
DEL 4 
 

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. 

 

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

15/7-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Trailer inför ”Berättelserna om Vax-skadade patienter och deras familjer”. 

    Dessa familjer och offer är osynliga för sociala medier eftersom de stämplar som "falska 

nyheter" så att ingen kan hjälpa.☠️💉👨👩👧👦 

https://t.me/covidvaccineadveffect/173886 

Notering av mig: Så här ska TV media agera. 

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

    Viruset är fortfarande inte isolerat, tester kan inte skilja på dött och levande material. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/173825 

Notering av mig: Här är ett kort utdrag ur Corona Investigative Committeé som tar upp 

kärnan av covid-bedrägeriet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Dagens medicin, 22 juni 2022 

    KRAFTIG ÖKNING AV RAPPORTERADE BIVERKNINGAR 

    Antalet biverkningsrapporter ökade kraftigt förra året till drygt 99 000, visar Läkemedels-

verkets statistik. Det är en tiofaldig ökning mot normalt. 

    Merparten – 90 732 rapporter – gällde misstänkta biverkningar av covid-19-vaccin. Bara  

8 479 handlade om andra läkemedel. 11 951 av rapporterna klassas som allvarliga. När det 

gäller 458 rapporter var minst en misstänkt biverkning angiven som dödsorsak. 

https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/lakemedel/kraftig-okning-av-rapporterade-

biverkningar/ 

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

    Dagens medicin, 20 juni 2022 

    Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har börjat granska Modernas 

nya boostervaccin mot covid-19. 
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/ema-granskar-modernas-

boostervaccin/ 

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

               
Amerikanernas förtroende för tidningar och tv-

nyheter har fallit till historiska bottennivåer, enligt 

den senaste årliga Gallup-undersökningen om 

förtroende för amerikanska 

informationsinstitutioner. 

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

    Tennisstjärnan Novak Djokovic bekräftar covid-vaccinställningen efter att ha vunnit 

Wimbledon, hoppas på ett undantag från mandaten för US Open. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/173377 

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

    Dom pratar inte längre om en "NY VÄRLDSORDNING" eftersom de vet att folk är 

emot NWO (New World Order). Nu säger dom "rule-based world order" (regelbaserad 

världsordning). 

https://t.me/covidvaccineadveffect/173324 

Notering av mig: Det syns väl att de (och media) är koordinerade mot ett mål. Jag har sett 

flera klipp där dessa politiker och/eller media  använder samma ord vid samma tidpunkt. 

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

    Germany 

    Stop the great reset! 

https://t.me/OPFreedom/34308 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Reiner Fuellmich discusses Crimes Against Humanity and Holding the Criminals 

Responsible, for the damage done by Covid19 restrictions and edicts around the world. 
Reiner Fuellmich: Crimes Against Humanity and Holding the Criminals Responsible (rumble.com) 

Notering av mig: Från 44:00 berättar Fuellmich om den Grand Jury som de höll och vad 

syftet med denna är. Han berättar sedan att det Amerikanska systemet har den fördelen att 

man har Class Action. Vilket innebär att man samlar massor av människor som lidit samma 

skada och sedan tar man ett fall ur denna grupp. Denna persons fall är det enda som tas upp 

och vinner man detta så vinner alla i denna grupp. Filmen ”Erin Brocovich med Julia 

Roberts är ett sådant fall, eller åtminstone snarlikt. Vidare berättar han vad som är på gång 

och vad skillnaden på Criminal Law och Civil Law.  

När det gäller Criminal Law så handlar det om att dömma till exempelvis fängelse. Då måste 

bevisen vara ” Beyond reasonable doubts”, vilket innebär nästan 100% bevis.  

Civil Law handlar om att få skadestånd för skador som orsakats. Här är bevisbördan att 

merparten av bevisen pekar åt fällande dom. Här kan man få ut stora skadestånd, som är så 

stora att man gör slut på pengar för företaget eller individen som anklagas. Detta kan vara 

mer smärtsamt för de anklagade och ger de skadade ersättning. 

Båda kan naturligtvis användas, men i första hand gäller just nu Class Action och Civil law. 

 

Detta är en kort (lekmanna) beskrivning av mig, för de som inte har tid att lyssna. 

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

    Wien, Österrike 9 juli 2022 

Det österrikiska folket i Wien vid en demonstration för återställandet av den 

konstitutionellt garanterade rätten till personlig frihet och rätten att arbeta. I 

demonstrationen deltog också österrikiska studenter som krävde att friheten vid universitetet 

skulle återinsättas och att alla hälsorestriktioner skulle avskaffas. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15399 

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

    Nederländerna 9 juli 2022 

Nederländska bönder skickade en sista varning till premiärminister Mark Rutte. 

"Protesterna kommer att fortsätta. Vi har stöd från miljontals medborgare. Det kommer att 

förekomma åtgärder som Nederländerna aldrig tidigare skådat. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15395 

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

    Nederländerna Anti-kväveutsläpp Bill Farmers protesterar folkmassor och till och 

med brandkåren hejar på bönderna...Det verkar som om världen har haft 𝙀𝙣𝙤𝙪𝙜𝙝. 
https://t.me/OPFreedom/34307 

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

    En holländsk kvinna säger "Vi vill inte ha krig, men om vi måste - vi går. 

Inbördeskrig!" 

https://t.me/OPFreedom/34314 

Notering av mig: Jag vet inte om alla protesterande ser det på detta sätt, men eftersom 

regeringen verkar att försöka ta deras land ifrån dem så är det troligt att denna inställning är 

utbredd. 

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

    Toronto, Kanada 9 juli 2022 

Torontos medborgare stöder holländska bönder med frihetsprotest! 

https://t.me/InfoNewsWorld/15398 

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

    Zürich, Schweiz 7 juli 2022. 
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    Schweizare på gatorna i Zürich protesterar mot införandet av alla WHO:s 

hälsoprotokoll, Klaus Schwabs agenda och WEF, och kräver att staten återställer friheten till 

alla medborgare och bevarar suveränitet och neutralitet. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15391 

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

    Professorn: Covid kommer sannolikt från ett amerikanskt biolabb. 
https://nyheter.swebbtv.se/professorn-covid-kommer-sannolikt-fran-ett-amerikanskt-

biolabb/?fbclid=IwAR0le9X6Xf0NjEjFGeXifwAf_pFC6LTsMqv1nnaFWP8tEdgwgxBjxN5

NgqQ 

Notering av mig: Länken ovan går till en svensktextad artikel 

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

    Det är dags Justin Trudeau. Du kan inte ljuga för kanadensare längre.  
    Du kan inte längre säga ”Covid Is Not Over”. Kanadensare vaknar dagligen upp till detta 

skräp, och läkare runt om i världen börjar kliva in eftersom du fortsätter att ljuga för 

kanadensare. 

    Tack och lov för RIKTIGA läkare som Dr Paul Alexander. 

https://t.me/PeterMcCullough/1419 

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

    B. Maher förintar Läkemedelsindustrin: Vi kommer inte sluta vara sjuka förrän vi 

slutar göra oss själva sjuka 

    "Ny regel: Om du tror att du behöver ta alla piller som läkemedelsindustrin säger att du gör, 

så är du redan på droger..." 

    "Vi kommer inte att sluta vara sjuka förrän vi slutar göra oss själva sjuka. För det finns en 

punkt där inte ens det mest universella statliga hälsoprogrammet kan hjälpa dig. De kan inte 

förbjuda ohälsosam mat eller alkohol eller cigaretter. Bara pot, tyvärr ." 

    "Regeringen är inte din barnflicka de är din återförsäljare och de subventionerar sjukdom i 

Amerika, det finns för mycket pengar i det, du ser att det inte finns några pengar i friska 

människor, och det finns inga pengar i döda människor, pengarna är i mitten, människor som 

lever men med ett eller flera kroniska tillstånd" 

    Sändningsdatum: 28 september 2007 på HBO Real Time med Bill Maher, "New Rules" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/173958 

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

    Tro aldrig att en person inte kan förändra någonting! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/173728 

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

    "Det kommer att bli känt som det största brottet som någonsin begåtts mot 

mänskligheten." 

    EU:s identitets- och demokratigrupp höll just en konferens (5 juli) i Europaparlamentet 

med namnet "POST-VAC FLIGHT RISKS - Are you safe on board a plane?" 

    Den tyska parlamentsledamoten Christine Anderson organiserade evenemanget och sa: 

    "Vad vi faktiskt pratar om är att det kan kosta många människor livet. För vi pratar faktiskt 

om ett säkert flyg, vilket kanske inte längre är fallet. 

    För det som hänt är att många piloter som inte ville bli vaccinerade har blivit uppsagda, och 

de som vaccinerade sig för att de hade familjer att mata och bolån att betala (alla dessa saker 

att ta hand om) kan nu inte längre vara lämpliga att flyga, och det är ett problem, och för de 

globalistiska eliterna måste det vara en chock. 

    Kan du föreställa dig: först tvingas människor att vaccinera sig, för att sedan 

få reda på att det faktiskt kan vara det dummaste de någonsin gjort." 
https://t.me/JohnDurham45/37 

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

    Nu skriver även etablerad media om det kraftigt minskade barnafödandet i landet. 
Och det framgår att det kommer hålla i sig åtminstone under sommaren och en bit in på 

hösten. 

Naturligtvis nämns ingenting i artikel om att en orsak eller åtminstone delorsak skulle kunna 

vara vaccineringen. Det är fortfarande tabu att nämna i etablerad media biverkningar av 

covidvaccinen. När spricker bubblan? 
Färre barn föds i Stockholm – drastisk minskning i år - DN.SE 
 

Notering av mig: Bra att vanlig media tar upp det. Och här kommer en artikel från 

alternativmedia som ger mer data. 
 

Barnafödandet minskar drastiskt – ”Aldrig sett tidigare” 

https://nyheter.swebbtv.se/barnafodandet-minskar-drastiskt-aldrig-sett-

tidigare/?fbclid=IwAR3bd-cqn_tMNr5MM_hsG_8UMMWBJ70K1zqH-

UHWXlmvyxDuUO-vZwqoCvs 

Notering av mig: Länken ovan går till en svensktextad artikel 

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

   Gör dig omöjlig att styra/kontrollera: Eva Vlaardingerbroek förklarar varför de 

holländska böndernas protester är så avgörande.  

    "Det är väldigt tydligt att regeringen inte gör det här på grund av en kvävekris 

(klimatproblem), de gör det här för att de vill ha dessa bönders mark." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/172771 

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

    Van Morrisons nya CD med texter om lockdown, regeringsförtryck, vaccin etc. 

https://open.spotify.com/album/0ZfZj18WS6hTe8dzaTeYFY?si=D_HvZSD2RC6MCTzg8toc

Fw 

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

    När vaccinpass implementerades ägde protester rum runt om i världen – men det var 

knappast någon bevakning från media. 

 

Just nu, på grund av levnadskostnadskrisen pågår protester runt om i världen – men återigen 

blundar media!!!! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/172695 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    FLYKTEN FRÅN SÖS (Södersjukhuset) MED ULF BEJERSTRAND. 

    Han fick akut åka till sjukhus och göra en ballongsprängning p.g.a. hjärtattack. Allt var bra 

tills han ombads göra en PCR-test och vägrade. 

    Här har vi information från insidan av svensk vård och dess kunskapsnivå angående saker 

de borde veta. 

https://www.bitchute.com/video/hVZNyiv97X5w/ 

Kary Mullis (Bejerstrand nämner Mullis i videon ovan) =  var en amerikansk kemist. Mullis 

tilldelades, tillsammans med Michael Smith, Nobelpriset i kemi 1993 "för insatser för 

metodutvecklingen inom DNA-baserad kemi" och mer specifikt "för hans uppfinning av PCR-

metoden (Polymerase Chain Reaction)". 

Notering av mig: Mullis uttryckte tydligt att denna test inte var för diagnostisering endast för 

användning i vetenskapliga sammanhang. 

 

    Ulf Bejerstrand åter på benen - Där dog jag. 

    Intervju några dagar senare. 

https://swebbtv.se/w/9msMxQFq6TfSdRpLQnMX5t  

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

    “I’m Mike and I’m a maskaholic” 😆👌🏻 
https://t.me/covidvaccineadveffect/172668 

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

    En ny begäran via FOIA (Freedom of Information Act = Offentlighetsprincipen) har 

kommit från Kanada. De nyligen släppta e-postmeddelandena visar att den höga 

hälsotjänstemän, i British Columbia, visste om de skador som orsakats av Covid-

vaccinerna, men tvingade dem ändå på allmänheten. 

    I andra nyheter, från den en gång fria nationen Kanada, bekräftade Royal Canadian 

Mounted Police nyligen att de använder spionprogram för att hacka sig in i människors 

telefoner och sedan spionera på dem, utan deras vetskap. RCMP hävdar att de reserverar 

denna makt endast för de mest "allvarliga" fallen, bli inte lurad. Om man ger den nationella 

polisen en så bred befogenhet kommer den att missbrukas ständigt. Varför skulle de inte det? 

Det enda som stoppar dem är deras egen återhållsamhet, och titta bara på vad vi har sett de 

senaste två åren av Covid. Ingen av dessa människor har någon återhållsamhet alls. 

    De tror att de är gudar, och att de förtjänar att vara gudar, med total kontroll över ditt liv. 

Det enda sättet du håller dessa människor i schack är med lagar, och genom att upprätthålla 

dessa lagar, så att tjänstemän som missbrukar sin makt hamnar i fängelse, eller ännu bättre, 

får dödsstraff. Odessa Orlewicz är reporter med Liberty Talk. Hon kommer till oss från 

Kanada. 
FOIA Emails Reveal Canadian Health Officials Had Pre-Knowledge Of Vaxx Effects, Mandated Vaxx 
Anyway (redvoicemedia.com) 

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

    Medborgare och lastbilschaufförer stöder protesterna från holländska bönder, saktar 

ner trafiken och blockerar vägar och motorvägar i många delar av landet. 

    De flesta holländare stöder böndernas protest i deras kamp med myndigheterna!  

https://t.me/covidvaccineadveffect/172612 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Han stödde lockdowns. 

Han stödde och uppmuntrade tvångsinjektioner. 

Han främjade maskbärande och ville att skolor skulle stängas. 

Han svalde den "globala uppvärmningen" 

Bra gjort!!!!!!!!!!!!!. 

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

    Sasha Latypova 

   ”Jag granskade material från Pfizer och Moderna med avseende på prekliniska 

bedömningar av reproduktionstoxicitet från nyligen erhållna dokument från FOIA-

processer.  

    Resultaten indikerar chockerande ignorans av säkerhet och potential för 

reproduktionsskador som kommer att sträcka sig över generationer.”    

   Sasha Latypova har varit med på Dr Jane Ruby Show flera gånger - hon har visat sig vara 

den bästa analytikern, hittills, när det gäller dokument som släppts från Pfizer och Moderna 

FOIA (Freedom of Information Act = Offentlighetsprincipen). 

    Observera att studien är författad av Pfizer-anställda med extremt partisk tolkning av deras 

resultat, så du bör läsa metoderna och resultatavsnitten själv. 

    NEJM*-studie där författarna försökte dölja 82 % missfall under första kvartalet: 
Moderna and Pfizer: Reproductive Toxicology Studies from FOIA Documents (bitchute.com) 

 

    Pfizers publicerade data finns här: 
Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with 
BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine - ScienceDirect 
 

*NEJM  = The New England Journal of Medicine NEJM 

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

    Dr David Martin: 700 miljoner i världen kan dö av C19-injektionerna fram till år 

2028. 

    Enligt dr Martin, är C19-vaccinerna “biovapen” och han säger att läkemedelsindustrin (Big 

Pharma) och individer inom den amerikanska regeringen hela tiden haft kännedom om 

riskerna med massinjektionerna av mRNA-injektionerna mot covidviruset. Det gör 

“vaccinerandet” till organiserad brottslighet och bioterrorism snarare än en “folkhälsoåtgärd”. 

    Dr Martin och hans team har beräknat att upp till 700 miljoner människor globalt kommer 

att dö (denna uträkning har man gjort från officiella rapporter och siffror). 

 

    Dr Martin och hans grupp stämmer president Joe Biden, FDA, CDC, Pfizer, Moderna och 

andra institutioner för dödsfallen och skadorna från C19-injektionerna. Nästa stora rättsfall 

inleds den 6 juli 2022, i en federal domstol i Utah. 

https://www.bitchute.com/video/LJD4Ek9Po5bE/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623821000800?via%3Dihub=
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623821000800?via%3Dihub=


Dr David Martin: 700 miljoner i världen kan dö av C19-injektionerna fram till år 2028 - 

NewsVoice 

Notering av mig: Det finns en sammanfattande text, på svenska, när man går in på länken. 

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

    ITALIEN: Massprotester som kräver att deras WEF-marionett, premiärminister 

Mario Draghi, avgår. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/172572 

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

    Återblick till förra augusti när den nederländska parlamentsledamoten Gideon van 

Meijeren frågade globalistiska premiärminister Mark Rutte om hans förhållande till 

Klaus Schwab och hans bok The Great Reset. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/172518 

Notering av mig: Se och hör hur Nederländernas globalistiska marionett ljuger. Kolla också 

tjejen i bakgrunden som brister ut i skratt. 

Som ni säkert känner till pågår ganska kraftfulla och omfattande demonstrationer av 

bönderna i Nederländerna just nu.  

 

Det är ganska lätt att se att där det är som värst (Kanada Treudau, Nya Zeeland Arden, 

Frankrike Macron o.s.v) där finns de utplacerade Young Globel Laeders av WEF och Klaus 

Schwab. 

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

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

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

 
Så här måste vi alla göra, och det gör vi genom aktiva handlingar och inte bara tänka att vi är 

på rätt sida. Det kommer inget kavalleri och räddar oss, det har det aldrig gjort och kommer 

aldrig att göra. Jag tror ni fattar. 

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

    Dr. Reiner Fuellmich & Viviane Fischer – Uppdatering om faktiska 

rättegångar för brott mot mänskligheten     

    De ger en uppdatering angående Grand Jury och diskuterar framstegen med en faktisk 

rättegång och verkställighet av dom brott mot mänskligheten. 

    I Tyskland finns flera advokater, just nu, som kontaktas av människor som vill lämna in 

stämningar. En advokat har fått flera än 1500 förfrågningar och har startat 350 fall. 

    I Indien pågår tre större fall mot Bill Gates för massmord. Detta är sådant som skett av hans 

vaccinprogram innan Corona. 

    En kvinna i USA har startat ett helt nytt ”Healt Care System”. Hon har hållit på i 6-7 

månader och intresserade från c:a 17 delstater har hört av sig till henne. 

https://newsvoice.se/2022/07/david-martin-700-miljoner-c19-2028/
https://newsvoice.se/2022/07/david-martin-700-miljoner-c19-2028/
https://t.me/covidvaccineadveffect/172572
https://t.me/covidvaccineadveffect/172518


    Rockefeller var en av de personer som startade idén med de läkemedelsverk som nu finns 

runt om i världen. Vilket ledde till höga avgifter för att registrera läkemedel och som i sin tur 

trängde ut stora delar av naturmedicin som varit fungerande i tusentals år. 

    50 patologer från hela världen har konstaterat att endast 10% av de som undersöktes kunde 

uteslutas från dödsorsaker kopplade till dessa nya ”vacciner”. 

    Corona Investigative Committeé håller just nu på att sammanställa dokument med bevis. 

Dessa kommer att läggas ut på deras hemsida och kan användas i vilken domstol som helst i 

hela världen. Detta eftersom skadorna som skett kommer från samma källa och från samma 

produkter. 

    I slutet förklaras vilken strategi och domstolsförfarande som planeras att användas och i 

vilken ordning det ska göras. 
Dr. Reiner Fuellmich & Viviane Fischer – Update on Actual Trials for Crimes Against Humanity - Zeee 
Media 

Notering av mig: Skippa att läsa tidningen och titta på Tv nyheterna, om du inte redan gör 

det, och se detta istället! 

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

    De bästa advokaterna i Amerika vidtar rättsliga åtgärder mot FDA. 

    "De har övergivit våra mest värdefulla och sårbara, så vi kommer att vidta rättsliga åtgärder 

för att stoppa dem." 

    För första gången sedan denna covid-galenskap började, tar folket till offensiven mot dessa 

onda gärningsmän genom att ett team av advokatmobiliserar mot FDA. Dr. Naomi Wolf ger 

detaljerna. 

    "Vi låter dem veta att detta är det första steget av rättsliga åtgärder om de inte sluta med det 

nu." 

  (https://thevigilantfox.substack.com/p/the-best-lawyers-in-america-take?sd=pf) 

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

    Ny sammanställning av Elena Malmefeldt. 
    Dags för del två om WHO (Världshälsoorganisationen), det är så patetiskt hur WHO kopplar 

sina sprutor till 14 olika mål i Agenda 2030, av dess 17 mål. 

    Bara alla tar sprutor kommer världen bli mer hållbar, fattigdomen minskar, renare energi och 

världsfred. 

   Visste ni att världshälsoorganisationens mål 2030, är att leverera 500 vaccin. 

Jag kopplar samman denna agenda med svensk politik och folkhälsomyndigheten. 

WHO kallar sin sprut-agenda, leave no one behind……. 

    I Omtanke, Elena 

WHO del 2 (rumble.com) 

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

    Grattis Kanadas frihetskämpar, "vår tids modigaste och modigaste människor" 

    Tyska Europaparlamentarikern Christine Anderson: "Tyvärr har, dock ditt en gång, fria 

land fallit offer för en samvetslös globalistisk elit, som installerade en vältränad docka för att 

trakassera, kriminalisera och terrorisera alla som inte kommer att följa globalisternas agenda. 

    Och sedan kom ni, de kanadensiska lastbilschaufförerna, och sa helt enkelt: 'Nej. Vi 

kommer inte att lyda. 

    Och så hände något som inte är något annat än ett mirakel: ni organiserade protesten, som 

möjligen är vår tids största protest. Strålkastarna på era lastbilar blev Hoppets ljus, som 

fungerade över hela världen och berörde miljoner och åter miljoner människor [och] 

inspirerade dem att stå upp och tala ut mot sina (marionett)regeringar. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171839 

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

    Regeringsdata: Det fanns aldrig en pandemi: Dokument på 89 sidor bevisar att 

Covid-åtgärder alla var falska. 

https://zeeemedia.com/interview/dr-reiner-fuellmich-viviane-fischer-update-on-actual-trials-for-crimes-against-humanity/
https://zeeemedia.com/interview/dr-reiner-fuellmich-viviane-fischer-update-on-actual-trials-for-crimes-against-humanity/
https://thevigilantfox.substack.com/p/the-best-lawyers-in-america-take?sd=pf
https://www.facebook.com/groups/1015579382384679/user/515025033/?__cft__%5b0%5d=AZVzHXpuDZHBYFa4X6iOh7Br9rYEnHBtBL8Id-Nr8aJIyrQ3yAuBJxztPQlLfc-PoyT1s9kEXQm6UiU2F9Au352PKD7XY74E6dzDI4u9_csBJ_aZMlB4gcY5YHk6hVCQKlv_P8hpE7W2CRBQeG30pJdcHMcFdXAYeAwMYwvDF5DJmQX91Nr24pxHTZejwlXGtrI&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://rumble.com/v1ba7oj-who-del-2.html?fbclid=IwAR3DOeGdvT2q_1mHTVqtj1NGkcZiQYMbAimfw35yfiiv7omqUzNYj_m50aU
https://t.me/covidvaccineadveffect/171839


Government Data: There Was Never A Pandemic: 89 Page Document Proves Covid Measures Were 
All Fake (redvoicemedia.com) 

Notering av mig: Regeringens (Kanada) egna dokument och siffror, utan att på något sätt 

ändra eller omvärdera, visar på att det aldrig funnits ett underlag för beslut om åtgärder eller 

”vacciner”! 

I Kanada sker ett av de värsta förtryck mot folket.  

 

Kom också ihåg att situationen varit likadan i hela världen, så det underlag som inte finns i 

Kanada finns inte i något annat land heller. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Ed Dowd, "Jag tar aldrig mer vaccin" 

    "Jag önskar att jag hade varit mer medveten om det här problemet för flera år sedan, men 

jag tror att ni [CHD] har visat sig ha rätt. Jag menar, det är overkligt. Jag tar aldrig mer vaccin 

i hela mitt liv." 

    Edward Dowd är en före detta aktieportföljförvaltare för Blackrock och hedgefondsguru. 

Han säger sig ha sett "många bedrägerier" i sin karriär. När han gick in i covid-pandemin 

2020 undrade han och hans finanskollegor redan när den "stora globala skuldfesten efter 2008 

skulle upphöra" och de "försökte räkna ut vad som skulle hända för att inleda det." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171843 

CHD = Childrens Health Defence  

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

    Ron DeSantis: ”Under vår nya lag kommer familjer i Florida aldrig mer att nekas 

rätten att besöka en närstående på sjukhuset. 

Detta är nu landets väg.” 

https://t.me/OPFreedom/34081 

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

    Glöd på injektionsstället och andra ställen I armen och handen. 

https://t.me/OPFreedom/34065 

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

    Flygindustrin är härjad av vaccinbiverkningar. När en pilot säger åt dig att ” ground 

him” så är något allvarligt fel. 

    När du har överskridit 15 % ”hjärtläkning” efter myokardit, skjuter risken för plötslig 

hjärtdöd i höjden - Theresa Long, MD, specialist inom flyg- och yrkesmedicin. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171914 

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

    Unga människor som dör: "Vi måste skydda dessa barn" 

    En passionerad Pierre Kory ger en kritisk uppmaning till handling 

    "Du vet, jag tycker verkligen synd om världen. Jag tål inte att höra om alla människor som 

dör. De faller ihop och dör. Unga människor som inte vaknar. Friska, vackra unga människor, 

deras liv, de vaknar inte upp. De hittas i bilar, de hittas nere på parkeringsplatser, särskilt på 

sina favoritplatser, som är på  idrottsfälten runt om i världen. De dör, unga människor faller 

ihop dödaoch de sopar [dem under] mattan." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171916 

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

    Vi ser just nu de högsta dödstalen vi någonsin sett. 

    Livförsäkringschefen avslöjar att dödsfallen har ökat med 40 % bland arbetande människor: 

"Något som vi aldrig tidigare hört talas om" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171912 

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

https://www.redvoicemedia.com/2022/06/government-data-there-was-never-a-pandemic-89-page-document-proves-covid-measures-were-all-fake/
https://www.redvoicemedia.com/2022/06/government-data-there-was-never-a-pandemic-89-page-document-proves-covid-measures-were-all-fake/
https://t.me/covidvaccineadveffect/171843
https://t.me/OPFreedom/34081
https://t.me/OPFreedom/34065
https://t.me/covidvaccineadveffect/171914
https://t.me/covidvaccineadveffect/171916
https://t.me/covidvaccineadveffect/171912


    Geneve, Schweiz: Föräldrar tillverkar kartongkistor som var och en representerar ett 

barn som dog till följd av det experimentella vaccinet Covid-19 💉 

https://t.me/InfoNewsWorld/15158 

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

    Pfizers vd, Albert Bourola, säger att det är deras dröm att minska befolkningen med 

50 procent 2023!    

https://t.me/OPFreedom/34046 

Notering av mig: Pfizer är utåt sett ett läkemedelsbolag (medel som läker). Här säger 

Bourola att ”deras dröm är att minska befolkningen med 50 procent 2023!!!!!!??????”. 

DET BORDE  RÄCKA ATT VISA DETTA FÖR  DE SOM  GODTROGET  FORTSÄTTER  

ATT TA DET BIOVAPEN SOM  PFIZER  PRODUCERAR OCH MARKNADSFÖR?    

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

    2 juli 2022 

Israels folk i Jerusalem skanderar "Criminal Criminal, Criminal Criminal, Criminal, 

Criminal," mot Albert Burley, VD för Pfizer, eftersom han hedrades efter att ha mottagit 

"Genesis" 

https://t.me/InfoNewsWorld/15179 

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

   ” Quackccine”-kliniken i Toronto är helt tom! = Mer framgång! 

https://t.me/News_3Dto5D/5287 

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

    Om du vill att världen ska återgå till vad den en gång var, sluta att lyda. Så här går 

det till! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171602 

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

    Den svenska statstelevisionen tar nu upp att Läkemedelsverket rapporterat över tio 

gånger så många biverkningsrapporter än normalt sedan injektionerna mot Covid-19 

inleddes. Kritik av sprutorna har av myndigheter som bland annat MSB betraktats som 

konspirationsteorier, och har av allt att döma renderat intresse från personer kopplade till FOI, 

men nu för SVT fram att det i 450 fall var minst en av biverkningarna som varit angiven som 

dödsorsak. 

https://twitter.com/Sverigebilden08/status/1540786597402009600 

Ovan länk måste kopieras och sättas och sökas via sökmotor (ex. Google) 

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

    Den danska generaldirektören för Sundhetsstyrelsen Sören Broström har 

tillkännagett att det var ett misstag att låta danska barn ta sprutorna mot 

förkylningsviruset SARS-CoV-2.  
    Myndighetens avbön gjordes i en intervju med danska TV2 och står i bjärt kontrast till det 

bud som kom från amerikanska hälsomyndigheten FDA, som den 17 juni godkände injicering 

av sexmånaders bebisar med experimentella mRNA-injektioner från Pfizer och Moderna. Det 

var i mitten av juli förra året som danska barn mellan 12-15 år uppmanades av de danska 

myndigheterna att ta de experimentella läkemedlen, och senare på hösten rekommenderade 

man även barn mellan 5 och 11 år att ta sprutorna. I Sverige rekommenderas dock fortfarande 

alla barn och vuxna från 12 års ålder att ta sprutorna och även särskilda grupper av barn i 

åldrarna 5-11 år. 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-

vaccinere-boernene-erkender-brostroem?cid=_soco%3Atw%3A4%3Anews%3A%3A%3A 

 

https://epochtimes.se/Danska-sundhedsstyrelsen-Det-var-ett-misstag-att-vaccinera-barn 

Notering av mig: Källa, Swebb TV Nyheter 29/6-22 

https://t.me/InfoNewsWorld/15158
https://t.me/OPFreedom/34046
https://t.me/InfoNewsWorld/15179
https://t.me/News_3Dto5D/5287
https://t.me/covidvaccineadveffect/171602
https://twitter.com/Sverigebilden08/status/1540786597402009600
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem?cid=_soco%3Atw%3A4%3Anews%3A%3A%3A
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem?cid=_soco%3Atw%3A4%3Anews%3A%3A%3A
https://epochtimes.se/Danska-sundhedsstyrelsen-Det-var-ett-misstag-att-vaccinera-barn


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

    Dr. Judy Mikovits: Planen är att injicera mänskligheten med cancervirus. 

    "De har gjort det här under de senaste 40 åren... ta aldrig en ny chans" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171697 

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

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

    Bom 🔥🔥 Våra läkare talar sanning nu.. det är på tiden. 

Panik bland byråkratin och politiska parasiter är på väg att äga rum, big time. 
https://t.me/covidvaccineadveffect/171924 

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

    Inspirerande och berörande novell om vänlighet. 

    Du skördar vad du sår. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171834 

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

2/7-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

     Session, Corona Investigative Coimmittee, 110 med: 

Karen Kingston - bioteknikanalytiker och med-juridisk rådgivare med över 20 år av 

erfarenhet av att driva storsäljande kommersialiseringsinsatser för medicinsk 

utrustning och receptbelagda terapier. 

Ägare av Varitage Strategies (sedan 2014) 

Hon var tidigare Cardiovascular Sales Representative för Northeast Region (NY) på Pfizer. 

Det handlar om en spädbarns- och småbarnsstudie av Pfizer: 

"Det är statistiskt och kliniskt omöjligt att genomföra en 

klinisk prövning som kommer att bevisa att ett vaccin kommer att vara effektivare än ett barns 

naturliga immunsystem." 
(6) Karen Kingston | Session 110: Revisiting (odysee.com) 

Notering av mig: Reiner Fullmich säger här att detta kan vara de mest uppenbara bevisen 

mot Pfizer. Hon har dokument som visar att de brutit mot lagen.  

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

    Kanadas frihetskämpar har börjat sin marsch i huvudstaden. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171484 

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

PROTEST i OTTAWA, KANADA: Sånger om "Trudeau's got to go" 

https://t.me/LIVANDU/17042 

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

    Faucian Lockdowns: Terapeuter talar emot den kränkande och ovetenskapliga 

behandlingen av barn 

    Sarah Waters, psykoterapeut och utövare av terapeutisk föräldraskap: "Det är inte för sent 

att se till att dessa policyer ALDRIG tillfogas våra barn igen. Att använda de unga som 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171697
https://t.me/covidvaccineadveffect/171924
https://t.me/covidvaccineadveffect/171834
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-110-Karen-Kingston-Odysee:7
https://t.me/covidvaccineadveffect/171484
https://t.me/LIVANDU/17042


mänskliga sköldar för att skydda de vuxna på detta sätt är kränkande och ovetenskapligt; det 

får aldrig vara upprepas." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171398 

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

    Fauci fick Covid-19 igen efter att ha tagit Pfizers Paxlovid – drogen som kostade USA 

10,5 miljarder dollar. 
Fauci fick Covid-19 igen efter att ha tagit Pfizers Paxlovid - drogen som kostade USA 10,5 miljarder 
dollar - NewsVoice 

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

    EU-tillsynsmyndigheter varnar för att boosters kan förstöra immunförsvaret. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171336 

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

    Big Pharma har stora juridiska problem! 

    Den berömda medborgarrättsadvokaten Robert Barnes ansluter sig till Pfizers 

whistle blower Brook Jackson. 

VSRF (Vaccine Safety Research Foundation) veckouppdatering. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171267 

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

    Den konservative parlamentsledamoten Pierre Poilievre sällar sig till veteranen James 

Topp när hans Marsch för frihet anländer till Ottawa. 
(368) Conservative MP Pierre Poilievre joins 'March to Freedom' - YouTube    

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

     Christine Anderson MEP (Member of European Parlament) talar vid Northern Light 

Convention. 

    Northern Light Convention blev en stor framgång med fler än 25 talare. Politiker, 

advokater, ekonomer, vetenskapsmän, författare, hälso- och sjukvårdspersonal och aktivister 

samlades för att brainstor. 

Notering av mig: För den som har tid: Detta är en sann redogörelse för hur EU fungerar 

och vad de har på gång bakom ryggen på oss. 

Detta är värt att lyssna på, alla Europeer borde veta detta. 
Christine Anderson MEP on the Northern Light Convention (rumble.com) 

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

    Greg Hunter från USAWatchdog.com intervjuar Dr. David Martin, den främsta 

experten på det pågående folkmordet som just nu sker.  

    En rättstvist startar 21/6-22 (denna intervju är inspelad innan detta datum).  
700 Million Worldwide Will Die from CV19 Vax by 2028 – Dr David Martin (rumble.com)     

Notering av mig: För den som har tid: I denna intervju ges alla data som talar för att de som 

pushat dessa biovapen, sannolikt om en rättvis domare dömer, kommer att förlora. 

Detta är värt att lyssna på, han har koll på alla patent sedan slutet av 1990 talet. Han har 

följt detta och varnade tidig om vad han såg. 

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

    Österrike avskaffar lagen om vaccintvång. 

    En av de mest häpnadsväckande inskränkningarna i den personliga friheten till följd av 

coronapandemin var Österrikes obligatoriska vaccinering och mycket kraftfulla bestraffning 

av de som inte vaccinerade sig. Omikron medförde dock att inga straff utkrävdes, och nu 

avskaffar Österrike lagen. De medger också att den skapat stor splittring. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/235 

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

    Den australiensiska regeringen har erkänt att covid-19-vaccinet ledde till minst 79 000 

biverkningar och erbjuder nu ersättning till de allvarligt skadade. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171398
https://newsvoice.se/2022/06/fauci-covid-paxlovid/
https://newsvoice.se/2022/06/fauci-covid-paxlovid/
https://t.me/covidvaccineadveffect/171336
https://t.me/covidvaccineadveffect/171267
https://www.youtube.com/watch?v=pgJJmq7Ap7Y
https://rumble.com/v1acl63-christine-anderson-mep-on-the-northern-light-convention.html
https://rumble.com/v1acoaa-up-to-100-million-will-die-from-cv19-vax-by-2028-dr-david-martin.html
https://t.me/lakaruppropetbmln/235


https://t.me/covidvaccineadveffect/171058 

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

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

    Frankrike. En imponerande hyllning till vaccinationsoffren ägde rum i Nice. 
  Stadsborna reste en enorm minnestavla på gatan. Det representerar människorna som dog på 

grund av Covid-vaccinerna. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15079 

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

    Masspsykoser och totalitarism FÖRLORAR ALLTID! 

    Dissidenter, oliktänkande – ”kättare” – fyller en viktig funktion för att bryta mänskliga 

masspsykoser. Det förklarar professor Mattias Desmet i en ny intervju. Till slut raseras 

massformationen, och de som protesterade mot den kommer ut på andra sidan som nya 

människor ännu mer i kontakt med ”livets innersta väsen”. Avvikarna utgör en inneboende 

grindvakt för mänsklighetens etiska principer. 

    Det är etikprofessor Julie Ponesse från The Democracy Fund som intervjuat Mattias 

Desmet, professor i klinisk psykologi, som Swebbtv Nyheter skrivit om innan. 

Desmet har förklarat den masspsykos, eller massformation, som uppstått bland människor 

under covid-19 och ”vaccineringen”. 

Och han har goda nyheter. Historien visar nämligen att massformationer alltid rasar samman. 

Detsamma gäller den totalitära transhumanism och teknokrati som vissa nu försöker upprätta. 
https://nyheter.swebbtv.se/masspsykoser-och-totalitarism-forlorar-
alltid/?fbclid=IwAR2mf4cd1P9ayXlwzm6ZGl85BUaO88LhxE2IqXfXCQbmWArbCI0Ej__nkDs 

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

    1 300 Southwest Airline Pilots protesterar mot otillräcklig lön, Texas Airport 

Mer än 1 300 piloter från Southwest Southwest Airline höll strejkvakter på en flygplats i 

Dallas och sa att de är överarbetade och underbemannad av flygbolaget. 

    Protesten ägde rum i Dallas. 

Piloterna klagar över att de inte kan prata om skadorna många av dem lider av efter den 

påtvingade COVID-vaccinationen, och den höga risken för denna situation, sjukskrivningar 

och brist på piloter. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15064 

 
1,300 Southwest Airlines pilots protest pay, hours at Texas airport (nypost.com) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Bryssel, Belgien 26 juni 2022. 

"White March" av Brysselmedborgare i protest mot obligatorisk vaccination av alla arbetare i 

det belgiska sjukvårdssystemet. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15060 

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

    Krönika skriven av Max Winter om frihetsmanifestationen den 20e Augusti. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/171058
https://t.me/InfoNewsWorld/15079
https://youtu.be/9EayvrXlaPs?t=3129
https://nyheter.swebbtv.se/professor-valutbildade-mer-sarbara-for-masspsykoser/
https://nyheter.swebbtv.se/masspsykoser-och-totalitarism-forlorar-alltid/?fbclid=IwAR2mf4cd1P9ayXlwzm6ZGl85BUaO88LhxE2IqXfXCQbmWArbCI0Ej__nkDs
https://nyheter.swebbtv.se/masspsykoser-och-totalitarism-forlorar-alltid/?fbclid=IwAR2mf4cd1P9ayXlwzm6ZGl85BUaO88LhxE2IqXfXCQbmWArbCI0Ej__nkDs
https://t.me/InfoNewsWorld/15064
https://nypost.com/2022/06/21/1300-southwest-airlines-pilots-protest-pay-hours-at-texas-airport/
https://t.me/InfoNewsWorld/15060


    "Vi lever i en tid där våra mest grundläggande rättigheter inskränks dagligen. Detta sker på 

ett sätt som de flesta människor inte reagerar på. Då det subtilt har blivit en del av våran 

vardag." 
Max Winter: "Stå upp för yttrandefriheten" - FrihetsNytt 

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

    Nysläppta e-postmeddelanden från regeringen från början av februari 2020 avslöjar 

att ytterligare hemliga telekonferenser ägde rum bland en grupp forskare finansierade 

av Fauci under pandemins tidiga dagar. 

    Hittills kände vi till den hemliga telefonkonferensen den 1 februari som hade 

sammankallats av Fauci. Vi visste också att forskare vid telefonkonferensen den 1 februari 

privat drog slutsatsen att viruset med största sannolikhet kom ut från Wuhan-labbet. Och vi 

visste att den 4 februari hade dessa vetenskapsmän skrivit en artikel som avfärdade teorin om 

labbläckage. 

    Vad vi inte visste är att samma forskare fortsatte att ha hemliga telefonkonferenser för att 

diskutera virusets ursprung även efter att de skrivit sin artikel. I minst två av dessa 

konferenser deltog Fauci själv. 

    De nya e-postmeddelandena erhölls av transparensgruppen US Right to Know, men  (som 

nu är normen för Freedom of Information Act-förfrågningar från den federala regeringen) är 

e-postmeddelandena nästan helt redigerade. 

    Men genom att kombinera de nyligen släppta e-postmeddelandena med andra e-

postmeddelanden som släpptes tidigare, kan vi nu sätta ihop en uppdaterad tidslinje för 

händelser efter den första hemliga telefonkonferensen den 1 februari. 
Newly Released Emails Reveal Crucial Details of Fauci’s Efforts to Cover Up the Origins of the 
Pandemic | Truth Over News (theepochtimes.com) 

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

     Pfizer och Moderna har ett problem som de har svårt att komma runt, om inte FDA 

(Food and Drug Administration) slutar md att tillämpa riktig vetenskap och börjar att 

låtsas att de håller på med vetenskap. 

    Videon är c:a 5 minuter och värd att höra. 

https://t.me/PeterMcCullough/1273 

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

    Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt att utbrottet av monkeypox i flera 

länder inte utgör ett hot mot folkhälsan av internationell oro "för närvarande", enligt 

WHO: s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus och International Health Response 

(IHR) Emergency Committee. 

WHO bestämmer Monkeypox inte ett internationellt hot mot folkhälsan "för närvarande" 

(ntd.com) 

Notering av mig: Jag tror inte att de vågar! 

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

    Dr. Zelenko kräver avrättning av alla inblandade i brott mot mänskligheten 💉�💀 

    Jag håller med Dr Zelenko. Alla som pushat det experimentella injektionerna på 

allmänheten borde dömas till döden. 

    Miljontals liv har förstörts. Miljontals människor har dödats. Små barn faller ihop och dör 

varje dag. Det här är de värsta brotten i historien. 

https://t.me/covidbc/3380 

Notering av mig: Enligt vad jag vet så är det som gjorts/görs brott mot Naumburg koden och 

det renderar i dödsstraff. 

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

    18.6.2022 | Dr Mark Trozzi om statistik över covid-vaccin: 

"Inom de första 3 månaderna var 3% av människorna döda. 28% skadades permanent. 

https://frihetsnytt.se/max-winter-sta-upp-for-yttrandefriheten/
https://www.theepochtimes.com/mkt_app/newly-released-emails-reveal-crucial-details-of-faucis-efforts-to-cover-up-the-origins-of-the-pandemic-truth-over-news_4518133.html
https://www.theepochtimes.com/mkt_app/newly-released-emails-reveal-crucial-details-of-faucis-efforts-to-cover-up-the-origins-of-the-pandemic-truth-over-news_4518133.html
https://t.me/PeterMcCullough/1273
https://www.ntd.com/who-determines-monkeypox-not-an-international-public-health-emergency-at-present_799709.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-06-27
https://www.ntd.com/who-determines-monkeypox-not-an-international-public-health-emergency-at-present_799709.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-06-27
https://t.me/covidbc/3380


Det bästa Pfizer kunde göra var att säga att det dödade 3 % av människorna inom 3 månader." 

    Data som Pfizers känner till eller borde känna till. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15027 

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

    Den danska hälsostyrelsen medger att det var ett misstag att vaccinera barn mot 

covid 

https://t.me/RWMaloneMD/3494 

Notering av mig: Detta har MD. Robert Malone lagt ut på sin Telegran, så jag antar att det 

bär trovärdiga nyheter. 

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

25/6-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    OTROLIGT!: Vid dagens kongressvittnesmål medger Dr. Deborah Birx att Biden-

administratörens påståenden om vaccinets effektivitet var baserade på "hopp" och inte 

på vetenskap. 

https://t.me/RWMaloneMD/3483 

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

    Dr. Död: Vad kommer världen att tycka om Tony 'The Science' Fauci om och när allt 

detta lägger sig? 

    Lara Logan: "Vad många läkare har sagt till mig och underrättelsepersoner och 

biovapenspecialister ... är att Fauci i grund och botten kommer att bli känd som den största 

massmördaren i historien när vi väl får hela sanningen och när vi väl kommer till andra sidan 

av detta." 

https://t.me/TheWorldNewsSource/130 

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

    MEP Cristian Terhes: 

    ”Syftet med det gröna certifikatet var att "domesticera" EU-medborgarna till 

efterlevnad och underkastelse.” 

Tal i Europaparlamentet, en dag innan omröstningen om att förlänga det gröna certifikatet 

med ett år till - 22 juni 2022. 

 
(365) The Green Certificate's purpose was to “domesticate” the EU citizens into compliance and 
submission - YouTube 

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

    MEP Cristian Terhes utmanar Vera Jourova angående påståendet att EU:s digitala 

Covid-certifikat "inte har tvingat människor att vaccineras". 

    Han konfronterar även EU-kommissionen över dold information i relation till gröna 

certifikat och vaccinbiverkningar. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/170165 

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

   "Vaccinerna har inte  varaktiga (håller inte länge), och de är inte bra på att blockera 

infektioner." Bill Gates 

 

    Så vad gör de? 

    Många många människor motverkades för att ha sagt exakt detta under de senaste 2 åren, 

men nu är det inte "desinformation". 

https://t.me/covidvaccineadveffect/170102 

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

    Vikki Spit, basist i rockbandet Spit Like This, har fått ett skadestånd på 120 000 pund 

(motsvarar 1,5 miljoner SEK) efter att hennes blivande make avlidit två veckor efter att 

https://t.me/InfoNewsWorld/15027
https://t.me/RWMaloneMD/3494
https://t.me/RWMaloneMD/3483
https://t.me/TheWorldNewsSource/130
https://www.youtube.com/watch?v=BBFdnjjPy_A
https://www.youtube.com/watch?v=BBFdnjjPy_A
https://t.me/covidvaccineadveffect/170165
https://t.me/covidvaccineadveffect/170102


ha fått Astra Zenecas covidvaccin. Fästmannen Lord Zion var 48 år gammal när han avled i 

maj 2021, paret hade planerat för bröllop till sommaren samma år. 

 

Detta är det första ärendet i Storbritannien med så högt skadestånd och kommer att bli 

prejudicerande. I intervjun som vi länkar till påpekas att hade detta varit i USA, hade 

skadeståndet blivit minst 30 miljoner dollar (motsvarar 300 miljoner SEK).   

https://t.me/lakaruppropetbmln/227 

 
(363) Covid: Vikki Spit receives first Covid vaccine damage payment in UK - YouTube 

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

     Intervju med WHO wistelblower Astrid Stuckelberger 

     I det här avsnittet pratar Astrid och jag om WHO:s verkliga plan och vad som händer med 

pandemifördraget, som stoppades för tillfället. Är det fortfarande ett hot och vad betyder det 

för medlemsländerna globalt? Vad kan vi som individer göra för att påverka politiknivån? Hur 

kan vi ändra berättelsen? 
Former WHO Employee, Dr Astrid Stuckelberger on the "Pandemic Treaty" and What's Really in the 
Shots? - NewsVoice 

Notering av mig: Från c:a 54:30 berättar hon om hur vi kan skydda oss själva och läka från 

injektionerna och den potentiella utsöndringen (shedding), som sprids från injicerade, och 

förbli friska under dessa kritiska tider. 

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

Chefen för Bayers läkemedelsavdelning medger att mRNA-vaccinerna är genterapi 

    “Om vi hade undersökt för 2 år sedan om folk var villiga att ta gen- eller cellterapi och 

injicera det i din kropp hade vi förmodligen fått 95% avslag.” 
Chefen för Bayers läkemedelsavdelning medger att mRNA-vaccinerna är genterapi - NewsVoice 

Notering av mig: Ja, men det var ju ingen som informerade att det var genterapi eller 

genförändrande terapi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

INFORMED CONSENT???????????????????? 

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

     I Peru tas 5G-antenner ner eftersom allmänheten har blivit medveten om deras faror. 

Vad kan vi göra? Dela informationen, fortsätt dela, fortsätt prata, fortsätt gå med i grupper, 

engagera dig. 

https://t.me/News_3Dto5D/5110 

Notering av mig: Här avviker jag från det jag brukar rapportera om. Men jag gissar att flera 

av er även insett faran med och hur de tänker använda 5G. Så det är Goda Nyheter att man 

börjat reagera i något land, till att börja med. 

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

    Allt fler av de som dör med covid-19 är injicerade med några av de experimentella 

injektionerna.  
    Detta visar en veckorapport från Folkhälsomyndigheten som publicerades den 17 juni. 

Totalt rapporteras 25 fall ha dött med corona under vecka 21 varav endast en var oinjicerad. 

Detta innebär att 96 procent av de avlidna hade tagit det så kallade vaccinet. Trots att det 

nästan uteslutande är vaccinerade som avlidit så har inte detta påverkat myndighetens 

inställning till de nödgodkända preparaten. Statsepidemiolog Anders Lindblom säger i ett 

uttalande att injektionerna mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig mot svår sjukdom 

och död och uppmanar befolkningen att ta de påfyllnadsdoser som erbjuds. Myndigheten vill 

dock inte tala om hur många av de som intensivvårdats som varit injicerade och hur många 

som varit oinjicerade. 

(Kan höras från 08:23, videon nedan) 

 

https://t.me/lakaruppropetbmln/227
https://www.youtube.com/watch?v=-Kiko_Ifm3c
https://newsvoice.se/2022/06/who-astrid-stuckelberger-pandemic-treaty/
https://newsvoice.se/2022/06/who-astrid-stuckelberger-pandemic-treaty/
https://newsvoice.se/2022/06/bayer-mrna-vacciner-genterapi/
https://t.me/News_3Dto5D/5110


https://swebbtv.se/w/rNrqjML1QchsM843xJ1gL4 

 

https://nyheter.swebbtv.se/96-procent-av-coviddoda-ar-vaccinerade/ 

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

    Långa strukturer av vävnad i avlidna vaccinerade människor har återkommande 

hittats av de som balsamerar i USA. 
Doktor Ariana Love redogör för vad dessa består av på Stew Peters show. 

Långa strukturer av syntetisk nanoteknik baserad på dels biologiskt och syntetiskt material, 

växer fram i den mänskliga kroppen. Materialet är halvledande och magnetiskt och kan 

kopplas upp via mikrovågsstrålning . Ett av patentet är framtaget hos det finska bolaget 

Nokia. En del av teknikerna är framtagna för att behandla cancer. Men varför detta injiceras i 

friska människor är fortfarande oklart. 

(Kan höras från 06:16, videon nedan) 

https://swebbtv.se/w/6KdyTx57PDQEFLhKe5WsgC 

 

Stew Peters Show 

https://www.redvoicemedia.com/2022/06/human-umbilical-cord-being-injected-in-kids-

tissue-scaffolding-technology-in-covid-jab/?utm_source=right-rail-trending 

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

    Delta på fredag för en filmvisning av Infertility: A Diabolical Agenda 

    Dr Andrew Wakefield, Robert F. Kennedy Jr. och Children's Health Defense har släppt en 

ny ögonöppnande film  

(https://childrenshealthdefense.org/press-release/dr-andy-wakefield-and-childrens-health-

defense -filmer-annonserar-premiären-av-infertilitet-en-diabolisk-agenda/)  

som avslöjar Världshälsoorganisationens "befolkningskontrollexperiment". 

https://t.me/kulturfrihet/1546  

 
Newsroom (worldcouncilforhealth.org) 

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

    MEP Cristian Terhes "Syftet med det gröna certifikatet var inte att bekämpa Covid, 

utan att införa ett digitalt tyranni, kalla era parlamentsledamöter att rösta den 23 juni 

MOT att förlänga certifikatet med ett år till. Vi valdes av folket i EU-parlamentet. att 

stifta lagar för folket, inte mot dem”. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/169964 

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

    Människor i Tyskland på gatorna i Hannover, Leipzig, Pforzheim, Sachsen, Ost 

Thuringen, Bad Durkheim i protest "För frihet, inte diktatur". Protester pågår dagligen 

i hela Tyskland och slutar inte! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14913 

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

    Dr Clare Craig avslöjar hur Pfizer vridit sina kliniska prövningsdata för små barn. 

    Den här 4 min. videon borde vara obligatorisk visning för alla föräldrar som överväger att 

vaccinera sina barn. 

    Dr. Clare Craig från HART-gruppen förklarar den kliniska prövningen som används för att 

motivera att vaccinera barn. 

    HART-gruppen är en grupp högt respekterade oberoende läkare och forskare. I den här 4-

minutersvideon förklarar Dr. Clare Craig, medordförande i HART-gruppen, den kliniska 

prövningen som användes för att motivera att vaccinera våra barn. Hon är bestört. 

https://swebbtv.se/w/rNrqjML1QchsM843xJ1gL4
https://nyheter.swebbtv.se/96-procent-av-coviddoda-ar-vaccinerade/
https://swebbtv.se/w/6KdyTx57PDQEFLhKe5WsgC
https://www.redvoicemedia.com/2022/06/human-umbilical-cord-being-injected-in-kids-tissue-scaffolding-technology-in-covid-jab/?utm_source=right-rail-trending
https://www.redvoicemedia.com/2022/06/human-umbilical-cord-being-injected-in-kids-tissue-scaffolding-technology-in-covid-jab/?utm_source=right-rail-trending
https://childrenshealthdefense.org/press-release/dr-andy-wakefield-and-childrens-health-defense%20-filmer-annonserar-premiären-av-infertilitet-en-diabolisk-agenda/
https://childrenshealthdefense.org/press-release/dr-andy-wakefield-and-childrens-health-defense%20-filmer-annonserar-premiären-av-infertilitet-en-diabolisk-agenda/
https://t.me/kulturfrihet/1546
https://worldcouncilforhealth.org/newsroom/
https://t.me/covidvaccineadveffect/169964
https://t.me/InfoNewsWorld/14913


    Den enda slutsatsen du kan dra efter att ha sett den här videon är att de som driver FDA, 

CDC och medlemmarna i de externa kommittéerna som godkänner dessa vacciner antingen är 

helt inkompetenta eller helt köpta. 
BOMBSHELL: Dr. Clare Craig Exposes How Pfizer Twisted Their Clinical Trial Data for Young Children 
(rumble.com) 

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

    5 EU parlamentsledamöter kräver Ursula von der Leyens omedelbara avgång och 

anklagar henne för kriminell verksamhet. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/169706 

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

    Dr. Naomi Wolf: Media och FDA är medskyldiga till massmord. 
    "1200 vuxna dog på tre månader; FDA visste det, och 3700 kvinnor förlorade sina barn 

bara genom att man iscensatte  mRNA-vaccinet ... Du måste förstå att dessa enheter inte 

längre är ansvariga gentemot det amerikanska folket. De är fullständigt ägda av sådana som 

Pfizer, som är ett globalt företag med nära band till Kina." 

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

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

    Rand Paul ”sätter tänderna” i Frauci igen. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/169501 

Notering av mig: Detta är inte första gången som Fauci ljuder eller inte vill svara på frågor 

inför kongressen. Han vet nog att han ligger risigt till. 

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

    Detta hittades i en avliden vaccinerad människa. 

    Kan du tro att så stora främmande strukturer bildas inuti kropparna på de 

"fullvaccinerade"? 

    Enligt de som balsamer har de aldrig sett den här typen av propp tidigare i en avliden 

människokropp. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/169376 

     

Hela videon 
Brighteon 

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

https://rumble.com/v18s66i-bombshell-dr.-clare-craig-exposes-how-pfizer-twisted-their-clinical-trial-d.html
https://rumble.com/v18s66i-bombshell-dr.-clare-craig-exposes-how-pfizer-twisted-their-clinical-trial-d.html
https://t.me/covidvaccineadveffect/169706
https://t.me/covidvaccineadveffect/169501
https://t.me/covidvaccineadveffect/169376
https://www.brighteon.com/2cc9879d-4ffa-4473-a01a-0e42fff370ba


    I det här avsnittet av MSOM (Making Sense Of the Madness) har Sean Morgan en 

exklusiv intervju med rättegångsadvokaten Reiner Fuellmich som har lett en modell av 

Grand Jury med hundratals experter och vittnen. Sean frågar Reiner om var det juridiska 

ansvaret ligger och Reiner ger en lång lista över medskyldiga organisationer och industrier. 

    Reiner ger också sitt perspektiv på kriget i Ukraina. Dr. Fuellmich säger vilka jurisdiktioner 

som är mest sannolikt att bli framgångsrika när folk väckt talan, inklusive USA och Indien. 

Om det inte fungerar är det dags att starta våra egna jurisdiktioner. 

    Se det här avsnittet för att få insikt i vem som ligger bakom den stora återställningsagendan 

och vad deras plan är från en av dagens ledande internationella röster i motståndet mot 

medicinskt tyranni. 
Grand Jury Vs. The Deep State with Reiner Fuellmich - MSOM Ep. 520 | American Media Periscope 

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

    Jonathan Gilthorpe är mycket oroad över att WHO enväldigt vill styra all 

pandemibekämpning. 

    Han är en engelsman som är medlem i Bio-Medico Legala Nätverket. Han är docent i 

cellbiologi och har arbetat i London och vid Stanford i USA och sedan 2008 har han sin 

arbetsplats i Umeå. Gilthorpe uttryckte häromdagen i ett två minuters anförande till WHO sin 

kritik mot att organisationen vill styra all pandemihantering i framtiden. Några dagar efter 

anförandet blev docenten intervjuad av Alex Williams på Thinking Slow. 

    Han pekar på att de började med detta arbete redan för flera decennier sedan, att det är en 

politisk organisation, en minoritet i expertpanelen om vaccination har medicinsk utbildning  

och WHO finansieras av många organisationer med särintressen, inte minst i vaccinindustrin. 

Om WHO:s förslag hade varit genomförts före pandemin, hade även Sverige tvingats införa 

lockdown. Konsekvensen av förslaget är alltså att alla världens nationer överger sitt 

självbestämmande i denna fråga. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/222 

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

    Satir om: 

    The World Economic Forum Young Global Leaders Program! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/169077 

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

15/6-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

     Skitbra musikvideo med Ole Dammegard och Mo Anton, med ett budskap. 
(359) Ole Dammegard & Mo Anton - Wake Up (From Prison To Paradise) - YouTube 
 

    Ole Dammegards Hemsida 
Ole Dammegard, Author at Light On Conspiracies - Revealing the Agenda 

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

    8th session of the Grand Jury Proceedings 

    Court of Public Opinion 

    Topic: Closing Arguments 

https://t.me/covidvaccineadveffect/168730 

Notering av mig: Detta är slut argumenten för Grand Jury. Detta gäller att få de sex 

anklagade vidare för att kunna fällas i domstol. Christian Drusten, Anthony Fauci, Tedros, 

Bill Gates, Pfizer ocg Blackrock. Det sista slutargumenteringen (som ni hittar via länken) 

med Leslie Manookian innehåller en hel del goda nyheter. 

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

https://americanmediaperiscope.com/grand-jury-vs-the-deep-state-with-reiner-fuellmich-msom-ep-520-2/
https://t.me/lakaruppropetbmln/222
https://t.me/covidvaccineadveffect/169077
https://www.youtube.com/watch?v=ae0FRG9Bn3c
https://lightonconspiracies.com/author/heartglow93/
https://t.me/covidvaccineadveffect/168730


 
Notering av mig: Justin Trudeau är/påstår sig vara vaccinerad 4 ggr. på ett år och har själv 

gått ut med att han nu har covid igen för andra gången. Behöver man veta mer om att 

injektionerna är en ineffektiv produkt? 

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

    Elena Malmefeldt: WHO vill snabbare kunna omstarta hela lockdown- och  

restriktionscirkusen. 

    Världshälsoförsamlingen (WHA) är det forum genom vilket Världshälsoorganisationen 

(WHO) försöker styra de 194 medlemsländerna. Det är världens högsta organ för hälsopolitik 

och består av hälsovårdsministrar från medlemsstaterna. 
Elena Malmefeldt: WHO vill snabbare kunna omstarta hela lockdown- och restriktionscirkusen - 
NewsVoice 

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

                                              

    VACCINSKADOR. Miljontals människor över hela världen har drabbats av 

biverkningar av Covid-19-injektionerna. Den globala kampanjen #CanWeTalkAboutIt 

syftar till att starta en dialog och bryta tystnaden kring Covid-19 vaccinets skada och orsakad 

död. 
Lanseringen av den internationella kampanjen CanWeTalkAboutIt för de injektionskadades 
rättigheter - NewsVoice 

 
Global Social Media Campaign to Support Covid-19 Vaccine Injured - NewsVoice 

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

    MEP Christine Anderson: "Varför ger sig inte EU-parlamentet på Trudeau?  
    Och ”skriker ut” om de kränkningar av mänskliga rättigheter han håller på med? Åh, 

vänta... eftersom EU är helt i linje med globalisternas sjuka, "Brave New World agenda" 

gapar de  bara på regeringar som faktiskt respekterar frihet, demokrati och rättsstatsprinciper." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167856 

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

    Skräckgalleriet (07.06.2022 Berlin) 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167839 

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

    Det är så här VI ändrar världen till en hälsosammare och fredligare plats. Oavsett 

vilka ohälsosamma produkter eller åtgärder korrupta företag vill prångla på oss. Kom ihåg att 

https://newsvoice.se/2022/06/restriktionscirkusen-who-frontorganisation-vaccinindustrin/
https://newsvoice.se/2022/06/restriktionscirkusen-who-frontorganisation-vaccinindustrin/
https://newsvoice.se/2022/06/kampanjen-canwetalkaboutit/
https://newsvoice.se/2022/06/kampanjen-canwetalkaboutit/
https://newsvoice.se/2022/06/global-campaign-support-covid-19-vaccine-injured/
https://t.me/covidvaccineadveffect/167856
https://t.me/covidvaccineadveffect/167839


det inte bara är genom de uppenbara annonserna som vill sälja ohälsosamma produkter till 

oss, MSM (MainStream Media) gör sitt i smyg genom att låtsas att de ger oss goda 

sanningsenliga råd. Och ni fattar vikla som ligger bakom media – mer behöver inte sägas! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167832 

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

    Dr Chris Shoemaker: 

    Vi befinner oss i en medicinsk katastrof: Barn har 52 gånger större risk att dö efter 

att ha vaccinerats än ovaccinerade barn 

Och ändå fortsätter regeringarna att driva dessa giftiga skott när de vet att barn dör. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167756 

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

    Dr. Naomi Wolf: 

    ”De ljög medvetet om att vaccinerna är säkra. Detta var överlagt mord.” 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167634 

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

    X-Files, säsong 10, sändes 2016 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167610 

Notering av mig: Detta är lite intressant. Endera är författarna förutseende eller, så är det 

så som sagts i Corona Investigative Committee´, att det är så här de förbereder oss för att vi 

inte ska tycka att det som kommer att ske senare, i den verkliga världen, inte ska verka helt 

otroligt för oss. Och på så sätt är vi redan van vid tanken att det kommer att ske. 

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

    Toronto, Kanada 4 juni 2022. 

Toronto-medborgare protesterar mot immunisering och sanitära pass efter att det 

kanadensiska parlamentet röstade emot att upphäva alla federala mandat!!! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14606 

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

    Leeuwarden, Nederländerna 5 juni 2022. 

Nederländare i Levarden vid en protest under parollen "Inga bönder, ingen mat".... 

Protesten stöddes också av lastbilschaufförer från den holländska frihetskonvojen och 

militärveteraner.... Makten tillhör folket! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14605 

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

    Steyr, Österrike 5 juni 2022. 

Österrikare i Steyr demonstrerar mot vaccinationer, sanitetskort och alla 

hälsorestriktioner!!! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14604 

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

    Warszawa, Polen 4 juni 2022. 

Människor i Polen i Warszawa under en stor protest mot alla hälsorestriktioner och 

undertecknandet av ett avtal mellan den polska regeringen och WHO !!! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14603 

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

    En av världens största flygplansoperatörer stäms, på grund av sitt vaccinkrav. 

Åklagaren säger till NTD News att de också kommer att ge sig på/gå efter alla de stora 

flygbolagen. 
https://www.youtube.com/watch?v=pThpK4-CIrI&ab_channel=NTDSverige 

Notering av mig: Dessa stämningar kommer att hjälpa övriga världen!!!! Och jag har sett på 

ett annat ställe att man kommer att stämma, så många som, 20 stycken flygbolag. 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/167832
https://t.me/covidvaccineadveffect/167756
https://t.me/covidvaccineadveffect/167634
https://t.me/covidvaccineadveffect/167610
https://t.me/InfoNewsWorld/14606
https://t.me/InfoNewsWorld/14605
https://t.me/InfoNewsWorld/14604
https://t.me/InfoNewsWorld/14603
https://www.youtube.com/watch?v=pThpK4-CIrI&ab_channel=NTDSverige


    Obama erkänner experiment. 

"Kliniskt testad på miljarder människor runt om i världen". 

Obama sprider sanningen; alla har deltagit i en experimentell klinisk prövning. 

https://t.me/InfoNewsWorld/14583 

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

    Dr Paul Marik @DrPaulMarik, en av de mest publicerade läkarna i intensivvården, 
granskar data från Storbritannien och Israel som visar att påtvingad massvaccinering inte 

fungerar alls och gör det värre för dem som drabbas av sjukdomen.  

    Det är lättare för de som är vaccinerade att få covid än de som är ovaccinerade. Så dessa 

produkter är inte säkra och inte effektiva. 

 https://t.me/PeterMcCullough/1085 

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

    Ett centralt klipp från Per Shapiros intervju häromdagen med magistern i 

biomedicin, Anette Stahel.  

    Här berättar Anette Stahel om att i Pfizers studie av Corminaty från hösten 2020, och som 

FHM stöder sig på och som ledde till villkorligt godkännande, var det över tre gånger 

vanligare med skador och symtom i vaccingruppen än placebogruppen och förekomsten av 

allvarliga skador och symtom var nästan tre gånger högre för de vaccinerade jämfört med de 

som fått placebo. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/201 

 

Hela intervjun: 
(358) Folkets Radio - Kritisk analys av Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömning av C19-vaccin - 
YouTube 

Comirnaty = Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccin 

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

    Medicare-data: 50-procentig ökning av dödligheten av alla orsaker för ett ingripande 

som är tänkt att rädda liv? 

    Steve Kirsch: "Hur kan du förklara en 50% ökning av dödligheten av alla orsaker efter att 

vaccinerna och boosterna startade? Det är problemet. De kan inte förklara det. Du kan inte 

förklara en 50% ökning av dödligheten av alla orsaker efter att ingripandet (att ge vaccin som 

”lösning”) som är tänkt att minska dödligheten av alla orsaker startade. De vill inte förklara 

det. Det är därför de aldrig kommer att visa dig Medicare-data." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167434 

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

    Detta händer när en utbildad person pratar med en läkare om vacciner. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167282 

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

    Bolsonaro (Brasiliens president) släpper flera sanningsbomber om Covid-vaccinet. 

https://t.me/goddek/1736 

Notering av mig: Som ni säkert sett i tidigare inlägg så är ju Brasilien ett av flera länder son 

hotar med att lämna WHO. 

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

4/6-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Gravida mödrar fick inte veta:  

    Pfizers påstående att injektionen var säker för gravida kvinnor var baserad på en partisk 

studie av franska råttor. 

    Naomi Wolf: "Läkarna som drev studien var aktieägare eller anställda i Pfizer och 

BioNTech." 

https://t.me/InfoNewsWorld/14583
https://t.me/PeterMcCullough/1085
https://t.me/lakaruppropetbmln/201
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://t.me/covidvaccineadveffect/167434
https://t.me/covidvaccineadveffect/167282
https://t.me/goddek/1736


   Nu rapporterar DOD (US Department of Defense) -data om en ökning med 80 % av 

medfödda missbildningar. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167233 

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

    Medborgare i Padua, Italien simulerar begravningen av hälsominister Roberto 

Speranza: 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167201 

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

    Lyssnar man på Klaus Schwab så tvivlar man inte på att WEF (World Economic 

Forum) ligger bakom försöket att överta världen. 

    Vem gjorde denna arroganta stolle till kung av världen? Han gör stora antaganden om att vi 

alla är totala dumma idioter och kommer att fåraktigt kommer att följa med. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167199 

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

    Per Shapiro fortsätter att gräva. Han har intervjuat Anette Stahel, filosofie magister i 

biomedicin och en av författarna till artikeln som Läkaruppropet publicerade om att 

Folkhälsomyndigheten 2021 felaktigt flyttade över 919 avlidna i covid-19 och som 

vaccinerats till gruppen ovaccinerade. 

   Annette Stahel har skärskådat den enda studie som ligger till grund för 

Folkhälsomyndighetens rekommendation till allmänheten att vaccinera sig med Pfizers 

covidvaccin Corminaty. Hon anser att studien är mycket svag och att den dessutom visar att 

vaccingruppen drabbas av cirka tre gånger fler komplikationer än kontrollgruppen (som inte 

fick vaccinet).  

 

    Anette Stahel är starkt kritisk till Folkhälsomyndighetens agerande båda gällande den 

bristfälliga studien av Pfizers vaccin och deras generella information till allmänheten om 

covidvaccinen. 
(352) Folkets Radio - Kritisk analys av Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömning av C19-vaccin - 
YouTube 

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

    Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, vd för den europeiska läkemedelsjätten 

PharmaMar, har anklagats av polisen för att ha blivit falskvaccinerad mot covid-19. Dr 

Sousa-Faro har fastnat i en skandal i Europa som involverar människor som läggs till i det 

nationella immuniseringsregistret i utbyte mot stora summor pengar, med många av dem 

bekanta ansikten. 

    Polisen hävdar att Sousa-Faro arrangerade att injiceras med en saltlösning istället för en 

Covid-19-vaccination och betalade tusentals dollar för att få sitt namn tillagt i Spaniens 

immuniseringsregister, vilket bekräftats av poliskällor och rapporterats av El Periodico de 

Espana. 

    Dr Sousa-Faro är bland mer än 2 200 kändisar och europeiska eliter på listan som 

upprättats av den nationella polisen över dem som falskt vaccinerats mot Covid. 
Police charge big pharma boss with falsifying his Covid vaccination status -- Society's Child -- Sott.net 

Notering av mig: ”Eliten” vill inte ta detta bio vapen, de vet vad det är. 

Denne nyhet kommer från Dr. David Martin och kan antas vara sann. 

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

    WHO tvingas till förödmjukande reträtt 

    Förutom Afrika avvisade Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika, Iran och Malaysia 

också "reformerna" och sa att de skulle lämna WHO helt och hållet istället för att underkasta 

sig det nya fördraget. 
WHO Forced into Humiliating Backdown - Pauline Hanson's One Nation 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167233
https://t.me/covidvaccineadveffect/167201
https://t.me/covidvaccineadveffect/167199
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://euroweeklynews.com/2022/02/16/spanish-actress-investigated-for-buying-fraudulent-covid-pass/
https://www.sott.net/article/468242-Police-charge-big-pharma-boss-with-falsifying-his-Covid-vaccination-status
https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown


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

    MASSIV SEGER: WHO drar tillbaka 12 av 13 ändringsförslag till IHR - Afrika 

säger nej 

    Även om många har kritiserat tanken på att ge upp nationens suveränitet, lämnade Biden-

administrationen 13 ändringsförslag som skulle ge WHO makt under ett hot mot folkhälsan. 

Medan Biden-administrationen kan stödja en sådan idé, var WHO tvungen att tillfälligt dra 

tillbaka 12 av de 13 ändringsförslagen på grund av motstånd från flera afrikanska nationer. 

    På tal om den nya utvecklingen var Dr. Naomi Wolf, som kan ses i videon i länken nedan, 

inte så chockad över att Afrika vände sig bort från WHO. Hon sa: "Kredit till afrikanska 

nationer. De vet vad slaveri är, och de vet vad det innebär att bli koloniserad. Vi kommer inte 

att lämna över vår suveränitet." De sa: 'Vi vill inte påskynda det här; vi vill sakta ner det här´, 

och menar, inte just nu. Vilket betyder aldrig." 
https://t.me/covidvaccineadveffect/167004 

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

    WHO:s försök att sälja ut vår medicinska självbestämmanderätt misslyckades 

    Afrika [47 stater], Brasilien, Brunei, Namibia, Bangladesh, Ryssland, Malaysia, Indien, 

Kina och Iran motsatte sig de föreslagna ändringarna. Både Ryssland och Brasilien antydde 

att det kan välja att lämna WHO helt och hållet. 
Benn Swann: WHO:s försök att sälja ut vår medicinska självbestämmanderätt misslyckades - 
NewsVoice 

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

   DR. DAVID E MARTIN GER EXPLOSIV OCH HÄPNADSVÄCKANDE 

INFORMATION VID KANADENSISKT ZOOM-MÖTE 

    ” Vi har tre olika brottsbekämpande myndigheter, som faktiskt arbetar med oss nu på det 

allra första åtal mot en av de sociopater som utlöste detta globala terrorkampanj. Och du 

kommer att få höra mer om det från nu och till den 26 maj.” 

    ”Detta är inte en folkhälsosituation, det är inte ens en vetenskapssituation.” 

 

    ”Det här är ett fall av mord, det är inte ett fall av sjukdom, det är inte ett fall av pandemi, 

det här är ett fall av mord. Och de människor som levererar och är ombud för  morden är i 

själva verket de som bär i sjukhusrockar, om de bar något annat som t.ex. huvtröja skulle de 

kallas mördare, men just nu kallar vi dem läkare.” 
DR. DAVID E MARTIN GIVES EXPLOSIVE JAW DROPPING INFORMATION IN CANADIAN ZOOM 
MEETING (rumble.com) 

Notering av mig: Här har vi ytterligare en otroligt hoppingivande video. DR. DAVID E 

MARTIN säger att han aldrig säger något i en video om han inte kan backa upp det med 

bevis. 

Han har bevis att man i USA och Kanada har utfört ”Gain of Function” trots att detta, i 

dessa båda länder, är olagligt. Fauci och andra är delaktiga i detta och det finns inget att 

diskutera, de har begått brottslig handling!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

DET ÄR VÄRT ATT LYSSNA PÅ ALLT HAN SÄGER!!! 

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

    Jair Bolsonaro... Brasilien kommer inte att underteckna WHO:s pandemiavtal... 

kommer inte tvinga vaccinera medborgare... helt episka scener 🔥🔥🔥 

    Detta är folkets kärlek till den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro. 

    Han lyssnade på sitt folk, vägrade att påtvinga injektioner under några som helst 

omständigheter, vägrade att underteckna pandemifördraget. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/166254 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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/ 
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