
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. 

 

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

27/5-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Alex Jones Show, Särskild gäst Dr Reiner Fuellmich 

    En livediskussion om PCR-tester, Ukraina och den stora återställningen, och en uppmaning 

till handling! 
International Investigators Prepare Crimes Against Humanity Charges For COVID-19 Deep State 
Attack (theinfowar.tv) 

Notering av mig: Otroligt hoppingivande intervju från Fuellmich vetande och synvinkel. 

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

    18 stora flygbolag, FAA (Federal Aviation Administration) och DOT (Department of 

Transportation) som ska stämmas över COVID-vaccinmandat 

Första stämningen mot Atlas Air har lämnats in 

mailto:stefan@greenclean.nu
http://theinfowar.tv/watch?id=628d6a52e5650e1e4ffc0764
http://theinfowar.tv/watch?id=628d6a52e5650e1e4ffc0764


    John Pierce Law har lämnat in en stämningsansökan mot Atlas Air, på uppdrag av US 

Freedom Flyers (USFF) och Atlas anställda, och planerar att stämma alla större flygbolag, 18 

helt och hållet, plus Federal Aviation Administration (FAA) och Department of 

Transportation (DOT), och hävdar att vaccinmandaten som dessa byråer ålägger flygbolagens 

anställda stred mot deras konstitutionella, religiösa och medicinska friheter. 
18 stora flygbolag, FAA och DOT som ska stämmas över COVID-vaccinmandat (theepochtimes.com) 

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

    Monkeypox (Apkoppor) är omdöpt till COVID-injektionsaktiverad bältros, baserad 

på en PCR som inte är designad för att diagnostisera sjukdom. 

    Detta är hämtat direkt från de åtta sidorna med potentiella biverkningar från den första 

Pfizer FOIA (Freedom of Information Act) -datadumpen! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/165950 

Notering av mig: Kolla länken och bilden av Pfizers egna dokument. Det står ” autoimmune 

blister disease” vilket betyder autoimmun blåssjukdom. 

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

    WEF:s ordförande Klaus Schwab och Pfizers vd Albert Bourla i samspråk. 

    De skrattar om den "fanatiska gruppen av anti-vaxers" som varit ute efter Pfizer under det 

senaste året och "konspirationsteorierna". De förlöjligar dem genom att säga att Bourla en 

gång läst att han ska ha arresterats av FBI. 

https://t.me/InfoNewsWorld/14359 

Notering av mig: Så här ”normala” ser antisociala psykopater ut. Som ni säkert vet så kan 

de inte se verkligheten som den är, de lever i sin egen värld. De vet inte att det de skrattar åt, 

att de kommer att bli arresterade, är en förutsägelse!!!!! 

    De är i Davos på World Economic Forums möte. Man kan fråga sig, vad gör Pfizers vd 

Albert Bourla där? Jo de har gemensamma intressen, samt att denna typ av personligheter 

har en tendens att klumpa ihop sig och arbeta tillsammans mot något. Men när de inser att 

det är de som är bytet så kommer de att offra varandra. Detta har alltid skett i historien och 

vi kommer troligen att få se det hända igen. Reiner Fuellmich kallar det ”throw each other 

under the bus”. 

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

    Dr Robert Malone om Pfizer-dokumenten och bevis på kardiotoxicitet, fosterskador 

och dödlighet av covidvaccinerna 
Dr Robert Malone om Pfizer-dokumenten och bevis på kardiotoxicitet, fosterskador och dödlighet av 
covidvaccinerna - NewsVoice 

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

    EXKLUSIVT: Flera riksåklagare överväger åtal mot Bill Gates och Anthony Fauci 

för olaglig illegal gain of function (olaglig funktionsvinst) 

    Dr. Richard Fleming från https://flemingmethod.com medverkar i The Alex Jones Show i 

studion för att bryta ner fallet som för närvarande granskas av flera statliga åklagare för att 

åtala Fauci, Gates och de som är inblandade i att skapa en pandemi. 
EXCLUSIVE: Multiple Attorneys General Considering Criminal Charges Against Bill Gates and Anthony 
Fauci for Illegal Gain of Function Research (theinfowar.tv) 

Notering av mig: Mycket bra redogörelse av Dr. Richard Fleming. Se detta det inger hopp! 

Ofta översätter jag delar och det centrala av vad som sägs, men i 

detta fall kan jag inte översätta hela. För allt är av värde! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Ett gemensamt videouttalande (11 maj) som representerar 17 000 läkare och 

medicinska forskare slår fast att nödläget i USA måste avslutas, att vetenskaplig 

integritet måste återställas och att brott mot mänskligheten gällande 

massvaccinationerna mot Covid-19 måste uppmärksammas. 

https://www.theepochtimes.com/mkt_app/18-major-airlines-faa-and-dot-to-be-sued-over-covid-vaccine-mandates_4484295.html
https://t.me/covidvaccineadveffect/165950
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https://newsvoice.se/2022/05/dr-robert-malone-pfizer-dokumenten-kardiotoxicitet-fosterskador-okad-dodlighet/
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https://thehighwire.com/videos/live-worlds-leading-physicians-and-scientists-hold-global-covid-summit/


17000 läkare: Brott mot mänskligheten gällande massvaccinationerna mot Covid-19 måste 
uppmärksammas - NewsVoice 

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

    British Columbia Provincial Health officiell Bonnie Henry i rätten den 17 april 2023 

💉 

    Bonnie Henry är en demon som bär mänsklig hud. 

    Hon övertygade kanadensare att ta ett "säkert och effektivt" vaccin som har dödat tusentals 

oskyldiga kanadensare. Tusentals fler sitter hemma handikappade och lider, utan svar från 

läkare eller vaccintillverkare. 

    Hon måste hängas för det hon har gjort, offentligt så att alla kan se. 

https://t.me/covidbc/2639 

Notering av mig: Tyvärr är det långt till denna rättegång, men det ger en signal att det inte 

går att komma undan. 

Även om den psykotiska Bonnie Henry inte fattar vad som är på gång så gör andra det och 

det kommer troligen att leda till att flera wistelblower träder fram. 

 

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

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

    Arrogansen är otrolig! 

    Klaus Schwab säger "Låt oss vara tydliga att framtiden inte bara händer, framtiden byggs 

av oss, en mäktig gemenskap här i det här rummet. Vi har medlen att påtvinga världens 

tillstånd" vid mötet i Davos. 

https://t.me/InfoNewsWorld/14296 

Notering av mig: De flesta av er som läser detta vet nor redan vilken roll WEF (World 

Economic Forum) spelar i de senaste två årens pågående bedräger. Här är tankarna som 

utgör essensen i deras planer. 

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

    Grand Jury Day 7 - Psykologi & Propaganda | Avslutningsargument 

    En grupp internationella advokater och en domare genomför en brottsutredning som bygger 

på Grand Jury process för att presentera för allmänheten alla tillgängliga bevis på tidigare 

brott mot mänskligheten relaterade till Covid-19 av "ledare, arrangörer, anstiftare och 

medbrottslingar" som hjälpte till med formuleringen och genomförande av en gemensam plan 

för en pandemi. Den här utredningen är av folket och för folket, så DU kan vara en del av 

juryn. 
    Genom att presentera en fullständig bild av den faktiska situationen, inklusive den 

geopolitiska och historiska bakgrunden, syftar rättegången till att öka medvetenheten om 

kollapsen av det nuvarande kapade systemet och dess institutioner. 

https://odysee.com/@GrandJury:f/day7en:0 

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

    MEP Christine Anderson om vad det påtvingade odemokratiska WHOs 

internationella fördraget faktiskt innebär. 

https://t.me/OPFreedom/32785 

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

    "Rädda våra barn" Folket i England i London vid en massprotest mot immunisering 

av barn !! 

London 21 maj 2022 

https://t.me/InfoNewsWorld/14253 

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

    Det kanadensiska folket i Toronto vid en anti-immuniseringsprotest som kräver 

återlämnande av sin konstitutionella rätt till frihet !!!! 

https://newsvoice.se/2022/05/17000-lakare-brott-mot-manskligheten-massvaccinationerna-mot-covid-19/
https://newsvoice.se/2022/05/17000-lakare-brott-mot-manskligheten-massvaccinationerna-mot-covid-19/
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Toronto, Kanada 21 maj 2022 

https://t.me/InfoNewsWorld/14251 

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

    Massiva demonstrationer i Australien Människor förenas över hela världen. 

https://t.me/LIVANDU/16110 

 

https://t.me/InfoNewsWorld/14250 

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

    London fullspäckat med frihetskämpar idag (21/5-22) i en kraftuppvisning som kräver ett 

stopp för covid-injektions-programmet för barn. 

https://t.me/LIVANDU/16098 

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

    Monkeypox (Aokoppor) är bara en distraktion: Dessa människor försöker allt de kan 

för att undvika att bli fängslade 

    Edward Dowd: "Du måste bara förstå att centralbanker och politiker har satt världen i 

konkurs, och många av de saker du kommer att se i media är distraktioner för att täcka det.    

    Och COVID var en bekväm ursäkt för att täcka implosionen av kreditsystemet. Så många 

saker du ser i nyheterna är distraktioner. Detta senaste Ap pox-nonsens; de kommer att 

försöka blåsa upp det, och jag misstänker att de kommer att försöka ”låsa” ekonomin alldeles 

före valet." 

    "Du måste också tänka på vad som har hänt med vaccinerna och överdödligheten. Många 

av de kriminella människorna, om GOP tar makten, kommer att hamna i fängelse, och om du 

är en brottsling kommer du inte att låta valet gå av stapeln utan att du gör allt för att rigga 

det." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/165272 

 
GOP = Grand Old Party = Republikanerna 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nu sprider man att Apkoppor är en samhällsfarlig sjukdom. 
 

AstraZenicas bipacksedel! 

 

https://t.me/InfoNewsWorld/14251
https://t.me/LIVANDU/16110
https://t.me/InfoNewsWorld/14250
https://t.me/LIVANDU/16098
https://t.me/covidvaccineadveffect/165272


     I denna står det att det finns ”Schimpans adenovirus”. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/165119 

Adenovirus = något av en grupp DNA-virus som först upptäcktes i adenoidvävnad, varav de 

flesta orsakar luftvägssjukdomar. 

Adenoid  =  körtelliknande, grekiska ade´n ´körtel´ och ei´dos ´likhet´ 

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

Till vänster: Apkoppor 

Till höger: Hudreaktioner från Covid injektioner. 

 

 
https://t.me/covidvaccineadveffect/165163 

Notering av mig: Jag är inte läkare, men detta kan vara intressant att veta innan allt för 

många går på nästa bluff! 

 

Den som har lust kan ju alltid googla bilder på Monkey Pox så kommer ni som har sett en hel 

del hudreaktioner från injektionerna att se en stor likhet. 

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

    Kan infektionen med apkoppor möjligen vara planerad? 

    NTI, Nuclear Threat Initiative, är en internationell organisation som arbetar för att 

förhindra användning och spridning av kärnvapen, nukleär terrorism och biologiska 

katastrofer.  

    Redan i mars 2021 presenterade de på en konferens vid Münchens säkerhetskonferens ett 

scenario där apkoppor skulle börja spridas i framtiden.  

    De angav ett exakt datum för när spridningen skulle inledas: 15 maj 2022. Och i deras 

scenario har det 5 juni upptäckts 1 421 fall varav 4 avlidit, och 10 januari 2023 spår de att 70 

miljoner smittats i 83 länder och 1,3 miljoner avlidit. 

    Att människor får apkoppor är mycket ovanligt, förekommer bara i tropisk regnskog i 

centrala och västra Afrika och det sprids normalt från apa till människa, endast enstaka fall 

med smittspridning från människa till människa. Fortsättning följer…...... 

https://t.me/lakaruppropetbmln/183 

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

    ”Reklam för ännu en nordisk konferens: Refleksjoner om en ’pandemi’.  

    Den hålls i Oslo lördag 4 juni, och det är möjligt att det finns biljetter kvar för de som är 

intresserade. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/165119
https://t.me/covidvaccineadveffect/165163
https://t.me/lakaruppropetbmln/183


    Initiativtagare till konferensen är den norske läkaren Torkel Snellingen. Han ligger även 

bakom Nordic Covid Declaration, som vi i Läkaruppropet varit och är delaktiga i. Torkel 

Snellingen samarbetar också med oss, han höll en föreläsning när Bio-Medico Legala 

Nätverket hade konferens för några veckor sedan........ 

https://t.me/lakaruppropetbmln/182 

 
Invitasjon til seminar: Refleksjoner rundt en pandemi (creativemail.com) 

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

    Ukraina isn,t working anymore! Bring out the Monkeypox! 

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

21/5-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Folkhälsomyndighetens förvanskning av statistiken för avlidna i covid. 
    Folkhälsomyndigheten har förvanskat statistiken och på så sätt dolt att ca 900 vaccinerade 

som avlidit med corona har blivit bokförda som ovaccinerade. Om dessa dödsfall bokförts 

korrekt som vaccinerade hade vaccinerade dödsfall ökat med 135%. Intervju med läkaren Nils 

Littorin, en av grundarna av Läkaruppropet, i swebb-tv angående:    
https://t.me/lakaruppropetbmln/174 

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

    Visselblåsaren dr. Astrid Stuckelberger varnar för WHO:s planer - Intervju av 

Jesper Johansson (på svenska/norska). 

    Sedan 30 år tillbaks har dr Astrid varit inblandad i forskning och kliniskt arbete och har gett 

råd till organisationer som WHO, EU och FN. Hon har talat på TED-talks, publicerat 12 

böcker och mer än 180 vetenskapliga artiklar, policydokument och rapporter till EU och FN. 

Stuckelberger har undervisat på universitetet i Genéve och Lausanne, men kort efter att hon 

talade ut om sina tankar vad gäller den så kallade pandemin så efterfrågades inte längre 

hennes tjänster. 

    Hon berättar i intervjun om hur hon arbetade nära World Economic Forums ledare Klaus 

Schwab och varnar svenska folket för att konferensen i Genéve den 22-28 maj kan leda till att 

Sverige ger upp sin nationella suveränitet när det kommer till nedstängnings- och hälsopolitik.      

    Hon ger sin syn på vad hon anser vara bluff med pandemin och kritiserar bland annat 

isoleringen av viruset SARS-CoV-2. 

https://swebbtv.se/w/bmzqaZQAbScXvkWKp5Bz43?fbclid=IwAR2mduA17S3W-

hb1qZt8Fru1GHzf7ySzWVwhNaPv0AAEN3GeC3nF9N8QNgg 

Notering av mig: Här är fakta inifrån WHO. 

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

    PETITION: Stoppa Tedros WHO pandemiavtal 

https://t.me/lakaruppropetbmln/182
https://view.creativemail.com/v1.0/campaigns/c51dce8c-bfea-4397-aa99-798e64f36ef8/view?fbclid=IwAR3it1g5MV69ctqb13ET2BN79Qhqxbrp_EQzi6ZvBNMJequBJFxw8kkr8i4
https://t.me/lakaruppropetbmln/174
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https://swebbtv.se/w/bmzqaZQAbScXvkWKp5Bz43?fbclid=IwAR2mduA17S3W-hb1qZt8Fru1GHzf7ySzWVwhNaPv0AAEN3GeC3nF9N8QNgg


    WHO: s pandemifördrag ser ut att bli ett av de största maktövertagandena i mannaminne, 

med icke-valda globalister som söker makten att förklara pandemier och sedan kontrollera ditt 

lands efterlevnad. 

Men det är inte för sent att göra något åt det. 

SKRIV UNDER och DELA denna speciella petition som säger till generaldirektör Tedros 

Adhanom Ghebreyesus att WHO aldrig kommer att kunna tillskansa sig din nations 

suveränitet. 
Stop Tedros' WHO Pandemic Treaty | LifePetitions 

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

    Pfizers VD Albert Bourla förklarar Pfizers nya teknik för Davos publik: "ätbara piller" 

- ett piller med ett litet chip som skickar en trådlös signal till relevanta myndigheter när 

läkemedlet har smälts. "Föreställ dig efterlevnaden", säger han 

https://t.me/covidvaccineadveffect/165072 

Notering av mig: Man kan undra varför Pfizers VD är i Davos och redogör för denna metod. 

WEF (World Economic Forum) anklagas för att ligga bakom ett försök att överta all kontroll 

via bl.a. WHO och läkemedelsbolagen. Jag tycker att det vi ser här visar att det ligger till på 

det sättet. 

 
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/337 

 

http://www.crimesagainsthumanitytour.com/ 

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

    Pharma vinster, vaccinerade mödrars bebisar lider: neonatala dödsfall, 

fostermissbildningar 

– Nyfödda barns dödsfall har nästan fördubblats i Skottland. 

- Fostermissbildningar har ökat med 80 % bland gravida amerikanska soldater, enligt DOD 

(Department of Defence) –databasen. 

– Flera rapporter har dykt upp om vaccinerade mödrars bebisar som inte växer normalt. Pfizer 

definierade amning som en exponering för vaccinet, och en av de peer-reviewed studierna i 

NIH (National Institutes of Health) -databasen fann polyetylenglykol, som är en 

petroleumbiprodukt, i vaccinerad moders bröstmjölk. 

https://lifepetitions.com/petition/stop-tedros-who-pandemic-treaty
https://t.me/covidvaccineadveffect/165072
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/337
http://www.crimesagainsthumanitytour.com/


 

– I en VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) -rapport utvecklade en fem 

månader gammal bebis symtom och dog dagar efter amning från en mamma som precis fått 

sin andra Pfizer-dos. Barnets diagnos var trombotisk trombocytopen purpura, som enligt NIH 

är en sällsynt blodsjukdom av blodproppar som bildas i små blodkärl i hela kroppen. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/164907 

Notering av mig: Mera avslöjande och bevis mot Big Pharma. 

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

     "MILJONER HAR DÖTT FRÅN JABS." - DR. SEAN BROOKS 💉 

    Sean försökte varna miljontals människor om farorna med covid-vaccinerna redan 2021, 

var det någon som lyssnade? 

(Filmad vid skolstyrelsens möte i augusti i Talawanda School District i Ohio 2021) 

https://t.me/covidbc/2580 

Notering av mig: Han var tidigt ute och förutspådde det vi nu ser hända. 

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

GÅ IN PÅ LÄNKEN OCH SKRIV PÅ DENNA!!!!!!!!! 
    Världsfrihetsförklaringen av Health Freedom Defense Fund 

    "Vi, undertecknade, motsätter oss de föreslagna ändringarna av International Health 

Regulations (IHR), ett försök att implementera folkhälsomotsvarigheten till en 

"envärldsregering" i strid med enskilda nationers och medborgares oförytterliga rättigheter 

och suveränitet." 
World Freedom Declaration - Health Freedom Defense Fund 

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

    Den australiensiska senatorn Malcolm Roberts 'The Great Reset' och covid 

De senaste två åren har covid använts som en ursäkt för att börja implementera "Great Reset". 

För första gången har vi sett den fräcka globala samordningen och starten på en massiv 

förmögenhetsöverföring från australiensare till stora företag. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/164797 

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

    Globalt COVID-toppmöte - Dr. Michael Yeadon, princip #9 

"Vi förklarar att Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, AstraZeneca och deras möjliggörare 

undanhållit och avsiktligt utelämnat säkerhets- och effektivitetsinformation från patienter och 

läkare och bör omedelbart åtalas för bedrägeri." 

https://t.me/OPFreedom/32599 

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

    ” Kära medborgare, 

Den tre dagar långa NORTHERN LIGHT CONVENTION i Malmö (13-15 maj) avslutades 

idag. Det var en riktigt fantastisk kongress. Jag fick tillfälle att prata med många 

internationella vårdpersonal, politiker, jurister, ekonomer, vetenskapsmän och aktivister i 

helgen och jag kan berätta för er – kära medborgare – just nu: Detta var bara början! 

     Kontakter har nu etablerats och vi kommer att fortsätta att nätverka och hålla kontakten 

med varandra för att i framtiden sätta upp nya och starka gemensamma aktioner och 

kampanjer mot de globala eliternas teknokratiska agenda. 

 

Vänliga Hälsningar, 

Med vänliga hälsningar, Christine Anderson, MEP (AfD)” 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/136 

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

    U.S. MILITÄR TESTAS NU FÖR AIDS 

Advokat Todd Callender 

https://t.me/covidvaccineadveffect/164907
https://t.me/covidbc/2580
https://healthfreedomdefense.org/wfd/?
https://t.me/covidvaccineadveffect/164797
https://t.me/OPFreedom/32599
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/136


    De lade i 3 HIV-proteiner i dessa injektioner och gav världens befolkning vaccininducerad 

AIDS 

    DOD (Department of Defence) -databasen rapporterar en 500-procentig ökning av HIV 

2021 

    Pfizer och Moderna studerades under masspektrometri som visade att luciferas var en 

nyckelkomponent i båda produkterna, vilket gjorde det omöjligt för soldater att fejka sin 

vaccinstatus. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/164211 

 

Hela intervjun 
Brighteon 

 

Spektrofotometri = en metod som utnyttjas för att analysera kemiska prov med hjälp av ljus 

och få fram koncentrationer för lösningar med okända koncentrationer. För att kunna göra det 

behöver man använda en apparat, en spektrofotometer. 

 

Luciferas: ett enzym som katalyserar oxidationen av ett luciferin, vilket får det att producera 

en synlig glöd. 

"det ljusproducerande materialet i en glödmasks kropp oxideras och bryts ner med hjälp av ett 

enzym som kallas luciferas". 

 

Luciferin: ett organiskt ämne, som finns i självlysande organismer som eldflugor, som 

producerar ljus när det oxideras av verkan av enzymet luciferas. 

"värdorganismen måste ha luciferin, en molekyl som reagerar med syre för att skapa ljus". 

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

    Läkaruppropet, viktigt att det sprids. 

    Vi publicerar en ny originalartikel, efter att Läkartidningen, Dagens Medicin och Svenska 

Dagbladet tackat nej till publikation. Det är anmärkningsvärt, då artikeln handlar om att 

Folkhälsomyndigheten vilselett allmänheten och felaktigt redovisat 919 vaccinerade personer 

som avled i covid-19 år 2021 som ovaccinerade. Detta borde ha ett stort nyhetsvärde, och de 

som signerat har sammantaget en mycket hög medicinsk kompetens: 29 läkare och forskare 

inom medicin eller närliggande område.  

Det viktiga är dock inte om artikeln publiceras i etablerad media, det viktiga är att den blir 

läst. Vi hoppas därför att texten får en riktigt stor spridning när vi nu väljer att själva publicera 

den. Vi kommer om några veckor publicera en uppföljande artikel där fokuserar på en annan 

myndighets vilseledning. 

https://lakaruppropet.se/2022/05/15/folkhalsomyndighetens-rapportering-har-forvanskat-

dodligheten-for-ovaccinerade-och-vaccinerade/ 

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

    Protester i Calgary, Kanada 14 maj 2022  

Folket i Calgary vid en protest mot immunisering och alla hälsorestriktioner med ett tydligt 

krav på återlämnande av sin berövade, konstitutionellt garanterade rätt till frihet!!! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14092 

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

     

    Novak Djokovic får stående ovationer. 

Som ni vet så vägrade han att ta den experimentella injektionen och fick därmed inte delta i 

Australien open. När han nu vann ATP turneringen i Rom fick han stående ovationer.  

https://t.me/LIVANDU/15899 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/164211
https://www.brighteon.com/aa3e0061-373c-42e4-bd7c-d562cf3cc94f
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koncentration
https://lakaruppropet.se/2022/05/15/folkhalsomyndighetens-rapportering-har-forvanskat-dodligheten-for-ovaccinerade-och-vaccinerade/
https://lakaruppropet.se/2022/05/15/folkhalsomyndighetens-rapportering-har-forvanskat-dodligheten-for-ovaccinerade-och-vaccinerade/
https://t.me/InfoNewsWorld/14092
https://t.me/LIVANDU/15899


14/5-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Del 2: Covid-19 och massvaccination 

https://rumble.com/v14c9zj-del-2-covid-19-och-massvaccination.html 

Notering av mig: Denna video är en uppföljning av nedan video. Denna finns tidigare i detta 

dokument längre ner som första inlägg den 28/4-22. 

https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-

desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx

-chKOD4amjwiM 

 

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

    Tyska MEP Christine Andersons (https://t.me/christineanderson): "Börja agera nu!" 

    "Du kanske inte är medveten, men avskaffandet av demokratin av den globala eliten 

fortsätter..." 

    "Planen är att tillåta WHO att ta över medlemsstaternas verkställande styrande 

befogenheter i [i händelse] av en pandemi. Att ge regeringsbefogenheter till ett icke-vald 

organ är raka motsatsen till demokratiskt tillvägagångssätt och tar bort alla möjligheter för 

folket att hålla tjänstemän ansvariga..." 

 

    "Till alla människor i Europa skulle jag vilja säga, börja agera nu... Låt dem veta att alla 

ledamöter som stöder detta eller röstar för detta aldrig kommer att få din röst igen." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/164010 

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

    En begäran om informationsfrihet (FOI) från Australien har avslöjat att 

läkemedelsjätten Pfizer gömde resultaten av enda graviditets- och fertilitetsstudie som 

någonsin har utförts på dess Wuhan coronavirus (Covid-19) "vaccin" eftersom de 

visade att injektionen orsakar fosterskador och infertilitet. 
Pfizer, government regulators hid smoking gun data showing that covid jabs cause birth defects and 
infertility – NaturalNews.com 

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

   MEP Mislav Kolakušić: 

     "Covid-19-pandemin har bevisat för oss att ett stort antal länder i Europa och världen leds 

av sociopater och psykopater. Nu vill samma människor i Europa göra vår medicinska data 

tillgänglig för läkemedelsindustrin och gör därmed ännu mer skada på hälsan, säkerheten och 

friheten." 

https://t.me/LIVANDU/15737 

Notering av mig: Några sanningar från en av de få Europaparlamentariker som jobbar för 

folket. 

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

    Filmen ”The Plan” visar att Världshälsoorganisationens officiella agenda innehåller 

tio år av pågående pandemier, från 2020 till 2030.  
    Detta avslöjar en WHO-virolog, Marion Koopmans. Du kommer också att se chockerande 

bevis på att den första pandemin planerades och tillkännagavs i stor omfattning precis innan 

den inträffade. Se till att titta och dela detta överallt. 

Denna video är SVENSKTEXTAD där det är engelskt tal. Textstycken är dock ej 

svensktextat. Ej heller där det är ett annat orginalspråk än engelska i videon. I dessa fall är det 

i stället engelsk text. 

Källa: 

https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-

2020-to-2030.html 

https://rumble.com/v14c9zj-del-2-covid-19-och-massvaccination.html
https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx-chKOD4amjwiM
https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx-chKOD4amjwiM
https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx-chKOD4amjwiM
https://t.me/covidvaccineadveffect/164010
https://www.naturalnews.com/2022-05-11-pfizer-government-hid-data-covid-jabs-infertility.html
https://www.naturalnews.com/2022-05-11-pfizer-government-hid-data-covid-jabs-infertility.html
https://t.me/LIVANDU/15737
https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html
https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html


 

Delvis Svensktextad (samma film som ovan) 
https://rumble.com/v13z1l9--404-filmen-the-plan-svensktextad-ett-mste-att-
se.html?fbclid=IwAR19ZTs187evVtspkHQQPTUwyRLzUaE4b-WNWDfEGgIB-IJC2PJFNdb1WV4 

 

Se även länken nedan där många viktiga kompletterande dokument finns: 

https://www.stopworldcontrol.com/proof 

 

Mer information och för att se alla dokument som finns i PLANEN: 

https://www.stopworldcontrol.com/proof 

 

Notering av mig: Denna video tar upp vad som hänt före plandemins tillkännagivande och 

hur den planerades. 

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

    Från ett sjukhus i Quebec, Kanada 

Patient: Fröken, covid-fallen som kommer hit är mestadels vaccinerade eller ovaccinerade? 

Sjuksköterska: Vaccinerad 

Patient: Oj, vaccinerad? 

Sjuksköterska: Alla patienter jag har haft här var vaccinerade 

Patient: ..och de hade covid? 

Sjuksköterska: Ja 

Patient: Herregud... Okej... 

https://t.me/OPFreedom/32157 

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

    VP för Pfizer arresterades efter att pfizer dokument släppts 

https://prickigahuset.com/2022/05/09/vp-for-pfizer-arresterades-efter-att-pfizerdokument-

slappts/ 

 

    Rady Johnson, vice vd för Pfizer har gripits 

https://rumble.com/v13x9xs-rady-johnson-executive-vice-president-of-pfizer-has-been-

arrested-laura-lyn.html 

 

    Var VP för Pfizer Rady Johnson verkligen arresterad eller inte Twitter-rykten 

förklaras 
(303) Was VP Of Pfizer Rady Johnson Really Arrested Or Not Twitter Rumours Explained - YouTube 
 

    Rady Johnson arresterad: Varför arresterades Rady Johnson? Anklagelser 

förklarade:  

    ”En chockerande våg blåser på internet sedan arresteringsnyheterna om Rady Johnson bröt 

ut. Människor har blivit chockade efter att ha lyssnat på den här nyheten. Rady Johnson är 

verkställande direktör för Pfizer men han står inför några allvarliga anklagelser. Denna nyhet 

publicerades först av Vancouver Times och efter Vancouver Times publicerade många 

oberoende Twitter-användare och sidor detsamma. Sedan nyheten om Rady Johnsons 

gripande bröt ut ifrågasätter folk hans gripande. Det finns ett antal frågor som återstår att 

besvara. Här har vi gett svar nog på alla frågor......” 

 

    ” Enligt källan har Rady Johnson tagits i förvar och han förhörs av specialofficerare 

eftersom han anklagas för flera bedrägerier. Vilka är de anklagelser som han står inför just nu 

av federala agenter? Källor rapporterade att polisen grep honom i hälarna på tusentals 

sekretessbelagda dokument som släpptes från Pfizer. Läckan av dokumenten ökade risken för 

https://rumble.com/v13z1l9--404-filmen-the-plan-svensktextad-ett-mste-att-se.html?fbclid=IwAR19ZTs187evVtspkHQQPTUwyRLzUaE4b-WNWDfEGgIB-IJC2PJFNdb1WV4
https://rumble.com/v13z1l9--404-filmen-the-plan-svensktextad-ett-mste-att-se.html?fbclid=IwAR19ZTs187evVtspkHQQPTUwyRLzUaE4b-WNWDfEGgIB-IJC2PJFNdb1WV4
https://www.stopworldcontrol.com/proof
https://www.stopworldcontrol.com/proof
https://t.me/OPFreedom/32157
https://prickigahuset.com/2022/05/09/vp-for-pfizer-arresterades-efter-att-pfizerdokument-slappts/
https://prickigahuset.com/2022/05/09/vp-for-pfizer-arresterades-efter-att-pfizerdokument-slappts/
https://rumble.com/v13x9xs-rady-johnson-executive-vice-president-of-pfizer-has-been-arrested-laura-lyn.html
https://rumble.com/v13x9xs-rady-johnson-executive-vice-president-of-pfizer-has-been-arrested-laura-lyn.html
https://www.youtube.com/watch?v=cNW9RPTJohw


det experimentella vaccinet. Den officiella rapporten om anklagelserna har dock ännu inte 

kommit ut........” 
RADY JOHNSON ARRESTED: Why was Rady Johnson Arrested? Charges Explained (getindianews.com) 

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

Intervju med Edward Dowd (f.d. anställd av Blackrock) av Dr. Naomi Wolf, den 3/5-22. 
 

    "Det fanns en referensgranskad artikel i maj 2021 om myokardit i en medicinsk 

tidskrift, och expertgranskningen hade redan pågått i flera månader.  
    De fann att 35 tonåringar hade fått hjärtskador inom en vecka efter att de fått mRNA-

vaccin. Icke desto mindre utfärdade FDA tillståndet för akut användning för tonåringar i juni 

2021, en månad senare, och hundratusentals tonåringar injicerades förmodligen mellan juni 

2021 och augusti 2021, när FDA äntligen utfärdade ett pressmeddelande, sa att det fanns 

tecken på att det orsakade myokardit hos tonåringar." 

 

Dessutom: 

    När Pfizer försöker "pumpa sina aktier" tar Hedge Fund-gurun Edward Dowd oss in i vad 

han kallar det tredje stora bedrägeriet i sin livstid, i denna nya bombshell-intervju. 

 

    Dr. Naomi Wolf: ” Pfizer registrerade så många biverkningar att de var tvungna att anställa 

2 400 fler anställda för att hantera pappersarbete och databehandling.”     
'Trust the Science' Fraud Is Now Getting the Attention of Wall Street: Edward Dowd Joins Dr. Naomi 
Wolf [VIDEO INTERVIEW] (redvoicemedia.com) 

 

    Edward Dowd förklarar hur det nu har avslöjats en stor mängd data, antingen genom 

releaser av informationsfrihet eller anmälningar från whistleblower, som definitivt visar, säger 

han, att Pfizer gjorde allvarliga misstag under kliniska prövningar angående säkerheten för 

deras vacciner.  

    Edward säger att detta inte bara bekräftas av VAERS (vaccin adverse event reporting 

system) utan också av ett rekordantal anspråk i försäkringsbranschens på dödsfall bland 

yngre, friska individer.  

    Edward tror att detta är den största skandalen eller bedrägeri vi har sett under den senaste 

historien och säger att det kommer att bli en betydande nyhetshändelse i de vanliga nyheterna 

under de kommande veckorna.  
Edward Dowd: The Greatest Scandal of Our Times Is About to Break | Financial Sense 

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

7/5-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Dolores Cannon: Don't watch TV. Let go of fear. Think for yourself. 

 2013-03-19 
Dolores Cannon: Don't watch TV. Let go of fear. Think for yourself. - Bing video 

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

Notering av mig: Jag har valt att ta med denna, trots att den inte handlar om Coronabluffen. 

Detta för att visa hur cyniska globalisterna är! 

    Afrika och resten av världen 

    Mallence Bart Williams, en entreprenör från Sierra Leone ställer några mycket relevanta 

frågor och pratar om obalansen eftersom västvärlden förlitar sig på Afrikas rikedom eftersom 

Afrika har guldreserverna men dess valuta har inget värde jämfört med andra. Samtidigt 

fortsätter organisationer som Oxfam, UNICEF och Röda Korset att spendera enorma summor 

på PR-kampanjer som framställer Afrika som fattigt och döende, som lever på västvärldens 

https://getindianews.com/rady-johnson-arrested/
https://www.redvoicemedia.com/video/2022/05/trust-the-science-fraud-is-now-getting-the-attention-of-wall-street-edward-dowd-joins-dr-naomi-wolf-video-interview/
https://www.redvoicemedia.com/video/2022/05/trust-the-science-fraud-is-now-getting-the-attention-of-wall-street-edward-dowd-joins-dr-naomi-wolf-video-interview/
https://www.financialsense.com/podcast/20225/edward-dowd-greatest-scandal-our-times-about-break?msclkid=edf2ef86cecd11ecaf193c4f7df67cca
https://www.youtube.com/watch?v=hI_ealci3NM
https://www.bing.com/videos/search?q=dolores+cannon+sickness&&view=detail&mid=B54E346AE687660F7C28B54E346AE687660F7C28&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddolores%2Bcannon%2Bsickness%26FORM%3DHDRSC3


nåd. I kamerornas blixt ger de med ena handen och tar sedan tillbaka med den andra när ingen 

tittar. 

https://t.me/InfoNewsWorld/13826 

(Mellan 04:00 – 08:26 kan ni höra det som sägs på ovanstående Telegram. Men här kan ni 

välja undertext på engelska, vilket gör det lättare att hänga med.) 

https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA&ab_channel=TEDxTalks 

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

    Indiens högsta domstol: Inga restriktioner för ovaccinerade individer; Ingen kan tvingas ta 

injektionerna. 

    Högsta domstolen underströk att kroppslig självständighet och integritet skyddas enligt 

artikel 21 i konstitutionen. 

    Den nuvarande covid-19-vaccinpolicyn kan inte sägas vara uppenbart godtycklig och 

orimlig 

    Ovaccinerade individer kan inte nekas tillgång till allmänna platser.  

    Högsta domstolen uppmanade också att man i Indiens ska publicera rapporter om 

biverkningar av vaccin. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/162683 

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

    Idrottare har starkare, friskare hjärtan än någon annan eftersom... de är idrottare.  

    Vanligtvis har färre än 10 per år allvarliga hjärtinfarktproblem. Men... förra året, samtidigt 

som man drev en världsomspännande injektionskampanj som aldrig förr i historien, 

kollapsade 769 idrottare från hjärtstopp. 

https://t.me/InfoNewsWorld/13830 

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

  Senator Malcolm Roberts från Queensland i Australien kritiserar starkt och hotar till 

och med regeringen och den särskilda kommittén för covid 19: 

"Hur fan förväntar ni er att komma undan med det här?" 
Australia: Senator EXPOSES TGA who's suppressing data, vaxXx injury, death count (mirrored) 
(bitchute.com) 

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

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

    VACCINE GENOCIDE: Dr. Naomi Wolf shares details  about the latest court-ordered 

#Pfizer trial data released May 2022 

https://t.me/covidvaccineadveffect/162538 

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

https://t.me/InfoNewsWorld/13826
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA&ab_channel=TEDxTalks
https://t.me/covidvaccineadveffect/162683
https://t.me/InfoNewsWorld/13830
https://www.bitchute.com/video/G6qNh2tnOPhM/
https://www.bitchute.com/video/G6qNh2tnOPhM/
https://t.me/covidvaccineadveffect/162538


    CHD (Childrens Helth Defence) inleder 50 stämningar mot Pharma eftersom de 

försöker förgifta små barn med injektioner och Remdesivir 

    Robert F. Kennedy, Jr: "Låt oss återta demokratin, vår medicinska frihet, våra 

konstitutionella rättigheter, och låt oss återuppbygga vårt land kring dessa friheter så att våra 

barn kan njuta av en nation som har alla möjligheter till god hälsa, för berikning, för välstånd , 

och för friheten som de som fanns då vi växte upp med." 

https://t.me/RobertFKennedyJr_Telegram/145 

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

    Begäran om en arresteringsorder mot Fauci för att ha dolt fördelarna 

med ivermektin och andra billiga fungerande läkemedel. 
https://rumble.com/v134680-demande-de-mandat-darrt-contre-mr-fauci-pour-avoir-cacher-

les-bienfaits-de-.html 

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

    Den rumänske parlamentsledamoten Cristian Terheș förklarar hur Europa håller på 

att bli som Kina 

  "När regeringen vet allt om dig, vart du går, vad du äter, var du går in, det är ett tyranniskt 

system, och vi har sett systemet implementeras just nu under Ursula von der Leyens ledning, 

sakta men säkert i europeiska unionen." 

 

"Det gröna certifikatet var bara det första steget... Det europeiska plånboks-ID, till exempel 

det europeiska socialförsäkringskortet, alla dessa saker skapar systemet som kommer att 

övervaka, kontrollera, övervaka och villkora rättigheterna för alla europeiska medborgare ." 

 

"Om du vill veta vad som är planerat för väst i morgon, titta på Kina idag." 
https://t.me/covidvaccineadveffect/161434 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Siciliens administrativa domstol har slagit fast att Italiens obligatoriska covid-

vaccinationsskyldighet är grundlagsstridig.  
    Domstolen konstaterade att de experimentella mRNA-behandlingarna avsedda att skydda 

allmänheten från Covid har visat sig orsaka "allvarliga eller dödliga negativa effekter." 

Domstolen förklarar att även om sådana dödsfall är sällsynta räcker ett enda dödsfall för att 

göra mandatet grundlagsstridigt. 
https://t.me/InfoNewsWorld/13791 

 
Italian Court Rules Mandatory Vaccination Unconstitutional, 'Fatal Side Effects' too Risky (Video) - 
RAIR (rairfoundation.com) 

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

    EU MEP Christine Anderson talar vid Covid 19-utredningen.  
    Hon frågar varför det inte gjordes någon utredning om säkerheten för vaccinerna eftersom 

de har orsakat "23 gånger fler dödsfall än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 20 

åren" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/160062 

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

   Rubriken på gårdagens papperstidningen The Irish Light 

    PFIZER KNEW THEIR VACCINE WOULD KILL 
Pfizer Knew... (simonparkes.org) 

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

28/4-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://t.me/RobertFKennedyJr_Telegram/145
https://rumble.com/v134680-demande-de-mandat-darrt-contre-mr-fauci-pour-avoir-cacher-les-bienfaits-de-.html
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https://rairfoundation.com/italian-court-rules-mandatory-vaccination-unconstitutional-fatal-side-effects-to-risky-video/
https://t.me/covidvaccineadveffect/160062
https://www.simonparkes.org/post/pfizer-knew


   ”Våra skattepengar avlönar, politiker, myndigheter och SVT. De ska via olika typer av 

expertis, ge oss korrekt information i olika situationer och i sakfrågor. Vi lägger förutom våra 

pengar, vår tillit till dessa myndigheter. Vi har svårt att tro att de skulle ljuga för oss, men vi 

behöver nog revidera vår uppfattning. Bland annat i samband med Covid-19 och 

”vaccinationerna” har myndigheter, politiker och media tillsammans desinformerat, vilselett 

och ljugit för oss. I den här filmen kommer jag att visa på ett flertal lögner, bland annat fanns 

ingen överdödlighet för personer under 64 år, tvärtom var det en underdödlighet om vi jämför 

med 2017 och 2018.......” 

Censurerad på YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=bnMa-

_vdJqY&ab_channel=Dagsf%C3%B6renf%C3%B6r%C3%A4ndring 

Här finns den på Rumble 

https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-

desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx

-chKOD4amjwiM 

Notering av mig: Här görs en fantastisk genomgång av dokument som kommer från Pfizer 

och SCB och påståenden som gjorts av bl.a. FHM, Läkemedelsverket etc. Alla dokument som 

visas är officiella och bevisar att myndigheterna och politikerna ljuger för oss. Och 

naturligtvis MSM har hakat på dessa lögner. 

DENNA VIDEO KAN NI ABSOLUT GE DE SOM TROR PÅ LÖGNERNA. OM DE INTE 

ÄR HOPPLÖST FÖRTAPPADE ELLER  ILLITTERATA  SÅ KOMMER DE ATT 

FÖRSTÅ SANNINGEN. 

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

    Följande är ett utdrag ur Corina Investigative Committeé session 100, 14 April 2022.  

(Detta är den slutsats som man kommit fram till och som troligen förutsäger vad som är på 

gång från den ”psykotiska sidan”) 

    I samarbete med de forskarna och läkare som hjälper oss här, såsom sakkunniga. Har vi 

kommit fram till slutsatsen att den totala bevisningen som vi kunde se, den obestridliga 

bevisningen, ger en varning. Vi tror att den andra sidan mycket snart kommer att försöka hitta 

en orsak till förstörelsen av immunsystemet av de människor som har fått injektionerna. 

Symtomen påminner mycket om det som tidigare kallades AIDS och fortfarande kallades 

AIDS. Och här är alla bevis, här är anledningen till att vi tror att de kommer att försöka avleda 

vår uppmärksamhet från det faktum att det är detta (AIDS) som injektionerna orsakar. 

1. Det är nu nästan allmänt känt att det ursprungliga viruset manipulerades, detta är en del av 

"gain of functening experiments." Det är känt att inlägg av HIV är en del av viruset. Hur kom 

det in där? Det kan bara ha kommit in för att någon gjorde det, det hände inte naturligt. 

2. De så kallade vaccinerna har även detta HIV-inlägg. Varför gjorde de det? De måste 

förklara det. 

3. Efter att man startat vaccinationerna i Australien testade människor positivt för AIDS, och 

sedan visade det sig vara falskt positivt. 

4. Det finns, om jag förstår detta rätt, saker på gång, lagstiftade insatser, (i regeringar) som 

fokuserar på speciell medvetenhet om AIDS. VARFÖR ÄR DET SÅ? Vi har inga problem 

med AIDS just nu. 

5. Detta är verkligen viktigt, Moderna har fått EUA (Emergency Use Aproval) för ett AIDS-

vaccin, för ett HIV-vaccin!! 

Om man tittar på bevisen i sin helhet och om man tar hänsyn till att ett av de mest betydande 

resultaten, ett av de största negativa effekterna av, den så kallade, vaccinationen, som 

Wolfgang (Wodarg) med rätta påpekade, att de är bara genetiskt experiment de har ingenting 

med vaccination att göra. För vaccination gör att man blir immun mot något och dessa 

injektioner gör definitivt inte det. Men om man tar hänsyn till allt detta (ovan) och tar med i 

https://www.youtube.com/watch?v=bnMa-_vdJqY&ab_channel=Dagsf%C3%B6renf%C3%B6r%C3%A4ndring
https://www.youtube.com/watch?v=bnMa-_vdJqY&ab_channel=Dagsf%C3%B6renf%C3%B6r%C3%A4ndring
https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx-chKOD4amjwiM
https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx-chKOD4amjwiM
https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-desinformation.html?fbclid=IwAR3KXs1kNAExEQvgwkfJy8IaqEGp8T0rIzi7znAJ6WWqrx-chKOD4amjwiM


beräkningen att den största negativa effekten är förstörelsen av immunsystemet (AIDS), så är 

det helt klart att orsaken till att de fifflar med HIV-viruset och att de nu försöker få godkända 

HIV-vacciner kan bara bero på att de vill avleda vår uppmärksamhet och avleda oss från att 

det är själva injektionen som förstör immunsystemet. Med andra ord, om du efter injektionen 

testar HIV-positiv ska du inte få panik på grund av det. Testa dig själv för det finns säkrare 

sätt att låta dig veta. Detta är inte AIDS, utan snarare AIDS som framkallats av vaccinerna 

(vaccine induced AIDS), om man vill kalla det så.  

(Kan höras mellan 39:10-43:00, videon nedan) 
(8) Session 100: Last Stop: Justice (odysee.com) 

AIDS = Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (Förvärvat immunbristsyndrom). 

HIV = Human Immunodeficiency Viruses (Humant ImmunbristVirus) 

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

Robert F. Kennedy, Jr.  

    "Ingen regering i mänsklighetens historia har någonsin avstått från makten 

frivilligt..." 

https://t.me/OPFreedom/31596 

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

    A Scandinavian Freedom Event Malmö – Sweden, 13th – 15th May 2022 

Deltagare: 

Robert F. Kennedy, Jr.  

Catherine Austin FITTS  

Christine ANDERSON MEP 

Dr. Michael YEADON BSc 

m. fl. 

A Scandinavian Freedom Event – Malmö – Sweden, 13th – 15th May 2022 

 

Our Guest Speakers – A Scandinavian Freedom Event 

 

Christine Andersons ser fram emot att tala vid Northern Light Convention. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/18 

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

    MEP for Germany Christina Anderson:  
    "Medan vi alla tittar på Ukraina förutses det att WHO i händelse av en ny stor pandemi 

kommer att få verkställande makt. Fördragsändringarna är avsedda att överföra till WHO 

värld styrande makt över medlemsländerna i händelse av en ny pandemi utan inblandning av 

eller samråd med nationella regeringar eller nationella parlament. 

https://t.me/InfoNewsWorld/13537 

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

    FAUCI EXPONERAR VAX-BLUFEEN – YOUTUB RADERADE DETTA INOM 

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

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

   Denna podcast kommer att ge dig grunden för en större förståelse om den enhet som 

vanligtvis kallas "Deep State". Du kommer att lära dig om en mycket mäktig familj vars 

motto lyder på latin "Esse, non videri", som översätts till "Att agera, inte verka vara."     
The Best Kept Secret of the Deep State 
YouTube 
(268) Episode 1: What is the Deep State? - YouTube 

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

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-100-ENG-Odysee1:f
https://t.me/OPFreedom/31596
https://live.scandinavianfreedom.events/
https://live.scandinavianfreedom.events/
https://live.scandinavianfreedom.events/speakers/
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/18
https://t.me/InfoNewsWorld/13537
https://bestnewshere.com/fauci-exposing-the-vax-scam-youtube-deleted-this-within-minutes/
https://deepstate.se/
https://www.youtube.com/watch?v=cZQEtNh4ang&list=PLmFgeFvfGjpf-YPEdRUd6XKEKD9kkJ848


    Talkör "Macron aldrig mer" i Paris, MainStream Media kommer inte att visa dig 

detta uppror mot Klaus Schwabs marionett. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/155741 

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

    Nederländerna – Amsterdam – 18 april 2022. Mot den The Great Reset och det 

digitala ID. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/155740 

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

    En studie av Läkemedelsverket bekräftar ökad risk för hjärtmuskelinflammation 

efter vaccinering med Modernas och Pfizers vaccin.  
    För män 18-24 år är risken cirka 5 gånger högre av Pfizers vaccin och cirka 15 gånger av 

Modernas vaccin. Även för unga kvinnor ökar risken, om än inte lika mycket. 

    Det har även gjorts många internationella studier om riskökningen, bland annat av CDC I 

USA samt i Israel och i Hongkong. Samtliga dess studier visar högre riskökning.  

    Sammantaget kan tämligen säkert slås fast att det är en påtaglig riskökning för äldre pojkar 

och unga män att få hjärtmuskels• eller hjärtsäcksinflammation efter vaccinering med mRNA-

vaccin. Enligt kardiologen Peter McCullough är det en betydligt mer allvarlig hjärtåkomma än 

när den ses på grund av covid-19-infektionen, och mycket talar för att hjärtat hos en stor andel 

av de som haft tillståndet inte blir helt återställt. 
Stor studie bekräftar vaccinbiverkningar | GP 

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

    I en rättsprocess i Texas har mer information om de så kallade coronavaccinernas 

skadlighet framkommit. Detta efter att domstolen tvingat den amerikanska 

hälsomyndigheten FDA och Pfizer att släppa dokument om Pfizers vaccin som man tidigare 

hävdat skulle ta 75 år att släppa. 

I dokumenten framkommer att läkemedelsjätten har behövt heltidsanställa 2400 personer som 

hade i uppdrag att hantera alla skaderapporter som följt av doserna. Detta enligt det 

amerikanska mediet One America News Network. Nyanställningarna kom endast tio veckor 

efter att Pfizer fick igenom sitt nödgodkännande. Juristerna kommer att kräva av 

myndigheterna att ytterligare tio tusen sidor av dold information om Pfizers så kallade vaccin 

släpps till försommaren. 

 

Microsoft-medgrundaren Bill Gates möttes av protesterande människor då han under 

förra tisdagen skulle tala på en TED-konferens i Vancouver Kanada om hur man ska 

göra för att stoppa nästkommande hälsokris. Enligt RT krävde den upprörda folkmassan 

utanför byggnaden att Gates skulle arresteras. Han fick frågan av konferencieren under 

arrangemanget om hur det kändes att människor protesterade mot hans närvaro, något som 

Gates menade på ett sätt var ironiskt och förklarade att hans vacciner har räddat tiotals 

miljoner liv. Han sa att påståenden om att att hans stiftelse använder sig av vacciner för att 

tjäna pengar, eller att han startade pandemin, eller att man använder vacciner för att döda 

människor, var något ironiskt att påstå. 

Kritiken mot Gates är dock inte helt grundlös. Under en annan TED-konferens från februari 

2010 talade stiftelsens huvudman själv om, att bland annat vacciner kunde användas för att 

minska befolkningsmängden på jorden: 

https://swebbtv.se/w/bue317JxX6sQdfaAWMdtVp 

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

     Domstol avslutar masktvånget för bl.a flygresenärer 

    Det har visat sig, efter att man i domstol fastslagit, att CDCs (Centers for Disease Control 

and Prevention) masktvång var olagligt. De har ingen rätt att utfärda detta tvång. 
(256) Playing One Hand Too Many in Florida - YouTube 

https://t.me/covidvaccineadveffect/155741
https://t.me/covidvaccineadveffect/155740
https://www.gp.se/nyheter/sverige/stor-studie-bekr%C3%A4ftar-vaccinbiverkningar-1.70995051
https://swebbtv.se/w/bue317JxX6sQdfaAWMdtVp
https://www.youtube.com/watch?v=OVngO2KLGhE


 

    Piloten tillkännager att det är SLUT på Bidens masktvång, patrioter i planet hurrar! 

https://t.me/mel_gibsonchannel/1163 

 

    Gud välsigne den ärade Kathryn Kimball Mizelle som slog ner det federala 

masktvånget idag! En patriot! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/154012 

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

    America's Grand Jury – The People vs. Dr Fauci – DAG#1 
https://rumble.com/v10rtvo-americas-grand-jury-the-people-vs.-dr-fauci-day1.html 

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

    Dr. Reiner Fuellmich – Brådskande VARNING till världen: AIDS kommer att bli 

deras nästa drag! 

    Dr. Reiner Fuellmich intervjuas för andra gången denna vecka på grund av en brådskande 

varning till världen baserat på bevisen som han och hans team har samlat in under 

utfrågningarna i Corona Investigative Committeé 

 

    Han och hans team tror, baserat på en rad faktorer, att globalisternas nästa plan är att 

lansera en rädslakampanj som handlar om AIDS. Detta har möjliggjorts genom det försvagade 

immunförsvaret hos dem som fått injicering. Detta är samstämmigt med råd från experter 

såsom Dr. Zelenko. 

    Dr. Fuellmich vill påminna världen om att AIDS inte är luftburet, och att detta kommer att 

vara vaccininducerad AIDS. 
Dr. Reiner Fuellmich – URGENT WARNING to the World: AIDS Will Be Their Next Move! - Zeee Media 

Notering av mig: 

HIV = Human Immunodeficiency Viruses (Humant ImmunbristVirus) 

AIDS = Acquired ImmunDeficiency Syndrome (förvärvat immunbristsyndrom). 

8 sidor längre ner finns följande: 

Dr. Elizabeth Eads: (intervju på 54 minuter) 

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

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

    Advokat och liv-/handikappförsäkrare Todd Callender, JD, på @ TruNews angående 

dödlighetstrenderna i vår (USAs) militär sedan tillkomsten av det tvingande vaccin 

programmet. Fynden är häpnadsväckande och dödsfallen fortsätter att öka i chockerande takt. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/153212 

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

15/4-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    11 April 2022 

    Dr. Reiner Fuellmich ansluter sig för en uppdatering om den Grand Jury som hölls 

och förklarar Fas 2, en faktisk rättegång och verkställighet för att döma brott mot 

mänskligheten.  

 

(Notering av mig: Följande är en sammanfattning av denna intervju, och denna intervju 

inger hopp. Texten är i kronologisk ordning med intervjun, men inte ordagrann, allt är inte 

heller nedskrivet. För den som är tillräcklig på engelska är det värt att lyssna på hela.) 

 

    Nästa vecka kommer fas 2 av Grand Jury, som inleddes 26/2, att fortsätta. 

    Professor Desmond kommer att höras igen med anledning av att så många människor lurats 

in i detta, trots att det finns så många källor (alternativa) att finna information om att dessa 

https://t.me/mel_gibsonchannel/1163
https://t.me/covidvaccineadveffect/154012
https://rumble.com/v10rtvo-americas-grand-jury-the-people-vs.-dr-fauci-day1.html
https://zeeemedia.com/interview/dr-reiner-fuellmich-urgent-warning-to-the-world-aids-will-be-their-next-move/
https://t.me/covidvaccineadveffect/153212


injektioner, inte enbart är verkningslösa utan även farliga. Han kommer också att förklara hur 

det kommer sig att de som har aktier reagerar. Wall Street förstår nu vad som pågår och 

reagerar. Man kommer också att ha ”closing arguments” och sedan kommer juryn att rösta.  

    Nästa fas kommer inte att vara utanför systemet, utan man kommer att ”file a complaint” 

angående PCR testet inom det nuvarande juridiska systemet. Det finns endast ett fåtal länder 

som har fungerade domstolar (opartiska). Man har infiltrerat systemet så det är inte ens någon 

ide att ”file a complaint” i de flesta domstolar, speciellt i västvärlden. Det finns några ställen 

där ”Civil Law” fungerar och det är Indien och på vissa ställen i USA. Därför tas detta till  

USA. Flera internationella advokater ansluter sig hela tiden och dessa kommer att tillföra sina 

klienter. Detta kommer att hända så fort detta fall är certifierat som ”Class Action”. Det finns 

bl.a. klienter från Namibia, Brasilien så detta kommer att bli ett stort fall. 

    Man kommer troligen att lämna in flera ”complaint” än detta och hoppas att domare 

kommer att certifiera dessa som ”Class Action”, och även såsom Internationella ”Class 

Action”.  

    Den första fasen med Grand Jury var att visa allmänheten att det kan göras/genomföras. Att 

man har experterna som är villiga att träda fram och som verkligen vet vad det talar om. Och 

som inte har någon anledning, över huvud taget, att ljuga för oss.  

   Ett antal liknande fall har redan lämnats in i Indien. Man tror att detta kommer att ha en 

enorm påverkan genom framåtskridande med dessa fall i Indien och USA.  

    Man kommer att kunna bevisa att det som gjorts med injektionerna har gjorts med avsikt 

och då kommer inte den immunitet (för läkemedelsbolagen) som skrivits in i kontrakten att 

gälla.   

    De som är ansvariga för detta kommer att bli försatta i konkurs eftersom det är så många 

som tagit skada, på ett eller annat sätt, av det som gjorts mot dem.  

    https://crimesagainsthumanitytour.com/ kommer att ske på olika ställen i USA, mellan 23 

April och 19 Juni. Tanken är att informera och sprida sanningen. Detta kommer också att 

spelas in så alla kan se det.  

    Man har exakta siffror angående biverkningar från USAs militär och detta är troligen 

representativt för hela världens befolkning. Cancer, död, infertilitet etc. har ökat med flera 

hundra procent.  

    Ingen har kunnat ge sitt samtycke eftersom de inte fått fullständig information. Pfizer 

förstörde sin kontrollgrupp de hade i sina tidigare studier. Detta gjorde de genom att de 

injicerade även kontrollgruppen. 

    Troligen var den finansiella maffian tvungen att starta denna Plandemi tidigare p.g.a. att de 

insåg att de var på väg att bli påkomna att de plundrat det finansiella systemet.  

    Maria Zeee (som är från Australien och den som intervjuar) säger: ”Igår pratade de om 

unga atleter här i Australien som får hjärtproblem. Och de säger att detta händer atleter runt 

hela världen, är det ”Boostern” som är anledningen, vi behöver prata om detta. Och detta 

händer på en Main Streem Football show som är jättestor i Australien. Naturligtvis 

cirkulerade de runt det, men poängen är att de i alla fall förde det på tal.”  

    Fuellmich råd är: ”Få inte panik för det är vad de vill att du ska få. Stäng av media, lyssna 

inte på politiker, gå ut i naturen. Håll dig informerad och se till att avslöja vad som händer. Se 

till att sprida informationen. Om du inte har rätt information, så gör du fel beslut.”      

    Angående PCR testet kommer man att ”file a Complaint” snarast möjligt. Alla bevis finns, 

det behöver bara koordineras med de amerikanska kollegorna. Ingen av oss gör detta för 

pengar, vi gör detta för mänskligheten. Om tillräckligt många hakar på denna ”Class Action” 

så kan den inte bli stoppad. Detta kommer att få andra sidan att känna panik. 

    Maria Zeee berättar också att hon skickade en länk om den pågående Grand Jury till en 

person som var en envis vaccinivrare. Denna person var helt övertygad om att de åtgärder 

som politiker vidtagit var för folkets bästa. När denna person fick se att det pågick åtgärder 

https://crimesagainsthumanitytour.com/


angående Brott mot Mänskligheten så började denna person ställa frågor. Och sa att han ska 

följa denna Grand Jury. 

    Visa folk att det pågår en världsomfattande process angående att få dessa människor inför 

domstol och dömda. 

     
Dr. Reiner Fuellmich – Phase 2: Actual Trial & Enforcement of Judgement - Zeee Media 

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

    Queensland senator Malcolm Roberts talar ut! 

    "Detta oöverträffade svek mot det australiensiska folket måste omedelbart hänskjutas till en 

kunglig kommission. Till premiärministern, hälsoministern, den federala hälsoavdelningen 

och alla i senaten och representanthuset, alla ni som har begått detta brott , Jag ställer en 

fråga. Hur i helvete hade du förväntat dig att komma undan med det? Vi kommer inte att låta 

dig komma undan med det. Vi kommer för dig, vi har ork att jaga dig, och vi kommer, ta mig 

fan!"  
WE'RE COMING FOR YOU: Aussie Senator Malcolm Roberts Throws Down Against Government 
Covid-Criminals (bitchute.com) 

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

    Pfizers historia av bedrägeri, korruption och användning av nigerianska barn som 

"mänskliga marsvin" 

Hur lyckades Pfizer omprofilera sig som mänsklighetens frälsare?  
Pfizer's History of Fraud, Corruption, and Using Nigerian Children as 'Human Guinea Pigs' 
(substack.com) 

Notering av mig: Ovanstående kan ni visa de som tror att Pfizer gör det de gör för 

människors bästa! 

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

   Arrestera Bill Gates rop i Kanada 

https://t.me/covidvaccineadveffect/153061 

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

    Enorma folkmassa till stöd för den tidigare premiärministern Imran Khan (Pakistan), 

detta är ytterligare ett tydligt budskap som skickas till de onda globalisterna från folket. 

    Dessa onda tyranner som alltid går emot folkets vilja kommer att lära sig det den hårda 

vägen till slut. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/153053 

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

    Vaccinforskare erkänner: Nedgången av barnsjukdomar berodde inte på vacciner 

utan bättre levnadsstandard 
Vaccinforskare erkänner: Nedgången av barnsjukdomar berodde inte på vacciner utan bättre 
levnadsstandard - NewsVoice 

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

    Stor studie från 2020 visade att människor som inte vaccineras (oavsett vad) lever 

mycket hälsosammare liv än de som gör det. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/153049 

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

    Edward Dowd, ex-Blackrock Exec: "Vi har den största ekonomiska och mänskliga 

bedrägeriförsöket i världens historia." 

    "Konsekvenserna är dystra, om jag har rätt måste FDA, CDC och NIH nedmonteras och 

byggas upp igen... Pfizer och Moderna kan båda gå i konkurs. Teknikfolk (Tech) och 

mediafolk kan stämmas.” 

    Politiker som inte stod upp måste/kommer att röstas bort. Det kommer också att bli 

stämningar.... 

https://zeeemedia.com/interview/dr-reiner-fuellmich-phase-2-actual-trial-enforcement-of-judgement/
https://www.bitchute.com/video/gP3XqNsDmVEH/
https://www.bitchute.com/video/gP3XqNsDmVEH/
https://kanekoa.substack.com/p/pfizers-history-of-fraud-corruption?s=w
https://kanekoa.substack.com/p/pfizers-history-of-fraud-corruption?s=w
https://t.me/covidvaccineadveffect/153061
https://t.me/covidvaccineadveffect/153053
https://newsvoice.se/2022/04/vaccinforskare-barnsjukdomar/
https://newsvoice.se/2022/04/vaccinforskare-barnsjukdomar/
https://t.me/covidvaccineadveffect/153049


https://t.me/covidvaccineadveffect/153030 

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

    Frontline Flash med Dr. Peterson Pierre 

    Genom Freedom of information act har man fått bekräftat att flera media fått betalt av 

Biden administrationen att marknadsföra ”vaccin” som säkert och effektivt samt inte säga 

något om de negativa sidorna. DETTA KALLAS PROPAGANDA. 

https://t.me/RWMaloneMD/2770 

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

    Sydafrika 13 april. Tusentals marscherar. Enough is Enough Sydafrika! 

https://t.me/LIVANDU/14742 

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

    Obligatorisk Covid-19-vaccination stoppas av tyska lagstiftare 
Obligatorisk Covid-19-vaccination stoppas av tyska lagstiftare - NewsVoice 

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

    Ett arbetsdokument som undersökte hur amerikanska stater reagerade på COVID-

19-pandemin fann att stater med strikta nedstängningar och andra COVID-19-policyer 

gjorde lite för att förhindra covid-19-dödsfall, men de ekonomiska begränsningarna och 

skolstängningarna visade sig kostsamma på andra sätt. 

"Skolnedläggningar kan i slutändan visa sig vara det dyraste politiska beslutet under 

pandemitiden i både ekonomiska och dödlighetstermer", skrev University of Chicago-

ekonomen Casey Mulligan och författarna Stephen Moore och Phil Kerpen från Committee to 

Unleash Prosperity i tidningen. 
Rapport belyser kostnaden för pandemiska skolstängningar, begränsad effektivitet av nedstängningar 
(ntd.com) 

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

8/4-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    MEP Christine Anderson berättar om hoppet från de kanadensiska 

lastbilschaufförerna i ett kraftfullt meddelande till EU-parlamentet 

https://t.me/OPFreedom/30671 

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

    Advokat Fuellmich angående Covid-Pandemic: "Detta folkmord är inte en 

olyckshändelse" 

    Intervju med Kristina Borjesson. 

    "Fuellmich talar om den sex dagar långa juryundersökning (Grand Jury) som han och en 

grupp advokater presenterade för allmänheten, inklusive att bedrägliga PCR-tester användes 

för att starta "plandemin", att vacciner är "det värsta experimentet som någonsin utförts på 

mänskligheten ", och den drastiska befolkningsminskningen är bland de ondskefulla målen för 

de som är ansvariga för dessa och andra brott mot mänskligheten. Fuellmich säger att hans 

team nu planerar att utreda och offentligt åtala de identifierade gärningsmännen." 
ATTORNEY FUELLMICH RE COVID-19 PANDEMIC: “THIS GENOCIDE IS NOT BY ACCIDENT” 
(bitchute.com) 

Notering av mig: En del saker är upprepning av vad många av er redan vet, men mot slutet 

av intervjun kommer en hel del nytt. 

    Kristina Borjesson 

    The Whistleblower Newsroom 

Kristina Börjesson, en undersökande reporter som har vunnit priser för sitt arbete i tryck, tv 

och radio, är internationellt känd för att ha blowing the whistle angående amerikanska 

mainstream-journalister för att de censurera sanningen om viktiga berättelser och för att vara 

leverantörer av falska berättelser från officiella källor (MSM). Hon skapade THE 

https://t.me/covidvaccineadveffect/153030
https://t.me/RWMaloneMD/2770
https://t.me/LIVANDU/14742
https://newsvoice.se/2022/04/obligatorisk-covid-19-vaccination-stoppas-tyska-lagstiftare/
https://www.ntd.com/lockdowns.htm
https://www.ntd.com/report-highlights-cost-of-pandemic-school-closures-limited-effectiveness-of-lockdowns_766078.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-20
https://www.ntd.com/report-highlights-cost-of-pandemic-school-closures-limited-effectiveness-of-lockdowns_766078.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-20
https://t.me/OPFreedom/30671
https://www.bitchute.com/video/SSRNPaWnYFiZ/
https://www.bitchute.com/video/SSRNPaWnYFiZ/


WHISTLEBLOWER NEWSROOM-show som en plattform för och om whistleblowers, för 

att förmedla obekväma sanningar och för att presentera tankeväckande röster om brådskande 

frågor (nationella och internationella) för sin publik. 

https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-attorney-

reiner-fuellmich-re-covid-19-pandemic-this-genocide-is-not-by-accident/ 

 

https://twitter.com/veritasclub 

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

    Nedstängningar står inte på vetenskaplig grund 
    Nedstängningar har liten smittskyddseffekt och stora ekonomiska och sociala kostnader. 

Pandemilagen står inte på stabil vetenskaplig grund utan är ett oroväckande tecken på vad som 

rimligen bör diagnostiseras som pandemipopulism, skriver Fredrik NG Andersson och Lars Jonung 

vid Ekonomihögskolan i Lund. 
DEBATT: Nedstängningar står inte på vetenskaplig grund (di.se) 

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

    Folket mot Fauci, 11-15 april | Amerikas Grand Jury 

 
Vittnesmål från Dr. Robert Malone, Dr. Peter McCullough, Dr. Paul Alexander, Dr. 

Pierre Kory, Robert F. Kennedy med flera. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/138048 

On April 11, you can watch it here; 
Americas Grand Jury 

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

    CDC ERKÄNNER ATT MINST 96 % AV DE DÖDSFALL SOM TILLSKREVS 

COVID19 DÖD VAR DÖDSFALL ORSAKADE AV ANDRA ORSAKER 

https://www.bitchute.com/video/cvNloum9UHnK/ 

    Vi förstår BÄTTRE Vem & VAD Blackrock är... OMEDELBART! 
We BETTER Understand Who & WHAT Blackrock is...IMMEDIATELY! (ugetube.com) 

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

    I en intervju med den tidigare BlackRock-rådgivaren Edward Dowd på "RFK Jr. 

The Defender Podcast" diskuterade Robert F. Kennedy, Jr. och Dowd varför de tror att 

covid-vaccintillverkare begick ett bedrägeri, och att statliga myndigheter känner till 

detta. 

    Dowd, verkställande direktör för BlackRock från 2002 till 2012, sa att "det som fick mig att 

ana att det var bedrägerie, var när U.S. Food and Drug Administration (FDA) meddelade att 

de inte skulle släppa data från sina studier på 75 år.”  

    Dowd - "FDA är med på mörkläggningen, Det andra tipset för mig var i november förra 

året, en vän till mig från bioteknikindustrin upptäckte att Pfizer hade misslyckats med deras 

slutsteg över dödlighet av alla orsaker.  

"FDA tittade inte riktigt på dessa kliniska prövningsdata utan skyndade igenom det på grund 

av politiskt tryck eller kanske raka mutor, men hur som helst, borde vaccinerna aldrig ha 

godkänts.” 

    Kennedy beskrev hur vaccintillverkarna manipulerade data och nyheter för att maximera 

vinsten. Han frågade Dowd varför han tror att det kommer att få konsekvenser. 

    Dowd- "Jag tror att det finns tillräckligt med bevis för att människor ska kunna undersöka 

bedrägeri i kliniska data och FDA:s delaktighet i detta ... Den tragiska delen av detta är att vi 

var tvungna att vänta på bevis från den verkliga världen. Och bevisen från den verkliga 

världen är så fruktansvärda att det kommer att bli ett offentligt ramaskri. Och även om 

mainstreammedia inte deltar med detta än så kommer de att göra det. Du kan inte dölja detta 

längre." 

https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-attorney-reiner-fuellmich-re-covid-19-pandemic-this-genocide-is-not-by-accident/
https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-attorney-reiner-fuellmich-re-covid-19-pandemic-this-genocide-is-not-by-accident/
https://twitter.com/veritasclub
https://www.di.se/debatt/nedstangningar-star-inte-pa-vetenskaplig-grund/
https://t.me/covidvaccineadveffect/138048
https://americasgrandjury.com/
https://www.bitchute.com/video/cvNloum9UHnK/
https://ugetube.com/watch/we-better-understand-who-what-blackrock-is-immediately_dc5uqpe3wdaglaa.html?lang=english


    "Investerare vaknar sakta upp till det faktum att något inte står rätt till och vissa säljer sina 

aktier i Pfizer och Moderna.” 

    Han sa också att när försäkringsbranschen vaknar till bedrägeriet kommer det att få större 

konsekvenser: 

"Det finns en industri som har blivit lurad. Det är försäkringsbranschen. De betalar för 

närvarande för överdrivna dödsfall på grund av en produkt som dödar. Och de kommer att 

betala många år framöver för funktionshinder från vaccinskador. Jag tror inte att de kommer 

att stå ut med det när de väl inser vad som har hänt." 

    Dowd- "Försäkringsbranschen prissatte inte detta (tidigare vaccinationsskador), det här är 

problemet. Men det är en sådan katastrofal siffra och skadorna som kommer att skapas i flera 

år, de kommer att skada deras kapitalisering med tiden. De förgiftade precis 220 miljoner 

amerikaner. Det här är bokstavligen ett steg för långt.” 

    TOPPHEMLIGT PFIZER-DOKUMENT LÄCKTE ONLINE 

    Pfizer-vaccindata. Av särskilt intresse är från sidan 30 och framåt. 

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf 

    Information om Pfizer-vaccinet har kommit ut. Den officiella informationen som man 

försökte hålla dold till 2085. 

Det första dokumentet har redan publicerats och är på 38 sidor. De sista 9 sidorna är 

biverkningarna av vaccinet. Nio sidor med finstilt listade reaktioner efter varandra.    

    Samma ondskefulla  människor äger både Big Pharma och Media, alltså BlackRock och 

Vanguard äger världen. 

    Aktierna i världens största företag ägs av samma institutionella investerare. De äger alla 

varandra. Detta betyder att "konkurrerande" varumärken, som Coke och Pepsi, inte alls är 

konkurrenter, eftersom deras aktier ägs av exakt samma investeringsbolag, 

investeringsfonder, försäkringsbolag, banker och i vissa fall regeringar. Så är fallet i alla 

branscher. 
FORMER BLACKROCK ADVISOR TELLS RFK, JR.: ‘FDA IS IN ON THE COVER-UP’ (rumble.com) 

Notering av mig: När man går i på länken ovan kan man hitta många andra länkar till vad 

som sägs i denna text. Texten jag översatt är en förkortad version av den som finns på sidan. 

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

    British Medical Journal (BMJ) har släppt en video av whistleblower Brook Jackson, 

som var en regional chef anställd av Ventavia Research Group i Texas 2020 för att 

övervaka Pfizer COVID-19-vaccinförsöken. 

    När hon observerade att data från försöken hanterades på ett felaktigt sätt, rekommenderade 

hon att de slutade registrera människor i försöken. Men hennes arbetsgivare höll inte med, så 

hon rapporterade dem till FDA. 

    Hon trodde att FDA skulle vidta åtgärder för att rätta till detta bedrägeri, men istället 

avskedade hennes arbetsgivare henne kort efter att hon kontaktat FDA. 

    Brook Jackson lärde sig den hårda vägen att FDA inte skyddar allmänheten, utan 

läkemedelsindustrin. Inte nog med att FDA inte svarade på hennes rapportering, de brydde sig 

inte ens om att undersöka platsen där de påstådda överträdelserna inträffade. 

    Så hon tog sin berättelse till British Medical Journal (BMJ), som slutade med att publicera 

den eftersom hon backade upp allt hon rapporterade med solid fakta och information. 

    Men när artikeln i BMJ delades på Facebook markerade Facebooks faktagranskare det som 

falska nyheter. 
How the Criminal FDA Protects Big Pharma by Controlling the Media (healthimpactnews.com) 

Notering av mig: Videon finns en liten bit ner på sidan.  

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

    Sanningen om Klaus Schwab, World Economic Forum 

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://rumble.com/vy69u7-former-blackrock-advisor-tells-rfk-jr.-fda-is-in-on-the-cover-up.html
https://healthimpactnews.com/2022/how-the-criminal-fda-protects-big-pharma-by-controlling-the-media/


    En sydaustralisk senator, Alex Antic, lyfte på gardinen för World Economic Forums Great 

Reset-agenda, nyligen under ett parlamentsmöte, och avslöjade det som ett subversivt 

kommunistiskt knep.  

    För att avslöja detta citerade Antic WEF-grundaren Klaus Schwab själv, som skröt om att 

ha installerat Young Global Leaders i flera världsregeringar och sa: "Vi penetrerar 

regeringarna... Jag vet att hälften av detta kabinett eller till och med mer än hälften faktiskt är 

Young Global Leaders av WEF." 

    "En närmare granskning avslöjar att WEF är en antikapitalistisk, en antifri 

marknadsorganisation som försöker undergräva västerländska värderingar och politiska 

processer och de är mycket organiserade och mycket välfinansierade." 

    "Deras budskap," fortsatte han, "är utformat för att framstå som ofarligt, medan den 

ideologi som ligger till grund för det är i själva verket revolutionär och destruktiv." 

    Senatorn för South Australia fortsatte med att förklara att WEF var avgörande för att främja 

de hårdaste Covid-restriktionerna på planeten, "inklusive lockdowns, obligatoriska 

vaccinationer, vaccinpass och maskmandat, trots att denna politik angriper många av våra 

grundläggande friheter." 

    "Du behöver inte vara en politisk filosof för att inse att om du inte äger någonting så äger 

staten allt. Det finns ett annat ord för detta: det kallas kommunism." 

    Senatorn avslutade med en uppmaning till australiensare att lära sig mer om WEF:s 

marxistiska agenda innan deras land inte längre kan kännas igen. 

    "Oavsett hur sofistikerat WEF försöker få avskaffandet av privat egendom runt om i 

världen att låta, leder Karl Marx fantasier alltid till krossandet av individers friheter och liv 

och utvidgningen av statens tyranni och makt." 

    "Det är absolut nödvändigt att vi uppmärksammar World Economic Forum och gör allt vi 

kan för att bevara friheten och minska regeringens intrång i våra liv, och om vi misslyckas 

med det kommer de antidemokratiska krafterna i väst att fortsätta att marschera vidare och vi 

kanske vaknar till ett Australien som vi inte längre känner igen." 

    "Australier förtjänar att känna till utsträckningen av World Economic Forums inflytande 

och infiltration av vårt land, och hur långt det har gått och vi kommer att ta reda på det." 

    Med liberal propaganda som når oroväckande proportioner och sipprar in i alla aspekter av 

samhället, är det mer nödvändigt än någonsin att folkvalda reagerar på signalen från senator 

Antic och börjar slå larm om WEF:s skändliga Great Reset-agenda. 
Truth Bombs About Klaus Schwab, World Economic Forum (rumble.com) 

Notering av mig: Detta är första gången jag ser att någon politiker i Australien berättar 

offentligt om WEF. 

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

    Toronto, Kanada - 2 april. Kanadensarna ger inte upp 

https://t.me/OPFreedom/30358 

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

    ”I min nya show (Maria Zeee Uncensored) på Red Voice Media avslöjar den 

australiensiske senatorn Malcolm Roberts nanoteknik i vaccinerna och förklarar att 

detta är FOLKMORD. 

    Det är första gången NÅGON politiker i världen gör detta. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/137738 

 

Malcom Roberts 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Roberts_(politician) 

 

Maria Zeee Uncensored 

https://rumble.com/vz7flp-truth-bombs-about-klaus-schwab-world-economic-forum.html
https://t.me/OPFreedom/30358
https://t.me/covidvaccineadveffect/137738
https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Roberts_(politician)


New World Order Testing Ground Coming To The Rest Of The World - Maria Zeee Uncensored 
(redvoicemedia.com) 

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

    ”Denne senator från Australien har ett briljant utlägg om World Economic Forums 

agenda och ideologi! 

    Magdalena Andersson som själv är en av Klaus Schwabs young global leaders som nämns i 

videon, satsar verkligen på att Sverige ska visa vägen.  

    Så viktigt att folk förstår vad som håller på att hända!  

Saker som WEF har på gång i Sverige: 

    Förslag på lagändringar (Dir. 2021:68) som ska kunna begränsa våra grundlagsskyddade fri 

och rättigheter, införande av digitala ID och ett kontantlöst samhälle för ökad kontroll. 

Se denna och dela vidare!” 
https://www.facebook.com/johannes.haddad.56/videos/706864067017028 

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

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. 

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. 

 

https://www.redvoicemedia.com/2022/04/new-world-order-testing-ground-coming-to-the-rest-of-the-world-maria-zeee-uncensored/
https://www.redvoicemedia.com/2022/04/new-world-order-testing-ground-coming-to-the-rest-of-the-world-maria-zeee-uncensored/
https://www.facebook.com/johannes.haddad.56/videos/706864067017028
https://t.me/covidvaccineadveffect/137683
https://t.me/covidvaccineadveffect/137592
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_en
https://t.me/covidvaccineadveffect/137559
https://talaomdet.se/
https://t.me/RandPaulChannelOfficial/158


(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 ImmunDeficiency Syndrome (förvärvat immunbristsyndrom). 

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

     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. 

https://www.bitchute.com/video/S0emwrojCP3X/
https://sv.wikipedia.org/wiki/HIV
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aids
https://t.me/covidvaccineadveffect/137435
https://t.me/covidvaccineadveffect/137395
https://thecountersignal.com/trudeau-gets-called-a-dictator-in-front-of-eu/
https://thecountersignal.com/fintrac-says-convoy-posed-no-violent-extremist-threat-accounts-still-frozen/
https://thecountersignal.com/cbc-claims-trudeau-got-a-standing-ovation/
https://thecountersignal.com/here-are-the-politicians-who-have-denounced-trudeau-at-the-eu/


 

    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." 

 

    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. 

https://tnc.news/2022/03/09/european-politician-condemns-trudeaus-human-rights-violation-against-convoy/
https://tnc.news/2022/03/09/european-politician-condemns-trudeaus-human-rights-violation-against-convoy/


    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 

"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) 

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/
https://www.veteranstoday.com/2022/03/22/moderna-vaccine-patented-9-months-before-pandemic-thanks-to-the-fauci-baric-manmade-sars-viruses/
https://www.facebook.com/groups/528917525553226/posts/559903542454624/
https://www.svt.se/sport/ishockey/jakob-silfverberg-drabbad-av-blodpropp
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


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

    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 

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

    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. 

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
https://www.bitchute.com/video/b3gn9bMwBKbE/
https://www.youtube.com/watch?v=NNV2tEgPb9I&t=1510s
https://www.youtube.com/watch?v=qc3PuhlNNyI
https://jmm.nu/makthavarna-du-aldrig-valde-palaestra-jonas-nilsson/?fbclid=IwAR1Z7B8EDGJINYhcsvbZNgx3C2krF0uuYGbhERPvZZajY_yy3CQVXMVXMR8
https://jmm.nu/makthavarna-du-aldrig-valde-palaestra-jonas-nilsson/?fbclid=IwAR1Z7B8EDGJINYhcsvbZNgx3C2krF0uuYGbhERPvZZajY_yy3CQVXMVXMR8
https://jmm.nu/makthavarna-du-aldrig-valde-palaestra-jonas-nilsson/?fbclid=IwAR1Z7B8EDGJINYhcsvbZNgx3C2krF0uuYGbhERPvZZajY_yy3CQVXMVXMR8


    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. 

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 

https://www.rwmalonemd.com/
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/
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


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 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=NUOaC7_zJ3g
https://www.youtube.com/watch?v=NUOaC7_zJ3g
https://ivsincic.eu/objave/category/video/
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-94-Brook-Jackson:6


    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. 
(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://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/
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 

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

    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. 

    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 

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
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/


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) 

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

    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 

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

 

 

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
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


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. 

 

   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! 
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