailet, citat 

NYÅRSHÄLSNING 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html
https://www.medicdebate.org/node/1338?fbclid=IwAR3_O4SdpGHnnRvc8Kcn9GYoykg2WYKmO6u1ZtUG5BU7jmB0YkusM6Rl4jE


Att försöka sälja ett i princip otestat experimentellt DNA läkemedel (det är inte 

ett vaccin i klassisk mening) är enligt mig och 10 000 tals andra läkare, många 

virusprofessorer genetikexperter och nobelpristagare som t.ex Luc Montagnier 

rena vansinnet. Det är att spela rysk roulette med mänsklighetens hälsa. 

Från: Mikael [mailto:drnordfors@tutanota.com]  

Skickat: den 1 januari 2021 11:45 

Till: Ulf Bittner 

Ämne: Nyårshälsning 

Jag skrev precis följande kommentar till en av person som precis som jag är 

intresserad av Martinus Kosmologi och som vill vaccinera sig: 

"Det finns enkla sätt att skydda sig som sannolikt är både effektivare och 

mindre farliga. D vitamin kan minska dödligheten i Covid 19 med 50-95 %.  

Se min video https://youtu.be/ZPz6A4wHLcY. C-vitamin och zink är två andra 

kosttillskott som också har bevisad effekt. Anti-parasitmedicinen Ivermectin har 

nästan 100% effekt som förebyggande medicin mot Covid. Se 

https://www.medicdebate.org/node/1333. 

 

Likaså är det inte speciellt svårt att bota covid 19 om man använder 

sig av de metoder som dom bl.a. använder sig av i Kina, t.ex 

malariamedicinen hydroxyklorokin, c-vitamin infusioner och vätgasinhalation. se 

https://youtu.be/-QvT9r-fMjM. En annan mycket effektiv och skonsam behandling är 

intravenös ozonbehandling. 

Alla dessa metoder att lösa problemet har blivit motarbetade 

nedtystade och förföljda av mainstream media och myndigheterna i 

de flesta länder förutom Kina, som har klarat sin ekonomi, till skillnad från oss. 

Kineserna kan nu köpa upp en stor del av våra företag och naturtillgångar för 

"pennies on the pound" och dominera världen med sina kontrollmetoder och 

förföljelse av oliktänkande. 

Snart har vi fångläger för oliktänkande här, där fångarna får sina organ 

bortoperade och sålda. Falun gong är populära för deras organ håller hög kvalité. 

Jag har själv pratat om detta med en av ledarna för den kinesiska motståndsrörelsen 

i London. Man får inte prata om reinkarnation i Kina om man inte är Buddist så 

Martinusanhängare kanske snart också blir till organdonationsboskap i Skandinavien 

också. 

 

Att försöka sälja ett i princip otestat experimentellt DNA läkemedel 

(det är inte ett vaccin i klassisk mening) är enligt mig och 10 000 

https://youtu.be/ZPz6A4wHLcY?fbclid=IwAR2GFZ5cB-SrsMs7uMMbctAySHtmwaHrW3yZmqDeohCbm2oMF0yXYmjsOmo
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-QvT9r-fMjM%3Ffbclid%3DIwAR00XrV-HWOhRb3kWk9rsOWFMXEE41YINa2DVMXYDGUF1uAc7zUtwzu3nDE&h=AT2owxmpxvf-bDlHc1BtpLChs2OLO3OoDd0BYf6mc5rmn-xotQtYm0AzZyo7Z15TC9VZ6RGiLhOohP7ZTCqPpfh0-SPebG3qXs5U0GsoaiFXuWBmN-RJVg017w9buhVgYCeD2g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1U4gj59DNOkK2P3Vh1h7lX2OE_ib7JKvfg1novShnRf4RMVHwsdV-ZsV7fG9m73_EBacNaSFXQAmv3i28p5iqS-2jNPt4t8sq5TmTfm6LabVPfu3pNmNlmfIEhCfdDrWVs


tals andra läkare, många virusprofessorer genetikexperter och 

nobelpristagare som t.ex Luc Montagnier rena vansinnet. Det är att 

spela rysk roulette med mänsklighetens hälsa. 

Djurförsök på andra försök att skapa ett Coronavirusvaccin har medfört att en stor del 

av djuren dött vid senare exponering för viruset pga en mekanism som kallas 

Antibody Dependent Enhancement(ADE), se 

https://www.medicdebate.org/node/1345. 

 

Detta innebär att den förstärkta reaktionen mot viruset kommer att 

bidra till en starkare s.k. cytokinstorm, som kan vara dödlig. 

Influensavaccinering saknar dessutom skyddande effekt mot att dö i influensa, 

samtidigt som det ökar risken att dö i covid 19 med 40 %, se 

https://www.medicdebate.org/node/1131.  

Ändå så rekommenderar våra myndigheter vaccination mot 

influensa för personer i riskgrupper. 

Dessutom har Lockdown och social distansering ingen effekt på reduktion av 

dödlighet i Covid 19. Alla dessa åtgärder som håller på att förstöra vår ekonomi 

saknar vetenskaplig grund, se https://www.medicdebate.org/node/1318. 

Vidare så är dödsfallen som officiellt anges i media minst tio gånger högre än i 

verkligheten, då de flesta av dessa dog med Corona inte av Corona. 

Om man utgår från de falska officiella dödstalen, så skulle varje förlängning av en 80-

årig sjukhemspatients liv kosta 45 miljoner USD enligt en Israelisk vetenskaplig 

studie, se https://www.medicdebate.org/node/1276. 

 

Att samtidigt avliva samma patientkategori genom att ge dem 

morfin och midazoloam, (två mediciner som dämpar andningscentrum) istället 

för medicinsk behandling och syrgas när de blir sjuka och får andningsproblem är 

inte speciellt varken logiskt eller etiskt. Se https://www.medicdebate.org/node/1351 

Coronatesterna är dessutom opålitliga och är medvetet designade för att ge 

upphov till ett stort antal falskt positiva resultat se 

https://www.medicdebate.org/node/1183. 
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Den världsledande ekonomen Catherine Austin Fitts, som också 

jobbar tillsammans med oss har sammanfattad hela den igångsatt 

pandemin här 

https://www.medicdebate.org/node/1353. 

Det hela är ett stort bedrägeri och ett brott mot mänskligheten och 

flera av de bästa advokaterna i världen håller på med att stämma 

våra myndigheter bl.a. inför människorättstribunalen i Haag, se 

https://www.medicdebate.org/node/1338 

 

Gott nytt år och varma Martinushälsningar och kramar från mig och World Freefom 

Alliance. 

Mera info finns på www.medicdebate.org 

Mikael Nordfors M.D. 

Regementsgatan 14, 4 vån 

212 45 Malmö 

Tel. +46768816446 

Mobile: +4531530931 

e-mail: drnordfors@tutanota.com 

Web: www.mikaelnordfors.com 

Booking: https://www.bokadirekt.se/places/mitokondriegymmet-32918 

Slut citat 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är 

”hugget som i sten”, läs artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, 

publicerat av dr Mercola 2020-12-31, citat 

The Deception of PCR Tests Artificially Inflates COVID-19 Numbers 

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/31/the-deception-of-pcr-tests-artificially-inflates-covid19-

numbers.aspx 

 

All heder och beröm till Torbjörn Sassersson, som fattat ”taktpinnen” och har 

tagit ställning och publicerat artikel i NewsVoice, som alla bör läsa och 

kommentera och sprida vidare i alla era nätverk, citat 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medicdebate.org%2Fnode%2F1353%3Ffbclid%3DIwAR2VLcwdiXMtGuuX6A25xGShx_qIL_aCn_F-VHD_1YgLIWh7mbAKRMGWu-U&h=AT2-h7j1ylQPK465SiweRlrNMFwlj6ISa_PXSenvKXaNqcI80th9AM847hKDa0oN5O4A3-iC1d4-j7vvHmxmqNC8x-mcxveIO_T_7tWC2kydzt8UVMRFiqA3psVnCvk6627mCA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1U4gj59DNOkK2P3Vh1h7lX2OE_ib7JKvfg1novShnRf4RMVHwsdV-ZsV7fG9m73_EBacNaSFXQAmv3i28p5iqS-2jNPt4t8sq5TmTfm6LabVPfu3pNmNlmfIEhCfdDrWVs
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Det nya onormala – WHO formar oss att bli inbillningssjuka 

SATIR & DEBATT. 

WHO har tagit steget fullt ut och blivit läkemedelsindustrins 

marknadsföringsbyrå.  

WHO har även en kristallkula. I den kan de redan nu se att coronakrisen 

kommit för att stanna. Viruset kan bli endemiskt och det kommer en mycket 

värre viruskris i framtiden ”The Big One”, bara så att du vet. Världens folk 

präglas att utveckla permanent hälsoångest som det nya onormala. 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk 

https://newsvoice.se/2020/12/det-nya-onormala-whos/ 

 

Nurse who fainted after vaccination has been confirmed dead 

https://www.brighteon.com/e8568fd7-3e4f-49aa-a773-5cbef53d8e8c 

 

Se videon och läs för allt smör i Småland under texten, sprid vidare i alla dina nätverk 

om verkligheten i verklighetens och sanningens verklighet, citat 

HighWire with Del Bigtree: Dr. Andy Wakefield vs Brian Deer: The 

Real Fraud Revealed, May 10, 2018, MIRROR 

https://www.brighteon.com/3926ba7d-f672-42c7-baa9-b65dd4b4ffe0 

 

Här får Du hela undertexten serverad på guldbricka, citat 

Dr. Andy Wakefield vs Brian Deer: The Real Fraud Revealed 

HighWire with Del Bigtree Live 

on https://www.youtube.com/watch?v=Sh8yjUqzhNs May 10, 2018, had 2465 views 

on 2018-05-11 21:13 UTC. MIRROR. 

 

The following are my own notes, not from the description under the original 

publication. 

 

Senior co- author with Andrew Wakefield prof. John Walker-Smith DID have ethical 

approval for the aspect of the Lancet report requiring this, an approval that was in 

Brian Deer's possession, he knew that it existed, and he did not disclose it to the 

general medical council. And that is an obstruction of justice.  

https://newsvoice.se/2020/12/det-nya-onormala-whos/
https://www.brighteon.com/e8568fd7-3e4f-49aa-a773-5cbef53d8e8c
https://www.brighteon.com/3926ba7d-f672-42c7-baa9-b65dd4b4ffe0
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8yjUqzhNs


Listen and watch from 48 m 16 s in the interview that HighWire with Del Bigtree 

published on 10 May 2018 at https://www.youtube.com/watch?v=Sh8yjUqzhNs, 

since of course removed from there by the co-conspirators to the Pharma 

crime syndicates.  

At 48 m 53 s they show the ethical approval and discuss this. Wakefield was abroad 

when this went down while prof. John Walker-Smith WAS able to defend himself.  

It was just circumstances that were unfavorable for Andrew Wakefield that didn't 

make the same a legal fact for him but for any reasonable observer, if the senior co- 

author DID have ethical approval AND parental consent, then neither did Andrew 

Wakefield anything wrong.  

THE REAL FRAUD *HAS* been exposed.  

No matter that it has since been censored by friends to the criminals. WE DO 

KNOW WHAT REALLY HAPPENED.  

No use pretending otherwise. It was his accuser Brian Deer that did the real fraud 

here. And all his accomplices after the original fraud continuing the fraud through 

censorship, etc.. As can be seen from https://namelyliberty.com/dr-andy-wakefield-

vs-brian-deer-the-real-fraud-revealed/, the video has been up on the date 

mentionead above. 

 

Remember, there is a world of difference beetween so called legal fact, which often 

as in this case have no bearing on actual fact, and actual fact. Legal deals in fictions. 

Life and death depends on the actual facts. 

 

Also see, on his partner prof. John Walker-Smith, MMR doctor wins battle against 

being struck off, 11:11AM GMT 07 Mar 

2012, https://web.archive.org/web/20120308083510/http://www.telegraph.co.uk/healt

h/children_shealth/9128147/MMR-doctor-wins-battle-against-being-struck-off.html 

Slut citat, källa till ovan citerat 

https://www.brighteon.com/3926ba7d-f672-42c7-baa9-b65dd4b4ffe0 

 

Is The Vaccine Worth It? Side Effects Massively Outweigh Benefits 

https://banned.video/watch?id=5fef8899bfbdcf239ed30255 

 

2021: Alien Injection Takes Over Every Cell In Your Body 

https://banned.video/watch?id=5fee55015b1d5820e13859a3 
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Läs också vad propaganda trumpeten Expressen delger sina läsare 2020-12-30, citat 

Ge vip-status åt alla som vaccinerar sig 

https://www.expressen.se/ledare/arvid-ahlund/ge-vip-status-at-alla-som-vaccinerar-sig/ 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas 

med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol 

 

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.expressen.se/ledare/arvid-ahlund/ge-vip-status-at-alla-som-vaccinerar-sig/


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 OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS 

MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL 

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/BROT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 

RIKSMEDIA MED FLERA MEDLÖPARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom särskilt ihåg 

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? 

 



GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten 

och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE 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 

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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