
DEL 7 
 

Detta är GODA NYHETER angående det bedrägeri som, den så 
kallade, pandemin, påtvingande av masker, social distansering, 

lockdown, vaccinpass, *asymptomatisk har visat sig vara. 
 
(*Asymptomatisk är ett påhitt som uppstod i början av 2020. Det går ut på att en person 

är/kan vara smittbärare trots att han själv inte har symptom eller är sjuk. Det finns ingen 

vetenskaplig studie eller bevis bakom detta påstående.) 
 
    Nyheterna fylls på från botten och upp.  

 

    Om ni själva stöter på några GODA NYHETER angående detta pågående bedrägeri får ni 

gärna maila mig. Ge mig då dokumentet, eller videon och var det sägs, så jag snabbt kan hitta 

och verifiera det. 

 

Denna sammanställning är gjord av:  

Stefan Sjöblom  

Göteborg 

stefan@greenclean.nu 

 

Du kan dela med dig/vidarebefordra detta. 

 

Notering av mig: I de fall jag har lagt in en Telegram länk så måste ni kanske skaffa denna 

för att kunna öppna länken.  

 Denna, inte den med vit ram. 

 

 

    En del av dessa saker bedömer jag så som Goda Nyheter trots att de tar upp 

missförhållanden. Detta p.g.a. att de är bevis på dessa missförhållanden och kan 

användas juridiskt för att få stopp på eländet. 

 

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

15/10-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Pågående utredning från Europeiska åklagarmyndigheten om förvärv av covid-19-

vaccin i EU 

    Publicerad den 14 oktober 2022 

    Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) bekräftar att den har en pågående utredning av 

förvärv av covid-19-vaccin i Europeiska unionen. Denna exceptionella bekräftelse kommer 

efter det extremt höga allmänintresset. Inga ytterligare detaljer kommer att offentliggöras i 

detta skede. 
Europeiska åklagarmyndighetens pågående utredning av förvärv av covid-19-vaccin i EU | Europeiska 
åklagarmyndigheten (europa.eu) 

Notering av mig: Hoppas nu bara att det är en riktig utredning och inte något som ska 

”lägga saker tillrätta” och försöka få allmänheten att tro att en riktig utredning gjorts. 

mailto:stefan@greenclean.nu
https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu
https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu


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

    Hur politikerna blåser oss 

https://t.me/InfoNewsWorld/17187 

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

    Visselblåsare Brook Jackson som tidigare var anställd på Ventavia som på uppdrag 

av Pfizer genomförde testerna åt Pfizer. Hon fick sparken då hon påpekande alla brister 

under de kliniska testerna till FDA innan vaccinet släpptes till allmänheten.  
    Företaget hade förklaringen att de inte hade tillräckligt med personal för att följa upp 

hennes påpekande. Enligt hennes uppgifter så falsifierades data, biverkningar följdes inte upp 

och vaccinet hölls i felaktig temperatur, personalen som genomförde testerna hade inte 

adekvat utbildning och det var inte blindstudier. Trots alla brister så följdes dessa inte upp. 

    Hon stämmer nu Pfizer för den amerikanska befolkningens räkning. 
https://twitter.com/KateTalksTruth 

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

    Aussie läkare wistelblower om hela Covid scamdemic på Covid Medical Network 

seminarium 

    Dr Phillip Altmann avslöjar hela den australiska medicinska/politiska kopplingen. Han 

varnar för så kallad covid-mRNA vaxx och sätter det politiska partiets dubbelspelet rätt i 

sikte. Utan tvekan den bästa vi har sett från en högt kvalificerad läkare som förtjänar en 

medalj. 
Aussie läkare blåser visselpipa om hela Covid scamdemic vid Covid Medical Network seminarium | 
Cairns Nyheter (cairnsnews.org) 
(Det är möjligt att ni måste scrolla ner  en bit på denna sida) 
 
Hennes Hemsida: 
www.IAMBrookJackson.com 

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

    Ett team av nio forskare från toppuniversitet inklusive Harvard och John Hopkins 

publicerade nyligen forskning om säkerheten och effekten av COVID Jab. Deras 

slutsatser är chockerande med resultatet som en uppmaning till handling för att 

STOPPA mandaten! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198402 

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

    Regeringsrapporter tyder på att covid-vaccination orsakar cancer i en aldrig tidigare 

skådad hastighet 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198308 

Notering av mig: Intressant att det verkar vara regeringen som rapporterar!!!!!!!!! 

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

    Kanada: Albertas nya premiärminister Danielle Smith om de ovaccinerade: "De har 

varit den mest diskriminerade gruppen som jag någonsin har sett under min livstid." 

    Smith tillade att hon kommer att avskeda provinsens Chief Medical Officer of Health, 

Deena Hinshaw. 

https://t.me/InfoNewsWorld/17141 

Notering av mig: Det finns hopp!!!!!!!!!!!!! 

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

    10 minuter av covid-galenskap. 

https://t.me/InfoNewsWorld/17139 

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

    Surprise, Surprise: Rockefeller-finansierad stiftelse försöker tysta kritiker av 

COVID-jab 

https://t.me/InfoNewsWorld/17187
https://twitter.com/KateTalksTruth
https://cairnsnews.org/2022/09/28/aussie-doctor-blows-whistle-on-entire-covid-scamdemic-at-covid-medical-network-seminar/?fbclid=IwAR2yTTldBi7oUgWn1OY5fgWf_v_dIrNmj7XI1ox-FtebMr27vdOdSopdo7s
https://cairnsnews.org/2022/09/28/aussie-doctor-blows-whistle-on-entire-covid-scamdemic-at-covid-medical-network-seminar/?fbclid=IwAR2yTTldBi7oUgWn1OY5fgWf_v_dIrNmj7XI1ox-FtebMr27vdOdSopdo7s
http://www.iambrookjackson.com/
https://t.me/covidvaccineadveffect/198402
https://t.me/covidvaccineadveffect/198308
https://t.me/InfoNewsWorld/17141
https://t.me/InfoNewsWorld/17139


    Rockefeller Foundation donerar 7,2 miljoner dollar till Mercury-projektet, som är 

beteendeforskning inriktad på att övertyga människor om att ta injektionen. 

    De vill också bekämpa desinformation om hälsa och censurera avvikande åsikter. 

    Dr Peterson Pierre: "Det är ytterst viktigt för staten att använda alla sina befogenheter för 

att undertrycka oliktänkande, eftersom sanningen är lögnens dödliga fiende, och i 

förlängningen är sanningen statens största fiende." 

https://t.me/dr_judymikovitss/315 

 

    Vad du bör veta om Rockefellers och läkemedelsindustrins investeringar på 

sjukdomar 

https://newsvoice.se/2015/12/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/ 

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

    "Det finns fler skador och dödsfall som har rapporterats med detta vaccin enbart än 

något av de andra. Just där borde det vara en signal." 

 

    I det här avsnittet av @AmThoughtLeader satte vi oss ner med Kim Witczak. I nästan 20 år 

nu har hon varit en förespråkare för farmaceutisk läkemedelssäkerhet och reform, och senast 

tagit sig an kampen för transparens och ansvarighet kring #COVID19-vacciner. 

https://t.me/EpochTV/6860 

 

Hela intervjun: 
Are COVID Vaccines Just the Tip of the Iceberg?—Kim Witczak on the ’Spider Web’ of Corruption in 
the Drug Safety System (theepochtimes.com) 

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

    Consumer Financial Protection Bureau har inlett en undersökning av PayPal 

    "Vi har beordrat de flesta av de stora stora teknikföretagen och betalningsföretagen att förse 

oss med information om hur de fattar beslut om vem de stänger av från sina plattformar, men 

vi måste också undersöka om de tror att de kan bötfälla användare för lagligt aktiviteter.” 

https://t.me/c/1521277324/1504 

Notering av mig: Detta är intressant när det gäller cencur och avstängning från olika 

sociala medier. Det kan nog leda till att fler sociala plattformar kommer att ifrågasättas. 

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

    MEP Christine Anderson föreslår att "Specialkommittén för covid-19-pandemin" 

förklarar sig inkompetent när det gäller att få klarhet "om innehållet i kontrakten 

mellan EU-kommissionen och läkemedelsföretagen, med avseende på MRNA-

vaccinerna i allmänhet och utbytet av textmeddelanden mellan Ursula von der Leyen, 

ordförande för EU-kommissionen & Mr. Bourla, VD för Pfizer, i synnerhet” och det 

korrupta AF EU-parlamentet vägrar att ta omröstningen. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/197794 

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

    JUST IN - Mislav Kolakusic (Kroatien) från Europaparlamentet säger, "köpet av 4,5 

miljarder doser av covid-19-vaccinet för 450 miljoner EU-invånare är den största 

korruptionsskandalen i mänsklighetens historia." 

https://t.me/DonaldTrumpOffice/3865 

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

    Under en utfrågning inför EU-kommissionen medgav Pfizer att de inte testade 

vaccinet för att stoppa överföringen av viruset innan det kom in på marknaden, 

eftersom de var tvungna att "forsera frammåt i vetenskapens hastighet". 

    Återigen: Pfizer motiverade att testa den genterapin för oss alla och ljuga om dess effekt 

eftersom de var tvungna att "FORCERA FRAMÅT I VETENSKAPENS HASTIGHET"! 

https://t.me/dr_judymikovitss/315
https://newsvoice.se/2015/12/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/
https://t.me/EpochTV/6860
https://www.theepochtimes.com/are-covid-vaccines-just-the-tip-of-the-iceberg-kim-witczak-on-the-spider-web-of-corruption-in-the-drug-safety-system_4786393.html?&utm_medium=AmericanThoughtLeaders&utm_source=SocialM&utm_campaign=KimWItczak&utm_content=10-13-2022
https://www.theepochtimes.com/are-covid-vaccines-just-the-tip-of-the-iceberg-kim-witczak-on-the-spider-web-of-corruption-in-the-drug-safety-system_4786393.html?&utm_medium=AmericanThoughtLeaders&utm_source=SocialM&utm_campaign=KimWItczak&utm_content=10-13-2022
https://t.me/c/1521277324/1504
https://t.me/covidvaccineadveffect/197794
https://t.me/DonaldTrumpOffice/3865


     Redan i februari 2021 konstaterade BioNTechs vd Ugur Sahin att de vaccinerade inte 

längre var smittsamma. Vi vet nu att detta påstående var en uppenbar lögn och måste få 

allvarliga konsekvenser. 
European Commission Hearing: Pfizer admits to having lied to the public. (substack.com) 

Notering av mig: MEP Rob Ross ställer frågan till Pfizers Janine Small. 

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

Liv förstördes på grund av ett vaccin som aldrig testades helt innan det tvingades på 

allmänheten. 

    Tja, tja, det ser ut som att "konspirationsteoretikerna" hade rätt hela tiden. Vi 

kommer till den del av filmen där lögnerna avslöjas i mainstream media. Så småningom vet 

du vad som kommer va?? Den arga allmänheten kommer att kräva ansvar. 

https://t.me/News_3Dto5D/6132 

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

    Pfizer Exec medger att COVID-19-vaccinet inte testades för att förhindra 

smittspridning innan de släpptes på marknaden 

    En Pfizer-chef sa på måndagen att varken hon eller andra Pfizer-tjänstemän visste om 

dessa COVID-19-vaccin skulle stoppa smittspridning innan de kom in på marknaden förra 

året. 

    Ledamot av Europaparlamentet, Rob Roos, frågade under en session: "Testades Pfizer 

COVID-vaccinet för att stoppa överföringen av viruset innan det kom in på marknaden?    

    Pfizers Janine Small, president för internationella utvecklade marknader, sa som svar: "Nej 

... Du vet, vi var tvungna att ... verkligen röra sig i vetenskapens hastighet för att veta vad som 

händer på marknaden. 
Pfizer Exec Concedes COVID-19 Vaccine Was Not Tested on Preventing Transmission Before Release 
(ntd.com) 

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

    Den holländska parlamentsledamoten Rob Roos: Pfizer ljög för dig!! 

    "Pfizer var väldigt tydlig med med sin utsaga." 

     I COVID-utfrågningen medger Pfizer-direktören att vaccinet aldrig testades för att 

förhindra överföring 

https://t.me/covidvaccineadveffect/197811 

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

    ”Kriminellt, chockerande, lögn” – EU-politiker fick 7 miljoner visningar på 

vaccinkritiskt klipp, på ett dygn 

    Enligt den nederländska EU-parlamentarikern Rob Roos fanns det inga bevis för att Pfizer 

vaccin kunde stoppa smittspridningen. Detta raderar hela den rättsliga grunden för 

covidpassen, som ledde till massiv institutionell diskriminering då människor förlorade 

tillgången till väsentliga delar av samhället. Jag tycker att detta är chockerande, till och med 

kriminellt. han gick ut  i ett klipp som nu har blivit viralt 

https://nyheter.swebbtv.se/kriminellt-chockerande-logn-eu-politiker-fick-7-miljoner-

visningar-pa-vaccinkritiskt-klipp-pa-ett-dygn/ 

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

    En dag efter att Albert Bourla, Pfizers vd, vägrat delta i Covid-kommittén och svara 

på frågor, höll sex parlamentsledamöter en presskonferens i Europaparlamentet och 

avslöjade vad som hände. 

        MEP tar upp diskrepansen i datumet för kliniska prövningar av COVID 19-vaccinerna 

som för Moderna tycks ha startat 2017. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/197679 

 

Hela presskonferensen här: 

https://drsimon.substack.com/p/european-commission-hearing-pfizer?sd=pf
https://t.me/News_3Dto5D/6132
https://www.ntd.com/pfizer.htm
https://www.ntd.com/covid-19.htm
https://twitter.com/rob_roos/status/1579759795225198593
https://www.ntd.com/pfizer-exec-concedes-covid-19-vaccine-was-not-tested-on-preventing-transmission-before-release_854671.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-10-12&src_cmp=2022-10-12&utm_medium=email
https://www.ntd.com/pfizer-exec-concedes-covid-19-vaccine-was-not-tested-on-preventing-transmission-before-release_854671.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-10-12&src_cmp=2022-10-12&utm_medium=email
https://t.me/covidvaccineadveffect/197811
https://nyheter.swebbtv.se/kriminellt-chockerande-logn-eu-politiker-fick-7-miljoner-visningar-pa-vaccinkritiskt-klipp-pa-ett-dygn/
https://nyheter.swebbtv.se/kriminellt-chockerande-logn-eu-politiker-fick-7-miljoner-visningar-pa-vaccinkritiskt-klipp-pa-ett-dygn/
https://t.me/covidvaccineadveffect/197679


https://www.youtube.com/watch?v=bakcjavo9VQ&ab_channel=VirginieJoron 

 

Reservlänk om YouTube censurerar: 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/452 

 

Notering av mig: Nedan finns en länk till det fall som MEP Ivan Sinčić pratar om vid denna 

presskonferens. 

Pfizer går med på att betala 60 miljoner dollar för att lösa ett utländskt mutfall 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/pfizer-agrees-to-pay-60m-to-settle-

foreign-bribery-case/2012/08/07/a2426f5e-e0b6-11e1-8fc5-a7dcf1fc161d_story.html 

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

    Så varje ENSKILD person som förlorat ett jobb på grund av mandat 

eller vars företag stängts (eller på annat sätt lidit skada) har nu en orsak att 

agera. Varje skola som fortfarande tvingar in injektioner på studenter 

måste vara ansvariga kriminellt nu när Pfizer erkände att det inte fanns 

några tester för att stoppa överföringen. Ingens vaccinationsstatus 

påverkar någon annan (som jag har varnat sedan 2021) och har aldrig 

någonsin gjort det. 
https://t.me/naomirwolf/3814 

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

    "Förlåt aldrig, glöm aldrig och aldrig mer!" 

    Det är ganska starka ord från en vanlig journalist. Omvärderingen av dessa hemska brott 

har definitivt börjat. 

    Till krigarna som förblev orubbliga: TACK! 

https://t.me/goddek/2289 

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

    Vaccinnarrativet kollapsar när Harvard-studie visar att coronavacciner är farligare 

än Covid-19 

    COVID. Covid-Boosters som inte har testats på människor rullas ut över hela världen, men 

en ny studie indikerar att coronavaccinerna är mycket farligare än sjukdomen Covid-19. CDC 

har tillhandahållit falsk information om myndighetens dokumentation av biverkningar 

kopplade till vaccinerna, skriver The Florida Standard. 
Vaccinnarrativet kollapsar när Harvard-studie visar att coronavacciner är farligare än Covid-19 - 
NewsVoice 

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

    "Kongressledamöter som röstade för obligatorisk injektion av experimentella 

produkter kan åtalas i brottmålsdomstolar och Internationella domstolen för allvarlig 

skada av människoliv..." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198115 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bakcjavo9VQ&ab_channel=VirginieJoron
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/452
https://www.washingtonpost.com/business/economy/pfizer-agrees-to-pay-60m-to-settle-foreign-bribery-case/2012/08/07/a2426f5e-e0b6-11e1-8fc5-a7dcf1fc161d_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/pfizer-agrees-to-pay-60m-to-settle-foreign-bribery-case/2012/08/07/a2426f5e-e0b6-11e1-8fc5-a7dcf1fc161d_story.html
https://t.me/naomirwolf/3814
https://t.me/goddek/2289
https://newsvoice.se/2022/10/vaccinnarrativ-kollapsar-harvardstudie/
https://newsvoice.se/2022/10/vaccinnarrativ-kollapsar-harvardstudie/
https://t.me/covidvaccineadveffect/198115


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

    Advokaten Jeff Childers berättar om hur han vann mot mask- och vaccinmandat och 

inspirerade andra advokater att göra detsamma 

    "Jag berättade för dem vad jag gjorde. Och varenda en av dem sa, Jeff, varför kastar du bort 

din karriär över det här?” 

    När covid-19 slog till, fann Jeff Childers, en konkursadvokat i Gainesville, Florida, att han 

blev chockad över det plötsliga införandet av ett obligatoriskt maskmandat. Han lanserade sig 

själv i konstitutionell lag och fick det första överklagandebeslutet i landet som fann 

obligatorisk maskering presumtivt författningsstridig. 

    - Om de kunde komma undan med att inkräkta på våra konstitutionella rättigheter i den 

utsträckningen, diktera vad vi hade på oss, då skulle de fortsätta till nästa nivå. Det verkade 

självklart för mig. Och det var inget som var självklart för mina kamrater, säger Childers. 

    Under de senaste två åren har han framgångsrikt kämpat mot vaccinmandat, försvarat 

högprofilerade individer i kommitténs utredningar den 6 januari och stämt ett sjukhus för att 

ha tvingat en patient att stanna på sjukhus i en ventilator och fått remdesivir emot patientens 

familjs önskemål. Efter att många advokater kontaktade Childers för att få råd, startade han ett 

informellt nätverk runt om i landet för att dela information och hjälpa andra advokater att 

starta liknande stämningar i sina delstater. 

    ”Det kommer att finnas ansvarighet", säger Childers. 
Attorney Jeff Childers on How He Won Against Mask and Vaccine Mandates, and Inspired Other 
Lawyers to Do the Same (theepochtimes.com) 

Notering av mig: Jag har skrivit det tidigare, men vill åter påminna. Oavsett vilket land som 

röner framgång i domstol så gynnar det alla andra länder. Detta eftersom det är samma sak 

som hänt över hela världen. Och just i det fall, det gäller USA, så har många beslut över hela 

världen gjorts med stöd av CDC (Center for Disease Control and prevention). 

För den som behöver mera hopp rekommenderar jag att se denna intervju. Många har 

eftersökt att förövarna ställs inför rätta och det han säger visar på att det händer. 

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

    Biden-administrationen samarbetar med Big Tech om ett ‘Clear First Amendment 

Violation’ Mike Davis 

    Statsåklagare från Missouri och Louisiana ber en av Trump utsedd domare att avsätta höga 

regeringstjänstemän och hävdar att Biden-administrationen var djupt involverad i att 

censurera användare på big tech plattformar. NTD talade med Mike Davis, grundaren och 

ordföranden för Artikel III-projektet. Davis säger att nästan alla regeringspositioner kan 

avsättas i rättegångar som denna, men president Biden själv har viss immunitet. Davis säger 

https://www.theepochtimes.com/attorney-jeff-childers-on-how-he-won-against-mask-and-vaccine-mandates-and-inspired-other-lawyers-to-do-the-same_4783217.html?&utm_medium=AmericanThoughtLeaders&utm_source=SocialM&utm_campaign=JeffChilders&utm_content=10-08-2022
https://www.theepochtimes.com/attorney-jeff-childers-on-how-he-won-against-mask-and-vaccine-mandates-and-inspired-other-lawyers-to-do-the-same_4783217.html?&utm_medium=AmericanThoughtLeaders&utm_source=SocialM&utm_campaign=JeffChilders&utm_content=10-08-2022


att Biden-administrationen har med hjälp av Big Tech-censurerat användare under täckmantel 

av desinformation och desinformation. 

https://www.ntd.com/biden-administration-colluding-with-big-tech-a-clear-first-amendment-

violation-mike-davis_854377.html?utm_medium=NTD&utm_source=telegram 

Notering av mig: Denna censur gäller det mesta, inkluderat det som har med covid och 

vacciner (eller rättare sagt; injektioner) att göra 

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

    Idag stängdes ett vaccinationscenter i Windsor framgångsrikt och lagligen (se video). 

https://t.me/covidvaccineadveffect/197669 

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

    Vi vill personligen tacka alla de vackra själar som rest från hela de brittiska öarna 

(Wales, Liverpool, Norfolk, Birmingham, London, Leicestershire, Derbyshire, 

Nottinghamshire, Bristol, Dorset, Wiltshire, Hampshire och East and West Sussex) för 

att delta Windsor igår 11/10/2022. Vi stod alla förenade, starka och beslutsamma, från en 

plats av ren kärlek och medkänsla för våra medmänniskor, kvinnor och viktigast av allt alla 

våra barn här och runt om i världen. Vi drog oss inte tillbaka och även efter arresteringarna 

höll vår position och såg till att centret förblev stängt. Alla borde vara så stolta över sig själva 

och detta visar återigen att vi talar vår sanning från en plats av kärlek bevisar att KÄRLEKEN 

ERÖVER ALLT. 💗💗💗💗💗💗💗  

Kärlek till ALLA, Steve & Madeleine 💗💗💗 

https://t.me/covidvaccineadveffect/197830 

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

    Som ett resultat av gårdagens presentation av bevis vid Windsor yards 

vaccinationscenter är det BEKRÄFTAT att de nu bara ”sticker” folk över 75 år. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/197829 

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

Bra jobbat team bra att jobba med er alla 

    Oj! Den här intervjun gick definitivt inte som planerat... 

    Klimatkultisterna kommer att hata detta! 

https://t.me/c/1626184334/556 

Notering av mig: Detta ligger lite utanför det jag normalt tar med i detta dokument, men det 

är intressant att se hur reportern agerar partiskt. Visst, det är naturligt att han ifrågasätter, 

men när såg ni en reporter ifrågasätta en klimatalarmist? Jag har aldrig gjort det. 

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

    Att bära ansiktsmask under lång tid, kan det vara orsak till cancer? 

https://t.me/News_3Dto5D/6135 

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

    Daglig dos med Dr. Peterson Pierre presenterar Ep. 2141: 

    "CDC gav Facebook desinformation" 

https://t.me/naomirwolf/3790 

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

    Macron är inte covidvaccinerad hävdar politiker – Macron lovade att göra livet svårt 

för de ovaccinerade 

    COVID. Macron tog inte vaccinet, hävdar politikern Jean Lasalle. Uttalandet har nu väckt 

ilska hos miljontals franska medborgare som i princip tvingades att ta covidvaccinerna för att 

kunna leva normala liv och försörja sig.  

    Den franske politikern och före detta parlamentsledamoten Jean Lassalle hävdade i en 

intervju för kanalen NTD nyligen att den franske presidenten Emmanuel Macron och stora 

delar av den franska regeringen inte är vaccinerade mot Covid-19. 

https://newsvoice.se/2022/10/macron-inte-covidvaccinerad-jean-lasalle/ 

https://www.ntd.com/biden-administration-colluding-with-big-tech-a-clear-first-amendment-violation-mike-davis_854377.html?utm_medium=NTD&utm_source=telegram
https://www.ntd.com/biden-administration-colluding-with-big-tech-a-clear-first-amendment-violation-mike-davis_854377.html?utm_medium=NTD&utm_source=telegram
https://t.me/covidvaccineadveffect/197669
https://t.me/covidvaccineadveffect/197830
https://t.me/covidvaccineadveffect/197829
https://t.me/c/1626184334/556
https://t.me/News_3Dto5D/6135
https://t.me/naomirwolf/3790
https://twitter.com/ClaireJardin1/status/1579431320962244610
https://twitter.com/ClaireJardin1/status/1579431320962244610
https://www.ntd.com/
https://newsvoice.se/2022/10/macron-inte-covidvaccinerad-jean-lasalle/


 

(Från c:a 02:40 kan ni se hans berättelse) 

https://t.me/InfoNewsWorld/17153 

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

     
Bästa Halloween-dressen jag sett!!!!!!!!!!!! 

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

    Thomas Renz stämmer EcoHealth Alliance för covid mörkläggning 

    Advokat Thomas Renz @ThomasRenz har lämnat in en stämningsansökan mot Peter 

Daszak och hans EcoHealth Alliance-grupp för att de påstås ha deltagit i ett massivt Wuhan-

coronavirus (Covid-19) plandemisk mörkläggning. 

    Renz, som har varit ganska aktiv i att sträva efter rättvisa mot dem som begick den fleråriga 

styggelsen som kallas "covid", säger att Daszak och andra från EcoHealth, såväl som den 

ökända Ralph Baric från University of North Carolina, alla är direkt ansvarig för de miljontals 

skador och dödsfall som har kopplats till det kinesiska viruset. 

    SARS-CoV-2 har inte, säger Renz @ThomasRenz, sitt ursprung i fladdermussoppa från en 

våtmarknad i Wuhan, Kina. Det framtrollades i ett biovapenlaboratorium i Wuhan där det så 

småningom "rymde" och infekterade världen. 

https://t.me/NaturalNewsMedia/3109 

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

    Daglig dos med Dr. Peterson Pierre presenterar Ep. 2140: 

    "Enorm seger: Vax Mandate ogiltigt" 

https://t.me/naomirwolf/3786 

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

    Agnes Wolds hälsoråd - Elena Malmefeldt & Martin diskuterar 

https://www.youtube.com/watch?v=c9w8mpKAeXs&ab_channel=SKRPT 

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

   Mainstream ”vetenskap” börjar ifrågasätta tillverkarens påståenden om mRNA-

vaccinen, eftersom läkemedelsjättar vägrar att dela underliggande data 
Mainstream ”vetenskap” börjar ifrågasätta tillverkarens påståenden om mRNA-vaccinen, eftersom 
läkemedelsjättar vägrar att dela underliggande data – Freebite 

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

    Sven Román är barn och ungdomspsykiater och en av grundarna av Läkaruppropet. 

I denna första intervju sedan våren 2021 hjälper han oss få syn på ”elefanten i rummet” 

när det gäller misstänkta vaccinbiverkningar. Vi ser ibland konturerna av den i den 

strida strömmen av märkliga sjukdoms- och dödsfall, men i nyheterna skildras dessa 

genomgående som enskildheter utan sammanhang. 

https://t.me/InfoNewsWorld/17153
https://t.me/NaturalNewsMedia/3109
https://t.me/naomirwolf/3786
https://www.youtube.com/watch?v=c9w8mpKAeXs&ab_channel=SKRPT
https://freebite.se/mainstream-vetenskap-borjar-ifragasatta-tillverkarens-pastaenden-om-mrna-eftersom-lakemedelsjattar-vagrar-att-dela-underliggande-data/
https://freebite.se/mainstream-vetenskap-borjar-ifragasatta-tillverkarens-pastaenden-om-mrna-eftersom-lakemedelsjattar-vagrar-att-dela-underliggande-data/


    Intervjun kompletteras med flera starka vittnesmål, bland annat får vi möte en ung 

elitidrottskvinna som inte kunna spela handboll sedan hon tog sprutan samt en 54-årig kvinna 

som nekas en livsnödvändig lungtransplantation för att hon inte är vaccinerad. 

https://rumble.com/v1nbf4a-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-lkare-sven-romn-del-

2.html 

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

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

    The Real Anthony Fauci - dokumentärfilmen, gratis för allmänheten tisdagen den 18 

oktober 2022. 

https://t.me/RWMaloneMD/5092 

 

    Filmen kommer att göras tillgänglig för gratis visning 

på https://www.therealanthonyfaucimovie.com den 18 oktober klockan 12:01 Eastern. 

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

    Traditionella vacciner nu i frågasatta: Dr. Harvey Risch har förlorat allt förtroende 

för CDC och FDA [VIDEOR]       
    Om vi har lärt oss något under de senaste två och ett halvt åren är det att CDC och FDA har 

sin trohet till läkemedelsindustrin, inte det amerikanska folket. Och deras beteende under 

COVID gjorde det väldigt uppenbart............. 

 
Traditionella vacciner nu i fråga: Dr. Harvey Risch förlorar allt förtroende för CDC och FDA [VIDEOR] 
(redvoicemedia.com) 
 

Notering av mig: Här berättar Robert F Kennedy jr. Om boken. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/197343 

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

    Safe and Effective: A Second Opinion 

belyser Covid-19-vaccinskador och dödsfall, men tar också en omfattande titt på de 

systemiska brister som verkar ha möjliggjort dem. Vi tittar på ledande analys av 

läkemedelsprövningar, MHRA:s roll när det gäller att reglera dessa produkter, SAGE-

beteendeforskarnas roll när det gäller att påverka politiken och rollen för media och Big     

    Tech-företag i att undertrycka fri och öppen debatt om ämnet. 

    Engelska undertexter är tillgängliga. Fler språk skapas för närvarande. 

    A Second Opinion (2022) LIVEPREMIÄR | Oracle Films |  
(21) Safe and Effective: A Second Opinion (2022) | Oracle Films | News Uncut - YouTube 

Om den här länken tas ner på YpuTube, fortsätt att titta på 

https://rumble.com/v1nbf4a-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-lkare-sven-romn-del-2.html
https://rumble.com/v1nbf4a-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-lkare-sven-romn-del-2.html
https://t.me/RWMaloneMD/5092
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3663295-1&h=761436152&u=https%3A%2F%2Fwww.therealanthonyfaucimovie.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.therealanthonyfaucimovie.com
https://www.redvoicemedia.com/2022/10/traditional-vaccines-now-in-question-dr-harvey-risch-loses-all-trust-in-the-cdc-and-the-fda-videos/ref/8/
https://www.redvoicemedia.com/2022/10/traditional-vaccines-now-in-question-dr-harvey-risch-loses-all-trust-in-the-cdc-and-the-fda-videos/ref/8/
https://t.me/covidvaccineadveffect/197343
https://www.youtube.com/watch?v=dIVZ5ssWB-o&ab_channel=OracleFilms


Safe & Effective | Oracle Films 
 

MHRA = Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

SAGE  = Scientific Advisory Group for Emergencies 

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

9/10-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

   Reiner Fuellmich: Detta är vad det handlar om! 
https://t.me/covidvaccineadveffect/196866 

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

    Reiner Fuellmich:  

Han ger en uppmuntrande uppdatering, efter att ha blivit attackerad av sin tidigare 

kollega Vivian Fisher, med falska anklagelser. 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/459 

 
Reiner Fuellmich: Encouraging update after false allegations (stopworldcontrol.com) 

Notering av mig: Reiner Fuellmich startar ICIC (International Criminal Investigative 

Committeé). Han kommer här att arbeta, enligt honom, på ett effektivare sätt och bredda 

genom att ta med alla aspekter som rör de som försöker kontrollera oss och skapa diktatur. 

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

    Reiner Fuellmich: Om hans separation från Corona Investigative Committee 
Reiner Fuellmich: Om hans senaste separation från Corona Investigative Committee - The White Rose 

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

    "Tillsynsmyndigheterna har ingenstans att gömma sig" 

    Dr. Peter McCullough "Varje land försöker nu ta reda på - genom att rädda ansiktet - hur 

man ska ta sig ur detta misslyckade vaccinprogram. Det är uppenbart; skriften sitter på väggen 

här. Djurstudierna misslyckades. Det finns inga studier på människa. Så du kan föreställa dig 

när vi börjar samla fler säkerhetsdata så kommer folk omedelbart att peka på frånvaron av 

mänskliga studier. Och tillsynsmyndigheterna har ingenstans att gömma sig." 

https://t.me/naomirwolf/3719 

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

    Wow. Den här underbara damen har fattat och berättar det som det är. bravo! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196975 

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

    Nyligen erhållna e-postmeddelanden kastar mer ljus över CDC: s falska 

vaccinsäkerhetsövervakningsuttalanden 
    Nyligen erhållna e-postmeddelanden kastar mer ljus över CDC: s falska 
vaccinsäkerhetsövervakningsuttalanden (ntd.com) 

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

    ”Safe and Effective" dokumentär från Storbritannien med Dr. Aseem Malhotra i 

huvudrollen.  
    Wow, läkare, patienter, alla kommer tillsammans och beskriver denna biologiska 

produktsäkerhetskatastrof med COVID-19-vaccination och kräver att alla medel ska tas bort 

från marknaden för oberoende säkerhetsgranskning av rådata. 

https://t.me/PeterMcCullough/2241 

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

    Tidigare verkställande direktör för Blackrock Edward Dowd – 

     "Många av dessa regeringar ingick kontrakt med Pfizer och Moderna, och om bedrägeri 

bevisas ogiltigförklarar det alla kontrakt, det är rättspraxis" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196174 

https://www.oraclefilms.com/safeandeffective
https://t.me/covidvaccineadveffect/196866
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/459
https://stopworldcontrol.com/fuellmich-update/
https://thewhiterose.uk/reiner-fuellmich-on-his-recent-separation-from-the-corona-investigative-committee/
https://t.me/naomirwolf/3719
https://t.me/covidvaccineadveffect/196975
https://www.ntd.com/newly-obtained-emails-shed-more-light-on-cdcs-false-vaccine-safety-monitoring-statements_850118.html?utm_medium=NTD&utm_source=telegram
https://www.ntd.com/newly-obtained-emails-shed-more-light-on-cdcs-false-vaccine-safety-monitoring-statements_850118.html?utm_medium=NTD&utm_source=telegram
https://t.me/PeterMcCullough/2241
https://t.me/covidvaccineadveffect/196174


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

    PFIZER LÄGGDE TILL ” ANTI HEART ATTACK DRUG” TILL BARNCOVID-

INJECTIONER; De visste att dessa injektioner orsakade hjärtskador hos barn 

 

    COVER UP; Pfizer lade till den farliga hjärtinfarktdrogen Tromethamine till covid-

injektionerna för 5-11-åringar efter det att tusentals hjärtsjukdomar upptäckts hända 12-17 år 

gamla efter injektion. 

    Detta läkemedel är farligt om det administreras intramuskulärt, det får inte ges direkt in i en 

ven. 

 

BIVERKNINGAR (några av dem) 

•Andningsdepression 

• Vävnadsinflammation 

•Fjällning av hud 

•Andnöd 

•Kardiovaskulära (som har att göra med hjärtat och blodkärlen) störningar 

•Venospasmer 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196262 

 

Tromethamine Side Effects 

https://www.drugs.com/sfx/tromethamine-side-effects.html 

Notering av mig: MAN KAN KNAPPT TRO ATT DET ÄR SANT!!!!!!!!!!! 

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

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

    Rättvisa för de vaccinerade 

    Drs. Charles Hoffe & Stephen Malthouse, kanadensiska läkare, förtalade för att de vågade 

upprätthålla sin ed och dela sanningen om Covid-19 "vacciner", går nu  med grundaren Cris 

Vleck, vaxjustice.org, för att ge en röst och stöd till dem som gjorde vad de ombads göra: att 

bli "vaccinerade" för att skydda sig själva och andra för att stoppa "pandemin". 

    Istället led de skador och blev sedan ignorerade och förlöjligade för att de gjorde sådana 

påståenden. Det amerikanska OPENVAERS-systemet som rapporterar över 1,4 miljoner 

biverkningar och 31 000 dödsfall är ett litet bevis på det obestridliga faktum att något 

allvarligt farligt och orättvist är på gång. 

    Här diskuterar de den 10-dagars turnerande kampanjen för att få rättvisa för de vaccinerade 

Besöker https://vaxjustice.org/  om du eller någon du känner har skadats för att göra en 

anmälan och/eller för att få stöd eller för att göra en donation . 
Rättvisa för de vaccinerade -Drs. Charles Hoffe &Stephen Malthouse, Cris Vleck - Bright Light News 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/196262
https://www.drugs.com/sfx/tromethamine-side-effects.html
https://vaxjustice.org/
https://brightlightnews.com/justice-for-the-vaccinated-drs-charles-hoffe-stephen-malthouse/


    Dr. Aseem Malhotra, Storbritannien, har det intellektuella modet att erkänna att han 

hade fel när han rekommenderade covid-19-vaccinet och tog det själv. Hur lång tid tar 

det för andra läkare att inse samma fel? Hur många fler medborgare kommer att 

behöva dö innan man drar tillbaka covid-19-vaccinerna? 

https://t.me/PeterMcCullough/2244 

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

    Zuckerberg varnar personalen att inte ta 💉 samtidigt som han förespråkar det till  

massorna.  

https://t.me/covidvaccineadveffect/196295 

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

    DETTA ÄR ETT BUDSKAP TILL ALLA ”UNVAXXED” MÄNNISKOR I 

VÄRLDEN 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196360 

Notering av mig: Lyssna, var stolta över er bedrift!!!!!!!!!!!!! 

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

    Läkare: Det är tydligt – covid skapades av USA: ”Ett biovapen, allt var planerat” 

    Covid-19 och den så kallade pandemin var planerad. Viruset togs fram av aktörer inom den 

amerikanska staten i kinesiska Wuhan, i samverkan med Kina. Det hävdar nu den 

världsledande kardiologen Peter McCullough i en intervju med Kristi Leigh TV. 

    Tidigare har bland andra den amerikanske professorn Jeffrey Sachs hävdat att det sannolikt 

var USA som skapade sars-cov-2. 

    Nu gör även specialistläkaren Peter McCullough det. 

https://nyheter.swebbtv.se/lakare-det-ar-tydligt-covid-skapades-av-usa-ett-biovapen-allt-var-

planerat/ 

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

    Senator Ron Johnson Ger sig på Big Tech Execs för dubbelmoral på desinformation 

    "Under den tidsperioden när president Biden ljög för den amerikanska allmänheten, 'Detta 

var en pandemi av de ovaxade' ... 63,5 procent av de helt vaccinerade dog i England på exakt 

samma tidpunkt. Varför tog du inte det här ?" 

https://t.me/dr_judymikovitss/289 

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

    Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) lämnade in sin motion och 

amicus sammandrag på torsdag kväll till den federala distriktsdomstolen i Galveston 

och uppmanade den att tillåta stämningen att fortsätta mot FDA för dess vilseledande 

uttalanden mot ivermektin.  
(20) The FDA Misled the Public About Ivermectin and Should Be Accountable in Court, Argues AAPS - 
YouTube 

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

    Dr. Mike Yeadon uppmanar att man ska arrestera Big Pharmas för bedrägeri 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196626 

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

    The Real Anthony Fauci: Banbrytande film som Big Pharma inte vill att du ska se 

släpps den 18 oktober 

    Vi är glada att kunna meddela att Robert F. Kennedy Jr.s bästsäljande bok, The Real 

Anthony Fauci, har förvandlats till en trollbindande dokumentärfilm – och den släpps 

helt gratis för allmänheten tisdagen den 18 oktober 2022. 

   WCH inbjuder dig att hjälpa våra vänner på Children's Health Defense att erövra censur för 

att säkerställa att miljontals människor kan se denna mycket viktiga film. 

    Vår generations mest undertryckta bok kan nu vara den viktigaste dokumentären i vår 

livstid. 

https://t.me/PeterMcCullough/2244
https://t.me/covidvaccineadveffect/196295
https://t.me/covidvaccineadveffect/196360
https://banned.video/watch?id=6310c3018431953e4319a66d
https://nyheter.swebbtv.se/professorn-covid-kommer-sannolikt-fran-ett-amerikanskt-biolabb/
https://nyheter.swebbtv.se/lakare-det-ar-tydligt-covid-skapades-av-usa-ett-biovapen-allt-var-planerat/
https://nyheter.swebbtv.se/lakare-det-ar-tydligt-covid-skapades-av-usa-ett-biovapen-allt-var-planerat/
https://t.me/dr_judymikovitss/289
https://www.youtube.com/watch?v=fQDghpktskk&t=233s&ab_channel=TrialSiteNews
https://www.youtube.com/watch?v=fQDghpktskk&t=233s&ab_channel=TrialSiteNews
https://t.me/covidvaccineadveffect/196626


https://t.me/covidvaccineadveffect/196778 

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

   
                                                               https://t.me/covidvaccineadveffect/196899 

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

    Man har hängt upp ”Wanted” affischer på Schwab, Faici, Gates m.fl. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196916 

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

    Dr Naomi Wolf: CDC-chef Rochelle Walensky är ansvarig för massmord 

    Den 4 oktober gick advokat Aaron Siri ut på Fox News för att tillkännage en stor juridisk 

seger mot CDC, vilket tvingade dem att överlämna V-säkerhets data. 

    Av de 10 miljoner människorna i den databasen var 7,7% tvungna att söka vård efter 

injektionen, och svindlande 25% var tvungna att stanna hemma från arbete på grund av 

biverkningar som störde deras normala livsfunktion. 
Dr Naomi Wolf: CDC-chef Rochelle Walensky är ansvarig för massmord (substack.com) 

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

    Läkare som tidigare marknadsförde/rekommenderade Covid Jab och uppger nu dess 

negativa effekter 

https://t.me/faith_justice_truth/2722 

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

    CDC tillhandahöll felaktig information till Facebook för att bekämpa 

"felinformation" på plattformen 

    Dr. Peterson Pierre: (http://t.me/americasfrontlinedoctors) "Mejlen visade också att CDC 

arbetade nära Twitter och Google för att censurera eventuella avvikande åsikter. Sanningen i 

saken är att CDC står för Center for Disinformation och Kontrollera." (Inte Center for Disease 

Control and prevention) 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196855 

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

    Stort vaccincenter, University of West of England, Bristol stängt, av folket 

    Brottsreferensnummer 5222236390 

    Obestridiga bevis gavs till polisen i Avon och Somerset om skadorna och farorna med 

dessa injektioner 

    När vi kom i morse var det över 300 personer här inbokade och majoriteten var barn 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196778
https://t.me/covidvaccineadveffect/196899
https://t.me/covidvaccineadveffect/196916
https://vigilantfox.substack.com/p/dr-naomi-wolf-cdc-director-rochelle?publication_id=975571&isFreemail=true
https://t.me/faith_justice_truth/2722
http://t.me/americasfrontlinedoctors
https://t.me/covidvaccineadveffect/196855


    Om polisen är inkompetent i sin plikt enligt lag så har vi människor rätt att ta tillbaka den 

makten 

    De brott som begås är: 

• Missförstånd i offentliga ämbeten 

•GBH 

• Grovt vårdslöst dråp 

•Företagsdråp 

•Konspiration för att begå allt ovanstående 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/420 

 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196022 

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

    FDA undanhåller obduktionsresultat på personer som dog efter att ha fått COVID-

19-vacciner 

    Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA vägrar att släppa resultaten av obduktioner 

som utförts på personer som dött efter att ha fått covid-19-vaccin. 

    FDA säger att det är förbjudet att släppa medicinska filer, men en läkemedelssäkerhets- 

förespråkare säger att de kan släppa obduktionerna med personlig information redigerad. 

    Avslaget utfärdades till The Epoch Times, som lämnade in en freedom of information act 

för all obduktion som rapporterats av FDA angående eventuella dödsfall som rapporterats till 

vaccinets rapporteringssystem för biverkningar efter covid-19-vaccination. 
FDA undanhåller obduktionsresultat på personer som dog efter att ha fått COVID-19-vacciner 
(ntd.com) 

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

    Samtidigt som allt mer oroväckande information framkommer om de så kallade 

covidvaccinerna så ändrar nu Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer vad gäller 

barn. Friska barn mellan 12 och 17 år kommer inte längre att rekommenderas att genomgå 

allmän vaccination mot covid-19. Detta deklareras i ett pressmeddelande på myndighetens 

hemsida. Orsaken till beslutet beskrivs vara att få barn och ungdomar har blivit allvarligt 

sjuka av Covid-19, något som dock varit känt ända sedan den så kallade pandemin inleddes. 

Sören Andersson är enhetschef på Folkhälsomyndigheten och säger att det redan låga 

vårdbehovet för barn har blivit ännu lägre sedan omikronvarianten gjorde sitt intåg och att 

man därför inte längre ser att det finns ett fortsatt behov av vaccination i gruppen barn. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2022/september/rekommendation-om-allman-vaccination-mot-covid-19-

for-barn-1217-ar-tas-bort/ 

Notering av mig: Om det inte var ett experiment och att en försöksstudie pågått, på ovetande 

och oinformerade människor, sedan slutet av 2020 så hade de vetat detta då. 

Det de nu deklarerar, att ”Friska barn mellan 12 och 17 år kommer inte längre att 

rekommenderas att genomgå allmän vaccination mot covid-19”, är ett bevis på att ingen 

visste = inga eller tillräckliga studier. 

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

    I en rapport från en tysk arbetsgrupp av forskare konstaterar gruppen att toxiska 

nivåer av komponenter påträffats i så kallade covidvacciner. I samtliga undersöka 

blodprover från vaccinerade påträffades dessa toxiska substaner – utan undantag.     
    Markanta skillnader observerades mellan ovaccinerat blod och vaccinerat blod där 

vaccinerat blod innehöll ovanliga metaller. Forskarna drar som slutsats att covid-19 

vaccinationskampanjen omedelbart bör stoppas. Swebbtv har fått en intervju med den 

engelskspråkige talespersonen för gruppen som kommer att släppas ikväll klockan 19:00. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/420
https://t.me/covidvaccineadveffect/196022
https://www.ntd.com/fda.htm
https://www.ntd.com/fda-withholding-autopsy-results-on-people-who-died-after-getting-covid-19-vaccines_849105.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-10-01&src_cmp=2022-10-01&utm_medium=email
https://www.ntd.com/fda-withholding-autopsy-results-on-people-who-died-after-getting-covid-19-vaccines_849105.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-10-01&src_cmp=2022-10-01&utm_medium=email
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https://www.documentcloud.org/documents/22140176-report-from-working-group-of-

vaccine-analysis-in-germany?utm_source=substack&utm_medium=email 

 

Intervjun: 

Swebbtv Granskar - Kristaller och märkliga formationer i vaccinerades blod 

https://swebbtv.se/w/w2rFbCKwV9tT9NEVs2uKtA 

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

    Vuxna mellan 35 och 44 år har avlidit i 100% högre utsträckning under 2021 i 

tidsperioden juli, augusti och september. Det framkommer i en studie av 20 

livförsäkringsbolag från Society of Actuaries, som undersökte 2,3 miljoner dödsfall 

bland livförsäkringsbolag. 
    I USA ökade antalet dödsfall inom ramen för grupplivförsäkringar för vuxna i arbetsför 

ålder betydligt under förra sommaren och hösten. 

    Under tredje kvartalet förra året var antalet dödsfall i åldersgruppen 25-34 år 78% högre än 

väntat, och i åldersgruppen 45-54 år var dödsfallen 80% högre än väntat. För vuxna i åldern 

55-64 år var överdödligheten 53% högre än vid baslinjen. 
https://mvlehti.net/2022/09/14/henkivakuutusten-tiedot-35-44-vuotiaat-aikuiset-kuolivat-viime-
kesana-kaksi-kertaa-odotettua-nopeammin/ 
 

https://swebbtv.se/w/5txh4hQdj1mTeW5PrCf9Xk 

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

    Enligt allt att döma är det olika batcher som verkar på olika sätt. Vissa batcher ger 

mycket allvarliga biverkningar i mycket större grad medan andra inte ger några alls, 

eller mycket små.     

   Vad detta beror på behöver utredas närmare och om det kan bero på att MRNA-tekniken 

kan sönderfalla och därmed ge olika resultat. I en läckt dokument på 2 500 sidor på fas-3 

utredningar anges, i synnerhet allvarliga biverkningar, kategoriskt inte ha något med vaccinet 

att göra . 

    Enligt en sammanställning på webbplatsen howbadismybatch, som baseras på Vaers-

systemet, så är cirka 5 % som vaccinerna som ger 90 % av alla biverkningar och kan kopplas 

till 50 gånger fler dödsfall än övriga batcher. 
https://mvlehti.net/2022/09/27/terveysviranomaiset-eivat-salli-riippumattomia-tutkimuksia-
mrna-covid-rokotepulloista/ 
 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Länk till 

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

Många förhör är på Engelska direkt eller översatta med tolk. 

(Sätt in nedanstående i google och sök, en direktlänk fungerar inte) 
Investigative Corona Committee Germany - Corona Ausschuss 

 
 
 

Officiell statistik från SCB 
(StatistiskaCentalByrån) 

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

2020. 

 

   Det enda man kan mäta med säkerhet är den totala dödligheten eftersom, det felaktiga, PCR 

testet ger 94-97% falska positiva svar. 

 

    Med dessa siffror, döda jämfört med folkmängd, ser man att det inte var mer pandemi 2020 

än det var 2000-2019 

 

    Statistiken ser likadan ut över hela världen enligt den Den Tyska Corona Undersöknings 

Kommitteén med bl.a. Reiner Fuellmich. 

 

    Det finns några avvikelser i bl.a. Bergamo, Italien och New York, USA. Detta beror främst 

på felbehandling och att man blandat sjuka med andra gamla. Det finns också data om att de 

som dog på älderboende i Bergamo hade fått vaccin för säsongsinfluensa alldeles innan och 

var då särskilt bräckliga.  

Källa: Reiner Fuellmich 
 

ÅR Döda Folkmängd Procent 

2000 93 461   8 882 792  1,05% 

2001 93 752   8 909 128 1,05% 

2002 95 009   8 940 788 1,06% 

2003 92 961   8 975 670 1,04% 

2004 90 532   9 011 392 1,00% 

2005 91 710   9 047 752 1,01% 

2006 91 177   9 113 257 1,00% 

2007 91 729   9 182 927 1,00% 

2008 91 449   9 256 347 0,99% 

2009 90 080   9 340 682 0,96% 

2010 90 487   9 415 570 0,96% 

2011  89 938   9 482 855 0,95% 

2012 91 938   9 555 893 0,96% 

2013 90 402     9 644 864 0,94% 

2014 88 976   9 747 355 0,91% 

2015 90 907   9 851 017 0,92% 

2016 90 982   9 995 153 0,91% 

2017 91 972 10 120 242  0,91% 

2018 92 185 10 230 185 0,90% 

2019 88 766 10 327 589 0,86% 

2020 98 124 10 379 295 0,95% 

2021    91826 10 449 381 0,88% 



 

 

 

 

 

Officiell statistik från SCB: 

Folkmängd/år kolumn 1 

Totalt döda/år kolumn 3 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--

riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/ 

 

 

Denna sammanställning är gjord av: 

  

Stefan Sjöblom  

Hullgatan 4A 

41 77 Gothenburg  
stefan@greenclean.nu  

 

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