
TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 55  

VITAMIN D DEFICIENCY PANDEMIC 

https://www.bitchute.com/video/i3rlgX5MtyfK/ 

 
 

Vetenskapsradion har inget med vetenskap att göra agerar bara 

propagandamaskin för läkemedelsindustrin! 

 

Vaccine expert calls on WHO to immediately halt all coronavirus 

mass vaccinations 

https://www.afinalwarning.com/508941.html 
 

Over 100 fully vaccinated people in Washington state have 

contracted covid, showing yet again that the vaccines don’t prevent 

infection 

https://www.afinalwarning.com/509173.html 
 

Mord anmält till Polisen i Uppsala för palliativ vård utan samtycke 

https://www.vaken.se/mord-anmalt-till-polisen-i-uppsala-for-palliativ-vard-utan-samtycke/ 
 

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: "Det här är mord!" 

https://www.youtube.com/watch?v=2eM0dVaHzrw 

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 

 
2021-04-07 
 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 55  

Mycket viktig information och upplysning  
Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och 
nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. 
Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du 
förstår strax varför. 
 
HJÄLP TILL ATT SPRIDA MASSUTSKICKET VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
VIA DENNA LÄNK 

https://www.bitchute.com/video/i3rlgX5MtyfK/
https://www.afinalwarning.com/508941.html
https://www.afinalwarning.com/509173.html
https://www.vaken.se/mord-anmalt-till-polisen-i-uppsala-for-palliativ-vard-utan-samtycke/
https://www.youtube.com/watch?v=2eM0dVaHzrw


Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare 

MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

Emergency Saturday Broadcast! World Shocked By SPARS 2025-

2028 Document 

A 2017 Johns Hopkins document details plans for Big Pharma global 
domination. "This document is the holy grail. The key to defeating the 
globalist." 
https://banned.video/watch?id=6068e6f54749bf7c6f0fcb7b 

 
 
 

Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Medical Doctors Worldwide Warn For Covid Vaccines 

https://www.stopworldcontrol.com/vaccines/# 

 

Publicerat 2021-04-06, citat 

246 Vaccinated Michigan Residents Diagnosed With COVID, 3 Dead, 

State Health Dept. Confirms 

The latest Michigan Department of Health and Human Services data include 
breakthrough cases reported between Jan. 1 and March 31. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/246-michigan-vaccinated-diagnosed-covid/ 

 

 

Skolmedicinen/Vård Sveriges alla regioner(fd landsting) och den kriminella 
vaccin/läkemedelsindustrin är uppenbart bevisligen en skadar och dödar 
verksamhet som är ett enormt HOT och HAT mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet. 

Sveriges regering och deras medlöpare i Coronabedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddar 

uppenbart skolmedicinen/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins 
enorma ekonomiska intressen före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa 
och framtida livskvalitet! 

 

Citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, citat 

Regeringen avsätter sju extra “covidmiljarder” 

 
– Vi tillför ekonomiska resurser för att förstärka vaccination och smittskyddsarbetet. 
Totalt innehåller paketet satsningar på sju miljarder kronor, säger Magdalena 
Andersson (S). 
Läs mera 
https://nyadagbladet.se/inrikes/regeringen-avsatter-sju-extra-covidmiljarder/ 

 
 
 
Publicerat 2021-04-07, se videon, sprid vidare, ca 20 minuter, citat 

En global statskupp – tack vare ’swedenization’ och ’devilution’ 

https://www.youtube.com/watch?v=E7LA8bEMQdU 

https://banned.video/watch?id=6068e6f54749bf7c6f0fcb7b
https://www.stopworldcontrol.com/vaccines/
https://childrenshealthdefense.org/defender/246-michigan-vaccinated-diagnosed-covid/
https://nyadagbladet.se/inrikes/regeringen-avsatter-sju-extra-covidmiljarder/
https://www.youtube.com/watch?v=E7LA8bEMQdU


Verkligheten, som också fastställts i domstol inom EU, som uppenbart 

SVT/SR/TV4, riksmedia och alternativ/internet media sammantaget undanhåller 
nationen Sveriges medborgare, citerar tidigare massutskick av 2021-04-06, citat 
 

Österrikisk domstol upphäver dom: PCR-test är inte lämpligt för 

diagnos 

”I republikens namn” utfärdades en sensationell dom den 24 mars 
under affärsnumret VGW-103/048/3227 / 2021-2 , vilket gav Kurz-regeringen ett 
rungande slag.  
 
Domstolen konstaterar på flera ställen att ett PCR-test inte är lämpligt för att 
bestämma smittsamhet. Denna sannolikt korrekta dom avvisar indirekt hela 
koronapolitiken i Österrike, som bygger på detta test. 

 

Läs hela artikeln, använd översättning till svenska då artikeln är på tyska och SPRID 
VIDARE 
https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet/ 

 

 

GRUNDLAGSBROTT  

Saklighet och opartiskhet existerar inte hos Sveriges regering och deras 
medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgare. 

 

INFORMERAT SAMTYCKE KAN INTE MEDGES TILL OSAKLIGA OCH 

PARTISKA VÅRD SVERIGE SOM ÄR EN DEL I OCH AV CORONA 

BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

 

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” 

 

STOPPA VACCINERING OMEDELBART 

INGET SAMTYCKE TILL PÅGÅENDE ”VACCIN” VANSINNET, 

”VACCINER” SOM INTE ÄR VACCIN UTAN ÄR ETT GENERELLT OCH 
SYSTEMATISKT BEDRÄGERI MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 
 
ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE 
Skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bedriver sammantaget 
skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare och detta 
FULLSTÄNDIGA vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i 
Corona bedrägeriet/brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. 
 

Att mot nationen Sveriges medborgare marknadsföra grovt 

uppsåtligt bedrägligt ”vacciner” som inte är vacciner utan som är 

GENERELLT OCH SYSTEMATISKT BEDRÄGERI mot nationen Sveriges 
medborgare och ett genetiskt experiment/biovapen mot mänskligheten och 
nationen Sveriges medborgare, som inte är att använda skattemedel på ett 
effektivt sätt för skattebetalarna. 

https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet/


 

INFORMERAT SAMTYCKE KAN INTE MEDGES TILL OSAKLIGA 

PARTISKA VÅRD SVERIGE SOM ÄR EN DEL I OCH AV CORONA 

BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE 

 
Noteras särskilt att Sveriges regering och deras medlöpare inte säkerställt 
Regeringsformen dvs. bl.a. informerat samtycke kan inte ges av någon av nationen 
Sveriges medborgare utifrån att följande kriterier inte är uppfyllda, citat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nationen Sveriges medborgare kan inte lita på och ge samtycke till sådan 
skadar och dödar verksamhet där osakliga och partiska bedragare bedrar 
nationen Sveriges medborgare i akt, mening och syfte att generellt och 
systematiskt skada och döda nationen Sveriges medborgare. 
 
Gustav Möller spinner som i en karusell i dennes grav, han myntade en gång i 
tiden uttrycket  

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller 

 

 

 
 
Advokat på Cypern, som ingår i advokat Reiner Fuellmich teams kontakt nätverk, 
intervjuas(engelska) om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgare, se videon och sprid vidare, citat 

Face 2 Face med Yiannos Georgiades 

https://www.youtube.com/watch?v=r4IAvsebc5g 

 
Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat 

Vaccine expert calls on WHO to immediately halt all coronavirus 

mass vaccinations 

https://www.afinalwarning.com/508941.html 
 

Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat 

The vaccinated will DIE; the unvaccinated will be HUNTED 

https://www.afinalwarning.com/509557.html 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat 

Over 100 fully vaccinated people in Washington state have 

contracted covid, showing yet again that the vaccines don’t prevent 

infection 

https://www.afinalwarning.com/509173.html 

9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.  
https://lagen.nu/1974:152  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller
https://www.youtube.com/watch?v=r4IAvsebc5g
https://www.afinalwarning.com/508941.html
https://www.afinalwarning.com/509557.html
https://www.afinalwarning.com/509173.html
https://lagen.nu/1974:152#K1P9S1
https://lagen.nu/1974:152


Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat 

FDA orders Dr. Mercola to stop writing about health benefits of 

vitamin D… because knowledge is the enemy of every totalitarian 

regime 

https://www.afinalwarning.com/504917.html 

 
 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE! 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-04-06 en mycket viktig artikel, 
sprid vidare, citat 

Myndighetsdirektiv 

På Läkemedelsverkets hemsida kunde man nyligen läsa följande 
uppseendeväckande och klart lögnaktiga information: 
 
"D-vitamin och klorokinfosfat ska inte användas för att behandla corona. 
Det förekommer falska påståenden om att D-vitamin och klorokinfosfat skulle 
fungera som behandling mot corona. Det stämmer inte.  
 
Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat 
ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge 
allvarliga biverkningar.  
 
Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande 
effekt på covid.19". 
(Helt sanslöst, ovetenskapligt och falskt!) 

Enligt hemsidan har myndigheten ca 800 medarbetare. Det är rimligt 

anta, att åtminstone någon av dem är läskunnig.  

 
Med tanke på deras kompetens (de flesta uppges vara läkare eller farmaceuter) 
borde kanske någon av dem också kunna söka vetenskaplig information utanför 
myndighetens egna väggar! 
 
I så skulle de ha funnit, att sambandet mellan låga serumnivåer av vitamin D3 
och allvarliga former av Covid-19 är kristallklart. Det finns redan mängder av 
vetenskapliga studier som visar det! 
 
Och när det gäller Hydroxiklorokin har det i närmare 70 år använts som ett säkert och 
effektivt medel mot malaria – utan nästan några som helst, biverkningar! Men när det 
blev uppenbart att medlet var verksamt mot Covid-19 gjorde man blixtsnabbt en 
”vetenskaplig” studie, där man överdoserade så kraftigt att man fick biverkningar 
(som alltid vid överdosering av läkemedel). 
 

Folkhälsomyndighetens hemsida är för en vanlig medborgare närmast lika 

svårgenomtränglig som marinens kraftigast bepansrade enheter, men om man 
anstränger sig kan man till sist ändå finna t.ex. följande text: 
 

https://www.afinalwarning.com/504917.html


”De förhållandevis stora mängderna D-vitamin som solbestrålning faktiskt kan 
generera illustrerar dock att vi kan tåla dygnsdoser en bra bit över det 
rekommenderade dagliga intaget. Intrycket av låg akut toxicitet förstärks också 
av fallrapporter där engångsdoser på så mycket som 2 miljoner IE av misstag 
givits patienter utan att detta medfört annat än lindriga och snabbt övergående 
stegringar av kalciumnivåerna”. 
 

Region Stockholms nuvarande hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson tillträdde 
tydligen tjänsten som ny generaldirektör på myndigheten den 22 mars. Möjligen kan 
han återupprätta myndighetens förtroende och få oss att tro att den är något annat 
än läkemedelsindustrins marknadsföringsorgan och och främsta företrädare. 
 
Det återstår att se! 
 

Just nu verkar myndigheten huvudsakligen vara ett allvarligt hot 

mot folkhälsan! 

Slut citat, källa till ovan citerat 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/7020177/posting/myndighetsdirektiv 

 

 

VITAMIN D DEFICIENCY PANDEMIC 

 
Se videon som grundar sig på fakta om bl.a. D3 vitamin, sprid vidare, citat 

DR. RYAN COLE, CEO & M. D. OF COLE DIAGNOSTICS REGARDING 

COVID, VACCINE, & TREATMENTS 

                 
This video is mirrored from the Youtube channel, Voices of Oregon. This is 
vitally important scientific information from CEO and MD of Cole Diagnostics 
regarding CV-19, vaccines and treatments. 
"This is my area of expertise I want to be able to share today with you actual 
science. 
I am not here to offend one side or the other. 
I'm here to speak data and data speaks the truth" 
~ What public health messages have we been missing 
~ What treatments should be available to everybody 
~ "Vaccines" 
"If you have a Vitamin D level in mid-range you cannot develop a cytokine 
storm. Data shows what kills people, cytokine storm. if you are in the mid-level 
range you will NOT die from Covid because you can't get a cytokine storm. " 

Läs mera i undertexten och se videon 
https://www.bitchute.com/video/i3rlgX5MtyfK/ 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7020177/posting/myndighetsdirektiv
https://www.bitchute.com/video/i3rlgX5MtyfK/


Pressmeddelande från Socialdepartementet 2021-04-06, citat 

Förslag att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt 
fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. I dag remitteras därför en promemoria 
med förslag om förlängningar av den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Båda lagarna föreslås fortsätta gälla till 
utgången av januari 2022. 
 
Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen ger regeringen, förvaltningsmyndigheter och kommuner 
möjligheter att vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt 
minska risken för smittspridning i sådana miljöer som omfattas av lagarna.  
 
Det gäller exempelvis allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, vissa 
platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, viss kollektivtrafik, 
platser för privata sammankomster och serveringsställen. 

Läs mera om diktatoriska förhållanden i nationen Sverige mot nationen Sveriges 
medborgare 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-att-forlanga-covid-19-lagen-och-lagen-om-tillfalliga-
smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen/ 

 
 
Massutskick från Kalle Hellberg som du får del av, sprid vidare, citat 

Vetenskapsradion har inget med vetenskap att göra agerar bara 

propagandamaskin för läkemedelsindustrin! 

Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  
Skickat: den 6 april 2021 16:07 
Till: Kalle Hellberg 
Ämne: Vetenskapsradion har inget med vetenskap att göra... 
 
…agerar bara propagandamaskin för läkemedelsindustrin! 

 

I dagens ”vetenskapsradion på djupet” är ämnet konspirationsteorier och det handlar 
om ”Pandemin”.  
 
Som vanligt har journalisterna inte med något av fakta i programmet, bara 
propaganda för att lura lyssnaren att de som är negativa till vaccin, inte tror på 
pandemin, inte litar på sjukvården o s v är totalt vilseförda människor som inte 
är kloka nog att lyda maktens order.  
 

De som tror på konspirationer skulle alltså vara på en intellektuellt 

lägre nivå än de som ropar efter vaccin! 

 
Här är länken till programmet, klicka på ”Playing”.  
 
De bortförklarar att det skulle finnas läkare som går emot Pandemin, att Bill 
Gates skulle ha något med detta att göra, att några andra rika på vår Jord vill 
se en reducering av antal människor på Jorden o s v. Lyssna och förundra dig 
över hur vår statliga radio går i maktens och industrins ledband! 
 

https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-att-forlanga-covid-19-lagen-och-lagen-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-att-forlanga-covid-19-lagen-och-lagen-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen/
mailto:kalle@maxicom.se
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3Iuc2UvYXBpL3Jzcy9wb2QvNDAxNw/episode/cnNzOnNyLnNlL3BvZC9wMV92ZXRhbmRldHNfdmFybGRfMjAyMTA0MDZfMTIwOV82MDY2MDA5MS5tcDM?hl=sv&ved=2ahUKEwir8s7Wz-nvAhVIiIsKHSLFBOIQieUEegQIBhAF&ep=6


Varför får inte någon av alla de läkare och sjukvårdspersonal som 

har annan åsikt eller kunnande någonsin vara med i ett sådant 

program?  

 
Det är ju inte frånvaro av sådana experter som gäller, t ex World Doctors Alliance, 
med sina nästan 50 000 medlemmar. I följande länk kan du finna massor med läkare 
och experter som heller aldrig får vara med i dylika program, varför?  
 
Artiklarna bevisar också att Pandemin är en konspiration, när man t ex 
patenterade tester av Covid-19 redan 2015, långt innan sjukdomen fanns, och 
man sålde miljontals av dessa testkit 2017 och 2018.  

 
Se massor med artiklar i denna länk! 
 
Bakom innehållet i artiklarna står t ex över 500 tyska läkare, över 600 läkare i 
Spanien, över 27 000 läkare i USA…… 
Märk väl, de experter och läkare som i filmer på YouTube berättar om dessa 
galenskaper har tagits bort, sanningar ska inte få komma fram till allmänheten! 
Rockefeller Foundation beskrev och planerade för kommande pandemi redan 2010. 
 
Och Världsbanken planerar att Covid-19 ska fortsätta fram till 2025, hur vet 
man det? 
 
Gå igenom dessa artiklar i länken, det borde också radions ”vetenskapare” 
tvingas göra! 
 
Kalle H. 
Slut citat. 
 
 
 
Citerar lösryckt del ur mycket viktig artikel, läs hela artikeln och sprid vidare, citat 

Vad är det då egentligen som pågår i samhället?  
Finns det fortfarande någon som inte förstått att vaccinationsagendan har politiska 
förtecken och att de kallt beräknade konsekvenserna för den enskilde är nogsamt 
utprovade redan för flera år sedan i syfte att genomföra The Great Reset, med en i 
varje avseende kontrollerad befolkning, medellös och utan inflytande i politiken?  
 
Att demokratin sjunger sin svanesång och att det totalitära Corporational 
Communism står klart att ta över. 
Slut citat 
https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/04/02/tid-for-sorg-eller-gladje/ 

 
 
 
Publicerat 2021-04-06, läs hela artikeln och sprid vidare, citerar lösryckta delar ur 
artikeln, citat 

AKTA DIG! – Varje typ av COVID-19 vaccin har detta mycket hemliga 

och olyckliga syfte 

https://worlddoctorsalliance.com/
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/30/slutligt-bevis-covid-19-planerades-for-att-inleda-den-nya-varldsordningen/
https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/04/02/tid-for-sorg-eller-gladje/


BioVapensystemet FunVax använder minst fyra olika metoder. Förövarna 

använder 

 
(i) chemtrails för att spraya influensavirus och aerosolvacciner,  
 
ii) administrerar influensaprogram för vuxna och vaccinationsscheman för barn, 
 
(iii) släpper ut flera varianter av COVID-19 biovapen på sjukhus, vårdhem, 
vårdbostäder anläggningar (och på kryssningsfartyg när de åkte), och 
 
(iv) använder de intensiva 5G-utbyggnaderna för att försvaga immunförsvaret samt 
förstärka de elektromagnetiska frekvenserna och mikrovågssändningarna som 
underlättar den hemliga FunVax-vaccinationsprocessen. De sammansvurna har 
också planerat en femte komponent varigenom de 
 
(v) formulerar ett obligatoriskt COVID-19-vaccin som säkerställer att varje individ får 
VMAT2-‘immunisering ‘som kommer att tvingas till genom ett immunitetscertifikat. 
(De använde i huvudsak våra stulna skattekronor för att betala för vår framtida 
obligatoriska FunVax). 
 
Därför upplever och / eller bevittnar vi alla en brottsvåg av verkligt episka 
proportioner som tvättar över planeten Jorden, om och om igen och igen.  
 
Denna pågående serie av bioterroristattacker är en del av den internationella 
kriminella konspirationen som kallas OPERATION COVID-19, vilket är NWO-
förutsättningen för det globala genomförandet av COVID-1984. 
 
Slut citat, läs mera och sprid vidare 
https://bakomkulisserna.biz/2021/04/06/akta-dig-varje-typ-av-covid-19-vaccin-har-detta-mycket-hemliga-och-olyckliga-

syfte/ 

 
 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE 

SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte 

om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och 

framtida livskvalitet! 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella 
vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och 
nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den 
kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före 
nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!  

 

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, 

https://bakomkulisserna.biz/2021/04/06/akta-dig-varje-typ-av-covid-19-vaccin-har-detta-mycket-hemliga-och-olyckliga-syfte/
https://bakomkulisserna.biz/2021/04/06/akta-dig-varje-typ-av-covid-19-vaccin-har-detta-mycket-hemliga-och-olyckliga-syfte/


riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa 
nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar 
Sveriges regering och deras medlöpare! 
 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.  

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas 

uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona 
bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

 
 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT 

HELT ANNAT! 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och 
alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras 
medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och 
skattebetalare för under hela år 2020-2021. 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED 
OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA 
Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot 
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det 
inte existerar någon pandemi 
 
Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot 
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med 
omedelbar verkan utifrån fakta 
 
Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot 
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt 
nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare! 

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN  
OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH 
DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA 
BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE 

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras 

medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten. 

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och 
deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och 
barnbarn kommer vara stolta över! 



Citat 
 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen 

fruktar folket finns frihet.” 

Thomas Jefferson 

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 78 av året 2021 

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare  
Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 
nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras 
medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda 
Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta 
fullständiga vansinne 

 
Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 
Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
SVERIGE GRANSKAS 
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas 

Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
e-post voulf5610@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56 
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