
Detta är GODA NYHETER angående det bedrägeri som, den så 
kallade, pandemin, masker, social distansering, lockdown, 

vaccinpass, *asymptomatisk har visat sig vara. 
 
    Nyheterna fylls på från botten och upp.  

 

    Om ni själva stöter på några GODA NYHETER angående detta pågående bedrägeri får ni 

gärna maila mig. Ge mig då dokumentet, eller videon och var det sägs, så jag snabbt kan hitta 

det och verifiera det. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Summary of findings of the Corona Investigative Committee 
Framförd av Reiner Fuellmic 
JAG UPPMANAR ER ATT LYSSNA PÅ HELA!!!!! 

Källa: 

https://www.bitchute.com/video/hx1ksGkSwOBR/  
NGO = Non Government Organisation 
WEF = World Economic Forum 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Facebook stäms nu i en grupp talan (Class action). Detta för att ha samarbetat med Biden- 
administrationen och censurerat inlägg för deras räkning. 
(Allt kan höras i detalj mellan 11:15-11:30, videon nedan) 

Källa: 

https://swebbtv.se/w/5nqMnrJisjtqM72KD8EwhL  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Röster i USA höjs nu för att avsätta och åtala Anthony Fauci (USAs Anders Tegnell). Detta för att 
han medvetet ljugit i kongressförhör. 
(Allt kan höras i detalj mellan 11:45-13:05, videon nedan) 

Källa: 

https://swebbtv.se/w/5nqMnrJisjtqM72KD8EwhL  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9/9-21 är det som finns nedan sammanställt av mig. 

    ”Justitiedepartementet (USA) meddelade  idag att ordföranden för avdelningen för kemi och 
kemisk biologi vid Harvard University och två kinesiska medborgare har åtalats för att ha bistått 
Folkrepubliken Kina. ”  

Källa: 

https://t.me/covidvaccineadveffect/57661 

 

https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-

charged-three-separate-china-related 

Notering av mig: Jag är inte helt säker på om detta, direkt, berör coronaskandalen. Men det 

kan finnas samröre eftersom han har kontrakt med ett Kinesiskt institut i Wuhan. Dessutom 

finns det indikationer på att han arbetat för Gates och Rockefeller. Han är dessutom inom 

områder nanovetenskap. Det är vad injektionerna verkar vara uppbygda av. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8/9-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.  

    Christian Drusten som använt PCR tekniken på ett bedrägligt sätt. Och påstått sig vara 

Doktor och professor är fake. Det har visat sig att han donerats sin professor titel av den 

svinrika Tyska familjen Quandt, som tydligen äger BMW. 

(Allt kan höras i detalj mellan 13:25-15:30, videon nedan) 

Källa: 

https://www.bitchute.com/video/hx1ksGkSwOBR/
https://swebbtv.se/w/5nqMnrJisjtqM72KD8EwhL
https://swebbtv.se/w/5nqMnrJisjtqM72KD8EwhL
https://t.me/covidvaccineadveffect/57661
https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related
https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related


Reiner Fuellmich On Covid And International Legal Developments (odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Den Tyska Corona Kommitteen har funnit att läckan från Wuhan språngbräda/startskott för 

att iscensätta den plan som, man lyckats konstatera, har funnits i minst 10 år. Rockefeller 

faundation Bill Gates och andra är involverade.  
(Allt kan höras i detalj mellan 16:00-17:30, videon nedan) 

Källa: 
Reiner Fuellmich On Covid And International Legal Developments (odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Indien är juridiskt ute efter Bill Gates. 

(Allt kan höras i detalj mellan 50:20-50:35, videon nedan) 

Källa: 
Reiner Fuellmich On Covid And International Legal Developments (odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Den Tyska Corona Kommitteen har kommit fram till att det inte finns ett ”Emergency” 

tillstånd. Då finns det inget legalt underlag för nödgodkända vacciner eller påtvingande av 

vacciner (e.g. injektioner). Smittan är i paritet med en vanlig säsongsinfluensa och det finns 

flera alternativa behandlingar. Så det handlar om en ”fake emergency”. 

(Allt kan höras i detalj mellan 1:04:15-1:05:35, videon nedan) 

Källa: 
Reiner Fuellmich On Covid And International Legal Developments (odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2/9-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.  

    Angående de, över, 3000 mail som offentliggjors so som tillhör Anthony Fauci (USAs 

Anders Tegnell). Fauci är en huvudpersom, i alla fall i USA. I mailen kan man följa och se att 

han ljugit för det Amerikanska folket. 

(Allt kan höras i detalj mellan 24:20-30:30, videon nedan) 

Källa: 
Reiner Fuellmich - "This vaccine is about control" (odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Intressant intervju med Reiner Fuellmich, där han berättar om flera personer som kommer 

att stämmas. Och att de vet vilka som är bakom. Samt delar av strategin. 

    Han nämner nams såsom Drusten, Wieler, Tedros (chef för WHO) paret Gates, Curt Swab 

WEF (World Economic Forum etc.) 

    Det är värt att lyssna på hela denna del av videon. 
Källa: 
REINER FUELLMICH - CORONA INVESTIGATIVE COMMITTEE (odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Här är videon till den Nedreländska Undersökningskommitten som jag tidigare nämnt. 

Det är en del goda nyheter i, det faktum, att de finns och jobbar på. Samt att de har en hel del 

konkreta framsteg. 

    Det är värt att lyssna på hela denna del av videon. 

(Allt kan höras i detalj mellan 0:00-46:15, videon nedan) 

Källa: 
Session 57: Under pressure (English) (odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Reiner Fuellmich pratar här om Class action som startas upp i LA.  

    Han pratar också om 1000-tals poliser, brandmän, postanställda i San Fransisco som via 

stämningar motsätter sig obligatorisk vaccin (m.a.o. påtvingade genmodifierande injektioner). 

(Allt kan höras i detalj mellan 2:15-5:00, videon nedan) 

https://odysee.com/@voicesforfreedom:6/VFF-Webinar-Reiner-Fuellmich:7
https://odysee.com/@voicesforfreedom:6/VFF-Webinar-Reiner-Fuellmich:7
https://odysee.com/@voicesforfreedom:6/VFF-Webinar-Reiner-Fuellmich:7
https://odysee.com/@voicesforfreedom:6/VFF-Webinar-Reiner-Fuellmich:7
https://odysee.com/@FlowerPower:b/This-vaccine-is-about-control--Reiner-Fuellmich:b
https://odysee.com/@vcr_timemachine:4/REINER-FUELLMICH---CORONA-INVESTIGATIVE-COMMITTEE:3
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca57_converted_720p_english:e


    (Jag rekommenderar att lyssna på detta efterson det var svårt att få nedskrift tillräckligt 

exakt) 

Källa: 
Session 67: The Pushers (English) (odysee.com) 

    Han nämner också att dessa sessioner har c:a 2 miljoner tittare, världen över. 

Källa: Reiner Fuellmich  

 

30/8-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.  

    Information från Kanada, Japan och USA visar att fler och fler försäkringsbolag, när det 

gäller livförsäkring, vägrar att försäkra personer som har vaccinerats. Detta är för att det är för 

hög risk. 

(Allt kan höras i detalj mellan 0:00-0:35, videon nedan) 

Källa: 
Can you get life insurance if vaccinated? (odysee.com) 
 
    Jag har också hört att de t.o.m. kan vägra betala ut redan tagen livförsäkring. Detta eftersom ingen 
vet något om följderna och dessa injektioner har inte genomgått vedertagna tester och har endast 
ett nödgodkännande. 

Källa: Reiner Fuellmich 

 

Notering av mig: Varför kan det vara en god nyhet att försäkringsbolagen ser på saken på 

detta sätt? Jo, när detta sprider sig så är det ytterligare en anledning att inte ta dessa mRNA 

injektionerna, som inte är vacciner utan genmodifiering.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    En complaint (klagan) är inlämnad mot EU Kommissionen av en Italiensk kvinnlig 

advokat. 

(Allt kan höras i detalj mellan 2:10-2:20, videon nedan) 

Källa: 
Corona Investigative Committee w/ Attorney Dr. Reiner Fuellmich: 1st International Livestream 
(odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Reiner Fuellmich förklarar här hur alla advokater arbetar tillsammans. Och att situationen 

set, i stort sett, likadan ut i alla världens länder..... 

(Allt kan höras i detalj mellan 45:50-48:15, videon nedan) 

Källa: 
Corona Investigative Committee w/ Attorney Dr. Reiner Fuellmich: 1st International Livestream 
(odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Man har diskuterat, att när detta har stoppats, kommer man kanske vara tvungen att sätta 

upp en internationell domstol. Detta för att rättvisa ska kunna utkrävas. Något i stil med 

”Nurnburg Trail, second generation”. 

(Allt kan höras i detalj mellan 42:30-43:20, videon nedan) 

Källa: 
Corona Investigative Committee w/ Attorney Dr. Reiner Fuellmich: 1st International Livestream 
(odysee.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    I en intervju med Reiner Fuellmich har sagts att man även i Österrike satt upp en Corona 

Undersöknings Kommittee. 

Källa: Reiner Fuellmich  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca67_converted_720p_english:a
https://odysee.com/@shortXXvids:e/CA-43-Reiner---getting-life-insurance-:e
https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0
https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0
https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0
https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0
https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0
https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0


(denna är ändrad, 30/8, och har nu det exakta förhöret med tidsangivelse, nedan) 

    En grupp advokater i Tyskland håller på att sätta upp ett mål där man kommer att begära 

återbetalning av den TV-Radioavgift som alla Tyska hushåll betalat under de senaste 12 

månaderna till. Den Nationella Allmänna Tv-Radiosystemet har ett uppdrag, att ge verlkig 

information och verklig utbildning. Det senaste året har de bara hållit på med propaganda. 

    Man kommer sedan att använda dessa pengar för att sätta upp en ny station......  

(Allt kan höras i detalj mellan 27:10-28:30, videon nedan) 

Källa: 
Corona Investigative Committee w/ Attorney Dr. Reiner Fuellmich: 1st International Livestream 
(odysee.com) 

 

    ” The licence fee is a legally prescribed contribution for citizens, companies and institutions 

as well as for public interest bodies. For private households, the current fee is 18.36 euros per 

month. The contribution serves to finance public broadcasting service based on a contributory 

model. Deutschlandradio for the Rundfunkbeitrag (Deutschlandradio för sändningsbidraget)” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 28/8-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.     

    ”Danmark öppnar sitt samhälle helt. Från och med den 10 september tas alla 

coronarestriktioner bort.” 

Källa: 

https://www.hbl.fi/artikel/danmark-oppnar-helt-och-slopar-alla-restriktioner/ 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/denmark-to-lift-all-remaining-covid-

restrictions-on-10-september 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ”Högsta domstolen i USA har beslutat att Covid -patogenen (i detta fall, det som finns i 

injektionen som ska skapa immunitet) inte är ett vaccin, är osäkert och måste undvikas till 

varje pris - Big Pharma och Anthony Fauci har förlorat en rättegång mot Robert F Kennedy Jr 

och en grupp forskare!” 

Källa: 

https://www.bitchute.com/video/g42Ha0zqr9mh/ 

 

https://disturbeddeputy.wordpress.com/2021/08/10/the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-

that-the-covid-pathogen-is-not-a-vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-big-

pharma-and-anthony-fauci-have-lost-a-lawsuit-filed-by-robert-f/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Christian Drusten som hittat på det sätt man använder PCR testet har aldrig sett viruset. 

(2:06:25-2:06:45, videon nedan) 

Källa: 

https://odysee.com/@TruthVault:0/Reiner-Fuellmich-updates:d 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    En advokat i New York har lämnat in ett klagomål (complaint) mot Tedros (chefen för 

WHO) för folkmord. Det är vad folket i Etiopien vill straffa honom för. 

(31:54-32:06, videon nedan) 

 

     

    PCR test complaint inlämnat i New York. 

    Mer detaljer om de stämda, så kallade, ”Fact Checkers”. 

    En grupp med omkring 30 domare och åklagare i Tyskland kommer att göra samma sak 

som advokater gör. De har fattat att detta inte handlar om hälsa. En av dem har beskrivit, i 

https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0
https://odysee.com/@Truth_Comes_to_Light:6/Covid-Investigative-Committee---The-Great-Recall:0
https://www.hbl.fi/artikel/danmark-oppnar-helt-och-slopar-alla-restriktioner/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/denmark-to-lift-all-remaining-covid-restrictions-on-10-september
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/denmark-to-lift-all-remaining-covid-restrictions-on-10-september
https://www.bitchute.com/video/g42Ha0zqr9mh/
https://disturbeddeputy.wordpress.com/2021/08/10/the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-that-the-covid-pathogen-is-not-a-vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-big-pharma-and-anthony-fauci-have-lost-a-lawsuit-filed-by-robert-f/
https://disturbeddeputy.wordpress.com/2021/08/10/the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-that-the-covid-pathogen-is-not-a-vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-big-pharma-and-anthony-fauci-have-lost-a-lawsuit-filed-by-robert-f/
https://disturbeddeputy.wordpress.com/2021/08/10/the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-that-the-covid-pathogen-is-not-a-vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-big-pharma-and-anthony-fauci-have-lost-a-lawsuit-filed-by-robert-f/
https://odysee.com/@TruthVault:0/Reiner-Fuellmich-updates:d


detalj, att det har aldrig funnits någon risk att sjukvården var eller blev överbelastad. Eftersom 

denna risk inte föreligger finns det ingen grund för att utropa en pandemi. Han beskrev också 

att de åtgärder som vidtagits har skapat överväldigande skador och konsekvenser. Och att 

dessa inte bara är olagliga, utan också mot grundlagen. 

(Allt kan höras i detalj mellan 40:00-47:00, videon nedan) 

Källa: 

https://odysee.com/@TruthVault:0/Reiner-Fuellmich-updates:d 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny protest från Eric Clapton. 

https://www.bitchute.com/video/HPIhXk6LRjSl/ 

Text 

https://lyricsfa.com/2021/08/28/eric-clapton-this-has-gotta-stop-lyrics/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20/8-21 är det som finns nedan sammanställt av mig. 

    27 sjukhus lades ner i Tyskland under 2020, trots detta påstod Tyska myndigheter att 

sjukhusen var överfulla under 2020. 

    Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén kommer inom kort att köpa ett av dessa 

sjukhus för att registrera biverkningar och ta hand om dessa. Det finns en hel del läkare och 

sköterskor som säger upp sig för att sjukhusen tvingar på dem vacciner (e.g. injektioner. 

Källa: Reiner Fuellmich 18/8-21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20/8-21 är det som finns nedan sammanställt av mig. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    *Asymptomatisk är ett påhitt som uppstod i början av 2020. Det går ut på att en person 

är/kan vara smittbärare trots att han själv inte har symptom eller är sjuk. 

    Detta är falskt och det finns inga som helst godkända studier, som gjorts av en opartisk 

part. Jag tror inte (observera ”tror inte”) att det ens finns fakestudier som påstår att ett 

asymptomatiskt tillstånd finns. 

Källa: Vittne som förhörts av Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén med bl.a. 

Reiner Fuellmich  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Citizens grand jury -- Åklagare Larry Klayman presenterar åtalet mot DR Anthony Fauci. 

Källa: 
Freedom Watch (freedomwatchusa.org) 
(Scrolla ner till ” Citizens grand jury  -- Prosecutor Larry Klayman presents the indictment of Dr. 
Anthony Fauci”) 
Freedom Watch Seeks Indictment Tomorrow of Dr. Anthony Fauci Through Its Citizens Grand Jury! 
(freedomwatchusa.org) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    *JFK21 vann ett rättsfall i Danmark. PCR-test krävs INTE!  

Den 10 augusti 2021 offentliggjorde Mads Palsvig, ordförande för JFK21 danska partiet, 

information om sin vinst om att en av partimedlemmarna fick 500 € i böter för att vägra att bli 

utsatt för ett PCR -test vid ankomst till flygplatsen. Länk till videon nedan. 

Källa: 
ASMAA - JFK21 won a court case in Denmark. PCR-test NOT required! (asmaa-algarve.org) 
 
*JFK betyder, Jorden Frihet & Kunskap 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Det finns ett par som undersöker på samma sätt som Den Tyska Corona Undersöknings 

Kommitteén i Nederländerna. De har gjort 130 förhör med bl.a. 89 poliser som inte vill delta i 

https://odysee.com/@TruthVault:0/Reiner-Fuellmich-updates:d
https://www.bitchute.com/video/HPIhXk6LRjSl/
https://lyricsfa.com/2021/08/28/eric-clapton-this-has-gotta-stop-lyrics/
https://www.freedomwatchusa.org/
https://www.freedomwatchusa.org/freedom-watch-seeks-indictment-tomorrow-of-dr-anthony-fauci
https://www.freedomwatchusa.org/freedom-watch-seeks-indictment-tomorrow-of-dr-anthony-fauci
https://asmaa-algarve.org/covid-19/court-actions/jfk21-won-a-court-case-in-denmark-pcr-test-not-required


det extrema polisvåld som finns i landet. De har nu avgett anonyma, filmade och underskrivan 

vittnesmål. Och enligt uppgift kommer 80 stycken att gå ut samtidigt med sin identitet. 

Källa: Session 57, 18.06.2021 Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén 

(Sätt in nedanstående i google och sök, en direktlänk fungerar inte) 
Investigative Corona Committee Germany - Corona Ausschuss 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19/8-21 är det som finns nedan sammanställt av mig. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Geert Vanden Bosshe PhD DMV, den kanske mest pro vaccin personen i världen går ut och 

varnar om dessa mRna injektioner. Han skickar, enligt uppgift, ut brev till varje enskild 

professor i världen att stoppa injektionerna. 

Källa: 
Geert Vanden Bossche Interview on The Highwire - Bing video 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Senast jag hörde en intervju med Reiner Fuellmich så sa han att det kan det vara så många 

som 200-300 advokater, världen över, som förbereder eller har startat olika stämningar. Detta 

gäller PCR testets icke fungerande (skapar över 90% falska positiva), masktvång, social 

distansering, lockdowns, den injektioner som påstås vara vacciner men inte är det. 

Källa: Reiner Fuellmich 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PCR testet är konstaterat icke fungerande i domstolar i Portugal (Oktober 2020), Tyskland 

(8/4-21) och Österrike (Februari 2021). 

(46:50-49:30 videon nedan) 

Källa: 
Reiner Fuellmich On Covid And International Legal Developments (odysee.com) 

 

    Han lämnade in en stämning angående att de skulle bevisa att det finns ett coronavirus 

eftersom han fått böter för att inte bära mask. Se vad som hände!!!!   

 

    FREEDOM FIGHTER PATRICK KING COURT VICTORY, ENDS ALBERTA 

MASKING, SHOTS, QUARANTINE BY STEW PETERS 
Lång version: 

Källa: 
Freedom Fighter Patrick King Court Victory, Ends Alberta Masking, Shots, Quarantine by Stew Peters 
(bitchute.com) 
Kort version: 

https://odysee.com/@True_World:f/Alberta-Court-Canada---Covid-Not-Exist---Stew-Peters-

and-Patrick-King-spot---Soud---Covid-a-pandemie-neexistuje:c 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Dr. Wolfgang Wordag har av, så att säga, * ”fact checkers” påståtts spridit felaktigheter  

angående Corona, PCR testet etc.  

    Dessa ”fact checkers” har nu stämts av Wordag. Och det fina är att bivesbördan ligger på 

deras sida. De kommer inte att kunna visa några bevis och eftersom detta spridit sig bland 

”fact checkers” så har de miskat och lugnat ner sig. 

Källa: Reiner Fuellmich 

 

    *Fact checker: är en person eller grupp som får betalt för att misskreditera motståndare. De 

betalas av rika människor och företag för att göra detta. Fact checkers har aldrig några bevis 

då de misskrediterar riktiga fakta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.bing.com/videos/search?q=geert+vanden+bossche&&view=detail&mid=BD497C59F7F23334E5BCBD497C59F7F23334E5BC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgeert%2Bvanden%2Bbossche%26FORM%3DHDRSC3
https://odysee.com/@voicesforfreedom:6/VFF-Webinar-Reiner-Fuellmich:7
https://www.bitchute.com/video/pGITK5Z7l2rj/
https://www.bitchute.com/video/pGITK5Z7l2rj/
https://odysee.com/@True_World:f/Alberta-Court-Canada---Covid-Not-Exist---Stew-Peters-and-Patrick-King-spot---Soud---Covid-a-pandemie-neexistuje:c
https://odysee.com/@True_World:f/Alberta-Court-Canada---Covid-Not-Exist---Stew-Peters-and-Patrick-King-spot---Soud---Covid-a-pandemie-neexistuje:c


    Van Morrison har skrivit 6 nya låtar som kritiserar situationen, den första framförs av Eric 

Clapton: 

Stand and Deliver 
Eric Clapton - Stand & Deliver (Van Morrison protest song 2020) - Bing video 
Whay are you on facebook? 
Van Morrison - Why Are You On Facebook? (Official Audio) - Bing video 
Where have all the rebels gone? 
Van Morrison - Where Have All The Rebels Gone? (Official Audio) - Bing video   

Born to be free 

https://www.bitchute.com/video/4OPLfKgq9i3h/ 

As I walked out 

https://www.bitchute.com/video/4Qhf4gYn7N94/ 

No more lockdown 

https://www.bitchute.com/video/R6KKcAIDSdef/ 

 

Aaron Lewis har också skrivit en låt. 

https://www.bitchute.com/video/ximOA1houazf/ 

  

Beau Davidson berättar här om musiker som står upp för bl.a. yttrandefrihet och medicinsk 

frihet. 

Clapton, Morrison, And Lewis: Rebel Musicians In Action | The Beau Show 
(483) Clapton, Morrison, And Lewis: Rebel Musicians In Action | The Beau Show - YouTube 
 
Hela intervjun med Clapton (om någon är nyfiken). 

Eric Clapton Details How The COVID Vaccine Paralyzed Him: Full Interview (Aztra Zenica) 
Eric Clapton Details How The COVID Vaccine Paralyzed Him: Full Interview - Bing video 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thomas Renz och AFLD (Americas Frontline Doctors) stämmer den federala regeringen-Vax dödsfall 
har dolts. 

Källa: 
Thomas Renz och AFLD stämmer den federala regeringen-Vax dödsfall har dolts - Library of Texas 
(libraryoftx.org) 
 
Attorney Thomas Renz Drops BOMBS [mirrored] (bitchute.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Advokat Michael Green har lämnat in en * Class Action mot vaccintvång på Hawaii. 

Källa: 
Hawaii Attorney Michael Green Files Class Action Lawsuit Says Vaccine Has Killed 45,000 People 
(bitchute.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     En * Class Action har påbörjats i Ontario, Kanada av advokaten Michael Swinwood. 

Källa: Reiner Fuellmich 

 

    *En grupptalan (Class Action) är ett rättsligt förfarande där en eller flera målsäganden 

väcker talan på uppdrag av en större grupp, känd som klassen. Domen eller förlikningen som 

överenskommits att uppstå ur stämningen täcker alla medlemmar i gruppen eller klassen, där 

straff som den svarande betalar delas upp bland klassmedlemmarna. 

(Filmen Erin Brockovich är ett bra exempel på en Class Action) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.bing.com/videos/search?q=clapton+stand+and+deliver&view=detail&mid=AB2CAC093ECB957AD96BAB2CAC093ECB957AD96B&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=morrison+whay+are+you+on+facebook&qs=n&sp=-1&ghc=1&pq=morrison+whay+are+you+on+facebook&sc=0-33&sk=&cvid=209F491E095241FBBA1B06A2C111109E&ru=%2fsearch%3fq%3dmorrison%2bwhay%2bare%2byou%2bon%2bfacebook%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26ghc%3d1%26pq%3dmorrison%2bwhay%2bare%2byou%2bon%2bfacebook%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d209F491E095241FBBA1B06A2C111109E&view=detail&mmscn=vwrc&mid=F7A1ADBAD5862154D324F7A1ADBAD5862154D324&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=morrison+whay+are+you+on+facebook&ru=%2fsearch%3fq%3dmorrison%2bwhay%2bare%2byou%2bon%2bfacebook%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26ghc%3d1%26pq%3dmorrison%2bwhay%2bare%2byou%2bon%2bfacebook%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d209F491E095241FBBA1B06A2C111109E&view=detail&mid=3063F68DC6148431CE023063F68DC6148431CE02&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bitchute.com/video/4OPLfKgq9i3h/
https://www.bitchute.com/video/4Qhf4gYn7N94/
https://www.bitchute.com/video/R6KKcAIDSdef/
https://www.bitchute.com/video/ximOA1houazf/
https://www.youtube.com/watch?v=R_amejC4Lgc
https://www.youtube.com/watch?v=KeWPHbpUzgg
https://www.bing.com/videos/search?q=erik+clapton+interwiev&docid=607992491072183202&mid=9DF05AD255DAC958FEE49DF05AD255DAC958FEE4&view=detail&FORM=VIRE
https://libraryoftx.org/thomas-renz-and-afld-sue-the-federal-government-vax-deaths-have-been-covered-up/
https://libraryoftx.org/thomas-renz-and-afld-sue-the-federal-government-vax-deaths-have-been-covered-up/
https://www.bitchute.com/video/aVpN5RO5zxv5/
https://www.bitchute.com/video/ItYlU63MRsV3/
https://www.bitchute.com/video/ItYlU63MRsV3/


    Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén har hört mer än 100 läkare, 

vetenskapsmän, psykologer, minst en Nobelpristagare, Michael Yedoon, fd chef på Pfizer, 

etc. etc. 

Källa: Reiner Fuellmich 

    Rob Oswald, doktorand och 7 universitet hittade inga bevis på COVID19 i 1500 PCR -

tester (endast Influensa A & B) - de kontaktade CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention, USA) för att få COVID -prover som CDC inte kunde tillhandahålla. De stämmer 

nu CDC för bedrägeri. 

Källa: 
Dr. Rob Oswald - COVID19 does not exist - CDC sued for FRAUD (odysee.com) 
 

https://t.me/covidvaccineadveffect/53984 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Här kan ni se en av de 100-tals demonstartioner som sker världen över och som inte 

media rapporterar om! 
Advokat Reiner Fuellmich tal – Trafalgar Square, London 210724 

Advokat Reiner Fuellmich tal – Trafalgar Square, London 210724 – Facts Matter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Bevis som finns i form av sökta patent från 1999. 

Här avslöjar David Martin alla patent och hur de förhåller sig i tidsordning. Dessutom att man 

köpt sekretess. Han avslöjar också att man tagit patent på saker som inte existerar. T.ex. att 

man har patent på en sjukdom innan den uppstod. Hups! 

Dr-David-Martin-and-Reiner-Fuellmich 

Källa: 
Dr-David-Martin-and-Reiner-Fuellmich - Bing video 

 

 

 

 

 

Länk till 

Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén med bl.a. Reiner Fuellmich. 

Många förhör är på Engelska direkt eller översatta med tolk. 

(Sätt in nedanstående i google och sök, en direktlänk fungerar inte) 
Investigative Corona Committee Germany - Corona Ausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odysee.com/@JustTheTruth:5/dr-rob-oswald-covid19-does-not-exist:c
https://t.me/covidvaccineadveffect/53984
https://factsmatter.se/2021/07/30/reiner-fuellmich-tal-trafalgar-square-london-210724/
https://vimeo.com/573967306
https://www.bing.com/videos/search?q=reiner+fuellmich+dr+david+martin&docid=13909538964812&mid=8AE3DF5532858D2BB27E8AE3DF5532858D2BB27E&view=detail&FORM=VIRE


Officiell statistik från SCB 
Den totala dödligheten, i procent, är högre eller lika 2000 – 2012 jämfört med 

2020. 

 

   Det enda man kan mäta med säkerhet är den totala dödligheten eftersom, det felaktiga, PCR 

testet ger 94-97% falska positiva svar. 

 

    Med dessa siffror, döda jämfört med folkmängd, ser man att det inte var mer pandemi 2020 

än det var 2000-2019 

 

    Statistiken ser likadan ut över hela världen enligt den Den Tyska Corona Undersöknings 

Kommitteén med bl.a. Reiner Fuellmich. 

 

    Det finns några avvikelser i bl.a. Bergamo, Italien och New York, USA. Detta beror främst 

på felbehandling och att man blandat sjuka med andra gamla. Det finns också data om att de 

som dog på älderboende i Bergamo hade fått vaccin för säsongsinfluensa alldeles innan och 

var då särskilt bräckliga.  

Källa: Reiner Fuellmich 
 

ÅR Döda Folkmängd Procent 

2000 93 461   8 882 792  1,05% 

2001 93 752   8 909 128 1,05% 

2002 95 009   8 940 788 1,06% 

2003 92 961   8 975 670 1,04% 

2004 90 532   9 011 392 1,00% 

2005 91 710   9 047 752 1,01% 

2006 91 177   9 113 257 1,00% 

2007 91 729   9 182 927 1,00% 

2008 91 449   9 256 347 0,99% 

2009 90 080   9 340 682 0,96% 

2010 90 487   9 415 570 0,96% 

2011  89 938   9 482 855 0,95% 

2012 91 938   9 555 893 0,96% 

2013 90 402     9 644 864 0,94% 

2014 88 976   9 747 355 0,91% 

2015 90 907   9 851 017 0,92% 

2016 90 982   9 995 153 0,91% 

2017 91 972 10 120 242  0,91% 

2018 92 185 10 230 185 0,90% 

2019 88 766 10 327 589 0,86% 

2020 98 124 10 379 295 0,95% 

 

 

 

 

 

Officiell statistik från SCB: 

Folkmängd/år kolumn 1 

Totalt döda/år kolumn 3 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--

riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/

