
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. 

 

 

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

26/8-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Covid-utredningen 2.0 är en tvärpolitisk, icke-parlamentarisk utredning som hölls 

den 17 augusti 2022. Covid-utredningen 2.0 följde på Covid Under Question för att 

förhöra överträdelser av förhållandet mellan läkare och patient och regleringen av 

Australiens hälso- och läkemedelsmyndigheter. 

    Vittnen från en rad olika bakgrunder presenterade personliga och vetenskapliga bevis som 

var chockerande och avslöjande. Förhörsdagen från 08:00 till 19:30 livesändes och 

inspelningar av alla vittnen finns tillgängliga nedan. 
The COVID Inquiry 2.0 - Malcolm Roberts (malcolmrobertsqld.com.au) 
 

https://t.me/covidvaccineadveffect/188550 

mailto:stefan@greenclean.nu
https://www.malcolmrobertsqld.com.au/the-covid-inquiry-2-0/#htoc-dr-pierre-kory
https://t.me/covidvaccineadveffect/188550


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

    Fernando López-Mirones hyllning till alla ovaccinerade – De som stod emot 

utpressningarna 

    OPINION. Följande text (finns via länken) av den biologen Fernando López-Mirones blev 

viral och har översatts till flera språk. Det ursprungligen budskapet, som är skrivet på 

spanska, är en hyllning till alla ovaccinerade, till de som lyckades stå emot 

vaccinförespråkarnas enorma påtryckningar över hela världen under 2 år. NewsVoice 

översatte den populära texten till svenska. 
Fernando López-Mirones hyllning till alla ovaccinerade - De som stod emot utpressningarna - 
NewsVoice 

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

    22 augusti 2022: Indisk skådespelerska och dokusåpadeltagare...Sonali Phogat...död 

vid 42 år efter att ha drabbats av en massiv hjärtinfarkt i Goa. 

    22 juni 2021: Hon tar sin första dos Corona-vaccin på det lokala indiska sjukhuset. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/188348 

Notering av mig: Jag brukar inte ta med denna typ av tragiska händelser, men eftersom hon 

som kändis låter sig filmas för att få andra att ta dessa experimentella injektioner så kan det 

var på sin plats att visa vad kändisar som kavlat upp bidragit till. 

Jag har en Telegram app där man bara lägger ut sådant här, så jag har sett tusentals 

människors ”dödsannonser”eller filmer då de handlöst stupade i backen och dog omedelbart. 

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

    Från Pfizers egna studier ”44% av gravida kvinnor förlorade sina barn under den 

kliniska prövningen!” 

    Detta är från deras egna dokument som offentliggjorts. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/188242 

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

    De (CDC) backar SÅ HÅRT just nu. Vad pågår? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/188226 

Notering av mig: Mer och med sanning kommer ut och de är just nu i panik över hur de ska 

ta sig ur detta. Det gäller inte bara lockdown, det gäller allt de gjort de senaste 30 

månaderna. Allt de har gjort har visat sig och visar sig vara fel 

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

    Folkmassan blir VILD efter att Ron DeSantis kräver att Fauci ska kastas "över 

Potomac" 

    "Och jag är bara trött på att se honom. Jag vet att han säger att han kommer att gå i pension. 

Någon måste ta tag i den där lilla tomten och kasta honom över Potomac!" 

https://t.me/goddek/2074 

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

    Här ser ni bevis på att dessa personer i Australien bryter mot nedan lag.     
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/339 

 Victorian Current Acts 
BROTTSLAG 1958 - SEKTION 22 

Uppförande som äventyrar liv 

En person som utan laglig ursäkt vårdslöst ägnar sig åt ett beteende som utsätter eller kan 

försätta en annan person i livsfara gör sig skyldig till ett åtalbart brott. 

 

Påföljd: Nivå 5 fängelse (max 10 år). 

http://classic.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ca195882/s22.html 

https://www.facebook.com/fernando.lopezmirones/posts/10224681046626919
https://newsvoice.se/2022/08/alla-ovaccinerade-fernando-lopez-mirones/
https://newsvoice.se/2022/08/alla-ovaccinerade-fernando-lopez-mirones/
https://t.me/covidvaccineadveffect/188348
https://t.me/covidvaccineadveffect/188242
https://t.me/covidvaccineadveffect/188226
https://t.me/goddek/2074
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/339
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ca195882/s22.html
http://classic.austlii.edu.au/


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

    Advokat Thomas Renz - Fauci kommer att förlora! 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/337 

Notering av mig: Denna intervju med Renz innehåller mycket bevis, det som komma skall 

vad gäller Fauci. Det är något på gång. 

Renz har tillsammans arbetat hela sommaren med att sammanställa bevis mot bl.a. Fauci. De 

har fått data från flera wistelblowers, data som Fauci hade tillgång till och borde känna till.  

 

Att de oegentligheter som gjorts i USA av Fauci, CDC och FDA är viktikt för hela världen. 

Detta eftersom övriga världen, när de kommit med rekommendationer, refererat till dessa 

lögnaktiga, icke vetenskapliga charlataner. 

 

Charlatan = Person som på ett vilseledande sätt försöker ge intryck av att äga viss (märklig) 

förmåga eller kunskap. (Svensk Ordbok) 

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

    Gatorna i Wellington, Nya Zeeland, fyllda med demonstranter som kräver att deras 

regering fängslas efter år av Covid-tyranni. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/331 

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

    Läkare: Covid-19-vaccinet sätter immunförsvaret ur spel | NTD NYHETER 

    I samband med att Bidenadministrationen uppmanar föräldrar att vaccinera sina små barn 

mot covid-19, diskuterar medicinska experter de potentiella effekterna. NTD:s programvärd 

på The Nations Speaks, Cindy Drukier, talar med dr Paul Alexander. Han är en före detta 

policyrådgivare för covid-19 vid USA:s hälso- och socialdepartement. 
(8) Läkare: Covid-19-vaccinet sätter immunförsvaret ur spel | NTD NYHETER - YouTube 

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

    Vaccinerade personer sprider virus, blir sjuka och dör | NTD NYHETER     
(8) Vaccinerade personer sprider virus, blir sjuka och dör | NTD NYHETER - YouTube 

Notering av mig: Denna video är från 17 nov. 2021, men fortfarande lika aktuell. 

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

    Fauci och CDC(Center for Disease Control and infection) har ett lögnproblem och nu 

har de blivit "fångade med sina byxor nere" 

    "Vi måste undersöka och vi borde låsa in Dr. Anthony Fauci." 

Dr. Anthony Fauci blev NIAID-chef 1984, och under hans 38-åriga regeringstid övervakade 

han de två största folkhälsoproblemen i amerikansk historia, AIDS-epidemin och den 

drakoniska covid-19-responsen. 

    Fauci skulle nog vilja skriva om historien och säga till dig, "Jag rekommenderade inte att 

Lockdowns", men i oktober 2020 sa Fauci något helt annorlunda direkt på video. 

    Så, Fauci har ett lögnproblem. Och han har ljugit så många gånger att han tappat koll på 

dem. 

 

    Nu när han har fastnat i dessa lögner verkar det som om han försöker undvika ansvar och 

meddelade 22/8-22 att han avgår. 
Fauci and the CDC Have a Lying Problem, and Now They've Been 'Caught With Their Pants Down' 
(substack.com) 

Notering av mig: Det berättas även i videon att CDC just nu har panik för att de vet att de 

blivit avslöjade. Dessutom finns en video lite längre ner på sidan där Fauci nyligen säger en 

sak och en helt annan i oktober 2020. 

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

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/337
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/331
https://www.youtube.com/watch?v=gl1ZNX7tL4s&ab_channel=NTDSverige
https://www.youtube.com/watch?v=gtGS9z1Su0c&ab_channel=NTDSverige
https://thevigilantfox.substack.com/p/fauci-and-the-cdc-have-a-lying-problem
https://thevigilantfox.substack.com/p/fauci-and-the-cdc-have-a-lying-problem


                                 
                                              Det är så löjligt löjligt, det finns inga ord. 

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

    Gov DeSantis Takes Down Corporate Media In This New Ad 
Gov DeSantis Takes Down Corporate Media In This New Ad (rumble.com) 

Gov DeSantis = Guvenör i Florida 

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

    Senator Rand Paul säger att han kommer att låta Fauci och co utredas, intervjuas 

under ed och förklara: "Vi kommer att finna sanningen." 

https://t.me/JohnDurham45/593 

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

    CONTINUE TO SPEAK OUT! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/187878 

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

    Bevisen är överväldigande. "Smoking Gun": Ny rapport från försäkringsanalytiker 

bekräftar spåret av döden orsakad av vaccinmandat 
    I mars släppte Edward Dowd en bomb med hjälp av CDC:s egna data för att visa en 84% 

ökning av överdödligheten, tidsmässigt relaterad till införandet av vaccinmandat från 

sommaren till hösten.    
'Smoking Gun': New Actuarial Report Reaffirms the Trail of Death Caused by Vaccine Mandates 
(substack.com) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Byar i Nederländerna som hänger de nederländska flaggorna upp och ner längs vägen 

till stöd för bönder i deras kamp. 

https://t.me/LIVANDU/18476 

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

    Complete the following sentence correctly in the comments below: 

    Klaus Schwab- "Nobody will be safe..." 

https://t.me/goddek/2064 

Notering av mig: Vad har Klaus Schwab WEFs (World Economic Forun) grundare med 

detta att göra? 

Jag vet, men det är ett uppträdande från hans sida som gör min fråga berättigad. Och bara 

detta avslöjar att de, WEF, har en agenda. Om det handlade om hälsa så hade inte han sagt 

detta! 

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

    MODIGA MÄNNISKOR AVSNITT 121 - ANETTE STAHEL 

    Anette Stahel har en magisterexamen i biomedicin. Anette granskar de brister kring Covid- 

19 och den v a c c i n e r i n g vi uppmuntras till. 

https://rumble.com/v1h1n5n-gov-desantis-takes-down-corporate-media-in-this-new-ad.html
https://t.me/JohnDurham45/593
https://t.me/covidvaccineadveffect/187878
https://thevigilantfox.substack.com/p/smoking-gun-new-actuarial-report
https://thevigilantfox.substack.com/p/smoking-gun-new-actuarial-report
https://t.me/LIVANDU/18476
https://t.me/goddek/2064


   Hon går igenom felaktigheter, lögner och troliga lagbrott som svenska myndigheter gjort sig 

skyldiga till. 
(8) MODIGA MÄNNISKOR AVSNITT 121 - ANETTE STAHEL - YouTube 

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

    Här pratar Dr. David Martin om att han funnit det dokument (Appendix C1986 

National Childhood Vaccine Injury Act, Public Law 99-660) som är sammankopplat 

med att vaccinindustrin fick åtalsfrihet för vaccinskador 1986. 

https://t.me/DrDavidMartin/439 

Notering av mig: I detta har han funnit att man inte är fri från skadestånd när det gäller det 

som hänt med de injektioner som påståtts vara säkra och effektiva mot covid. 

    Dessutom har han sett i detta dokument att senaten skatt göra en översyn av detta 

dokument och bestämmelser var tredje år. Detta för att se om bolagen uppfyller sin del av 

avtalet. Detta har senaten inte gjort.  
 

Länk till dokument som han pratar om. 
1986 National Childhood Vaccine Injury Act (Public Law 99-660) - Priorities for the National Vaccine 
Plan - NCBI Bookshelf (nih.gov) 
 
Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) Data | HRSA 
 

Dr. David Martin’s Movie, “ American R/Evolution"  
Special Events — Church of Glad Tidings 

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

    Amsterdam, Nederländerna 21 augusti 2022 

Protesten från holländska bönder har setts av över 50 miljoner tittare tack vare 

Eurosport-kanaler och La Vuelta cykellopp. Höbalarna skickade ett meddelande till 

världen "SOS för holländska bönder"! 

https://t.me/InfoNewsWorld/16144 

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

    Myndigheterna kan inte längre hålla det gömt. Deras lögner och världsomspännande 

censur avslöjas dagligen i mer och mer vakna media 
Awake Media - Blod Clots (odysee.com) 

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

    Australiens eSafety Commissioner och medlem av terrororganisationen WEF, Julie 

Inman Grant, säger att vi behöver en "omkalibrering" av mänskliga rättigheter och 

yttrandefrihet på grund av polarisering. 

    De tar bokstavligen av sina masker. 

https://t.me/goddek/2058 

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

    Sen. Ron Johnson vädjar till alla läkare och sjuksköterskor: "Få ett slut på detta 

vansinne" 

    Han vädjar till läkare som har nekat sina patienter tidig terapi för pandemiviruset, nekat 

vaccinskador/handikapp/dödsfall, ” to come clean ” och erkänna sina misstag och återgå till 

att uppfylla sin hippokratiska ed och plikt att behandla. 
https://t.me/PeterMcCullough/1856 

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

    SR spred felaktiga vaccinsiffror – säger nu att 13 procent på IVA var ovaccinerade 
SR spred felaktiga vaccinsiffror – säger nu att 13 procent på IVA var ovaccinerade – SwebbTV 

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

    Enligt Rabbi ALON ANAVA befinner vi oss i en sorts frivillig förintelse, med 

människor som står i kö för att få sitt nästa vaccin. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwuI596FYac&ab_channel=ModigaM%C3%A4nniskor
https://t.me/DrDavidMartin/439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220067/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220067/
https://www.hrsa.gov/cicp/cicp-data#table-3
https://churchofgladtidings.com/specialevents?sapurl=Lyt6ZGhwL2xiL2V2Lys1Nms1eGhiP2JyYW5kaW5nPXRydWUmZW1iZWQ9dHJ1ZSZyZWNlbnRSb3V0ZT1hcHAud2ViLWFwcC5saWJyYXJ5LmNhbGVuZGFyJnJlY2VudFJvdXRlU2x1Zz0lMkJmdnh
https://t.me/InfoNewsWorld/16144
https://odysee.com/@CoronaVaccineBivirkningerSideeffects:c/Blodclots_300608366_196747436052113_8027589550686980051_n:c?r=FkXT1Uet7viQJwEXXy5UZRhm5u7rEqyK
https://t.me/goddek/2058
https://t.me/PeterMcCullough/1856
https://nyheter.swebbtv.se/sr-spred-felaktiga-vaccinsiffror-sager-nu-att-13-procent-pa-iva-var-ovaccinerade/?fbclid=IwAR08X6nivF2qupQHIugaH87M7m5GebLH1e1KfVmcueg-ri2hrhcegHa0UHE


https://t.me/InfoNewsWorld/16107 

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

    "75 år sedan Nürnbergkoden skrevs" 

    En stor mängd medborgare på Nürnbergs gator vid protesten varnar den tyska 

regeringen för att alla tvångsåtgärder som införs bryter mot Nürnbergkoden. 

    Än i dag fortsätter Nürnbergkoden att påverka de etiska principerna för medicinsk praxis på 

grund av nazistiska brott, den skapades för 75 år sedan vid rättegångarna mot nazistiska läkare 

i Nürnberg! 

https://t.me/InfoNewsWorld/16103 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen 

 

https://codex.uu.se/forskning-pa-manniskor/ 

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

    Ni fortsätter fråga mig om ni ska testa? 

PCR-testet  är falskt, svabbarna är farliga av en mängd olika anledningar. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/187629 

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

    Holländska bönder protesterar 

https://t.me/covidvaccineadveffect/187627 

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

    Tusentals läkare protesterar i Nürnberg 

    Kräver att regeringar följer villkor för samtycke till medicinsk behandling, utan mandat, 

tvång eller diskriminering! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/187590 

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

   
                                                                                                  https://t.me/JohnDurham45/586 

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

    Protest i Melbourne idag, 21/8-22 

https://t.me/LIVANDU/18440 

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

    Seger‼ 

    Robert F Kennedy, Jr. och Del BigTree gjorde det äntligen!! 

    De bevisade att det långvariga påståendet att; "VACCIN orsakar inte autism" är helt        

falskt! Och de har tvingat CDC att ta bort uttalandet från sin hemsida! 

 

CDC kan inte längre hävda att VACCIN INTE ORSAKER AUTISM! 

Eftersom de gör det: 

1980 var autism 1 på 10 000 

1986: Sedan vax-industrin befriades från ansvar och den massiva ökningen av osäkra 

barnvaccinationer började 

https://t.me/InfoNewsWorld/16107
https://t.me/InfoNewsWorld/16103
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen
https://codex.uu.se/forskning-pa-manniskor/
https://t.me/covidvaccineadveffect/187629
https://t.me/covidvaccineadveffect/187627
https://t.me/covidvaccineadveffect/187590
https://t.me/JohnDurham45/586
https://t.me/LIVANDU/18440


1990-talet: autism 1 av 500 

Och hopkok med flera flaskor tillsammans med Tylenol och de ständigt ökande doserna... 

inklusive neurotoxiskt aluminium fortsatte... 

2018: 1 av 36 barn med autism. 

2021: Amerikanska barn kommer att få 72 doser vaccin och det finns över 250 i pipelinen. 

I denna ökande takt beräknas autism vara 1 av 2 barn år 2030!!! 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/319 

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

    Smart tjej tänker utanför boxen 

    Hon hittade ett mycket enklare sätt! 

https://t.me/NTDNews/50842 

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

   
    WEF (World Economic Forum) är                           https://t.me/covidbc/4480 

navet i det biofarmaceutiska komplexet  

som vi noterar i vår bok "Courage to  

Face It". Det är ett syndikat dedikerat  

till nål i varje arm och världsomspännande  

kontroll genom misär och oändliga  

hälsokriser i världen. 

https://t.me/PeterMcCullough/1849 

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

    Kommer livförsäkringen att betalas ut om du har blivit vaccinerad??? 

https://t.me/c/1626184334/97 

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

    Mark Zuckerburg, varnar sina medarbetare och cencurerar samma data när vi 

skriver det på Facebook??????????? 

https://t.me/DrMikeYeadon/412 

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

    The Vaccine Business - Poison, Profit And Corruption 

https://t.me/OPFreedom/35110 

Notering av mig: Detta är en fantastisk dokumentär. Här har man grävt upp data om fusk, 

brott, lögner etc. vad det gäller vacciner över huvud taget. 

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

    Det går inte ihop! Pfizers mRNA-injektionsdosering är probabilistisk. 

Överensstämmelse med etiketten kan inte verifieras. 

    Sasha Latypova, Skribent på Independent | mRNA-bedrägeri - Reglerings- och 

tillverkningsutredningar, 19 augusti 2022, 01:00 
Det går inte ihop! Pfizers mRNA-injektionsdosering är probabilistisk. Överensstämmelse med 
etiketten kan inte verifieras. (trialsitenews.com) 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/319
https://t.me/NTDNews/50842
https://t.me/covidbc/4480
https://t.me/PeterMcCullough/1849
https://t.me/c/1626184334/97
https://t.me/DrMikeYeadon/412
https://t.me/OPFreedom/35110
https://www.trialsitenews.com/p/latypova
https://www.trialsitenews.com/a/it-doesnt-add-up-pfizers-mrna-injections-dosage-is-probabilistic.-conformity-with-label-cannot-be-verified.-057193a9
https://www.trialsitenews.com/a/it-doesnt-add-up-pfizers-mrna-injections-dosage-is-probabilistic.-conformity-with-label-cannot-be-verified.-057193a9


 

https://t.me/PeterMcCullough/1840 

Notering av mig: Denna länk kommer från Peter McCullough så jag förmodar att detta 

påstående stämmer. 

Så här är det med kriminella: De begår det ena misstaget efter det andra. Vi kommer säkert 

att hitta fler oegentligheter och olagligheter. 

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

    Dr Robert Malone stämde den 19 augusti Washington Post och hävdar att uttalanden 

i en artikel om honom är ärekränkande. 
Dr Robert Malone stämmer Washington Post för förtal (theepochtimes.com) 
 

https://t.me/RWMaloneMD/4346 

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

20/8-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Sanningen om vaccinskador från skolbarn. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/186900 

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

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

    Dr. Naomi Wolf: Kriget mot fertilitet: Om du vill förstå Pfizers vd Albert Bourlas 

beteende, läs bara Mein Kampf 

  "Hitler sa, 'Om du bara fortsätter att upprepa lögnen, gör en lögn tillräckligt stor och berättar 

den tillräckligt ofta, kommer folk att tro det'." 

"Han [Bourla] förväntade sig aldrig eller ens låtsades för sig själv att hans jobb var att berätta 

sanningen." 

"Jag har sett 360-graders skadorna på mänsklig fortplantning... Det finns inget att göra än att 

dra slutsatsen att det är en attack mot västvärlden och USA:s förmåga att reproducera sig själv 

i nästa generation." 

https://t.me/InfoNewsWorld/16091 

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

    På 10 månader Pfizer ”vaccine protection” från 100% till nära 0. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/312 

 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/314 

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

    13 juli 2022 

    Regering ger utredare i uppdrag att utvärdera vaccineringen mot covid-19 

    Allt som sänds in hit kommer att diarieföras och kopplas till denna utredning! 

https://t.me/PeterMcCullough/1840
https://www.theepochtimes.com/t-robert-malone
https://www.theepochtimes.com/t-washington-post
https://www.theepochtimes.com/dr-robert-malone-sues-washington-post-for-defamation_4675658.html
https://t.me/RWMaloneMD/4346
https://t.me/covidvaccineadveffect/186900
https://t.me/InfoNewsWorld/16091
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/312
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/314


    Ett tillfälle att skicka rapporter stödda av fakta! 
Socialdepartementet - Regeringen.se 

Notering av mig: Vi får väl se om det är en utredning som är till för att dölja eller visa 

sanningen. 

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

    Militären påstås dölja data om skador från COVID19 vaccinerna, enligt en 

whistleblower. 

    Löjtnant Mark Bashaw har klivit fram för att avslöja hur vaccinskador döljs för 

allmänheten och hur militärens databas som spårar vaccinskador har förändrat data. 

https://t.me/NTDNews/50558 

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

    Se den officiella offentliga releasen av Matador Films nya dokumentär 

"Oinformerat samtycke", presenterad av Librti.com och Vaccine Choice 

Canada. 
    En djupgående titt på berättelsen om Covid 19, vem som kontrollerar den och hur den 

används för att injicera en oprövad, ny teknik i nästan alla människor på planeten. 

    Filmen utforskar hur berättelsen används för att frånta oss våra mänskliga rättigheter 

samtidigt som man väver in effekten av mandat i en djupt kraftfull berättelse om en mans 

tragiska förlust. 

    Hör sanningen från läkare och forskare som inte är rädda för att stå upp mot Big Pharma 

och elitklassen som tjänar på mandat. 

    Manus och regisserad av Todd Harris, Matador Films. 

    "Den här filmen avslöjar att vi har blivit massivt lurade av våra egna regeringar, folkhälsan 

och mainstream media."  

- Ted Kuntz - President - Vaccinval Kanada 

    "Kan inte vänta på att den här filmen ska komma ut. Grov propaganda "kris för de 

oinjicerade" följt av censur, repressalier och totalitär våld mot folket. Jag START!"  

- Dr Peter McCullough - Internist & kardiolog - Professor i medicin 

    "Todd är en briljant filmskapare som har ett unikt sätt att avslöja förödelsen för familjer 

genom mandaten." 

 - Odessa Orlewicz - Partner - Librti.com 

    "Oinformerat samtycke är den mest vetenskapliga och sakliga SANNING som kommit ut 

från Kanada under de senaste 3 åren. Om du är förälder bör detta stå högst upp på din 

visningslista. Det är VERKLIGEN en ögonöppnare. Alla måste se den här filmen!"  

- Amanda Forbes - Children's Health Defense 

    "Detta är den mest kraftfulla dokumentären under Covid-eran."  

- Sherri Strong - Children's Health Defense Kanada 

    Dela denna film - Vår framtid beror på det! 
Uninformed Consent - Official Full Documentary Release - Watch Now! (librti.com) 

Notering av mig: Detta är den absolut bästa dokumentären om detta övergrepp mot 

mänskligheten. OM NÅGON KUNDE ÖVERSÄTTA TILL SVENSKA OCH LÄGGA UT PÅ 

T:EX RUMBLE, så att den blir mer tillgänglig för alla i detta land. 

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

    Intressant att de rapporterar sanningen nu i Australien. 

https://t.me/News_3Dto5D/5682 

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

    Covid-vaccinerna är inte bara ineffektiva, de är också kopplade till ökningen av 

cancer, varnar Dr. Ryan Cole.  

    Dr. Cole förklarar att de data han fick från att observera sina vaccinerade patienter, liksom 

de uppgifter som han fått från onkologer på annat håll, tyder på att vaccinerna är kopplade till 

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://t.me/NTDNews/50558
https://librti.com/view-video/uninformed-consent
https://t.me/News_3Dto5D/5682


immunförändringar. Ett immunförsvar som blir nedsatt kan inte hålla cancertillväxten i 

schack. Läkaren sa också att dödligheten av alla orsaker också är högre hos de vaccinerade.    

    Dr. Cole är en styrelsecertifierad patolog utbildad vid Mayo Clinic, och en VD och 

medicinsk chef för Cole Diagnostics, ett av de största oberoende labben i delstaten Idaho. 

Enligt hans biografi har han 20 års erfarenhet av dermatopatologi och ett särskilt intresse för 

molekylär diagnostik. Dr. Cole är licensierad i stater från kust till kust och betjänar patienter 

och läkare över hela landet genom att tillhandahålla korrekta och snabba diagnoser. 
Brighteon     

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

    Brook Jackson, visselblåsare som avslöjat Pfizers fusk driver nu ett domstollsfall mot 

Pfizer. 

    Hon började sin anställning hos Ventavia den 8 september 2020 som regionchef för Fas 3-

prövningen av Pfizer Covid-19-vaccinet och övervakade två av Ventavias tre kliniska 

prövningsställen. Warner Mendenhall är en advokat på 24 år. Han har mycket erfarenhet av 

att företräda visselblåsare tidigare och är en del av det juridiska teamet som representerar 

Brook Jackson i det aktuella fallet mot Pfizer, angående bedrägeri i den kliniska prövningen 

av covid-19. 

https://t.me/PeterMcCullough/1813 

Notering av mig: Det är en intervju där hon avslöjar allt och man får också reda på hur 

USAs regering ställer sig till saken. 

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

    Från Dr. Simone Gold, AFLD (Amercan Front Line Doctors) som satts I fängelse för 

att tystas! 

    "Tack till alla som har skrivit till mig. Tack till alla som har skickat uppmuntrande ord. 

Tack till alla som har bett för mig.” 

-Dr. Simone Gold 

https://t.me/PeterMcCullough/1812 

 

    Det som händer med Dr Simone Gold borde vara en väckarklocka för nationen. 

    Detta är inte rättvisa. Detta är selektivt åtal och tvång av rättssystemet att tysta 

oliktänkande. 

    Vi måste stå upp och slå tillbaka. 

https://t.me/PeterMcCullough/1811 

Notering av mig: Är detta USA!!!!!!!!!!!?????????????? 

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

    Tiotusentals på Serbiens gator för att försvara traditionella familjevärderingar, 

naturligtvis är mainstreammedia inte intresserade av att rapportera det. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/186517 

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

    Nu säger media att PCR-tester innehåller natriumazid, ett farligt gift för barn och 

vuxna. Oj, jag trodde att det var konspirationsteoretiker att säga det.... 

https://t.me/InfoNewsWorld/16079 

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

    Ny svensk forskning har svart på vitt och bevis för att mRNA förändrar DNA (lever). 

Detta öppnar nya dörrar för rättsliga åtgärder eftersom genteknik är ett brott. 

Konspirationsteoretikernas konspirationsteorin blir nu sann. 

https://t.me/InfoNewsWorld/16056 

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

    Avi Baraks intervju med viral immunolog Dr Jessica Rose 

https://www.brighteon.com/898419ab-e36f-43a5-8700-e0e35b126273
https://t.me/PeterMcCullough/1813
https://t.me/PeterMcCullough/1812
https://t.me/PeterMcCullough/1811
https://t.me/covidvaccineadveffect/186517
https://t.me/InfoNewsWorld/16079
https://t.me/InfoNewsWorld/16056


    Denna och en halv timmes intervju täcker allt från SARS CoV-2-viruset, till VAERS-

systemet och offren för Pfizer, Moderna och Johnson &Johnsons injektioner. 

Det här är kapitlen: 

00:00:00 - Sammanfattning 

00:02:00 - introduktion av Avi Barak  

00:05:05 - introduktion av Dr Rose och hennes bakgrund 

00:09:30 - Om SARS-CoV-2-viruset 

00:18:05 - Om mRNA-tekniken 

00:29:02 - Data från rapporteringssystemet för vaccinbiverkningar  

00:48:38 - Hur CDC ignorerar sina egna data 

00:51:01 - Graviditet, embryo-genesis och omvänd transkription 

00:57:10 - Barns biverkningar 

01:03:21 - Hur var det förr? 

01:11:59 - Om censur 

01:20:09 - Slutsats och vad är nästa? 

 

    Läkaruppropet 

    Vi rekommenderar varmt denna långfilmslånga intervju med Jessica Rose. Hon 

sammanfattar på ett lysande sätt hela coronaepidemin. Och hon är inte rädd för att säga precis 

vad hon anser. 

    Jessica Rose är från Kanada, men bor sedan några år i Israel. Hon är virolog och 

immunolog, har doktorerat inom fem ämnen, och har en examen i tillämpad matematik. På 

grund av sistnämnda bestämde hon sig för två år sedan att analysera USAs 

vaccinbiverkningssystem VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System ), och är 

troligen världens mest kunniga inom detta område. 

    VAERS startade 1990. Jessica Rose berättar i intervjun att tidigare har vaccin dragits 

tillbaks efter 50 rapporterade döda. För rotavirusvaccinet som kom 1999 räckte det med 15-20 

allvarliga biverkningar för barn för att det skulle dras tillbaka. Idag har det bara från USA 

rapporterats in 15 000 döda till VAERS för de tre covidvaccinen som används där. 

    Hon talar om tidssambandet för att det ska vara ett orsakssamband (kausalitet). För alla 

svåra biverkningar av covidvaccinen finns ett sådant samband, till exempel har döden inträffat 

inom 24 timmar efter en injektion för > 50 procent av de avlidna. 

    Biverkningar kan drabba allt i hela kroppen. Hittills har anmälts biverkningar för 14 000 av 

15 000 möjliga diagnoser som finns i VAERS klassifikationssystem. 

    Rose avslutar intervjun med att trots allt förmedla en hel del hopp, att detta ska leda till en 

ny värld som leds av verklig fakta och sann vetenskap. 
Avi Baraks intervju med viral immunolog Dr Jessica Rose (rumble.com) 

Notering av mig: Denna är lång, men också mycket grundlig och värd att lyssna på om man 

har tid. 

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

    Välj mellan två julklappar 

    Dessa barn är uppfostrade av underbara familjer. 

https://t.me/NTDNews/50315 

Notering av mig: Försök att se hela denna utan att bli tårögd. Det 

finns kärlek i denna värld! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Pfizer-dokument avslöjar 22 av 50 kvinnor som upplevde spontana missfall som 

härrörde från Covid Vax 

https://t.me/JohnDurham45/482 

https://rumble.com/v1f09rz-avi-baraks-interview-with-viral-immunologist-dr.-jessica-rose.html
https://t.me/NTDNews/50315
https://t.me/JohnDurham45/482


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

    ” Det är dags att anta att hälsoforskning är bedräglig tills motsatsen bevisats?” 

Notering av mig: Hittade denna, vet inte vem som sagt eller skrivit det. Men det är nog så 

här vi får förhålla oss i framtiden. 

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

    Jim Jordan säger att 14 FBI-visselblåsare har trätt fram för att avslöja korruptionen 

https://t.me/News_3Dto5D/5661 

 
14 FBI-visselblåsare har kommit fram: Representant Jordan (ntd.com) 

 

James D. "Jim" Jordan, född 17 februari 1964 i Urbana, Ohio, är 

en amerikansk republikansk politiker. Han representerar delstaten Ohios fjärde distrikt 

i USA:s representanthus sedan 2007. 

 

Notering av mig: Detta är inte vad jag normalt sett tar med i detta dokument, men det kan 

vara intressant av den anledningen att de nyligen varit lite rörigt kring FBI. Och vi får bara 

en sida av saken. 

Nedan en till f.d FBI anställd som berättar från insidan. 

 

    Ex-FBI-agent talar ut och blir hotad som ett resultat 

    "Vi (FBI) har i princip blivit Joe Biden-administrationens privata brottsbekämpande arm" 

https://t.me/DonaldTrumpOffice/3391 

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

    Russel Brand gör en underhållande show när han ironiserar över myten om ”kemisk 

obalans” som orsak till depression. 

    Avslöjandet om att depression inte orsakas av en kemisk obalans i hjärnan för två veckor 

sedan slog ner som en bomb. Tom Cruise fick upprättelse i mängder av media för sitt då 

kontroversiella uttalande i en TV-show för 17 år sedan där han hävdade att det inte finns 

någon kemisk obalans. Hundratals videos, poddar och nyhetsartiklar tog upp detta och Tom 

Cruise tog mer eller mindre över nyhetsflödet. 

    Senast är skådespelaren Russell Brand som på ett underhållande sätt ironiserar över 

psykiatrin och läkemedelsindustrin. Närmare 800 000 har sett videon i skrivandets stund. Den 

är späckad med intressanta fakta om läkemedelsindustrins makt över politikerna.  

It Was All A F*cking Lie - Bing video 

Notering av mig: När man går för långt, såsom exempelvis Pfizer gjort, så kommer alla 

lögner upp i dagen. Många är så förbannade och förstår att det finns mer kriminalitet bakom 

de senaste två årens övergrepp. Dessa senare övergrepp är av sådan magnitud att de inte 

kommer från ett felfritt förflutet. Det måste finnas ganska många mörka kapitel innan. Och 

det är detta som nu grävs upp. Och mer kommer att komma...............   

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

    Pfizer-dokument och officiella data visar att covidvaccinerna avfolkar världen.  

    COVIDKRISEN. NewsVoice har sammanställt och översatt en artikel från brittiska Exposé 

som menar att de experimentella covidvaccinerna avfolkar världen. “Covid-19-vaccination 

orsakar massavfolkning. Detta är ett extremt djärvt påstående att göra, men tyvärr stöds detta 

djärva påstående av ett berg av bevis som finns i de konfidentiella Pfizer-dokumenten och 

officiella regeringsdata från hela världen.” 

- Dödligheten per 100 000 är lägst bland ovaccinerade i alla åldersgrupper 

- Dödsfall av nyfödda bebisar nådde kritiska nivåer för andra gången på 7 månader i 

mars 2022 

https://t.me/News_3Dto5D/5661
https://www.ntd.com/14-fbi-whistleblowers-have-come-forward-rep-jordan_825161.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-08-16
https://sv.wikipedia.org/wiki/17_februari
https://sv.wikipedia.org/wiki/1964
https://sv.wikipedia.org/wiki/Urbana,_Ohio
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Republikanska_partiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politiker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_USA:s_delstater
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_representanthus
https://sv.wikipedia.org/wiki/2007
https://t.me/DonaldTrumpOffice/3391
https://www.bing.com/videos/search?q=%e2%80%9dIt+Was+All+A+F*cking+Lie%e2%80%9d&view=detail&mid=1ACC02A8467911D8BFA11ACC02A8467911D8BFA1&FORM=VIRE


- Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att 90 % av Covid-vaccinerade gravida 

kvinnor förlorade sitt barn 

- Covid-19-vaccination ökar risken att drabbas av missfall med minst 1517 % 

- Pfizer och medicintillsynsmyndigheter gömde farorna med Covid-19-vaccination 

under graviditet på grund av djurstudier som fann en ökad risk för fosterskador och 

infertilitet 

- Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinet ackumuleras i 

äggstockarna 

- Fall av äggstockscancer är på den högsta nivån någonsin 
Exposé: Pfizer-dokument och officiella data visar att covidvaccinerna avfolkar världen - NewsVoice 

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

    Australien 

    Brett Andrew Sutton, Chief Health Officer för Victoria, medger att quackccines inte 

fungerar: 

    "Trots 3 eller 4 doser av vaccinet, det är inte så bra på att förhindra infektion." 

Så, varför F... administrerar de dem fortfarande? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/186149 

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

    How covid tests are manufactured 

https://t.me/covidvaccineadveffect/186167 

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

                                        
                https://t.me/covidvaccineadveffect/186520 

                   Klicka på länken och förstora för att läsa. 

                  Notering av mig: Intressanta rubriker från bl.a. MSM 

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

    Coronapandemin och vaccineringen handlar i själva verket om kontroll och 

depopulation av jordens befolkning, samt att införa en ny världsordning.  
    Det menar den amerikanska läkaren Dr Kelly Victory på Redvoice media. Hon säger också 

att mRNA- tekniken har funnits i många år och att man har vetat att den driver på mutering av 

viruset samt trycker ner immunförvaret, vilket kan leda till cancer. Trots att man var 

medveten om riskerna med tekniken rullade man ut massvaccinering av jordens befolkning. 

 

(Detta sägs mellan 08:50 – 10:00 på SwbbTV) 

https://swebbtv.se/w/h8Qcw6XbHMTPvLUgvxAgVm 

 

Hela intervjun 

https://www.redvoicemedia.com/video/2022/08/maria-zee-dr-victory-overwhelming-

evidence-of-global-depopulation/?utm_source=right-rail-latest 

https://newsvoice.se/2022/08/covidvaccinerna-avfolkar-varlden/
https://t.me/covidvaccineadveffect/186149
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https://www.redvoicemedia.com/video/2022/08/maria-zee-dr-victory-overwhelming-evidence-of-global-depopulation/?utm_source=right-rail-latest


 

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

    Bönder protesterar över hela Europa | Inga bönder ingen mat 

    Lantbrukarnas protester har spridit sig över hela Europa. De holländska bönderna har 

skapat de största uppochnervända flaggan som någonsin gjorts. Om den holländska 

regeringen tar bort en flagga kommer en ännu större att skapas. 

    I Spanien reser sig även spanska bönder med ett budskap: "Vi gillar inte att lämna fälten för 

att komma och protestera, men situationen är dramatisk!" Produktionskostnaderna har blivit 

oöverkomliga 

    I Italien: Italienska bönder blockerar vägen från Rom till Neapel. 

    Protester sker även i Indien, Argentina, Panama, Serbien etc. 
(4) Farmers protesting all over Europe | No farmers no food - YouTube 

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

    Ett läkarförbund i USA stämde tre medicinska nämnder för att de påstås ha hotat 

läkare som uttalat sig om pandemipolitik.  

    Bryter nämnden mot läkarens rätt till yttrandefrihet? NTD:s The Nations Speaks har talat 

med förbundets advokat. 
(4) Läkare stämmer medicinska nämnder för att skydda yttrandefriheten | NTD NYHETER - YouTube 

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

[Forwarded from Dr. Simon] 

 

1. If government is involved, avoid it. 

2. If government supports it, reject it. 

3. If government says it's safe, it's not. 

4. If government says it's true, it's false. 

5. If government wants to help, it won't. 

6. If government says you need it, you don't. 

https://t.me/goddek/2014 

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

    CDC (Center for Disease Control and Prevention) erkände 

äntligen att de vaccinerade och ovaccinerade har samma 

skydd!!!!!!!!! 
https://t.me/DrDavidMartin/396 

(Detta sägs från ungefär 06:15) 

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

    Costa Rica lägger ner obligatoriska vacciner  

    Dustin Bryce är en av grundarna av IOJ (Interest of Justice) och är en privat juridisk 

forskare och paralegal. Under de senaste två åren har IOJ-teamet vunnit fyra rättsfall mot 

Costa Ricas hälsominister i högsta domstolen, konstitutionella kammaren. Deras budskap är 

att vara uthålliga: "vi kommer att återta vår värld genom fokus på internationell rätt och 

mänskliga rättigheter." Det är IOJ:s övertygelse att de som ligger bakom de systematiska 

kränkningarna av mänskliga rättigheter som sker över hela världen inte kommer att lyckas. 

"Friheten kommer att stiga igen, rättsstatsprincipen kommer att återställas med bättre politik. 

Det kommer inte att bli lätt, men tillsammans kommer vi alla att vinna." 
Costa Rica Drops Mandatory Vaccines with Dustin Bryce | World Council for Health 
 

Paralegal = en relativt sett ny yrkeskategori i Sverige. Yrkesrollen har beskrivits som ett 

mellansteg mellan en juristsekreterare och en biträdande jurist, vilket är en bra beskrivning. 

Som paralegal utför du de juristuppgifter som inte kräver en full juridisk utbildning. 

https://www.youtube.com/watch?v=_70FI9xtxuU&ab_channel=DailyHOT
https://www.youtube.com/watch?v=n1-q0tla3qw&ab_channel=NTDSverige
https://t.me/goddek/2014
https://t.me/DrDavidMartin/396
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/costa-rica-mandatory-vaccines-dustin-bryce/


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

    Sprängstoff: Ulf Bejerstrand, Ulf Bittner & Reiner Fuellmich 
Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich - SwebbTube 

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

    Pappa ringer pharmacist som injicerade hans son och som nu är inlagd på sjukhus 

med hjärtmuskelinflammation 
Brighteon 

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

    Elena Malmefeldt fortsätter sin granskning av WHO. Enligt WHO kommer världen 

bli mer hållbar, fattigdomen minska, vi får renare energi och det uppstår världsfred om 

bara alla tar sina sprutor. 

    Världshälsoorganisationens mål med Agenda 2030 är att leverera 500 vaccin. Parollen 

lyder: “leave no one behind”. Malmefeldt kopplar samman denna agenda med svensk politik 

och folkhälsomyndigheten. 
Elena Malmefeldt: WHO kopplar injektioner till 14 delmål i Agenda 2030 - NewsVoice 

Notering av mig: Elena Malmefeldts presentationer är alltid välunderbyggda och utbildande. 

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

    Franska parlamentet trotsar macron och avslutar vaccinpasset.  

    Macrons partimedlemmar ser ut att vara i CHOCK  när oppositionen jublar. 

https://t.me/News_3Dto5D/5636 

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

    Australisk TV-kanal släpper sanningen om Covid-dödsfall. 

    "Viruset har inte varit så dödligt som man en gång befarade. Under statens första sex 

månader av Omicron var det 192 dödsfall från 902 000 fall. Endast 18 av dem orsakades 

enbart av Covid." 

    Det bedrägliga PCR-testet säger inte så mycket. 

    Men med tanke på att 18 personer av 902 000 fall dog av covid inom den presenterade 

perioden, kan vi prata om en sjukdomsspecifik dödlighet på 0,0019%. 

    Det är ingenting jämfört med den ökade åldersjusterade dödligheten som nedstängningar, 

åtgärder och massvaccination har orsakat. Till och med sannolikheten att dö av ett myggbett 

är högre.  

    De ansvariga och deras lojala anhängare måste hållas ansvariga för sina handlingar som 

förändrade miljarder försörjning till det sämre. 

    Bäst,  Dr Simon 

https://t.me/goddek/2004 

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

11/8-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Coronapandemin och vaccineringen handlar i själva verket om kontroll och 

depopulation av jordens befolkning, samt att införa en ny världsordning.  
    Det menar den amerikanska läkaren Dr Kelly Victory på Redvoice media. Hon säger också 

att mRNA- tekniken har funnits i många år och att man har vetat att den driver på mutering av 

viruset samt trycker ner immunförvaret, vilket kan leda till cancer. Trots att man var 

medveten om riskerna med tekniken rullade man ut massvaccinering av jordens befolkning. 

https://www.redvoicemedia.com/video/2022/08/maria-zee-dr-victory-overwhelming-

evidence-of-global-depopulation/?utm_source=right-rail-latest 

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

    All denna rädsla för Monkeypox? Stå upp och säg NEJ till nästa plandemi 

    Dr. Peterson Pierre: "Vi har sett den här filmen förut. Vi vet att dessa undantagsförklaringar 

alltid föregår nästa våg av tyranni. Så det här är en påminnelse om att oavsett virus, oavsett 

https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC
https://www.brighteon.com/266dcf7a-0934-4942-8642-e3ca199e4812
https://newsvoice.se/2022/08/elena-malmefeldt-who-agenda-2030/
https://t.me/News_3Dto5D/5636
https://t.me/goddek/2004
https://www.redvoicemedia.com/video/2022/08/maria-zee-dr-victory-overwhelming-evidence-of-global-depopulation/?utm_source=right-rail-latest
https://www.redvoicemedia.com/video/2022/08/maria-zee-dr-victory-overwhelming-evidence-of-global-depopulation/?utm_source=right-rail-latest


propaganda, måste du säga nej till nedstängningar. Du måste säga nej till obligatoriska 

injektioner, och du måste säga nej till rädsla." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/184075 

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

    PLANEN - WHO planerar för 10 år av pandemier, från 2020 till 2030  

PLANEN visar att Världshälsoorganisationens officiella agenda har tio år av pågående 

pandemier, från 2020 till 2030. Detta avslöjar en WHO-virolog, Marion Koopmans. Du 

kommer också att se chockerande bevis på att den första pandemin planerades och 

tillkännagavs rikligt precis innan den inträffade. Se till att titta och dela detta överallt. 
THE PLAN - WHO plans for 10 years of pandemics, from 2020 to 2030 (rumble.com) 

Notering av mig: Denna är mycket bra. 

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

     Steve Kirsch, MegaDonator till det demokratiska partiet har fått nog och kommer 

inte att stödja detta parti längre. Jag är trött på och inte stödjer inte dessa galningars 

värderingar.  
    Han avslöjar vaccinets dödsfall och skador. "Hundratusentals amerikaner har dödats av 

detta vaccin, och miljoner har skadats." 

"Wayne Root. Han hade ett bröllop för åtta månader sedan och han fann senare att av de 100 

personer som vaccinerats är det 26 personer som är allvarligt skadade och 7 personer hade 

dött. Och i den ovaccinerade gruppen hade han 0- 0. Denna statistisk är omöjligt om 

vaccinerna är säkra." 

https://t.me/News_3Dto5D/5630 

Notering av mig: Denna man har varit en stor donator till det demokratiska partiet. Han 

gjorde sin egen researsh och fann hur farliga och oeffektiva dessa, så kallade, vacciner är. 

Sedan ville han prata med personer ur det demokratiska partiet om saken och inte en enda 

ville prata med honom. 

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

    En massiv våg av biverkningar efter coronavaccinet 

    Antalet biverkningar efter Covid-vaccineringarna har ökat kraftigt. Efter förra året 

så har biverkningarna tiofaldigats och är nu uppe i ungefär 99000 biverkningar varav 

11951 klassas som allvarliga och i 458 rapporter har minst en misstänkt dödsorsak varit 

på grund av vaccinet. 
En massiv våg av biverkningar efter covidvaccinet - NewsVoice 

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

     

    Så här ”farligt” är viruset! 

    Viruset verkar bara finnas framför fotografer när det är dags att ta en propagandabild. 

Sedan är det borta när man tror att ingen fotograferar eller filmar. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/184017 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/184075
https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html
https://t.me/News_3Dto5D/5630
https://newsvoice.se/2022/08/massiv-biverkningar-covid-vaccinet/
https://t.me/covidvaccineadveffect/184017


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

    Glenn Beck om hur WEF (Worl Economic Forum) använde och förstörde Sri Lanka 

och raderade sedan allt om det i realtid. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/285 

Notering av mig: Detta är lite utanför det jag normalt sett förmedlar i detta dokument. Men 

eftersom WEFär delaktiga i Vaccinbedrägeriet så är detta av intresse.  Som ni säkert vet så 

har Sri Lanka enorma ekonomiska problem. De direktiv som de följt i ett antal år kom från 

WEFoch det slutade i kaos. Det är detta som WEF planerar att göra med flera länder. Vissa 

länder såsom Nederländerna har redan fått känna på dessa åtgärder. 

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

    NYBORG bjuder in 🍀 för spännande föreläsningar: 

    'Covid-19 vaccination och säkerhet: Har vi fått hela bilden? 

    MÅNDAG 22 AUGUSTI 

    – både ni som har följt rekommendationerna 

    - och ni som inte har gjort det 

    Statistikern Max Schmeling förklarar sina fynd med stora skillnader i biverkningar i de 

olika batchnumren – och visar tydligt att vaccinerna INTE är säkra. 

Det kommer att finnas möjlighet att få hjälp att kontrollera ditt eget batchnummer. 

BJUD IN din granne, familj, kollega eller någon som kan vara intresserad. 

Vi är särskilt intresserade av att du bjuder in din läkare. 

DELA DELA DELA 🙏 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/279 

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

    Tysklands största sjukförsäkringsbolag avslöjar 1 av 25 klienter genomgick 

medicinsk behandling 2021 för covid-vaccinbiverkningar; Så många som 1 av 500 

injektioner förväntas orsaka allvarliga biverkningar 
Germany's Largest Health Insurer Reveals 1 in 25 Clients Underwent Medical Treatment in 2021 for 
Covid 'Vaccine' Side Effects; As many as 1 in 500 injections is expected to cause serious side effects 
(substack.com) 

Notering av mig: Detta är inte första försäkringsbolager jag ser som avslöjar alarmerande 

siffror och/eller opponerar sig för de framtida kostnader som väntar dem. 

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

    Vi är i Schweiz för att lämna in vårt officiella klagomål mot Trudeau till FN! 

    Hjälp oss hålla Justin Trudeau ansvarig! 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/285
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/279
https://palexander.substack.com/p/germanys-largest-health-insurer-reveals
https://palexander.substack.com/p/germanys-largest-health-insurer-reveals
https://palexander.substack.com/p/germanys-largest-health-insurer-reveals


    Jag är i Genève, Schweiz, efter en 24-timmars resa för att komma hit. Detta är huvud-

kontoret för FN: s råd för mänskliga rättigheter. 

    För en stund sedan delgav medborgarrättsadvokaten Sarah Miller och jag officiellt FN ett 

formellt rättsligt klagomål mot Justin Trudeau. 

    Vi anklagar honom och den kanadensiska regeringen för att systematiskt kränka 

kanadensarnas mänskliga rättigheter med brutala nedstängningar, våldsam polisbrutalitet, 

politiska åtal och en patologisk inriktning på fredliga oliktänkande, inklusive kristna kyrkor. 

    FN stämplade och certifierade officiellt mottagandet av vårt klagomål - ett 15-sidigt 

sammanfattande brev och hundratals sidor noggrant sammanställda bevis. 

    Jag vet vad du tänker. FN styrs av diktaturer som Kina och Iran – de bryr sig inte om 

mänskliga rättigheter. Jag är orolig för det också. Jag är en skeptiker till FN och andra 

globalistiska institutioner. Men de har verkligen en hel kommission tillsatt för att utreda 

denna typ av politiska övergrepp som Trudeau och andra kanadensiska politiker har begått. 

    Vi har nu satt igång processen, och vi kommer att följa upp med FN tills de utreder 

klagomålet – och förhoppningsvis ställa Trudeau till svars. 

Kanadas egna interna kontroller fungerade inte under pandemin. Ingen stod upp för 

kanadensares mänskliga rättigheter. Det här är ett långskott, men det är ett långskott värt att 

ta.  

http://www.HumanRightsComplaint.com 

 

FULL REPORT: https://rebelne.ws/3Qbl4BF 

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

    Dr William Bay ber om ursäkt för att han inte uttalade sig tidigare. 

    Han var rädd att förlora sin försörjning om han sa något tidigare. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/183860 

 

     Dr William Bay från QLD säger i en explosiv intervju att han är beredd att förlora sin 

karriär snarare än att tystas av AHPRA längre!!! "Jag vill be om ursäkt på alla doktorers 

vägnar i Australien för att ha ljugit för dig för att ha lurat dig och för att ha skadat dig". 

Bravo! 

Kat A 🌸 på Twitter: "Dr William Bay från QLD säger i en explosiv intervju att han är beredd att förlora 
sin karriär snarare än att tystas av AHPRA längre!!! ' Jag vill be om ursäkt på alla drs vägnar i Aust. för 
att ha ljugit för dig för att ha lurat dig och för att ha skadat dig". Bravo! https://t.co/9JIc5QxftU" / 
Twitter 
 

QLD = Queensland 

AHPRA = Australian Health Practitioner Regulation Agency  

 

Notering av mig: Bra att han nu berättar sanningen. Det kommer säkert fler läkare att göra, 

flertalet har (antagligen) varit medvetna om sanningen en längre tid. 

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

    Den här lilla flickan lär oss vad vi måste göra; ta makten över våra egna liv. 

    Ledarskap beror inte på storlek och status utan beror av kurage och ett kraftfullt tänkesätt. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/183845 

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

    Balearernas högsta domstol har gett den spanska regeringen tio dagar på sig att 

avslöja alla kontrakt med fyra läkemedelsföretag (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson 

och AstraZeneca) i relation till covid-19-vaccinet. 
Spanish Superior court of justice of the Balearic islands approves request to disclose contracts 
between Spain and pharmaceutical companies in relation to the covid-19 vaccine - VAKEN.se 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURQRzBPMTFCZUgwQ0dhcEZPRjJqanFMb2E5QXxBQ3Jtc0tscjdhN3hicTZTTWlfcnNRdloweDR6dWQyenpjYkRUUUJvSlRud21kdFVLQ2xLRWVHa1pPbXVoaENVU1kxOE03YnM2cDdodktXNGx5ei11a3NXeG9TbXBEYmVKVWhuSmhSaFU5OVdRR2JCWGY4UW5PYw&q=http%3A%2F%2Fwww.HumanRightsComplaint.com%2F&v=grTGkBIy9Lg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhSek5FVkZ3enhjLXpuWkhFd0ZjbGtTX240d3xBQ3Jtc0tsbk1McVNneDc0SFhMWGh4TXRSaUpYeTREWU5ZS3F2bF9PUllVUmZpN2dFaFdURmRSRmxIOVc2eWJnbWV6VGZDclYwNV9yOWltUkZtNGVvcy1wVi16ZXhCWXItNVUwM0xRM09zbVlvVnhNMU9BbDY2QQ&q=https%3A%2F%2Frebelne.ws%2F3Qbl4BF&v=grTGkBIy9Lg
https://t.me/covidvaccineadveffect/183860
https://twitter.com/saikate108/status/1535552382091743233
https://twitter.com/saikate108/status/1535552382091743233
https://twitter.com/saikate108/status/1535552382091743233
https://twitter.com/saikate108/status/1535552382091743233
https://t.me/covidvaccineadveffect/183845
https://www.vaken.se/spanish-superior-court-of-justice-of-the-balearic-islands-approves-request-to-disclose-contracts-between-spain-and-pharmaceutical-companies-in-relation-to-the-covid-19-vaccine/
https://www.vaken.se/spanish-superior-court-of-justice-of-the-balearic-islands-approves-request-to-disclose-contracts-between-spain-and-pharmaceutical-companies-in-relation-to-the-covid-19-vaccine/


 

Balearerna eller Baleariska öarna = en spansk ögrupp och autonom region belägen i västra 

Medelhavet. Den autonoma regionen består av en enda provins med samma namn. Palma de 

Mallorca är huvudort för både provins och region. 

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

    Corona Investigative Committe, Session 116 

    Gäst: Dr. Ariyana Love - naturläkare och undersökande journalist 

    Hennes äldre son vaccinerades vid två års ålder och fick diagnosen högfungerande autism 

vid sju års ålder. Hon tillämpade sina kunskaper om naturmedicin och designade en diet, ett 

protokoll som resulterade i en nästan total vändning av hennes sons försvagande symtom. 

    2017 tilldelades hon den officiella titeln Goodwill-ambassadör i Palestina via de palestinska 

myndigheterna. 

    Handla om: 

    Om Covid-19-vaccinpatent: de kan rikta in sig på och permanent ta bort genetiska koder på 

den genetiska linjen hos människor, och kodar även för nya genetiska sekvenser in i utvalda 

celler – om genraderingens roll i Autism eller AIDS. 

    Om att det finns 115 olika djurgifterna i "spikproteinet" ("Glykoprotein S"). Om 

överförbarheten av detta biovapen med grafenoxidnanopartiklar som vektorer. 

 

    "De använder inte virus i några vacciner. Det har alltid använt dödliga bakterier, 

extraktioner, som E. coli, för att skapa labbgenererade mycoplasmas och detta är 

grundorsaken till all kronisk sjukdom." 
Dr. Ariyana Love | Session 116: See All Its Working Power (odysee.com) 

Notering av mig: Hon pratar också om vad man, eventuellt, kan göra för att få ut 

injektionerna ur kroppen. Och även om anledningen till att de måste injisera folk med täta 

mellanrum och vad som annars händer. Detta vill de ska hända,  får de inte injicera med täta 

mellanrum så kommer de inte att uppnå sitt syfte med injektionerna. 

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

    Ryska försvarsministeriet om biolabben i Ukraina, ursprunget till covid-19 och 

biovapen mot statsledare. 

    Briefing den 4 augusti 2022 av ryska generallöjtnanten Igor Kirillov 
Ryska försvarsministeriet om biolabben i Ukraina, ursprunget till Covid 19 och biovapen mot 
statsledare - NewsVoice 

Notering av mig: Denna artikel från NewsVoice har jag tagit med endast p.g.a. deras 

avslöjande om vad de funnit i biolabben. 

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

    Videon YouTube tog ner! | Ingen kan förneka sanningen längre 

    Den här videon är väldigt viktig och handlar om perspektiv. Jag visar vad som sägs i media 

nu, det som inte längre kan döljas och vad som händer samtidigt. Youtube tog ner den här 

videon snabbare än den hann laddas upp. Så nu kommer den kunna hittas på alla fria 

plattformar istället för de som är redo för lite sanning. 

https://rumble.com/v1djgnx-videon-youtube-tog-ner-ingen-kan-frneka-sanningen-

lngre.html?fbclid=IwAR3ozBYIeq925PastpeGCA3JQ13LS6Q_8XxIUuUaIa4O1vBxMqjtrne

2aMs 

Notering av mig: Detta är på svenska och rakt på utan krusiduller! 

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

    Flera forskare går med i rättegång mot Biden-administrationens påstådda censur av 

sociala medier om COVID-19 

    Flera forskare har anslutit sig till en stämningsansökan som lämnats in av delstaterna 

Louisiana och Missouri och hävdar att Biden-administrationen arbetade med teknikföretag för 

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-116-Dr.-Ariyana-Love--Odysee-final:8
https://newsvoice.se/2022/08/biolab-ukraina-covid-19-biovapen/
https://newsvoice.se/2022/08/biolab-ukraina-covid-19-biovapen/
https://rumble.com/v1djgnx-videon-youtube-tog-ner-ingen-kan-frneka-sanningen-lngre.html?fbclid=IwAR3ozBYIeq925PastpeGCA3JQ13LS6Q_8XxIUuUaIa4O1vBxMqjtrne2aMs
https://rumble.com/v1djgnx-videon-youtube-tog-ner-ingen-kan-frneka-sanningen-lngre.html?fbclid=IwAR3ozBYIeq925PastpeGCA3JQ13LS6Q_8XxIUuUaIa4O1vBxMqjtrne2aMs
https://rumble.com/v1djgnx-videon-youtube-tog-ner-ingen-kan-frneka-sanningen-lngre.html?fbclid=IwAR3ozBYIeq925PastpeGCA3JQ13LS6Q_8XxIUuUaIa4O1vBxMqjtrne2aMs


att censurera amerikanska medborgare som diskuterade frågor relaterade till COVID-19-

pandemin. 

    New Civil Liberties Alliance (NCLA) gick med i stämningen som representerade Dr Jay 

Bhattacharya, professor i medicin vid Stanford University, och Martin Kulldorff, tidigare 

professor i medicin vid Harvard University samt en tidigare medlem av US Centers for 

Disease Control and Preventions (CDC: s) vaccinsäkerhetsundergrupp. Ytterligare två läkare, 

Jill Hines och Aaron Kheriaty, företräds också av NCLA i stämningsansökan. 
Flera forskare går med i rättegång mot Biden-administrationens påstådda censur av sociala medier 
om COVID-19 (ntd.com) 

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

    USA:s förra covidsamordnare: Jag visste att vaccinen inte skulle skydda mot 

infektion 

    https://nyheter.swebbtv.se/usas-forra-covidsamordnare-jag-visste-att-vaccinen-inte-skulle-

skydda-mot-infektion/ 

Notering av mig: Denna nyhet har jag haft med tidigare, men här är en mer utförlig artikel 

av SwebbTV. 

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

    Fler läkare i världen efterlyser ett stopp för alla covid-boosters – Friska och unga 

skadas och dör 

    Allt fler läkare runt om i världen varnar för riskerna med covidvaccinerna. Dessa läkare 

som dagligen arbetar med patienter är chockerade över att vårdetablissemanget är så ignorant 

inför de uppenbara kopplingarna mellan massvaccinationer och allvarliga sjukdomar samt 

plötsliga dödsfall hos unga och friska människor. 

https://newsvoice.se/2022/08/stopp-covid-boosters-

biverkningar/?fbclid=IwAR2FC6vLL1Ov_N7kJp4vqVaPnXywi_GGDcOFi_Fp9YM_TwgyK

M0dzBdmgMs 

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

    McCullough: Det finns ingen hälsokris – det är en agenda 

    Covid-19 och apkoppor används för att ”uppnå en agenda”. I realiteten finns det inget 

hälsonödläge kopplat till någon av dessa sjukdomar. Det hävdade läkaren Peter McCullough 

under årets konservativa CPAC-möte i Texas. 

https://nyheter.swebbtv.se/mccullough-det-finns-ingen-halsokris-det-ar-en-

agenda/?fbclid=IwAR09NbNV9xG6cevvZYh5jQGyP0fh-

I2J1t4s0tvjzAKlUYmQU_AucbtKftk 

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

    "Förbered dig på den hårdaste åtgärden någonsin". Detta säger chefen Mark van den 

Oever. Nederländska bönder är inte att leka med.” 

    Farmer Defense Force är inte nöjda med det första samråd som holländska bondeförbund 

har haft med regeringen och varnar Mark Rutte (premiärminister). 

https://t.me/InfoNewsWorld/15850 

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

    6 augusti 2022  

    Schweiziska medborgare i Herisau vid frihetsprotesten! Protesten mot regeringen 

framförs nu offentligt. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15848 

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

    Tyska sjukhusförbundet kräver att vaccinationsmandatet dras tillbaka efter att 

massiva biverkningar avslöjats 

    ”Mindre än en vecka efter att det tyska hälsoministeriet medgav att 1 av 5 000 Covid-

injektioner leder till allvarliga biverkningar kräver det tyska sjukhusförbundet att 

https://www.ntd.com/covid-19.htm
https://www.ntd.com/covid-19.htm
https://www.ntd.com/multiple-scientists-join-lawsuit-against-biden-administrations-alleged-social-media-censorship-on-covid-19_820957.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-08-08
https://www.ntd.com/multiple-scientists-join-lawsuit-against-biden-administrations-alleged-social-media-censorship-on-covid-19_820957.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-08-08
https://nyheter.swebbtv.se/usas-forra-covidsamordnare-jag-visste-att-vaccinen-inte-skulle-skydda-mot-infektion/
https://nyheter.swebbtv.se/usas-forra-covidsamordnare-jag-visste-att-vaccinen-inte-skulle-skydda-mot-infektion/
https://newsvoice.se/2022/08/stopp-covid-boosters-biverkningar/?fbclid=IwAR2FC6vLL1Ov_N7kJp4vqVaPnXywi_GGDcOFi_Fp9YM_TwgyKM0dzBdmgMs
https://newsvoice.se/2022/08/stopp-covid-boosters-biverkningar/?fbclid=IwAR2FC6vLL1Ov_N7kJp4vqVaPnXywi_GGDcOFi_Fp9YM_TwgyKM0dzBdmgMs
https://newsvoice.se/2022/08/stopp-covid-boosters-biverkningar/?fbclid=IwAR2FC6vLL1Ov_N7kJp4vqVaPnXywi_GGDcOFi_Fp9YM_TwgyKM0dzBdmgMs
https://rumble.com/v1evgif-cpac-texas.html
https://nyheter.swebbtv.se/mccullough-det-finns-ingen-halsokris-det-ar-en-agenda/?fbclid=IwAR09NbNV9xG6cevvZYh5jQGyP0fh-I2J1t4s0tvjzAKlUYmQU_AucbtKftk
https://nyheter.swebbtv.se/mccullough-det-finns-ingen-halsokris-det-ar-en-agenda/?fbclid=IwAR09NbNV9xG6cevvZYh5jQGyP0fh-I2J1t4s0tvjzAKlUYmQU_AucbtKftk
https://nyheter.swebbtv.se/mccullough-det-finns-ingen-halsokris-det-ar-en-agenda/?fbclid=IwAR09NbNV9xG6cevvZYh5jQGyP0fh-I2J1t4s0tvjzAKlUYmQU_AucbtKftk
https://t.me/InfoNewsWorld/15850
https://t.me/InfoNewsWorld/15848


vaccinationsskyldigheten för vårdpersonal ska upphävas. "Det är inte klokt att fortsätta med 

det." 
Tyska sjukhusförbundet kräver återkallande av vaccinationsmandatet efter att massiva biverkningar 
avslöjats - RAIR (rairfoundation.com) 
 

https://t.me/RWMaloneMD/4125 

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

  
   https://t.me/RWMaloneMD/4156 

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

    Ute Krüger: COVID-vaccination och turbocancer – patologiska fynd 
    I en 26-minuters video på svenska (med tysk undertext) beskriver patologen Ute Krüger, 

som är medlem i nätverket Bio-Medico Legala, sina upptäckter att bröstcancer och andra 

typer av cancer har ökat sedan vaccinationen mot Covid började. 

    Krüger har funnit en ökad förekomst av cancer, ofta hos yngre patienter, med tumörer som 

verkar vara större, växa snabbare och mer aggressivt, även vid den första diagnosen. Deras 

resultat överensstämmer bland annat med rapporter från flera tyska patologer och den 

amerikanske patologen Ryan Cole. 

    Besök gärna vår (Läkaruppropet) hemsida där du hittar all information om oss samt många 

artiklar, intervjuer och broschyrer att skriva ut. Du kan skriva under namninsamlingen högst 

upp på webbplatsen genom att klicka på Sign Now. Länken till hemsidan finns i den första 

kommentaren. 
Ute Krüger: COVID-Impfung und Turbokrebs – pathologische Befunde (rumble.com) 

Notering av mig: Detta var mycket intressant!!!!!!!!!!! Flera anmälningar om ovanligt snabb 

utveckling av cancer har lämnats in av Ute Krüger till Läkemedelsverket. 

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

    Räkna med att försäkringsbolag kommer att stämma vaccintillverkare för att täcka 

utbetalningar för explosion av tidig oväntad dödlighet 
Insurance companies best able to push back against COVID vaccine makers, have 'major financial risk' 
(rumble.com) 

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

5/8-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Svensk studie visar att DNAt förändras av Pfizer sprutan 

    Svensk studie visar att DNAt förändras av Pfizer sprutan. MRNA installeras i vårt genome. 

Studien visar i en levercell att detta är möjligt. Fler studier behöver göras. Om man är gravid 

finns det en chans att det förändrar dottercellerna dvs att modercellerna inte gör en exakt 

https://rairfoundation.com/german-hospital-federation-demands-withdrawal-of-vaccination-mandate-after-massive-side-effects-revealed/
https://rairfoundation.com/german-hospital-federation-demands-withdrawal-of-vaccination-mandate-after-massive-side-effects-revealed/
https://t.me/RWMaloneMD/4125
https://t.me/RWMaloneMD/4156
https://rumble.com/v1f0wiv-ute-krger-covid-impfung-und-turbokrebs-pathologische-beweise.html
https://rumble.com/v1eg1w1-insurance-companies-have-a-major-financial-risk-that-they-have-to-manage-wi.html
https://rumble.com/v1eg1w1-insurance-companies-have-a-major-financial-risk-that-they-have-to-manage-wi.html


kopia av sig själv utan har med sig dna från den omvända transcription som gjort av mRNA 

från Pfizer sprutan. Detta kan leda till cancer och andra defekter. 

https://rumble.com/v1ed8e5-svensk-studie-visar-att-dnat-frndras-av-pfizer-sprutan.html 

Notering av mig: Sista delen av denna video visar olika studier, lättöverskådligt, mella olika 

biverkningar för mRNA injicerade och oinjicerade. 

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

    Apkoppor/Marburg/Ebola/Omikron 

    Jag ger mig inte på Folkhälsomyndigheten och inte WHO, undrar om denna video får ligga 

kvar? Så nyfiken på svaret, så att jag lägger videon både här och på mitt Rumble konto. 

Rumble: Klicka sök på video: Elenamalm. Det här är min research om Akpoppor, Marburg 

och Ebola. Alla dessa har flera gemensamma nämnare, en av de gemensamma nämnarna är att 

samtliga symtom går att koppla till biverkningar av vaccin mot Covid-19. Jag kommer även 

att ge information om Omikron, som även den har besynnerliga symtom på biverkningar. Jag 

ställer frågan är alla dessa tillfälligheter, en slump? 

https://www.youtube.com/watch?v=76QbagTWAxo&t=191s&ab_channel=Dagsf%C3%B6re

nf%C3%B6r%C3%A4ndring 

Notering av mig: Detta är på svenska och jättebra. Hon tar alla data från officiella källor, 

m.a.o. från de som pushar eländet. 

Rumble 

https://rumble.com/v1e5u69-apkoppormarburgebolaomikron.html 

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

Publicerad 2 August  2022 

    Nysläppta interna dokument bevisar att Pfizer visste att innehållet i injektionerna 

skulle sprida sig överallt i kroppen 

    De visste detta och de ljög! Samtidigt sa de, "Oh , det är inga problem. Det utsöndras. Det 

metaboliseras.” 
Newly-Released Internal Documents Prove Pfizer Knew the Contents of the Shot Would Go 
Everywhere (rumble.com) 

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

     När regeringar är mer intresserade av att övervaka friska människor med vaccinpass 

än att behandla sjuka människor med vaccinskador handlar det helt klart om kontroll, 

inte hälsa. 
Moderna psykopater utnyttjar våra regeringar som femtekolonnare - NewsVoice 

Notering av mig: Om ni vill veta min syn på saken så kan ni läsa ovan  artikel som jag har 

skrivit för NewsVoice. 

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

    :48 sekunder av sanning som kommer att rädda ditt barns liv. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/182402 

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

    Här har du WHO:s generaldirektör Tedros som säger att han inte är vaccinerad. Han 

är en enda stor bluff. VAKNA! 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/270 

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

    Här blottas korruptionen i EU av en insider 

    Denna video har redan släppts på SwebbTV, där Sveriges kanske bästa journalist Jesper 

Johansson intervjuar EU-parlamentarikern Christine Anderson. Skillnaden är att denna video 

är SVENSKTEXTAD. Ett måste att se för att inse hur stor korruptionen är hos politiker! 
# 483 - Här blottas korruptionen i EU av en insider (rumble.com) 

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

    "Masken är en symbol för slaveri": Förintelsens överlevande Vera Sharav 

https://rumble.com/v1ed8e5-svensk-studie-visar-att-dnat-frndras-av-pfizer-sprutan.html
https://www.youtube.com/watch?v=76QbagTWAxo&t=191s&ab_channel=Dagsf%C3%B6renf%C3%B6r%C3%A4ndring
https://www.youtube.com/watch?v=76QbagTWAxo&t=191s&ab_channel=Dagsf%C3%B6renf%C3%B6r%C3%A4ndring
https://rumble.com/v1e5u69-apkoppormarburgebolaomikron.html
https://rumble.com/v1ekl2t-newly-released-internal-documents-prove-pfizer-knew-the-contents-of-the-sho.html
https://rumble.com/v1ekl2t-newly-released-internal-documents-prove-pfizer-knew-the-contents-of-the-sho.html
https://newsvoice.se/2022/08/moderna-psykopater-femtekolonnare/
https://t.me/covidvaccineadveffect/182402
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/270
https://rumble.com/v1e9uh9--483-hr-blottas-korruptionen-i-eu-av-en-insider.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oysteinronne&ep=2


    "Det betyder att du inte är en fri person, du är lydig mot någon högre auktoritet." 

    "Det säger mycket om de negativa sakerna som sedan gör det möjligt för någon att 

bestämma, 'den här anser vi är för det största goda." 

    ”Det finns alltid ett högre syfte och en anledning till varför dessa satanister gör som de gör, 

och det är aldrig för det största goda." 

https://t.me/News_3Dto5D/5558 

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

    Ungersk parlamentsledamot kopplar dramatisk nedgång i födelsetal till Covid-

vaccinationer.  
    Antalet födslar i Ungern har minskat med 20 % i år jämfört med samma period förra året. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15754 

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

    En kvinna håller i sina händer en tidning från 2011 som tydligt visar att Bill Gates 

kommer att starta "Avfolkning genom obligatorisk vaccination", eftersom det kommer 

att vara den mest "miljövänliga lösningen".  
    Den här artikeln har rensats och kan inte längre hittas. 

    
https://t.me/conservhome365/14 

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

    CDC (Center for Disease Control and Prevention) medger nu att covid19 bör 

behandlas som influensa. Detta har vi andra sagt i 2 år. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/266 

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

    PLANER PÅ STORA DEMONSTRATIONER MOT INFLATION OCH 

OANSVARIGA POLITIKER I HELA SVERIGE 

    STOCKHOLM 

    GÖTEBORG 

    MALMÖ 

https://t.me/frihetsrorelsen/793 

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

    Frihetsrörelsen, Intervju med Miranda inför frihetsmanifestationen ''Stå Upp För 

Yttrandefrihet'' 

    Den 20 augusti är det dags för en frihetsmanifestation för vår rätt till det fria ordet och ett 

samhälle utan censur. Vi intervjuar frihetsaktivisten Miranda Törnqvist om varför hon väljer 

att stå upp för yttrandefriheten i denna speciella tid. Miranda kommer även att delta på 

Svenska bok- och mediemässan tillsammans med.  
(1) Intervju med Miranda inför frihetsmanifestationen ''Stå Upp För Yttrandefrihet'' - YouTube 

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

https://t.me/News_3Dto5D/5558
https://t.me/InfoNewsWorld/15754
https://t.me/conservhome365/14
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/266
https://t.me/frihetsrorelsen/793
https://www.youtube.com/watch?v=T3-fBJ6PBs4&ab_channel=Frihetsr%C3%B6relsen


    Bakslag för Macron i Frankrike, detta kan sannorlikt vara slutet på covid-

nödåtgärder i landet. 

   Den franska regeringen hade hoppats kunna förlänga sina befogenheter för covid i 

nödsituationer. Det omfattar åtgärder som nedstängningar, utegångsförbud och ett 

obligatoriskt hälsopass för franska medborgare i händelse av en ny covidvåg. Men 

oppositionslagstiftare i parlamentet förkastade regeringens lagförslag, vilket gör det nästan 

omöjligt för dessa restriktiva åtgärder att tillämpas igen 
(1) Franska parlamentsledamöter blockerar återinförandet av covidpass | NTD NYHETER - YouTube 

Notering av mig: Detta inslag är på svenska från NTD Nyheter  

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

    Island: efter ett globalt vaccinationskorståg, en anmärkningsvärd vändning i Corona-

politiken. Landets hälsoministerier ger rådet till den isländska befolkningen att glömma 

vaccination.  
    Tanken är att få så många som möjligt att smittas av viruset, eftersom vaccin inte skulle 

vara tillräckligt (fungera). Islands regering har beslutat att ta itu med kontrollen av Covid-19 

genom naturlig flockimmunitet, genom smitta och återhämtning. Lärde de sig något? Nya 

insikter!? 

(Publicerad i April 2022) 
Brighteon 

Notering av mig: Ett mycket informativt inslag on varför Island gör på detta sätt. 

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

    Det är officiellt registrerat i kongressens kammare: DOD (Department of Defence) 

har begått ett brott genom att beordra en EUA (Emergency Use Authorisation) -drog, 

och de bryter aktivt mot lagen, precis nu, när vi talar. 

https://t.me/OPFreedom/34857 

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

    Biverkningar från de så kallade vaccinen mot covid-19 kan vara en orsak till ökad 

dödlighet i Skottland. Det hävdar professor Richard Ennos i en ny intervju med GB 

News. 
    Det är Richard Ennos, professor vid Edinburgh University, som nu varnar för att det kan 

finnas en koppling mellan överdödlighet i Skottland och de så kallade covidvaccinen. 

    Enligt Ennos kan man se ett dröjsmål på cirka 12-14 veckor från vaccinering till 

dödligheten ökar. 

    – Det kan ha något att göra med biverkningar från vaccinen, säger han i GB News. 

Den skotska regeringen förnekar en sådan koppling. 

Men det finns två hypoteser, säger Richard Ennos. Bristande vård, eller biverkningar från 

vaccinen. 

    Och den senare hypotesen kan man ju testa, påpekar han. 

https://nyheter.swebbtv.se/professor-varnar-for-okad-dodlighet-efter-

vaccinering/?fbclid=IwAR3DaE0m8B_PEH1XkyGy2edljc4V0NNSI5rG21s91EWN6DE5eV

mhmAYOpzU 

Notering av mig: Det finns mer svensk text om man går in på länken. 

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

    De ovaccinerade KOMMER att försvaras: De definierar hur historien kommer att 

komma ihåg covid-vaccinmandaten  

 

    Den första ursäkten i sitt slag! (från en vaccinerad) 

    "De ovaccinerade är hjältarna under de senaste två åren eftersom de tillät oss alla att ha en 

kontrollgrupp i det stora experimentet och satte ljuset på bristerna med Covid-vaccinerna." 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJD9kaP-Dhc&ab_channel=NTDSverige
https://www.brighteon.com/60d23ce3-713f-42b8-8e26-fd16cec1c046
https://t.me/OPFreedom/34857
https://nyheter.swebbtv.se/professor-varnar-for-okad-dodlighet-efter-vaccinering/?fbclid=IwAR3DaE0m8B_PEH1XkyGy2edljc4V0NNSI5rG21s91EWN6DE5eVmhmAYOpzU
https://nyheter.swebbtv.se/professor-varnar-for-okad-dodlighet-efter-vaccinering/?fbclid=IwAR3DaE0m8B_PEH1XkyGy2edljc4V0NNSI5rG21s91EWN6DE5eVmhmAYOpzU
https://nyheter.swebbtv.se/professor-varnar-for-okad-dodlighet-efter-vaccinering/?fbclid=IwAR3DaE0m8B_PEH1XkyGy2edljc4V0NNSI5rG21s91EWN6DE5eVmhmAYOpzU


    "De ovaccinerade bär på många stridsärr och skador eftersom de är människorna vi 

försökte bryta ner mentalt, men ingen vill prata om vad vi gjorde mot dem och vad de 

tvingade 'The Science' att avslöja." 

    "Vaccinlärjungarna har skämts över att de "satsade mot" de ovaccinerade eftersom mandat 

bara hade den makt, vi gav dem." 

    "Det var inte lydnad som gjorde slut på dominansen av Big Pharma Companies, Bill Gates 

och hans många organisationer, och World Economic Forum... Det var TACK vare 

människorna vi försökte skämma ut, förlöjliga, håna och bryta ner." 

    "Vi borde alla försöka hitta lite inre tacksamhet för de ovaccinerade när vi tog betet genom 

att hata dem eftersom deras uthållighet och mod gav oss tid att se att vi hade fel." 

    "Kriget mot de ovaccinerade gick förlorat, och vi borde alla vara mycket tacksamma för 

det." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/181265 

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

    Dr. Robert O. Young (naturopat, näringsexpert och författare) 

Session 115: "Självberoende" 

Ämnen: 

Nanostrukturer, parasiter och grafen i mRNA-injektioner och blod från behandlade 

försökspersoner. 

▫️Indikationer på nanotrådar i vävnader hos mRNA-behandlade försökspersoner. 

▫️Graphen och magnetismfenomenet. 

▫️Parasiter i vacciner – vilka bevis finns det? 

▫️Virusens roll och andra orsaker till så kallade infektionssjukdomar 

▫️Möjliga metoder för eliminering av nanopartiklar 

och mer! 
https://t.me/CoronaInvestigativeCommittee/114 

Notering av mig: Denna del av session 115 är mycket intressant. Denna kille vet vad han 

snackar om. 

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

    I en intervju med BBC accepterar den professionella serbiska tennisspelaren Novak 

Djokovic att hans val att inte vaccinera sig kan hindra hans karriär, inklusive att inte 

kunna spela i Franska öppna, men han tror att det är viktigare att hålla fast vid din tro. 
Tennis Star Defends Decision Not to Take the COVID-19 Shot (mercola.com) 

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

    Militärläkare vittnar under ed att hon beordrades att "dölja" vaccinskador genom 

Biden Admin-direktivet - THE FIRST LIGHT RAPPORT 

Dr Theresa Long, medicinsk officer vid den amerikanska militären, har vittnat om att hon 

beordrades att undertrycka Covid-19-vaccinskador 
 Military Doctor Testifies under Oath That She Was ORDERED To ‘Cover up’ Vaccine Injuries through 
Biden Admin Directive - THE FIRST LIGHT REPORT    

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/181265
https://t.me/CoronaInvestigativeCommittee/114
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2022/07/25/tennis-star-defends-decision-not-to-take-the-covid19-shot.aspx
https://thefirstlightreport.com/2022/07/24/military-doctor-cover-up-vaccine-injuries/
https://thefirstlightreport.com/2022/07/24/military-doctor-cover-up-vaccine-injuries/


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

    En holländsk bonde öppnar upp för verkligheten efter att ha pressats till det yttersta 

av regeringen. 

"Jag ville aldrig tro på det [ett hemligt program]. Inte heller på konspirationsteorier, men alla 

dessa konspirationsteorier visade sig vara sanna...". 

https://t.me/InfoNewsWorld/15674 

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

    Canberra, Australien 28 juli 2022 

"Korrupta politiker och regeringar runt om i världen som installerats av WEF (World 

Economic Forum) måste anklagas för förräderi och brott mot mänskligheten" 

"Senatorer i denna kammare som stöder Great Reset hotar vår integritet, frihet och värdighet" 

Senator Malcolm Roberts ställde sig upp i det australiensiska parlamentet och uppmanade alla 

ledamöter att arbeta emot Schwabs Great Reset-agenda. 

https://t.me/InfoNewsWorld/15670 

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

    Holländarna ger inte upp och visar världen vägen 

    Tar tillbaka sin makt och visa dem vem som är chef. De är offentliga tjänstemän, det är 

dags att de vet var deras plats i samhället är. 

https://t.me/News_3Dto5D/5553 

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

     Denna dokumentär gjordes för 60 år sedan 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/261 

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

   Marseille ajrd'hui Rally till hyllning till offren för biverkningar av injektioner. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/180257 

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

     Den mesta inom den publicerade “vetenskapliga” forskningen är kompletta 

bedrägerier levererade av forskare som har det primära målet att samla in statliga 

bidrag och forskningsanslag, förklarar Health Ranger Report. Liknande slutsatser drar 

chefredaktören på The Lancet och även P1 Kaliber. 
https://newsvoice.se/2022/07/medicinsk-forskning/ 

https://t.me/InfoNewsWorld/15674
https://t.me/InfoNewsWorld/15670
https://t.me/News_3Dto5D/5553
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/261
https://t.me/covidvaccineadveffect/180257
https://newsvoice.se/2022/07/medicinsk-forskning/


Notering av mig: I denna artikel nämns lanserandet av Prozac (ett av alla lyckopiller). Jag 

kan nämna att den svenska psykiatern Anders Forsman fick 50000:- som muta för att för att 

bidra till att få medlet registrerat. 

https://newsvoice.se/2011/12/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-

lakemedelsbolagen/ 

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

    Alex Antic släpper lös. Ännu en kung av mod under de senaste 2 åren. 

    Slutord: ”Du kan inte sitta vid sidlinjen och titta på, då måste själv bli involverad innan det 

är för sent.” 

https://t.me/covidvaccineadveffect/180048 

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

    Danska politikern och WEF Agenda-bidragsgivare Ida Auken 

    "Varför vill du ÄGA din mobiltelefon? ... Jag menar, du vill ha funktionen, du vill ha 

tjänsten, eller hur? Varför vill du ÄGA en mobiltelefon om du bara kan hyra den? Varför 

skulle du inte hyra ditt kylskåp, din tvättmaskin, eller din diskmaskin... Varför vill du äga 

den?" 

    Sedan spårar WEF koldioxidutsläpp och avgör om ens sociala poäng är "tillräckligt bra" 

    Du, kommer, äger ingenting och är lycklig eller hur? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/179960 

Notering av mig: Här är ett bevis för att man propagerar för Klaus Schwabs ”The Great 

Reset” agenda. 

 

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

    Vårdpersonal som stämde över COVID-19-vaccinmandat vinner uppgörelse på 10 miljoner 

dollar  

    En grupp vårdpersonal som stämde sitt sjukhus över ett COVID-19-vaccinmandat är 

planerade att få 10 miljoner dollar, enligt ett förlikningsavtal som lämnades in den 29 juli. 

    Cirka ett dussin arbetare vid NorthShore University HealthSystem i Illinois lämnade in 

stämningen i oktober 2021 och hävdade att anläggningen olagligt inte beviljade religiösa 

undantag från mandatet. 

    Efter åtta månaders förhandlingar har arbetarna och NorthShore "kommit överens om att 

lösa detta fall", enligt ett memorandum som lämnats in till federal domstol. 
Vårdpersonal som stämde över COVID-19-vaccinmandat vinner uppgörelse på 10 miljoner dollar 
(ntd.com) 

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

    Dokumentär, PLANDEMIC 2 
    Plandemic 2 – Indoctornation (rumble.com) 

Notering av mig: Det finns många som gjort filmer och dokumentärer om det som nu sker. 

Denna och ”Plandemic 1”  är något som jag rekommenderar för den som har tid och lust att 

få riktig info.  

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

       Sri Lanka, där inför man nu digitala ID och Social Credit System. Se denna video 

och inse vad som kommer att hända även här och i andra länder om vi inte stoppar det. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/179814 

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

 

https://newsvoice.se/2011/12/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-lakemedelsbolagen/
https://newsvoice.se/2011/12/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-lakemedelsbolagen/
https://t.me/covidvaccineadveffect/180048
https://t.me/covidvaccineadveffect/179960
https://www.ntd.com/health.htm
https://www.ntd.com/workers.htm
https://www.ntd.com/covid-19.htm
https://www.ntd.com/settlement.htm
https://www.theepochtimes.com/health-care-employees-sue-hospital-over-covid-19-vaccine-mandate-say-they-were-denied-religious-exemptions_4069491.html
https://www.theepochtimes.com/health-care-employees-sue-hospital-over-covid-19-vaccine-mandate-say-they-were-denied-religious-exemptions_4069491.html
https://www.documentcloud.org/documents/22123384-settlement-memorandum-northshore
https://www.ntd.com/health-care-workers-who-sued-over-covid-19-vaccine-mandate-win-10-million-settlement_816558.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-07-30
https://www.ntd.com/health-care-workers-who-sued-over-covid-19-vaccine-mandate-win-10-million-settlement_816558.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-07-30
https://rumble.com/v1djr0r-plandemic-2-indoctornation.html
https://t.me/covidvaccineadveffect/179814


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

    Läkemedelsverket har uppdaterat statistiken för misstänka biverkningar från 

covidvaccinen, så vi har också uppdaterat våra tre stapeldiagram. De talar för sig själva. 

    Vi vill också påpeka att normalt anmäls 1-2 procent av alla allvarliga biverkningar från ett 

läkemedel eller vaccin. Det finns ingen studie som visar att anmälningsfrekvensen är högre 

för covidvaccinen. Men om vi ändå räknar högt, med en anmälningsfrekvens på 5 procent, 

skulle det i dagsläget innebära 224 320 allvarliga biverkningar varav 8 180 döda. Räknar vi 

ännu mer modest, 10 procents anmälningsfrekvens, blir det 112 160 personer som fått 

allvarliga biverkningar vara 4 090 avlidit. Detta är helt groteska siffror. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/334 

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

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 

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

    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 

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

    NYA SAKER DYKER UPP ANGÅENDE LÄKEMEDELS- 

INDUSTRIN!!!!!! 
    Fox Newa, Tucker Carlsson 

https://t.me/lakaruppropetbmln/334
https://newsvoice.se/2022/07/foraldrar-inte-vaccinera-barn/
https://t.me/JohnDurham45/229
https://t.me/News_3Dto5D/5529
https://www.facebook.com/watch/?v=1249282625903140
https://t.me/lakaruppropetbmln/331


    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 

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

    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. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/179345
https://t.me/JohnDurham45/197
https://t.me/covidvaccineadveffect/177551
https://t.me/covidvaccineadveffect/177556
https://t.me/covidvaccineadveffect/177532


    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). 

    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.  

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


    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: 

    Rättegång som startar i september. 

    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. 

 

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
https://t.me/covidvaccineadveffect/176115
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 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/134694
https://t.me/suppressedtruth/39570
https://t.me/covidvaccineadveffect/176087
https://t.me/covidvaccineadveffect/176082
https://www.fullyliveacademy.com/attorneygeneraldocument
https://www.davidmartin.world/
https://t.me/covidvaccineadveffect/174059


    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  
stefan@greenclean.nu  

 

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

 

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

