
DEL 3 
 

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  

Göteborg 

stefan@greenclean.nu 

 

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. 

 

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

1/4-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    "mRNA vacciner är en genterapi som säljs som vacciner för att vinna förtroende " 

Stephan Oelrich (Bayer) ☠️💉💉💉 

https://t.me/covidvaccineadveffect/137683 

Notering av mig: Här säger han sanningen och medger att de inte hade kunnat sälja in detta 

om de berättat sanningen, att det inte är vaccin. 

En notering är att det inte ens är genterapi. För om det varit terapi så skulle gynna individen. 

Detta eftersom terapi är behandling på ett eller annat sätt. 

Dessa injektioner är GENMODIFIERING, inte terapi. 

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

    Rob Ross, EU parlamentariker, uppmanar oss att protestera mot de digitala pass som EU 

vill införa. 

mailto:stefan@greenclean.nu
https://t.me/covidvaccineadveffect/137683


https://t.me/covidvaccineadveffect/137592 

Länken han pratar om. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-

EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_en 

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

    Den senaste intervjun med Reiner Fuellmich gjord av Alex Jones. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/137559 

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

    Vi söker nu DIG som vill medverka i #talaomdet  

Drabbad eller anhörig. 

Maila oss på: jagvill@talaomdet.se 
Upprop och Manifestation för att vaccinskadade ska få hjälp - Tala om det 

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

    Dokumenten som Pfizer inte ville att du skulle se. 

     "Ingen kommer att lita på dessa människor någonsin igen"                                      

https://t.me/RandPaulChannelOfficial/158 

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

    Dr. Elizabeth Eads: (intervu på 54 minuter) 

    Miljoner kommer att få AIDS från till hösten av att de tagit injektioner. 

    Greg Hunter pratar med den 25-årige veteranen Dr. Elizabeth Eads fortsätter att lyfta fram 

de verkliga orapporterade effekterna av CV19-biovapnen och de farliga lögnerna från Big 

Pharma, FDA och CDC. 

 

(Några citat från intervjun) 

” Vi ser en uppgång över hela landet med bröstsmärtor, plötsliga hjärtdödsfall. Vi ser 

myokardit och perikardit.” 

 

”Vi vet att boosters har 100 mikrogram, vilket motsvarar ungefär en miljard syntetiska 

spikproteiner som produceras i kroppen. De första Covid-injektionerna var 30 mikrogram, 

sedan 50 mikrogram, och boosterna är 100 mikrogram. Så du får dubbelt så mycket av det 

syntetiska mRNA:t. Detta är mycket oroande. Dessa blodproppar orsakas av både 

grafenoxiden, som fungerar som ett rakblad i blodkärlen. Det skär upp blodkärl som orsakar 

blodkoagulering.” 

 

"Du försätter  de som fick sprutorna i ett tillstånd av immunbrist.” 

  

”Det finns inslag av AIDS och HIV i några av de så kallade vaccinerna. Dr. Eads varnar för 

en "stor ökning av cancer över hela linjen" som ett resultat av de så kallade vaccinerna.”  

 

”Nu driver den globalistiska Deep State frenetiskt en tredje CV19 "booster"-injektion.  

"Ta inte boostern, absolut inte, och jag rekommenderar inte en influensaspruta eftersom 

Antibody Dependent Enhancement (ADE) kommer att förvärras av att få en influensaspruta."     
https://www.bitchute.com/video/S0emwrojCP3X/  

Notering av mig: Detta är en sammanfattining av vad jag hört olika läkare talat om under 

minst 1,5 års tid. Luc Montagnier (som fick 2008 års Nobelpris för sin upptäckt av HIV-

viruset som orsakar aids) varnade tidigt för detta. 

HIV = Human Immunodeficiency Viruses (Humant ImmunbristVirus) 

AIDS = Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (förvärvat immunbristsyndrom). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     Försäkringsbolag vill inte betala då någon som tagit experimentella injektioner dött. De 

anser att detta är självmord, eftersom att personen borde ha känt till att han deltog i ett 

experiment. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/137435 

Notering av mig: Corona Investigative Committee har även haft med denna video i sin 

senaste session (fredag den 25 mars). 

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

    Om du fortfarande tycker att en "en världsregering" och en "ny världsordning" är en galen 

konspirationsteori. 

    Detta är dag 1 av World Government Summit 2022, och bara 30 sekunder in hör vi 

DETTA! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/137395 

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

    Premiärminister Justin Trudeau är nu kanske en av de mest föraktade männen i Europa – 

näst efter Vladimir Putin. Han har inte bara förlöjligats inför hela Europeiska unionen över sitt 

tyranniska svar på fredliga demonstranter som deltar i frihetskonvojen, utan nästan alla 

parlamentsledamöter bojkottade också hans tal och lämnade i ett nästan tomt parlament. 
Här är politikerna som har fördömt Trudeau i EU - Motsignalen (thecountersignal.com) 

Notering av mig: I ovan länk finns följande video: 

    Den rumänske parlamentsledamoten Cristian Terhes var en av de första på den 

internationella arenan som fördömde Trudeau, och fördömde Trudeaus tillslag mot fredliga 

demonstranter (detta var vid ett tidigare tillfälle). 

    "Han är precis som en tyrann, som en diktator. Han är som Ceausescu i Rumänien. Om du 

väcker tvivel om vaccinerna är du utstött," sa Terhes då. 

 

    Den kroatiske parlamentsledamoten Mislav Kolakusic var den förste som öppet 

fördömde Trudeau inför Europaparlamentet, medan Trudeau satt direkt bakom honom. 

Kolakusic vände sig direkt till Europaparlamentet och Trudeau och sade: "Frihet, rätten att 

välja, rätten till liv, rätten till hälsa, rätten att arbeta för många av oss är grundläggande 

mänskliga rättigheter för vilka miljontals medborgare i Europa och världen har fastställt sina 

liv." 

    ".... Kanada, som en gång var en symbol för den moderna världen, har blivit en symbol för 

kränkningar av de medborgerliga rättigheterna under er kvasiliberala känga under de senaste 

månaderna. Vi tittade på hur man trampar på kvinnor med hästar, hur man blockerar 

ensamstående föräldrars bankkonton så att de inte ens kan betala sina barns utbildning och 

medicin, att de inte kan betala verktyg, lån till sina hem. 

"För dig", fortsätter han och talar till Trudeau, "kan detta vara liberala metoder; För många 

medborgare i världen är det en diktatur av det värsta slaget. Ni kan vara säkra på att världens 

medborgare, förenade, kan stoppa alla regimer som vill förstöra medborgarnas frihet, antingen 

genom bomber eller skadliga läkemedel." 

 

    Den tyska parlamentsledamoten Christine Anderson var nästa parlamentsledamot som 

fördömde Trudeau och avslutade sitt tal med att tala om för honom att han inte på något sätt 

är välkommen i Europaparlamentet. 

    "Å andra sidan bör en premiärminister, som öppet beundrar den kinesiska "grundläggande 

diktaturen", som trampar på de grundläggande rättigheterna genom att förfölja och 

kriminalisera sina egna medborgare som terrorister, bara för att de vågade stå upp mot hans 

perversa demokratibegrepp, inte tillåtas tala i det här huset alls," sa Anderson. 

"Mr Trudeau, ni är en skam för all demokrati! Bespara oss er närvaro." 
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    Den tyske parlamentsledamoten Bernhard Zimniok var näst på tur med Trudeau i 

parlamentet och sade att han inte ens förtjänade en chans att tala. 

    "[EU]-inbjudan till Kanadas premiärminister Justin Trudeau är en inbjudan till någon som 

har trampat på demokratiska rättigheter, som har slagit ner på människor som protesterat mot 

oproportionerliga coronaåtgärder." sa Zimniok. 

"Så det är tydligt att demokratins värderingar föraktas av den här individen. Låt oss inte ge 

någon sådan här talartid i detta demokratiska hus.” 

 

    Samtidigt skrev den finska parlamentsledamoten Laura Huhtasaari direkt till EU-

kommissionens vice ordförande för att kräva att EU klargör var de står i fråga om den vanliga 

medborgarrättsförbrytaren Justin Trudeau. 

    "Vid flera tillfällen har EU fördömt kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika 

länder", skrev Huhtasaari. "Har kommissionen eller EUROPEISKA unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för avsikt att fördöma de åtgärder som 

Kanada vidtagit mot fredliga protester i den kanadensiska konvojdemonstrationen, och hur ser 

EU på den kanadensiska regeringens åtgärder mot fredliga protester?" 

"... "Kanada har bland annat beslutat att frysa bankkonton för personer som deltar i 

demonstrationerna och har hotat att arrestera fredliga demonstranter." 

 

    Den franska parlamentsledamoten Virginie Joron tog saker och ting ett steg längre och 

dök upp till parlamentet iklädd i en frihetskonvojtröja, komplett med en kanadensisk flagga 

och sade att hon stöder kanadensare mot Trudeaus tyranni. 

    Det finns också en bild på hur Trudeau talar inför, i stort sett, ett tomt 

parlament. 

    Man kan se att parlamentet är nästan fullt när de andra talar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Ett dokumentet visar att Moderna fick sitt vaccin mot covid-19 patenterat redan den 19 

mars 2019 alltså 9 månader innan pandemin satte igång. Patentet har finansierats av bland 

annat Bill and Melinda gates foundation. 

(Detta sägs mellan 11:05-11:40 i videon nedan) 

https://swebbtv.se/w/4JfDPmunHErRYmBhGiwHHp 

 

https://www.veteranstoday.com/2022/03/22/moderna-vaccine-patented-9-months-before-
pandemic-thanks-to-the-fauci-baric-manmade-sars-viruses/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25/3-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    NHL stjärnan Jakob Silfverberg drabbad av blodpropp. 

https://www.facebook.com/groups/528917525553226/posts/559903542454624/ 

Notering av mig: Detta är tragiskt, men det finns en intressant sak om man kollar igenom 

kommentarsfältet under denna artikel. 

ALLA SOM KOMMENTERAR PÅPEKAR VACCINETS SKADLIGHET. JAG HAR INTE 

HITTAT NÅGON SOM KÄFTAR EMOT DETTA. 

JAG TYCKER ATT DETTA TYDER PÅ ATT FOLK, I ALLMÄNHET, HAR FATTAT.  

DET BRUKAR ALLTID, I KOMMENTARSFÄLT, FINNAS PERSONER SOM MOTSÄGER 

DE MEST UPPENBARA FAKTA. MEN HÄR VERKAR INTE NÅGON ENS FÖRSÖKA. 

SVT Sports artikel (här nämns inget om det som verkar vara uppenbart) 

https://www.svt.se/sport/ishockey/jakob-silfverberg-drabbad-av-blodpropp 

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

    FRIHET ÄR INTE FÖRHANDLINGSBAR 

https://tnc.news/2022/03/09/european-politician-condemns-trudeaus-human-rights-violation-against-convoy/
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"Frihet är icke-förhandlingsbar" banderoll på tyska fotbollssidan av FC Erzgebirge Aue 

https://t.me/OPFreedom/29770 

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

    Christine Anderson slog ned på Justin Trudeau med auktoritet. 

"Så, åter igen en premiärminister som öppet beundrar den kinesiska grundläggande 

diktaturen...som trampar på grundläggande rättigheter genom att förfölja och kriminalisera 

sina egna medborgare som terrorister bara för att de vågade stå upp mot hans perverterade 

demokratibegrepp... borde inte tillåtas att överhuvudtaget tala i det här huset. 

Herr Trudeau: Ni är en skam för demokratin. Vänligen bespara oss din närvaro." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/136407 

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

    Mislav Kolakušić Member of the European Parliament     
    "Premiärminister Trudeau, Kanada har under de senaste månaderna blivit en symbol för 

kränkningar av medborgerliga rättigheter på sitt kvasiliberala sätt. De metoder vi har sett kan 

verka liberala för dig, men det framstod för många medborgare runt om i världen som en 

diktatur av de värsta sort." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/136236 

    Mislav Kolakušić (född 15 september 1969) är en kroatisk advokat och politiker som har 

varit ledamot av Europaparlamentet för Kroatien sedan 2 juli 2019. 

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

    Juristerna i Bio-Medico Legala nätverket har publicerat en debattartikel med kritik mot 

regeringens förslag om att ändra grundlagen för att kunna genomföra snabbare och mer 

kraftfulla åtgärder vid en pandemi. 
Lockdowns kan bli vardag även i Sverige (expressen.se) 

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

    Perth Rally, 19 mars 2022 

https://t.me/LIVANDU/13820 

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

    VINST: RÄTTSFALL AVSTÅR LAG SOM TILLÅTER 11 ÅR OCH ÄLDRE ATT 

VACCINERAS UTAN FÖRÄLDRARENS SAMTYCKE 

    I en ENORM vinst för föräldrar i DC och utanför, beviljade en federal domstol i District of 

Columbia just ett preliminärt föreläggande i ett ärende finansierat av Informed Consent 

Action Network (ICAN), och ett annat fall som ifrågasatte DC:s lag som tillåter läkare att 

vaccinera barn 11 år och äldre utan föräldrarnas vetskap eller samtycke. ICAN:s VD, Del 

Bigtree, förklarar fallet som argumenterats av ICAN:s juridiska rådgivare, Aaron Siri. 
Del Bigtree, Big win for D.C and the Jab for Kids! (rumble.com) 

 
ICAN Lawsuit Wins Preliminary Injunction in Challenge to D.C.’s Minor Consent Law! - ICAN - 
Informed Consent Action Network (icandecide.org) 

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

    Allt fler ledamöter av Europaparlamentet pekar äntligen ut Mr 

Evil Schwabs "Great Reset" 
    I detta tal nämns även, WEF (World Economic Forum), FNs Generalsekreterare, IMF 

(International Monetary Fund) och stora bolag såsom Microsoft och Amazon vara del av 

denna plan.  

https://t.me/covidvaccineadveffect/135062 

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

    Mera från Pfizers whistleblower Brook Jackson, som jag skrev om i förra utskicket, delar 

här med sig av dataintegritetsproblemen hon såg i COVID-19-vaccinprövningen. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/135061 

https://t.me/OPFreedom/29770
https://t.me/covidvaccineadveffect/136407
https://t.me/covidvaccineadveffect/136236
https://www.expressen.se/debatt/lockdowns-kan-bli-vardag-aven-i-sverige/?fbclid=IwAR1TJjq0P0S9LRorYOFa52-fuN4pAaebtffPHXJuB01tLx2de_jEBYsJQxo
https://t.me/LIVANDU/13820
https://rumble.com/vxthjx-del-bigtree-big-win-for-d.c-and-the-jab-for-kids.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=OP+Freedom&ep=2
https://www.icandecide.org/ican_press/ican-lawsuit-wins-preliminary-injunction-in-challenge-to-d-c-s-minor-consent-law/
https://www.icandecide.org/ican_press/ican-lawsuit-wins-preliminary-injunction-in-challenge-to-d-c-s-minor-consent-law/
https://t.me/covidvaccineadveffect/135062
https://t.me/covidvaccineadveffect/135061


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

    DR. DAVID MARTIN & PATRICK GENTEMP 

    Dr. David Martin berättar om att han funnit, i staten Utah, att de brutit mot vad ett vaccin 

ska göra enligt deras lag. 

    De har stämt Biden, Director of HHS och Medicare samt Medicade directors + en till enhet 

i federal domstol.         

https://www.bitchute.com/video/b3gn9bMwBKbE/ 

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

    ‘Makthavarna du aldrig valde’ är namnet på Jonas Nilssons (Palaestra media) senaste 

dokumentär. Här ser vi de metoder den globala finanseliten använder för att stärka sin 

makt och där våra lokala politiker verkställer finanselitens agendor på hemmaplan. 
(195) Makthavarna du aldrig valde | Dokumentär om den globala finanseliten - YouTube 

Notering av mig: Svensktextad och med svensk speakerröst 

Jag är ganska övertygad om att även den dummaste och mest felinformerade person kan se 

hur det hela hänger ihop. 

Här finns en engelsk version 
(195) The Power Brokers and World Domination - A Documentary by Jonas Nilsson - YouTube 

Ytterligare en länk 

https://jmm.nu/makthavarna-du-aldrig-valde-palaestra-jonas-

nilsson/?fbclid=IwAR1Z7B8EDGJINYhcsvbZNgx3C2krF0uuYGbhERPvZZajY_yy3CQVX

MVXMR8 

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

    ANALYS. Amerikaner manipulerades och vändes mot varandra för att dölja 

regeringens misskötsel, medan många dog i onödiga dödsfall. 
    Text: Robert W. Malone och Ron Johnson | Översättning: Stefan Sjöblom | Artikeln 
publicerades först i The Federalist via Telegram | Ron Johnson är en amerikansk senator 
och republikan från Wisconsin. Dr Robert W. Malone är en pionjär inom mRNA-teknik och 
författare av banbrytande forskning om hur RNA kan levereras till celler.     
Covidkartellen ljög, människor dog och allt är ditt fel - Robert W. Malone och Ron Johnson - 
NewsVoice 

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

    Ursula von der Leyen misstänks för "allvarliga intressekonflikter" av 

parlamentsledamöter 

Ett partiöverskridande initiativ av 36 europeiska parlamentsledamöter har nu lanserat 

ett initiativ för att kräva att EU-kommissionens avtal med tillverkarna av 

Coronavacciner offentliggörs fullt ut. Detta gäller också EU-kommissionens chef Ursula 

von der Leyen eftersom hon misstänks ha dragit nytta av vissa kontrakt. 

 

    Initiativet lanserades av AfD:s Europaparlamentarieledamot Christine Anderson och den 

rumänska kristdemokraten Cristian-Vasile Terhes. Andra företrädare för AfD, EPP, FPÖ, men 

även De gröna och vänstern finns också med. Det partiöverskridande initiativet kräver bland 

annat att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen avgår. Hon anklagas för att ha 

varit inblandad i ett "gigantiskt vetenskapligt covid 19-bedrägeri". EU:s vaccinationskampanj 

hotar, säger de, demokratin, friheten och de mänskliga rättigheterna i Europa. 

Den europeiska politiska talesmannen för AfD:s parlamentariska grupp i det bayerska 

delstatsparlamentet, Martin Böhm, ser initiativet i ett större sammanhang av de senaste två 

årens iscensatta "pandemi". Böhm förklarade: "Uteslutandet av de ovaccinerade, hotet om 

obligatorisk vaccinering, begränsningarna av arbetsfriheten, rörelsefriheten och utbildningen 

och kränkningen av patientsekretessen har undergrävt miljontals människors förtroende för 

demokratiska institutioner. 

https://www.bitchute.com/video/b3gn9bMwBKbE/
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https://jmm.nu/makthavarna-du-aldrig-valde-palaestra-jonas-nilsson/?fbclid=IwAR1Z7B8EDGJINYhcsvbZNgx3C2krF0uuYGbhERPvZZajY_yy3CQVXMVXMR8
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https://www.ronjohnson.senate.gov/
https://thefederalist.com/2022/02/24/the-covid-cartel-lied-people-died-now-they-say-its-all-your-fault/
https://t.me/RWMaloneMD/2073
https://newsvoice.se/2022/03/covidkartellen/
https://newsvoice.se/2022/03/covidkartellen/


Nu kommer fler och fler detaljer från förhistorien om den globala pandemiskandalen fram. 

Tydligen samordnades ett slags affärsplan för vaccination privat mellan Pfizers vd och von 

der Leyen innan EU-kommissionen började marknadsföra Covid-19-vaccinerna som – enligt 

uppgift – det enda botemedlet mot Corona. Kärnan i denna plan kan ha varit privata 

affärsintressen snarare än omsorg om folkhälsan." 

    Verksamheten hos EU-kommissionens ordförandes make, Heiko von der Leyen, som 

konsult inom läkemedelsindustrin och medicinsk chef för ett biofarmaceutiskt företag stärker 

"misstanken om allvarliga intressekonflikter". 

Han sade att kommissionens chef nu måste offentliggöra sin korrespondens med Pfizer och 

reda ut alla missförstånd. – Om hon inte lyckas med detta måste hon avgå, underströk Böhm. 

"Den europeiska allmänheten har rätt att få veta de verkliga orsakerna bakom 

vaccinationskampanjen." 
Ursula von der Leyen misstänks för "allvarliga intressekonflikter" av parlamentsledamöter 
(freewestmedia.com) 
 

https://t.me/covidvaccineadveffect/134694 

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

    ”Jag vill här dela med mig av en positiv berättelse från Bosnien och Hercegovina 

(BiH) angående skyddet av medborgarnas mänskliga och konstitutionella rättigheter. 

  

    Förutom det faktum att författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina för mer än ett år 

sedan förklarade att skyldigheten att bära masker och begränsningen av den fria rörligheten 

var författningsstridig, har vi också nya avgöranden. 

    Den 23 februari 2022, efter överklagandet av advokat Ajanović, utfärdade 

författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina ett beslut (AP 3932/21) som förklarade 

covid-certifikatet författningsstridigt och förklarade obligatorisk vaccination 

författningsstridig att pådrivas av den verkställande makten. 

Detta avgjordes av författningsdomstolens stora kammare och 3 internationella domare. 

Domstolen kritiserade till och med parlamentet - hur det kunde tillåta den verkställande 

makten att tillåta kränkningar av rättsstatsprincipen och demokratin i landet. 

Enligt domstolens dom ska de som inte lyder detta beslut lagföras enligt strafflagstiftningen 

och dömas i sex månader till fem år. 

    Nürnbergkoden och Europarådets resolution 2361 accepterades också som argument. 

Författningsdomstolen har beordrat att offentliga myndigheter omedelbart ska agera enligt 

denna dom och harmonisera sina handlingar med Bosnien och Hercegovinas konstitution och 

den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. 

    Detta är en seger gentemot segregation och diskriminering och ett bevis på vad folket kan 

göra när de är enade. 

    Jag gratulerar Bosnien och Hercegovina till detta exempel på skydd av mänskliga och 

konstitutionella rättigheter som hela Europa kan lära sig av.” 
(192) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA COVID CERTIFICATES ARE NOW UNCONSTITUTIONAL - EUROPE 
CAN LEARN FROM THIS - YouTube 

Notering av mig: Om denna video censureras så vill jag här nämna att det är EU 

parlamentarikern Ivan Vilibor Sinčić från Kroatien som säger detta i parlamentat. 
Video Archives - Ivan Vilibor Sinčić (ivsincic.eu) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14/3-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Här intervjuas Brook Jackson, tidigare regionchef för ett företag (Ventavia) som 

Pfizer kontrakterat för att genomföra försöksstudierna av, det så kallade, mRna 

https://freewestmedia.com/2022/03/13/ursula-von-der-leyen-suspected-of-serious-conflicts-of-interest-by-meps/
https://freewestmedia.com/2022/03/13/ursula-von-der-leyen-suspected-of-serious-conflicts-of-interest-by-meps/
https://t.me/covidvaccineadveffect/134694
https://www.youtube.com/watch?v=NUOaC7_zJ3g
https://www.youtube.com/watch?v=NUOaC7_zJ3g
https://ivsincic.eu/objave/category/video/


vaccinet. I sluter säger Reiner Fuellmich att detta är nog det mest avslöjande som visar 

på att Pfizer aldrig fullbordat (eller ens haft avsikt att fullborda) några godkända 

studier. 

 

    Hon säger bl.a. att företaget som hon arbetade för hade inte tillräckligt med personal och 

använde personer som inte var utbildade eller dåligt utbildade för sin uppgift. Det var även 

många andra saker som inte gjordes enligt protokoll. Några timmar efter att hon anmälde detta 

till myndigheterna, vilket är hennes ansvar att göra, blev hon avskedad. Hon misstänker att 

myndigheten (FDA) kontaktade Pfizer som sedan kontaktade Ventavia, som i sin tur 

avskedade henne. Senare kontaktades hon av en advokat från Pfizer. Detta gör att Pfizer kan 

knytas till detta företag, trots att Ventavia är ett fristående företag. 

    Hon har även fått sina lösenord ändrade i sin dator, genom att hon hackats. Hon har förlorat 

två datorer och någon stör hennes internet uppkoppling. Konstigheter sker också med hennes 

telefon.  
Brook Jackson | Session 94: Stepping on their feet (odysee.com) 

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

    Studie: 89% av de som dog av Covid-19 var vaccinerade. 

    Det är förståeligt att nyheter om Covid-19 nu dränks av nyhetsrapportering från ett 

krigshärjat Ukraina. Emellertid är det viktigt att vi inte tar ögonen från de nya rapporterna om 

de verkliga siffrorna om dödsfall och biverkningar av covidsprutan. EU har inte heller gett 

upp hoppet om att kunna kontrollera människor med vaccinmandat och digitala vaccinpass. 
 

    Edward Dowd har ett ekonomiskt perspektiv. Han påpekar att de som arbetar på Wall 

Street alltid måste ligga före för att bedöma värdet av ett företag eller vad som håller på att 

hända i världen. 

    Modernas värde har gått ner med 70% och Pfizers värde är inte längre på uppgående. Ett 

tecken på att man redan vet att information som är på väg ut kommer att visa att dessa företag 

är involverade i ett bedrägeri och att sanningen från deras kliniska studier nu kommer att 

publiceras mot Pfizers vilja, enligt Dowd. 
Studie: 89% av de som dog av Covid-19 var vaccinerade - NewsVoice 

Notering av mig: Sanningen kommer fram! 

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

Vienna, Austria today 

https://t.me/LIVANDU/13479                                                                               

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

    Paris, folket är på gatorna mot Covid-tyranni 03-12-2022 

https://t.me/OPFreedom/29000 

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

    Denna irländska ledamot av EU-parlamentet ropar hyckleriet i "civiliserad värld" - 

med så ärliga ord som möjligt. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/128393 

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

    Klart: Österrike slopar tvångsvaccinering. 

https://nyheter.swebbtv.se/klart-osterrike-slopar-tvangsvaccinering/ 

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

    Max Winter, en av grundarna av Svenska Frihetsrörelsen mot covid-restriktioner, hade idag 

en muntlig förhandling i Förvaltningsrätten om ett enormt vite 60000 SEK som han ålades att 

betala. Han försvarade sig framgångsrikt. Förvaltningsrätten kunde inte fatta beslut eftersom 

Winter var för välinformerad om lagarna. Det svenska domstolssystemet hävdade att Winter 

bröt mot pandemilagen 2021. 

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-94-Brook-Jackson:6
https://newsvoice.se/2022/03/mrna-covid-19sprutan-folkhalsa/
https://t.me/LIVANDU/13479
https://t.me/OPFreedom/29000
https://t.me/covidvaccineadveffect/128393
https://nyheter.swebbtv.se/klart-osterrike-slopar-tvangsvaccinering/


(188) The Swedish Pandemic Law Meets Resistence from the Freedom Movement - YouTube 

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

     Lite sarkasm! 

     Bra Samtal med Maggan (Magdalena). 
(188) Bra Samtal med Maggan. - YouTube 

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

    Distraktionen i Ukraina kommer inte att fungera — Allmänheten kommer inte att 

glömma covid. 

    Edward Dowd, tidigare chef för Blackrock: "De vill bokstavligen inte prata om [COVID] 

längre... Den här händelsen kommer inte att dölja vad som har hänt, och det finns gott om 

människor där ute som kommer att se till det." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/129443 

Notering av mig: Vi får hoppas att denna kille har rätt. Han är analytiker och har haft rätt 

tidigare. 

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

    CDC-direktören, Rochelle Walensky, medger att vaccinet inte är så effektivt som de 

hävdade och att det "var för lite försiktighet och för mycket optimism." 
https://t.me/covidvaccineadveffect/126510 
 

    CDC-chef gör häpnadsväckande erkännanden om pandemiresponsen. 
CDC-chef gör häpnadsväckande erkännanden om pandemirespons (wnd.com)     
 

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

    Floridas kirurg Dr. Joseph Ladapo förklarar att ansiktsmasker inte gör någonting, 

det är bara teater. 

https://t.me/LIVANDU/13176 

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

    Ontarios hälsominister Christine Elliott säger att hon inte kommer att söka omval. 

   Hon gjorde det officiella tillkännagivandet i fredags, nästan tre månader före valet den 2 

juni. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsKiAhmmFeQ&ab_channel=GlobalNews 

Notering av mig: Detta tillkännagivande gör hon dagen efter att Pfizers dokument 

offentliggjorts! 

Nu inser hon väl att hon måste försöka att gömma sig! 

 

    Pfizers dokument. Kolla biverkningarna på sidan 30 och framåt! 
5.3.6-postmarketing-experience.pdf (phmpt.org) 
 

    Här är ev video med kommentarer om biverkningarna. 
Brighteon 

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

5/3-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Intressant vittnesmål i Judicial Commission of Inquiry into Weaponisation of the 

Biosphere. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/125037 

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

    Usa:s senat godkänner lagförslag för att stoppa covid-19-nationellt nödläge.     
    Den amerikanska senaten antog den 3 mars en åtgärd som skulle avsluta det nationella 

nödläget över COVID-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=wzaUwjToHMY
https://www.youtube.com/watch?v=yMw-30miJUE
https://t.me/covidvaccineadveffect/129443
https://t.me/covidvaccineadveffect/126510
https://www.wnd.com/2022/03/cdc-director-makes-startling-admissions-pandemic-response/
https://t.me/LIVANDU/13176
https://www.youtube.com/watch?v=bsKiAhmmFeQ&ab_channel=GlobalNews
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://www.brighteon.com/650ba50f-0539-42c3-a92f-2d1ce52cee37
https://t.me/covidvaccineadveffect/125037


    Lagförslaget röstades igenom med knapp marginal med knapp marginal med 48-47 i en 

partilinjeomröstning. 

    Alla republikaner röstade på S.J.Res. 38, vilket skulle avsluta det nationella nödläge som 

president Donald Trump utlyste den 13 mars 2020. 

    Alla demokrater röstade emot deklarationen, som har förlängts två gånger av president Joe 

Biden. 
US Senate Passes Bill to End COVID-19 National Emergency (ntd.com) 

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

Notering av mig: Så här borde MSM jobba, tänk om det var så. Istället är MSM 

propagandaister för vissa utvalda NGOs (Non Goverment Organisations) som influerar, 

korrumperar och försöker ta över våra länder. 

 

    SCHWABS (World Economic Forum) GLOBAL SHAPERS NÄTVERK 

AVSLÖJAT! 

    Du har hört talas om Young Global Leaders? Global Shapers är ett andra lager av 

penetration genom The Great Resets Klaus Schwab & World Economic Forum.  
MEGA BOOM! Schwab's Global Shapers Network Exposed! (bitchute.com) 

Notering av mig: Den goda nyheten här är att vi får avslöjat vilka personer som ligger 

bakom att försöka ta kontroll över oss, vi får ansikten och namn. Deras planer avslöjas också. 

Alumni = Lärjunje 

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

    En ny svensk faktagranskad studie från Lund visar att Pfizers mRNA-vaccin 

påverkar DNA i mänskliga leverceller. Detta är studerat in vitro, det vill säga i provrör eller 

petriskålar, det har alltså inte gjorts studier direkt på människa. Fynden visar att vaccinen kan 

påverka vår arvsmassa, det kan finnas korta sekvenser i mRNA som när de bearbetas av 

kroppens celler medför att RNA kopieras till DNA och integreras i vårt DNA.  

Studiens fynd innebär att mRNA-vaccinen tills vidare borde betraktas som genterapi och att 

de omedelbart borde dras tilllbaka. De borde inte få användas på människa förrän det 

uteslutits att de påverkar arvsmassan. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/103 

Notering av mig: Detta är något att visa de som inte velat trott på er under de senaste 2 

åren. 

Länk till studien. 
CIMB | Free Full-Text | Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA 
Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line | HTML (mdpi.com) 

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

    " Nu är ni alla för fred, mänsklighet och frihet: "Jag står med Ukraina" 

Nej, det gör du inte..." 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/269 

Notering av mig: Denna är utlagd på Reiner Fuellmich Telegram, det hon säger är sant.  

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

    Faucis institut visste att CCP undanhöll COVID-19-data i januari 2020, avslöjar 

dokument. 

    Det amerikanska utrikesdepartementet och U.S. National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases (NIAID) var i januari 2020 medvetna om att kinesiska myndigheter 

undanhöll COVID-19-data, enligt statliga dokument som erhållits av en juridisk 

övervakningsorganisation. 
Fauci Agency Knew CCP Was Withholding COVID-19 Data in January 2020, Documents Show 
(ntd.com) 

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

https://www.ntd.com/us-senate-passes-bill-to-end-covid-19-national-emergency_747474.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-20
https://www.bitchute.com/video/IWmBlOaQPYqL/
https://t.me/lakaruppropetbmln/103
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm?fbclid=IwAR1r8hTpPYbo7IKw-mufKpAKq4mDbcJDTQ6KpJzvUSN9IWoONCfetD_SIx8
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm?fbclid=IwAR1r8hTpPYbo7IKw-mufKpAKq4mDbcJDTQ6KpJzvUSN9IWoONCfetD_SIx8
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/269
https://www.ntd.com/covid-19.htm
https://www.ntd.com/fauci-agency-knew-ccp-was-withholding-covid-19-data-in-january-2020-documents-show_747123.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-20
https://www.ntd.com/fauci-agency-knew-ccp-was-withholding-covid-19-data-in-january-2020-documents-show_747123.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-20


    Tusentals närvarande när människor vinkar med Amerikanska flaggan i Indianapolis, rally 

för The Peoples Convoy. 

    Fordon fortsätter att ansluta dagligen, på väg till DC denna lördag, Convoyen är nu ÖVER 

7 000 FORDON. 

https://t.me/OPFreedom/28152 

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

    Effingham Illinois. Med patrioter från hela staten. 

https://t.me/OPFreedom/28164 

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

    En amerikansk version av Kanadas “Freedom Convoy” är på väg från Kalifornien till 

Washington DC. Det handlar om en gräsrotsrörelse vars rötter består av vardagliga 

människors motstånd mot coronarestriktioner, vaccintvång och munskyddsmandat.  
Amerikanska freedom truckers fortsätter resan från Kalifornien till Washington DC - NewsVoice 

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

        Grand Jury Proceeding: Eugenics & Outlook 

2022-02-26     
Grand Jury Proceeding Day 6: Eugenics & Outlook (gettr.com) 

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

    Amerikansk konvoj för frihet rullar mot DC, tusentals har kommit ut längs vägen för 

att visa stöd. 

https://t.me/OPFreedom/27669 

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

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiell statistik från SCB 
(StatistiskaCentalByrån) 

Den totala dödligheten, i procent, är högre eller lika 2000 – 2012 jämfört med 

2020. 

https://t.me/OPFreedom/28152
https://t.me/OPFreedom/28164
https://newsvoice.se/2022/03/amerikanska-freedom-truckers-washington-dc/
https://gettr.com/streaming/px08ided1f
https://t.me/OPFreedom/27669


 

   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: 

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