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

lockdown, vaccinpass, *asymptomatisk har visat sig vara.

(*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. Det finns ingen 
vetenskaplig studie eller bevis bakom detta påstående.)

    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 
och verifiera det.

Denna sammanställning är gjord av:
Stefan Sjöblom 

Du kan dela med dig/vidarebefordra detta dokument om du vill!

En del av dessa saker bedömer jag så som Goda Nyheter trots att de tar upp 
missförhållanden. Detta p.g.a. att de är bevis på dessa missförhållanden och kan 
användas juridiskt för att få stopp på eländet.

 4/12-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Studie avslöjar att Pfizer- och AstraZeneca-vaccinerna orsakar stroke.
    Både AstraZeneca- och Pfizer COVID-19-vaccinerna har kopplats till sällsynta, men 
potentiellt allvarliga, neurologiska komplikationer. Efter forskning från University of Oxford 
på mer än 32 miljoner människor i England,... fann analytiker 38 fall av Guillain-Barres 
syndrom per 10 miljoner människor som fått AstraZeneca-vaccinet, vilket kan resultera i 
domningar, stickningar och muskelsvaghet. Det fanns cirka 60 fall av hemorragisk stroke per 
10 miljoner som fick Pfizer-vaccinet. 
https://www.youtube.com/watch?v=KJvsp3Ayzss&ab_channel=ArirangNews
Notering av mig: Arirang News  är en sydkoreansk kabel-TV-kanal på engelska. TV-kanalen
drivs av den icke-kommersiella organisationen Korea International Broadcasting 
Foundation och är statligt sponsrad. TV-kanalen sänder engelskspråkiga program om 
Koreas kultur, designade för en internationell publik.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ”Sars-Cov2 har aldrig varit isolerad. Det är en stor lögn.  
    I den här videon samlas läkare och biostatistiker och avslöjar att, genom bestämmelserna 
om informationsfrihet i länder över hela världen, har de bevisat att det aldrig har funnits en 
verklig vetenskaplig isolering av viruset som de säger orsakar Covid 19. Hur kan du göra ett 
vaccin mot något som du inte kan isolera? Jag ska berätta hur. Vaccinet har ingenting med 
denna falska pandemi att göra. Den var redan gjord, och pandemin skapades för att få folk att 
ta det här injektionen. Du måste börja fråga varför?”
Telegram appen
https://t.me/covidvaccineadveffect/86230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://t.me/covidvaccineadveffect/86230
https://www.youtube.com/watch?v=KJvsp3Ayzss&ab_channel=ArirangNews


    Reiner Fuellmich och Vivianne Fischer, Corona Kommitteén intervjuas här, publicerad 
3/12-21. Det hela inleds av Fuellmich med den bakgrund han alltid ger i alla tidigare 
intervjuer. 
    Sedan säger han att vi vet att detta virus är inte värre än ett vanligt säsongsvirus. Så vi vet 
att det inte är en pandemi, snarare har vi en PCR test pandemi. Angående Christian Drusten, 
WHO, Tedros och Fauci är det bara att följa bevisen. Dessa bevis kommer att leda oss till de 
verkligt ansvariga bakom dessa marionetter.
 (Kan höras i detalj mellan 19:45-20:20, videon nedan)
    Genom Catherine Austin Fitts har man fått veta att det är en liten grupp av superrika som 
ligger bakom dessa marionetter. De har investeringar i Black Rock och Venguard och sedan 
återinvesterat i Deutsche Bank.
(Kan höras i detalj mellan 21:05-22:10, videon nedan)
    De som ligger bakom dett är rädda för att vi ska komma på att de stulit pengar. Det är 
därför de satt igång corona, för att distrahera vår uppmärksamhet. Men vi vet redan vad de 
gjort.
(Kan höras i detalj mellan 22:35-23:40, videon nedan)
    Våra vänner i Frankrike är ett steg före oss. De lämnar in stämningar mot Main Stream 
Media av den anledningen att de ljuger för allmänheten och detta lede till att de tar dessa, så 
kallade, vacciner utan att förstå vad de faktiskt gör.
(Kan höras i detalj mellan 31:55-32:20, videon nedan)
    En internationell rättegång kommer att starta i slutet av detta är. Med 40 advokater, vittnen 
och allt som hör till. Den kommer att hålla på i sex dagar, detta för att ge den andra sidan en 
smak av vad som kommer att komma. Detta kommer bara att vara den första rättegången, det 
kommer att bli fler. ”Som jag sagt, det enda sättet att vända detta är inte genom domstolarna, 
det tar för lång tid. Det är genom att folket, res er upp och säg till dom att dra åt helvete. För 
det är därifrån de kommer.”
(Kan höras i detalj mellan 37:25-39:40, videon nedan)

Notering av mig: Ovan är inte ordagrant, bara sista citatet.
https://www.bitchute.com/video/6tIU70wGsxIi/
Notering av mig: Hela intervjun är intressant, men jag skrev lite är för den som inte har tid 
att lyssna på hela eller som inte kan engelska.
Hela denna intervju ger en uppdatering var vi står just nu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sjuksköterskan Sarah Delin Ekstrand, visselblåsaren delger sanningen om ”vaccinerna” och
pågående massmordet.
Sjuksköterskan Sarah Delin Ekstrand, visselblåsaren delger sanningen om ”vaccinerna” (rumble.com)

Notering av mig: Detta är den kvinna som spontant klev upp på scenen i lördags, 27/11-21 
vid demonstrationen var vid Götaplatsen.
Här kan man få höra vad som händer i svensk sjukvård. Nu har vi ännu en visstleblower som 
kliver fram och berättar vad som händer och hur det egentligen ser ut. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    En äldre covid-19-patient har tillfrisknat efter att ett domstolsbeslut tillät honom att 
behandlas med ivermectin, trots invändningar från sjukhuset där han bodde, enligt familjens 
advokat.
    Efter att ett sjukhus i Illinois insisterade på att ge dyr remdesivir till patienten och 
behandlingen misslyckades, räddades hans liv efter att en domstol beordrat att en extern 
läkare skulle tillåtas använda det billiga ivermectin för att behandla honom trots sjukhusets 
ihärdiga invändningar mot detta.
Dying COVID-19 Patient Recovers After Court Orders Hospital to Administer Ivermectin (ntd.com)

https://www.ntd.com/dying-covid-19-patient-recovers-after-court-orders-hospital-to-administer-ivermectin_708163.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-20
https://www.ntd.com/covid-19.htm
https://rumble.com/vq1w09-sjukskterskan-sarah-delin-ekstrand-visselblsaren-delger-sanningen-om-vaccin.html
https://www.bitchute.com/video/6tIU70wGsxIi/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    I den nyligen utkomna boken: The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the 
Global War on Democracy and Public Health av Robert F. Kennedy Jr ges en långt mörkare 
bild av Anthony Fauci. Här beskrivs han som en fullständigt hänsynslös maktspelare som sålt 
ut USA:s hälsovård till läkemedelsindustrin och själv berikat sig med penningsummor som 
ligger bortom vår fattningsförmåga.
(Hela artikeln på svenska)
Margareta Skantze: Vem är Anthony Fauci? Robert F Kennedy Jr kan ha svaret - NewsVoice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Detta är en låt av Björn Afzelius där han använde schakspelet som en analogi till Tyranneri.
Lyssna på texten och hur den passar in i dagens situation och hur allt vänder och kommer att 
sluta.
Spotify
https://open.spotify.com/track/61lzaXpprk6KzAPRkQF2Ro?si=0bb6540fc8e24d84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ”Nu larmas det allt mer om den nya varianten Omnicron från Sydafrika men allt tyder på 
att den ger mildare symptom än tidigare varianter och att paniken kring varianten är 
överdriven. Det säger läkaren Angelique Coetzee som upptäckte varianten hos 
fullvaccinerade personer i Sydafrika.”
https://nyheter.swebbtv.se/nya-covidvarianten-ger-mycket-milda-symtom/
    ”I Norge meddelar Aftenposten att nya fall av covid sker främst mellan vaccinerade och 
man har hittills inte sett några fall där ovaccinerade smittat vaccinerade. De norska 
läkarna, menar således att vaccinpassen är helt onödiga
”Vi har hittills inte sett exempel på smittspridning från ovaccinerade personer i Bodø. Ett 
coronaintyg hindrar inte de fullvaccinerade vuxna, som alla har ett intyg, från att sprida 
smittan. Den största förebyggande effekten kan bli att det skyddar ovaccinerade från 
kontakt med eventuellt smittsamma vaccinerade, men det var knappast syftet.”
De menar att de bästa är istället att testa sjuka personer och hålla de sjuka i kortvarig 
individuell karantän.”
https://nyheter.swebbtv.se/norge-80-procent-av-smittade-ar-fullvaccinerade/
(Båda dessa nyheter kan höras i detalj mellan 12:15-13:20, videon nedan)
https://swebbtv.se/w/7BWQrKD6dd3mwULhjupbZv
Notering av mig: Det frammkommer mer och med data om ovaccinerade VS vaccinerade. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Fler EU Parlamentariker agerar!!!!!!!!!!!!)

    Nicolaus Fest EU parlamentet: 
    ”Så nu vill vi vaccinera hela världen. Naturligtvis undrar man varför, för fram tills nu har 
alla skälen varit antingen felaktiga eller vilseledande. 
    Tillåt mig att sammanfatta: Först sa de att de bara ville vaccinera de utsatta grupperna. 
Alltså människor över 60. 
    Nu säger de, nej, du måste börja vid 18 års ålder. Sedan var det andra skälet att vi behöver 
70 % [vaccinerade] för flockimmunitet. 
    Nu säger de att vi behöver 100%. Toppen av denna absurditet är att de ovaccinerade är en 
fara för de vaccinerade. Den har vi inte hört förut. 
    Den tredje motiveringen är att vi var tvungna att vaccineras av solidaritet. Av solidaritet 
med utsatta grupper. 
    Nu sägs det att de vaccinerade har en särskilt hög virusmängd, vilket gör att det för utsatta 
grupper självklart är säkrast om de får besök av ovaccinerade. 

https://swebbtv.se/w/7BWQrKD6dd3mwULhjupbZv
https://nyheter.swebbtv.se/norge-80-procent-av-smittade-ar-fullvaccinerade/
https://nyheter.swebbtv.se/nya-covidvarianten-ger-mycket-milda-symtom/
https://open.spotify.com/track/61lzaXpprk6KzAPRkQF2Ro?si=0bb6540fc8e24d84
https://newsvoice.se/2021/11/anthony-fauci-margareta-skantze/


    Och nu har vi fler och fler vaccingenombrott, det vill säga människor som blir svårt sjuka i 
covid, trots att de vaccinerats två gånger. 
    Den nyaste motiveringen att höras här nu är, eftersom de två första vaccinationerna alltså 
har misslyckats totalt, bör vi snarast vaccineras en tredje gång, med ett vaccin som 
förmodligen kommer att misslyckas precis som de två senaste vaccinerna gjorde första 
gången. Det är riktigt smart. 
    I Tyskland har vi 48 bekräftade fall av dödsfall som inträffade i samband med 
vaccinationen. 48 fall, det är bara de fall som obducerades. Vi vet förstås att många som dog 
efter en vaccination inte obducerades alls. Det betyder att det oredovisade antalet förmodligen
är många gånger högre. Om något företag, låt oss säga Nestlé eller Pepsi eller något annat 
företag skulle släppa ut en produkt på marknaden och sedan 48 personer skulle dö av 
det inom ett år, skulle vi inte prata om huruvida vi borde eller inte borde distribuera 
den här produkten till världen. Vi skulle prata om huruvida vi skulle utöva ansvar på 
ledningen eller inte. Det är vad jag snarast vill föreslå att detta parlament gör. Vi borde 
diskutera [bristen på] effektiviteten av dessa vacciner och om ansvarsfrågor för hanteringen 
av vaccintillverkarna. Jag tror att det är vad detta parlament borde koncentrera sig på, inte på 
att vaccinera världen. Tack så mycket.”
Svensk tolkad video
https://rumble.com/vpvs1x-nicolaus-fest-eu-parlamentet-ord-och-inga-visor-om-vaccinationerna-
nicolaus.html
En textad video en bit ner på denna länk.
MEP Demand Answers: 'When Will Vaccine Deaths Be Counted' (Video) - RAIR (rairfoundation.com)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notering av mig: Man hör ibland att man inför 3G i Tysktalande länder. Detta betyder 
följande:
Geimpt = Vaccinerad
Genesen = Återhämtad (att man haft sjukdomen)
Getested = Testad
3G betyder alltså att man måste visa upp bevis på det ena eller andra för att få tillgång till 
arbetsplats, event, restaurang etc.
FAQs - "3G": New Covid 19 Rules in German Workplaces (cms.law)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Det finns goda nyheter. Partiet deiBasis (Tysk parti som jobbar mot denna agenda) sjobbar 
hårt. Detta parti kommer att vara en stor del av rörelsen. Saker och ting rör sig även på andra 
håll. I slutet på året kommer det att bli en Internationell Tribunal med riktiga advokater, 
åklagare, domare och experter. 
    Det var ett nytt möte om detta igår med kollegan Dipa Ojha som alltid kommer med goda 
nyheter och är mycket framgångsrik i Indien. Hon har även skickat hit sin dokumentation. Vi 
kommer senare att diskutera detta med henne i detalj, men vi vill komma med den nyheten på 
förhand. Att Bill Gates är del i Tribunalen för tillfället. Indierna och afrikanerna, som vi hörde
i går, har lärt sig snabbare genom den hårda vägen vem vi har att göra med. Snabbare än 
västvärlden som tror att de är filantroper vilket de inte är, de är mördare. Indierna har blivit 
varse om detta och de slår tillbaka.
    Något annat i sammanhanget. Vi har gång på gång fått indikationer från soldater och 
poliser som aktivt berättar att gruppen av dem som inte villa vara med i spelet längre är 
mycket större än vad som syns utifrån. Jag har precis pratat med en person den här morgonen,
som håller i strängarna. Om du behöver stöd kontakta oss så kommer vi att sätta dig i kontakt 
med rätt personer. 

https://cms.law/en/deu/publication/faqs-3g-new-covid-19-rules-in-german-workplaces-vaccinated-recovered-or-tested
https://rairfoundation.com/mep-demand-answers-when-will-vaccine-deaths-be-counted-video/
https://rumble.com/vpvs1x-nicolaus-fest-eu-parlamentet-ord-och-inga-visor-om-vaccinationerna-nicolaus.html
https://rumble.com/vpvs1x-nicolaus-fest-eu-parlamentet-ord-och-inga-visor-om-vaccinationerna-nicolaus.html


    Samtidigt pratar vi om de så kallade vaccinationerna (som vi vet är inte vaccinationer) det 
senaste som en professor har gett oss är att vi nu vet att det inte ens är genterapi. För det 
skulle innebära att man byter ut defekta gener. 
    Det tyska rättssystemet har för närvarande knappast någon chans att lyckas. Men det finns 
nu blankettblad, helt legitima, kontrakt för arbetsgivare och läkare som vill injicera. Kräv att 
de går igenom dessa och svarar på och förtydligar alla frågor sedan och skriver under. Så 
arbetsgivaren och läkaren tar över ansvaret för korrekt information inför vaccinationen.
    Den andra punkten handlar om genomförandet av vaccinationen, om det går fel vet vi vilka 
de typiska biverkningarna är. Bl.a. trombos i hjärnan och magen till sådant som leder till 
typiska skador såsom stroke och dödsfall.
Notering av mig: Ovan är inte ordagrant.
(Kan höras i detalj mellan 08:00-12:15, videon nedan)
    Det finns ett bra beslut från USA från den femte överklagandedomstolen. Domstolen gjorde
klart att OSHA (Occupational Safety and Health Administration) inte har rätt att utföra 
obligatorisk vaccination.
(Kan höras i detalj mellan 14:20-15:15, videon nedan)
    Reiner Fuellmich berättar att Corona Committeén inte är involverade i domstolsfall. De 
intervjuar, samlar in fakta och koordinerar. De för också samman de som ska delta i den 
Internationella Tribunalen. Men hans firma, med andra advokater, har just nu en del ”high 
profile case” med bl.a. Drusten och Wieler ang. PCR-testet.
(Kan höras i detalj mellan 23:10-23:55, videon nedan)
Session 80: Obligatory Testing At Work And Mandatory Vaccination In Austria - YouTube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Aussielegendaren Jim Rech förklarar de allvarliga anklagelserna mot den så kallade 
"premiärministern" Daniel Andrews som lämnades in till Myrtleford Magistrates Court. 
Första omnämnandet är den 17 december.
Daniel Andrews criminal charges revealed by Jim Rech at Melbourne protest - YouTube

Se hela dokumentationen i länken nedan.
a9c453_c7acaffbc3ee401cafaa48110f721987.pdf (filesusr.com)

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

????????????????????????????

Update aus dem EU-Parlament --- Update from EU-Parliament - YouTube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sådan här Premiärminister har de I Nya Zeland. Hon har dessutom graduerat från WEFs 
(World Economic Forum) egen ”School for Young Leders”
    Detta är ju ingen god nyhet, det är bara ett faktum vad det är som styr på vissa ställen.

Prime Minister of N.Z   High on DRUGS 😳
Telegram appen
https://t.me/covidvaccineadveffect/84133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ledamöterna kämpar för frihet i EU. Försvara människors rättigheter mot obligatoriska 
digitala certifikat På denna tredje presskonferens, som ägde rum den 24 november 2021 i 
Europaparlamentet i Strasbourg, ”förklarade vi varför det gröna certifikatet kränker 
människors grundläggande rättigheter såväl som andra relaterade ämnen”.  
   
    Några viktiga saker från denna presskonferens är följande:

https://t.me/covidvaccineadveffect/84133
https://www.youtube.com/watch?v=1q6BcF8VZs0
https://9dc1be73-f195-4978-950b-e31ecd89cbe2.filesusr.com/ugd/a9c453_c7acaffbc3ee401cafaa48110f721987.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wKNIp9gv8o4&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=EHfQinHJdL8


    Man har tre institutioner som förser EU Parlamentet med statistiska underlag. Alla tre 
bekräftade att de enda pålitliga och jämförliga data när det gäller Covid är dödsfall (inte PCR-
tester) och enligt deras statistiker finns ingen ökad dödlighet sedan februari.
    Enligt dessa data finns det ingen mera pandemi.

    Det finns också en bestämmelse sedan den 18/10-21 att endast PCR-tester inte räcker för att
säga att någon är sjuk. Det krävs också en doktor som diagnosticerar.

    Vidare, säger man att DGC (Digital Green Pass) bara är början, det finns flera saker som 
debatteras i EU. Såsom ”EU Wallet ID” och ”EU Social Security Card”.
    Dessa MEPs som avslöjar detta säger också att det finns mängder med saker som sägs och 
beslutas i EU som skulle kunna vara bra för befolkningen, men sedan är deras handlingar 
totalt tvärs om.
Notering av mig: Ovan är inte ordagrant.
MEPs fighting for freedom in the EU.   Defending peoples' rights against Mandatory Digital Certificate -  
YouTube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/11-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Reiner Fuellmich intervjuas av Ulf Bittner om injektioner/"vacciner" som är ett stort 
medicinskt experiment som skadar och dödar mänskligheten 2021 11 20 
    Ulf Bittner, SVERIGE Granskar, intervjuar den världsberömda advokaten Dr Reiner 
Fuellmich, du kan läsa mer om advokaten Dr Reiner Fuellmich och hans team här 
https://corona-ausschuss.de/ 
    Fakta som presenteras i denna intervju inkluderar; "Vaccinerna"/injektionerna är ett enormt
medicinskt experiment. Injektionerna är inte vacciner, de är ett enormt hot mot mänskligheten
och en del av ett enormt globalt och nationellt brott mot mänskligheten. "Vaccinerna" är 
injektioner som skadar och dödar mänskligheten. De "vaccinerade" är superspridare av 
sjukdom/Covid-19 PCR-testerna är ett stort bedrägeri. 
    Fauci är en mördare (baserat på de bevis som presenteras i Robert FR Kennedy Jr. 
nyutgivna bok ”The Real Anthony Fauci” som tydligen är en #1 bästsäljare i USA)
https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-
bittner.html
Notering av mig: Hela intervjun är 32 minuter och värd att höra. Och är en 
sammanställning av vad Corona Kommitteén kommit fram till.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Två av EU:s parlamentsledamöter blev förhindrade att komma in i EU-parlamentet då de 
inte visade upp det vaccinpass som även kallas greenpass. Detta är olagligt då 
parlamentarikerna har immunitet. Vaccinpassen handlar inte om hälsa utan om att kontrollera 
och styra över människor. Passen är mer en licens för att få sprida smitta då vaccinerade 
sprider covid mellan varandra och till vaccinfria. Här ser vi ett klipp från parlamentarikerna.
(Hela videon från dessa EU:s parlamentsledamöter)
https://www.facebook.com/tobias.wallentin.3/videos/606285090711528
Notering av mig: Detta är två av de ursprungliga och mest drivand i en grupp inom EU, som
enligt dem, växer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     De nya reglerna om vaccinpass gäller bara för de arrangörer som väljer att använda sig av 
dem. Men incitamentet för arrangörerna är att de kan ta in fler personer än om de inte skulle 
göra det. Däremot har många trossamfund och till och med svenska kyrkan reagerat mot 

https://www.facebook.com/tobias.wallentin.3/videos/606285090711528
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
https://corona-ausschuss.de/
https://www.youtube.com/watch?v=hq55vOwKpTM
https://www.youtube.com/watch?v=hq55vOwKpTM


vaccinpassen och menar att det inte ligger i linje med den kristna tron. De kommer att 
använda sig av de alternativa reglerna. Vaccinpassen införs trots att Sverige har en låg 
smittspridning i samhället. JO har tusentals anmälningar mot vaccinpassen. 
(Kan höras mellan 03:30-04:10, videon nedan)  
https://swebbtv.se/w/nVEEBXGgPTXm9asNg8UW1L
Notering av mig: Den 24/11 läste jag någonstans att det kommit in 5000 JO anmälningar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ärkebiskop Carlo Maria Viganò uppmanar till skapandet av en anti-globalistisk allians för 
att slå tillbaka mot upprättandet av den nya världsordningen.
    Viganò tar ställning för världens folk. Han varnar att den pågående hälsokrisen kommer att 
följas av ekologisk kris och därefter en internetkris. Han kallar det för en global kupp som 
följer en globalistisk agenda med pengar och kontroll som drivkrafter. Slutmålet är en 
planetarisk diktatur framdrivet av World Economic Forum och Agenda 2030, säger Viganò.
För att försvara världen krävs en global försvarsrörelse och Viganò kallar alla som kan agera 
att träda fram och agera nu. En lösning är en antiglobalistisk allians.
    Carlo Maria Viganò (1941-) är en ärkebiskop i den katolska kyrkan som tjänstgjorde som 
apostolisk nuntius i USA 2011-2016. Han har tidigare varit generalsekreterare för guvernören 
i Vatikanstaten 2009-2011.
    Viganò är mest känd för att ha avslöjat två stora Vatikanskandaler. Dels läckan från 2012 
när han avslöjade finansiell korruption i Vatikanen och dels 2018 där han anklagade påven 
Franciskus för att ha mörkat anklagelser om sexuella övergrepp i Vatikanen.
Ärkebiskop vill skapa allians mot globalister och deras nya världsordning - NewsVoice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vaccinerade Italienska medborgare bränner 🔥 sina gröna pass, vaccinationskort. 

Telegram (= Appen telegram)
https://t.me/covidvaccineadveffect/83358
Notering av mig: Min slutsats: Detta är nog enda sättet att bli av med denna 
kontrollapparat, som egentligen inte har med hälsa att göra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Polisen marscherar med oss människorna mot Covid-tyranni i Lima, Peru.
Telegram (= Appen telegram)
https://t.me/suppressedtruth/20488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ”BORIS JOHNSON IS LOSING IT!”
(Längd 02:39)  
https://www.youtube.com/watch?v=1B409gBB9Is&ab_channel=HugoTalks
Peppa Pig
https://www.youtube.com/hashtag/peppapig
Notering av mig: Kan det vara så att han har sin uppmärksamhet någon annan stans? 
Kanske han funderar på hur han ska komma ur det han trasslat in sig i, hur han ska 
undkomma rättvisan, att den kommer närmare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TV4 publicerade ett inslag om en obducent som undersökt ett stort antal Covid fall där det inte 
funnits ett spår av virus men hittade andra ämnen istället. Inslaget publicerades den 11/7 – 2020.

https://www.bitchute.com/video/DzZedHdrdZlh/
YouTube
https://tv.aftonbladet.se/video/313116/hon-undersoker-de-som-dott-i-covid-19-vi-tittar-
igenom-varenda-organ-i-kroppen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://tv.aftonbladet.se/video/313116/hon-undersoker-de-som-dott-i-covid-19-vi-tittar-igenom-varenda-organ-i-kroppen
https://tv.aftonbladet.se/video/313116/hon-undersoker-de-som-dott-i-covid-19-vi-tittar-igenom-varenda-organ-i-kroppen
https://www.bitchute.com/video/DzZedHdrdZlh/
https://www.youtube.com/hashtag/peppapig
https://www.youtube.com/watch?v=1B409gBB9Is&ab_channel=HugoTalks
https://t.me/suppressedtruth/20488
https://t.me/covidvaccineadveffect/83358
https://newsvoice.se/2021/11/carlo-maria-vigano-allians-globalister-varldsordning/
https://swebbtv.se/w/nVEEBXGgPTXm9asNg8UW1L


    I Österrike tänker myndigheterna införa obligatorisk vaccinering från och med februari 
nästa år. Under massiva demonstrationer i helgen där ca 35 000 deltog, gick polis och militär
ut med att de inte kommer att stödja regeringens beslut. Om de håller sina löften så får 
regeringen problem med att införa detta.
(Kan höras i detalj mellan 11:35-12:20:, videon nedan) 
https://swebbtv.se/w/feh63UQb4YDThBL4juJ4uC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dr. Wolfgang Vordag säger att fackföreningen för soldater i Österrike hjälper sina 
medlemmar så att de inte blir tvingade att ta vaccin.
    Christian Terhes, Rumänien, Member of European Parlament fyller i, med att säga att det är
konstigt att inte Fackföreningar gör mer för att göra arbetsplatser säkrare för sina medlemmer.
Dessutom är det konstigt att det är, mest, vi på höresidan som protesterar mot vad som händer 
folk. Och de som borde ta hand om sina arbetare, Socilalisterna, är de som driver på och har 
planerat detta i detalj....
    Sedan säger Reiner Fuellmich, vi pratade med en ex. Marin. Han var med i genrepet kallar 
”Dark Winter” och det var 2001, detta är så tidigt som de startade sina planer.
Notering av mig: Ovan är inte ordagrant.
(Kan höras i detalj mellan 02:37:20-02:40:50, videon nedan)
Corona Committee | SESSION 79 – Technocracy Gone Wild (odysee.com)

    Detta är USAs Vice President, Kamala Harris. Hon och Biden är stora pushare av 
obeprövat vaccin. Lyssna på vad hon säger! Skulle du ta ett vaccin som hon förordar? Detta 
säger allt!
(1 Minut 16 sekunder)
Telegram (= Appen telegram)
Notering av mig: Kommer ni inte åt denna korta video utan att ha appen Telegram, så måste 
ni skaffa den. Videon är så klargörande och ”insane” på samma gång.

 Denna, inte den med vit ram.
https://t.me/covidvaccineadveffect/83158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervju Av Corona Kommitteén med Depali Ojha, Advokat vid Högsta Domstolen i 
Indien.    
    Man har i Indien lämnat in stämningar och dokument med bevis om biverkningar, PCR-
testets otillförliklighet, baserat på domstolsbeslut i Portugal. Man har också i dessa dokument 
avslöjat korrupta kopplingar mellan mellan Bill & Melinda Gates foundation och de som 
beslutar om att vaccin godkänns och pushas. De har namngett alla dessa personer. Man har 
också kontaktat de involverade och vänligt men bestämt sagt till dom att ”ni kommer att bli 
dömda för det ni gör”.
    De har också ett fall med en läkare som dog efter injicerandet av Astra Zenica och att 
injektionen och dödsfallet hänger ihop.
    De kräver också att allmännheten ska informeras korrekt. Deras ansträngningar har lett till 
att man lugnat ner sig i sin push.
Notering av mig: Ovan är en kort sammanfattning av mig, inte ordagrann.
(Hela intervun är 35:56, videon nedan) 
(Mellan 08:10-21:25 i videon nedan visas 12 olika dokument som man kan läsa det hon 
säger.) 

https://t.me/covidvaccineadveffect/83158
https://odysee.com/@millenniumarts:b/2021-11-19-session-79---technocracy-gone-wild:7
https://swebbtv.se/w/feh63UQb4YDThBL4juJ4uC


    Hon berättar också att en person i Indien, som har en YOUTUBE kanal som heter ”Vaccine
Testimonials” fick denna cencurerad. Då vände sig denna person till Dipa och hennes 
advokatkollegor, som tog tag i detta och skickade en ”Legal Notice”. Detta resulterade i en 
ursäkt. Man kan se två dokument, varav det ena innehåller en ursäkt från YouTube.
(Kan höras i detalj mellan 32:45-35:20, videon nedan)
Dipali Ojha | Session 79: Technocracy Gone Wild (odysee.com)

Notering av mig: Alla dessa lokala eller nationella framgångar kommer att kunna användas 
över hela världen. Detta, till stor del p.g.a. att denna agenda pushas internationellt av bl.a. 
WHO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Musik
Ole Dammegard & Mo Anton - Wake Up (From Prison To Paradise)
https://www.youtube.com/watch?v=ae0FRG9Bn3c&ab_channel=moanton
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19 /11-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Karen Kingstone f.d Pfizer anställd (Biotekanalytiker, läkemedels- och medicinteknisk 
industri) säger följande:

    ”Jag har bevis för att Pfizer visste att detta kommer att handikappa, skada och döda barn 
innan de införde detta på den amerikanska befolkningen. Och jag har ytterligare infiomation 
att de inte bara visste att detta kommer att handikappa och skada barn, de visste också att de 
införde ett biowapon.”
(Kan höras i detalj mellan 01:35-01:55, videon nedan)  

    ”Detta betyder att säkerhetsdata för barn visade sig vara förödande. Och då säger Pfizers 
VD, Albert Bourla. ”Gör inte detta känt för allmänheten”. 
(Kan höras i detalj mellan 04:00-04:20, videon nedan) 
 
    ”Pfizers VD visste i november förra året att detta skulle handikappa, skada och döda barn. 
Och vad gjorde han. Han sa till FDA att dölja det och inte göra det tillgängligt för 
allmänheten.”
(Kan höras i detalj mellan 04:40-04:55, videon nedan) 

Stew Peters, programledaren, säger följande:
    ”Patric Howley från NationalFile var här, för ungefär en vecka sedan eller två, och 
avslöjade exakt vilka dessa FDA-folk är. De som sitter i nämnden som ska avgöra om de ska 
gå vidare med ett 'nödgodkännande' för barn. Alla har superdjupa band till Pfizer.” 
(Kan höras i detalj mellan 05:40-06:00, videon nedan) 
Källa:          
https://www.bitchute.com/video/NLVwu4ZPonbT/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Israel bekräftar att vaccinerna INTE FUNGERAR!
https://t.me/suppressedtruth/18388
Notering av mig: Jag kan inte bekräfta att texten stämmereftersom jag inte kan språket, men 
statistiker har  länge visat att sjukdoms och dödsfall ökat efter att vaccineringen börjat. Och 
det är bra att de går ut med detta. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Intervju med Plamen Paskov, Bulgarien, Vetrinär, geopolitisk analytiker och 
politiker:

https://t.me/suppressedtruth/18388
https://www.bitchute.com/video/NLVwu4ZPonbT/
https://www.youtube.com/watch?v=ae0FRG9Bn3c&ab_channel=moanton
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Dipali-Ojha-session-79-en:f


     Man diskuterar varför östeuropa verkar att ha ett större motstånd och att detta kan bero på 
att fascismen finns i minnet och skedde för bara en generation sedan. Och att i väst var det tre 
generationer sedan vi var utsatta för det samma.
     Det påstås också bero på att folket är mer misstänksamt och ser när lögner används emot 
dem etc.
(Kan höras i detalj mellan 03:42:00-03:46:30, videon nedan)  
     Albert Bourla, Pfizer CEO är utbildad veterinär men har aldrig arbetet som detta och har 
därav ingen praktisk examen.
(Kan höras i detalj mellan 04:18:25-04:19:35, videon nedan)  
    I Bulgarien är man mycket välinformerade, eftersom det finns c:a 3 miljoner Bulgarer runt 
om i Europa. Dessutom tittar eller lyssnar inte de flesta på Main Streem Media, bara 
alternativmedia.
    Bulgarien har restriktioner, men inte som Frankrike, UK etc.
(Kan höras i detalj mellan 03:48:40-03:50:00, videon nedan)  
    Man tvingas av myndigheter att följa direktiv från WHO, direktiv som inte botar snarare 
försämrar eller dödar patienter. Men i t.ex. Ryssland och Bullgarien är många läkare rebeller 
och säger att de följer direktiven, men följer sedan det de vet får patienter friska så de kan 
lämna sjukhuset.   
(Kan höras i detalj mellan 04:29:50-04:30:45, videon nedan)  
https://www.bitchute.com/video/QU7dH9SnHhUF/
Så här ser det ut på YouTube efter några timmar!
Session 78 - New Paths out of Trauma - YouTube

Notering av mig: Hela denna intervju är intressant, eftersom den ger ett östeuropeiskt 
perspektiv på det hela. Plamen Paskov har jobbat i Ryssland, har kontakter i Lettland, 
Ungern och andra östeuropeiska länder.
    Han pratar bl.a. om att poliser inte är speciellt intresserade av att hindra deras 
demonstrationer, även att mängden vaccinerade inte är hög. Detta även bland poliserna. Han
berättar även att deras politiker är ganska medvetna om att det inte är de utan folket som 
äger landet och att de, så att säga, är anställda av folket. Detta gör att de har tillgång till 
lokaler under helgerna då politikerna inte använder dessa. Men fortfarande har landets 
befolkning problem med denna agenda som de måste övervinna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    “The Real Anthony Fauci” är en alldeles nyutgiven bok av Robert F Kennedy Jr.
   ” En av de mörkaste fläckarna på Faucis karriär, förutom hans roll i covid-pandemin, var hans 
hantering av HIV-epidemin. Fauci undertryckte användningen av återanvända läkemedel och satte in 
på AZT, ett giftigt läkemedel som har dödat uppskattningsvis 300 000 AIDS-patienter Likheterna 
mellan AZT-skandalen och vad som händer idag med COVID-jab och remdesivir är slående. Återigen 
har Fauci undertryckt alla behandlingar med billiga och giftfria läkemedel. Amerikanska 
skattebetalare har betalat för forskning, medan läkemedelsföretag har hämtat in vinsten, samtidigt 
som de inte har något ansvar för skador och dödsfall”

Källa:          
The Real Anthony Fauci – Truth.   Based. Media. (truthbasedmedia.com)  

Notering av mig: Ovan länk har en hel del text att läsa förutom intervjun med Robert F 
Kennedy Jr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lite nya protestmusik.
Tom MacDonald - "Brainwashed" - YouTube
Tom MacDonald - "America" - YouTube
Hi-Rez & Jimmy Levy - Welcome To The Revolution - YouTube

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

https://www.youtube.com/watch?v=hHxk1Mg5n7I
https://www.youtube.com/watch?v=RV7oI_Z68Pk
https://www.youtube.com/watch?v=zCBNwGHPZ2M
https://truthbasedmedia.com/2021/11/14/the-real-anthony-fauci/
https://www.youtube.com/watch?v=ue78ush0rKQ&t=11702s
https://www.bitchute.com/video/QU7dH9SnHhUF/


Factcheck.org som är skapad för att ta sig an, det man påstår är, vaccin desinformation 
finansieras direkt av vaccintillverkaren Johnson & Johnson. Och är ledd av en tidigare 
anställd på CDC.
Källa:  
Telegram
https://t.me/suppressedtruth/18352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Project *Veritas släppte en ny video idag (16 november 2021), en intervju med CBS San 
Antonio whistleblower, Brett Mauser, som avslöjar sina kollegor och externa 
företagspartners för att främja en politisk ideologi snarare än objektiv journalistik i 
nyhetsrummet.
 
Några citat från andra sidan:   
    Christina Karaoli Taylor, Multicultural Competency Trainer, CKT Cultural Strategies: 
"Jag utmanar er [journalister] att sluta tänka i termer av objektiv journalistik. Vi kommer att 
diskutera varför det inte är riktigt genomförbart längre." 

Ron Treviño, CBS Houston News Anchor: 
"Jag bryr mig inte riktigt om folk litar på oss eller inte, vi måste fortfarande göra vårt jobb. 
Huruvida de litar på oss är det minsta av mina bekymmer - om de litar på mig eller inte." 

Brett Mauser, tidigare CBS San Antonio Promotions Producer och Whistleblower: 
"Jag vill inte förstöra nyheterna. Jag vill inte att någon ska få sparken. Jag vill att människor 
ska förändras och inse att de ska vara objektiva.” 

Mauser: 
”Att undervisa journalister på nationell nivå, ’Var inte objektiv.’ För mig var det vad 
journalistik alltid var: att vara objektiv. I mitt sinne, om journalistik inte är objektiv, är det 
inte journalistik – det är propaganda.” 

Mauser: 
”Det här tänkesättet har kunnat växa och infektera det som var tänkt att vara samhällets fjärde 
pelare. Journalisterna ska vara våra vakthundar. Det är de som ska skydda oss från tyranni och
som ska gå ut och ta reda på det och ge oss sanningen." 

Mauser: 
"Jag kommer att berätta för folk - mina vänner, familj - att du inte kan lita på nyheterna. "Du 
blir manipulerad. Hur vet du det? Jag jobbar i nyheterna!’”
Källa:      
CBS San Antonio Whistleblower GOES PUBLIC, Exposes Internal Diversity & Inclusion Training Where 
Journalists are Instructed to ‘Stop Thinking in Terms of Objective Journalism’ | Project Veritas

*Veritas är latin och betyder sanning. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    En sekvens av rättsliga händelser.
    Anna De Buisseret talade i detalj på parlamentstorget, London, om omfattningen av brott 
mot mänskligheten som har begåtts och som utreds av team av advokater från hela världen 
med många rättegångar som börjar äga rum. Anna har arbetat outtröttligt de senaste 
månaderna och informationen hon delar här visar hängivenhet för saken.
    Hon berättar att de juridiska ärende som pågår tar tid. Och under tiden som detta sker så 
identifierar de all som är involverade i propagandan, de som delat ut dessa injektioner och 

https://www.projectveritas.com/news/cbs-san-antonio-whistleblower-goes-public-exposes-internal-diversity-and/
https://www.projectveritas.com/news/cbs-san-antonio-whistleblower-goes-public-exposes-internal-diversity-and/
https://t.me/suppressedtruth/18352


som är delaktiga i administrationen av dessa injektioner etc. Detta för att göra dem medvetna 
om att de bryter mot Läkareden, Deklarationen för Mänskliga Rättigheter, EU:s Konvention 
för Mänskliga rättigheter, UK:s Konvention för Mänskliga Rättigheter, Den Internationella 
konventionen för Sociala, Politiska och Ekonomiska Rättigheter.
Källa:  
A sequence of legal events - with Anna De Buisseret - YouTube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 /11-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ”Forskningsfusk hos underleverantör till Pfizer, nu kräver 16 läkare och forskare att 
vaccinationen i Sverige pausas.”
    ”Omfattningen av antalet rapporterade misstänkta biverkningar av covidvaccinen är 
dessutom gigantisk, till exempel har det i Sverige under de tio månader som vaccinering 
skett rapporterats in 83 744 misstänkta biverkningar, vilket är mer än 10 gånger fler än 
alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla 
läkemedel och vaccin, inalles cirka 25 000 substanser.”
Källa:      
Pressmeddelanden – Läkaruppropet (lakaruppropet.se) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Covidfallen i Indien rasar efter att man börjat skriva ut Ivermektin och Hydroxiklorokin till
befolkningen. Man har uppmätt att 98,7% tillfrisknande. Regionen har över 2 miljoner 
innevånare. Man har inga nya fall inom 24 timmar efter att man införde denna förändring.
(Allt kan höras i detalj mellan 11:10-11:50, videon nedan)
Källa:      
Swebbtv Nyheter 3 november 2021 - Swebbtv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     President Biden stäms av 19 stater för sitt vaccintvång. Man anser att han bryter emot 
federala lagar.
(Allt kan höras i detalj mellan 09:30-10:05, videon nedan)
Källa:      
Swebbtv Nyheter 3 november 2021 - Swebbtv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ny musik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Blind Joe - I Will Not Comply (Official Audio)
Källa:      
Blind Joe - I Will Not Comply (Official Video) - YouTube

Spotify
https://open.spotify.com/track/5EPfsTlv5TjAeWoZIAmnIm?si=b3f41de97bac403f

Från Bitchute ifall YouTube censurerar

https://www.bitchute.com/video/vVaJ4ZU6sjrL/

Blind Joe, Hemsida
Blind Joe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    PDF gällande åtalet mot Fauci
210728-LK edits GrandJuryProposedIndictmentAnthonyFauci.pdf (freedomwatchusa.org)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Grant Cardones intervju med Robert Malone. Grant har 700 anställda och eftersom 
regeringen försöker pusha honom att vaccinera sina anställda (vilket han inte kommer att 

https://www.freedomwatchusa.org/pdf/210728-LK%20%20edits%20GrandJuryProposedIndictmentAnthonyFauci.pdf
https://www.blindjoe.com/
https://www.bitchute.com/video/vVaJ4ZU6sjrL/
https://open.spotify.com/track/5EPfsTlv5TjAeWoZIAmnIm?si=b3f41de97bac403f
https://www.youtube.com/watch?v=7G3e48wBMvk
https://swebbtv.se/w/rR3gYgboiGrn2Y8EmivoJt
https://swebbtv.se/w/rR3gYgboiGrn2Y8EmivoJt
http://lakaruppropet.se/pressmeddelanden/
https://www.youtube.com/watch?v=ScC0sSYuDsQ


göra) ville han ta reda på fakta. Detta för att också kunna delge sina anställda kunskap. Dr 
Robert Malone är den som har uppfunnit mRna metoden som används vid dessa injektioner.

    ”Jag (Grant Cardone) intervjuade Dr Robert Malone, en virolog och immunolog. I den här 
intervjun berättar han om pandemins nuvarande tillstånd och forskning kring vaccinet. 
Youtube tog ner videon och hävdade att jag gav falsk medicinsk information om Covid-19, 
och Instagram stängde av ljudet under livestreamen.”
Källa:  
https://grantcardonetv.com/drrobertmalone/

Notering av mig: Att jag tar med denna länk beror på att Dr Robert Malone är den som bäst 
kan förklara eftersom det är han som, för årtionden sedan, utvecklade metoden. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Det demonstreras, i stort sett, varje helg i länder i Europa, Sydafrika, stater i USA och 
Australien.
Nu händer det även i Sverige - igen.
Källa:  
Protests in Sweden Oct 30 Against Vaccine Passports and Vaccinations of Kids - YouTube

Källa:  
Telegram

https://youtu.be/a-Bt4UqNEdY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Svenska läkarna om ivermektin: ”Skulle kunna vara det som avslutar pandemin”
Kritiserar läkemedelsverket för att hålla tillbaka det billiga och icke patenterade läkemedlet.

Källa:  
PUBLICERAD 21 JULI 2021

Svenska läkarna om ivermektin: ”Skulle kunna vara det som avslutar pandemin” – Nya Dagbladet

Källa:  
Telegram

https://t.me/covidvaccineadveffect/76805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Idag 29/10-21 kom denna video.
    Detta är den andra presskonferensen av denna minoritet av *MEPs. De säger att de är valda
av folket i respektive länder, och därför arbetar för folket. De påminner om de, mängder av 
lagar som finns bestämda (ratificerade) inom EU och många länder. Dessa lagar bryts emot 
genom införande av *DGC, Vaccintvång, Testtvång etc. De säger också att de *MEPs som 
inte ställer sig bakom att stoppa denna diskriminering också är valda av folket, men arbetar 
inte för folket.
Källa:      
MEP's stand up for our right to freedom after opposing Digital Green Certificate to enter Parliament - 
YouTube

*MEPs = Members of European Parlament. 
*DGC = Digital Green Certificate.
Notering av mig: Deras första presskonferens finns längst ner på uppdateringen gjord 
28/10-21. På denna sida finns också svensk skriven text, som förklarar det huvuddelen.

 Nyhetsinslag från SwebbTv om samma sak, med del av presskonferensen (denna är 
svensktextad).
(Mellan 12:15-13:20 i videon nedan)
Swebbtv Nyheter 29 oktober 2021 - Swebbtv

NewsVoice artikel.

https://swebbtv.se/w/7QFemkSJuFy6rdS77CZEUp
https://www.youtube.com/watch?v=lEkvD5To02U
https://www.youtube.com/watch?v=lEkvD5To02U
https://t.me/covidvaccineadveffect/76805
https://nyadagbladet.se/vetenskap/svenska-lakare-om-ivermektin-kan-avsluta-pandemin/
https://youtu.be/a-Bt4UqNEdY
https://www.youtube.com/watch?v=a-Bt4UqNEdY
https://grantcardonetv.com/drrobertmalone/


Parlamentariker varnar EU: Ta under inga omständigheter covidvaccin - NewsVoice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europarådet resolution 2361 undertecknad den 27 januari: 

7.3.1 se till att medborgarna informeras om att vaccinationen INTE är obligatorisk och att 
ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte önskar det 
själva; 

7.3.2 säkerställa att ingen diskrimineras för att inte ha blivit vaccinerad på grund av möjliga 
hälsorisker eller för att inte vilja bli vaccinerad.
Källa:      
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 28/10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Två högt uppsatta tjänstemän har avgått från sina positioner inom den amerikanska FDA 
(Food and Drug Administration) på grund av frustration över Biden-administrationens planer 
på att gå vidare med vaccinmandat utan deras förhandsgodkännande, enligt en rapport.
Notering av mig: Jag anser att detta är en säker källa eftersom att det är rapporterat av 
MSM (New York Post). Jag har dessutom sett det på flera andra ställen.
Man kan nu också se att det börjar bli oenighet inom de de slutna leden.
Källa:  
Two senior FDA officials resign over Biden administration booster shot plan (nypost.com)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det största polisfacket i New York lämnade på måndagen in en stämningsansökan för att 
blockera ett stadsomfattande vaccinmandat för covid-19 som är planerat att träda i kraft i 
slutet av denna månad.
Källa:  
NYPD: s största polisunion stämmer borgmästaren för covid-19-vaccinmandat (ntd.com)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Den 16/9-21 sammanfattade Dr. Reiner Fuellmich från Corona Investigative Committeé 
vad de kommit fram till sedan starten 10/7-20.
    Newsvoice har också gjort en textad sammanfattning på svenska.
https://newsvoice.se/2021/09/coronapanik-sprids-medvetet-rattsliga-provningar-stoppas/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Läkaren Hanna Åsberg intervjuas om covidvacciner och coronakrisen.

    Tillsammans med kollegan Glenn Dormer inledde Hanna Åsberg Bota Sverige turnén med en 
presskonferens utanför Folkhälsomyndigheten sommaren den 23 juni 2021. 
Läkaren Hanna Åsberg intervjuas om covidvacciner och coronakrisen - NewsVoice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Denna, svensk textade, intervju har NewsVoice lagt upp på sin sida. Denna kan ni 
vidarebefordra till personer som inte är så bra på engelska.
     Mike Adams intervjuar den internationella människorättsadvokaten Reiner Füellmich, vars
team i Tyskland undersöker bevis på brott mot mänskligheten som härrör från de globala 
covidrelaterade kränkningarna av mänskliga rättigheter. Dr Reiner Füellmich tar även upp 
tribunalerna.
Reiner Fuellmich intervjuad av Mike Adams - NewsVoice

https://newsvoice.se/2021/10/reiner-fuellmich-mike-adams/
https://newsvoice.se/2021/10/hanna-asberg-intervjuas-covidvacciner-krisen/
https://newsvoice.se/2021/09/coronapanik-sprids-medvetet-rattsliga-provningar-stoppas/
https://www.ntd.com/nypds-largest-police-union-sues-mayor-over-covid-19-vaccine-mandate_693217.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-20
https://www.ntd.com/covid-19.htm
https://www.ntd.com/vaccine-mandate.htm
https://nypost.com/2021/09/01/two-senior-fda-officials-resign-over-biden-administration-booster-shot-plan/
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
https://newsvoice.se/2021/10/eu-parlamentariker-covidvaccin/


DET SOM FINNS HÄR, MED DR. FLEMING, ÄR NOG DET HETASTE JUST NU.
LÄNGST NER FINNS EN LÄNK TILL EN PETITION ATT SKRIVA PÅ.
MYCKET POSITIVT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEN SISTA VIDEON ÄR I MYCKET POSITIV ANDA!!!!!!!!
Jag skriver inte ner så mycket här, det är värt att lyssna på dessa länkar. 

    Tillsammans med Dr Luc Montagnier (Nobelpristagare) och andra har Dr Fleming, som är 
läkare och advokat (PHD, MD & JD), ansökt om gemensam inlämning (file a case) till 
Internationella brottmålsdomstolen (Haag) och de anser att regeringar över hela världen är 
medskyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och brott mot Nürnbergkoden.
    Ärendet förenas av advokater som har lämnat in liknande begäran om utredning till *ICC 
från Storbritannien, Frankrike, Tjeckien och Slovakien, plus en grupp Holocaust Survivors 
(överlevare från de s k förintelselägren en av dem är en f.d vän till Anne Frank), och andra 
länder kommer att ansluta sig snart.......
(Detta sägs mellan 06:50-14:20 i videon nedan)
Källa:  
COVID Criminals to Face ‘Crimes Against Humanity’ Charges: Dr Fleming – Forbidden Knowledge TV

*ICC = Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court) etablerades 2002 
som en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, 
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt bland annat Romstadgan.

    Här sätter jag även in en länk där Dr. Richard Fleming går igenom det han tittat på ifråga 
om, de så att säga, vaccinerna. 
    Han har skrivit en bok och hans upptäckter, som han beskriver i denna,  kommer att 
användas i ovanstående rättsfall.
Dr. Richard Fleming   Power Point Presentation on Covid-19 and Vaccine-Induced ADE | Infowars   
(bitchute.com)

VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System, (biverkningsregistret) i USA.

    Här förklaras också vad Dr. Richard Fleming sett i, de så att säga, vaccinerna.
(Intervjun börjar vid 04:15)
Brighteon

    Dr Richard Fleming avslöjar strategi för att åtala covid-plandemiska gärningsmän för 
BROTT mot mänskligheten
    Här pratar även Dr.Fleming om den petition (den gäller internationellt) som alla kan/bör 
skriva på.
Brighteon

Notering av mig: Jag har skrivit på.
Länk till petition:
"HOT" |   Fleming  -Method (flemingmethod.com)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EU-parlamentariker motsätter sig starkt coronarepressionen
EU-parlamentariker: "Vi är här för er och vi kommer att kämpa för er".
Notering av mig: Nedan länk är från NewsVoice och kom till mig alldeles efter jag skickat ut 
de senaste Goda Nyheterna. Man har här, i text, översatt stora delar av vad som sägs
Källa:  

https://www.flemingmethod.com/
https://www.brighteon.com/94f351df-c513-4190-9fa8-751067785457
https://www.brighteon.com/38b99638-d87c-468c-97fc-10db87c962d4
https://www.bitchute.com/video/HW3oWNhsQyaR/
https://www.bitchute.com/video/HW3oWNhsQyaR/
https://forbiddenknowledgetv.net/covid-criminals-to-face-crimes-against-humanity-charges-dr-fleming/


EU-parlamentariker motsätter sig starkt coronarepressionen - NewsVoice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
    En grupp EU parlamentariker från olika länder och olika partier har samlats för att motsätta
sig att vaccinpass (green certificate) som används för diskriminering. De menar också att de 
förslag som framtagits inom EU används motsatt mot hur det var avsett.
(Denna video är daterad 22/10-21 och är värd att lyssna på)
Källa:  
https://www.bitchute.com/video/2QEnQCKjKnzx/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Sjuksköterskan vill inte ta sprutan: Är en häxjakt på ovaccinerade.
En ovaccinerad specialistsjuksköterska på en intensivvårdsavdelning i Stockholm, som P4 
Stockholm pratat med och som vill vara anonym, beskriver att hon känner sig förföljd.
"Jag har aldrig varit med om något liknande när det gäller den häxjakt som nu sker. Minsta 
kritik och man blir halshuggen", säger hon.
Notering av mig: Den goda nyheten är här att Sveriges Radio tar upp frågan och låter 
sköterskan uttala sig.
Källa:  
Sjuksköterskan vill inte ta sprutan: Är en häxjakt på ovaccinerade - P4 Stockholm | Sveriges Radio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Spanien: Hälsovårdsministeriet bekräftar att de inte har isolerat SARS-CoV-2-viruset och 
medger att ”tester enbart inte är tillräckliga för att fastställa sjukdom.” I ett svar på en begäran
enligt Transparency Act (2013) erkände hälsoministeriet i Spanien att "de inte har en SARS-
CoV-2-kultur" eller "ett register över laboratorier med kultur och isoleringskapacitet för 
testning.”  
    Den 30 september rapporterade El Diestro: ”att, enligt hälsoministeriet, är de  tester som 
har använts för att motivera beslut som fattats om interneringar, lockdowns, isoleringar, 
patientbehandlingar, vaccination och diktatoriska åtgärder som syftar till att upphöra med alla 
friheter inte är tillräckligt för att avgöra sjukdomen.”
Källa:  
https://www.bitchute.com/video/Ulqg9tUXNjkb/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Advokat Thomas Renz avslöjar det officiella DOD -stämplade dokumentet som anger vad 
som har misstänkts i månader: DET ÄR DE VACCINERADE SOM DÖR, SOM 
HOSPITALISERAS OCH SOM SKADAR/SMITTAR.
Källa:  
Notering av mig: Ni kanske måste ha Appan Telegram för att se och höra detta, videon är 
01:22
https://t.me/covidvaccineadveffect/72965

Intervju med Tomas Renz
https://odysee.com/@AlexJonesChannel:c/LEAKED-Official-DOD-Document-Eviscerates-
MSM-Covid-Narrative:f
*DOD = Department of Defense

Dokumenten
https://odysee.com/@HumanitysVault:a/DoD-Documents-Obtained-by-Attorney-Thomas-
Renz-Show-60--of-Hospitalizations-are-FULLY-VACCINATED--PDF-:f
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16/10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.

https://odysee.com/@HumanitysVault:a/DoD-Documents-Obtained-by-Attorney-Thomas-Renz-Show-60--of-Hospitalizations-are-FULLY-VACCINATED--PDF-:f
https://odysee.com/@HumanitysVault:a/DoD-Documents-Obtained-by-Attorney-Thomas-Renz-Show-60--of-Hospitalizations-are-FULLY-VACCINATED--PDF-:f
https://odysee.com/@AlexJonesChannel:c/LEAKED-Official-DOD-Document-Eviscerates-MSM-Covid-Narrative:f
https://odysee.com/@AlexJonesChannel:c/LEAKED-Official-DOD-Document-Eviscerates-MSM-Covid-Narrative:f
https://t.me/covidvaccineadveffect/72965
https://www.bitchute.com/video/Ulqg9tUXNjkb/
https://sverigesradio.se/artikel/sjukskoterskan-vill-inte-ta-sprutan-ar-en-haxjakt-pa-ovaccinerade
https://www.bitchute.com/video/2QEnQCKjKnzx/
https://newsvoice.se/2021/10/eu-parlamentariker-motsatter-sig-coronaagendan/


    Vanessa Gelman blir konfronterad av en reporter från *Veritas. Han vill ha svar på varför 
hon i interna E-mail (mella höga chefer) skrivit att man inte vill att det kommer ut att 
fosterceller används i vaccinerna. E-mailen har avslöjats av Melissa Stickler anställd på 
Pfizer. 
(Videon är 0:58)
Källa:  
BREAKING: Pfizer Senior Director of Worldwide Research Vanessa Gelman RUNS from Veritas' 
Questions (rumble.com)

*Veritas är latin och betyder sanning. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Över 7 000 läkare och forskare undertecknar "Romdeklaration" som anklagar covid-beslutsfattare 
för "brott mot mänskligheten"

Källa:  
Republic Broadcasting Network » Over 7,000 Doctors and Scientists Sign “Rome Declaration” 
Accusing COVID Policy-Makers of ‘Crimes Against Humanity’

    Dr Robert Malone läser Global Covid Summit Declaration
Källa:  
Dr. Robert Malone reads the Global Covid Summit Declaration - 3speak - Tokenised video 
communities

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kroatiens socialdemokratiske president Zoran Milanović meddelar att man nu ska avbryta 
vaccinationskampanjen och fortsätter med att såga mediahysterin kring den så kallade 
coronapandemin.
”Jag börjar varje dag med CNN och några andra kanaler, och jag undrar – är det jag som är normal 
eller är de galna? De sprider panik, de har gjort det från början”.

Notering av mig: Det vore bra om någon kan, eller har en bekant som kan, verifiera att det 
presidenten säger stämmer med textremsan.
Källa:  
President of Croatia: We will not be vaccinated anymore | Covid-19 - Bing video

Kroatiens president: “Vi kommer inte att vaccinera oss mer” - VAKEN.se

Här finns en mycket bra artikel från (Svenska) NewsVioce.
    JURIDIK & OPINION. I en skrivelse till regeringen, från Michael Zazzio (kassör och 
juridiskt  sakkunnig) och Sara Boo (sekreterare) i föreningen National Health Federation 
Sweden (thenhf.se), lägger den svenska hälsofrihetsföreningen NHF Sweden fram bevis för 
att regeringen sedan i fjol har haft kunskap och vetskap om att barnkonventionen samt EU-
förordningens artikel 32 förbjuder den Covid-19-vaccinering av barn som just nu pågår.
Källa:  
Covidvaccinering av barn under 18 år strider mot lagen - Ansvariga kan åtalas - NewsVoice

  13/10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vi ska ha lite kul ochså. Dessutom är det lärorikt. 3 minuter.

KOLLA DENNA VIDEO!!!!!!!!!!!!!
First Follower: Leadership Lessons from Dancing Guy - Bing video

  11 /10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
    Här finns en mycket bra artikel från (Svenska) NewsVioce.
”Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich”

Källa:  
Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich - NewsVoice

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

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/
https://www.bing.com/videos/search?q=derek+sivers&&view=detail&mid=5F6EEAAAD88C0C7F841E5F6EEAAAD88C0C7F841E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dderek%2520sivers%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dderek%2520sivers%26sc%3D8-12%26sk%3D%26cvid%3D4073433C18AD4FF5B8499790B268BC94
https://newsvoice.se/2021/10/covidvaccinering-av-barn-under-18-ar-strider-mot-lagen-ansvariga-kan-atalas/
http://www.thenhf.se/
https://www.vaken.se/kroatiens-president-vi-kommer-inte-att-vaccinera-oss-mer/
https://www.bing.com/videos/search?q=President+if+croatia&&view=detail&mid=BABEA7F9A9BB36558EC2BABEA7F9A9BB36558EC2&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DPresident%2Bif%2Bcroatia%26FORM%3DHDRSC3
https://3speak.tv/watch?v=pandemichealth/iemhyrjt&jwsource=twi
https://3speak.tv/watch?v=pandemichealth/iemhyrjt&jwsource=twi
http://republicbroadcasting.org/news/over-7000-doctors-and-scientists-sign-rome-declaration-accusing-covid-policy-makers-of-crimes-against-humanity/
http://republicbroadcasting.org/news/over-7000-doctors-and-scientists-sign-rome-declaration-accusing-covid-policy-makers-of-crimes-against-humanity/
https://rumble.com/vnqvbz-breaking-pfizer-senior-director-of-worldwide-research-vanessa-gelman-runs-f.html
https://rumble.com/vnqvbz-breaking-pfizer-senior-director-of-worldwide-research-vanessa-gelman-runs-f.html


(Följande är en intervju med advokaten Reiner Fuellmich i Svenska Swbbtv.)
     En Tysk ”family court” kom fram till följande, via experter 8/4-21:
    ”Det som pågår i skolan är fullständigt illegalt, baserat på att det inte finns några bevis för 
att en pandemi existerar. Samt att masker inte har någon verkan, eftersom de är fullständigt 
ineffektiva när det gäller virus. Och även värre, de är farliga, därför att bakom maskerna är 
koldioxiden 7 gånger högre än vad den ska vara. ”
(Detta sägs mellan 20:10-22:00, videon nedan)
    Detta har nyligen hänt i Japan:
    ”De förbjörd Moderna för att de fann Grafen Oxid i, det så kallade, vaccinet.... ....”Låt oss 
behandla alla med Ivermectin, eftersom det är effektivt.”    
(Detta sägs mellan 29:25-29:40, videon nedan)
    Nyligen fick man tag i kontrakt, via en wistelblower, som länder skrivit med BionTech, 
Pfizer, Moderna och de andra.
    En Italiensk advokat (specialist på Europeisk lag) har också lämnats in 4 stämningar mot 
Europeiska Kommissionen för att de tillåtit dessa, så att säga, vacciner.
    Detta var vad hon fann i dessa kontrakt/dokument som vaccintillverkarna lämnade till 
EMA (European Medical Association). 
Tillverkarna säger i detta: 
1 ”Vi vet inte om det (vaccinet) är effektivt.”
2 ”Vi vet inte om det (vaccinet) är säkert (safe).”
3 ”Om någon kommer att hållas ansvarig i domstol om något går fel, så vill vi att ni Tyskland,
Sverige, England etc. ger oss immunitet.”
4 ”Även om det finns alternativa botemedel så vill vi att ni använder dessa vacciner som vi 
säljer till er.”

Reiner Fullmich fortsätter:
    ”Detta (som finns i dessa kontrakt) är totalt okänt och gör att vi advokater kommer fram till
att detta gör dessa kontrakt ogiltiga.”
    ”Och i tillägg till detta, om det finns ingredienser i dessa, som inte ska vara där, gör detta 
också kontrakten ogiltiga.”
(Detta sägs mellan 30:05-32:55, videon nedan)
    Angående den Danska fotbollsspelare (Christian Eriksen) som föll ihop under en match i 
EM i sommras. Han och hela laget hade blivit vaccinerade just innan.
(Detta sägs mellan 40:25-40:50, videon nedan)
    Det är verifierat att det finns fall, i USA, där familjer får pengar till begravningen av 
annhöriga om de inte rapporterar fallet till VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, biverkningsregistret).
(Detta sägs mellan 45:00-45:30, videon nedan)
    Coronaviruset, Spikproteinerna och Vaccinerna har blivit registrerade på Patentverket långt
före denna ”coronaplandemi”. Detta skedde för c:a 17 år sedan och sedan dess har dussintals 
patent blivit registrerade.
(Detta sägs mellan 48:25-49:05, videon nedan)
Källa:
Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin - Swebbtv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    871 Los Angeles brandmän kommer att väcka talan på 1,7 miljarder dollar över 
vaccintvång.
Notering av mig: Mer detaljer om nedan nämnda brandmän.  
Källa:  

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW


WOW: 871 Los Angeles Firefighters to File $1.7 Billion Lawsuit Over Vaccine Mandate (VIDEO) 
(thegatewaypundit.com)

871 Firefighters File Intent to Sue Over LA City’s COVID-19 Vaccine Mandate (ntd.com)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    I denna video från project *Veritas framträder ytterligare en wistelblower, Melissa Strickler
Pfizer anställd kvalitetskontrollant.
Hon avslöjar E-mail/dokument som visar att höga chefer, executives, undanhåller innehållet i 
injektionerna. 
    Nedanstående dokument visas bl.a. i denna video:
 ”... vi har verkligen försökt att inte dela (göra känt) ... ... att en eller flera cellinjer med 
ursprung som kan spåras tillbaka till mänsklig fostervävnad har använts i laboratorietester i 
samband med vaccinprogrammet.”
"Vi skulle inte vilja ha någon inkonsekvens där ute, särskilt med information som har delats 
med beslutsfattare (policymakers) och media." 
(Detta visas mellan 09:50-10:20, i översta videon nedan)
"Vi tror att risken att kommunicera detta just nu uppväger eventuella fördelar vi kan se," 
(Detta visas mellan 13:05-13:20, i översta videon nedan)
Källa:  
Project Veritas: Pfizer Whistleblower Melissa Strickler Comes Fwd with Damning Senior Mgmt Emails 
(bitchute.com)
 
(533) Pfizer Whistleblower Leaks Execs Emails: ‘We Want to Avoid Having Info on Fetal Cells Out 
There' - YouTube

*Veritas är latin och betyder sanning. 
 7 /10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Facebook whistleblower Frances Haugen vittnar inför Senat kommitteén.     Både hon och senatorn 
anser att Facebook borde försättas i Moralisk Konkurs!
(Hennes vittnesmål kan höras mellan 22:20-31:40, efter detta ställs det frågor till henne som 
hon besvarar).
Notering av mig: I det fall någon inte redan känner till detta, så finns det en liten retangulär 
symbol nere på videon, bland de andra symbolerna. Denna har små streck och om man 
klickar på denna får man text på det språk som pratas. Detta gör att det är enklare att förstå 
och urskilja ord som sägs.
Källa:   
Facebook whistleblower Frances Haugen testifies before Senate committee | English World News | 
WION - Bing video

Facebook wistelblower, Frances Haugen intervjuas i 60 Minutes.
Källa:   
Facebook Whistleblower Frances Haugen (bitchute.com)

6/10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mark Zuckerberg your time is over" says US Senator Ed Markey”
    Överskriften säger allt! 
    Kvinnan till vänster är den wistelblower som tidigare arbetat på Facebook. Hon har sett 
hur vissa människor förgäves, från insidan,försökt påverka och förändra Facebook till det 
bättre. Så hon bestämde sig att kopiera 1000-tals dokument som bevisar Facebooks brott 
mot det ena och det andra, inklusive brott mot demokratin.
(Videon är 0:39)
Källa:  

https://www.bitchute.com/video/MiEQ4YUj0hrP/
https://www.bing.com/videos/search?q=Frances+Haugen&&view=detail&mid=79B1714BCE83A25269AB79B1714BCE83A25269AB&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DFrances%2BHaugen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=Frances+Haugen&&view=detail&mid=79B1714BCE83A25269AB79B1714BCE83A25269AB&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DFrances%2BHaugen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.youtube.com/watch?v=TcP4vdVzBYU
https://www.youtube.com/watch?v=FUXGB5FzhPc
https://www.youtube.com/watch?v=FUXGB5FzhPc
https://www.bitchute.com/video/vpc5Cm6yqwl3/
https://www.bitchute.com/video/vpc5Cm6yqwl3/
https://www.ntd.com/871-firefighters-file-intent-to-sue-over-la-citys-covid-19-vaccine-mandate_687079.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-11
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/wow-871-los-angeles-firefighters-file-1-7-billion-lawsuit-vaccine-mandate-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/wow-871-los-angeles-firefighters-file-1-7-billion-lawsuit-vaccine-mandate-video/


"Mark Zuckerberg your time is over" says US Senator Ed Markey (rumble.com)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Följande är troligen det största rättsfallet, i världen, just nu. Det är mot Presidenten, 
Parlamentet och Central Banken i Sydafrika. 
    Fallet bygger på att Presidenten brutit mot constitutionen, Parlamentet har inte ifrågasatt 
detta och Central Banken har finansierat icke constitutionella åtgärder.
    Denna video är c:a 17 minuter och bevisen, fallet, vittnesmålen, brotten är glasklara. 
Dessutom räknar han upp exakt alla lagar, med nummer som det brutits mot. Han säger också 
att de i detta domstolsfall (i Sydafrika) måste ta hänsyn till det domstolsfall i Portugal som 
med bevis dömde ut PCR-testet.
Notering av mig: De bevis, brott och det advokaten säger här är representativt för alla 
regeringar. Det han också berättar att deras Pesident borde ha gjort och som han inte gjorde 
är också vad alla Regeringar borde gjort.
   (Jag skriver inte mer här, lyssna själv. Det är lätt engelska)
Källa:  
South Africa's Highest Court Set To Free The Continent From The New World Order & The Central 
Bank (bitchute.com)

1/10-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    New South Wales (NSW), Australien, Premier Gladys Berejiklian har sagt upp sig efter att anti-
korruption-övervakare meddelade i en undersökning hennes förhållande till en tidigare 
riksdagsledamot som misstänks för korruption.

Källa:  
Leader of Australia’s Most Populous State Resigns as Corruption Probe Announced (ntd.com)
    Se glädjen!  
https://t.me/covidvaccineadveffect/67175 
    Se glädjen!
NSW Premier GladySS BerBinChicken resignation.   Reclaim The Line at Twin Towns, NSW/QLD   
Australia. (rumble.com)
    Australian Government CORRUPTION Exposed - BRIBERY by BigPharma!
(Videon är kort, 0:45)
Australian Government CORRUPTION Exposed - BRIBERY by BigPharma!   (rumble.com)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Följande är en presentation av Advokat Thomas Renz som  talade vid ett evenemang i Colorado 
nyligen (29/9-21).

    Han säger bl.a. att för inte så länge sedan stod presidenten (Biden) i nationell TV och pratade om 
USAs  sjukvårdssystem. Han sa att ”det inte handlar om frihet eller individuell frihet”. 
    Jag har nyheter för dig! Jag ska visa er några saker.  Så här är vad jag ska göra herr president.  Jag 
behöver få alla i världen att sprida och se den här presentationen. Eftersom jag ska visa dig, kom ihåg 
att när FDA sa "det finns inga dödsfall", ljög de. Och jag ska visa dig att de visste att de ljög.....   

(Detta sägs mellan 01:20-02:50, videon nedan) 
    Advokat Thomas Renz uppgav också att flera visselblåsare nu har kommit fram, och att dödsfallen 
hos dom som tar covid-19-vaccinerna är mycket högre än de ursprungligen uppgav.
    Genom att presentera data som kommer från CMS- (Centers for Medicare & Medicaid Services) 
databasen har det visat 48 465 dödsfall , bland  personer inom CMS-vården, inom 14 dagar efter 
första eller andra dosen av ett covid-vaccin.
   Det finns cirka 59,4 miljoner amerikaner som omfattas av Medicare, vilket motsvarar 18,1% av 
befolkningen, så det är svindlande siffror!

(Detta sägs mellan 03:50-04:40, videon nedan)

https://rumble.com/vn6uxj-australian-government-corruption-exposed-bribery-by-bigpharma.html
https://rumble.com/vn6sab-nsw-premier-gladyss-berbinchicken-resignation.-reclaim-the-line-at-twin-tow.html
https://rumble.com/vn6sab-nsw-premier-gladyss-berbinchicken-resignation.-reclaim-the-line-at-twin-tow.html
https://www.ntd.com/leader-of-australias-most-populous-state-resigns-as-corruption-probe-announced_683423.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-02
https://www.bitchute.com/video/6m4ttykWpWQY/
https://www.bitchute.com/video/6m4ttykWpWQY/
https://rumble.com/vncrnl-mark-zuckerberg-your-time-is-over-says-us-senator-ed-markey.html


Notering av mig: I denna video presenteras alla dokument i bild. Dokumenten kommer från 
officiella myndigheter och är de bevis som, enligt Thomas Renz, bivisar i domstol att de ljuger
och vilseleder allmänheten.
    Det som han presenterar här är, enligt min mening, representativt för hela världen. Detta 
eftersom det är samma vacciner (injektioner), samma propaganda, samma lögner etc.
DET ÄR VÄRT ATT LYSSNA PÅ HELA!
Källa:  
Advokat Thomas Renz hemsida. 
Renz Law (renz-law.com)
Advokat (Ytterligeare en video av presentationen, frånBitchute, ifall de cencurerar hans hemsida.)
Whistleblower Lawsuit! Government Medicare Data Shows 48,465 DEAD Following COVID Shots 
(bitchute.com)
Här är en intervju med Advokat Thomas Renz där han diskuterar delar av dokumenten med Mike 
Adams. 
Brighteon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Corona Investigative Committee Conclusion

(Denna video är som en eftertext på en film. Här kan man läsa allt de kommit fram till – 
hittillas. Längd 04:13)
Källa:   
Corona Investigative Committee: Conclusions (odysee.com)

25/9-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
    Här intervjuas Peter R. Breggin. Han har många gånger funnits med i artkilar i 
*KMR tidningen och KMR:s och*CCHR:s hemsidor. Där han varit kritisk mot 
psykiatrin. Och i synnerhet neddrogning av ADHD diagnostiserade barn.
    Han säger att psykiatrin är perverst transhumanisk. Psykiatrin är ett materialistiskt 
bedrägeri där man tar spirituella- psykologiska-, politiska-, kvinno-, barnmissbruks- 
(childabuses) issues och drogar ner alla som har problem.......... 
(Detta sägs i detalj mellan 01:15-01:50, videon nedan)
    Viviane Fischer (en av advokaterna i Corona Undersöknings Kommiteén) relaterar till en 
av hennes släktingar och nämner *T4 gruppen.
    I inden har man lämnat in en stämning mot Bill Gates och hans Fundation eftersom han 
haft ett vaccinationsprogram med flickor runt 10 år. 8 av dem dog och de fick aldrig veta att 
dessa vacciner var ett expriment.
(Detta sägs i detalj mellan 01:37:50-01:39:20, videon nedan)
Källa:   
(523) Ad-Hoc 14: Peter R. Breggin - My best Interview to date - YouTube
*KMR = Kommitteén för Mänskliga Rättigheter (namnet på CCHR i Sverie).
* CCRH = Citizens Commission for Human Rights.

*T4 gruppen = Var en grupp med bl.a psykiatrikerna Alfred Plotz och Ernst Rudin som var 
stationerade på Tiergartenstrasse 4 i Berlin före och under 2:a världskriget. Dessa drog upp 
planer för att mörda Zigenare, handikappade, mentalsjuka, inte livsdugliga etc. Detta var 
inledningen till det som sedan blev förintelsen.
    Alla korrekta data angående detta finns i boken ”Psychiatrists-- the men behind Hitler: The 
architects of horror” av Thomas Röder.
    Alfred Plotz och Ernst Rudin var också med och bildade den Tyska Rasbiologiska 
Föreningen 1905.
Notering av mig: Många av oss vet att psykiatrin har ett finger med i det hela och har 
använts för att låsa in obekväma, skapa kaos o.s.v.

https://www.youtube.com/watch?v=DOMm-Z2xRfY
https://odysee.com/@thisweekinfascism:3/Corona-Investigative-Committee-Conclusions:f
https://www.brighteon.com/c3c52dd7-7db9-4e1c-b386-58b9a6c97f5b
https://www.bitchute.com/video/nAY6WyI5qAxw/
https://www.bitchute.com/video/nAY6WyI5qAxw/
https://renz-law.com/


    Nu är även de en del av Corona undersöknings kommiteéns material!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I DENNA INTERVJU MED REINER FUELLMICH BERÄTTAR HAN OM EN DEL  
BEVIS MAN KOMMIT FRAM TILL I SINA FÖRHÖR
    Omkring 100 advokater runt om i världen tar sig an olika fall. Ett antal *Class Actions är 
inlämnade i Kalifornien, USA. 500, 1/3 av alla, poliser i San Fransisco är beredda att sluta. 
170 brandmän (1/3) var också beredda att sluta. 30.000 offentliganställda var också beredda 
att sluta sina jobb. Men advokater avrådde detta och har bett dom stanna för att från den 
positionen kunna hantera saken via domstol.
(Detta sägs i detalj mellan 13:00-15:10, videon nedan)

*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)

    PCR testet kan inte avgöra om någon är infekterad eller inte. Och det står även så på 
bipacksedeln. Det står också att testet inte är avsett för diagnostiskt användning det är endast 
avsett för vetenskaplig användning. 
(Detta sägs i detalj mellan 18:50-19:15, videon nedan)

    Man använde, den så kallade, läckan i Wuhan som en språngbräda att sätta igång sin plan.
    Vad det gäller de människor som är bakom denna agenda så har följande framkommit. 
Bevis visar på att det funnits konkreta planer minst 10 år, kanske längre.  
    Event 201 var en generalrepetition för en pandemi, gjord av de inblandade, i oktober 2019. 
(2-3 månader innan, den så kallade, pandemin utlystes).
(Detta sägs i detalj mellan 21:40-22:50, videon nedan)

    Våra regeringar är under kontroll av WEF (World Economic Forum), vilket är ett privat 
företag (vilket många inte vet). De är inte en regeringsinstution.
    Under de senaste 30 åren har WEF (World Economic Forum) skapat sina egna marionetter. 
De har en skola/utbildning som heter ”The Global Forum for Young Leaders”. Två av de som 
graduerade från första årskullen var Bill Gates ocg Angela Merkel. Andra som gått där är 
Macron (Frankrikes President), Sebastian Kurz (Förbundskanslen Österrike), Jacinda Ardern 
(Premiärminister Nya Zeland), Justin Trudeau (Premiärminister Kanada), Jens Spahn 
(Tysklands Hälso & Sjukvårdsminister), Ursula von der Leyen (President of the European 
Commission sedan 1 December 2019).
(Detta sägs i detalj mellan 31:15-34:15, videon nedan)

    Ett nytt politiskt parti startade i Tyskland för lite mer än ett år sedan. De tre främsta 
frågorna gäller:
1 Stoppa alla corona åtgärder.
2 Starta en offentlig vetenskaplig diskussion med alla olika åsikter, inte bara en sida som det 
är nu.
3 Att alla ansvariga skall stå till svars
(Detta sägs i detalj mellan 51:55-53:30, videon nedan)

Valet i Tyskland är den 26 September 2021.
Källa:   

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Commission


How can we use the law to challenge the global Covid response?   (odysee.com)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    I denna video som är 11 minuter berättar Todd Callender JD (Juris Doctor) bl.a
att man har omfattande bevis att bl.a. Bill Gates, Oprah Winfrey, Warren Buffet 
(amerikansk investerare och affärsman), för några år sedan, träffades i New York för 
diskuterade om att jorden är överbefolkad. Detta är enligt lagen en konspiration.
    Han talar också om att Naurnburg koden, samt de kriterier som bestämts i FN, gäller för 
alla länder oavsett de lagar de har eller inte har.
    Hela videon är intressant ur synpunkten att de har bevis och att lagar finns att döma.
Källa:   
MUST WATCH!!!  💥💥💥   Legal complaints filed for CRIMES AGAINST HUMANITY.   ✨✨✨✨     
(rumble.com)

16/9-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.
    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 professortitel av den 
svinrika Tyska familjen Quandt, som tydligen äger BMW.

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
https://t.me/covidvaccineadveffect/57661
https://swebbtv.se/w/5nqMnrJisjtqM72KD8EwhL
https://swebbtv.se/w/5nqMnrJisjtqM72KD8EwhL
https://www.bitchute.com/video/hx1ksGkSwOBR/
https://rumble.com/vmej3n-must-watch-legal-complaints-filed-for-crimes-against-humanity.-.html
https://rumble.com/vmej3n-must-watch-legal-complaints-filed-for-crimes-against-humanity.-.html
https://odysee.com/@pandemicpodcast:c/reiner:5


(Allt kan höras i detalj mellan 13:25-15:30, videon nedan)
Källa:
Reiner Fuellmich On Covid And International Legal Developments (odysee.com)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Den Tyska Corona Kommitteen har funnit att läckan från Wuhan var en 
språngbräda/startskott för att iscensätta den plan som, man lyckats konstatera, har funnits i 
minst 10 år. Rockefeller fundation 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 (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. 
    Över 3000 mail har offentliggjors och som tillhör Anthony Fauci (USAs Anders Tegnell). 
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 det hela, samt delar av strategin.
    Han nämner nams såsom Drusten, Wieler, Tedros (chef för WHO) paret Gates, Klaus 
Schwab 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).

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


(Allt kan höras i detalj mellan 2:15-5:00, videon nedan)
    (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 som Corona Undersöknings Kommitteén håller via 
internet har c:a 2 miljoner tittare, världen över (vid denna tidpunkt).
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 p.g.a. 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 p.g.a. att ingen 
vet något om följderna och dessa injektioner inte har  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 
är, 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 
”Naurnburg 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.

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
https://odysee.com/@shortXXvids:e/CA-43-Reiner---getting-life-insurance-:e
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca67_converted_720p_english:a


Källa: Reiner Fuellmich 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    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 verklig 
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”.

https://odysee.com/@TruthVault:0/Reiner-Fuellmich-updates:d
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://www.bitchute.com/video/g42Ha0zqr9mh/
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.hbl.fi/artikel/danmark-oppnar-helt-och-slopar-alla-restriktioner/
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


    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 
detalj, att det har aldrig funnits någon risk att sjukvården var eller blev överbelastad. Och 
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 (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. 
Notering av mig: 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.

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


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    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
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, de 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 bevisbördan 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

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
https://www.bitchute.com/video/pGITK5Z7l2rj/
https://www.bitchute.com/video/pGITK5Z7l2rj/
https://odysee.com/@voicesforfreedom:6/VFF-Webinar-Reiner-Fuellmich:7
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


    *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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    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. Vaccin 
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.

https://www.bitchute.com/video/ItYlU63MRsV3/
https://www.bitchute.com/video/ItYlU63MRsV3/
https://www.bitchute.com/video/aVpN5RO5zxv5/
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.bing.com/videos/search?q=erik+clapton+interwiev&docid=607992491072183202&mid=9DF05AD255DAC958FEE49DF05AD255DAC958FEE4&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=KeWPHbpUzgg
https://www.youtube.com/watch?v=R_amejC4Lgc
https://www.bitchute.com/video/ximOA1houazf/
https://www.bitchute.com/video/R6KKcAIDSdef/
https://www.bitchute.com/video/4Qhf4gYn7N94/
https://www.bitchute.com/video/4OPLfKgq9i3h/
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.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=clapton+stand+and+deliver&view=detail&mid=AB2CAC093ECB957AD96BAB2CAC093ECB957AD96B&FORM=VIRE


(Filmen Erin Brockovich är ett bra exempel på en Class Action)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén har hört mer än 100 läkare, 
vetenskapsmän, psykologer, minst en Nobelpristagare, Michael Yedoon, fd chef på Pfizer, 
etc. etc (t.o.m.Aug-21).
Källa: Reiner Fuellmich
    Rob Oswald, doktorand och 7 universitet hittade inga bevis på COVID-19 i 1500 positiva 
PCR -test (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://www.bing.com/videos/search?q=reiner+fuellmich+dr+david+martin&docid=13909538964812&mid=8AE3DF5532858D2BB27E8AE3DF5532858D2BB27E&view=detail&FORM=VIRE
https://vimeo.com/573967306
https://factsmatter.se/2021/07/30/reiner-fuellmich-tal-trafalgar-square-london-210724/
https://t.me/covidvaccineadveffect/53984
https://odysee.com/@JustTheTruth:5/dr-rob-oswald-covid19-does-not-exist:c


Officiell statistik från SCB
(StatistiskaCentalByrån)

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/
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