
DEL 2/2 
 

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. 

 

Notering av mig: I de fall jag har lagt in en Telegram länk så måste ni kanske skaffa denna 

för att kunna öppna länken.  

 Denna, inte den med vit ram. 

 

 

    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. 

 

25/1-22 är det som finns nedan sammanställt av mig.    

    Michael Yeadon – hela intervjun – Svensk undertext 

https://odysee.com/@handersson:8/m-y-svensk-undertext:4 

    PLANET LOCKDOWN - FULL UNCENSORED VERSION 
PLANET LOCKDOWN - FULL UNCENSORED VERSION (bitchute.com) 

    Forskare dömer ut restriktioner: "Grymt och inhumant" 

    ”Läkaruppropet har för första gången blivit uppmärksammat i etablerad media. 

Corren, den ledande dagstidningen i Östergötland, berättar om vad Läkaruppropet vill och har 

intervjuat virologen och immunologen Ann-Cathrin Engwall.  

Artikeln finns bakom betalvägg. På vår hemsida redogör vi för delar av artikeln. 

Besök gärna vår hemsida, där finns all information om oss och en mängd artiklar och 

intervjuer och flygblad som kan skrivas ut, och överst på hemsidan går det att skriva under 

uppropet genom att trycka på Signera nu. Länk till hemsidan hittar du i första kommentaren.” 
Forskare dömer ut restriktioner: "Grymt och inhumant" – Corren 

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

    Brussels Press Conference 23.01.2022. 

https://odysee.com/@handersson:8/m-y-svensk-undertext:4
https://www.bitchute.com/video/hp1nEnkPnLIS/
https://corren.se/bli-prenumerant/artikel/r9zy6dvj


    Sammanfattning: 

    14:50-18:35  Mary Holland berättar att man har 40 aktiva rättsfall I USA. Dessa fall gäller 

masktvång, vaccintvång, testtvång, att man undanhållit och undertryckt Ivernectin såsom 

förebyggande tidig insats för att stoppa viruset. Även rättsfall angående de odemokratiska 

åtgärder som införts. Rättsfall pågår angående censur av social media, censuren har skett i 

sammarbete med regeringen etc. Avdelningar finns i Australien, Sydafrika och Europa som 

man samarbetar med.  

    18:50-25:10   Vera Sharav, förintelseöverlevare, berättar om parallellen mellan dagens 

händelser och vad som hände under 2:a världskriget. Hon berättar hur T4 programmet, som 

startade på sjukhus, expanderade ut i samhället. Idag är det ett folkmord som pågår, inte 

genom gaskammrar, det finns förfinad teknologi idag som används. 

    25:25-30:50    Catherine Austin Fitts pratr om ekonomin och hue detta är sammankopplat 

med vad som idag händer. Hur man under lång tid planerat för att kontrollera oss digitalt med 

pass, ID, körkort, bankkort etc. 

    30:30-44:40     Frågor ställs till och besvaras av de 3 ovanstående. 

    Vera Sharav säger att tystnad var det största brottet, att man inte pratade om vad som 

hände och att man censurerade. Dessutom uppstår en fara när man inte skyddar 

minoritetsgrupper. 

    47:40-52:20      (Kvinna, uppfattade inte namnet) Nödgodkännande gäller för folk som 

befinner sig i stor risk. Barnen som nu är måltavla har ingen risk vad det gäller detta virus.  

    52:25-1:00:10      Renare Holzeisen, Dr. in Law & Economi, berättar om rättsläget I Italien 

och Europa. 

    1:00:20-1:11:10     Frågor ställs till och besvaras av de 2 ovanstående. 

    Renare Holzeisen, producenterna, läkemedelsbolagen, medger i sin riskanalys att de inte 

vet någonting om de risker som man utsätts för. Så enligt denna dokumentation så är varje 

injektion brott mot mänskligheten.  

    1:12:55-1:17:50      Professor Alexandra Henrion Caude, 16000 läkare och 

vetenskapsmän har nu signerat Great Barrington Declaration vilken gäller att inga av de 

åtgärder som vidtagits var vetenskapliga eller med utgångspunkt från medicin, utan endast 

politiska. Det har inget att göra med hälsa, det är endast politik. De som inte tror på vacciner 

är nu uppe i 42%. Sent i december var det 32%.  

    1:18:40-1:23:35         Dr. Christian Perronne, Det verkar vara första gången I 

världshistorien som en pandemi endast attackerar de rika länderna. Man kan inte 

marknadsföra och nödgodkänna en produkt om det finns alternativ, vilket det gör.    

    1:24:30-1:27:55    Dr. Maria Hubmer-Mogg, slutade som läkare I november 2021 då man 

I Österrike började tala om tvångsvaccinering.     

    1:28:00-1:37:10     Frågor ställs till och besvaras av de 3 ovanstående. 

    1:30:30-1:42:30       Ivan Vilibor Sinčić, EU parlamentariker (Kroatien), Han är glad att vi 

befinner oss där vi är idag, det är stor skillnad mot 1-1,5 år sedan.  Det är fler och fler som 

sluter sig till deras grupp och som ställer kritiska frågor. Vi är nära att få slut på eländet, men 

vi måste hålla ut. När vi är klara med detta måste de skyldiga stå till svars, annars kommer de 

tillbaka igen inom tio år.  

    1:42:33-1:45:40     Frågor ställs till och besvaras av Ivan Vilibor Sinčić. Han berättar att 

EU är korrupt och att detta måste ändras.  

    1:47:10-1:51:50       Senta Depuydt, President Children Health Defence EU, visar upp den 

franska översättningen av Robert F Kenndy Jrs bok, The Real Anthony Fauci (på franska).  

     1:51:50-1:57:10       (Den Belgiske publicisten), (pratar franska). 

     1:57:10-1:59:10              Dr. Christian Perronne, (pratar delvis franska). En bok med 

bevis på organiserade brott, korruption etc.  

     1:59:10-1:59:50       Senta Depuydt, President Children Health Defence EU, 

https://gbdeclaration.org/


(Jag skriver ingen sammanfattning av det som följer, allt är intressant att lyssna på. Man kan 

här förstå hur långt vi har kommit när det rena bevis. Detta handlar inte om hälsa, det är 

politik och korruption.) 

     2:04:30-2:11:20            Astrid Stuckelberger, före detta WHO medarbetare. 

     2:11:25-2:17:20            Reiner Fuellmich, Corona Investigative Committé. 

     2:17:30-2:21:20            Vivianne Fischer, Corona Investigative Committé. 

    2:21:20-2:29:45    Frågor ställs till och besvaras av de 3 ovanstående. 

 

 
 
Brussels Press Conference 23.01.2022 (English) - Children's Health Defense Europe 
(childrenshealthdefense.eu) 

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

    Demo Bryssel 23/1-22 

https://t.me/covidvaccineadveffect/102038 

   SVT Sport: 

    ”Novak Djokovic vaccinationsstatus skapade stor oreda i Australien och till slut tvingades 

han lämna landet. 

Något svenska Zlatan Ibrahimovic tycker är problematiskt. 

– Man ska inte tvingas vaccinera sig för att kunna gå till jobbet, säger den svenska 40-åringen 

i en intervju med Journal du Dimanche.” 
Zlatan Ibrahimovic: ”Ska inte tvingas vaccinera sig” | SVT Sport 

    NY SÅNG:  

    Julie Elizabeth - Silence: The story of COVID vaccine victims 
(Denna länk med text) 
A song from Julie Elizabeth - Silence: The story of COVID vaccine victims (odysee.com) 
 
Silence: The story of COVID vaccine victims (rumble.com) 
YouTube 
Silence - YouTube 

    Demonstration mot v-pass in Stockholm, 22/1-22 
Demonstration against the v-passport in Stockholm - YouTube 

    Dr. Björn Hammarskjöld har anmält Läkemedelsverket till Uppsala Åklagarkammare! 

Skall bli intressant att se om Åklagarkammaren lever upp till den allmänna uppfattningen om 

den utbredda korruptionen i Sverige. Inte minst avseende Åklagarämbetet. 
Åklagarkammaren i Uppsala 2022 01 18 

    ”James C. Smith är VD för Reuters (Världens största nyhetsbyrå, 98 % av allt du läser i 

aftontidningar och ser på statlig TV, kommer härifrån.) 

James C. Smith sitter även i styrelsen för PFIZER. 

Dags för en sekunds eftertanke här. Vad läste du precis? 

De största ägarna i Pfizer är: 

Blackrock Inc och Vanguard Group. 

Okey, men spelar det någon roll? 

Låt oss gräva ett steg till. 

De 5 största ägarna i Blackrock är: 

Microsoft 

Facebook 

Apple 

Google 

Amazon 

https://tube.childrenshealthdefense.eu/videos/watch/8f79f755-36eb-4699-a473-681a09c1259b
https://tube.childrenshealthdefense.eu/videos/watch/8f79f755-36eb-4699-a473-681a09c1259b
https://t.me/covidvaccineadveffect/102038
https://www.lejdd.fr/Sport/Football/le-psg-mbappe-son-avenir-son-caractere-lhomosexualite-dans-le-foot-zlatan-ibrahimovic-se-confie-au-jdd-4089363?Echobox=1642894506#utm_medium=Social&xtor=CS1-4&utm_source=Twitter
https://www.svt.se/sport/fotboll/zlatan-ibrahimovic-ska-inte-tvingas-vaccinera-sig
https://odysee.com/@BackToTheLight:7/silenced:4?r=EU1YDjrBYc5dMDgGUmMagtj2J57YwBnE
https://rumble.com/vszi9y-silence-the-story-of-covid-vaccine-victims.html
https://www.youtube.com/watch?v=4xJ1rQt9suQ
https://www.youtube.com/watch?v=h1XZYsTOZOE
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2022/01/%C3%85klagarkammaren-i-Uppsala-2022-01-18.pdf


De 5 största ägarna i Vanguard är: 

Microsoft 

Facebook 

Google 

Apple.. 

Stanna. Backa. Läs igen. Fundera. Vad betyder då detta? 

Vanguard Group är en av de 5 största ägarna i * trumvirvel * tadaaaa - Thomson Reuters 

(Reuters). 

Så med andra ord, här kommer en sammanfattning: 

Bill Gates äger företaget som producerar sprutorna (Pfizer), och han äger företaget som säger 

åt dig att du måste ta sprutorna (Reuters) 

Facebook och Google äger företaget som producerar sprutorna (Pfizer) och båda 

plattformarna censurerar dig om du försöker säga åt folk att läsa på och inte ta sprutorna. 

”Men så dumt kan det väl inte vara?” 

Jo, så dumt är det! 

Svårare än såhär är det (tyvärr) inte. 

Men ni behöver inte tro mig. 

Faktagranska själv. 

Detta är bara en liten detalj i en oändlig soppa. Det finns fler som ligger med varandra. 

Men ser du detta samband, så är det inte svårt att lista ut vad som hör ihop med vad och vem 

som hör ihop med vem och varför saker utspelar sig som det gör. 

Källgranskning funkar inte längre. För detta gäng äger källorna (och kanalerna). 

Dags att börja tänka, gräva, ifrågasätta och faktagranska!" 
Öystein Rönne # 256 – LYSSNA på detta, och TÄNK EFTER! (rumble.com) 

Notering av mig: Detta kanske ni kan kopiera och visa de i er omgivning som tror på media 

etc. 

    Cristian Terhes: Demonstrera för att rädda ditt land mot totalitär kontroll. 

    ”Cristian Terhes är en EU-parlamentariker som kommit till Stockholm för att stoppa 

förfallet i EU och totalitär kontroll som hotar dina fri- och rättigheter. Han ska idag hålla tal 

på Norrmalmstorg kl 14. NewsVoice intervjuade honom inför demonstrationen....” 
Cristian Terhes: Demonstrera för att rädda ditt land mot totalitär kontroll - NewsVoice 

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

    Mitt anförande till Ursula von der Leyen (ordförande för EU kommissionen) 

"Din rapport om situationen för mänskliga rättigheter i EU är påhittad och osann, och skapar 

vansinniga splittringar och diskriminering av medborgare." 
Mislav Kolakusic tells the EU Commission President off to her face (bitchute.com) 

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

 

    Den kroatiske parlamentsledamoten Mislav Kolakusic talar till Frankrikes president 

Macron i Europaparlamentet: "Med tanke på de många inskränkningarna av medborgarnas 

rättigheter och friheter i Frankrike under pandemin ber jag dig bara en sak: som EU:s 

ordförande, gör precis motsatsen till vad du gör i Frankrike. Å andra sidan, idag sa du att du är 

stolt över att det inte finns några dödsstraff i Europa... Tiotusentals medborgare har dött på 

grund av biverkningar av vaccination. Obligatorisk vaccination är en dödsdom och dess 

avrättning för många medborgare. Detta bör förbli varje medborgares val. Mord är mord."  

https://t.me/covidvaccineadveffect/101274 

Notering av mig: Detta är ännu en EU parlamentariker som står upp! 

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

    PARTYGATE: Uppgifter om dans och drickande på Downing Street 10 under lockdown 

har fått förtroendet för Storbritanniens premiärminister, Boris Jonson, att dala.     

https://rumble.com/vt0a9f-ystein-rnne-256-lyssna-p-detta-och-tnk-efter.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oysteinronne&ep=2
https://newsvoice.se/2022/01/christian-terhes-eu-byrakraterna/
https://www.bitchute.com/video/dQ8NVcuvVcm1/
https://t.me/covidvaccineadveffect/101274


https://www.svtplay.se/klipp/33919946/partygate-tradgardsfest-med-over-100-inbjudna 

 

https://www.svtplay.se/klipp/33921114/partygate-brev-om-misstroende-inskickade 

Notering av mig: I inslaget påstås att det skett ett dussintals fester. 

DETTA KAN NI JU VISA DE SOM TROR PÅ ATT POLITIKERNA UTLYSER ÅTGÄRDER 

FÖR FOLKETS BÄSTA. ELLER ATT DE SJÄLVA INTE FÖLJER DET DE TVINGAR 

ANDRA ATT FÖLJA – Hyckleri!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ENGLANDS LAVIN FORTSÄTTER: DE (polisen) ÄR MEDSKYLDIGA OM DE INTE HJÄLPER. 
    Precis som tidigare video uppvaktas polisen in England och uppmanas att stänga vaccincenter och 
beslagta doserna. Här läser en man upp (för polisen) anklagelserna, bevisen och polisens skyldighet 
att ingripa och att de är medskyldiga om de inte agerar i enlighet med gällande lagar. 
Englands Avalanche Continues: They are Complicit if they do NOT Assist (bitchute.com) 

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

20/1-22 är det som finns nedan sammanställt av mig.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ”Vaccincenter är nu officiellt gjort till en brottsplats eftersom en brottsutredning pågår av 

Metropolitan Police, London, för att stoppa vaccinationsprogrammet på grund av 

biverkningar och dödsfall!”. 

https://rumble.com/vsuuhq-vaccine-centre-is-now-officially-made-a-crime-scene-as-a-

criminal-investiga.html 

Notering av mig: Det är svårt att höra vad som sägs, men om detta stämmer är det vad vi 

alla väntat på länge. 

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

    OBS! Detta är nog det bästa som händer just nu eftersom CDC, USA (Centers for 

Disease Control and Prevention) är någon som hela världen följer! 

    Vad denna video handlar om i korthet. 

    De senaste dagarna har pandemiberättelsen genomgått ett anmärkningsvärt antal u-svängar 

Den 9 januari 2022 skickade CDC-chefen Dr. Rochelle Walensky ut en tweet som sa "Vi 

måste skydda människor med samsjuklighet (underliggande sjukdomar) från allvarlig covid-

https://www.svtplay.se/klipp/33919946/partygate-tradgardsfest-med-over-100-inbjudna
https://www.svtplay.se/klipp/33921114/partygate-brev-om-misstroende-inskickade
https://www.bitchute.com/video/b91Ip8rIG4iK/
https://rumble.com/vsuuhq-vaccine-centre-is-now-officially-made-a-crime-scene-as-a-criminal-investiga.html
https://rumble.com/vsuuhq-vaccine-centre-is-now-officially-made-a-crime-scene-as-a-criminal-investiga.html


19", med andra ord fokuserat skydd, vilket är vad tiotusentals läkare har efterlyst sedan 

skapandet av den stora *Barrington-deklarationen i början av oktober 2020.  

    Den 10 januari 2022 medgav Walensky att covid injektionerna inte kan förhindra 

överföring.  

    CDC säger nu att du inte ska testa igen när du har återhämtat dig från COVID, eftersom 

PCR kan ge falska positiva resultat i upp till 12 veckor efter att infektionen har åtgärdats.  

    De minskar också isoleringskravet från 10 till bara fem dagar - förmodligen för att den 

sviktande ekonomin skadar Biden ekonomiskt, så de behöver folk att arbeta.  

    Narrativet förändras också om vad som leder till ett COVID-fall och hur dödsfall räknas. 

Walensky erkände nyligen att cirka 40 % av "COVID-patienterna" testade positivt men har 

inga symtom och är inlagda på sjukhus för något annat. Hon har också lovat att leverera data 

om hur många människor som faktiskt har dött "av" covid och hur många som dött "med" det. 

    Här är erkännandet som vi alla har väntat på, från CDC-chefen Dr. Rochelle 

Walensky: 

    ”Ett överväldigande antal dödsfall, över 75 procent, inträffade hos personer som hade minst 

fyra underliggande sjukdomar. Så egentligen är det här människor som är sjuka redan innan.” 

(Kan höras mellan 05:20-5:40, videon nedan) 
Pandemic Narrative Undergoes Radical U-Turn (mercola.com) 

    *Barrington-deklarationen = ”Tidigt denna vecka (oktober 2020) publicerade tre av 

världens främsta epidemiologer Great Barrington-deklarationen , en kort avhandling som 

förespråkar en kontroversiell strategi för att hantera coronavirus-pandemin. Professorerna Jay 

Bhattacharya från Stanford University, Sunetra Gupta från Oxford University och Martin 

Kulldorff från Harvard University hävdar att samhällen över hela världen bör öppnas 

omedelbart och helt.  

Istället för att iaktta åtgärder som är utformade för att bromsa spridningen av viruset, bör unga 

och friska återuppta normal aktivitet för att ådra sig flockimmunitet och därmed skydda de 

som är utsatta för svår sjukdom. Författarna uppmanar till antagandet av denna strategi, som 

de kallar "fokuserat skydd", i ljuset av allt fler bevis för att "nuvarande lockdownpolitik har 

förödande effekter på folkhälsan på kort och lång sikt. Att hålla dessa åtgärder på plats tills ett 

vaccin är tillgängligt kommer att orsaka irreparabel skada, som orsakar de sämst ställda 

oproportionerlig skada."  

När detta skrivs (publicerat 7 oktober 2020) har deklarationen undertecknats av 3 089 andra 

medicinska folkhälsoforskare, 4 532 läkare och cirka 70 000 medlemmar av allmänheten.” 

https://www.aier.org/article/the-great-barrington-declaration-and-its-

critics/?gclid=EAIaIQobChMItMSTzdS99QIVvwWiAx1ORQX7EAAYASAAEgLEqfD_Bw

E 

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

    ”England överger vaccinpass, munskydd, restriktioner – Spanien betraktar Covid-19 

som influensa 

    Spanien kräver att Covid-19 ska behandlas som en endemisk sjukdom och blir därmed den 

första stora europeiska nationen som ser Covid-19 som en normal influensa. Samtidigt i 

England avvecklas både munskydd, arbetsrestriktioner och covidpass, enligt BBC.....” 
England överger vaccinpass, munskydd, restriktioner - Spanien betraktar Covid-19 som influensa - 
NewsVoice 

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

    ”Läkarupproret har satt svensk speaker-röst på en presentation om effekten av Pfizers 

covidvaccin efter sex månader. Presentationen kommer från Canadian Covid Care 

Alliance (CCCA), en sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och 

sjukvårdspersonal. 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/01/19/pandemic-narrative-undergoes-radical-u-turn.aspx
https://gbdeclaration.org/
https://www.aier.org/article/the-great-barrington-declaration-and-its-critics/?gclid=EAIaIQobChMItMSTzdS99QIVvwWiAx1ORQX7EAAYASAAEgLEqfD_BwE
https://www.aier.org/article/the-great-barrington-declaration-and-its-critics/?gclid=EAIaIQobChMItMSTzdS99QIVvwWiAx1ORQX7EAAYASAAEgLEqfD_BwE
https://www.aier.org/article/the-great-barrington-declaration-and-its-critics/?gclid=EAIaIQobChMItMSTzdS99QIVvwWiAx1ORQX7EAAYASAAEgLEqfD_BwE
https://newsvoice.se/2022/01/spanien-covid-19-influensa/
https://newsvoice.se/2022/01/spanien-covid-19-influensa/


Presentationen baseras på Pfizers egna data, som delvis offentliggjorts. CCCA:s slutsats 

är att vaccinet aldrig borde ha lanserats. Fler dog i vaccingruppen än i 

kontrollgruppen.” 
Canadian Covid Care Alliance: Fler döda i vaccingruppen än i kontrollgruppen - NewsVoice 
 
Mer skada än nytta - Kanadensiska läkaralliansens rapport om Pfizers forskningsfusk - På svenska. - 
Swebbtv 

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

     Medborgargrupper redo att stänga vaccincenter i England för att stoppa pågående 

brott. 

Pågående vaccinbrott anmäls på brittiska polisstationer 

  

     ” En medborgargrupp har anmält vaccinbrott på en polisstation i Harborough, 

Storbritannien. Många i landet har skadats eller dött av injektionerna, uppger gruppen. Videon 

ovan visar hur aktivister anmäler pågående misstänkta brott mot allmänheten och hur en 

polisman informeras. Tidigare i januari har en pensionerad polis överlämnat ett omfattande 

bevisunderlag till polisen i Hammersmith. Medborgargrupper i landet är nu redo att stänga 

vaccincenter om polisen inte agerar.” 

(Det finns mer att läsa på svenska via denna länk) 
Medborgargrupper redo att stänga vaccincenter i England för att stoppa pågående brott - NewsVoice 

(Odysee video ifall YouTube cencurerar) 
Harborough Police Station Served Notice of Covid-19 Vaccination Crimes (odysee.com) 

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

    Dr Sam White om att bära mask:  

"Du kommer få tandläkare att dra ut tänder inom de kommande åren Vi kommer att se nya 

fall av lungsjukdomar, särskilt, misstänker jag, som involverar mögel." 

https://rumble.com/vsuoqx-dr.-sam-white-on-mask-wearing-youre-just-going-to-have-

dentists...html 

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

    ”Fransmännen är vakna och de slänger hjärntvättverktyg (tv-apparater) mot sina korrupta 

politikers hem. Original! Älskar du inte hur de vakna fransmännen behandlar sina falska 

ledare? Låt oss se en giljotin rullas ut härnäst!” 

https://t.me/suppressedtruth/36873 

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

    ”I ett chockerande uttalande säger en påstådd brittisk läkare per telefon till en patient att 

alla covidvacciner snart kommer att dras tillbaka på grund av säkerhetsdata som tidigare inte 

funnits tillgängliga.” 

(Det finns mer att läsa, på svenska samt engelsktextad video via denna länk) 
Brittisk NHS-läkare säger att alla vacciner kommer att stoppas - NewsVoice 

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

    WASHINGTON – U.S.S. Sen. Ron Johnson (R-Wis.) kommer att hålla en paneldiskussion, 

COVID 19: A Second Opinion. En grupp världskända läkare och medicinska experter 

kommer att ge ett annat perspektiv på den globala pandemiresponsen, det nuvarande 

kunskapsläget om tidig behandling och sjukhusbehandling, vaccinets effektivitet och säkerhet, 

vad som gick rätt, vad som gick fel, vad som borde göras nu, och vad som behöver åtgärdas 

på lång sikt.  

 

    WHEN:  Monday, Jan. 24, 9 a.m. – 12 p.m. 

https://t.me/OPFreedom/23468 

Notering av mig: Det finns inbjudna människor från båda sidor. Bl.a Dr. Peter McCullough, 

https://newsvoice.se/2022/01/canadian-covid-care-alliance-vaccingruppen/
https://swebbtv.se/w/kjSADGbpqwyjY5VPeXe8cm
https://swebbtv.se/w/kjSADGbpqwyjY5VPeXe8cm
https://newsvoice.se/2022/01/medborgargrupp-vaccinbrott/
https://odysee.com/@newsvoice:0/harborough-police-station-erved-notice:f
https://rumble.com/vsuoqx-dr.-sam-white-on-mask-wearing-youre-just-going-to-have-dentists...html
https://rumble.com/vsuoqx-dr.-sam-white-on-mask-wearing-youre-just-going-to-have-dentists...html
https://t.me/suppressedtruth/36873
https://newsvoice.se/2022/01/nhs-lakare-vacciner-stoppas/
https://t.me/OPFreedom/23468


Dr. Robert Malone från ena sidan.  

Bla. Dr. Rochelle P. Walensky, MD, MPH, Director of the Centers for Disease Control and 

Prevention, Dr. Janet Woodcock, MD, Acting Commissioner of the U.S. Food and Drug 

Administration, Dr. Anthony S. Fauci, MD, Director of the National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases and Chief Medical Advisor to the President, Dr. Albert Bourla, DVM, 

Ph.D., Chairman and Chief Executive Officer of Pfizer, Dr. Francis S. Collins, MD, Ph.D., 

Former Director of the National Institutes of Health. 

VI FÅR SE OM DE SISTNÄMNDA KOMMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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

    "Häpnadsväckande dokument från Pfizer läckta 

Det här är vad de försökte hålla hemligt för oss. Pfizer själva har ju bett om att få 75 års 

hemlighetsstämpling på deras teststudieresultat (luktar inte alls som att man har något att dölja 

då va?). Men genom domstolsbeslut har nu några människor lyckats får fram dessa dokument. 

När man ser det här så förstår man varför de inte ville att det skulle komma ut. Dessutom 

finns det ingen myndighetsperson i nyktert tillstånd som hade godkänt ett "läkemedel" med så 

pass många biverkningar, om de inte är köpta. 

 

Från Pfizers egna dokumentation  (den de ville hålla hemlig i 75år!) 

Studien genomfördes under 3 månader med totalt  

42 086st deltagare.  

520st fick biverkningar, och återhämtade sig innan studien avslutades. 

11 361st fick biverkningar vilket de EJ återhämtat sig ifrån vid studiens slut. 

1223st Avled!!!!  

Dvs 31% av deltagarna fick långtgående biverkningar eller avled av injektionen under enbart 

dessa 3 månader! 

 



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

    I en omfattande och rak intervju med Freddie Sayers sa professor Cyrille Cohen, chef för 

immunologi vid Bar Ilan University och en medlem av den rådgivande kommittén för 

vacciner för den israeliska regeringen:  

    - Grönt pass/vaccinpasskonceptet var inte längre relevant under Omicron-eran och borde 

fasas ut (han förväntade sig att det skulle bli kortvarigt i Israel)  

    – Han och hans kollegor var förvånade och besvikna över att vaccinerna inte förhindrade 

överföring, som de ursprungligen hade hoppats  



    – Det största misstaget med pandemin i Israel var att stänga skolor och utbildning – han bad 

om ursäkt för det - Utbredd infektion är nu en oundviklig del av framtida immunitet - även 

känd som flockimmunitet  

    - Omicron har accelererat pandemin till den endemiska fasen, där Covid kommer att vara 

"som influensa" 
Israeli vaccine chief: "We have made mistakes" - YouTube 

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

    Polis med nationen, Frankrike mot covid galenskap. Nu är det dags att storma Macron och 

hans kommunistiska kamrater och överlämna dem till allmänheten där giljotinerna väntar på 

dem. 

https://t.me/suppressedtruth/36697 

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

    Konspirationsteoretiker frågar 4 läkare, Vad är det i injektionerna? Här levererar de ärliga 

svar. 
Conspiracy Theorist Asks 4 Doctors "What's in the shot"? (bitchute.com) 

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

17/1-22 är det som finns nedan sammanställt av mig.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Här är 2021 döda jämfört med folkmängd: 
2021    91826 10 449 381 0,88% 

(På näst sista sidan i detta dokument så kan ni se siffrorna mellan 2000 och 2021. Där finns 

också länkar till SCBs officiella statistik, där dessa siffror kommer ifrån) 

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

    Den holländska parlamentsledamoten Gideon van Meijeren konfronterar premiärminister 

Mark Rutte om hans kontakter med Klaus Schwab. Han målar verkligen in Rutte i ett hörn 

och avslöjar hans kontakter och vetskap om boken ”The Great Reseat”. 

    OBS! Kolla in tjejen bakom Gideon van Meijeren, som inte kan hålla sig för skratt. 
Dutch MP Gideon van Meijeren confronts PM Rutte on his connections w/ Klaus Schwab 
(odysee.com) 
Mark Rutte, född 14 februari 1967 i Haag, är en nederländsk politiker för det liberala Folkpartiet 
för Frihet och Demokrati (VVD) och Nederländernas premiärminister sedan 14 oktober 2010. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Advokatgrupp: Covid injektionerna är utformade för befolkningskontroll. 

    Pfizers tidigare vicepresident dr Michael Yeadon vittnade inför den tyska corona 

kommittén. Toppadvokaten Reiner Fuellmich drar slutsatsen att covidinjektionerna (sk 

coronavacciner) är utformade för att experimentera fram vilken dos som bäst kan användas 

för befolkningskontroll. 

Dödligheten som är kopplad till vaccinerna, är enligt Michael Yeadon, spårbar till vissa 

batcher (partier/satser). Vissa partier verkar vara mer skadliga eller dödliga än andra. 

Tillgängliga bevis indikerar att huvudmålet med injektionerna över hela världen är global 

befolkningskontroll, enligt de inblandade advokaterna. 

Reiner Fuellmich som leder advokatgruppen berättade för Jesper Johansson på Perspektiv 

TV att teamet förbereder en internationell rättegång och att det inte längre finns några tvivel 

om att syftet är befolkningskontroll. 
Advokatgrupp: Covidinjektionerna är utformade för befolkningskontroll - NewsVoice 

Notering av mig: Nya avslöjande!!!!!!!!!!!!!! 

Samma video, men med engelsk text. 

https://t.me/suppressedtruth/36593 

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

    Hälsomyndighet diskuterade 2019 hur ett Kinavirus kan nyttjas för att öka 

vaccinerandet i USA. 

https://www.youtube.com/watch?v=bnMMYJKZvnU
https://t.me/suppressedtruth/36697
https://www.bitchute.com/video/lPR7BIGNK9Tt/
https://odysee.com/@AussieFighter:8/Dutch-Mp-Gideon-Van-Meijeren-Confronts-Pm-Rutte-On-His-Connections-W-Klaus-Schwab:0
https://odysee.com/@AussieFighter:8/Dutch-Mp-Gideon-Van-Meijeren-Confronts-Pm-Rutte-On-His-Connections-W-Klaus-Schwab:0
https://sv.wikipedia.org/wiki/14_februari
https://sv.wikipedia.org/wiki/1967
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4nderna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkpartiet_f%C3%B6r_Frihet_och_Demokrati
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkpartiet_f%C3%B6r_Frihet_och_Demokrati
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Nederl%C3%A4ndernas_premi%C3%A4rministrar
https://www.perspektiv.tv/
https://www.perspektiv.tv/
https://newsvoice.se/2022/01/covidinjektionerna-befolkningskontroll/
https://t.me/suppressedtruth/36593


    Anthony Fauci och tjänstemän från den amerikanska hälsomyndigheten US 

Department of Health & Human Services (HHS) diskuterade under en konferens 

användning av ett nytt potentiellt virus från Kina för att upprätthålla 

vaccinationsprogrammen i USA. 
Videon från konferensen blev känd redan i oktober 2019, men är högaktuell efter att en rad av 
misstankar de senaste månaderna väckts mot dr Anthony Fauci och hans inblandning och 

finansiering av så kallade gain of function-studier i Wuhan, Kina. 

    Gain of function-studierna handlade om att utveckla mer virulenta virus det vill säga virus som är 
mer smittsamma och mer skadliga. 
Hälsomyndighet diskuterade 2019 hur ett kinavirus kan nyttjas för att öka vaccinerandet i USA - 
NewsVoice 

Notering av mig: Bra avslöjande!!!!!!!!!!!!!! 

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

    Nej till vaccinpass – Protesten ska bli den största i Sverige! 

    Den nya bredare frihetsrörelsen i Sverige arrangerar det som ska bli den största 

frihetsmanifestationen i Sverige någonsin, en protest mot vaccinpass 14:00 Normalmstorg den 

22 januari 2022. Målet är att nå 20,000 deltagare. 
Nej till vaccinpass - Protesten ska bli den största i Sverige - NewsVoice 

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

    EMA varnar för boosterdoser – kan försämra immunsvar. 
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA går nu ut och varnar för upprepade injektioner av 

så kallade coronavaccin då man befarar att återkommande injektioner kan leda till försämrat 

immunsvar. Detta samtidigt som de svenska myndigheterna uppmanar det svenska folket att 

ta en andra och tredje dos. 

(Kan höras mellan 08:10-13:10, videon nedan) 

https://swebbtv.se/w/tGBGqeJdWUQ9RNiHrVRc6S 

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

   Liberalerna säger nej till förlängd pandemilag. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g6jOvk/l-sager-nej-till-forlangd-pandemilag 

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

    Sverigedemokraterna KU-anmäler regeringen för coronarestriktioner. 

Sverigedemokraterna KU-anmäler regeringen och vill nu granska om restriktionerna är 

förenliga med pandemilagen. Partiet vill att konstitutionsutskottet ska granska om beslut om 

särskilda begränsningar som regeringen fattat under vintern 2021/22 överskridit regeringens 

befogenheter enligt pandemilagen. Det framgår av ett pressmeddelande. 
Sverigedemokraterna KU-anmäler regeringen för coronarestriktioner | Affärsvärlden 
(affarsvarlden.se) 

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

    Häpnadsväckande dokument från Pfizer läckta. 

Det här är vad de försökte hålla hemligt för oss. Pfizer själva har ju bett om att få 75 års 

hemlighetsstämpling på deras teststudieresultat (luktar inte alls som att man har något att dölja 

då va?). Men genom domstolsbeslut har nu några människor lyckats får fram dessa dokument. 

När man ser det här så förstår man varför de inte ville att det skulle komma ut. Dessutom 

finns det ingen myndighetsperson i nyktert tillstånd som hade godkänt ett "läkemedel" med så 

pass många biverkningar, om de inte är köpta. 

Från Pfizers egna dokumentation (den de ville hålla hemlig i 75år!) 

Studien genomfördes under 3 månader med totalt  

42 086st deltagare.  

520st fick biverkningar, och återhämtade sig innan studien avslutades. 

11 361st fick biverkningar vilket de EJ återhämtat sig ifrån vid studiens slut. 

https://www.hhs.gov/
https://newsvoice.se/2022/01/kinavirus-hhs/
https://newsvoice.se/2022/01/kinavirus-hhs/
https://newsvoice.se/2022/01/nej-till-vaccinpass/
https://swebbtv.se/w/tGBGqeJdWUQ9RNiHrVRc6S
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g6jOvk/l-sager-nej-till-forlangd-pandemilag
https://www.affarsvarlden.se/artikel/sverigedemokraterna-ku-anmaler-regeringen-for-coronarestriktioner
https://www.affarsvarlden.se/artikel/sverigedemokraterna-ku-anmaler-regeringen-for-coronarestriktioner


1223st Avled!!!!  

Dvs 31% av deltagarna fick långtgående biverkningar eller avled av injektionen under enbart 

dessa 3 månader! 

https://www.facebook.com/david.appelgren/posts/10158245069652624 

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

    Senator Ron Johnson Exposes The Dark History Of Dr. FUCI & The Truth About 

Ivermectin As Early Treatment For Covid-19. 

https://rumble.com/vsou0b-january-16-2022.html 
Sen. Ron Johnson Blast Fauci For Track Record Of Blocking Effective AIDS Treatment (rumble.com) 

Notering av mig: Det är ganska smart av Senatot Ron Jonson att jämföra Faucis sätt att 

uttala sig om, rekommendera behandling av och ”flipp-floppa” ang.  AIDS personer på 80-

talet med hur han agerat i covid-frågan. 

    Det är vida känt vilka förödande resultat som  Fauci åstadkom när det gällde AIDS. Det är 

bevisat att många hade levt, åtminstone längre liv, om en riktig behandling erbjudits. Och 

denna behendling fanns inom räckhåll. 

   Vi som känner till hur en psykotisk person fungerar, att de upprepar sig såsom en 

grammofonskiva, ser också mönstret mellan Faucis AIDS och covid-hantering.  

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

    Christian Terhes, EU parlamentariker, (tillsammans med sin Italienska och Kroatiska 

kollegor) ger här den första presskonferensen 2022. Han tillkännager att det kommer att bli en 

demonstration i Bryssel den 23/1 och en i Stockholm den 22/1. Enligt honom själv kommer 

han att närvara vid båda. 

    Han berättar också hur Västeuropa såg på förtrycker bakom järnridån före 1989. Och hur 

man fördömde det som skedde. Idag tillåter man samma tyranni och polisbrutalitet i 

västländerna som man då fördömde. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/99023 

(YouTube med engelsk text) 
Press Conference MEPs - Health Service collapse in Italy; police brutality against protesters in EU - 
YouTube 

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

    Varför flygningarna har stängts ner världen över. 

    Piloter får inte flyga om de tagit icke godkända läkemedel. Vilket är fallet med de som 

injicerats med det, så kallade, vaccinet. 
Pilots sue Biden Administration - Bing video 

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

    Anna De Buisseret: Alla lagar är på vår sida... Det kommer att bli en andra 

Nürnbergrättegång. 

    Anna De Buisseret - en pensionerad arméofficer och senior advokat - varnar de som har 

ansvariga positioner att om de inte säger ifrån kommer de att hållas ansvariga i en andra 

Nürnburgrättegång.   

    Anna försäkrar folk att "fler advokater än vad allmänheten inser" arbetar bakom kulisserna; 

och betonar vikten av att människor vet vilka deras rättigheter är, och att vi bör fortsätta att 

upprätthålla dem. "Ingen förtryckande regim har någonsin bestått, eftersom vi, folket ställer 

upp." 
Anna De Buisseret - All The Law Is On Our Side - There Will Be A Second Nuremburg Trial 
(odysee.com)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Reiner Fuellmich: Nya rön räcker för att demontera hela industrin. 

    Detta är en av de senaste videodiskussionerna som varade i cirka 19 minuter mellan Dr. 

Reiner Fuellmich, Dr. Wolfgang Wodarg, advokat Viviana Fischer och den brittiska läkaren 

https://www.facebook.com/david.appelgren/posts/10158245069652624
https://rumble.com/vsou0b-january-16-2022.html
https://rumble.com/vsrxz6-sen.-ron-johnson-blast-anthony-fauci-for-blocking-effective-aids-and-covid-.html
https://t.me/covidvaccineadveffect/99023
https://www.youtube.com/watch?v=BqbsJljdxJs
https://www.youtube.com/watch?v=BqbsJljdxJs
https://www.bing.com/videos/search?q=pilots+sue+biden&docid=20690779648112&mid=814D109966B70749FC7C814D109966B70749FC7C&view=detail&FORM=VIRE
https://odysee.com/@HumanitysVault:a/Anna-De-Buisseret---All-The-Law-Is-On-Our-Side---There-Will-Be-A-Second-Nuremburg-Trial:6
https://odysee.com/@HumanitysVault:a/Anna-De-Buisseret---All-The-Law-Is-On-Our-Side---There-Will-Be-A-Second-Nuremburg-Trial:6


Sam White om upptäckten att ett litet antal vaccinsatser har sammankopplats med majoriteten 

dödsfall och skador från vaccinerna.  

    Vi publicerade om detta i början av november. Här är våra anteckningar: Fuellmich: Dr. 

Mike Yeadon visade hur de använde satser inom satserna för att testa vilken typ av doser som 

behövs för att döda människor och lemlästa dem. Ur ett juridiskt perspektiv är det ett 

ofrånkomligt bevis på att detta är överlagt (planerat). När det väl finns bevis på att detta är 

överlagt finns det ingen immunitet för någon.  

    Wodarg: Det är inte sant att det finns samma saker i alla vacciner. Vi har starka bevis för att 

satserna av vaccinflaskor innehåller olika ingredienser.  

    Sam White: Vi har experter som pratar om VAERS-data och "partier", inte satser. Och de 

har cirka 11 partier med 6 eller 7% av dödsfallen, wow. Wodarg (se dataskärmar): Läkare 

måste veta att SATSERNA INTE KONTROLLERAS.  

    Fuellmich: Vad Mike Yeadon kom på är att det finns en chans på 200 att du kommer att 

stöta på en av dessa farliga satser eller partier. Det är som rysk roulette.  

    Wodarg: det här är inte rysk roulette, det är en FÖRSÖKSPROJEKT, det är planerat. 

Partierna skickas någonstans, de används och registreras. Vad de också har funnit är att när ett 

företag, säg Pfizer BioNTech, håller på med något, kommer de andra att hålla tyst. De andra 

kommer inte att göra experimenten. Men sedan kommer de att kliva upp och göra något, 

kanske är det AstraZeneca nästa eller Johnson och Johnson som vill testa något inom dessa 

enorma försök. De dumma läkarna tror att de ger samma injektioner. Men det är inte sant. De 

missbrukas i detta mycket stora försöksprojekt där det inte finns någon etisk kommitté! Det är 

ett obskyrt läkemedelsförsök där människorna bara är offer. Och kanske är de genetiskt 

modifierade människor och de (läkemedelsbolagen) har patent på det här. Det finns 120 nya 

”vacciner” på gång. De vill alla prova sina produkter och nu kan de göra det eftersom vi 

fortfarande är rädda och tror att vi behöver ett ”vaccin”. Det är värre än Nürnberg vad som 

händer nu. Det är hemskt – det finns tusentals Mengele nu. Några av dem vet inte detta, men 

några av dem vet mycket väl vad de gör. Och de dödar tusentals människor. Fuellmich: 

Avsiktligt. Wodarg: ja, avsiktligt. 
Reiner Fuellmich: New Findings Are Enough to Dismantle Entire VVV Industry (bitchute.com) 
    Här är en annan intervju där Fuellmich berättar samma sak och lite till. 

    Dr. Reiner Fuellmich är en advokat som har arbetat outtröttligt med att hålla världens 

regeringar ansvariga, och går i spetsen för Nürnberg 2.0. I kväll kommer han att ge oss en 

uppdatering om exakt vad dessa rättegångar är, hur de skiljer sig från de ursprungliga 

Nürnbergrättegångarna och var han befinner sig i sina globala ansträngningar. 
Dr. Reiner Fuellmich - Update on Nuremberg 2.0 (rumble.com) 

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

2/1-22 är det som finns nedan sammanställt av mig.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Ett mail med följande innehåll, samt några länkar skickade jag idag till SVT Sport. 

”Hej, 
Ni vet lika väl som jag att det är rekordmånga idrottsmän som ramlar ihop med hjärtproblem 

under matcher och träning. 

Ni måste rapportera om detta. 

När twar (ett misstänkt virus) var på tapeten och det gällde 5-10 orienterare som dött under 

några år så rapporterade ni detta.  

Nästan 400 idrottsmän, som jag känner till, har nu ramlat ihop på mindre än ett år. Och cirka 

hälften har dött. 

Detta är en situation som är så mycket värre, men ni tar inte upp det. 

Ni behöver ta er i kragen och göra något åt er underrapportering. 

Jag är säker på att ni som sitter på en nyhetsredaktion känner till mer om detta. 

https://www.bitchute.com/video/GykwcdMzw3o0/
https://rumble.com/vs0lkj-dr.-reiner-fuellmich-update-on-nuremberg-2.0.html


Hur ska ni besvara senare frågor om att ni inte rapporterat? Det ser redan ut som om ni inte är 

oberoende och opartiska. 

MVH Stefan Sjöblom” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    Banners4Freedom sätter upp Vaers Adverse Event-dataskyltar över hela USA, tillsammans 

med att marknadsföra flera sanningsorganisationer på samma tavla. En av dem är 

Vaccinpolisen. Hittills har de samlat in 97 skyltar sedan 1 november och kommer att nå 100 

till det nya året. 42 av de aktiva styrelserna ska förnyas den 2 januari. De måste samla in $50 

000 för att hålla dessa styrelser aktiva i 1 månad till. Det kommer att bli en ganska 

psykologisk imapact när Vaers-data sannolikt passerar 1 000 000 när de uppdateras idag. Låt 

oss hjälpa den här gruppen att hålla dessa styrelser igång så att folket kommer att se 

sanningen och vi kommer att vända utvecklingen i detta informationskriget! 
Banners 4 Freedom - "And in the NAME of OUR GOD we will raise OUR BANNERS 

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

    I denna video förklaras situationen som uppstått för de piloter som tvingats ta 

injektopnerna. 
Pilots sue Biden Administration - Bing video     

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

     MSM släpper fram ytterligare åsikter från de kritiska. 

   ”Sverige bör inte likt en diktatur införa vaccintvång” 
Insändare: ”Sverige bör inte likt en diktatur införa vaccintvång” - DN.SE 

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

    FAUCI AVSLÖJAR VAX-BLUFFEN – YOUTUBE RADERADE DETTA INOM 

NÅGRA MINUTER. 
FAUCI EXPOSING THE VAX SCAM - YOUTUBE DELETED THIS WITHIN MINUTES - best news here 

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

    CBS har censurerat sin egen reporter och chefskorrespondent Jan Crawford som anklagar 

media för att ha underrapporterat den mentala hälsoeffekten av lockdown för barn. Crawfords 

kommentarer på söndagens Face the Nation blev virala på sociala medier, men CBS tog bort 

dem från själva programmet när det sändes. 

    "De kommer att få betala för vår generations beslut resten av sina liv":  

    Jan Crawford förklarar varför hon tror att 2021 års största underrapporterade historia var 

den förödande effekten av covid-politiken som utövats på barn 

    "Det är den förkrossande inverkan som vår covid-policy har haft på små barn och unga. De 

är i särklass minst risk för allvarlig sjukdom”, sa hon och tillade ”en frisk tonåring har en 

chans på en på en miljon att få och dö av covid, vilket är mycket lägre än att dö i ett bilvrak på 

en bilresa." 
CBS Edits Out Their Own Reporter Blasting Pandemic Response for Hurting Kids 
(thegatewaypundit.com)    

    Jan Crawford, även känd som Jan Crawford Greenburg, är en tv-journalist, författare och 

advokat. Hon fungerar som politisk korrespondent och chefskorrespondent för CBS News och 

tidigare för ABC News. Hon dyker upp regelbundet på CBS Evening News, Face the Nation, 

CBS This Morning och CBS News Sunday Morning. Hon ledde CBS News bevakning av 

2012 års presidentval. Hon är en New York Times bästsäljande författare av Supreme 

Conflict: The Inside Story of the Struggle for Control of the United States Supreme Court och 

även medlem av New York State Bar Association.     

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

    Vaccin är den främsta strategin för att bekämpa Covid-19 världen över, men nu visar en 

studie publicerad på National Center for Biotechnology Information, att det inte finns någon 

https://www.banners4freedom.com/
https://www.bing.com/videos/search?q=pilots+sue+biden&docid=20690779648112&mid=814D109966B70749FC7C814D109966B70749FC7C&view=detail&FORM=VIRE
https://www.dn.se/insandare/sverige-bor-inte-likt-en-diktatur-infora-vaccintvang/
https://bestnewshere.com/fauci-exposing-the-vax-scam-youtube-deleted-this-within-minutes/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cbs-edits-reporter-blasting-pandemic-response-hurting-kids/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cbs-edits-reporter-blasting-pandemic-response-hurting-kids/


märkbar negativ relation mellan vaccinerade och antalet Covid-infektioner. Studien visade att 

det snarare rör sig om ett svagt positivt förhållande. Ju högre vaccination i ett land ju mer 

covid fall..... 

(Hör hela nyheten, som är mycket längre än detta citat, mellan 4:35 – 8:20) 

https://swebbtv.se/w/bRT9bmK7pqNbyaRxRbpAAY 

 

    Omicron som nu sprids i världen kan vara det bästa som har hänt. Det menar den kända 

virologen och forskaren Dr. Robert Malone som uppfann mRNA-tekniken. Enligt forskning 

från Hong Kong Universitet, så ger infektion med omikron ett bra skydd mot Corona då det 

liknar ett levande vaccin. Omicron sprider sig lättare, men infekterar endast de övre 

luftvägarna och ger mycket mildare sympton. 

– Detta är ungefär det bästa vi kunde önska, säger han. 

(Hör hela nyheten, som är något längre än detta citat, mellan 12:05 – 13:10) 

https://swebbtv.se/w/bRT9bmK7pqNbyaRxRbpAAY   

 

    ”Den nya varianten av Sars-cov-2, omikron, riktar inte längre in sig på lungorna utan 

på de övre luftvägarna, varför den är mycket mer smittsam men också mycket mildare. 

Det säger vaccinforskaren Robert Malone i The Ingraham Angle i Fox. 
Omikronvarianten av coronaviruset är ungefär det bästa som kunde hänt världen just nu, 

enligt läkaren Robert Malone, en av dem som uppfann tekniken bakom mRNA-vaccinen. 

Den är nämligen så mild och annorlunda de tidigare varianterna. 

    – Omikron blåser rakt igenom vaccinet, oavsett om du är trippelvaccinerad. Omikron är 

extremt smittsam och vi har redan data på detta. Varken dubbel- eller trippelvaccination 

skyddar dig från att få det, säger han i Fox. 

    – Här är de goda nyheterna: Skräckpropaganda har omgärdat omikron. Men antalet dödsfall 

från omikron i hela världen är färre än tio. Om du tror på Gud, så verkar detta vara en julklapp 

från honom. Färsk forskning från Hong Kongs universitet visar att omikron skiftat beteende. 

Tidigare varianter riktade in sig på den djupa lungan, vilket vi vet från influensa kan orsaka 

svår sjukdom hos människor. Omikron riktar in sig på de övre luftvägarna, vilket vi vet från 

influensa är mindre sjukdomsalstrande men mer smittsamt. 

Enligt Malone är omikron så mild att varianten liknar ett levande vaccin som tillverkats och 

spridits ut med just det syftet. Men varianten kommer ändå ge människor en stark immunitet. 

    – Detta är ungefär det bästa vi kunde önska, säger han. 

Robert Malone tror dock att det politiska etablissemanget och media är missnöjda med 

omikron, eftersom virusvarianten hotar deras maktfullkomliga covidvälde.” 

Se hela inslaget HÄR. 

Inventor of mRNA vaccine platform: omicron is a Christmas present to us | Fox News Video 

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

    Vaccinpassen fungerar inte mot covid smittan och är inte ett säkert skydd. Det konstaterar 

nu Finlands regering, uppger SVT. 

https://nyheter.swebbtv.se/finland-slopar-vaccinpassen-fungerar-inte-langre/ 

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

    Denna anmälan finns på nätet. ”Submitted by Mikael Nordfors December den 28:e, 2021”. 
Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket allvarliga 
brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN | Medic Debate 

Notering av mig: ex officio principen (som nämns i dokumentet)  =  (på svenska, å ämbetet 

eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) 

skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär 

beaktande/utförande därav. 

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

https://swebbtv.se/w/bRT9bmK7pqNbyaRxRbpAAY
https://swebbtv.se/w/bRT9bmK7pqNbyaRxRbpAAY
https://video.foxnews.com/v/6287445323001#sp=show-clips
https://video.foxnews.com/v/6287445323001#sp=show-clips
https://video.foxnews.com/v/6287445323001#sp=show-clips
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/finland-stanger-ner-stora-delar-av-samhallet
https://nyheter.swebbtv.se/finland-slopar-vaccinpassen-fungerar-inte-langre/
https://www.medicdebate.org/node/2656
https://www.medicdebate.org/node/2656


Notering av mig: Det jag hade med förra gången om att ”Högsta domstolen i USA har 

beslutat att Covid-patogenet inte är ett vaccin, är osäkert och måste undvikas till varje pris....”       

    Visade sig inte stämma. Jag har försökt, nu i efterhand, finna något som styrker detta, men 

inte hittat något. BORTSE FRÅN DENNA ARTIKEL. (Den får stå kvar t.v. för att 

uppmärksamma läsare på att den inte stämde). 

    Det är bara att bita i det sura äpplet och erkänna att jag hade fel. 

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

    Vice President Kamala Harris fake vaccin injektion!!!!!!!!!!! 

    Var är nålen????????????? Kolla videon! Hycklare! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/92551 

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

    Debattartikel framsläppt av Expressen!!!! 

    ”Vaccinpass och åtgärder är hysteriskt och onödigt.” 
Vaccinpass och åtgärder är totalitärt och onödigt (expressen.se) 

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

    Efter den 31 december 2021 kommer CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
att dra tillbaka begäran till FDA (Food and Drug Administration) om EUA (Emergency Use 

Authorisation) av PCR Diagnostik. Denna test introducerades för första gången i februari 

2020 för att upptäcka SARS-CoV-2. CDC tillhandahåller detta förhandsmeddelande för att 

kliniska laboratorier ska ha tillräcklig tid för att välja och implementera ett av de många FDA-

auktoriserade alternativen. 
Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing 

Notering av mig: Va! Om den här testen var fungerande, varför fasas den ut? 

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

    Kolla detta hyckleri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

    När presskonferensen började rulla tidigare än planerat skyndar sig politikerna att sätta på 

maskerna igen och hålla igång charaden. Politiker är jordens avskum, varför följer folk 

fortfarande efter? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/92088 

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

    Ovaccinerade sjuksköterska ombads komma tillbaka till jobbet på grund av personalbrist. 

https://t.me/OPFreedom/21167 

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

27/12-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBS!  

Notering av mig: Det jag hade med förra gången om att ”Högsta domstolen i USA har 

beslutat att Covid-patogenet inte är ett vaccin, är osäkert och måste undvikas till varje pris....”       

    Visade sig inte stämma. Jag har försökt, nu i efterhand, finna något som styrker detta, men 

inte hittat något. BORTSE FRÅN DENNA ARTIKEL. (Den får stå kvar t.v. för att 

uppmärksamma läsare på att den inte stämde). 

    Det är bara att bita i det sura äpplet och erkänna att jag hade fel. 

 

    

    NYHETER: Högsta domstolen i USA har beslutat att Covid-patogenet inte är ett vaccin, är 

osäkert och måste undvikas till varje pris - Högsta domstolen har avbrutit allomfattande 

vaccinering. 

    Högsta domstolen har ogiltigförklarat allmän vaccination. Bill Gates, USA:s chefsspecialist 

på infektionssjukdomar Anthony Fauci och Big Pharma har förlorat en rättegång i USA:s 

högsta domstol, på grund av att de inte kunnat bevisa att alla deras vacciner under de senaste 

https://t.me/covidvaccineadveffect/92551
https://www.expressen.se/debatt/vaccinpass-och-atgarder-ar-hysteriskt-och-onodigt/
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
https://t.me/covidvaccineadveffect/92088
https://t.me/OPFreedom/21167


32 åren har varit säkra för medborgarnas hälsa! Stämningen lämnades in av en grupp 

vetenskapsmän ledd av senator Kennedy. Robert F. Kennedy Jr .: "Det nya COVID-vaccinet 

bör undvikas till varje pris. Jag uppmärksammar er på viktiga frågor relaterade till nästa 

vaccination mot Covid-19. Den senaste generationens vaccinationer (mRna) stör/inverkar 

direkt på patientens genetiska material och förändrar därför det individuella genetiska 

materialet, vilket är genetisk manipulation, som redan var förbjuden och tidigare ansågs vara 

ett brott.” 
BREAKING NEWS: 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-Supreme Court has canceled universal vax - best news 
here 

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

    ”De hoppade över alla djurförsök eftersom alla djur dog. Och hoppade över (de 

kontrollerade) testerna på människor och gick direkt ut och använde det på 

allmänheten.” 

https://t.me/covidvaccineadveffect/91856 

(Här är en bättre video och det som sägs kan höras mellan 43:50 - 45:30) 

https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_id=15926 

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

    Ett Öppet Brev Till Sveriges Riksdagsledamöter. 

    Samtliga riksdagsledarmöte fick den 26/12-21 detta dokument på 19 sidor. Med länkar till 

vetenskapliga fakta, granskade av medicinskt utbildade, läkare och forskare. 
Om Faktisk Forskning (10e12.net) 

Notering av mig: Om du inte vill läsa hela, läs i alla fall summeringen på sidan 19. 

Bias = Begreppet bias, eller på svenska partiskhet, används för att beskriva en systematisk 

snedvridning eller skevhet i bedömningsprocesser som regelmässigt missgynnar vissa 

grupper. Detta är ett problem eftersom akademin då misslyckats med en av sina fundamentala 

uppgifter – att bedöma vetenskapliga meriter och kvalitet på ett korrekt sätt. 

Pseudo- = som inte är äkta eller egentlig. 

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

    Matt Le Tissier säger att fotbollsfans borde fortsätta att gå på matcher och slår ned 

på ledande NHS-läkare angående vaccinkommentarer.  

    Matt Le Tissier kritiserar idén med vaccinpass i en intervju med GB News. I en intervju 

med GB News Dan Wootton i går kväll, reagerade Premier League-ikonen på Dr Nikki 

Kananis (Direktör på NHS UK, National Health Service) pratar om fotbollsfans som går på 

matcher. Denna topp NHS-läkaren uppmanade allmänheten att prioritera Covid-jabs framför 

matcher på arenor.  

    Dr Kanani sa: "Det här är vår chans att göra val för varandra och för vårt NHS, så mitt råd 

skulle vara om du ska åka till en stadion i helgen, se då till att du kan få ditt vaccin eller hjälpa 

till så att andra får vaccin, snarare än att gå och se en match. Och om du är en förebild i 

samhället, vänligen skaffa ditt vaccin eftersom vi faktiskt är beroende av att vi alla visar 

vägen just nu och fattar beslut som hjälper till att skydda samhället."  

    Som svar på hennes kommentarer sa Le Tissier: "Hon säger i princip till dig att vacciner 

inte fungerar. Varför skulle hon annars inte vilja att du går på fotbollen? Jag tycker att det är 

äckligt att det hon säger är tvångsmässigt."  

    På frågan om vad han anser att fotbollsfans borde göra, fortsatte han: "Jag tycker att de 

borde gå. I slutändan borde alla få all information som finns tillgänglig. Alla risker. När de väl 

har fått den informationen borde folk lämnas ensamma för att ta sitt eget beslut Om de är 

rädda – gå inte. "Jag vill att människor ska få varje bit av information (inte bara informationen 

som kommer att skrämma dem) och sedan låta dem fatta ett beslut."  

https://bestnewshere.com/breaking-news-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-supreme-court-has-canceled-universal-vax/
https://bestnewshere.com/breaking-news-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-supreme-court-has-canceled-universal-vax/
https://bestnewshere.com/breaking-news-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-supreme-court-has-canceled-universal-vax/
https://t.me/covidvaccineadveffect/91856
https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_id=15926
https://www.10e12.net/v/ett_oppet_brev_till_riksdagsledamoter.pdf?fbclid=IwAR0N6-Q0Ic5mh38qWJn5rVnCwEzO-12rIsuW8XxIrsoFv1usy24OBkjpqKE


    Downing Street meddelade att massvaccinationscenter skulle öppna på Wembley Stadium 

och på Stamford Bridge, hemmaplan för Chelsea FC, inom några dagar. Under onsdagens 

presskonferens sa premiärministern att "jabathons" redan ägde rum på Elland Road, hem för 

Premier League-klubben Leeds United.  

    Boris Johnson sa: "Låt oss bromsa Omicrons spridning och samtidigt minska den skada 

Omicron kan göra oss genom att bygga upp vårt vaccinförsvar. Vi jabbar på sjukhus, vi jabbar 

på operationer, vi jabbar på apotek och på popup-center. "Vi jabbar i köpcentra och på stora 

gator, på fotbollsarenor, med massevenemang planerade på Stamford Bridge och Wembley i 

helgen och dagliga "jabathons" på Elland Road i Leeds. Vi satsar allt på det och, var du än är, 

kommer vi att finnas där med en jabb för dig. Så snälla, bli boostad nu." 

 

    Matt Le Issier efterlyser också en undersökning av, de mer än hundra, fotbollsspelare och 

andra idrottare som ramlat ihop på arenorna med hjärtproblem. 
Matt Le Tissier says football fans should continue to go to matches and hits out at leading NHS doctor 
over vaccine comments (gbnews.uk) 

Notering av mig: Någon gång på 80-talet dog idrottsmän, främst orienterare, av 

hjärtmuskelinflammation. Då stoppade man all orientering och gjorde en stor utredning. Nu 

är det mängder av idrottsmän och annat folk som dör och man är inte intresserad av att ta 

reda på vad som ligger bakom. 

Kan det finnas en risk att vi kommer på något som inte ska komma fram? 

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

    Peter Wahalbeck gör här en bra satir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Lena Hallengren säger: 

” Vi klarar det inte utan dig ! Vi behöver din hjälp. Vi måste hjälpas åt och ringa in dem som 

sprider smitta. Var är dom ? Hur många kan det finnas ? Har dom barn som kan......” 

https://www.facebook.com/watch/?v=229327962574622 

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

    Vera Sharav är förintelseöverlevare. "Fauci är värre än Mengele..." 

    Amerikanska samtalsvärdar Christine Dolan och L Todd Wood pratar med Förintelsens 

överlevande Vera Sharov om parallellerna mellan Det tredje riket och dagens medicinska 

tyranni, och vem som ligger bakom det hela... "Hela medicinska etablissemanget var 

involverat i varje steg på vägen..." 
Holocaust Survivor - "Fauci is worse than Mengele..." - CD Media (creativedestructionmedia.com) 

Fauci =  (ungefär) USAs Anders Tegnell 

Mengele = Josef Mengele var stationerad i koncentrationslägret Auschwitz från den 30 maj 

1943 till den 18 januari 1945, där han var chefsläkare. Han utförde hänsynslösa och för 

medicinvetenskapen tvivelaktiga experiment på lägerfångar, med full licens för att lemlästa 

eller döda dem. Han valde även ut vilka judar som skulle föras till gaskamrarna vid ankomst 

till lägret. 

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

    Nytt politiskt parti ”MOD” bildat med avhoppade politiker från 5 partier. 

    Tisdagen den 21 december kl 13.30 hölls i Bagarmossen ett uppstartsmöte för partiet MoD. 

Deltog gjorde ett 15-tal personer både på plats och digitalt. Deltagarna var både profilerade 

läkare, artister, advokater, kyrkomusiker samt tidigare politiskt aktiva från fem olika partier. 
Nytt politiskt parti "MoD" bildat med avhoppade politiker från 5 partier - NewsVoice 

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

    Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi skriver i ett 

brev till socialminister Lena Hallengren och Regeringen att de nya föreslagna 

vaccinationsbevisen strider mot den vetenskap och de lagar som redan existerar. 
Vaccinationsbevisen är olagliga - Brev till Lena Hallengren och Regeringen - NewsVoice 

https://www.gbnews.uk/news/matt-le-tissier-says-football-fans-should-continue-to-go-to-matches-and-hits-out-at-leading-nhs-doctor-over-vaccine-comments/184688
https://www.gbnews.uk/news/matt-le-tissier-says-football-fans-should-continue-to-go-to-matches-and-hits-out-at-leading-nhs-doctor-over-vaccine-comments/184688
https://www.facebook.com/watch/?v=229327962574622
https://creativedestructionmedia.com/video/2021/12/17/episode-16-fight-against-medical-tyranny-holocaust-survivor-vera-sharov/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://newsvoice.se/2021/12/mod-manskliga-rattigheter-och-demokrati/
https://newsvoice.se/2021/12/lena-hallengren-regeringen/


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

    Debattartikel i Expressen 3/12-21 

    Sveriges Folkhälsomyndighet och politiker har i det stora hela hanterat pandemin klokt. 

Den övriga världen har dessvärre agerat i panik.  

De sekundära effekterna av nedstängningen kommer att få konsekvenser i decennier, skriver 

överläkare Sven Román. 
Corona: Nu pågår den största masshysterin någonsin (expressen.se) 

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

    Här sitter man inte hemma och firar jul! 

    Full rulle på demonstrationer i Spanien, Frankrike, Österrike, Georgia! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/91671 

https://t.me/covidvaccineadveffect/91672 

https://t.me/covidvaccineadveffect/91682 

https://t.me/suppressedtruth/31662 

https://t.me/covidvaccineadveffect/91912 

Notering av mig: Det finns många fler från många länder. M.a.o. vi har inte tid med 

julledighet. 

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

     Ingen ledig dag från att stå emot covid-tyranni i Tyskland, eftersom en protest på juldagen 

börjar. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/91384 

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

    ”Skulle det inte vara trevligt att bo i ett land där regeringen faktiskt brydde sig om dig? I El 

Salvador ger de gratis Ivermectin till dess medborgare... Skulle det inte vara trevligt att bo på 

en plats där de inte försöker låsa in dig som en fånge... där de inte försöker tvinga vaccinera 

dig eller tvinga dig att kvävas i en mask... skulle det inte vara skönt att vara normal igen? Allt 

du behöver göra är att ta med giljotinerna och friheten kan bli din igen...” 

https://t.me/suppressedtruth/31348 

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

    Poliser i Bukarest protesterar mot låga löner och corona regler: "Vi kommer inte 

längre att gå med på att tillämpa förbud som införts i samband med pandemin. Vi är inte 

legosoldater! Nog!" 

Telegram 

https://t.me/suppressedtruth/30907 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Läkaren om covid: ”Detta är ett krig – och tyrannerna vet att slutet är nära” 

    ”...Regeringen är desperat. Tyrannerna vet att slutet är nära. Så de kommer försöka sig på 
fullständig totalitär tyranni, och tysta röster som mig. Min hälsa är bra. Så om jag dör eller försvinner 
så har det inget med något sådant att göra. I så fall är det ett mordförsök på sanningen, säger han i 
ett klipp som han publicerade igår och fortsätter: 
– Man kommer nu försöka straffa mig och andra likasinnade läkare genom att frånta oss våra 
läkarlicenser, svartmåla oss och så vidare...” 

https://nyheter.swebbtv.se/lakaren-om-covid-detta-ar-ett-krig-och-tyrannerna-vet-att-slutet-ar-

nara/ 

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

https://www.expressen.se/debatt/nu-pagar-den-storsta-masshysterin-nagonsin/
https://t.me/covidvaccineadveffect/91671
https://t.me/covidvaccineadveffect/91672
https://t.me/covidvaccineadveffect/91682
https://t.me/suppressedtruth/31662
https://t.me/covidvaccineadveffect/91912
https://t.me/covidvaccineadveffect/91384
https://t.me/suppressedtruth/31348
https://t.me/suppressedtruth/30907
https://nyheter.swebbtv.se/lakaren-om-covid-detta-ar-ett-krig-och-tyrannerna-vet-att-slutet-ar-nara/
https://nyheter.swebbtv.se/lakaren-om-covid-detta-ar-ett-krig-och-tyrannerna-vet-att-slutet-ar-nara/


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

    Advokaten Reiner Fuellmich har nu förberett en stämning mot de inblandade i att driva 

covid-pandemin i världen som kallas för Nuremberg 2.0. Över 1000 advokater och 10 000 

läkare ligger bakom stämningen. De menar att basen ligger i de felaktigt visande PCR-

testerna som var nödvändiga för att få igång pandemin. PCR-testerna kördes i mer än 28 

cykler och visade därmed felaktiga resultat i 90% av fallen. Reiner Fuellmich och Vivienne 

Fischer var inbjudna till polens parlament för att redogöra för utvecklingen i ärendet. 

Massinjektionerna mot covid, lockdown och påtvingande bryter tydligt mot samtliga 

Nurembergkoderna. Här ser vi slutordet i diskussionen. 

(Kan höras mellan 12:10-13:30, videon nedan) 

https://swebbtv.se/w/d4VNUSbKHeTsmzcnhWs6Vx 

 

https://sistatiden.se/1000-advokater-och-10000-lakare-har-inlamnat-en-stamningsansokan-for-

brott-mot-nurnbergkoden-den-nya-nurnberg-rattegangen-startar-den-3-juli-2021/?7 

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

    Till och med CNN nyhetsreporter erkänner nu att tyg masker är "ansiktsdekoration". 

Telegram appen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90706 

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

    Covid-Brott mot mänskligheten påverkar världen, så alla kan och bör skriva på Renz 

brev.      

    Vi, det fria och förenade folket i Amerika och världen, skriver detta angående de olagliga 

och korrupta handlingar som vidtagits av sjukvårdsindustrin, byråkrater och media när det 

gäller COVID-19. 

 

    Faktum är att de nu forcerar framåt så snabbt som möjligt med dessa covid-injektioner. De 

godkänner till och med dem på barn trots att personer under 30 år löper NOLL statistisk risk 

att dö av covid-19 och injektionerna verkar mycket farligare för barn än vad sjukdomen i sig 

är.  

    Dessutom gör de detta utan insyn. DHHS (Department of Health ang Human Services) har 

gjort allt för att täcka över biverkningarna och farorna med dessa injektioner, till och med gått 

så långt som att begära 55 år för att släppa de dokument som de baserade sitt godkännande för 

dessa dödliga injektioner.  

https://swebbtv.se/w/d4VNUSbKHeTsmzcnhWs6Vx
https://sistatiden.se/1000-advokater-och-10000-lakare-har-inlamnat-en-stamningsansokan-for-brott-mot-nurnbergkoden-den-nya-nurnberg-rattegangen-startar-den-3-juli-2021/?7
https://sistatiden.se/1000-advokater-och-10000-lakare-har-inlamnat-en-stamningsansokan-for-brott-mot-nurnbergkoden-den-nya-nurnberg-rattegangen-startar-den-3-juli-2021/?7
https://t.me/covidvaccineadveffect/90706


    Hur kan informerat samtycke ges utan en sann förståelse av risken? Denna situation är 

ohållbar och vi kräver att den åtgärdas. Vi de fria människorna i denna nation och världen 

kommer inte längre att följa mandat (tvång) som inte tar hänsyn till våra oförytterliga 

rättigheter. I samma anda som Martin Luther King, Gandhi och Jesu Kristi kommer vi att 

sprida vårt budskap genom fred och vi kommer att göra motstånd i fred, men misstolka inte 

detta, vi KOMMER att göra motstånd.  

    Vi kräver nu följande från våra valda ledare och svär på att komma ihåg era handlingar 

eller passivitet när det är dags att rösta och donera (vilket man gör, i USA, till olika politiker 

för att bli valda eller omvalda):  

 

    1. Anthony Faucis avgång/uppsägning och civil-/kriminalutredning av hans handlingar av 

en verkligt OBEROENDE åklagare;  

    2. Den brottsliga och civila utredningen av dem som är involverade i någon vinst av gain of 

funktion (enkel förklaring: funktionsforskning för att få ett virus att sprida sig och bita bättre 

på människor) som kan ha varit ansvariga för skapandet av SARs-COV2;  

    3. Utredningar – kriminella och civilrättsliga – av den bedrägliga och vilseledande pushen 

för genterapiinjektioner som felaktigt har kallats vaccin (efter det att definitionen av "vaccin" 

ändrats). Detta bör inkludera RICO och krav för bedrägerip (som är lämpligt) som involverar 

"Trusted News Initiative", läkemedelsföretagen, sjukhussystemen och vissa statliga aktörer;  

    4. Lagstiftning för transparens som ger allmänheten omedelbar tillgång till rådata och 

inlämnade dokument relaterade till injektionerna och COVID-”pandemin” – Om det inte finns 

något att dölja ska INGEN motsätta sig transparens. Detta bör även gälla på statlig nivå;  

    5. Ansvar för skador från vacciner enligt samma regler som alla andra produkter – om de är 

säkra bör det inte finnas något motstånd mot ansvar för att hjälpa de som har skadats;  

    6. Lagstiftning som erkänner den absoluta rätten att avslå medicinsk behandling eller 

vaccination av alla slag av NÅGON anledning;  

    7, INGEN ger finansiering eller statliga/federala kontrakt med NÅGON organisation som 

diskriminerar baserat på vaccination eller hälsostatus;  

    8. Ersättning för de hundratusentals individer som skadats genom förlust av jobb eller fått 

"vaccinskada";  

    9. NEJ om lagstiftning för spårning av vaccinationsstatus (vaccinpass);  

    10. Att vår lokala brottsbekämpande myndigheter ska upprätthålla sin ed. 
Atty Tom Renz Initiates Action To Pressure RICO Charges Against Fauci, the Media & Everyone 
Involved (bitchute.com) 
 
RICO = Står för Racketeer Influenced and Corrupt Organisations och sedan 1970 har RICO Act arbetat 
för att bekämpa organiserad brottslighet i USA. 
Trusted News Initiative = Är en media organisation som samordnar sina nyheter. Den lär vara skapad 
av Google. Jag vet att den finns i Europa, men tror också att organisationen är världsomspännande. 

Notering av mig: Och ni vet ju på vilket sätt de samordnat sina nyheter de senaste 2 åren. 

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

    ”Den här videon av Event 201 sammanfattar (hela eventet var flera timmar långt) 

simuleringarna och planerna som ledde fram till den så kallade coronavirus-pandemin, som 

uppenbarligen är en noggrant utformad mekanism för att katalysera den stora återställningen.  

    Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och 

Bill and Melinda Gates Foundation var värd för detta event, en pandemiövning på hög nivå 

den 18 oktober 2019 i New York, NY. Övningen illustrerade områden där offentliga/privata 

partnerskap kommer att vara nödvändiga som en reaktion på en allvarlig pandemi. 

Rekommendationer ingår; Regeringar som utnyttjar företagens kapacitet, distribution av 

medicinska motåtgärder, tillverkning av vacciner och läkemedel, minskade ekonomiska 

https://www.bitchute.com/video/rXlAfHAY8v2V/
https://www.bitchute.com/video/rXlAfHAY8v2V/


konsekvenser, offentlig/privat sektorsamarbete för att bekämpa mis-information och 

desinformation.”  
The Great Reset was planned for many years (rumble.com) 

Notering av mig: Observera att de här två gåmger säger  CORONA.!!!!!!! Hur kunde de veta 

att det skulle just vara ett corona virus som kom senare?????????? 

Denna länk finns här för att visa er som inte visste detta, att det planerats i förväg. Den goda 

Nyheten är att vi vet vad de höll på med och planerade. 

Hela eventet är teater och en repetition av vad de sedan skulle iscensätta. 

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

    En annorlunda protest. 

Telegram appen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90610 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Intervju med Michael Zazzio, på Svenska, som berätta här om olagliga barnexperiment. 
    Brott mot Barnkonversionen när det gäller alla under 18 år. Svenska. 
https://www.ingridochmaria.se/2021/11/03/nyhetsveckan-special-31-mikael-zazzio-olagliga-
barnexperiment/ 

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

    Barn i LIVSFARA på grund av Biontech-vaccination. De senaste rönen har visat att 

huvudkomponenterna i vaccinet består av ingredienser som inte är godkända för användning 

på människor.  

   Tillverkare av dessa ingredienser är företag specialiserade på "nätverksenheter". 

Nanolipiderna och nanopartiklarna ALC-0315 och ALC-0159 kan endast användas för 

forskningsändamål och produceras av teknikföretag – inte läkemedelsföretag.  

    Detta är massiva brott mot den tyska läkemedelslagen - alla personer som är inblandade i 

dessa vaccinationer riskerar ett fängelsestraff på upp till 10 år enligt paragraf 95 i den tyska 

läkemedelslagen!  

    Beate Bahner, specialistjurist för medicinsk rätt. Författare till boken "Corona Vaccination: 

What Doctors and Patients Absolutely Need to Know". Ledamot av Juristerna för Upplysning. 

Telegram appen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90576 

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

    ”Sju advokater och jurister skrev en uppmärksammad debattartikel i Dagens Juridik, 

där de menar att förslaget om vaccinbevis bryter mot grundlagen. Debattörerna påpekar 
bland annat att regeringen måste göra en så kallad proportionalitetsbedömning innan de 
beslutar om vaccinpass, men att en sådan bedömning aldrig gjorts.” 
DEBATT: "Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen" - Dagens Juridik 
 
    ”I en konversation som spelades in ovetandes erkände Israels hälsominister att 
vaccinpassen eller de gröna passen, endast är till för att pressa de som inte vill 
vaccinera sig att göra detta. Han erkände vidare att det inte finns något ”medicinskt eller 
epidemiologiskt berättigande för Covid-passet” det är endast avsett för att pressa 
ovaccinerade sade hälsominister Nitzan Horowitz i videon som sändes på israelisk tv 
kanal.” 
VIDEO: Minister erkände - "Inget medicinskt berättigande för corona-pass" » Samnytt 
 

    ”Japans hälsodepartement slår fast att de som av någon anledning inte vill eller kan ta 
vaccin inte får diskrimineras på något sätt. Och även om vaccination rekommenderas så 
avråder man i de fall där man riskerar att få vaccinskador, som till exempel 
hjärtmuskelinflammation. 

https://rumble.com/vr8cid-the-great-reset-was-planned-for-many-years.html
https://t.me/covidvaccineadveffect/90610
https://www.ingridochmaria.se/2021/11/03/nyhetsveckan-special-31-mikael-zazzio-olagliga-barnexperiment/
https://www.ingridochmaria.se/2021/11/03/nyhetsveckan-special-31-mikael-zazzio-olagliga-barnexperiment/
https://t.me/covidvaccineadveffect/90576
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/
https://samnytt.se/video-minister-erkande-inget-medicinskt-berattigande-for-corona-pass/


Beslutet skall tas av individen som ska vara medveten om hälsofördelar kontra riskerna 
och arbetsgivare eller andra får inte tvinga på någon detta beslut.” 
Japans hälsodepartement: Ovaccinerade får inte diskrimineras – Nya Dagbladet 
 
Notering av mig: Alla citat ovan kommer från SwebbTV (länken nedan), där jag först fann 

det. Sedan har jag satt in sidor under citaten som ger mer information. 
Swebbtv nyheter 20 december 2021 - Swebbtv 

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

    Notering av mig: Som ni säkert vet så har  Ursula Von der Leyen, EU-kommissionens 

ordförande, propagerat för att Naurnburg koden ska avskaffas. 

    Vi vet också att injektionerna är ett brott mot denna kod. Och man kan fråga sig varför 

detta är viktigt för henne? 

   Hon är gift med Heiko Echter von der Leyen som är en tysk läkare. Sedan december 2020 

är han medicinsk chef för det amerikanska bioteknikföretaget Orgenesis som är specialiserat 

på cell- och genterapi. Orgenesis är också involverad i utvecklingen av Covid-19 MRNA-

vacciner tillsammans med Pfizer, och hans fru, ordföranden för Europeiska kommissionen, 

levererar vaccinerna till EU, så hon är i en intressekonflikt. 

Så här står det på Pfizers Svenska sida: 

” Pfizer sambarbetar med det tyska bioteknikföretaget BioNTech i utvecklingen av ett vaccin 

baserat på mRNA-teknik mot covid-19. Här hittar du svar på några vanliga frågor.” 

https://www.pfizer.se/fakta-om-pfizers-och-biontechs-vaccin-mot-covid-19 

    INTE SÅ KONSTIGT ATT URSULA VON DER LEYEN VILL AVSKAFFA NAUMBURG 

KODEN!!!!!!!!!!!!!! 

    Hon är medveten att det begås brott emot denna, varför skulle hon annars vilja avskaffa 

regler som fastslogs efter att nazist läkare begått brott. Detta genom att medicinera 

människor som inte behövde medicineras. Och att experiment uförts på människor utan deras 

vetskap eller informerade samtycke. Exakt samma saker som händer idag. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Kors i taket!!!!!!!!!!!! Ännu en debattartikel i svensk tidning (Expressen). 

Citat från artikeln: 
    ”Det är med stigande oro över de alltmer totalitära tonerna kring covid hanteringen som vi, 

så här inför julen, med hjälp av en liten sifferexercis, önskar ge perspektiv på hysterin, skriver 

David Eberhard och Ashkan Fardost.......” 

    Resten kan läsas här. 
Vaccinpass och åtgärder är totalitärt och onödigt (expressen.se) 

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

    Här har ni en riksdagspolitiker som har tankar som går i rätt riktning. Klicka in på länken 

och scrolla ner till inlägget 2021-12-12 så kan ni läsa hela.    

 
    Viktigast i kris är att samla landet och värna grundläggande rättigheter 
2021-12-12 
”Som politiker ser jag som min uppgift att motverka splittring och hålla samman landet under en kris, exempelvis 
den pandemi vi genomlevt under snart två år. Just nu går tyvärr utvecklingen i en helt annan riktning. Jag är 
djupt bekymrad över vart vårt land är på väg. Diskussionerna om för eller mot vaccin och för eller mot vaccinpass 
sliter just nu sönder vårt land, och tonen i både sociala medier, tidningarnas debattsidor och i fikarummen på 
våra arbetsplatser är stundtals mycket hård och oresonlig. Följderna av detta är svåra att överblicka, men jag tror 
det kommer ta lång tid att läka såren................” 
Ericson i Ubbhult 

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

22/12-21 är det som finns nedan sammanställt av mig.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://nyadagbladet.se/utrikes/japans-halsodepartement-ovaccinerade-far-inte-diskrimineras/
https://swebbtv.se/w/69crFAyJeSYYFikhrekeyq
https://www.pfizer.se/fakta-om-pfizers-och-biontechs-vaccin-mot-covid-19
https://www.expressen.se/debatt/vaccinpass-och-atgarder-ar-hysteriskt-och-onodigt/
http://www.ericsoniubbhult.se/


    Nu börjar det hända saker i Australien. Över 500 läkare har gått ihop och skrivit ett 

offentligt brev med risk att förlora både karriär och levebröd som insats. 

https://www.facebook.com/anders.bjornberg.1/posts/2065380950278247 

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

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

    Jag vet inte var detta är men polisen lägger ner sina sköldar. 

https://t.me/suppressedtruth/29997 

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

    Boris Jonson erkänner att PCR testet inte fungerar i 93% av fallen. 

https://t.me/suppressedtruth/29840 

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

    Kolla denna film, jag har sett massor av liknande fake, som avslöjas. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90343 

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

BREAKING NEWS: Brev som läckt ut. Den här gången till den holländska finansministern 

Wopke Hoestra och detta visar direkt samverkan mellan Klaus Schwabs WEF (World 

Economic Forum) och den nederländska regeringen om att driva på "The Great Reset". 

Kommer något MSM att våga röra detta? 

Notering av mig: Här har jag översatt det gulmarkerade i brevet som finns via länken. 

 

"Diskussionen kommer att fokusera på att skärpa policys för eran efter covid-19 under namnet 

The Great Reset (den stora återställningen)."  

"Ditt bidrag till arbetet med The Great Reset kommer att vara särskilt critical (viktigt) vid 

årsmötet."  

"Forumet kommer att arbeta med din personal för att säkerställa att deltagandet blir en viktig 

kraft för att skärpa The Great Reset." 

Telegram appen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90248 

Notering av mig: Om detta är sant är det är uppenbart att NGO (Non Goverment Organisations) 

ligger bakom och styr politikerna som marionetter. De som de lyckas styra äe (enligt mig) 

endera psykopater själva, mutade eller har hållhakar på sig. 

 

Här är samma brev till Sigrid Kaag, Utrikesminister. 

 

Om det är sant, vilket det ser ut, är detta EXPLOSIVT och bevisar att allt som har skickats om 

delaktighet mellan regeringar och WEF/Great Reset-agendan. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90249 

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

https://www.facebook.com/anders.bjornberg.1/posts/2065380950278247
https://t.me/suppressedtruth/29997
https://t.me/suppressedtruth/29840
https://t.me/covidvaccineadveffect/90343
https://t.me/covidvaccineadveffect/90248
https://t.me/covidvaccineadveffect/90249


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

    Vaccinpassen för oss mot kontrollsamhället 

18 forskare och läkare: Avskaffa dem och starta en debatt om vaccinet och 

inskränkningarna av våra rättigheter 

    Aftonbladet 20/12-21 

 Här är några citat från artikeln: 

 

    ”Om någon för fem år sedan hade påstått att man inom en snar framtid skulle tvingas ta en 

spruta och visa sina papper för att få lov att gå på bio hade man trott att han var vansinnig. 

Men i dag ses det här som mer eller mindre naturligt.” 

 

”Vad för slags samhälle kommer vi att ha om ytterligare fem år? Vad för slags samhälle vill vi 

ha? 

För när de digitala vaccinpassen väl har rotat sig kommer de inte att försvinna av sig själva. 

Lättscannade digitala id-handlingar är alldeles för användbara. 

De har tusen olika tillämpningsområden, och många av dem är uppenbart farliga. Här riskerar 

vi att på allvar så fröet till ett kontrollsamhälle.” 
Forskare: Vaccinpassen för oss mot kontrollsamhället (aftonbladet.se) 

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

Europeiska unionen: Demokrati utan valfrihet är ingen demokrati. 

    Rob Roos, EU parlamentariker från Nederländerna, håller tal och Ursula Von der Leyen 

lyssnar. Ännu en person som står upp inom EU. 

Hela talet översatt. 

    "Demokrati ger folket friheten att säga, att göra och att välja. Det är de ord du sa, fru Von 

der Leyen, vid toppmötet för demokrati den 8 december. Men den 1 december sa du: `EU 

måste överväga obligatoriska covid-injektioner.´. Om friheten att välja tas bort tar man bort 

demokratin. 

    Vaccination är tyvärr inte den lösning vi hoppas på. 

Forskare säger att: Efter 6 månader och 2 injektioner av Pfizer ser vi att det ger exakt noll 

skydd mot Omicron. 

    Forskare håller inte alls med om att man vaccinerar unga och friska människor. Det är galet 

att göra detta obligatoriskt. 

    Och vad sägs om transparens? Varför är vaccinavtalen mellan EU-kommissionen och 

vaccintillverkarna så hemliga? Detta är en fråga av allmänt intresse, så släpp denna 

information Ms Von der Leyen. 

    Kära kollegor vi är representanter för folket. Och jag kommer att försvara demokratin och 

alla medborgares rätt, vaccinerade eller ovaccinerade. Och det är vår plikt att försvara detta 

och jag räknar med att ni gör detsamma. 

Jag önskar dig en god jul." 

https://t.me/suppressedtruth/29804 

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

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7d4Pd8/vaccinpassen-for-oss-mot-kontrollsamhallet
https://t.me/suppressedtruth/29804


    Dussintals läkare och sjuksköterskor rök ihop i dag vid en sammankomst, i Rom, i uppror 

mot kravet att injicera allmänheten med de experimentella covid-injektionerna samt om 

lockdown-åtgärder.  

Denna vårdpersonal kan inte köpas 👏 

https://t.me/suppressedtruth/29727 

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

    En domstol i Vallonien i Belgien har slagit fast att att vaccinpass är olagliga i landet och 

domstolen menar att införandet strider mot europeisk lag. 

Regeringen i regionen skall betala 50 000 kronor i böter för varje dag vaccinpassen 

upprätthålls, domen har dock överklagats. 

    FN:s chef för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, har i ett uttalande sagt att det är 

oacceptabelt att tvinga människor att ta vaccin, såsom Österrike och Tyskland planerar att 

göra. 

– Under inga omständigheter får människor tvingas till vaccinering, påpekar hon. Regeringar 

måste följa principer om legalitet, nödvändighet, proportionalitet och icke-diskriminering, 

enligt FN-chefen, och får bara agera inom så kallade ”övertygande mål om folkhälsa”. 

(Kan höras i detalj mellan 10:50-11:50, videon nedan) 

https://swebbtv.se/w/9x4mk6rJYNU4Pugg7yur98 

Artiklar om nyheten. 

https://samnytt.se/belgisk-domstol-forklarar-vaccinpass-olagliga/ 

https://nyheter.swebbtv.se/fn-chefen-ingen-far-tvingas-till-vaccinering/ 

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

     Australisk politiker talar mot den tyranni som nu sker...... 

https://t.me/OPFreedom/20397 

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

    Polismarsch mot coronavirusrestriktioner ägde rum på lördagskvällen i Reutlingen, 

Tyskland 

https://t.me/suppressedtruth/29568 
Notering av mig: Stämmer detta, sä är det otroligt bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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

Svensk redogörelse för vad som hänt!!!!!!!!!!!!!!    

   BANNLYST PÅ YOUTUBE!! Hur Världen Blev GRUNDLURAD 

https://www.bitchute.com/video/KjQONAnrtVOp/?fbclid=IwAR1eMRAG1bBy0kgCX84MY

iMYkQRN8hG1KyJvVHPhzRTATObqtgQ9ZtjRb0s 

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

Uppdatering från Israel. Det verkar som att folket inte lyder!     
    Saker och ting förändras över hela världen.  

    FOLK VAKNAR. Så MER än 50% av israelerna HAR INTE ETT GRÖNT PASS!!!  

   Och bara 10% av de 5-11 barnen fick giftstickan: 90% GJORDE INTE!!!! Det här är 

TYDLIGA TECKEN saker håller på att förändras!!! 

Telegram appen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89807 
Notering av mig: Vad jag vet så är i stort sett hela den vuxna befolkningen injicerad både en och två 
gånger, minst. Men när nu så stor del inte har eller villa ha passen så innebär det att de inte tar nästa 
injektion. Det är ju så att är du inte med på att få nästa booster, så får du inget pass. BRA! 

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

https://t.me/suppressedtruth/29727
https://swebbtv.se/w/9x4mk6rJYNU4Pugg7yur98
https://samnytt.se/belgisk-domstol-forklarar-vaccinpass-olagliga/
https://nyheter.swebbtv.se/fn-chefen-ingen-far-tvingas-till-vaccinering/
https://t.me/OPFreedom/20397
https://t.me/suppressedtruth/29568
https://www.bitchute.com/video/KjQONAnrtVOp/?fbclid=IwAR1eMRAG1bBy0kgCX84MYiMYkQRN8hG1KyJvVHPhzRTATObqtgQ9ZtjRb0s
https://www.bitchute.com/video/KjQONAnrtVOp/?fbclid=IwAR1eMRAG1bBy0kgCX84MYiMYkQRN8hG1KyJvVHPhzRTATObqtgQ9ZtjRb0s
https://t.me/covidvaccineadveffect/89807


 
    ”Pharma-finansierade mainstream media har övertygat miljontals amerikaner att 
Dr. Anthony Fauci är en hjälte. Han är allt annat än detta. 
Som chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) delar Dr. 
Anthony Fauci ut 6,1 miljarder dollar i årlig skattefinansierad finansiering för vetenskaplig 
forskning, så att han kan diktera ämnet, innehållet och resultatet av vetenskaplig 
hälsoforskning över hela världen.  
    Fauci använder det ekonomiska inflytande som står till hans förfogande för att utöva 
extraordinärt inflytande över sjukhus, universitet, tidskrifter och tusentals inflytelserika 
läkare och forskare - vars karriärer och institutioner han har makten att förstöra, föra 
frammåt eller belöna. 
    Under mer än ett år av noggrann och minitiös forskning grävde Robert F. Kennedy Jr. 
upp en chockerande historia som utplånar mediaspinn för Dr. Fauci . . 
. och det kommer att oroa varje amerikan - demokrat eller republikan - som bryr sig om 
demokrati, vår konstitution och framtiden för våra barns hälsa. Real Anthony 
Fauci avslöjar hur "America's Doctor" inledde sin karriär under den tidiga AIDS-krisen 
genom att samarbeta med läkemedelsföretag för att sabotera säkra och effektiva icke-
patenterade terapeutiska behandlingar för aids. 
 
    Fauci iscensatte bedrägliga studier och pressade sedan amerikanska food and drug 
administration (FDA) tillsynsmyndigheter att godkänna en dödlig kemoterapibehandling 
som han hade goda skäl att veta var värdelös mot aids. Fauci bröt upprepade gånger 
mot federala lagar för att tillåta sina Pharma-partners att använda fattiga och mörkhyade 
barn som labbråttor i dödliga experiment med giftig aids och cancerkamoterapier. 
    I början av 2000 skakade Fauci hand med Bill Gates i biblioteket i Gates herrgård i 
Seattle för 147 miljoner dollar, vilket cementerade ett partnerskap som skulle syfta till att 
kontrollera ett alltmer lönsamt globalt vaccinföretag värt 60 miljarder dollar med 
obegränsad tillväxtpotential. 
    Genom att finansiera hävstångseffekt och noggrant odlade personliga relationer med 
statschefer och ledande medie- och sociala medieinstitutioner utövar Pharma-Fauci-
Gates-alliansen dominans över den globala hälsopolitiken. Real Anthony Fauci beskriver 
hur Fauci, Gates och deras samarbetspartner använder sin kontroll över medier, 
vetenskapliga tidskrifter, viktiga myndigheter och kvasi-statliga myndigheter, globala 
underrättelsetjänster och inflytelserika forskare och läkare för att översvämma 
allmänheten med skrämmande propaganda om COVID-19-viruset och patogener, och 
för att tysta debatten och hänsynslöst censurera oliktänkande.” 
Telegram appen 
https://t.me/covidvaccineadveffect/89997 

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

    Lite filmer från helgens (18-19/12-21) demonstrationer runt om i världen. 

    Jag kan förstå att det kan vara lite våldsamt på vissa ställe, speciellt där marionetterna som 

kallar sig politiker utövar större tyranneri och totalitärism. Detta är nog lösningen, att folket 

går ut på gatorna. De juridiska kvarnarna mal långsamt och det tar tid. Det är också viktigt att 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89997


de domare som sitter i domstolarna blir medvetna om vad folket tycker om brotten mot 

diverse lagar. 

Alla länkar är från Telegram 

Malmö 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90095 

Aten, Grekland 

https://t.me/suppressedtruth/29786?single 

Barcelona, Spanien 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90050 

Madrid, Spanien 

https://t.me/suppressedtruth/29666 

Bryssel, Belgien 

https://t.me/suppressedtruth/29665 

Turkiet 

https://t.me/OPFreedom/20351 

Argentina 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89944 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89945 

Israel 

https://t.me/OPFreedom/20323 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90051 

Turin, Italien 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89884 

Rostock, Tyskland 

https://t.me/suppressedtruth/29991 

Genoa, Italien 

https://t.me/suppressedtruth/29681 

Köpenhamn, Danmark 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89872 

Danmark 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89940 

Luxenburg 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89861 

Melbourne, Australien 

https://t.me/suppressedtruth/29412 

Turku, Finland 

https://t.me/suppressedtruth/29394 

Österrike 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89834 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89860 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89863 

Wien, Österrike 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89735 

Glasgow, Skottland 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89744 

https://t.me/suppressedtruth/29384 

Tyskland 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89872 

Munchen, Tyskland 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89752 

https://t.me/covidvaccineadveffect/90095
https://t.me/suppressedtruth/29786?single
https://t.me/covidvaccineadveffect/90050
https://t.me/suppressedtruth/29666
https://t.me/suppressedtruth/29665
https://t.me/OPFreedom/20351
https://t.me/covidvaccineadveffect/89944
https://t.me/covidvaccineadveffect/89945
https://t.me/OPFreedom/20323
https://t.me/covidvaccineadveffect/90051
https://t.me/covidvaccineadveffect/89884
https://t.me/suppressedtruth/29991
https://t.me/suppressedtruth/29681
https://t.me/covidvaccineadveffect/89872
https://t.me/covidvaccineadveffect/89940
https://t.me/covidvaccineadveffect/89861
https://t.me/suppressedtruth/29412
https://t.me/suppressedtruth/29394
https://t.me/covidvaccineadveffect/89834
https://t.me/covidvaccineadveffect/89860
https://t.me/covidvaccineadveffect/89863
https://t.me/covidvaccineadveffect/89735
https://t.me/covidvaccineadveffect/89744
https://t.me/suppressedtruth/29384
https://t.me/covidvaccineadveffect/89872
https://t.me/covidvaccineadveffect/89752


Hamburg, Tyskland 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89939 

https://t.me/suppressedtruth/29589 

Nuremberg, Tyskland 

https://t.me/suppressedtruth/29668 

Brisbane, Australien 

https://t.me/suppressedtruth/29262 

New Brunswick, Kanada 

https://t.me/suppressedtruth/29268 

Frankrike 

https://t.me/suppressedtruth/29337 

https://t.me/suppressedtruth/29339 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89774 

Australien 

https://t.me/suppressedtruth/29344 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89681 

Belfast, Irland 

https://t.me/suppressedtruth/29454 

https://t.me/suppressedtruth/29367 

Blackburn, UK 

https://t.me/suppressedtruth/29437 

UK 

https://t.me/suppressedtruth/29360 

London 

https://t.me/suppressedtruth/29725 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89828 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89743 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89720 

https://t.me/suppressedtruth/29379 

https://t.me/suppressedtruth/29588 

 
Notering av mig: Jag skulle kunna lägga in fler länkar, men jag tror att detta räcker för att ni inte ska 
känna er ensam, vilket media vill att ni ska. Kom också ihåg att 150 miljoner i Europa INTE är 
injicerade. Detta är en 3:e-del av Eus befolkning. 

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

 

EX-PROFESSIONALEN MATT LE TISSIER UPPMANAR UTREDNING AV 

FOTBOLLSSPELARE SOM FÅR HJÄRTAPROBLEM. 

https://www.bitchute.com/video/taP7uU0gkyEF/ 

Le Tisser (fotbollsspelare) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Matthew_Le_Tissier 

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

    Lancet-redaktören medger att politik ledde till att teorin om labbläckage avfärdades.    
    Redaktören för The Lancet erkände idag för det brittiska parlamentet att USA:s-Kina-

politik och anti-asiatiska känslor påverkade deras beslut att publicera ett brev från 2020 som 

avfärdar teorin om laboratorieläckage som en "konspirationsteori" - trots att det "[inte] finns 

bevis för det ena eller den andra”. 

Telegram appen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89716 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89939
https://t.me/suppressedtruth/29589
https://t.me/suppressedtruth/29668
https://t.me/suppressedtruth/29262
https://t.me/suppressedtruth/29268
https://t.me/suppressedtruth/29337
https://t.me/suppressedtruth/29339
https://t.me/covidvaccineadveffect/89774
https://t.me/suppressedtruth/29344
https://t.me/covidvaccineadveffect/89681
https://t.me/suppressedtruth/29454
https://t.me/suppressedtruth/29367
https://t.me/suppressedtruth/29437
https://t.me/suppressedtruth/29360
https://t.me/suppressedtruth/29725
https://t.me/covidvaccineadveffect/89828
https://t.me/covidvaccineadveffect/89743
https://t.me/covidvaccineadveffect/89720
https://t.me/suppressedtruth/29379
https://t.me/suppressedtruth/29588
https://www.bitchute.com/video/taP7uU0gkyEF/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matthew_Le_Tissier
https://t.me/covidvaccineadveffect/89716


Notering av mig: Lancet är den största och mest prestigefulle medicinska skrifter som läses 

världen över.  

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

    Kolla här hur innovativt man lägger fram bevisen 

    ” Storbritanniens regering ertappad med att ljuga: 23,5 miljoner människor i England har 

INTE fått en enda dos av ett Covid-19-vaccin" 

Telegram appen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89627 

Notering av mig: Denna term nämns i videon. 

Tier 3 = Nivå 3 

Människor ska inte träffar någon utanför sitt hushåll eller i de flesta utomhusutrymmen, som 

inkluderar privata trädgårdar och gästfrihetslokaler.  

Gästfriheten är stängd, med undantag för hämtmat.  

Detaljhandeln är öppen  

Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Debattartikel framsläppt av Göteborgsposten. 
    Varför vill 1,5 miljoner svenskar inte vaccinera sig? 
Varför vill 1,5 miljoner svenskar inte vaccinera sig? | GP 

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

    Intervju med MEP Cristian Terhes - Diskuteras är EU, grönt certifikat, digital 

identitet, Europas framtid och Ursula von der Leyen.    

    Här är en intervju med Christien Terhes, EU parlamentariker från Rumänien. Har berättar 

om sin bakgrund och hur han kan se vad som händer inom EU. Han säger bl.a. att det handlar 

om en typ av personlighet (som han känner igen från det tidigare tyrann-fascism styrda 

Rumänien) som nu driver den totalitära agendan i Europa. Det handlar inte nödvändigtvis om 

partitillhörighet. 

    ”Det är ingen verklig demokrati i toppen av EU institutionen. Det är en massa tomt prat och 

mycket propaganda. Denna institution är så långt från bort från människorna.”   

https://www.bitchute.com/video/T7CFbkrLAf7z/ 

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

     Advokat Thomas Renz - Liveintervju från Reawaken America Tour Dallas  

    Advokat Thomas Renz är Amerikas advokat. Sedan början av plandemin har han stått i 

frontlinjen och utkämpat de juridiska striderna som ingen annan advokat ville röra med en 50 

fots stav.  

    Han har dokument från CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) som 

avslöjar vad de håller på med.  

    Följ advokat Renz arbete på ► Renz-Law.com    
Attorney Thomas Renz - Reawaken America Tour Dallas (rumble.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Intervju med Reiner Fuellmich och Vivianne Fischer (Corona Investigative Committé) gjord av Iliana 
Rachel Daniel. 
    -De har startat ett nytt parti i Tyskland som bl.a. har som syfte att komma tillrätta med och få slut 
på corona bedrägeriet. Man har också funnit personer som infiltrerat detta parti, dessa rensas nu ut. 
Reiner säger också att de genuina människor, med ett rent syfte, som finns där är inte där för att 
göra politisk karriär, de är där för att få saker gjort. Alla har ett gemensamt syfte som är att få bort 
det nuvarande systemet. 
    I det val som nyligen var i Tyskland gjorde detta parti mycket bra ifrån sig, trots att de inte fick de 
5% som krävs för att komma in i riksdagen. Enligt Reiner så har inget nytt parti haft så bra siffror 
första gången de ställer upp.  Partiet har bara funnits drygt ett år. 
    -De går även tillbaka i historien för att ta reda på brott som är relaterade till dagens händelser. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/89627
https://www.gp.se/fria-ord/varf%C3%B6r-vill-1-5-miljoner-svenskar-inte-vaccinera-sig-1.61546310
https://www.bitchute.com/video/T7CFbkrLAf7z/
https://rumble.com/vqrln0-attorney-thomas-renz-reawaken-america-tour-dallas.html


    -Man har också funnit att MSM (Main Streem Media) försöker att, genom propaganda, få oss att 
tro att 80% håller med det politikerna propagerar för. Snarare visar siffror at, minst, 40% har fattat 
vad som pågår och förstår att vi utsätts för lögner, eller har stora tvivel om vad som pågår. 
-De förstår att MSM, politiker och andra ljuger, eftersom de bara för några månader sedan sa att det 
inte blir obligatoriska injektioner. Nu har de helt plötsligt ändrat detta.  
    -Vaccin skapar ett immunförsvar, det gör inte dessa injektioner och det erkänner t.o.m. tillverkarna 
av produkterna. 
    -Vi vet att dessa injektioner är farliga, minst 500.000 människor har, i USA, dött efter de fått 
injektionerna. Det är, trots detta, en hel del underrapportering. 
    -Den konferens ,som nyligen, var angående obduktioner av människor som dött kort efter 
injektioner hade 500.000 klickar på länken. Webbsidan var också nedstängd av YouTube och 
attackerad (Min kommentar: så det måste ha varit farligt för någon att sanningen kommer fram) 
    -Det som händer nu är inte att historien upprepar sig, det är snarare en fortsättning av vad som 
inte har kommit till slutet. 
    Reiner pratar också om att detta behöver hända. De har bara makt så länge vi ger dom den. 
Om vi alla gjorde detta så skulle han/de falla rakt ner till H....vetet, varifrån de ursprungligen 
kommer. 
    -Vivianne Fischer: ” Folk säger att du är så modig. Jag tror att det inte är en fråga om mod, för jag 
tror att vi helt enkelt inte kan göra något annat. Jag tror att detta är vad jag måste göra. Om du ser 
något som inte är okey, du måste säga det och göra något........” 
    -Bill Gates är inte längre välkommen i Indien (Min kommentar: detta beror på att han varit 
involverad och drivande av vaccinprogram som dödat och skadat, mer än det gjort nytta).   
    -Detta som nu sker, på hela världens befolkning, har redan skett på minoritetsgrupper såsom 
Aborginer i Australien, Indianer i Nordamerika etc. Dessa minoritetsgrupper har används som 
testgrupper och har avsiktligt behandlats som förbrukningsvaror. 
    - 
The Jerusalem Report Episode 9: "A Glance at the Labyrinth" with Dr. Reiner Fuellmich and Viviane 
Fischer - 'The Jerusalem Report' with Ilana Rachel Daniel - CHD TV: Livestreaming Video & Audio 
(childrenshealthdefense.org) 

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

    Och en lite sång med text som speglar verkligheten!!! 

Telegram appen 

https://t.me/suppressedtruth/28211 

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

 

 

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://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report/3Jidticp2G
https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report/3Jidticp2G
https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report/3Jidticp2G
https://t.me/suppressedtruth/28211


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% 

2021    91826 10 449 381 0,88% 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

Denna sammanställning är gjord av: 

  

Stefan Sjöblom  

Hullgatan 4A 

41 77 Gothenburg  
stefan@greenclean.nu  

 

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

 

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/
mailto:stefan@greenclean.nu

