
LATHUND FÖR VILSNA ELLER DE SOM FÅTT ENSIDIG INFORMATION 
(egentligen propaganda och inte fakta)

Denna kan man klippa och klistra lite i för att göra ett kortfattat dokument av för dom i
sin omgivning som behöver titta sig omkring.

Jag är helt säker på att de redan anat att inte allt står rätt till och plockar man ut rätt
delar ur denna och gör ett litet dokument av det så kanske de vaknar.

De kan ju dessutom kolla upp att det stämmer.

Du kan ju också, själv, fylla på med lite korta sanningar.

Visste du att:

-Robert F Kennedy Jr. var i Berlin i slutet av augusti 2020 och höll ett tal för 1 miljon 
människor? Detta var vid Brandenburger Tor där hans farbror John F Kennedy i juni 1963 
höll ett historiskt tal.
-Har du sett om media rapporterat om detta?
(De borde ha gjort detta, eftersom detta är en historisk händelse. Oavsett vad han pratat om.)

-Den totala dödligheten i Sverige 2020, i förhållande till folkmängd, kommer på plats 13 
mellan 2000-2020.

-PCR testet kan inte avgöra om någon är infekterad eller inte. Detta står även på bipacksedeln.
Det står också att testet inte är avsett för diagnostisk användning, det är endast avsett för 
vetenskaplig användning. Detta är känt av WHO.

-Det står så här på FHMs (Folkhälsomyndighetens) hemsida. ”PCR-tekniken som används i 
test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som 
oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra 
om någon är smittsam eller inte.”
-Detta har stått där sedan 21 juli 2020.

-PCR testet är konstaterat icke fungerande i domstolar i Portugal (oktober 2020), Tyskland 
(8/4-21), och Österrike (februari 2021).

-Christian Drusten som använt PCR testet på ett bedrägligt sätt, och som påstår sig vara 
Doktor och professor är bluff. Det har visat sig att han donerats sin professortitel av den 
svinrika Tyska familjen Quandt, som är storägare i BMW.

-Ett traditionellt vaccin är baserat på ett avdödat virus från sjukdomen och används sedan, i en
liten dos, i vaccinet för att skapa immunitet mot sjukdomen.
-De mRna injektioner som man nu använder, och kallar vaccin, har ingen sådan ingridiens. 
Det påstådda viruset har inte isolerats.

- Hälsovårdsministeriet i Spanien bekräftar att de inte har isolerat SARS-CoV-2-viruset 
(oktober 2021) och medger att ”enbart tester  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 gällande lockdowns, isoleringar, patientbehandlingar, 
vaccination och diktatoriska åtgärder som syftar till att upphöra med alla friheter inte är 
tillräckligt för att avgöra sjukdomen.”

-27 sjukhus lades ner i Tyskland under 2020, trots detta påstod Tyska myndigheter att 
sjukhusen var överfulla under 2020.

- Information har kommit från Kanada, Japan och USA som visar att flera försäkringsbolag, 
när det gäller livförsäkring, vägrar att försäkra personer som har vaccinerats. Detta p.g.a. att 
det är för hög risk.

-Det sätt som man använder mRna vacciner/injektionerna på är i strid med alla 10 punkter i 
Nürnberg koden.

-Det finns inget legalt underlag att ge mRna vacciner/injektioner nödgodkännande baserat på 
Public Health Emergency of International Concern (nödsituation rörande folkhälsan på 
internationell nivå). Även detta påstådda godkännande är ett brott mot Nürnberg koden.

-Det finns vissa kriterier för att få något godkänt såsom Public Health Emergency of 
International Concern. Dessa kriterier är inte uppfyllda.

- 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.
-Att dessa fungerande mediciner finns är ett av kriterierna som inte får existera för att ett 
nödgodkännande baserat på Public Health Emergency of International Concern (nödsituation 
rörande folkhälsan på internationell nivå) ska vara tillåtet. 
Vilket är ett brott mot Nürnberg koden.

- Över 7 000 läkare och forskare undertecknar "Romdeklaration" som anklagar covid-
beslutsfattare för "brott mot mänskligheten"

- Följande konversation finns i mail mellan högre chefer på Pfizer och dessa bevis har säkrats:
”... 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 och media." 
"Vi tror att risken att kommunicera detta just nu uppväger eventuella fördelar vi kan se," 

- Coronaviruset, Spikproteinerna och Vaccinerna har blivit registrerade på Patentverket långt 
före, det så att säga, pandemiutbrottet. Detta skedde för c:a 17 år sedan och sedan dess har 
dussintals patent blivit registrerade som gäller samma saker. De patenterade lösningen innan 
problemet var känt/existerade?????????

- Hälsofrihetsföreningen (NHF Sweden) har 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.



- Europarådet resolution 2361 undertecknad den 27 januari 2021, säger följande: 
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.

-Man vet att mRna Vaccinerna/injektionerna inte fungerar. Om de fungerade skulle man inte 
behöva införa vaccinpass och skydda vaccinerade. Även om det är så att vaccinerna bara är 
verksamma och fungerar ett halvår. För när denna tid gått så är det fritt fram att fylla på med 
Booster. Då är man ju skyddad igen och då behövs inga vaccinpass. Det finns ett annat, 
outtalat syfte, med vaccinpassen.
-Ledsen att behöva skriva detta, men kan man inte räkna ut detta då har man problem.
-Familjer, långvarig vänskap etc. splittras p.g.a. att människor inte kan se detta.

- Man har i Indien lämnat in stämningar och dokument med bevis om biverkningar, PCR-
testets otillförlitlighet, 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 allmänheten ska informeras korrekt. Deras ansträngningar har lett till 
att man lugnat ner sig i sin push och felinformation.

-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.

-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 (Centers for Disease Control and Prevention).
-Allt som sägs och skrivs och som inte passar läkemedelsbolagen misskrediterar dessa 
Factcheckers trots att det är sant.

-Vi medborgare, läkarna, politikerna etc vet inte vad injektionerna innehåller. Det finns inte 
heller fullständiga studier, så ingen kan berätta om de fungerar, är farliga, om biverkningar 
över kort eller lång tid. Eftersom man inte kan få tag i denna information så kan man inte göra
ett ”informerat samtycke” till vad de injicerar. Detta är ett brott mot Nürnberg koden oavsett 
om man samtyckte så fick man inte informationen, för den finns inte tillgänglig.

-Matti Sällberg som ofta används i TV för att uttalar sig om vacciner och pushar dess 
användning är styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB.



Också klargörande av några saker som den oinformerade oftast inte känner till:

Covid = Corona Virus Disease = namnet på sjukdomen
SARS = Severe Acute Resperatory Symdrom = namnet på viruset och den grupp av symptom
som leder till sjukdomen Covid. Och denna grupp av symptom kallas för syndrom.

Min notering: Av detta kan man dra slutsatsen att om man inte har akuta andnings symptom 
och andra problem med just andningen så har man inte viruset SARS som leder till sjukdomen
Covid.

mRna = På lätt Svenska m transporterar en molekyl (RNA) som innehåller genetisk 
information. Här finns inget avdödat virus från sjukdomen som man ska skyddas mot.

Nürnbergkonventionen eller koden = principer som skall följas vid experiment som 
involverar människor. Konventionen togs fram i anslutning till Nürnbergrättegångarna och 
Läkarrättegången mot bland andra Karl Brandt. Det finns tio punkter i konventionen och: 
Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt.

Min notering: En av många anledningar till att det som pågår är ett brott mot Nürnberg 
koden är att det finns inga godkända slutförda och publicerad studie. Därav är detta ett 
experiment i exakt samma nivå som Nürnbergrättegångarna och Läkarrättegången. Där de 
involverade dömdes.

Klargörande:
VI BEFINNER OSS ALLTSÅ I EN EXPERIMENT FAS!!!!!!!!!!!!!!


