
DEL 5 
 

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. 

 

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

30/7-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    43% av föräldrarna i USA kommer inte att covidvaccinera sina småbarn 
43% av föräldrarna i USA kommer inte att covidvaccinera sina småbarn - NewsVoice 

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

    TUTA, TUTA! Italienska bönder samlas i Piemonte, sänder ett tydligt budskap mot 

Agenda 2030 

    Medborgare dök upp på kvällen för att visa sitt stöd med mat, öl och musik. 

https://t.me/JohnDurham45/229 

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

    These people crack me up so much. She's hilarious! 

https://t.me/News_3Dto5D/5529 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Rickard Ennos, professor i ekologisk genetik i Edinburgh, hävdar i denna intervju att 

det utifrån statistik i Skottland nu är visat att vaccinen dödar. 

    Han har tittat på överdödligheten, och konstaterar att den ökade 12-14 veckor efter 

påbörjad vaccinering i olika åldersgrupper. Enligt Ennos finns det två möjliga orsaker till 

överdödligheten: att människor inte sökte vård eller vaccinen. 

    Han ställde därför upp en hypotes. Om boosterdosen skulle ge samma överdödlighet i 

respektive åldersgrupp efter ett lika långt tidsspann, skulle det tala starkt för kausalitet, alltså 

ett orsakssamband. Detta var precis vad som skedde. 
(2) Watch | Facebook 
 
https://t.me/lakaruppropetbmln/331 

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

    Fox Newa, Tucker Carlsson 

    Den dramatiska ökningen av antidepressive medel (SSRI preparat) går hand i hand 

med ökad statistik av våld, skolskjutningar och självmord. 
    Statistik från 1991 till 2018 visar på en 3000% ökning av utskrivning av antidepressiva 

medel. Samma prion 35% ökning av självmord trots att man marknadsför att dessa medel ska 

minska självmord. De skriver själva att dessa biverkningar kan uppstå: Ångest, agitation, 

irritabilitet, fientlighet, aggressivitet, impulsivitet, mani etc. Det som här räknats upp är sådant 

som detta medel påstås förhindra. 

    Läkemedelsindustrin spenderade 4,5 miljarder på annonsering i nationell TV under 2020. 

Pfizer spenderade mer på annonsering under 2020 än vad de spenderade på utveckling och 

forskning. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/179345 

Notering av mig: I slutet av videon får vi se en mängd nyhetskanaler som sponsras av Pfizer. 

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

Notering av mig: Här är tre klipp som är en indikation på att de just nu har fattat vad de 

ställt till med och försöker backa (och troligen rädda sitt eget skinn). Detta genom att förneka 

vad som tidigare sagts eller att säga att man redan innan visste, det som de  tidigare förnekat, 

och som andra har varnat för hela tiden . 

 

    FAUCI,   YESTERDAY (25/7-22): "I didn't recommend locking anything down." 

 

    FAUCI,  IN OCTOBER 2020: "I recommended to the president that we shut the country 

down." 

https://t.me/JohnDurham45/197 

 

    Fauci: “...we need to study it (the vaccine) more…” 

    Detta säger han nu, efter att man tvingat och lurat miljoner människor att ta dessa 

experimentella injektioner. Hur kunde de göra detta utan att veta långtidseffekterna? 

 

    Deborah Birx, f.d Vita Husets Covid Response Director: ”Jag visste att dessa vacciner 

inte skulle skydda mot infektion. Och vi överdrev dessa vacciner och gjorde människor 

oroliga... ...låt oss vara väldigt tydliga, 50% av de som dog av omikron var alla vaccinerade...” 

https://t.me/covidvaccineadveffect/177551 

 

    Råttor flyr från skeppet: bedragaren Fauci skriver om historien om sin bluff och ljuger 

fräckt om sin position angående karantän och vad han gjorde och vad han inte gjorde. 

    "I didn't recommend locking anything up." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/177556 

https://www.facebook.com/watch/?v=1249282625903140
https://t.me/lakaruppropetbmln/331
https://t.me/covidvaccineadveffect/179345
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https://t.me/covidvaccineadveffect/177556


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

    David Icke ".....om de meddelar att något kommer att hända och tillräckligt många 

inte kommer att göra det, då kommer det inte att hända." 

    Så enkelt är det. Eliten vet detta och är livrädda för att ett tillräckligt antal människor snart 

ska vara vakna för vad som verkligen händer. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/177532 

Notering av mig: Intressant och sant resonemang som visar hur vi ska kommer bort från 

tyrannerna. 

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

    DET ÄR BARA REN TEATER. 

    Så fort alla fotografer är färdiga så åker maskerna av. Tänk också på att de som står framför 

dessa politiker är journalister och pressfotografer. Är det inte lite underligt att de inte 

rapporterar om detta bedrägeri? 

https://www.bitchute.com/video/050wepM5YpzN/ 

 

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

    Publicerad 23 juli 2022 

    Tusentals brittiska demonstranter översvämmar Londons gator för att stödja dem 

som dödats eller skadats av injektionerna. 

    "Vem är vi här för? DE VACCINSKADADE!" 
Thousands of British Protesters Flood the Streets of London to Support Those Killed or Injured by the 
Jab (rumble.com) 

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

     

    Första gången publicerad den 25 juli 2022. 

    Journalisten Sonia Elijah berättade 22 juli i advokaten Reiner Fuellmich Stiftung 

Corona Ausschuss (betyder ungefär Utskottet för coronastiftelsen) om den senaste 

informationen från de nära 4 000 sidorna som släpptes om Pfizers covidvaccin i början 

av juli. Efter ett domstolsbeslut förra året måste Pfizer delge tusentals nya sidor om 

studien en gång i månaden. 

    Brook Jackson arbetade i september 2020 för Ventavia, ett företag som för Pfizers räkning 

utvärderade studierna för deras covidvaccin. Jackson upptäckte grava oegentligheter på 

Ventavia och anmälde detta till FDA 25 september, och blev samma eftermiddag avskedad. 

Hon blev sedan en klassisk visselblåsare, då hennes och andras vittnesmål uppmärksammade 

stort genom ett reportage i BMJ 2 november 2021. 

    De uppgifter som släppts från Pfizers studie hösten 2020 och senare utvärdering bekräftar 

visselblåsarens uppgifter. Pfizer har inte följt de säkerhetsregler som gäller vid studier för en 

ny substans utan regelmässigt förvanskat resultaten. 

    Vi illustrerar detta med fyra bilder från Elijahs föreläsning 22 juli. Alla handlar om de 

första dokumenten som släpptes, och som rörde 3-månadersuppföljningen av vaccineringen 

med Pfizers vaccin (vaccineringen från dec 2020 - feb 2021. 

    1. Totalt hade biverkningar rapporterats för 42 086 personer, och av dessa fall var könet 

okänt i 2 990 fall, åldern okänd i 6 876 fall och utfallet okänt i 9 440 fall. Det är extremt höga 

siffror gällande bristfällig dokumentation. 

    2. 1 228 personer rapporterades döda efter vaccineringen. Detta kände Pfizer till i slutet av 

feb 2021. men en hög chef inom Pfizer hävdar 12 april 2021 att de nu har data som visar att 

ingen dött av enbart vaccinet. 

    3. 1 403 fall av allvarliga hjärtkärlbiverkningar, 136 ledde till döden, och 50 % av 

biverkningarna inträffade < 24 h efter administreringen av vaccinet, vilket innebär mycket 

hög sannolikhet för kausalitet (ett direkt orsakssamband). 

https://t.me/covidvaccineadveffect/177532
https://www.bitchute.com/video/050wepM5YpzN/
https://rumble.com/v1dcg5p-thousands-of-british-protesters-flood-the-streets-of-london-to-support-thos.html
https://rumble.com/v1dcg5p-thousands-of-british-protesters-flood-the-streets-of-london-to-support-thos.html


    4. 270 rapporter om graviditetsbiverkningar, men för hela 238 av dessa, 88 %, redovisas 

inget resultat.  

    Utöver detta visade Elijah data från de senast släppta dokumenten. Två exempel på 

felaktigheter: 

    1. När Pfizer i New England Journal of Medicine 10 dec 2020 publicerade studien som låg 

till grund för ansökan om nödgodkännande så redovisades 2 avlidna i vaccingruppen, men 

Elijah har hittat ett tredje fall, som utlämnats. Det handlar om en 72-årig man som svimmade 

26 okt 2020 och avled 11 nov samma år. Det framgår av dokumenten att dödsorsaken är 

okänd och oklart om obduktion genomförts.  

    2. En 48-årig kvinna fick efter dos 1 fyra kraftigt förstorade lymfkörtlar och onkologen på 

sjukhuset bedömde att den troligaste orsaken var vaccinet, försöksledaren för Pfizers studie 

höll med men läkemedelsbolaget bedömde att det inte fanns något samband med vaccinet. 

https://www.bitchute.com/video/uUZhEKGf7Tdn/ 

 

https://t.me/lakaruppropetbmln/325 

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

    Läkare kräver omedelbar avstängning av 5G-nätverk. Den senaste informationen har 

visat en koppling mellan 5G och nya "vacciner" eller operativsystem. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15573 

Notering av mig: Nu får vi se om våra politiker visar intresse för dess befolkning och vidtar 

undersökningar, lyssnar på de som vet och tar del av de studier som redan finns. Blundar de 

för detta, ja, då vet vi att de inte bryr sig om dess befolkning! 

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

    Föräldrar trycker tillbaka mot Pharma och FDA och håller sina barn långt bort från 

dessa covid-jabs 

    EUA (Emergency Use Authorization) -godkännanden betyder ingenting när 98 % av 

föräldrarna ställer sig upp och säger "inte för mitt barn." 
    Del Bigtree: “Folk vaknar upp. Det här är så fantastiska nyheter. Och jag känner hemskt för 

de 2% (300 000) av barnen; Jag tror att de har blivit misshandlad av sina föräldrar på grund av 

deras bristande förståelse. Det är en oaktsam handling. Men ärligt talat, det faktum att 98% av 

barnen har undvikit detta. Föräldrarna håller på att vakna. Det är ett bevis på det ögonblick vi 

nu befinner oss i." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/177053 

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

    Negativ effekt: Hur många vaccinerade personer blir smittade för varje ovaccinerad 

individ?  
    Dr. Harvey Risch: "[Enligt brittiska folkhälsodata] var frekvensen av symtomatisk 

infektion i varje åldersgrupp ungefär tre gånger högre hos de vaccinerade än de 

ovaccinerade." 

https://t.me/InfoNewsWorld/15563 

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

    Kooky Jane Goodall antydde vid WEF att alla våra problem skulle lösas om jordens 

befolkning minskade med 90%. 

https://t.me/RWMaloneMD/3958 

Notering av mig: Jordens befolkning var ungefär 500 miljoner och det är c:a 10% av dagens 

befolkning. 

Jag har länken till YouTube videon här under för att visa att denna typ av propaganda 

censureras inte av YouTube! 

https://www.youtube.com/watch?v=S8RrOYK1Sx4&ab_channel=LGBNews 

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

https://www.bitchute.com/video/uUZhEKGf7Tdn/
https://t.me/lakaruppropetbmln/325
https://t.me/InfoNewsWorld/15573
https://t.me/covidvaccineadveffect/177053
https://t.me/InfoNewsWorld/15563
https://t.me/RWMaloneMD/3958
https://www.youtube.com/watch?v=S8RrOYK1Sx4&ab_channel=LGBNews


 

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

    VEM ÄR TEDROS? EN PÅMINNELSE OM HANS SMUTSIGA BAKGRUND 

https://t.me/covidvaccineadveffect/176685 

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

    Corona Investigative Committee´, Session 113 

    Renate Holzeisen - Advokat och ekonom, Italien 

    Handla om: 

    Rapporterar om en anmärkningsvärd Cautelar-order (brådskande förfarande på grund 

till överhängande irreparabel skada) av en italiensk domare angående COVID 19-injektion 

(inaudita altera parte). Florens regionala domstol upphävde avstängningen av en psykolog 

(som var föremål för obligatorisk vaccination) på utmärkta grunder. Domaren 

identifierar uttryckligen mRNA-injektionerna som experimentella ämnen som enligt 

nuvarande vetskap sannolikt inte kommer att bryta infektionskedjorna. 

Själva rättegången är satt till september. 

 

Reiner Fuellmich reaktion är att han tror att detta kan bli ett avgörande domstolsfall. 
(2) Renate Holzeisen | Session 113: Mycelium (odysee.com) 

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

    Depression: Studie tyder på att depression inte orsakas av lågt serotonin 

    Intervju med professorn som gjort studien. 

(7) Depression: Study suggests depression is not caused by low serotonin - YouTube 

Notering av mig: Ännu ett medicinskt bedrägeri som kommer upp till ytan. Läkemedels 

industrin kommer att få det hett om öronen. 

Jag tar med detta, även om det inte rör de experimentella injektionerna, för allt bedrägeri 

som uppdagas inom läkemedelsindustrin kommer till slut att få kolossen att falla. 

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

    Headliners: Serotonin "inte nyckeln" till depression enligt ny forskning 
(7) Headliners: Serotonin 'not the key' to depression according to new research - YouTube 

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

    Tom Cruise hade rätt om antidepressiva medel 

    Efter att studien kom ut som slog ner som en bomb som visar att antidepressiva inte gör 

någonting, och faktiskt gör problemen värre, dök en gammal intervju (från 2005) med Tom 

Cruise upp igen där han förklarade varför antidepressiva inte fungerar.  
(7) Tom Cruise Was Right About Anti Depressants - YouTube 

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

    Psykiatriska droger kan ofta kopplas till masskjutningar 

https://t.me/covidvaccineadveffect/176685
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-113-Renate-Holzeisen-Odysee-final:7
https://www.youtube.com/watch?v=b9CbUhLA8b4
https://www.youtube.com/watch?v=rWvH7j_lTaQ
https://www.youtube.com/watch?v=CcBQ05nh-vY


    Kopplingen mellan psykiatriska läkemedel och antidepressiva läkemedel och 

masskjutningar verkar vara obestridlig, säger Ben Swann, i sin senaste rapportering. 
Psykiatriska droger kan ofta kopplas till masskjutningar - NewsVoice 

Notering av mig: Här är vad som händer när man undertrycker ett mentalt problem med 

piller. 

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

    DETTA ”VACCIN” KOMMER ATT BLI KÄNT SOM DET STÖRSTA BROTT 

NÅGONSIN SÄGER CHRISTINE ANDERSON 

https://t.me/covidvaccineadveffect/176139 

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

    1 minut av COMEDY GULD 😂💉🙈 

    Men oroa dig inte, apkoppor kommer att vara annorlunda. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/176115 

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

    The Canadian Freedom Convoy🇨🇦 7/23/22 

https://t.me/OPFreedom/34681 

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

    Kanadensare skanderar "Inga bönder, ingen mat!" framför det nederländska 

konsulatet till stöd för holländska bönder. 

https://t.me/OPFreedom/34680 

 

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

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

    Evil Ursula announcing the Great Reseat… 

https://t.me/covidvaccineadveffect/176094 

 

    Några av de länkar om Ursula von der Leyen (EU Kommissionens Ordförande) som jag 

tidigare haft med: 

 

    5 EU parlamentsledamöter kräver Ursula von der Leyens omedelbara avgång och 

anklagar henne för kriminell verksamhet. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/169706 

 

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

https://newsvoice.se/2022/07/psykiatriska-droger-kan-ofta-kopplas-till-masskjutningar/
https://t.me/covidvaccineadveffect/176139
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https://t.me/OPFreedom/34681
https://t.me/OPFreedom/34680
https://t.me/covidvaccineadveffect/176094
https://t.me/covidvaccineadveffect/169706
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 

 

    EU:s Watchdog anklagar Ursula von der Leyen för "administrativa 

missförhållanden" och beordrar henne att överlämna hemliga texter hon skickat till 

Pfizers vd Albert Bourla. 
https://t.me/suppressedtruth/39570 

 
Notering av mig: Ursula von der Leyen, EU Kommissionens Ordförande, gift med  

Heiko von der Leyen. Han är medicinsk chef för det amerikanska bioteknikföretaget 

Orgenesis som är specialiserat på cell- och genterapi.  

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

    Ju mer du vet: Reuters ägs av "Thomson Reuters". Som i sin tur är majoritetsägt av 

Blackrock. Pfizer ägs också av... Blackrock. Så när du ser Reuters säga att Pfizer inte 

gör något fel, och båda ägs av samma personer. 
https://t.me/covidvaccineadveffect/176087 

Notering av mig: Om jag förstått det rätt så tar de flesta media sina nyheter från Reuters. 

Jag har inte kollat det som påstås ovan, men en sak är säker, MainStreem Media tar inte 

nyheterna från verkligheten! 

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

    DET ÄR OLAGLIGT - NUREMBERGSKODEN - TVÅNGEN AVSLUTADE- 

MÅSTE SE OCH LÄRA - DELA!! 

    mRNA-vacciner har aldrig använts på människor tidigare. Det är per definition "mänskligt 

experimenterande" Nürnbergkoden: Artikel 6, sektionerna 1 och 3. Vaccinationer som 

påtvingas PÅ NÅGOT SÄTT, INKLUSIVE ATT TA RÄTTIGHETER FRÅN 

MÄNNISKOR, strider till 100 % mot Nürnbergkoden. Att hota människor med restriktioner 

för att inte ta vaccinet är påtvingande! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/176082 

 

https://www.fullyliveacademy.com/attorneygeneraldocument 

 

https://www.davidmartin.world/ 

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

24/7-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Det är dags för ett GLOBAL event som INTE KAN ignoreras! 

    Titta och dela - det är dags för världen att förenas! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/174059 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Medan du distraherades av Boris avgång, har den brittiska regeringen i tysthet släppt 

en rapport som bekräftar att 94 % av alla dödsfall i covid-19 sedan april har varit bland 

de vaccinerade. 

    "En rapport som i tysthet släpptes av den brittiska regeringen bara timmar innan 

premiärminister Boris Johnson tillkännagav sin avgång visar att dödsfallen med covid-19 

bland den trippelvaccinerade befolkningen i England har ökat dramatiskt under de senaste 

månaderna, medan de har minskat dramatiskt bland den ovaccinerade befolkningen. 

    De senaste siffrorna visar att den vaccinerade befolkningen i England stod för chockerande 

94 % av alla Covid-19-dödsfall i april och maj, och 90 % av dessa dödsfall var bland den 

trippel-/fyrdubbelvaccinerade befolkningen. 

Advokat Dr Reiner Fuellmich 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/414 

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

    VIDEO: Modernas VD erkänner att han patenterade Covid-19 Spike Protein 2016 

    Modernas VD Stephane Bancel fumlade när han fick frågan varför COVID-19 visade sig 

innehålla en gensekvens patenterad av hans företag tre år före pandemin. 
Brighteon 

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

    Corona Investigative Committee´, Session 113 

    Sonia Elijah (undersökande journalist) 

    Ämne som tas upp: 

    Analys av interna mejl från politiker till EMA: 

    -Pfizers vd Albert Bourla satte själv press på EMA visar tillgängliga, privata mejl. 

    -Oron för vaccinsäkerhet visade sig ha undertryckts veckor innan villkorligt 

marknadsförings- godkännande, av rädsla för politiskt bakslag. 

    -Lägre satta krav av produktionskvalitetsstandarder för att mRNA-injektionsprodukter ska 

klara ”kontrollen”. 

    -Risken för okontrollerad avvikande proteinbildning av skadade mRNA-strängar var 

tidigare känd och inte noggrant utvärderad! 

    -Redan känt om främmande partiklar i partierna innan villkorligt godkännande. 

-Intressekonflikter på EMA: Chef var tidigare ordförande i läkemedelsindustrin 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/416 

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

    Dr. Reiner Fuellmich avslöjar hela Covid-bluffen från början till slut. (22/7-22) 

    Några citat från Fuellmich (inte ordagrant): 

    -”De (globalisterna) kommer aldrig att kunna vinna.” 

    -”De har all anledning att vara rädda för oss.” 

    -”Folk måste fatta att de försöker döda oss. Man måste förstå att vi har att göra med 

kriminella psykopater. När de förstår detta kommer de att ställa mer frågor och sedan komma 

till rätt slutsats” 

    -”Det finns ingen anledning för vaccinering, det är ingen pandemi, det är en PCR-test 

pandemi.” 

    -”Moderna och Pfizer förändrar gener. Detta har Dr. Peter Mc Collough nyligen visat i en 

studie. 

    -”Dessa, så att säga, vacciner är över huvud taget inte effektiva eftersom man i England och 

Israel hat c:a 92% av de som dör eller läggs in på sjukhus är dubbelvaccinerade och ibland 

även fått 2 boosters. Ovanpå detta kan man ställa frågan är de säkra och i detta fall skulle de 

över huvud taget inge fått användas.” 

    ”-När man tittar på de officiella dödstalen, även om de är underrapporterade, efter att en 

person vaccinerats visar alarmerande siffror. 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/414
https://www.brighteon.com/2495f070-b3a3-4979-97c6-4cb4b863829c
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/416


Globalists want to depopulate Earth - Jerm Warfare 

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

    Fauci medger att covid-19-vacciner inte skyddar “överdrivet bra” – Naturlig 

immunitet överlägset bättre 
Fauci medger att covid-19-vacciner inte skyddar "överdrivet bra" - Naturlig immunitet överlägset 
bättre - NewsVoice 

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

    MSNBCs  (Katy Tur) erkänner att ingen litar på dem och undrar öppet om hon gör 

mer skada än nytta... 

    "Folk litar inte på oss. De tror inte på oss, och det får mig att undra om det här jobbet - som 

jag gör det för närvarande - är effektivt, eller om det gör mer skada än nytta." 

 

    Det är fantastiskt att se de falska nyheterna erkänna att de förlorar! BOM 

https://t.me/covidvaccineadveffect/174532 

 

MSNBC = Microsoft News Broadcasting Company, är en av de fyra stora dygnet runt-

sändande nyhetskanalerna i USA. 

 

Katy Tur 

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

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

  
https://t.me/covidbc/3884                   Så här ser en verklig rebell ut! 

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

    Kändisar mot 💉💉💉 och k0v1d mandaten 👏 
https://t.me/covidvaccineadveffect/175488 

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

 

    Zuckerberg varnar för att COVID-19-vacciner är "experimentella" och "obevisade" i 

en läckt video (men Facebook förbjuder dig om du säger samma sak) 

https://jermwarfare.com/tnt/reiner-fuellmich-covid-scam
https://newsvoice.se/2022/07/fauci-covid-19-vacciner-naturlig-immunitet/
https://newsvoice.se/2022/07/fauci-covid-19-vacciner-naturlig-immunitet/
https://t.me/covidvaccineadveffect/174532
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katy_Tur
https://t.me/covidbc/3884
https://t.me/covidvaccineadveffect/175488


    En läckt video av Meta Platforms, Inc.s vd Mark Zuckerberg visade hur han varnar sin inre 

krets för de obevisade effekterna av Wuhan coronavirus (COVID-19) vacciner som han kallar 

"experimentell genteknologi." 
Brighteon 

Notering av mig: Denna video visar klart och tydligt att Zuckerberg är en hycklare  med 

dubbelmoral och har en dold agenda. 

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

    Hur kunde man effektivt förgifta en hel befolkning utan att de visste det? "Det är 

lätt." - Dr. Mike Yeadon, ex Pfizer VP förklarar för Brian Hooker, Ph.D. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/174177 

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

    Det var en oväntad ökning med 40 % av "all orsak dödsfall" 2021 
(5) There was an unexpected 40% increase in 'all cause deaths' in 2021 - YouTube 

Notering av mig: Denna video är från februari 2022. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Till sist tvingas storebrors myndigheter motvilligt att vakna. Mönstret hos 

makthavare är alltid detsamma, när deras åtgärder utsätts för kritik, ger det initialt 

förnekelse och svartlistning. När kritiken ökar kommer också repressalierna mot 

demonstranter och alternativa medier, eftersom den gamla blundar och sover. 
Trots kraftig ökning av biverkningar av coronavacciner - Ingen samhällsrespons - NewsVoice 

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

    E-postmeddelanden bekräftar varför CDC ändrade definitioner av vaccin, vaccinerad 
E-postmeddelanden bekräftar varför CDC ändrade definitioner av vaccin, vaccinerad (ntd.com) 

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

    Efter att 2 miljarder människor redan har fått det... 

    Fauci: "Det här skulle inte vara första gången, om det hände, att ett vaccin som såg bra ut i 

initialt angående säkerheten faktiskt gjorde människor värre." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/174421 

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

    Dr Paul Marik: ALLT de har sagt är en stor fet lögn 

    "Sanningen kommer så småningom att komma fram; de kan inte dölja den för alltid. Och 

allt de har sagt, allt från masker, lockdowns, social distansering, vaccination, remdesivir, till 

paxlovid, är en stor fet lögn. De har ett verkligt problem med sanningen. Och jag tror att 

amerikaner och människor börjar se igenom dessa lögner." 

https://t.me/JohnDurham45/100 

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

    Vaccinprogrammet är i princip över: "Människor vill inte ha dem!" 

    Dr. Peter McCullough: "Du kommer att se marknadskrafterna dras in. Så många företag har 

släppt vaccinationsmandaten eftersom slutsatsen är att folk inte vill ha dem.  Jag känner ingen 

som vill ha vaccin." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/174496 

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

    Här är hälsokommissionären i New York som försöker förklara varför hon ljög om 

barncovid-statistik för att driva på vaccinering av barn 

https://t.me/DrDavidMartin/294 

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

 

 

Länk till 

Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén med bl.a. Reiner Fuellmich. 

https://www.brighteon.com/29a660d6-2356-4752-9b98-1a44797aa739
https://t.me/covidvaccineadveffect/174177
https://www.youtube.com/watch?v=-GXvV6Pybns
https://newsvoice.se/2022/07/dagens-medicin-biverkningar-efter-coronavaccinationer/
https://www.ntd.com/emails-confirm-why-cdc-changed-definitions-of-vaccine-vaccinated_807016.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-07-12
https://t.me/covidvaccineadveffect/174421
https://t.me/JohnDurham45/100
https://t.me/covidvaccineadveffect/174496
https://t.me/DrDavidMartin/294


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