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Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, tyvärr går det för tillfället inte att 
logga in på bloggen http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ därav ingen länk till 
den, men du får här en länk till pdf filen av dagens massutskick som du kan 
sprida vidare 

 

 

 

 
Noteras särskilt: ca 1 % rapporteras in av läkarna i VAERS registret i USA, utgå 
från detsamma i denna artikel publicerad 2021-12-22, maskinöversättning, citerar 
lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk om DÖDAR 
”VACCINERNA” & SKADAR ”VACCINERNA” och vad som undanhålls av 
Sveriges regering och deras medlöpare. 
 
Alltså undanhålls av SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE, bl.a. 
Sveriges riksdags alla ledamöter, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, Sveriges 
Kommuner och Regioner, av Sveriges 21 alla Regioner(fd landsting) med 
många flera, detta undanhålls nationen Sveriges FOLK & BARN, alltså om det 
som av bl.a. Sveriges alla 21 Regioner har marknadsförts som vanliga vaccin, 
men som bevisligen inte är vanliga vaccin. 
 
Alltså det är ett MEDICINSKT EXPERIMENT & och det värsta BEDRÄGERIET i 
mänsklighetens historia, där de sk ”vaccinerna”/biovapen i yrkesverksamhet 
inom skolmedicinen generellt och systematiskt skadar och DÖDAR 
mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, citat 
 

32 649 dödsfall 3 003 296 skador efter COVID-sprutor i europeisk 

databas över biverkningar - unga, tidigare friska människor 

fortsätter att drabbas 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-
shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-
healthy-people-continue-to-suffer/5765205 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205
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PCR TEST BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL PANDEMIN, ETT 

GIGANTISKT SKOLMEDICINSKT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN 

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DÖDAR ”VACCINERNA” MOT 

MÄNSKLIGHETEN  

 

Effekten av att den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och skolmedicinen 
etablerat MEDCINSK TYRANNI tillsammans med regeringar världen över är 
uppenbart BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR, TORTYR med 
mera.  
 
Detta är vad Sveriges regering och deras medlöpare är fullt ut involverade i 
tillsammans med deras medlöpare. Och som uppenbart beskyddas av Sveriges 
riksdags alla ledamöter med många flera, bl.a. Sveriges Kommuner och Regioner, 
Sveriges alla Regioner(fd landsting). Således är dessa alla synnerligen delaktiga i 
Brott Mot Mänskligheten med mera. 
 
Det största och värsta gigantiska BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET 
mot/på mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN i mänsklighetens 
historia och Sveriges historia. Alltså nationen Sveriges FOLK & BARN som grovt 
uppsåtligt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament manipulerats in i det 
MEDICINSKA EXPERIMENTET att ”vaccinerna” sig med injektioner som är 
genterapi experiment, men som av dessa aktörer i denna globala och nationella 
agenda i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket detta MEDICINSKA 
EXPERIMENT med de sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.  
 
 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN skadar och dödar mänskligheten 

generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkes skadar verksamhet 

och yrkes dödar verksamhet, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, 

vilket uppenbart bevisligen inte motbevisats av någon av de omnämnda 
ovanstående delaktiga i detta gigantiska BEDRÄGERIET och MEDICINSKA 
EXPERIMENT som får effekten av planera grovt uppsåtligt BROTT MOT 
MÄNSKLIGHETEN med mera. 
 
 
2021-12-27 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, läs 
hela och sprid vidare, citat 

CDC erkänner inte längre PCR-testet som en giltig metod för att 

upptäcka "bekräftade Covid-19-fall". 

 CDC säger att PCR-testet är ogiltigt.  
Gör ingen skillnad mellan Covid-19 och säsongsinfluensa.  
Upptäcker eller identifierar inte SARS-CoV-2 och dess varianter. 
Om PCR-testet är ogiltigt, vilket bekräftats av "Hästens mun": (dvs. CDC), är de 
260 miljoner så kallade "Bekräftade Covid-19-fallen" som samlats in och 
tabellerats över hela världen sedan början av den påstådda pandemin 
meningslösa. 
Det finns ingen pandemi.  

 



Det har tagit dem nästan två år att inse att PCR-testet är felaktigt och ogiltigt. 
Läs noga, vad detta CDC-direktiv medger är att PCR-testet inte kan skilja mellan 
"SARS-CoV-2 och influensavirus" . Det har vi vetat från början. 
Detta råd från CDC som utfärdades i juli 2021 ska verkställas under de kommande 
veckorna fram till deadline den 1 januari 2022. 
Kommer det att genomföras?? Det finns uppenbarligen ingen övergång till "ett annat 
auktoriserat Covid-19-test". 

 

VARFÖR väntar CDC till den 31 december 2021 med att genomdriva 
upphävandet av det ogiltiga och felaktiga PCR-testet?   
Säsongsinfluensa som börjar i oktober har bidragit till att driva upp antalet så kallade 
" Bekräftade Covid-19-fall". 
Och i den senaste utvecklingen har dessa PCR-positiva fall rutinmässigt 
kategoriserats som   "Bekräftade Covid-19 Omicron Variantfall". Det är också en 
period på året då människor drabbas av en koronaförkylning som ofta resulterar i en 
PCR-positiv. 
 
Denna uppåtgående rörelse av PCR-positiva fall används nu  av korrupta 
politiker för att upprätthålla Omicrons rädslakampanj samt införa "The Covid-
19 Christmas Lockdown".  
Miljontals människor världen över står i kö för att testas och vaccineras för att 
"skydda sig" mot SARS-CoV-2 (som inte under några omständigheter kan 
identifieras med PCR-testet). 
 
Vad detta betyder är en Mea Culpa . Ett tyst erkännande av CDC och FDA att hela 
databasen som genereras av PCR-testet är ogiltig. 
 
För nästan ett år sedan, i januari 2021, ifrågasatte WHO giltigheten av PCR-
testet som det självt hade lagt fram som ett sätt att upptäcka och identifiera SARS-
CoV-2 i början av den påstådda pandemin i januari 2020. 
 
Databasen över den påstådda covid-19-pandemin 
Flera miljarder människor i mer än 190 länder har testats (såväl som omtestade) för 
Covid-19 med PCR-testet som är felaktigt och ogiltigt. 
 
Vi pratar om cirka 260 miljoner påstådda "bekräftade Covid-19-fall" (PCR-positiva) 
över hela världen.  
Pandemin sägs ha resulterat i mer än 5 miljoner Covid-19-relaterade dödsfall. 
Det är meningslösa och meningslösa siffror. Det är en stor lögn.  
Och denna databas används för att motivera införandet av Covid-19 mRNA 
"mördarvirus", för att inte tala om "vaccinpasset".  
 
LÄS MER, SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM CORONA 
BEDRÄGERIET/ PCR BEDRÄGERIET OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, 
FOLKMORD, TERROR, TORTYR MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN 
 
https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-
test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179 

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959
https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959
https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179
https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179


HAR DE FÅTT SKRIFTLIG INFORMATION OM ATT DET RÖR 

SIG OM EXPERIMENTELLA LÄKEMEDEL SOM ÄNNU INTE 

HAR GODKÄNTS? 

 

SVARET ÄR NEJ! 
Ingen i Sverige har säkerställts rättssäker opartisk, saklig och objektivt 
information och upplysning om att de sk ”vaccinerna” är ingåendes som 
försöksråttorna i ett gigantiskt globalt och nationellt MEDICINSKT 
EXPERIMENT!  
 
Detta känner Sveriges riksdags alla ledamöter mycket väl till och har inte 
STOPPAT ”VACCINERNA” vilket får effekten att alla ledamöter i Sveriges 
riksdag ingår i det största och värsta gigantiska BEDRÄGERIET i 
mänsklighetens och Sveriges historia. 
 
Det får också effekten att dessa alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag 
uppenbart är delaktiga i det största och värsta BROTTET MOT 
MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens och nationen Sveriges historia. 
 
Tiden är nu inne att nationen Sveriges FOLK & BARN reser sig mot nationen 
Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot 
Mänskligheten, tortyr, terror med mera, bl.a. då medlöparna Sveriges riksdags 
alla ledamöter, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, 
Sveriges alla 21 Regioner, tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, kommuner 
och regioner och inte att förglömma SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar 
av fria alternativa internet media. 
 
Du förstår strax mer. 
 
 
Publicerat 2021-12-28 Hela DÖDAR OCH SKADAR ”VACCIN” BEDRÄGERIET med 
de sk ”vaccinerna”, som av Sveriges 21 alla Regionen(fd landsting) marknadsförts 
planerat grovt uppsåtligt  bedrägligt som vanligt vaccin, vilket dessa bevisligen inte 
är, dessa är genetiska injektioner som bevisligen generellt och systematisk skadar 
och dödar mänskligheten, där det bevisligen undanhållits för alla i nationen 
Sverige om att detta är ett GIGANTISKT GLOBALT OCH NATIONELLT 
MEDICINSKT EXPERIMENT och  
 

- att de ”vaccinerade” undanhållits avsiktligt och planerat grovt uppsåtligt 
utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament att de ”vaccinerade” är 
försöksråttorna i detta gigantiska och värsta BEDRÄGERIET i 
mänsklighetens och Sveriges historia. Och  
 

- att detta gigantiska enorma  globala och nationella BEDRÄGERIET & 
MEDICINSKA EXPERIMENTET strider mot Nürnberg koden, Helsingfors 
deklarationen, Barn konventionen, EKMR, Rättighetsstadgan i 
Lissabonfördraget(svensk lag sedan 2009-12-01, svensk grundlag 
Regeringsformen) och bl.a. Patientlag 3 och 4 kap.  



 

FAKTA & BEVIS som Sveriges regering och deras medlöpare äger 

bevisbördan att motbevisa mycket skyndsamt, vilket dessa inte 

kommer kunna prestera och leverera! 

 

Därav återstår endast att STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar 

verkan! 

 

Se videon, ca 22 minuter, med opartiske, saklige, objektive världskände spets 
specialist sakkunnige med synnerligen högsta TROVÄRDIGHET och läs 
artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-12-28, citat 

WERE THEY INFORMED IN WRITING THAT THESE ARE 

EXPERIMENTAL MEDICINES THAT HAVE NOT YET BEEN 

APPROVED? 

 
 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

 

https://www.globalresearch.ca/video-ex-pfizer-chief-scientist-dr-michael-
yeadon-mass-murder-vaccine-passports-top-up-vaccines/5765708 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.globalresearch.ca/video-ex-pfizer-chief-scientist-dr-michael-yeadon-mass-murder-vaccine-passports-top-up-vaccines/5765708
https://www.globalresearch.ca/video-ex-pfizer-chief-scientist-dr-michael-yeadon-mass-murder-vaccine-passports-top-up-vaccines/5765708


Läs hela åklagaranmälan och bilagorna och sprid vidare i alla dina nätverk, nationen 
Sveriges FOLK kan stödja och göra densamma anmälan, hänvisa till 
diarienummer AM-186284-21, du ser mer här nedan 

Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 

27 synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar 

anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 
Från: Reg Åk Västerort Sthlm <registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se>  
Skickat: den 28 december 2021 13:10 
Till: voulf56@gmail.com; r.fuellmich@fuellmich.com; kontakt@vivianefischer.de; 
corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de 
Ämne: SV: Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket allvarliga 
brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

 

Hej, jag kan härmed bekräfta att din anmälan om brottsmisstankar mot 
Folkhälsomyndigheten har mottagits. Ett ärende med diarienummer AM-186284-21 
har registrerats. Kammaråklagare Alexandra Bittner är den åklagare som blivit 
tilldelad ärendet och hon nås på telefon 010-562 57 19. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Erika Lejnefors 
kammarchef 
  

 
  
Åklagarområde Stockholm | Västerorts åklagarkammare 
Box 1250 | 171 24 Solna, Sundbybergsvägen 9, Solna 
Växel 010-562 57 50  Fax: 010-562 57 59  
www.aklagare.se 
  

  
  
Från: voulf56@gmail.com <voulf56@gmail.com>  
Skickat: måndag den 27 december 2021 20:06 
Till: Lejnefors Erika <Erika.Lejnefors@aklagare.se>; Reg Åk Västerort Sthlm <registrator.akvasterort-
stockholm@aklagare.se> 
Kopia: voulf5610@gmail.com; r.fuellmich@fuellmich.com; kontakt@vivianefischer.de; 
corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de 
Ämne: Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket allvarliga 
brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 
Prioritet: Hög 
  

Västerorts åklagarkammare                                                                   sida 1 av 48 
Chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors 

erika.lejnefors@aklagare.se  
Direkt telefon nr 010-562 70 91 

  
Registrator 
registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 
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Telefon 010-562 57 50  
  
Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i 
laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på 
av Chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors utsedd handläggare av ärendet, därtill 
diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare 
anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med 
vändande epost till voulf56@gmail.com och därtill till r.fuellmich@fuellmich.com , 
kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de  
  
  
Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen 
mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt 
intresse internationellt. 
  
  
Noteras särskilt 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen 
och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och 
objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i 
denna anmälan fullt ut avgörande. 
  
Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist 
sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans 
team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i 
sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, 
dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och 

virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, 
sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och 
sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv 
handläggning av anmälan. 
  
Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden 
och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet 
säkerställs 

  
2021-12-27 

  
Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket 
allvarliga brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 
  
  
Inledning 
ANMÄLAN AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN för som synes synnerligen mycket 
allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma 
ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga 
medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet. 
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Se anmälan, som bifogas som bifogad pdf filen Västerorts åklagarkammare….., 
om 48 sidor. 
  
  
  
Bilageförteckning 
  
Bilaga 1 
EKMR 

  
Bilaga 2 

EURS Rättighetsstadgan, en rättsakt i Lissabonfördraget, som är svensk lag 
sedan 2009-12-01, som äger företräde enligt företrädes principen över all 
svensk lag, se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10 
  
Bilaga 3 
ICC complain 6 december 2021 

  
Bilaga 4 

The Criminal Conspiracy of Coronavirus David E Martin 
  
Bilaga 5  
WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL…… 

  
Bilaga 6 

Till er alla anställda läkare och sjuksköterskor 
  
  
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 
  
  

DU LÄSER HELA ANMÄLAN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA 

NÄTVERK 

https://www.medicdebate.org/node/2656 
 
 
 
 
 
Den världskände aktade opartiske, saklige och objektive synnerligen högst 
TROVÄRDIGE dr Peter McCullough delger i video och artikel vad alla ska läsa, se 
och ta till sig, och såklart sprida vidare i alla dina sociala nätverk, maskinöversättning, 
citat 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
mailto:voulf5610@gmail.com
https://www.medicdebate.org/node/2656


”Vaccinerna” är farligare än COVID-19: Dr. Peter 

McCullough 
Varför ”vaccinerar” vi barn mot COVID-19? 
https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-
covid-19-dr-peter-
mccullough/5759522?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_
medium=related_articles 
 
 
 
 
 
 

800 000 DÖDA PÅ GRUND AV ”VACCINERNA” 

DÖDAR ”VACCINERNA” DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & SKA 

SJÄLVKLART STOPPAS 

I denna videointervju publicerad 2021-12-27 delges om sanningen och verkligheten, 
se den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

AND IF YOU TAKE THE UNDERREPORTED FACTOR OF JESSICA 

ROSE, YOU`RE LOOKING AT EIGHT HUNDRED THOUSAND DEAD 

FROM THE VACCINE 

 

 
 

Måste ses och sprida vidare i alla dina nätverk 

https://www.bitchute.com/video/TGjFPyE3L4JX/ 
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DET BEVISAR ATT ”VACCINERNA” ÄR ORSAKEN, SE SÄRSKILT 

NOGSAMT VAD SOM DELGIVES FRÅN 26 MINUTER OCH FRAM TILL 

VIDEONS SLUT  

Publicerat 2021-12-22 MÅSTE SES VIDEO 

Om DÖDAR ”VACCINERNA” som bevisligen DÖDAR, se denna video, ca 29 
minuter, på engelska, och sprid vidare i alla dina nätverk, DÖDAR 
”VACCINERNA” SKA SJÄLVKLART STOPPAS, maskinöversättning, citat 

Prof. Arne Burkhardt MD: "COVID-19 "vacciner" kan framkalla 

självförstörelse " 

Den 10 december 2021 höll Doctors for Covid Ethics och UK Column ett symposium 
där de högt uppmärksammade internationella talare och experter kom med viktig 
information om vetenskap, medicin, propaganda och juridik. 
https://doctors4covidethics.org/replay-gold-standard-covid-science-in-practice-
interdisciplinary-symposium-ii-december-10-2021/ 
 
Prof. Arne Burkhardt MD är en tysk patolog, forskare. Han ser tillbaka på många 
års undervisningserfarenhet vid universiteten i Hamburg, Bern och Tübingen samt 
gästprofessurer/studiebesök i Japan (Nihon University), USA (Brookhaven National 
Institute), Korea, Sverige, Malaysia och Turkiet. Han ledde Institutet för patologi i 
Reutlingen i 18 år, varefter han arbetade som praktiserande patolog. Prof. Burkhardt 
har publicerat över 150 artiklar i tidskrifter och som bidrag till handböcker. Han har 
också certifierat patologiska institut. 
SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
https://rumble.com/vr8zfm-prof.-arne-burkhardt-md-covid-19-vaccines-can-
induce-self-destruction-.html 
 
 
 
 

2021-12-25 Läs hela artikeln, maskinöversättning, om DÖDAR ”VACCINERNA” som 
självklart ska STOPPAS, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Ännu en oberoende studie bekräftar att över 150 000 amerikaner 

dödats av covid-vaccinerna 

 

Bevis på kausalitet 
Det finns så många sätt att visa att vacciner orsakar dödsfall. 

1. Covid-19-vaccin: Starkt samband med kardiovaskulär död, särskilt 
hemorragisk stroke och ventrombos visar mortality odds ratio (MOR) >2 och är 
mycket statistiskt signifikant för en mängd olika biverkningar. Det kan inte 
hända av en slump. 

2. Om covid-vacciner: varför de inte kan fungera och ovedersägliga bevis på 
deras orsakande roll i dödsfall efter vaccination 

3. Obduktionsarbetet av Dr Peter Schirmacher i Tyskland 
4. Jessica Roses analys av VAERS-data som visar dosberoende (graferna är 

tänkta att se likadana ut på Dos 1 och Dos 2 om vaccinerna inte dödar 
människor) 

5. De övriga 8 andra analyserna som listas i denna artikel 

https://doctors4covidethics.org/replay-gold-standard-covid-science-in-practice-interdisciplinary-symposium-ii-december-10-2021/
https://doctors4covidethics.org/replay-gold-standard-covid-science-in-practice-interdisciplinary-symposium-ii-december-10-2021/
https://rumble.com/vr8zfm-prof.-arne-burkhardt-md-covid-19-vaccines-can-induce-self-destruction-.html
https://rumble.com/vr8zfm-prof.-arne-burkhardt-md-covid-19-vaccines-can-induce-self-destruction-.html
https://npojip.org/english/MedCheck/Med%20Check%20Tip-20-2021-08&12.pdf?fbclid=IwAR2oX2r4AGojcj3X5-uEMLo3gi6hn_cFthpyoGMg9VjfplVwHeynsHMY95E
https://npojip.org/english/MedCheck/Med%20Check%20Tip-20-2021-08&12.pdf?fbclid=IwAR2oX2r4AGojcj3X5-uEMLo3gi6hn_cFthpyoGMg9VjfplVwHeynsHMY95E
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf


 
LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
https://stevekirsch.substack.com/p/yet-another-independent-study-confirms 
 
 
 
 

 

Varför beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges 
riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 
Regioner med flera bl.a. tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, kommuner och 
regioner(fd landsting) generell och systematisk skolmedicinsk yrkes skadar och yrkes 
dödar KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET av mänskligheten 
och nationen Sveriges FOLK & BARN? 
 
Varför undanhåller dessa ovanstående opartisk, saklig och objektiv 
information och upplysning från spets specialist sakkunniga som är synnerligen 
TROVÄRDIGA för nationen Sveriges FOLK & BARN? 
 
Varför undanhåller dessa ovanstående att de sk ”vaccinerna” bevisligen är ett 
enormt gigantiskt BEDRÄGERI & MEDICINSKT EXPERIMENT, som 
marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, de sk 
”vaccinerna” är toxiska  genterapi injektioner och genetiskt experiment, där 
försöksråttorna är de ”vaccinerade”, som undanhållits avsiktligt och planerat grovt 
uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament nationen Sveriges FOLK & BARN 
 
 

Alltså ett GIGANTISKT BEDRÄGERI som generellt och systematiskt i 

KRIMINELL skolmedicinsk yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet 

som synes kommer förinta stora delar av mänskligheten och nationen Sveriges 
FOLK & BARN. Fakta & Bevis för att de sk ”vaccinerna” skadar och dödar 
mänskligheten är sedan tidigare otaliga gånger delgivna bl.a. Sveriges alla 
riksdags ledamöter i Sveriges riksdag i massutskicken från undertecknad. 

 

 

DÖDAR ”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS 

Publicerat 2021-12-25 om skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”, citat 

AND THEY ARE KILLING OUR CHILDREN 

 
https://www.facebook.com/mikaelnordfors/videos/669308720740528 

https://stevekirsch.substack.com/p/yet-another-independent-study-confirms
https://www.facebook.com/mikaelnordfors/videos/669308720740528


OM SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” YTTERLIGARE MER FAKTA 

& BEVIS AV FÖRMODLIGEN VÄRLDENS MEST PUBLICERADE 

VIROLOGIPROFESSOR SUCHARIT BHAKDI 

Publicerat 2021-12-25  måste ses videon Det här är världens mest publicerade 
virologiprofessor, Sucharit Bhakdi,  denne virologiprofessor Bhakdi är opartisk, 
saklig och objektiv världskänd spets specialist sakkunnig och synnerligen 
TROVÄRDIG, som i denna ca 17 minuters video bl.a. delger om, ca 2:52 in i videon; 
att citat 

 
….THESE ”VACCINES” ARE KILLING THE YOUNG AND THE OLD 

https://www.facebook.com/mikaelnordfors/videos/669308720740528 
 
Videon finns också här 
https://doctors4covidethics.org/dr-explains-basic-immunology/ 
 
https://rumble.com/vr4tei-dr.-bhakdi-explains-basic-immunology.html 
 
 
Du kan se ytterligare flera videos från/av Doctors For Covid Ethics här 
https://rumble.com/c/c-1238333 
 
Du kan läsa ytterligare mer på deras internet sida Doctors For Covid Ethics här 
https://doctors4covidethics.org/ 
 
 
 

Denna vägledande princip för medicinsk etik och de återstående 

delarna av Nürnbergkodexen har alla kränkts under skandalen med 

covid-19. Efter att ha brutit mot dessa principer i nästan två år utan 

att visa någon ånger måste förövarna nu tvingas på knä. 

 

https://www.facebook.com/mikaelnordfors/videos/669308720740528
https://doctors4covidethics.org/dr-explains-basic-immunology/
https://rumble.com/vr4tei-dr.-bhakdi-explains-basic-immunology.html
https://rumble.com/c/c-1238333
https://doctors4covidethics.org/


 
2021-12-25 Det sprider sig över HELA VÄRLDEN om Corona bedrägeriet/Brott 
Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN. 
 
Alltså det som beskyddats av Sveriges Regering och deras medlöpare, 
Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 
21 Regioner, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och anställda tjänstemän/kvinnor inom 
stat, kommuner och regioner, och inte att förglömma SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och 
stora delar av fria alternativa internetmedia, du förstår strax mera, 
maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE I 
ALLA DINA NÄTVERK, citat 
 

Högt uppsatta personer inom folkhälsan anklagas för 

folkmord i ett historiskt klagomål till Internationella 

brottmålsdomstolen 
 
Deras oansvariga politik för underkuvande har berövat människor grundläggande 
mänskliga rättigheter och lika möjligheter. De anklagade har använt sig av 
medicinska bedrägerier, som begåtts med hjälp av falskt kalibrerade PCR-tester, för 
att sprida en berättelse som bara stärker deras egen makt och kontroll över 
människors liv.  
 
Deras brist på effektiva behandlingar, lösningar för immunsystemet och deras censur 
av den naturliga immuniteten har härjat principen om informerat samtycke, bidragit till 
iatrogena fel och orsakat oavsiktlig separation, isolering, medicinska felbehandlingar 
och felaktiga dödsfall.  
 
Deras politik har tvingat fram bevisligen farliga genetiska experiment på 
människor med hjälp av diskriminering, segregation och hot mot ens 
försörjning. Dessa svarande har underminerat rättsstaten i nästan två år och 
förstört oräkneliga liv. 
 

Historiskt åtal dokumenterar olika brott mot mänskligheten och 

brott mot Nürnbergkodexen. 

Folkhälsovårdstjänstemän har tvingat människor att använda PCR-tester som 
är "helt opålitliga" som diagnostisk standard, vilselett människor och 
fördunklat uppgifter. Dessa tester har kalibrerats på ett bedrägligt sätt och 
använts för att artificiellt blåsa upp antalet fall och dödsfall av covid-19 för att 
upprätthålla ytterligare medicinskt tyranni och berövande av individuella 
rättigheter. 
 
Effektiva behandlingar som hydroxiklorokin och ivermectin har undertryckts, 
vilket har lett till immunsvikt och allvarlig sjukdom. Detta ledde i sin tur till att 
man blev beroende av läkemedel som orsakar njursvikt och därefter beroende 
av respiratorer som orsakar oxidativa skador och cytokinstorm, vilket skadar 
lungorna och ökar risken för att patienterna ska drabbas av livshotande 
lunginflammation och död. 
 



Den första principen i Nürnbergkodexen är att en person måste vara 

villig och ge sitt informerade samtycke till att få behandling och 

delta i ett experiment.  

Det är meningen att personen ska aktivera sin valfrihet utan ingripande, antingen 
genom tvång, bedrägeri, bedrägeri, hot, uppmaning eller någon annan typ av 
bindning eller tvång. Denna vägledande princip för medicinsk etik och de 
återstående principerna i Nürnbergkodexen har alla kränkts under skandalen 
med covid-19. Efter att ha brutit mot dessa principer i nästan två år utan någon 
ånger måste förövarna nu tvingas på knä. 
 
Dessutom har de tilltalades låsningspolicy inte bevisligen förändrat 
infektionsförloppet i allmänheten och har orsakat "rikedom och förstörelse av 
företag, tillsammans med en kraftig ökning av ChildLine-samtal från barn som 
gjorts mer sårbara på grund av destruktiv folkhälsopolitik. Svarandens 
accepterande av vaccinpass har infört en medicinsk apartheid som kränker 
individers medicinska integritet och kroppsautonomi genom diskriminering, 
segregation och andra illvilja.  
 

Deras politik har ålagt barn psykisk skada och allvarligt 

berövat folkets fysiska frihet , i "brott mot grundläggande regler i 

internationell rätt."  

Dessa överträdelser inkluderar rese- och samlingsförbud och påtvingad 
karantän och självisolering utan vederbörlig rättsprocess. 
 

Den första principen i Nürnbergkoden är en vilja och informerat 

samtycke från personen att få behandling och delta i ett 

experiment. Personen är tänkt att aktivera valfriheten utan ingripande, 

antingen genom våld, bedrägeri, bedrägeri, hot, uppmaning eller någon annan 
typ av bindning eller tvång.  
 
Denna vägledande princip för medicinsk etik och de återstående delarna av 
Nürnbergkodexen har alla kränkts under skandalen med covid-19. Efter att ha 
brutit mot dessa principer i nästan två år utan att visa någon ånger måste 
förövarna nu tvingas på knä. 
 
Läs hela åtalet på nätet . 
 
LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
 
https://www.afinalwarning.com/580789.html 
 
 
 
 
2021-12-25 spets specialist sakkunnig världskände opartiske, saklige och objektive 
dr Peter McCullough med högsta TROVÄRDIGHET delger världen om sanningen 
och verkligheten utifrån FAKTA & BEVIS , maskinöversättning, citerar lösryckta delar 
ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK om skadar och 

http://liberty.news/
https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf#page=25
https://www.afinalwarning.com/580789.html


DÖDAR ”VACCINERNA” som generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkes 
skadar och yrkes dödar verksamhet är det största och farligaste hotet mot 
mänskligheten i mänsklighetens historia, citat 

Covid-vacciner "den farligaste utrullningen av biologiska läkemedel i 

mänsklighetens historia", säger Dr. Peter McCullough 

 

 Vid ett nyligen genomfört onlinesymposium om covid-vetenskap som organiserades 

av Doctors for COVID Ethics, presenterades de mest detaljerade bevisen hittills mot 
Wuhan coronavirus (Covid-19) "vaccination" för världens övervägande. 
 
Denna internationella grupp, som länge har motsatt sig massutbyggnaden av Fauci-
influensa-skott, hävdade att det mänskliga immunförsvaret, provocerat av 
injektionerna, kan sluta attackera sina egna vävnader (autoimmun sjukdom) när det 
upptäcker närvaron av syntetiska spikproteiner. 
 
Otal tusentals dödsfall har redan inträffat från detta, även om de flesta av dem 
aldrig kommer in i regeringens databaser. Många föredragshållare, inklusive Dr. 
Peter McCullough, som också länge har stått emot injektionerna , avslöjade 
vetenskapliga bevis för att stödja dessa och andra påståenden. 
 
 

Hur mycket mRNA-gift kan kroppen hantera innan den går kaput? 
Den kanadensiske mikrobiologen och professorn Dr. Michael Palmer sammanfattade 
Burkhardts presentation genom att förklara att alla med ärlig medicinsk utbildning 
tydligt kommer att se "hur förödande effekten av dessa vacciner kan vara, åtminstone 
hos dem som dör efter vaccinationen." 
 
"Vi vet också nu varför myndigheterna var mycket tveksamma till att obducera 
sådana offer," tillade Palmer. 
När det gäller varför vissa människor inte drabbas av ett så extremt öde efter 
injektion, varnade Palmer för att den totala livstidsdosen av budbärar-RNA-toxiner är 
begränsad, vilket tyder på att det varierar från person till person. 
 
På grund av brist på experimentella data är det okänt vilka dessa trösklar är. Och 
enligt Palmer är detta "en av de stora skandalerna med dessa vacciner, att inga 
ordentliga toxicitetsstudier har utförts." 
Vi vet från djurstudier att innehållet i stickorna inte finns kvar på injektionsstället. De 
cirkulerar i hela kroppen och kombineras med receptorer och fodrar blodkärlen, vilket 
hos många människor orsakar koagulering och överdriven blödning. 
 
De långsiktiga riskerna med detta är vad som verkligen kommer att vara talande när 
innehållet i stötarna verkligen tar sig igenom människors kroppar på lång 
sikt. Utbredd död av till synes ingen specifik orsak kommer sannolikt att inträffa under 
de kommande månaderna och åren. 
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
https://www.afinalwarning.com/580954.html 
 
 
 
 

https://www.lifesitenews.com/opinion/the-most-detailed-evidence-yet-of-the-devastating-damage-covid-jabs-can-do/
https://naturalnews.com/2021-12-03-covid-vaccine-induced-diseases-public-health-threat.html
https://www.afinalwarning.com/580954.html


FAKTA & BEVIS 

PCR BEDRÄGERIET/CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN 

Du kan läsa om vad som i börja av december 2021 lämnades in till den 
internationella brottmåls domstolen i Haag, publicerad på engelska, 
maskinöversättning(som du själv kan göra på sidan), denna inlaga kunde 
förmodligen likaväl gällt för Sverige, nu i fokus Storbritannien med flera 
anmälda till domstolen 

 

Citat 

En av de bästa sammanfattningarna av coronabluffen. 

Baserat på de omfattande anspråken och den bifogade dokumentationen anklagar vi 
de som är ansvariga för ett flertal kränkningar av Nürnbergkoden, brott mot 
mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott i Storbritannien, men inte 
begränsat till individer i dessa länder. 
Slut citat 
 
Publicerat 2021-12-25 LÄS HELA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, 
citerar lösryck mycket viktig del ur inlagan, som bl.a. GROVT PLANERAT & 
UPPSÅTLIGT UNDANHÅLLITS AV SS(Staten Sverige), Sveriges regering och 
deras medlöpare, Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och 
Regioner, Sveriges alla 21 REGIONER(fd landsting) och 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN med flera avsiktligt planerat grov uppsåtligt 
utifrån enorma ekonomiska incitament i ett gigantiskt BEDRÄGERI, 
MEDICINSKT EXPERIMENT & Brott Mot Mänskligheten, som undanhållits 
nationen Sveriges FOLK & BARN av bl.a. SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora 
delar av fria alternativa internetmedia och stor bloggare,  citat 

One of the best summaries of the corona hoax. 

 
Maskinöversättning 
 
3.3 "Vacciner" mot Corona-viruset 
är en innovativ medicinsk behandling som endast har fått ett tillfälligt tillstånd enligt 
förordning 174 i lagen om föreskrifter om humanmedicinska läkemedel (2012). 
Behandlingens långsiktiga effekter och säkerhet hos mottagarna är okända. Det är 
viktigt att notera att Coronavirusets "vacciner" är världens första introduktion av den 
syntetiska m-RNA-tekniken och att alla tidigare immuniseringar fungerade på ett helt 
annat sätt, genom att ett inaktiverat eller försvagat virus introducerades i kroppen för 
att utlösa en naturlig väckning av immunförsvaret mot det. De risker som denna 
nyskapande medicinska behandling medför, såsom de beskrivs i detalj av dr Mike 
Yeadon, bifogas härmed som bilaga 1 till denna begäran. 
 
4 Alla fas 3-försök med COVID-19-vaccin pågår och kommer inte att avslutas förrän i 
slutet av 2022/början av 2023. Vaccinerna är därför för närvarande experimentella 
och det finns endast begränsade uppgifter om säkerhet på kort sikt och inga 
uppgifter om säkerhet på lång sikt för vuxna. Dessutom använder de en helt ny 
mRNA-vaccinteknik som aldrig tidigare har godkänts för användning på människor. 
MRNA är i praktiken en pro-drog och man vet inte hur mycket spikprotein en individ 
kommer att producera. Eventuella sena effekter kan ta månader eller år innan de 



visar sig. De begränsade barnförsök som hittills genomförts är helt undermåliga för 
att utesluta ovanliga men allvarliga biverkningar. 
 
5 Covid-19-"vaccinerna" uppfyller inte kraven för att kategoriseras som 
vacciner och är i själva verket genterapi (bilaga 8). Merriam-Webster-ordboken 
ändrade i tysthet definitionen av termen "vaccin" för att inkludera komponenterna i 
COVID-19 m-RNA-injektionen. Definitionen av vaccin ändrades specifikt på grund av 
Covid-19-injektionen den 5 februari 2021. Dr Mike Yeadon, som är medsökande i 
denna ansökan, hävdar att påståenden om att Covid-19-injektionerna är ett "vaccin" 
är en offentlig manipulation och en felaktig framställning av kliniska uppgifter. 
 
3 
behandling. Det är inte en vaccination. Det är inte att förbjuda infektion. Det är inte 
en anordning som förhindrar överföring. Det är ett sätt genom vilket din kropp tvingas 
till att producera toxinet, som sedan påstås vara en metod som gör att din kropp på 
något sätt vänjer sig vid att hantera det, men till skillnad från ett vaccin, som utlöser 
ett immunsvar, är detta ett sätt att utlösa skapandet av toxinet". MRNA använder 
cellens maskineri för att syntetisera proteiner som ska likna virusets SPIKE-protein, 
vilket är vad det använder för att ta sig in i cellerna via ACE2-receptorn. Dessa 
proteiner identifieras sedan av immunsystemet, som bildar antikroppar mot dem. Det 
verkliga bekymret är att dessa proteiner skulle kunna ackumuleras i kroppen, särskilt 
i områden med hög koncentration av ACE2-receptorer, t.ex. könskörtlarna. Om 
immunförsvaret sedan angriper den plats där de ackumuleras kan man ha att göra 
med ett autoimmunt tillstånd. 
 
6 PCR-tester 
I en granskning från Centre for Evidence-Based Medicine vid University of Oxford 
(bilaga 2) konstaterades att det vanliga PRC-testet är så känsligt att det kan 
upptäcka gamla infektioner genom att plocka upp fragment av döda virusceller. PCR 
utvecklades ursprungligen för att upptäcka förekomsten av DNA och RNA i biologiska 
prover, men även dess Nobelprisvinnande uppfinnare Kary Mullis förklarade att 
PCR aldrig var avsedd att diagnostisera en sjukdom. Den upptäcker helt enkelt 
förekomsten av specifikt genetiskt material, vilket kan tyda på en infektion eller inte. 
Som dr Kary Mullis uttryckte det kan PCR-tekniken hitta nästan vad som helst hos 
vem som helst. PCR-testet använder sig av amplifieringscykler för att hitta 
viralt RNA. Provet amplifieras upprepade gånger kemiskt för att öka RNA-kopiorna 
tills de kan upptäckas. Varje "cykel" av förstärkning fördubblar antalet molekyler i 
provet. Om man kör tillräckligt många cykler kan man effektivt hitta en enda molekyl 
av vilket ämne som helst. Public Health Englands (PHE) policy bekräftar att 
tröskelvärdet för cyklerna bör ligga runt 25,6 och om maskinen måste köra mer än 
25-35 cykler (bilaga 2a) för att få provet till testets detektionsgräns finns det inte 
tillräckligt med virus i provet för att ha någon klinisk betydelse. 
 
Parallellt med 1930-talets Tyskland 

34a Det finns flera överlevande från den tyska förintelsen som drar skarpa paralleller 
mellan Covid-restriktioner och början av förintelsen. Ett öppet brev skickat 
till; European Medical Agency (EMA), The Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency (MHRA), Storbritannien, The Australian Health Regulation 
Agency, (AHPRA), Therapeutic Goods Administration (TGA), Australien, Medsafe, 



Nya Zeeland och Federation of Medical Regulatory Myndigheter (FMRAC), Kanada 
(bilaga 50) anger, 

"Vi, som överlevde de grymheter som begicks mot mänskligheten under andra 
världskriget, känner oss skyldiga att följa vårt samvete. ... En annan förintelse av 
större omfattning äger rum framför våra ögon. Vi uppmanar er att stoppa detta 
ogudaktiga medicinska experiment 

15 

mänskligheten omedelbart. Det är ett medicinskt experiment som 
Nürnbergkoden måste tillämpas på.” ( Rabbi Hillel Handler, Hagar Schafrir, 
Sorin Shapira, Mascha Orel, Morry Krispijn et al) 

2. 34b   Under en intervju med Dr Reiner Fuellmich (bilaga 51) utgår från 
Förintelsens överlevande Vera Sharav sin erfarenhet under Nazityskland för 
att bilda sitt perspektiv på vad som händer i världen idag. Under intervjun 
fortsätter hon med att säga: 

3. 34c ”Under den nazistiska regimen utplånades moraliska normer 
systematiskt. Läkarkåren och institutionerna förändrades radikalt, akademisk 
vetenskap, militär, industri och klinisk medicin var tätt sammanvävda, som de 
är NU. Det nazistiska systemet förstörde ett socialt samvete i folkhälsans 
namn. Kränkningar mot individer och klasser av människor 
institutionaliserades. Eugenikdriven folkhälsopolitik ersatte läkarens fokus på 
individens bästa. [Den] tyska läkarkåren och institutionerna var 
perverterade. Tvångsåtgärder för folkhälsopolitiken kränkte individuella 
medborgerliga och mänskliga rättigheter. Kriminella metoder användes för att 
genomdriva politiken.  

Nazistisk propaganda använde rädsla för smittsamma epidemier för att 
demonisera judar som spridare av sjukdomar, som ett hot mot 
folkhälsan...en nd idag, en del börjar förstå varför det tyska folket inte stiga 
upp, höll rädslan dem från att göra det rätta.  

Medicinska mandat är ett stort steg bakåt mot en fascistisk diktatur och 
folkmord. Regeringens föreskrifter, medicinska ingripanden, dessa 
undergräver vår värdighet såväl som vår FRIHET... . 

Den skarpa lärdomen av Förintelsen är att närhelst läkare slår sig samman 
med regeringen och avviker från sitt personliga, professionella, kliniska 
engagemang för att inte skada individen, så kan medicinen förvandlas från ett 
helande, humanitärt yrke till en mordisk apparat... Det som skiljer Förintelsen 
från alla andra massfolkmord är den avgörande roll som det medicinska 
etablissemanget, hela det medicinska etablissemanget, spelar.  

Varje steg i den mordiska processen stöddes av det akademiska, 
professionella medicinska etablissemanget. Läkare och prestigefyllda 
medicinska sällskap och institutioner gav legitimitet till barnmord, 
massmord på civila.  



T4 var det första industrialiserade medicinska mordprojektet i historien. De 
första offren var handikappade tyska spädbarn och barn under 3 år.... Nästa 
offer var psykiskt sjuka, följt av äldre på äldreboenden. De mordiska 
operationerna var metodiska och följde protokollet mycket, mycket 
noggrant. " 

 
73. 74   Dessutom håller ett stort antal vaccinerade personer på att bli 

allvarligt sjuka och riskerar att dö av immunsystemsvikt, 
antikroppsberoende förstärkning, inom en snar framtid (bilaga 34) 

(b) Utrotning: 

74. 75  Det finns goda skäl att anta att en stor andel av den brittiska 
befolkningen (och världens befolkning) nu löper risk att antingen 
drabbas av allvarlig sjukdom eller att dö på grund av de senaste mRNA-
"vaccinerna". Djurstudier utförda 2012-2013 (bilaga 35 och 36) för att 
testa mRNA-vacciner visade att de flesta djur dog inom 2 veckor efter att 
de mottagit behandlingen, vilket motsvarar 1,5 år för människor.  

De vaccinerade har exponerats för samma "konstgjorda spikprotein" 
som viruset. Både viruset och vaccinerna har visat sig kunna förändra 
mänskligt DNA (bilaga 37). Det är osannolikt att immunsystemet 
någonsin kommer att återgå till vad det var efter att ha fått en covid-
"vaccination". Flera immunologer och vaccindesigners på hög nivå, 
inklusive medsökande på denna begäran Dr Mike Yeadon, har varnat, i 
värsta möjliga scenario, 

 

ARTIKEL 8 – Krigsförbrytelser 

87. 87   Kontextuellt inslag i ett krigsbrott - Vi uppger för dig att ett hemligt krig har 
förts mot folket i Storbritannien (och världen) genom frigivningen av det 
biologiska vapnet SARS-Cov-2 och det ytterligare biovapnet, m- RNA 
genterapi "vacciner". Vi hävdar att folket i Storbritannien (och världen) är 
under systemisk attack från de som släppt de tidigare nämnda biologiska 
vapnen och av de individer inom den brittiska regeringen och internationella 
ledare mot vilka vi har väckt denna begäran, som försöker tjäna samma 
agenda. Vi hävdar därför att den kontextuella delen av ett krigsbrott har 
uppfyllts och att de påstådda brotten ägde rum inom ramen för en 
internationell och icke-internationell väpnad konflikt. 

88. 88   Mens Rea-element: Vi hävdar vidare att medlemmarna i den brittiska 
regeringen och internationella internationella ledare mot vilka vi har väckt detta 
klagomål, medvetet arbetar på uppdrag av denna globala agenda för 
avfolkning genom de biologiska vapnen som kallas SARS-Cov-2 och m-
RNA "vaccinerna". Vi hävdar därför att medlemmarna i den brittiska 
regeringen och världsledare mot vilka vi har väckt detta klagomål har både 
kunskap och uppsåt med avseende på dessa påstådda brott. 



89. 89   Domstolen ska ha jurisdiktion med avseende på krigsförbrytelser, särskilt 
när de begås som en del av en plan eller policy eller som en del av en 
storskalig begång av sådana brott. 

 

90. (i) Uppsåtligt dödande: 

91. 91   - Vi har tillhandahållit statistiska uppgifter om dödsfrekvensen för 
"vaccinerna" som dödar en relativt stor andel av mottagarna, med 
antalet som ökar som ett resultat av att fler "vaccinationer" 
administreras, det är en logisk slutsats att den fortsatta användningen av 
dessa " vacciner utgör ett uppsåtligt dödande. Även om offren till 
övervägande del är äldre har vi också en relativt hög andel dödsfall och 
skador för yngre och friskare människor. 

92. 92   - Vi har tillhandahållit bevis för att användningen av 5 gånger den 
rekommenderade mängden Midazolam för patienter på vårdhem motsvarar 
uppsåtligt dödande 

93. 93   - Grafenhydroxid i vaccinerna 

(ii) Tortyr 

94. 94   - Cov-SARS-2-viruset är ett mänskligt skapat "gain of function-virus". Det 
skapades som ett "biologiskt experiment" vid Wuhan Institute of Virology 
under en period på minst 10-15 år, enligt omfattande dokumentation som 
bifogas här. Viruset släpptes, antingen av en olycka eller avsiktligt. 

95. 95   - Utvecklingen av ett sådant biologiskt vapen är ett brott i sig. 

96. 98   - De så kallade vaccinerna är endast godkända för akut användning, 
och den massiva användningen av dessa genterapiläkemedel utgör det 
största biologiska experimentet i mänsklighetens historia och orsakar en 
irreversibel förändring av DNA:t genom vaccinationen. 

97. 99   - Ett sådant experiment på vårt DNA är det värsta brott som 
någonsin begåtts mot mänskligheten, helt utan informerat samtycke. 

98. 102   - Vaccinerna har bevisats döda och orsaka stora hälsoskador, 
endast baserat på korttidseffekterna. 

110   - Folket i Storbritannien (och hela mänskligheten) är för 

närvarande under attack genom dessa drakoniska åtgärder och 

biologisk krigföring, som är en integrerad del av en psykologisk och 

ekonomisk krigföring. 

109. 112   - Det finns en tidslinje som går tillbaka till 1990-talet och det 
första SARS1-viruset, vad gäller MERS-viruset. Och till både amerikansk 



militär biologisk forskning (DARPA), kopplad till franska, brittiska, 
australiensiska och till stor del de kinesiska ansträngningarna som 
gjorts under mer än 15 år. 

110. 113   - Det finns en tydlig koppling till den så kallade globalistiska 
eliten, Club of Rome, WEF (Davos Group), globalistiska politiker, de 
största kapitalisterna på jorden, och deras plan för Agenda 2030 (FN), 
WHO och " den stora återställningen”. 

111. 114   - Dessa människor har tydligt talat om ett behov av en stor 
global avfolkning, och bland andra Bill Gates har uttalat att 
Vaccinationerna är ett sätt att göra det. 

112. 115   - Gain of Function-manipulation av viruset har gett viruset 
egenskaper som gör att det kan spridas 10-20 gånger jämfört med SARS 
1 och MERS och alla andra Corona-virus. Forskarna bakom denna vinst 
av funktionsforskning har skapat ett farligt syntetiskt virus, som 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk 

 

https://www.medicdebate.org/node/2646?language=en 
 
 
 
 
Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

Advokat dr Reiner Fuellmich avslöjar och delger om sanningen och 

verkligheten om ”vaccinerna” det största och värsta MEDICINSKA 

EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen 

Sveriges Folk och Barn i Sveriges historia 

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-
ulf-bittner.html 
 
 
 
 

Detta fullständiga VANSINNE beskyddas av SVERIGES RIKSDAGS 

alla ledamöter och dessa är uppenbart stolta för att vara delaktiga i det 

STÖRSTA MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET i Sveriges historia.  
 
 

FÖLJ PENGARNA SÅ FÖRSTÅR DU VARFÖR SVERIGES RIKSDAGS 

ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR DETTA ENORMA KRIMINELLA BEDRÄGERI 

& STÖLD/FÖRSKINGRING AV SKATTEMEDEL MOT SVERIGES FOLK & BARN. 
 
 

https://www.medicdebate.org/node/2646?language=en
https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html
https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html


”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & 

SYSTEMATISKT I SKOLMEDCINSINSK YRKES DÖDAR OCH YRKES 

SKADAR VERKSAMHET! 

 
Och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras 
medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och 
Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, arbetsgivaren och de anställda läkarna 
och sjuksköterskorna, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria 
alternativa internet media med flera, bl.a. då anställda tjänstekvinnor/män inom 
stat, regioner och kommuner. 
 
 

Vilket lagstöd finnes för att beskydda  

 
- yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen, globalt 

och nationellt, var i svensk lagstiftning finns lagstödet i Sveriges för  
-  
- att beskydda den kriminella vaccin och 

läkemedelsindustrins/skolmedicinens uppenbart bevisade yrkes dödar 
verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” 
och sk mediciner? 

 

 

 

Hur många är inte psykopater/sociopater inom Sveriges regering och 

Sveriges riksdag?  

 
Synnerligen befogad frågeställning eftersom ”vaccinerna” skulle varit 
STOPPADE för länge sedan utifrån FAKTA & BEVIS redovisade i 
massutskicken över tid. 

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER 

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på 
om det smittar. -- Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av 
befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 
procent. – De ljuger hela tiden -- Kännetecken för en psykopat är den totala 
avsaknaden av skuldkänslor -- det är lättare för en psykopat att gömma sig i 
offentlig sektor tack vare den politiska miljön 
https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden 
 
 
 

 

 
 

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden


Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, 

som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING 

till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. 

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR 

REINER FUELLMICH 

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-

ulf-bittner.html 

 

 
Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har 
nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. 
den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken. 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART 

 

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 tillsammans 
med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt. 
 

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 till voulf56@gmail.com  
 
 
2021-12-29 
 
 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS 
 
 
SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA 
DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL 
YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM 
SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR 
VERKSAMHET SKA STOPPAS 
 

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html
https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html
mailto:voulf56@gmail.com


 

FAKTA & BEVIS 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %. 

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-
12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat 

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM 
Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer 
allvaret. 
  
Polisen: – Ni körde för fort! 
– Oh, jag förstår, säger kvinnan. 
– Kan jag få se körkortet. 
– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget. 
– Har ni inget? utbrister polisen. 
– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter. 
– Kan jag istället få se registreringsbeviset! 
– Tyvärr inte. 
– Varför inte? 
– Jag har stulit bilen… 
– Stulit den?! 
– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar. 
– VAD ÄR DET NI SÄGER?! 
– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla. 
 
Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter 
förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett 
polisbefäl närmar sig med dragen pistol. 
– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet. 
– Är det något problem? undrar kvinnan. 
– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren. 
– Mördat ägaren? säger kvinnan. 
– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan? 
 
Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar: 
– Är det här er bil? 
– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet 
också? 
– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har 
något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren! 
– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också? 
  

Slutsats: 

De största lögnerna går alltid hem. 

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av 
Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. 
Alla andra ILI ”försvann” under 2020. 
 

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html


Under första ILI-säsongen 2019-09-01--2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 
under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder 
 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %. 
Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 
överlevde. 
Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde. 
 
6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 
personer under 70 års ålder dog med Covid-19. 
Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid. 
 
Andra säsongen 2020-09-01--2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, 
alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av 
befolkningen 
 
Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 
överlevde av 10 000 personer- 
Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde. 
 
9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 
personer under 70 års ålder dog med Covid-19. 
 
Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre 
än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000. 
 
Tabell 1 

  

Absolute 
number 
deaths per 
age group and 
season 

    

Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
<20 years 2 12 0 
20-29 years 10 12 4 
30-39 years 18 29 0 
40-49 years 45 75 4 
50-59 years 164 213 14 
60-69 years 406 634 35 
70-79 years 1 268 2 021 108 
80-89 years 2 437 3 541 167 
90+ years 1 528 2 277 117 
0-90+ years 5 885 8 840 449 
0-69 years 645 975 57 
  
 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd 

förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet 

slapp Covid-19 helt.  



 
Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats 
genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3. 
 
En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag. 

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE 

av vitamin D3 per dag. 

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L 
vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla 
InfluensaLika Infektioner (ILI). 
  
Björn Hammarskjöld 
Assisterande professor i pediatrik 
 
Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-
12-02 
Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar 
Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 
Lakartidningen.se 2020-05-07 
Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3 
 
Slut citat, källa till ovan citerat 
SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA 
DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL OCH 
NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR 
OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS 
https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-
hem.html 
 
 
 
 
 
SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA 
DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL 
YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM 
SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR 
VERKSAMHET SKA STOPPAS 
 
 

FAKTA & BEVIS 

 
 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav 

upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och 

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html
https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html


EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor 

aldrig mer skulle kunna äga rum. 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss… 
 
 
 
Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 
2021-12-04 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat 

MENGELES STORA SVARTA SKUGGA ÖVER OSS 
Kommentar till Läkartidningen som refuserades. 
Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten 
Lakartidningen.se 2021-11-16 
 
Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är 
frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. 
Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är 
frisk. Man smittar inte!  
 
 

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar 

på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort 

hot.  

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det 
diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att 
tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 
2 kapitlet 5 och 6 §§. 
 
 

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad 

eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara 

"Sekretess!" 

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens 
registreras i huvudet hos någon överordnad 
 
Att offentlig verksamhet strider mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st 
och mot 1 kapitlet 9 §. 
 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till 

Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att 

Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga 

rum. 

 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss… 
 
Din kommentar är inskickad 

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-over-oss.html


 
Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, 
 
Slut citat, källa till ovan citerat 
https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-
over-oss.html 
 
 
 
 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången: 

 
”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?" 
 
Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med 
människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, 
kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra 
för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt 
att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.” 

 

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 

vitamin brist och detta får effekten att nationen Sveriges 

medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är 
enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella 
vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen! 
 

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART 
INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES 
RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, 
FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH 
LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE! 
 
Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn 
Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av 
Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även 
om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket 

VITAMIN D3 STARTDOS 

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html 
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SVERIGE GRANSKAS 

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef 

Britta Ekman om D3 vitamin 

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och 
”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes 
Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta 
Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet. 
 
Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. 
Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och 
korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det 
uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade 
samtalet finns registrerad; 
Till: voulf5610@gmail.com 
Ämne: VB: Svar på e-post 
Prioritet: Hög 
 
För din kännedom 
Från: Britta.Ekman@slv.se [mailto:Britta.Ekman@slv.se]  
Skickat: den 13 januari 2021 09:56 
Till: voulf56@gmail.com 
Ämne: Svar på e-post 
 
Hej, 
Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har 
registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och 
rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att 
ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Britta Ekman 
Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor 
Undersökning och vetenskapligt stöd (UV) 
 
 
Box 622, 751 26 Uppsala 
018-17 55 16  
www.livsmedelsverket.se 
 
LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN 
VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
 
https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963 
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Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat 

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala 

med politiker men förbered er på civilt motstånd 

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia 

rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik 

stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen 

hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker 

men förbereda sig på nästa steg. 

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara 

några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är 

första steget. 

Läs mer och sprid vidare 

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-

information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/ 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES 

RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA! 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och 

riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl 

informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt 

valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner. 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant 

beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef 

och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta 

fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och 

generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom 

Sverige. 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner 

delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & 

DÖDAR YRKESVERKSAMHET? 

 

https://palbergstrom.com/news/2021-08-16/the-truth-about-the-economy-banks-covid19-vaccine-id-and-the-great-reset-in-220-min
https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/
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VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES 

KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & 

UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA 

EXPERIMENTET 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT 

EXPERIMENT -- SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT 

EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT 

MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa 

internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och 

Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh 

och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige. 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och 

Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av 

Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner? 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner……… 

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket 

allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-

sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/  

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET 

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar 

och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens 

historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och  

- att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända 

sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags 

alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens 

massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och 

BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara 

underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol. 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/


Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda 

riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-

riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-

02/ 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT 

ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!  

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om 

medicinska experiment utan samtycke.  

COVID-19 "vacciner" är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.  

 

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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