SKOLMEDICINENS TROVÄRDIGHET LIKA MED NOLL & CORONA
BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ETT FAKTUM HUGGET I
STEN

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.
Noteras särskilt
Utifrån den sakkunnighets specialisten och författaren Peter Götzsche ovan redogjort
för så kan vi konstatera att ca 50 000 läkare i Sverige, under 35 årig ”dödar karriär”
dödar dessa enligt följande
35 X 50 000 = 1 750 000 människo liv
Hur många dessa skadar dagligen törs man inte ens tänka på!
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
2021-01-05
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
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

"THE GREAT RESET" | What They Don't Want People To Know
https://www.youtube.com/watch?v=JQulGSF18OM

What They Don't Want You to Know | Dr. Bruce Lipton (MUST SEE!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

Pharma Death Clock website launched: Find out how many millions
of people Big Pharma has killed since January 1, 2000
https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELS/VACCIN INDUSTRIN PRESTERAR OCH
LEVERERAR & BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS
MEDLÖPARE
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 och sprid vidare i alla dina nätverk
https://pharmadeathclock.com/

Citat
“What’s the biggest killer of Americans?
It’s not illicit drugs, cigarettes, or even terrorism, as the
establishment would have you believe. It’s modern medicine, which
kills upwards of 786,000 Americans annually.
(Vad är det som dödar flest amerikaner? Det är inte illegala droger, cigarretter eller
ens terrorism, som etablissemanget vill få dig att tro. Det är i stället ”modern
medicin”, som tar livet av minst 786 000 amerikaner varje år)
Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6803709/posting/mediciner-d%C3%B6dar

Vad du bör veta om Rockefellers och läkemedelsindustrins
investeringar på sjukdomar
Vissa människor menar att läkemedelsindustrin inte kan vara så bedrövlig. Tyvärr är
den det, men lyckligtvis är det mycket lätt för alla att förstå varför denna industri har
en sådan skadlig effekt på miljontals människoliv. Det handlar inte om enskilda
mediciner eller enskilda företag. Det handlar om de principer, de lagar, som styr
läkemedelsindustrins syn på affärsverksamhet och sjukdom, ”business with
disease”.
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://newsvoice.se/2015/12/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/

SKOLMEDICINENS TROVÄRDIGHET LIKA MED NOLL & CORONA
BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ETT FAKTUM HUGGET I
STEN

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

The FDA today joined The WHO and Dr.Fauci in admitting there is a notable
risk of false results from the standard PCR-Test used to define whether an
individual is a COVID "Case" or not.
https://www.zerohedge.com/covid-19/fda-admits-pcr-tests-give-false-results-prepares-ground-biden-virus-rescue-miracle

PCR-tester ljuger om Corona erkänner amerikanska Läkemedelsverket FDA
http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/2587.html

The COVID-19 RT-PCR Test: How to Mislead All Humanity. Using a “Test”
To Lock Down Society

It is time for everyone to come out of this negative trance, this collective hysteria,
because famine, poverty, massive unemployment will kill, mow down many more
people than SARS-CoV-2!
https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-to-lock-down-society/5728483

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, citat
Recension av boken ”Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser” av
Peter C. Gøtzsche
Till sist kan jag inte låta bli att undra hur vaccinindustrin – som har sina
miljardinkomster att bevaka – reagerar inför författarens oförblommerade credo:
”Jag har aldrig blivit vaccinerad mot influensa och jag är säker på att det aldrig
kommer att hända. Flera av mina kolleger som är specialiserade på
infektionssjukdomar säger detsamma och det gör även min hustru som är
professor i klinisk mikrobiologi”.
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://newsvoice.se/2020/04/vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, citat
Recension av Peter Gøtzsches bok: “Konsten att överleva i en
övermedicinerad värld”
”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/

Noteras särskilt
Utifrån den sakkunnighets specialist och författaren Peter Götzsche ovan redogjort
för så kan vi konstatera att ca 50 000 läkare i Sverige, under 35 årig ”dödar karriär”
dödar dessa enligt följande
35 X 50 000 = 1 750 000 människo liv
Hur många dessa skadar dagligen törs man inte ens tänka på!

Citerar ytterligare ur mycket viktig artikel, citerar lösryckt del, citat
Peter C. Gøtzsche har gjort det igen.
Han har skrivit en ändå mer skrämmande och avslöjande bok om hoten mot vår
hälsa, om läkemedlen, om korrumperade läkare och psykiatriker och om
behandlingsmetoder som vilar på fuskforskning.
Jag har tidigare läst boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet –
Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården” (2015).[1] På
bara ett år har den översatts till 15 språk.
Nu har ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” lanserats och planeras
komma ut på 12 språk.[2]
Det är bra, det är nödvändigt, det är livsviktigt. Frågan är om det någonsin skrivits ett
par viktigare böcker som kan hjälpa oss inse att vi behöver tänka till när det gäller att
värna om vår hälsa och behandling.
Läs hela artikeln och sprid vidare
https://newsvoice.se/2016/08/recension-dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse-bra-nodvandig-livsviktig/

Sven Erik SVARA DOKTOR Nordin har redogjort ytterligare för skadar och
dödarverksamheten som Vård Sverige(all Sveriges regioner, fd landsting)
presterar och levererar, citerar lösryckta delar ur artiklar, citat
Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna, godkända
läkemedel skulle vara de vanligaste dödsorsakerna i vårt land – och hela Västvärlden
– låter naturligtvis för de flesta helt obegripligt. Men tyvärr verkar det vara precis så!
Dr Bruce Lipton påstår i alla fall, att i USA gäller följande:
Den tredje vanligaste dödsorsaken är CANCER (553 251 fall ett av de senaste
åren).

Den näst vanligaste dödsorsaken är HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM (699 697 fall)
Och den allra vanligaste dödsorsaken är ”IATROGENISK” sjukdom –
ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783 936 fall). Mer är 300
000 av dessa är dödsfall som direkt beror på godkända och av läkare utskrivna
läkemedel!
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie
på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning.
Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som
direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket
godkända preparat).
Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient
elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det
nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt.
Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.
Fortfarande har jag inte sett någon officiell reaktion på Cecilia Lenanders
studie – och de media jag kontaktat har varit totalt ointresserade. Uppenbarligen
tycker vi alltså det är OK att våra skattepengar i stor utsträckning (via
högkostnadsskyddet) används för att göra människor sjukare och förkorta deras liv –
och till att öka de redan astronomiska inkomsterna hos aktieägarna i de
farmaceutiska företagen.
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6803709/posting/mediciner-d%C3%B6dar

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott
mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas
med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol
Skolmedicinens trovärdighet lika med NOLL!
Bevisligen bedriver skolmedicinen/Vård Sverige(alla regionen, fd landsting) skadar
och DÖDAR verksamhet, som beskyddas av Sveriges regering och deras
medlöpare. Det finns bevisligen inget lagstöd eller stöd i de grundläggande
mänskliga rättigheterna för att bedriva skadar och dödar verksamhet inom det
skattefinansierade Vård Sverige/skolmedicinen.

Uppenbart beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare den kriminella
läkemedelsindustrin/vaccin industrins enorma ekonomiska intresse för nationen
Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, och det finns inget lagstöd
alls för det!
Däremot konstateras att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för
skattebetalarna, dvs. ett enormt bedrägeri mot nationen Sveriges medborgare, som
tillåtits över tid av beskyddaren Sveriges regering och deras medlöpare.

Sveriges regering och deras medlöpares trovärdighet lika med NOLL!
”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 ”

SVT/SR/TV 4 och riksmedia, medlöpare till Sveriges regering och
Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges
medborgare, deras trovärdighet lika med NOLL!
I dessa massutskick har övertid delgetts om verkligheten, som undanhålls av
Sveriges regering och deras medlöpare. Det finns i laga ordning registrerat hos
Socialdepartementets registrator, bifogar återigen registerutdrag från
Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten(som släpar efter i deras registrering
i laga ordning)
SVT/SR/TV4 och riksmedia undanhåller nationen Sveriges medborgare granskning
av vad som bevisligen pågår och pågått över tid mot nationen Sveriges medborgare,
det är uppenbart bevisligen bevisbart, bl.a. tack vare alla massutskicken är i laga
ordning registrerat av bl.a. Socialdepartementets registrator.

CORONA BEDRÄGERI MAFFIANS TROVÄRDIGHET LIKA MED NOLL!
Följ pengarna! Det är klassiskt men varken SVT/SR/TV4 eller riksmedia gör det jobb
som deras journalister är avlönade för av nationen Sveriges medborgare, dessa är
således Sveriges regerings medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten
och nationen Sveriges medborgare.

DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN ENORMA EKONOMISKA
INTRESSEN STYR UPPENBART ÖVER NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARES SKATTEMEDEL
Sveriges regering och deras medlöpare värnar således inte nationen Sveriges
medborgares intressen, det är fullt bevisbart! Bara följa pengarna och fakta som
delgetts i alla massutskicken, Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och
nationen Sveriges medborgare är det största bedrägeriet i världshistorien, som är av
oss känt hittills.
Och det skördar liv dagligen, och ännu fler liv kommer att skördas med experiment
”vaccinet”, som är ”gratis” och dessutom ett genetiskt biovapen mot nationen
Sveriges medborgare.

PROPAGANDAN ÄR I FULL GÅNG FÖR ”GRATIS VACCINERING” OCH
SKADAR OCH DÖDARVERKSAMHET

Widegrens coronaförslag – ingen vård till vaccinvägrare
https://nyheterilund.se/2021/01/03/widegrens-coronaforslag-ingen-vard-till-vaccinvagrare/

Vaccinmotståndet ska inte ges luft
Alla som kan måste ta sprutan
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Ky6rP5/vaccinmotstandet-ska-inte-ges-luft

VERKLIGHETEN OM PÅGÅENDE FULLSTÄNDIGA VANSINNE

Corona2020, ett förräderi mot alla som kämpat för frihet
https://humanismkunskap.org/2021/01/02/corona2020-ett-forraderi-mot-alla-som-kampat-forfrihet/?fbclid=IwAR3WjnkneoQMshAVxuMkIsmKl1Wjc5PxD1YYbJa4UKawWT9f-_kz6IF9XMg

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

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
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?
Kom särskilt
ihåg
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

