
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. 

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

20/1-23 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    COVID-BROTT: Anthony Fauci ljög under ed för den amerikanska kongressen och 

är ansvarig för miljontals människors död. Covid-19 är ett biovapen, därför är det 

giftiga spikproteinet som Covid-vaccinerna producerar också ett biovapen som 

resulterar i katastrofala skador och dödsfall. 

https://t.me/AnnadeBuisseretUKLawyer/6227 

 

    Knappt någon har märkt att Robert F. Kennedy Jr. (Childrens Health Defense) vann 

målet mot alla droglobbyister. 

Covid-vaccin är inte vaccin. 

    I domen bekräftar Högsta domstolen att skadan orsakad av Covid mRNA-genterapier är 

irreparabel. 

mailto:stefan@greenclean.nu
https://t.me/AnnadeBuisseretUKLawyer/6227


    Eftersom Högsta domstolen är den högsta domstolen i USA finns det inga fler 

överklaganden och överklagandena är uttömda...... 
Ingen har knappt märkte att Robert F. Kennedy Jr. vann målet mot alla droglobbyister – Bakom 
kulisserna 

(Mer text på svenska finns via länken) 

 

(Childrens Health Defense egen sida) 
‘Historic Win’ by Children's Health Defense in Case Against FCC on Safety Guidelines for 5G and 
Wireless • Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org) 

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

ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 

 

     RÄDSLA OCH AVSKY FÖR KEJARENS NYA KLÄDER 

Söndagen den 15 januari, 18.00 CEST 

Nästa avsnitt av ICIC - International Crimes Investigative Committee 

med: Dr Claus Köhnlein, Dr Hans-Joachim Maaz & Samuel Eckert 

(introduktion) 

https://t.me/ICICommittee/53 

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

    The New Normal 

https://t.me/faith_justice_truth/3728 

    

    BROUGHT TO YOU BY PFIZER 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/622     

       FÅNGADE HONOM! Rebel News pucklar på Pfizer VD med frågor vid World 

Economic Forum 

    Avi Yemini och jag stod på gatan vid World Economic Forum i Davos, Schweiz, när vi såg 

Albert Bourla, VD för Pfizer, gå förbi. 

    Det var ögonblicket vi väntade på: en av de mest hatade männen i världen som gick en lugn 

promenad eftersom han antog att han var bland vänner. När allt kommer omkring, under de 

tre åren sedan pandemin började, har du någonsin sett en journalist ställa honom en tuff fråga? 

(med svensk text) 
Pfizers VD grillad med svensk text - SwebbTube 

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

        Stor stämningsansökan mot äldre *mediekonglomerat för samverkan för att 

censurera åsikter som är kritiska till covid-19-policy och vacciner 
    Oberoende medier, hälsofrihetsaktivister och respekterade sjukvårdspersonal har gått 

samman för att lämna in en stämningsansökan mot några av världens största äldre 

mediekonglomerat på grund av deras maskopi för att tysta små konkurrenter som är kritiska 

till Wuhan coronavirus (COVID-19) pandemi och vaccinpolitik. 

    Denna första rättegång i sitt slag hävdar att British Broadcasting Corporation (BBC), 

Washington Post, Reuters och Associated Press (AP) har brutit mot antitrustlagar och det 

konstitutionellt skyddade First Amendment av mindre förlag. Stämningen, inlämnad till den 

amerikanska distriktsdomstolen för Northern District of Texas – Amarillo Division, kräver 

skadestånd i miljontals dollar. 
Brighteon 

Notering av mig: Förra veckan hade jag med om detta. Denna video förklarar i korthet vad 

denna stämninga handlar om. 

 

*Konglomerat = koncern som omfattar företag inom flera helt olika branscher. 

https://bakomkulisserna.biz/2023/01/19/ingen-har-knappt-markte-att-robert-f-kennedy-jr-vann-malet-mot-alla-droglobbyister/?fbclid=IwAR2T27jn5O6jc0cnS5qGEtQYWoXG9xOOxlJJu2g6DJ_bFkXL7No_wNp4b_c
https://bakomkulisserna.biz/2023/01/19/ingen-har-knappt-markte-att-robert-f-kennedy-jr-vann-malet-mot-alla-droglobbyister/?fbclid=IwAR2T27jn5O6jc0cnS5qGEtQYWoXG9xOOxlJJu2g6DJ_bFkXL7No_wNp4b_c
https://childrenshealthdefense.org/press-release/historic-win-by-childrens-health-defense-in-case-against-fcc-on-safety-guidelines-for-5g-and-wireless/
https://childrenshealthdefense.org/press-release/historic-win-by-childrens-health-defense-in-case-against-fcc-on-safety-guidelines-for-5g-and-wireless/
https://t.me/faith_justice_truth/3728
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/622
https://swebbtube.se/w/waRj2edbThQgafdSweCG2q
https://www.brighteon.com/690adf85-7b7d-44fd-9a70-02f46038baf0


 
    NYTT - CDC undersöker en potentiell koppling mellan COVID-mRNA-injektioner 

och *ischemiska stroke. 

https://t.me/mel_gibsonchannel/2167 

 

*Ischemisk = otillräcklig tillförsel av blod till en del av kroppen, orsakad av partiell eller total 

blockering av en artär. 

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

    CDC och FDA meddelar nu att de ser misstänkta kopplingar mellan injektionerna 

och en ökad risk för stroke. Detta rapporteras bland annat ifrån Reuters vilket i sig är 

en enorm framgång.  

    Röken börjar sakta skingras och även etablerad media tvingas nu att rapportera det som inte 

längre går att dölja 
Amerikanska FDA, CDC ser tidig signal om möjlig Pfizer bivalent COVID-skottlänk till stroke | Reuters 

Notering av mig: Att Reuters, nu helt plötsligt, rapporterar kan ha med den stämning de nu 

står inför? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://t.me/mel_gibsonchannel/2167
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-older-adults-2023-01-13/?fbclid=IwAR2_Z8quy6RBc3NYGzjooF0PoxxBiuFfnefMzr8yKruX7qiJDJ3lbQuLKeQ


    BBC medger att en av deras egna anställda dog av vaccinet. 

    Dammen spricker sakta. När vi hindras från att söka rättvisa bekräftar det att vi lever i en 

diktatur. 
BBC admit one of their own employees died from the vaccine. (bitchute.com) 

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

    WORLD ECONOMIC FORUMS SLUTMÅL 

    Från universell övervakning till ett tvådelat rättssystem och från klimatförändringsagendan 

till vaccinpass – den globala eliten avslöjar sitt slutmål. 

    I det här spännande avsnittet pratar vi med Michael Rectenwald och Glenn Ellmers om 

kampen för framtidens frihet, inte bara i Amerika utan för världen. 

https://t.me/EpochTV/8214 

Notering av mig: Ni som har lyssnat på Elena Malmefeldts redogörelse, som jag hade med 

förra veckan, kan se att detta är, i stort sett, vad hon berättade om. 

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

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

    RFK Jr: "Din chans att dö av en hjärtattack från det vaccinet, enligt [Pfizers] egna 

studier, är 500 % större än om du är ovaccinerad.  

    Så de visste att de skulle döda många människor, och de gjorde det i alla fall." 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/620 

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

    Kommer du ihåg PCR-testerna? MSM har bekräftat att de var spetsade med giftig 

kemikalie natriumazid. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/217481 

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

    Jim Jordan avslöjade just Fauci igen över Covid. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/217320 

Notering av mig: Att Fauci till slut kommer att bli dömd är otvetydigt 

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

    Slutligen, DETTA avslöjar hur regeringen och #FDA ändrade reglerna för att ta bort 

inlägg om naturlig immunitet på #Twitter och #Facebook. 

https://t.me/NTDNews/63907 

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

https://www.bitchute.com/video/dL7VNUtg0b8U/
https://t.me/EpochTV/8214
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/620
https://t.me/covidvaccineadveffect/217481
https://t.me/covidvaccineadveffect/217320
https://t.me/NTDNews/63907


    Aaron Berman, ledaren för desinformationspolicyteamet på Facebook, arbetade för 

CIA i 17 år.  
    Vid en YouTube-diskussion med Stanford erkände Berman att Facebook arbetar med ett 

"globalt nätverk av över 80 faktagranskarorganisationer" som hänvisar Facebook till vilka 

inlägg som ska minskas i distributionen, läggas till varningsetiketter och shadowban. 

https://t.me/AnnadeBuisseretUKLawyer/6190 

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

    STUTTGART, Tyskland (LifeSiteNews) - Tyska myndigheter vill sätta en berömd 

judisk kompositör och förintelseöverlevare på en psykiatrisk klinik och tvinga henne att 

ta COVID-injektionen. 

    Inna Zhvanetskaya, som bor i Stuttgart, Tyskland, skulle föras till en psykiatrisk institution 

och tvångsinjiceras med COVID-jabs den 11 januari, enligt nyhetsbyrån Report24, som har 

varit i personlig kontakt med Zhvanetskaya. 

    Men enligt flera rapporter har hon förflyttats till en säker plats av vänliga aktivister som 

ville förhindra hennes gripande. 

    Den 85-årige Zhvanetskaya skickade ett videomeddelande till Report24 och sa att "musik 

är mitt liv, och om de tar bort musik från mig så tar de mitt liv." 

    Report24 fick också en kopia av domstolsbeslutet, som godkänner hennes kraftfulla 

överföring till en psykiatrisk institution och att hon kraftfullt injiceras med COVID-19-skotten 

"för sitt eget bästa." 
Tysk domstol beordrar förintelseöverlevare att skickas till psykiatrisk institution för tvingade COVID-
skott - LifeSite (lifesitenews.com) 

Notering av mig: Detta är året igen ett fall där psykiatrin används för att ”fängsla” 

oliktänkande. Detta har använtd i väst på samma sätt som i öst. Men det börjar bli uppenbart 

i vår del av världen nu. 

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

    Den australiensiska senatorn uppmanar folk att sprida medvetenhet om det 

tyranniska nya WHO-fördraget som kommer att frånta oss våra rättigheter. 

https://t.me/HATSTRUTH/4128 

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

    Antalet dödsfall i Storbritannien ligger utanför skalan. Över tusen fler människor dör 

varje vecka än väntat. 

https://t.me/faith_justice_truth/3750 

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

    CDC ska undersöka strokesignal EFTER DailyClout / War Room Volontärer bröt 

igenom historien 

    I Pfizer dokument 5.3.6 rapporterades 300 stroke hos 275 patienter; 61 av de 275 dog. 50 % 

av de 300 stroke inträffade under de första 48 timmarna. 

    FDA hade denna information för två år sedan. Och de ville hålla det gömt för dig i 75 år... 

https://t.me/RogerHodkinson/989 

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

    MSM erkänner att Pfizer och Moderna vacciner kan orsaka hjärtinflammation. 

https://t.me/c/1626184334/1773 

Notering av mig: Bra att det börjar sippra ut, de kan inte hålla emot längre. De sägs också 

en del saker i detta inslag som vi, på andra sidan, inte håller med om. Men bra ändå att det 

börjar hända något! 

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

    Den världsframstående kardiologen Prof. Abdullah Alabdulgader kräver avbrytande 

av mRNA-jab på grund av oro för hjärtskador 

 

https://t.me/AnnadeBuisseretUKLawyer/6190
https://www.lifesitenews.com/
https://report24.news/morgen-wird-sie-abgeholt-deutsches-gericht-verurteilt-holocaust-ueberlebende-85-zu-zwangsimpfung/
https://reitschuster.de/post/deutsche-behoerden-jagen-juedische-holocaust-ueberlebende/
https://rumble.com/v24qu0w-die-jdische-komponistin-inna-zhvanetskaya-86-wurde-zu-zwangsimpfung-und-psy.html
https://odysee.com/@millenniumarts:b/2023-01-11-Urteil-Inna-Zhvanetskaya---zwangsimpfung-COVID-19-mRNA-Gentherapie:e
https://www.lifesitenews.com/news/german-court-orders-holocaust-survivor-to-be-sent-to-psychiatric-institution-for-forced-covid-shots/?utm_source=digest-freedom-2023-01-17&utm_medium=email
https://www.lifesitenews.com/news/german-court-orders-holocaust-survivor-to-be-sent-to-psychiatric-institution-for-forced-covid-shots/?utm_source=digest-freedom-2023-01-17&utm_medium=email
https://t.me/HATSTRUTH/4128
https://t.me/faith_justice_truth/3750
https://t.me/RogerHodkinson/989
https://t.me/c/1626184334/1773


* Ordförande för den internationella kongressen för avancerade hjärtvetenskap 

 

*Grundare av Prince Sultan Cardiac Center/Saudiarabien 

Detta här är stort 

https://t.me/DrMikeYeadon/972 

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

    RC - Just Say No (Official Video) 
(38) RC - Just Say No (Official Video) - YouTube 

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

    Fallet med Classified Documents eskalerar:  

    Det involverar Hunter Biden, Ukraina, CCP, University of Pennsylvania och miljontals 

dollar i tvivelaktiga betalningar, såväl som möjligen den största formen av inblandning i valet 

som inträffade under mellanårsvalet. 

https://t.me/NTDNews/63989 

Notering av mig: Detta intresserar nog en del av er, med tanke på att MSM troligen inte 

rapporterar om helheten. 

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

    En skrämmande historia om socialism.     

https://t.me/thebiggestawakening/9970 

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

    Vad gör maskerna egentligen med din kropp? Christina Parks, Ph.D., bryter ner hur 

kroppen kämpar för att balansera och vilken effekt det har på flera organ. 

https://t.me/c/1521277324/3060 

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

    Ditt öde väntar... 

https://t.me/Pandemic_WarRoom/295 

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

    Demonstranter gick samman vid en demonstration i Davos på söndagen. Välsigna 

dessa soldater för att de gick i kylan för att bekämpa dessa demoner. 

https://t.me/News_3Dto5D/6917 

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

    Bedrägeri, olaglig reklam, massa vårdslöst mord: stora saker för en GRAND JURY-

utredning 

    "Amerika har blivit lurad i så många aspekter av [den] pandemiresponsen", intygade Dr. 

McCullough. 

    "Liv har gått förlorade, och jag tror att den stora saken kommer att vara massmord av 

oaktsamhet." 

    Dr. Peter A. McCullough är en världsberömd läkare – kämpar mot censur och repressalier. 

Han har slagit sig ihop med The Wellness Company, där han nu fungerar som Chief Scientific 

Officer. 

https://t.me/dr_judymikovitss/565 

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

    Nederländerna - Medan Klaus Schwab äter middag med världens eliter har bönder 

startat en massiv konvoj över 12 provinser.  

     Detta är de verkliga konsekvenserna av WEF:s klimatpolitik... de kommer aldrig att tillåta 

att deras gårdar stjäls. 

https://t.me/thebiggestawakening/10009 

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

https://t.me/DrMikeYeadon/972
https://www.youtube.com/watch?v=Dzuw1ovpCMs&ab_channel=RCTheRapper
https://t.me/NTDNews/63989
https://t.me/thebiggestawakening/9970
https://t.me/c/1521277324/3060
https://t.me/Pandemic_WarRoom/295
https://t.me/News_3Dto5D/6917
https://t.me/dr_judymikovitss/565
https://t.me/thebiggestawakening/10009


    De miljontals dollar som Mark Zuckerberg hade spenderat på valet i Wisconsin 2020 

gjordes på ett sätt som bröt mot statens lagar när det gäller mutor, enligt den särskilda 

advokat som utsetts för att studera valet 2020. 

https://t.me/LIVANDU/21285 

Notering av mig: Detta tar jag med eftersom Zuckerberg också varit det av att stoppa riktig 

information om injektionerna. Så alla sätt de kan åka fast på är bra! 

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

 
Landmark Lawsuit Against Legacy Media | Childrens Health Defense 

I denna video intervjuas några av de kärande i denna rättegång. Från 58:20 säger 

journalisten Christine Dole följande: 

”Jag tror att med den här rättegången.. Jag pratade med mina vänner och de säger till mig 

Dolan var försiktig men de har sett mig ta mig an katolska kyrkans skandal om 

människohandel och annat, jag redan har gjort mitt namn i nyheter. Jag är inte orolig, jag tror 

att folk övervakar journalisterna i Europa, Australien och Kanada....  De (journalistvännerna) 

säger GÅ FÖR DETTA! För att de vet att de är undertryckta inom sina egna 

nyhetsorganisationer. Och de pratar till och med med mig och ger mig med information som 

de har, och vet att deras redaktörer inte låter dem göra något med det. Så jag tror att detta är 

ett tillfälle för all press i hela världen som tror på pressfrihet. När vår regering går ut och säger 

att vi kämpar för demokrati. Om du inte har pressfrihet har du inte en demokrati så som den 

definieras i USA. Tack till Robert F Kennedy jr och ditt Childrens Healt Defense och tack till 

alla käranden som är involverade i denna rättegång” 

Notering av mig: Så enligt Christine Dolan finns det en hel del journalister som sitter på 

redaktionerna och väntar på att deras ägare och redaktioner ska tas i örat.  

Så här är det nog på de flesta medieredaktioner. 

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

    Sen. Ron Johnson säger att Dr Michael Yeadon, en tidigare 30-årig Senior VP på 

Pfizer, varnade honom för att Pfizer ljög om deras mRNA-skott: 

    "Jag känner de här människorna. Jag har utbildats med dem. Jag vet vad de vet. Jag vet att 

de ljuger för oss. Jag vet att de vet att de ljuger för oss." 

https://t.me/DrMikeYeadon/978 

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

https://t.me/LIVANDU/21285
https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/landmark-lawsuit-against-legacy-media/?utm_source=email&utm_medium=salsa&utm_campaign=CHD+TV&utm_term=chdtv&eType=EmailBlastContent&eId=6f9f320e-1e82-4284-8769-aac546158a11
https://t.me/DrMikeYeadon/978


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

    Guvernör Ron DeSantis slår ett slag emot Elites of World Economic Forum 

https://t.me/faith_justice_truth/3757 

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

    WEF & ELITENS FLYGANDE PRIVATJETS KRÄVER OVACCINERADE 

PILOTER 

    Alan Dana, tidigare Jetstar Pilot, "Nu har passagerare på ett flygbolag inte den lyxen." 

https://t.me/c/1626184334/1768 

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

    Blind Joe I Will Not Comply Official Video 
(38) Blind Joe I Will Not Comply Official Video - YouTube 

 

    RC - Just Say No (Official Video) 
(38) RC - Just Say No (Official Video) - YouTube 

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

    Granskning: Covid-vacciner tillverkades utan säkerhetscertifikat 

   Läkemedelsverket godkände att över 300 000 vaccindoser från Pfizer/Biontech som 

tillverkats i anläggningar som saknade ett nödvändigt säkerhetscertifikat togs in i Sverige i 

december 2020. Det visar läckta dokument som Epoch Times tagit del av. Myndigheten 

avvisar dock påståendet...... 
Epoch Times | Covid-vacciner tillverkades utan säkerhetscertifikat 
(Mer text på svenska finns via länken) 

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

    *AG Garland utser en särskild advokat för att ta över Biden-utredningen av 

hemligstämplade dokument, säger att ytterligare ett dokument har hittats i morse. 

    Det här är pinsamt för Deep State, de har precis blivit avslöjade. LOL 

 

* AG = Attorney General 
https://t.me/News_3Dto5D/6889 

Notering av mig: Detta kanske intresserar er eftersom MSM troligen inte rapporterar om 

detta. 

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

    En ärlig, förmodligen inte köpt läkare som talar. Han har en viktig varning för alla. 

Och gör med det vad du vill, det valet är fortfarande fritt. 

https://t.me/c/1521277324/3036 

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

13/1-23 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

https://t.me/faith_justice_truth/3757
https://t.me/c/1626184334/1768
https://www.youtube.com/watch?v=b_sEYlTwi54&ab_channel=PeterBierhof
https://www.youtube.com/watch?v=Dzuw1ovpCMs&ab_channel=RCTheRapper
https://www.epochtimes.se/Covid-vacciner-tillverkades-utan-sakerhetscertifikat-241829?fbclid=IwAR1Il-LTRnx8Ze9hNuwYzKI68wgIQTRs3iDGeRMKe05mkEax9GqcdV7DkoI
https://t.me/News_3Dto5D/6889
https://t.me/c/1521277324/3036


“Du kan lura alla människor ibland, du kan t o m lura vissa människor 

hela tiden, men du kan inte lura alla människor hela tiden.”  

Abraham Lincoln 

https://t.me/lakaruppropetbmln/539 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 

 

    Brottsanmälan mot den schweiziske presidenten 

    Följ med oss för detta fängslande avsnitt av Impromptu med Dr. Reiner Fuellmich och hans 

gäst, investeringsbanker och filmskapare, Pascal Najadi, när de diskuterar hans brottsanmälan 

från den 2 december 2022 mot den schweiziske presidenten Alain Berset, 

    Denna rättegång, otänkbar och meningslös i vissa länder, kan vara ett genombrottsfall för 

att avslöja bedrägeriet och bedrägeriet bakom den världsomspännande vaccinkampanjen mot 

Covid-19 och har potential att få Corona House of Cards att falla sönder. 

    Herr Najadi, han själv och hans familj fullt injicerade och erhållit boosters, beskriver sin 

insikt om att hela berättelsen, särskilt när det gäller vaccinets effektivitet, är baserad på 

motsägelser, vilseledande och ostödda påståenden och kanske illvilliga avsikter. 

    För dem som också föll offer för de falska löftena om säkerhet och återvunna friheter, har 

han kloka ord av förståelse och uppmuntran. 

    Han litar på det schweiziska rättssystemet, är övertygad om att sanningen kommer att 

komma fram och sänder ett budskap om hopp om att rättvisa verkligen kommer att segra. 
Criminal complaint against the Swiss president - ICIC-Net 

 

    Swissmedics pinsamma svar på Pascal Najadis frågor. 
UPDATE! Criminal complaint against the Swiss President - ICIC-Net 

Notering av mig: De fakta i detta domstolsfall kan mycket väl hjälpa till att avsluta detta 

bedrägeri, i hela världen. De svar som Pascal fått från Swissmedic är ganska övertygande 

angående att de inte har en aning om vad de pushat på sina medborgare. Förundersökningen 

har startat.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 
 

    ISOLERING VS. FILTRERING 

    Nästa avsnitt med: Hans U. P. Tolzin, Söndagen den 8 januari, 18.00 CEST 

https://t.me/ICICommittee/47 

Notering av mig: Han har tittat på detta med Corona virus sedan 1990-talet och det är så 

mycket hål/luckor i detta ämne. Detta kommer, troligen, att ge nya bevis på att ett bedrägeri 

skett 

 

(Hela intervjun på Tyska med Engelsk undertext) 
Isolation vs. Filtration - ICIC-Net 

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

    Detta är riktigt, riktigt stort! BBC (mer etablerad media finns nog inte) berättar om 

kardiologen Aseem Malhotras uppfattning att en sannolikt bidragande förklaring till 

den extrema överdödligheten i hjärt-kärlsjukdom är covidvaccinen. Han framför också 

att vaccineringen omedelbart bör stoppas och en utredning tillsättas. 
(1) Dr Aseem Malhotra on Twitter: "BREAKING BBC News: Cardiologist says likely contributory factor 
to excess cardiovascular deaths is covid mRNA vaccine and roll out should be suspended pending an 

inquiry. We did it. We broke mainstream broadcast media 🔥🔥🔥 https://t.co/F72YS7JAuE" / Twitter 

  

https://t.me/lakaruppropetbmln/539
https://video.icic-net.com/w/4EoFwmjXqt1U8sors77rfb
https://video.icic-net.com/w/doZzJePWtr7iEBDEDVb7hQ
https://t.me/ICICommittee/47
https://video.icic-net.com/w/cme5LvDSQW4DJPFg2tFKTa
https://twitter.com/DrAseemMalhotra/status/1613837487796850688?t=OEhKp3ap5O2knPEHF1ywmg&s=19
https://twitter.com/DrAseemMalhotra/status/1613837487796850688?t=OEhKp3ap5O2knPEHF1ywmg&s=19
https://twitter.com/DrAseemMalhotra/status/1613837487796850688?t=OEhKp3ap5O2knPEHF1ywmg&s=19


Notering av mig: Så här beskriver LÄKARUPPROPET (Sveige) samma inslag. 

 

    Allmänheten har insett att kejsaren är naken. Kardiologen Aseem Malhotras kupp att i 

BBCs direktsändning 13 januari, när han skulle berätta om behandling med statiner mot hjärt-

kärlsjukdom, också tala om att covidvaccinen ökar risken för hjärtdöd och att vaccineringen 

omedelbart bör upphöra och en oberoende utredning tillsättas har efter två dygn visats 14,8 

milj gånger och kan mycket väl bli det mest visade inslaget på BBC för hela år 2023. 

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

    Klistermärken på offren för sinjektionerna finns uppsatta på BBC:s fönster. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/840 

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

  
                                                             Samtyckesformuläret bör  

                                                    uppdateras med dödliga  

                                                   C19-vaccinskadesyndrom:  

                                                     myokardit, blodproppar,  

                                                  GBS, stroke, leversvikt, etc. 

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

    Människor på sjukhus för inflammatoriskt hjärttillstånd 

https://t.me/faith_justice_truth/3658 

Notering av mig: Detta kommer från NBS Connecticut 

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

    Plötsligt dödsfall? Fler än 1 av 4 tror att någon de känner dött av covidvacciner – 

Sharyl Attkisson... 
Plötsligt dödsfall? Fler än 1 av 4 tror att någon de känner dött av covidvacciner - Sharyl Attkisson - 
NewsVoice 

(Mer text på svenska finns via länken) 

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

    KATERINA JANOUCH: 

2023 är året när vaccinnarrativet slutgiltigt rämnar 

    Jag tror att 2023 blir året när injektionsbubblan spricker en gång för alla och myndigheter, 

beslutsfattare och experter som står nära läkemedelsindustrin kommer tvingas ta ansvar för att 

de i princip tvingat unga, friska människor som inte drabbas särskilt svårt av covid, att ta de 

experimentella injektionerna – som enligt allt fler läkare innebär en större hälsorisk för en i 

övrigt frisk individ, än viruset självt..... 
KATERINA JANOUCH: 2023 är året när vaccinnarrativet slutgiltigt rämnar – SwebbTV 

(Mer svensk text och video finns via länken) 

Notering av mig: Det är många som tror samma sak, om att slutet är nära. Men enligt min 

uppfattning så hänger det på vad vi alla gör, t.ex. informera vår omgivning om fakta. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/840
https://t.me/faith_justice_truth/3658
https://newsvoice.se/2023/01/plotsligt-dodsfall/
https://newsvoice.se/2023/01/plotsligt-dodsfall/
https://nyheter.swebbtv.se/katerina-janouch-2023-ar-aret-nar-vaccinnarrativet-slutgiltigt-ramnar/?fbclid=IwAR1V23xnTrQe-jZi57cRcB2JrECzwuryxM_qSB4xHf7RkxEb_JDkPb8bzFk


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

    ”Chockerande höga dödstal i Storbritannien” 

    Under förra året dog över 50 000 fler i Storbritannien än under ett femårigt genomsnitt före 

covid 19-pandemin. Långa väntetider till följd av krisen inom den nationella sjukvården NHS 

uppges vara en bidragande orsak. 
Chockerande höga dödstal i Storbritannien | SvD 

Notering av mig: Va, från Svenska Dagbladet!!!!!!!!!! 

 

    2022 drabbades Storbritannien av en överdödlighet på nio procent jämfört med 2019. 

Det är en av de högsta dödstalen i landet på 50 år, rapporterar BBC...... 
Kraftig överdödlighet under 2022 – en av de värsta siffrorna på 50 år – SwebbTV 

(Mer text på svenska finns via länken) 

Notering av mig: Och BBC!!!!!!!!!!!  

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

    Svenska staten stäms för psykologisk påtryckning 

    Den finska medborgaren Linda Karlström stämmer svenska staten som hon menar utsatt 

henne för ett omfattande intrång i privatlivet och en psykologisk påtryckning som hämmar 

hennes friheter. Ärendet tas upp i Stockholms tingsrätt den 7 och 8 februari. 

    Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod det att svenska staten stäms för ”psykisk 

påtryckning”. Det ska vara ”psykologisk påtryckning”. Dessutom angavs felaktigt att 

advokatbyrån låg i Stockholm, men det är egentligen Göteborg. Det var inte heller Karlström 

som anmälde programmet till Granskningsnämnden..... 
Svenska staten stäms för psykologisk påtryckning - FrihetsNytt 

(Mer text på svenska finns via länken) 

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

    Efter det att jag lagt ut filmen om Global Governance fick jag en del bra feedback. 

Detta gav mig en idé. Jag har nu spelat in en introduktion till filmen som 

förhoppningsvis skall få fler människor att ta del av föreläsning/min research. Kanske 

även personer som idag inte vet något om det här, vi behöver blir flera som ställer sig 

upp och förstår att det just nu pågår en global statskupp. 

    Hjälp mig gärna att sprida denna film på under 7 minuter, jag är inte på Twitter eller 

Telegram så ni som är där, sprid den gärna i era flöden. 

Använd gärna en egen text om ni väljer att dela den i era flöden. 

Elena Malmefeldt 
Introduktions film till Global Governance (rumble.com) 
 

(Den långa versionen) 
Global Governance (rumble.com) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Bill Gates vill döda 10-15 % av världens befolkning. Han erkände detta i sitt TED-

talk i februari 2010. 

https://t.me/Pandemic_WarRoom/276 

Notering av mig: Bill Gates pratar även här om miljön. Om ni har lyssnat på videon innan, 

men Elena Malmefeldt, så får ni där veta vilka som står för de mesta utsläppen. Och Bill 

Gates är en av dom. 

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

    I ett släppt dokument från FDA framkommer material från Pfizer som bolaget 

tvingades släppa då de inte fick hemligstämpla sitt material i 55 år. I materialet 

framgick det att i Pfizers egna test bestående av 270 gravida kvinnor slutade 235 

graviditeter med att barnet dog.  

https://www.svd.se/a/APEPzn/chockerande-hoga-dodstal-i-storbritannien
https://www.bbc.com/news/health-64209221
https://nyheter.swebbtv.se/kraftig-overdodlighet-under-2022-en-av-de-varsta-siffrorna-pa-50-ar/
https://frihetsnytt.se/svenska-staten-stams-for-psykologisk-patryckning/
https://rumble.com/v24pzwg-introduktions-film-till-global-governance.html?fbclid=IwAR29JmPFpjY3b24pckMO8-2BhyVpIdcja2lB4wQU87oEsofs9ym-SEGflTM
https://rumble.com/v24mh8m-global-governance.html
https://t.me/Pandemic_WarRoom/276


    Trots dessa katastrofala resultat gick man vidare med så kallad vaccinering av gravida på 

global skala. 

    I Ungern har födelsetalen sjunkit med 20 procent 9 månader efter att vaccinationerna mot 

covid rullades ut. 
Pfizer CAUGHT Admitting! Babies Died During The MRNA Covid-19 Vaccin - SwebbTube 

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

    Brasiliansk militärpolis följer med Pro-Brolsonaro-demonstranterna till den 

brasilianska högsta domstolen, presidentkansliet och den brasilianska kongressen. 

https://t.me/mel_gibsonchannel/2139 

Notering av mig: Detta kan ju vara intressant att veta eftersom MSM inte rapporterar exakt 

vad som händer. 

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

    Hydroxyklorokin eller Ivermectin plus zink minskar exponentiellt covid-19-symtom 

om de tas tidigt. 

    Desinformationsansträngningarna kring dessa läkemedel för att behandla COVID-19 har 

varit chockerande. 

    Följ vetenskapen, inte berättelsen. 

https://t.me/naomirwolf/4681 

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

     "Vi har avgörande bevis för att vaccinerna framkallar plötslig hjärtdöd" 

     Huvudförfattare av peer reviewed forskning som omanalyserar Pfizer & Moderna-studier 

på mRNA-vaccin Joseph Fraiman kräver omedelbart upphävande av Covid-jabs på grund av 

allvarliga skador. 

https://t.me/OracleFilms/1426 

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

    Dr. McCullough: Vaccinantikropparna kan faktiskt göra saken värre 

    "Det finns tre stora världsomspännande analyser ... alla visar att de mer kraftigt vaccinerade 

länderna har mer covid. Och jag tror – äntligen – länderna lär sig (av mandatens misstag)." 

https://t.me/DrMikeYeadon/960 

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

 
    "Det är då du går in i kriminell propaganda" 

    BREAKING: Robert F. Kennedy, Jr., ordförande och chefsjurist för Children's Health 

Defense (CHD), meddelade just att han och flera andra målsägande har lämnat in en 

https://swebbtube.se/w/oZAQJra1QsVzcb9zJqLVzT
https://t.me/mel_gibsonchannel/2139
https://t.me/naomirwolf/4681
https://t.me/OracleFilms/1426
https://t.me/DrMikeYeadon/960


banbrytande ny stämningsansökan med antitrust- och konstitutionella anspråk mot äldre 

medier. 

    Rättegången riktar sig till *Trusted News Initiative (TNI), ett självbeskrivet 

"industripartnerskap" som lanserades i mars 2020 av flera av världens största 

nyhetsorganisationer, inklusive BBC, The Associated Press (AP), Reuters och The 

Washington Post – alla vilka nämns som svarande i rättegången. 

    Stämningen, som lämnades in i går till U.S.A. District Court för Northern District of Texas-

Amarillo Division, hävdar att dessa medier samarbetade med flera Big Tech-företag för att 

"kollektivt censurera onlinenyheter", inklusive berättelser om COVID-19 och det 

amerikanska presidentvalet 2020 som var inte i linje med officiella berättelser om dessa 

frågor. 

https://t.me/OracleFilms/1436 

 

(En artikel om detta) 
Breaking: Landmark Lawsuit slår äldre media med antitrust, första ändringskrav för censurering av 
COVID-relaterat innehåll • Barns hälsoförsvar (childrenshealthdefense.org) 
 

*Trusted News Initiative = ett vänsterorienterat system bland stora medier för att kontrollera 

berättelsen om presidentval över hela världen, inklusive presidentvalet 2020 mellan president 

Donald Trump och Joe Biden i Amerika. Specifikt inblandade Trusted News Initiative i 

Storbritanniens allmänna val 2019 och det allmänna valet i Taiwan 2020. 

    Trusted News Initiative arbetade också med att tysta "desinformation" om Wuhan-

coronaviruset. 
Trusted News Initiative - KeyWiki 
 

    Sovrens grundare och VD Ben Swann har anslutit sig till en första i sitt slag 

antitruståtgärd, som lämnades in idag mot British Broadcasting Corporation (BBC), 

The Washington Post, Reuters och Associated Press. 
Ben Swann joins Robert F. Kennedy Jr.’s Blockbuster Anti-Trust Lawsuit Against Corporate Media 
Conspirators - NewsVoice 

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

    "Public Service helt har åsidosatt sitt lagstadgade uppdrag när det gäller 

rapporteringen kring pandemin, restriktionerna och de påbjudna injektionerna.” Så 

skriver journalisten och den tidigare SR-medarbetaren Margareta Skantze i anmälan 

till Granskningsnämnden.  

    I den här intervjun samtalar hon och journalisten Per Shapiro, om hur Sveriges Radio och 

journalistiken har förändrats under de senaste decennierna, och i synnerhet under senaste åren. 
(36) Folkets Radio - "Public Service sviker sitt uppdrag” - YouTube 

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

    Denna läkare i Florida vittnar öppet. Enligt henne har missfall ökat med 50 % och 

fertiliteten har minskat med 50 % sedan vaccinets införande. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/216998 

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

    Facebook har STORA PROBLEM 

    Det har precis upptäckts att Facebooks Covid-vaccin Fact-Checkers finansieras av 

vaccinföretag. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/217003 

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

    Tucker varnar för kollapsande idrottsmän – ökningen påstås vara gigantisk 

https://t.me/OracleFilms/1436
https://childrenshealthdefense.org/defender/lawsuit-trusted-news-initiative-antitrust-first-amendment-censoring-covid-content/?eType=EmailBlastContent&eId=6138ebec-e0c7-46db-9736-15b12c3953c8
https://childrenshealthdefense.org/defender/lawsuit-trusted-news-initiative-antitrust-first-amendment-censoring-covid-content/?eType=EmailBlastContent&eId=6138ebec-e0c7-46db-9736-15b12c3953c8
https://www.keywiki.org/Trusted_News_Initiative
https://newsvoice.se/2023/01/ben-swann-robert-f-kennedy-jr-anti-trust-lawsuit-corporate-media/
https://newsvoice.se/2023/01/ben-swann-robert-f-kennedy-jr-anti-trust-lawsuit-corporate-media/
https://www.youtube.com/watch?v=80w0eaWHIZI&ab_channel=FolketsRadio
https://t.me/covidvaccineadveffect/216998
https://t.me/covidvaccineadveffect/217003


    Fox News Tucker Carlson varnar nu, med hänvisning till en undersökning från den 

amerikanska kardiologen Peter McCullough och forskaren Panagis Polykreti, att ökningen av 

hjärtstopp bland elitidrottare är enorm. 

   Det är Tucker Carlson som nu hävdar att det skett en dramatisk ökning av hjärtstopp bland 

idrottsmän. Detta med hänvisning till den världsledande kardiologen Peter McCullough..... 
Tucker varnar för kollapsande idrottsmän – ökningen påstås vara gigantisk – SwebbTV 

(Mer text på svenska finns via länken) 

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

    Pfizers styrelseledamot pressade Twitter att censurera inlägg om naturlig immunitet, 

låg COVID-risk för barn: e-postmeddelanden 

    En styrelseledamot i Pfizer som brukade leda US Food and Drug Administration (FDA) 

lobbade Twitter för att vidta åtgärder mot ett inlägg som exakt påpekade att naturlig 

immunitet är överlägsen COVID-19-vaccination, enligt ett e-postmeddelande som släpptes 

den 9 januari. 
Pfizers styrelseledamot pressade Twitter att censurera inlägg om naturlig immunitet, låg COVID-risk 
för barn: e-postmeddelanden | NTD 

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

    Jag älskar slutet när de säger från Pfizer. Läskig mat är inte ens verklig längre. Det 

är nästan verkligt. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/216633 

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

    Frankrike – Paris [7 januari 2023] 

    De gula västarna tar ut gatorna igen! Tusentals människor protesterar mot Macron 

och de destruktiva åtgärderna i Frankrike. 

https://t.me/thebiggestawakening/9697 

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

    Nederländerna – Amsterdam [8 januari 2023] 

    Stor demonstration mot regeringen idag i Nederländerna. Tusentals människor 

protesterade mot de höga levnadskostnaderna, den pågående korruptionen av 

regeringen, WEF-inflytandet, EU och det kommande *CBDC. 

https://t.me/thebiggestawakening/9738 

 

*CBDC = Central Bank Digital Currency (Centralbankens digitala valuta) 

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

    Byron Donalds diskuterar kommande utredningar, och vad de kommer att handla 

om.  

https://t.me/thebiggestawakening/9746 

Notering av mig: Jag tror att många av er är intresserade av detta, för det kommer nog inte 

att rapporteras i MSM 

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

    Facebook faktagransknings partner anklagad för maskopi med Johnson&Johnson 

https://t.me/covidvaccineadveffect/21666 

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

    ” Idag uppmärksammar vi Deep State. Vi kommer efter dig." 

    The Deep State är inte längre en konspiration. Det diskuteras öppet i kongressen nu. 

Wow, det stora uppvaknandet är här. 

    Rep Dan Bishop 
https://t.me/News_3Dto5D/6862 

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

    World Economic Forums årsmöte 2023, Lista över deltagare 

https://twitter.com/NowTheEndBegins/status/1610856796750581765
https://twitter.com/P_McCulloughMD/status/1608444629309083649
https://nyheter.swebbtv.se/tucker-varnar-for-kollapsande-idrottsman-okningen-pastas-vara-gigantisk/
https://www.ntd.com/pfizer-board-member-pressured-twitter-to-censor-posts-on-natural-immunity-low-covid-risk-to-children-emails_894042.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2023-01-10&src_cmp=2023-01-10&utm_medium=email
https://www.ntd.com/pfizer-board-member-pressured-twitter-to-censor-posts-on-natural-immunity-low-covid-risk-to-children-emails_894042.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2023-01-10&src_cmp=2023-01-10&utm_medium=email
https://t.me/covidvaccineadveffect/216633
https://t.me/thebiggestawakening/9697
https://t.me/thebiggestawakening/9738
https://t.me/thebiggestawakening/9746
https://t.me/covidvaccineadveffect/21666
https://t.me/News_3Dto5D/6862


Davos-Klosters, Schweiz, 16–20 januari 2023 
Redactedweffinaldavos2023.pdf (lifesitenews.com) 

Notering av mig: För den som är nyfiken på vilka svenskar och andra som deltar. 

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

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

    Senator ifrågasätter CDC om varför det förväntade sig hundratals säkerhetssignaler för 

COVID-19-vacciner 

    En amerikansk senator ifrågasätter varför en toppmyndighet förväntade sig hundratals 

säkerhetssignaler för covid-19-vaccinerna. 

    Dr Rochelle Walensky, chef för US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

hävdade 2022 att säkerhetsövervakning inte avslöjade några "oväntade säkerhetssignaler" för 

vaccinerna. 

    Men resultaten som hon syftade på visade hundratals säkerhetssignaler, eller biverkningar 

som potentiellt kan kopplas till injektionerna. 
Senator ifrågasätter CDC om varför det förväntade sig hundratals säkerhetssignaler för COVID-19-
vacciner | NTD 

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

    Sharyl Attkisson: Fler än 1 av 4 tror att någon de känner dött av covidvacciner 

    Nästan hälften av amerikanerna säger att de tror att Covid-19-vaccin kan vara ansvarigt för 

fenomenet oförklarligt plötsligt dödsfall. Mer än 25% i USA säger att någon de personligen 

känner kan vara bland offren..... 
Sharyl Attkisson: Fler än 1 av 4 tror att någon de känner dött av covidvacciner | Freebite 

(Mer svensk text finns via länken) 

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

    Bidens COVID-tsar ger äntligen upp masken 

    "Det finns ingen studie i världen som visar att en mask fungerar så bra", medgav Dr Ashish 

Jha. 

    "Du kommer aldrig att få den typen av nytta av obligatorisk maskering året runt som du 

skulle få av att göra betydande förbättringar av inomhusluftens kvalitet. Dessutom är det 

mycket lättare att implementera också." 

    "Konspirationsteoretikerna" sa detta för över två år sedan. 

https://t.me/dr_judymikovitss/556 

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

    Tidigare anställda stämmer ESPN efter att ha fått sparken för COVID-19-

vaccinvägran 
Tidigare anställda stämmer ESPN efter att ha fått sparken för COVID-19-vaccinvägran | NTD 

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

    RFK Jr. beskriver vaccintillverkarnas häpnadsväckande erkännande av att orsaka 

skada  

https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2023/01/Redactedweffinaldavos2023.pdf
https://www.ntd.com/tag/centers-for-disease-control-and-prevention.htm
https://www.theepochtimes.com/health/exclusive-cdc-finds-hundreds-of-safety-signals-for-pfizer-and-moderna-covid-19-vaccines_4956733.html
https://www.ntd.com/exclusive-senator-questions-cdc-on-why-it-expected-hundreds-of-safety-signals-for-covid-19-vaccines_894507.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2023-01-12&src_cmp=2023-01-12&utm_medium=email
https://www.ntd.com/exclusive-senator-questions-cdc-on-why-it-expected-hundreds-of-safety-signals-for-covid-19-vaccines_894507.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2023-01-12&src_cmp=2023-01-12&utm_medium=email
https://freebite.se/sharyl-attkisson-fler-an-1-av-4-tror-att-nagon-de-kanner-dott-av-covidvacciner/
https://t.me/dr_judymikovitss/556
https://www.ntd.com/ex-espn-reporter-sues-over-vaccine-mandate_894843.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2023-01-13&src_cmp=2023-01-13&utm_medium=email


    Var och en av de 405 sjukdomar som har blivit epidemiska sedan 1989 är listade som 

biverkningar i vaccininläggen. 

    Autism är en av de sjukdomar som anges. 

    "Den federala lagen säger att de inte får lista någonting på tillverkarens bilaga om inte 

[FDA] bestämmer att det är troligt att vaccinet orsakade den skadan." 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/617 

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

7/1-23 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 
 

    REINER FUELLMICH & HELA ICIC TEAM ÖNSKAR ALLA ETT GOTT NYTT ÅR! 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/608 

Notering av mig: Här förklarar han målet med ICIC 

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

    2022 är förbi.  

    Ett år fullt av märkliga och besynnerliga händelser. Många till en början 

oroväckande, men när man lagt pusslet ett tag och ser den större bilden, så kommer 

också de många glädjeämnena att lysa igenom på den mörka horisonten, som en 

rogivande soluppgång. 

    Allra starkast på näthinnan är väl följande:  

    Delstaten Alberta fick en vaken ledare i Danielle Smith som bryter helt med WEF och 

ifrågasätter allt från vaccination, grön politik och annat på globalisternas agenda. 🔥💪 

    Samma kamp mot globalisternas agenda pågår i USA med en rad modiga, folkvalda ledare 

som visar folket vägen ut ur detta moderna slavsystem. 🔥💪 

    Lastbilsförare i Kanada och bönder i Nederländerna har visat stor beslutsamhet och krävt 

sina regeringar om rättvisa! Människor från hela världen har slutit upp och visat stort stöd för 

dessa enorma protester. 🔥💪 

    Hundratusentals tyskar har under hela året gått ut på gator och torg och visat sitt missnöje 

mot regeringens tyranniska politik. Man gjorde detta VARJE vecka under hela året! 🔥💪 

    I Sverige fick vi se hur många vi blivit på ett år, när folkstormen mot socialministern 

räknades i tusental!! När det ena inlägget plockades bort, så fortsatte vi som en gigantisk 

getingsvärm till socialministerns nästa inlägg!  

🔥💪 

    Danmark stoppade vaccinering till barn och unga och valde att behandla Covid som en 

vanlig förkylning.  

🔥💪 

    I Brasilien har miljontals människor protesterat i över 50 dagar för att visa stöd för 

president Bolsonaro och mot det misstänka valfusket. 🔥💪 

    Schweiz säger nej till förslaget om att det finns fler än två kön.  🔥💪 

    Italien och Nigeria väljer att behålla kontanter i större utsträckning. 🔥💪 

    Britterna använder Common Law och kräver poliser att ta emot bevis om pågående brott 

gällande vaccinen och man vill stänga ner vaccinkliniker. I ett fall lyckades man. 🔥💪 

    Runt om i världen har kvalitetbeslut tagits bland miljontals människor precis som du och 

jag gjort.  

    Det är nej till vaccin.  

    Det är nej till framtidens digitala id och valuta.  

    Vi kommer att göra allt för att behålla vår frihet och självständighet och vi tänker bli så 

oberoende från vår regering som möjligt!  

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/617
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/608


    För ett år sedan såg vi ut att vara väldigt få. Men nu, ett år senare, så ser vi att vi är väldigt 

många fler som dragit ett streck i sanden. Hit, men inte längre!  

    Ännu fler kommer vi att bli! 🔥💪 

    Ett riktigt gott nytt år önskar jag er alla!! 

https://t.me/thebiggestawakening/9508 

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

    Sanningen är alltid lätt att förklara. Bara lögner blir svåra att upprätthålla - det är 

därför det finns så många varianter av ett virus som aldrig ens visat sig existera. Så vad 

är sanningen? 

    1. Pandemin startades för vaccinet. 

    2. Vaccinet startades för att införa vaccinpasset. 

    3. Vaccinpasset startades för att införa biometriskt ID. 

    4. Det biometriska ID:t  startades för att införa centralbankens digitala valuta (CBDC) 

    5. CBDC startades för att förslava dig. 

    En dag kommer det att gå upp för dig att människorna du avfärdade som 

konspirationsteoretiker och anti-vaxers bara var vänner och familjemedlemmar som brydde 

sig om dig tillräckligt för att berätta SANNINGEN för dig. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/215766 

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

    Årets bästa nyårskrönika, måste ses 

    Petra Agapi satte ihop sanningarna 

(31) Årets bästa nyårskrönika, måste ses - YouTube 

 

(Samma video ifall YouTube cencurerar) 

Swebbtv Krönika av Petra Agapi - Om samhällsläget anno 2022 - Swebbtv 

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

    Detta avsnitt av Swebbtv Granskar bjuder på en översikt över World Economi 

Forum och dess historia och verksamhet. 

Vad har många av västvärldens ledare, kungligheter och kändisar gemensamt? 

Var hittar vi Greta? 

Vilka ligger bakom idéerna om The Great Reset, Agenda 2030, Build Back Better? 

Vilket syfte fanns det med pandemin och vaccinerna? 
Nyligen tillagt - Swebbtv 

Notering av mig: Fantastisk lektion, på svenska, om WEF (World Economic Forum) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    VIKTIGT MEDDELANDE!!!! 

    Tänk dig...om du inte hade gjort något! 

    2023 – året då vi går framåt och börjar vara PROAKTIV istället för reaktiv. 

https://t.me/thebiggestawakening/9519 

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

    Professor om hur ”pandemin” hanterades: Allt gjordes på fel sätt – 9 av 10 liv hade 

kunnat räddas 

    Den så kallade covidpandemin hanterades katastrofalt utifrån en ”politisk lögn”. Och av 

någon anledning skedde det inte bara i enstaka länder, utan runt om i världen. Det säger 

infektionsprofessorn Christian Perronne i en intervju med Swebbtv. Enligt Perronne hade 90 

procent av dödsfallen i början av covidsmittan kunnat förhindras om existerande 

behandlingar, som alltså redan fanns, hade tillåtits i stället för förbjudits. 
Professor om hur ”pandemin” hanterades: Allt gjordes på fel sätt – 9 av 10 liv hade kunnat räddas – 
SwebbTV 

(Mer svensk text och video finns via länken) 

https://t.me/thebiggestawakening/9508
https://t.me/covidvaccineadveffect/215766
https://www.youtube.com/watch?v=c5XILIFFDVM&ab_channel=H%C3%A5kanBergmarkTV
https://swebbtv.se/w/bMPBDbuavn6jyn6ZAyxDSR
https://swebbtv.se/w/eCPKrkTn592pm9SjmZYhz7
https://t.me/thebiggestawakening/9519
https://www.swebbtv.se/w/cRKFJ8C2JZWeCpiSHs5bua
https://nyheter.swebbtv.se/professor-om-hur-pandemin-hanterades-allt-gjordes-pa-fel-satt-9-av-10-liv-hade-kunnat-raddas/
https://nyheter.swebbtv.se/professor-om-hur-pandemin-hanterades-allt-gjordes-pa-fel-satt-9-av-10-liv-hade-kunnat-raddas/


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

    Autism skapas av vaccinationer och Bill Gates skapade en autismepidemi i Vietnam. 

https://t.me/HATSTRUTH/4105 

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

    DeSantis: De ljög för oss om bedrägericovid-vaccinerna, de ljög! 

https://t.me/DrDavidMartin/947 

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

    Ukraina har precis underförstått meddelat att det kommer att bli det första landet att 

implementera WEF:s "Great Reset" genom att lansera en Socialcredit-app som 

kommer att inkludera Universal Basic Income, en digital identitet och ett 

vaccinationskort i dess redan existerande Diia-app tillsammans. 

https://t.me/ReinerFuellmich/1288 

Notering av mig: Intressant, Ukraina är i krig och försvarar sitt land samt får stora 

ekonomiska gåvor från våra västländer, MEN DE HAR TID OCH RÅD MED SÅDANT 

HÄR??? 

Jag undrar vad detta krig och alla bidrag handlar om? 

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

 
Detta kan komma som en chock för dem som inte var medvetna om det, men ja, även 

skaparen av PCR-testet, som fick ett Nobelpris för att ha upptäckt tekniken, gjorde det 

helt klart att PCR inte avgör om du är sjuk, inte heller om du är smittsam.  
Läs mer här: Var COVID-19-testet menat för att upptäcka ett virus?  

https://greenmedinfo.com/blog/was-covid-19-test-meant-detect-virus  

Och dela gärna detta med dem som ännu inte har blivit medvetna om dessa fakta. 

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

    Min reflektion över Socialministerns klantighet på sociala medier de senaste dagarna.  

    Socialministern sköter detta väldigt dåligt. 

    Han informerar och varnar för att människor bör vaccinera sig mot "pandemin", men var 

inte beredd att få tusentals arga människor som berättade sanningen om de så kallade 

"vaccinen." Till slut blev det för mycket för honom. Efter att ha börjat med att radera 

kommentarer, så tog han till slut bort hela inlägget. Nu har han även stoppat människor från 

att skriva på andra av hans inlägg.  

    Detta har blivit väldigt viralt i flera dagar och hans agerande gör att han tappar kraftigt i 

förtroende. 

https://t.me/HATSTRUTH/4105
https://t.me/DrDavidMartin/947
https://t.me/ReinerFuellmich/1288
https://greenmedinfo.com/blog/was-covid-19-test-meant-detect-virus


    Däremot är detta ett väldigt gott tecken att tusentals svenskar agerar på detta sätt och står 

upp för det som är sant och rätt! 

    Vi har alla fått nog! 

    För ett år sedan hade det kanske varit hundra personer som skrev. Nu var vi flera tusen! 

👏👏👏 

    Jag tror den svenska regeringen måste börja lyssna på oss. Vi blir bara fler och fler. 

Sanningen går inte att stoppa! 

https://t.me/thebiggestawakening/9471 

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

    Musk: Alla nätjättar censurerar åt staten 

    Alla stora sociala medieföretag är inblandade i ”kraftig censur” av information som den 

amerikanska regeringen inte tycker ska få finnas på nätet. Det säger Twitters vd Elon Musk. 

Han betonar allvaret i detta. Bland annat får Google ”länkar att förvinna ofta”. 

Elon Musk fortsätter släppa sina så kallade ”Twitter-filer”, som avslöjar vad som pågick i 

företaget under den förra bolagsledningen...... 
Musk: Alla nätjättar censurerar åt staten – SwebbTV 

(Mer svensk text finns via länken) 

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

    Saknade *VAERS-rapporter: Dr. Rochelle Walensky och CDC täcker upp scenen för 

ett brott 

    "Dr. Ealy har bekräftat, och Jessica Rose bekräftar också oberoende, att CDC, vilket 

betyder Dr. Walensky, har tagit bort 32 000+ register av myokardit och perikardit från 

VAERS-databasen mellan september 2022 och december 2022," rapporterade Dr. Naomi 

Wolf 

    "Hon, Dr. Walensky, måste sättas i en fängelsecell så snabbt som möjligt." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/215696 

Notering av mig: Detta brott skedde direkt efter att Ron DeSantis; Florida Guvenör, 

annonserade att man skulle tillsätta en Grand Jury och undersöka **Myokardit 

och Perikardit i samband med injicering. 

 

* VAERS = Vaccine Adverse Event Report System (Biverknings register för vacinskador) 

 

**Myo-/perikardit =  hjärtmuskeln och/eller hjärtsäcken har blivit inflammerade. 

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

    Detta blir nog min sammanfattande video för 2022. PCR-testet används fortfarande i 

den större delen av världen för att skrämma i befolkningen att vi fortfarande har en 

covid-19 våg, trots att skaparen av detta test säger att det inte kan användas till att 

diagnosticera sjukdom. Ni som fortfarande tror på PCR-test, se denna. Gott Nytt År! 

oystein ronne  
# 616 - Låt Dr. Kary Mullis ord avsluta år 2022! SVENSKTEXTAT (rumble.com) 

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

    ABC News förlorar två producenter som dog plötsligt i sina livs bästa tid 

    Texas Lindsay skriver: "ABC News förlorade två producenter den här veckan – båda dog 

plötsligt i sina liv, 28-åriga Erica Gonzalez och 37-åriga Dax Tejera. Verkligen tragiskt. Be 

för deras familjer." 

https://t.me/RogerHodkinson/941 

Notering av mig: Detta är sorgligt, men det verkar som att det behöver gå så här långt. Att 

MainStream Media  måste konfronteras med egna förluster innan de börjar rapportera om    

”died suddenly”. 

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

https://t.me/thebiggestawakening/9471
https://nyheter.swebbtv.se/musk-alla-natjattar-censurerar-at-staten/
https://t.me/covidvaccineadveffect/215696
https://rumble.com/v234mue--616-lt-dr.-kary-mullis-ord-avsluta-r-2022-svensktextat.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oysteinronne&ep=2
https://t.me/RogerHodkinson/941


    Före detta *Green Bay Packers offensiva tacklare Ken Reuttgers delar sin frus 

berättelse om vaccinskador.  

    "Det finns en grupp människor som vaknar upp där ute. De har börjat se, eller de känner 

folk i sin familj eller vänner, som börjar få konstiga reaktioner och de börjar säga" det här är 

mer än  tillfällighet'." 

https://t.me/thebiggestawakening/9512 

 

*Green Bay Packers = professionellt amerikanskt fotbollslag baserat i Green Bay, 

Wisconsin. 

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

    75 av 78 coviddöda var ”vaccinerade” 

    De flesta som drabbas av covid-19 i Sverige är ”vaccinerade”. Det utgör en kraftig 

majoritet bland smittade, IVA-vårdade och döda. Över 90 procent av dem som rapporterades 

smittade vecka 51 hade tagit det så kallade vaccinet. Det visar Folkhälsomyndighetens egen 

statistik. 
75 av 78 coviddöda var ”vaccinerade” – SwebbTV 

(Mer text på svenska finns via länken) 

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

(Från Nyligen tillagt - Swebbtv  nyheter 2 januari 2023)  

    Efter en undersökning om vad som egentligen hände den 6 januari då Capitolium i 

Washington blev stormat så medgav den federala agenten Ray Epps att han orkestrerade 

stormningen genom att gå runt och uppvigla till stormningen. 
https://january6th.house.gov/sites/democrats.january6th.house.gov/files/20220121_Ray 
Epps.pdfI 
Notering av mig: Detta kan ju vara lite intressant att veta eftersom MSM troligen inte 

berättar detta 

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

    MEP Mick Wallace: "EU säger att "en oberoende fri media är avgörande för alla 

demokratier", men mainstream media i EU är inte oberoende, den kontrolleras av 

egenintressen... EU säger "En journalist ska inte straffas för att han gör sitt 

arbete'...Men Julian Assange sitter i fängelse för att ha avslöjat amerikanska NATO-

krigsförbrytelser. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/215783 

Notering av mig: Ytterligare en EU parlamentariker talar ut! 

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

    De visste att Ivermectin var svaret på ett coronavirusutbrott. 

    De hade gjort forskningen i förväg. 

    Sedan höll de det från allmänheten till förmån för lockdowns, masker och genterapier. 

https://t.me/c/1626184334/1617 

Notering av mig: Mera bevis! Man får inte godkänne EUA (Emergency Use Authorization) 

så som man gjort med injektionerna och det redan finns fungerade botemedel 

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

    Elon Musk säger att "Fauci-filer" kommer den här veckan när fler "Twitter-filer" 

släpps som förväntas 

     Elon Musk har sagt att interna Twitterdokument som innehåller avslöjanden om vita husets 

tidigare medicinska chefsrådgivare Dr Anthony Fauci skulle släppas inom några dagar, i vad 

som har kallats "Fauci-filerna". 
Elon Musk säger att "Fauci-filer" kommer den här veckan när fler "Twitter-filer" -droppar förväntas | 
NTD 

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

https://t.me/thebiggestawakening/9512
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/arkiv-for-covid-19-veckorrapporter/arkiv-for-covid-19-veckorapporter-2022/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/arkiv-for-covid-19-veckorrapporter/arkiv-for-covid-19-veckorapporter-2022/
https://nyheter.swebbtv.se/75-av-78-coviddoda-var-vaccinerade/
https://swebbtv.se/
https://swebbtv.se/w/i8UWw4iEtR4fjd4V8kQC8S
https://january6th.house.gov/sites/democrats.january6th.house.gov/files/20220121_Ray%20Epps.pdfI
https://january6th.house.gov/sites/democrats.january6th.house.gov/files/20220121_Ray%20Epps.pdfI
https://t.me/covidvaccineadveffect/215783
https://t.me/c/1626184334/1617
https://www.ntd.com/tag/elon-musk.htm
https://www.ntd.com/tag/anthony-fauci.htm
https://www.ntd.com/elon-musk-says-fauci-files-coming-this-week-as-more-twitter-files-drops-expected_892535.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2023-01-03&src_cmp=2023-01-03&utm_medium=email
https://www.ntd.com/elon-musk-says-fauci-files-coming-this-week-as-more-twitter-files-drops-expected_892535.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2023-01-03&src_cmp=2023-01-03&utm_medium=email


    Chemnitz har en stark start på 2023! 

    Gatorna är fulla, det är måndag kväll i Chemnitz.  Och protesten är större igen än de senaste 

veckorna.  Det är ett tydligt budskap: 2023 kommer vi medborgare att gå ut på gatorna 

överallt, vi låter inte etablissemanget vila.  Trycket kvarstår, vi viker bara när galenskapen 

upphör och de ansvariga inte längre är i maktpositioner. 

https://t.me/thebiggestawakening/9559 

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

    Stor studie: HÖGRE risk att smittas ju fler vaccindoser man fått 

Publicerad 1 januari 2023 kl 19.40 

    UTRIKES. I en omfattande men ännu inte officiellt publicerad studie visar amerikanska 

forskare att risken att smittas med covid-19 ökar ju fler vaccindoser man har fått. 

    Fria Tider har rapporterat om det stora antalet vaccinerade i Sverige som just nu läggs in 

på IVA eller avlider i covid-19. 

Tidigare var det en större andel ovaccinerade än vaccinerade som lades in för intensivvård 

med covid-19. Men under loppet av 2022 ändrades detta förhållande till det motsatta. Idag är 

cirka 75 procent av IVA-patienterna vaccinerade, och hela 86 procent av dem som avlider 

med sjukdomen. Detta enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 
Stor studie: HÖGRE risk att smittas ju fler vaccindoser man fått | Fria Tider 

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

    Wow! En dissident inom FDA?!  

    Tack och lov att någon säger ifrån! 

https://t.me/c/1521277324/2953 

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

    17 000 läkare och forskare kräver ett slut på mRNA Covid-jabs på grund av massiva 

säkerhetsproblem och bedrägerier. 

https://t.me/thebiggestawakening/9562 

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

    Londonprofessorn i *onkologi kräver ett brådskande stopp för Covid-19-boosters: 

    "Som onkolog ser jag människor med stabil cancer snabbt återfalla efter en Covid-19-

booster" 

    Angus Dalgleish, professor i onkologi vid St. Georges Hospital Medical School London. 

https://t.me/OracleFilms/1419 

 

*onkologi = Läran om tumörsjukdomar 

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

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

    Klimatalarmisterna kommer att hata detta! 

https://t.me/c/1521277324/2911 

Notering av mig: Det är intressant att se att reportern redan i förväg bestämt sig för ”hur 

det ska vara”. Detta kan väl inte kallas (oberoende) journalistik? 

En annan sak vet vi, att bakom alla bekymmer som skapas och försöker användas till att 

förslava oss är samma människor, politiker och organisationer. 

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

    Dr. Naomi Wolf: Pfizer ignorerade den fruktansvärda strokesäkerhetssignalen 90 

dagar efter vaccinets lansering 

• 300 rapporter om stroke inom 41 dagar efter C19-ympning 

• 50 % av stroke inträffade under de första 48 timmarna 

• Alla 300 anmälningar klassades som "allvarliga" 

• 61 personer dog 

https://t.me/RogerHodkinson/940 

https://t.me/thebiggestawakening/9559
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v1.full
https://www.friatider.se/hundratals-svenskar-dor-i-corona-varje-vecka
https://www.friatider.se/sites/default/files/underlag-for-veckorapport-covid-19-vecka-51-2022.xlsx
https://www.friatider.se/stor-studie-hogre-risk-att-smittas-ju-fler-vaccindoser
https://t.me/c/1521277324/2953
https://t.me/thebiggestawakening/9562
https://t.me/OracleFilms/1419
https://t.me/c/1521277324/2911
https://t.me/RogerHodkinson/940


Notering av mig: Mera bevis! 

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

    Delstaten Indiana når uppgörelse på 20 miljoner dollar med Google över 

platsspårningsmetoder 

    Indianas justitieminister Todd Rokita meddelade den 29 december att staten har nått 

en uppgörelse på 20 miljoner dollar med Google om den stora teknikjättens påstådda 

vilseledande platsspårningsmetoder. 

    I ett uttalande sa Rokita att den senaste uppgörelsen återspeglar delstatsregeringens 

åtagande att skydda Indianas invånare från "Big Techs påträngande system". 

"Vi kommer att fortsätta att hålla dessa företag ansvariga för deras felaktiga manipulation av 

konsumenterna", tillade han..... 
Delstaten Indiana når en uppgörelse på 20 miljoner dollar med Google om platsspårningsmetoder | 
NTD 

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

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

    ”Det var orwellskt” – stjärnskådisens uppvaknande från covidnarrativet 

    Den amerikanska Oscarsvinnaren Tim Robbins var först själv en person som var arg på 

andra som inte ville lyda covidreglerna. Sedan ändrade han sig, och insåg stegvis att världen 

blivit tokig. Människor demoniseradeds för att de inte ville ta ett ”vaccin”. Under covid 

förändrades västvärldens givna moral om att alla människors liv ska räddas, till att ”du ska fan 

dö för att du inte lydde”, säger han i en intervju med Russel Brand. 

    Det är i en intervju med Russel Brand som skådespelaren Tim Robbins är ångerfull om hur 

ovaccinerade behandlades under den så kallade pandemin........ 
”Det var orwellskt” – stjärnskådisens uppvaknande från covidnarrativet – SwebbTV 

(Mer svensk text och video finns via länken) 

Notering av mig: Denna har tidigare funnits med, men här finns mer svensk text för den som 

behöver det. 

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

    Professor John Skerritt är ansvarig för [hundra]tusentals vaccinskador i Australien 

enligt senator Gerard Rennick 

    COVIDSKANDALEN. Under ett tal i parlamentet i december 2022, granskade Gerard 

Rennick, senator för Queensland i Australien, de lögner som spridits av “experter” som 

professor John Skerritt, politiker och hälsodepartementet om covidinjektionerna. Dr Joseph 

Mercola sammanfattar hur befolkningen i Australien allvarligt skadats av covidinjektionerna.  
Professor John Skerritt är ansvarig för [hundra]tusentals vaccinskador i Australien enligt senator 
Gerard Rennick - NewsVoice 

(Mer svensk text och video finns via länken) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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https://www.ntd.com/tag/tracking.htm
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https://newsvoice.se/2022/12/john-skerritt-vaccinskador-australien/
https://newsvoice.se/2022/12/john-skerritt-vaccinskador-australien/


    Den 27 december 2022 skickade advokat Edward A. Berkovich ett brev till läns- eller 

distriktsåklagarna för Utahs fem mest folkrika län och uppmuntrade dem att överväga 

utredning och åtal av tjänstemän från Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) för vårdslös fara för deras invånare 
Brev till fem åklagare i Utah County eller distriktet: Skärm för statligt åtal mot CDC-tjänstemän för 
hänsynslös fara för länsinvånare - DailyClout 

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

30/12-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 
 

    I denna avslöjande och insiktsfulla intervju med ICIC beskriver FN:s tidigare verkställande 

direktör Călin Georgescu processen med infiltration och globalt övertagande av FN av 

oligarker, särskilt Klaus Schwab och World Economic Forum (WEF). 

   Han berättar om FN:s maktstrukturer, dess hemliga manipulation, exploatering och 

förslavning av människor runt om i världen, och avslöjar den nyktra verkligheten hos en en 

gång välvillig organisation. 

    Călin Georgescu berättar historien om sin egen insikt om att vända ryggen åt oligarkernas 

destruktiva agenda. Han betonar vikten av att (åter)knyta kontakt med naturen, oss själva och 

våra medmänniskor som ska vägleda oss till sann suveränitet, harmoni och det gudomliga. 

    Må hans kloka ord av uppmuntran och medkänsla vara en inspiration för oss alla. 
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/594 
 

 (Samma intervju med svensk googleöversättning) 
# 614 - Oligarkerna/globalisterna äger FN. SVENSKTEXTAD (rumble.com) 

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

    THE GREAT RESET IN A NUTSHELL - BANNED VIDEO Dr. Reiner Fuellmich 

https://t.me/c/1521277324/2886 

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

    Kära medborgare, 

    I år följde en stor filmskapare mig överallt med sin kamera under flera månader 

under mitt arbete i EU-parlamentet. Resultatet är den underbara dokumentären 

"Fighting for Freedom", som jag snart kommer att presentera för allmänheten. 

    Christine Anderson, Europaparlamentariker 

    Här är några första intryck från den officiella trailern: 

https://t.me/christineanderson/785 

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

    Anti-globalistisk toppmilitär hoppfull: ”2023 blir historiskt – glad att jag lever” 

    2023 kommer bli ett ”historiskt” år för frihetskampen i västvärlden. Det tror den 

amerikanska toppmilitären Michael Flynn, en av frontfigurerna i den antiglobalistiska 

kampen. Han är glad att han lever och får se detta, påpekar han.... 

    – Om de (globalisterna)inte var oroliga skulle de inte agera som de agerar. De är oroliga 

eftersom vi inte kommer ge upp. Vi kommer vara där ute och slåss..... 
General Flynn says, The enemy is worried. “2023 is going to be historic and I’m glad I’m alive.” - Bing 
video 
(Mer text på svenska finns via länken) 

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

    "Vi mördade människor": Remdesivir – Pseudomedicinsk dödsdom för amerikanska 

medborgare 

https://dailyclout.io/letter-to-five-utah-county-or-district-attorneys-screen-for-state-prosecution-of-cdc-officials-for-reckless-endangerment-of-county-residents/
https://dailyclout.io/letter-to-five-utah-county-or-district-attorneys-screen-for-state-prosecution-of-cdc-officials-for-reckless-endangerment-of-county-residents/
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/594
https://rumble.com/v22g83o--614-oligarkernaglobalisterna-ger-fn.-svensktextad.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oysteinronne&ep=2
https://t.me/c/1521277324/2886
https://t.me/christineanderson/785
https://www.bing.com/videos/search?q=%e2%80%9c2023+is+going+to+be+historic%2c+and+I%e2%80%99m+glad+I%e2%80%99m+alive.%e2%80%9d&refig=846ba5dbd18543bb8c235ba62bae59bb&ru=%2fsearch%3fq%3d%25E2%2580%259C2023%2bis%2bgoing%2bto%2bbe%2bhistoric%252C%2band%2bI%25E2%2580%2599m%2bglad%2bI%25E2%2580%2599m%2balive.%25E2%2580%259D%26form%3dANNTH1%26refig%3d846ba5dbd18543bb8c235ba62bae59bb&view=detail&mmscn=vwrc&mid=C6C29405E54F5BFA0B92C6C29405E54F5BFA0B92&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=%e2%80%9c2023+is+going+to+be+historic%2c+and+I%e2%80%99m+glad+I%e2%80%99m+alive.%e2%80%9d&refig=846ba5dbd18543bb8c235ba62bae59bb&ru=%2fsearch%3fq%3d%25E2%2580%259C2023%2bis%2bgoing%2bto%2bbe%2bhistoric%252C%2band%2bI%25E2%2580%2599m%2bglad%2bI%25E2%2580%2599m%2balive.%25E2%2580%259D%26form%3dANNTH1%26refig%3d846ba5dbd18543bb8c235ba62bae59bb&view=detail&mmscn=vwrc&mid=C6C29405E54F5BFA0B92C6C29405E54F5BFA0B92&FORM=WRVORC


    "Det [Remdesivir] var så dödligt att Världshälsoorganisationen själv tog bort läkemedlet 

för ebolabehandlingar", betecknade Dr. David Martin. 

    "Vi misslyckades att informera om denna publicering av information från 2018 när det 

gällde beslut som togs våren 2020 - när Anthony Fauci, Ralph Baric, Peter Daszak och andra 

fattade beslutet att vi skulle injicera Remdesivir i patienter med covid. Vi visste att vi skulle 

döda människor – det är överlagt mord – vi visste att vi skulle göra det. Och vi gick med på 

det ändå." 

https://t.me/dr_judymikovitss/519 

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

     Ansvarsfrihet (för vaccintillverkarna) tillintetgjord "There's a Single Silver Bullet" - 

och det är en brottsdom 

    Dr David Martin förklarar, "civilt skydd mot ansvar existerar endast om det inte fanns 

några brott som begicks i fråga om godkännandet och för EUA (Emergency Use 

Authorization)." Men "Vi vet att det finns ett antal brott som har begåtts." 

   "Och så, vad vi gör just nu är att vi arbetar mycket aggressivt för att föra brottsdomar framåt 

så att vi faktiskt har förmågan att hålla förövarna ansvariga." 

https://t.me/dr_judymikovitss/518 

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

    Följ med Greg Hunter från USAWatchdog.com när han går bit för bit med 

biotechanalytikern Karen Kingston när hon ger en uppdatering om biovapeninjektioner 

och brottslingar bakom dem. Karen Kingston visar här på ett övertygande sätt att FDA 

godkände ett brottsligt biovapen som säkert och effektivt vaccin.  
    Kanske en video för bl.a. vår nya socialminister Jacob Forssmed att se som det första han 

gör är att rekommendera ytterligare biovapen till befolkningen. SVENSKTEXTAD! 
# 615 - Karen Kingston avslöjar det s.k. Covidvaccinet som ett Biovapen. SVENSKTEXTAD. 
(rumble.com) 

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

                                    
Åh, vi kände till detta Elon, men  

att du säger det betyder att många  

många fler människor nu också  

kommer att veta det! 

Tack. 
Christine Grady - Wikipedia 

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

    Orwellskt. Kvinna som greps för att tyst ha bett utanför ett abortcenter delar med sig av sin 

upplevelse. 

https://t.me/thebiggestawakening/9457 

 

https://t.me/dr_judymikovitss/519
https://t.me/dr_judymikovitss/518
https://rumble.com/v22rkwq--615-karen-kingston-avsljar-det-s.k.-covidvaccinet-som-ett-biovapen.-svensk.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oysteinronne&ep=2
https://rumble.com/v22rkwq--615-karen-kingston-avsljar-det-s.k.-covidvaccinet-som-ett-biovapen.-svensk.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oysteinronne&ep=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Grady
https://t.me/thebiggestawakening/9457


    Videon från gripandet 

https://t.me/covidvaccineadveffect/215482?single 

Notering av mig: Nu förstår vi hur långt det gått, hon får inte ens ha sina tankar för sig själv 

- ortroligt 

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

   
Vi har den stora glädjen att meddela att Robert Malone, som skapat mRNA-tekniken och är 

en av förgrundsgestalterna i kritiken av det officiella covidnarrativet, har tackat ja till att 

föreläsa på vår internationella konferens i Stockholm. 

  

 
    Vi har glädjen att meddela att det juridiska perspektivet på vår internationella konferens om 

covidhanteringen kommer att vidgas. Advokaten Philipp Kruse, Schweiz, har just tackat ja till 

att föreläsa. Han har stämt Schweiz läkemedelsverk och planerar även att utkräva juridiskt 

ansvar för WHO. 

    Vi har klart med ytterligare en föreläsare till vår internationella konferens om covid-19: 

Meryl Nass, USA, specialistläkare inom internmedicin, har sedan 1998 kritiserat 

vaccineringen av amerikanska soldater mot mjältbrand, och pga sin kritik mot covidvaccinen 

har hon fråntagits sin läkarlegitimation, men strider nu juridiskt för att återfå den. 

    Anmäl dig också till konferensen om covidstrategin på Stockholm Waterfront Congress 

Centre 21-22 jan 2023. 13 ledande läkare, forskare och advokater från USA, Kanada, 

Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Belgien och Ukraina föreläser, tillsammans med 9 

svenskar. Priset är tack vare att så många tidiga anmälningar och att ekonomin därmed är 

säkrad permanent sänkt från 1 700 kr till 1 300 kr. Då måste du dock i rutan Rabattkod skriva 

New Price. Här hittar du anmälan: https://lakaruppropet.se/2022/12/01/internationell-

konferens-om-covidpandemin-pa-stockholm-waterfront-congress-centre-21-22-januari-2023 

(https://lakaruppropet.se/2022/12/01/internationell-konferens-om-covidpandemin-pa-

stockholm-waterfront-congress-centre-21-22-januari-2023/)/ 

https://t.me/covidvaccineadveffect/215482?single


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

    Fler och fler läkare uppmanar nu att man stoppar injektionerna. 

https://t.me/thebiggestawakening/9415 

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

    När Fauci uttalade det uppenbara. Detta är hans ord: 

https://t.me/c/1626184334/1566 

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

    Företag som varnar aktieägare om farorna med 5G men låter inte allmänheten veta. 

https://t.me/Assange_Wiki/667 

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

    Kriminell misshandel: "Kroppar hopar sig – de ser vad vi ser" 

    "Våra folkhälsomyndigheter är i ett mörkläggningsläge, och det här är kriminell vårdslöshet 

och missbruk", hävdade Ed Dowd. 

    "Siffrorna är obestridliga; de ser vad vi ser. Danmark hade en av de mest extrema 

överdödlighetssiffrorna. ... De avslutade sitt vaccinationsprogram för de under 50 och sa:" Det 

är bättre att få covid än vaccinet, ' vilket var ett slags Orwellskt sätt att säga, 'Dina chanser att 

dö med ett vaccin är högre.' 

https://t.me/dr_judymikovitss/511 

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

    "Jag tror aldrig att Covid handlat om folkhälsa. 

     Jag tror inte att kriget i Ukraina handlade om att rädda demokratin. 

     Jag tror inte att klimatkrisen handlar om att rädda planeten. 

     Den gemensamma nämnaren..är KONTROLL” 

https://t.me/thebiggestawakening/9388 

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

    BREAKING NEWS: *DARPA, Oklassificerade dokument bekräftar att SARS-CoV-2 

skapades av EcoHealth Alliance vid Wuhan Institute of Virology, koordinerat av Peter 

Daszak.  

    Den designades för att vara medvetet virulent och humaniserad, vilket resulterade i 6,5 

miljoner dödsfall. Anthony Fauci var inblandad. 
https://t.me/RogerHodkinson/926 

* DARPA  = Defense Advanced Research Projects Agency 

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

    Moderna tillrättavisar Pfizers motkrav i rättegång om covid-vaccinpatent 

Reuters rapporterade: 
    Moderna Inc. slog tillbaka angående motkrav från Pfizer Inc. och BioNTech SE i en 

amerikansk rättegång om covid-19-vacciner på onsdagen, med argumentet att Pfizer och 

BioNTech "tydligt fick hjälp" av Modernas teknologi i att utveckla sitt injektioner.     

    Cambridge, Massachusetts-baserade Moderna stämde Pfizer och BioNTech i augusti och 

anklagade företagen för att ha gjort intrång i tre patent som är relaterade till budbärar-RNA 

(mRNA). 

    Moderna bad om en okänd summa pengar från Pfizer COVID-19-vacciner som sålts sedan 

mars. Pfizers vaccin drog in över 26.4 miljarder dollar på det New York-baserade företaget 

under de första nio månaderna 2022, medan Moderna sålde över 13.5 miljarder dollar av sitt 

vaccin under samma period. 
Moderna Fires Back at Pfizer Counterclaims in COVID Vaccine Patent Lawsuit + More • Children's 
Health Defense (childrenshealthdefense.org) 

Notering av mig: Dessa två företag är del av det vi blivit, öppet, attackerade av de senaste 

tre åren. Att de nu börjar bråka inbördes är ett tecken på början till slutet för dessa bio-vapen 

https://t.me/thebiggestawakening/9415
https://t.me/c/1626184334/1566
https://t.me/Assange_Wiki/667
https://t.me/dr_judymikovitss/511
https://t.me/thebiggestawakening/9388
https://t.me/RogerHodkinson/926
https://www.reuters.com/legal/litigation/moderna-blasts-pfizer-counterclaims-covid-19-vaccine-patent-lawsuit-2022-12-22/
https://www.reuters.com/legal/moderna-sues-pfizerbiontech-patent-infringement-over-covid-vaccine-2022-08-26/
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-nw-moderna-fires-back-pfizer-counterclaims-vaccine-patent-lawsuit/
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-nw-moderna-fires-back-pfizer-counterclaims-vaccine-patent-lawsuit/


hantlangare. Titta på historien, detta fenomen sker i alla grupper och organisationer av 

tyranner, fascister etc. – inbördes bråk och uppgörelser. Hitler, Starlin m.m. de uppförde sig 

alltid så här när de insåg att de kommer att förlora. 

Men, kom ihåg. Vi måste fortsätta, annars vänder det till deras fördel. It's not over until it's 

over.  

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

    We Are CHD ( childrenshealthdefense ) 
    En återspegling av det arbete vi gör som organisation över rättstvister, utbildning, 

vetenskap och opinionsbildning. 

We Are CHD (rumble.com) 

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

    Kommittén den 6 januari har inte varit något annat än en häxjakt och en spektakel-

rättegång. 

    Den leddes av kongressmedlemmar som försökte stoppa certifieringen av president Trumps 

val 2016 och 2020. 

    Inte ens MainStream Media köper in deras lögner.  

https://t.me/Assange_Wiki/644 

Notering av mig: Jag tänkte att ni kanske är lite intresserade av vad som sägs om detta. 

Observera att bland de personer som här passerar revy finns det minst en persin som har 

spritt en hel del lögner om Trump, ändå kan hon inte annat än ogiltigförklara ”January 6th 

Committee”. Och detta (tror jag) beror på att det är en sådan uppenbar teaterföreställning. 

 

Och här lite mer fakta (trailer) 

    En noggrant utformad berättelse har skapats som hävdar att händelserna den 6 

januari uppgick till ett "våldsamt uppror". Detta påstående stämmer dock inte med 

fakta. 

    "The Real Story of Jan. 6" är en #EpochOriginal dokumentär som avslöjar sanningen om 

vad som har dolts för det amerikanska folket. 

https://t.me/EpochTV/8064 

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

    Ovaccinerat blod är nu mycket efterfrågat 

    Som det är nu när det gäller "vaccinerat blod" jämförs det med de "ryska roulette" -riskerna 

med HIV-smittat blod som användes för transfusioner på 1980-talet.  

    BERÄTTELSE I KORTHET: 

    Ett växande antal människor i behov av blodtransfusioner begär blod som kommer från 

personer som inte har fått COVID-19-skott 

    Patolog Dr Ryan Cole jämförde de nuvarande okända angående "vaccinerat blod" med 

HIV-smittat blod som användes för transfusioner på 1980-talet 

    Riktade donationer och autologa donationer, eller självdonation, är alternativ för att ta emot 

blod fritt från mRNA, men i båda fallen behöver du din läkare för att skicka in ett 

beställningsformulär för Röda Korsets specialsamlingar 

    En donationskampanj "Säkert blod" har också bildats för att matcha blodgivare och 

mottagare som inte har haft COVID-19-injektionerna. 
Unvaccinated Blood Is Now in Very High Demand (theepochtimes.com) 

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

    Jim Jordan och Steve Hilton river upp godkänd covid-berättelse, Eldar på angående 

Faucis  MASSIVA  mörkläggning— FAUCI VISSTE?! 

https://t.me/c/1626184334/1498 

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

    FÖRBJUDEN VIDEO - Släppt 

https://rumble.com/v21ytjk-we-are-chd.html?eType=EmailBlastContent&eId=479421a4-9fa8-4d7d-8710-4475336ab8be
https://t.me/Assange_Wiki/644
https://t.me/EpochTV/8064
https://www.theepochtimes.com/health/unvaccinated-blood-is-now-in-very-high-demand_4934809.html
https://t.me/c/1626184334/1498


    MAINSTREAM MEDIA EXPONERA DÖDSFALL FÖR VACCIN 

    SE, LYSSNA OCH DELA! 

https://t.me/c/1626184334/1493 

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

    Breaking: Tyska parlamentets vicepresident kräver utredning av dödsfall och skador 

vid Covid "vaccin" (video) 

    En chefspatolog och hans team upptäckte att hos 30 procent av de personer som de 

undersökte som dog kort efter Covid-vaccinationen var vaccinationen dödsorsaken. 

    Förbundsdagen [tyska federala parlamentet] vicepresident, Wolfgang Kubicki, kräver 

obduktion av dem som dog kort efter att ha fått Covid-vaccinet. Kubicki tycker att det är 

viktigt att varje oförklarat dödsfall som inträffar inom 14 dagar efter en Covid-vaccination 

automatiskt registreras som ett misstänkt fall hos Paul Ehrlich Institute (PEI). Politikern från 

Free Democratic Party (FDP) säger att det är absolut nödvändigt att undersöka en "koppling 

mellan vaccination, myokardit och död." 
Breaking: Tyska parlamentets vice talman kräver utredning av dödsfall och skador på Covid "Vaccine" 
(video) - RAIR (rairfoundation.com) 

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

    I måndags (19 december) avslöjade Dr Kerryn Phelps – en före detta ledamot av det 

australiska parlamentet som år 2000 blev den första kvinnliga presidenten för 

Australian Medical Association – att både hon och hennes fru har lidit av allvarliga och 

pågående skador från  covid-19-vaccinerna, skriver Michelle Edwards. 

https://t.me/thebiggestawakening/9326 

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

    Clare Daly: Det finns cirka 48 000 lobbyister som vill påverka EU-institutionerna.  12 

000 registrerade organisationer med en sammanlagd årlig lobbybudget på 1,8 miljarder 

euro.  EU:s försvarspolitik skrevs av lobbyister.  Interferens är störning.  Korruption är 

korruption. Dags att vi tar itu med allt. 

https://t.me/thebiggestawakening/9323 

Notering av mig: Kommentar överflödig!!!!!!!!!!!! 

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

    George Harrison om hur studiet av sjukdomar (t.ex. "vacciner") förblindar de flesta 

läkare från att förstå hälsa (t.ex. välbefinnande, emotionell och fysisk hälsa, kost, 

andlighet) 

 "Nu är problemet att de flesta läkare studerar sjukdomar, de vet inte om hälsa, du måste 

programmera om saker så att du lär folk hur man är frisk.." 

https://t.me/RogerHodkinson/924 

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

    DeSantis grand jury fick i uppdrag att undersöka tillverkare av mRNA-vaccin 

    TALLAHASSEE (FLV) - Floridas högsta domstol beviljade guvernör Ron DeSantis 

begäran om att få en statlig jury att undersöka mRNA -vaccintillverkare. 
DeSantis grand jury inkallad för att undersöka mRNA -vaccintillverkare - Floridas röst 
(flvoicenews.com) 

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

    "It's Beyond Criminal": Dr. Aseem Malhotra fördömer de som pushade 

injektionerna på de med naturlig immunitet 

    "Jag tror att det som var mest brottsligt är att säga till människor som hade naturlig 

immunitet att ta vaccinet", uttryckte Dr. Malhotra. 

    "Eftersom vissa bevis tyder på att du hade tre gånger större risk att drabbas av en allvarlig 

biverkning om du hade covid och sedan tog du vaccinet." 

https://t.me/Pandemic_WarRoom/238 

https://t.me/c/1626184334/1493
https://rairfoundation.com/breaking-german-parliament-vice-president-calls-for-investigation-into-covid-vaccine-deaths-and-damages-video/
https://rairfoundation.com/breaking-german-parliament-vice-president-calls-for-investigation-into-covid-vaccine-deaths-and-damages-video/
https://t.me/thebiggestawakening/9326
https://t.me/thebiggestawakening/9323
https://t.me/RogerHodkinson/924
https://flvoicenews.com/desantis-grand-jury-impaneled-to-investigate-mrna-vaccine-manufacturers/
https://flvoicenews.com/desantis-grand-jury-impaneled-to-investigate-mrna-vaccine-manufacturers/
https://t.me/Pandemic_WarRoom/238


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

    Tidigare SR-producent: Public Service sviker sitt uppdrag gällande covidkrisen 

     "Public Service har helt åsidosatt sitt lagstadgade uppdrag när det gäller rapporteringen 

kring pandemin, restriktionerna och de påbjudna injektionerna." 

    Till det mest tragiska under de tre år som gått i pandemins tecken är den moraliska 

kollapsen för Public Service. En gång i tiden kallades bolaget för Radiotjänst. Det var ett 

vackert begrepp. En radio i folkets tjänst! 
Tidigare SR-producent: Public Service sviker sitt uppdrag gällande covidkrisen - NewsVoice 

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

    Musk: ”Nästan alla konspirationsteorier om Twitter har visat sig vara sanna” 

    ”Konspirationsteorier” är verkliga. Extremt verkliga när det kommer till Twitter och vad 

som pågick där innan Elon Musk köpte företaget. Nästan alla konspirationsteorier som folk 

hade om Twitter visade sig vara sanna, säger han nu rakt ut. Han kan inte ens komma på 

någon konspirationsteori om Twitter som inte visat sig vara korrekt. 
Musk: ”Nästan alla konspirationsteorier om Twitter har visat sig vara sanna” – SwebbTV 

(Mer svensk text och video finns via länken) 

 

(Den korta videon med Musk) 

https://t.me/News_3Dto5D/6737 

 

    Ben Swann sammanfattar Twitters, Instagrams, Facebooks, TikToks och Googles 

förtryck av det fria ordet 
Ben Swann sammanfattar Twitters, Instagrams, Facebooks, TikToks och Googles förtryck av det fria 
ordet | Freebite 

(Mer svensk text och video finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Det finns nu officiella varningar på vanliga tv- och radioreklamer angående 

förekomsten av blodproppar - 1 dödsfall var 6:e minut och det är bara i USA. 

https://t.me/Assange_Wiki/649 

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

    Läkare: ”Det mest kriminella var att uppmana personer med naturlig immunitet att 

ta vaccinet” 

    Det så kallade covidvaccinet har troligen gjort mer skada än nytta och ”det mest 

kriminella” av allt är att människor som redan hade haft sjukdomen, och som därmed fått 

riktig, naturlig immunitet, ändå uppmanades att ta sprutan. Det säger den brittiska hjärtläkaren 

Aseem Malhotra till Epoch Times Jan Jekielek. 

– Detta är bortom kriminellt, säger läkaren. 
Läkare: ”Det mest kriminella var att uppmana personer med naturlig immunitet att ta vaccinet” – 
SwebbTV 
(Mer svensk text och video finns via länken) 

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

22/12-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 
 

    (SKYDDA) KVINNOR OCH BARN FÖRST! 

    I detta avsnitt av ICIC deltar Reiner Fuellmich i en tuff men kritisk diskussion med 

förlossningsläkaren och fostermedicinspecialisten James A. Thorp, försvarsadvokaten Yiannis 

Zografos och barnkirurgen Vasilia Souleimanova om de katastrofala effekterna av covid-

https://newsvoice.se/2022/12/public-service-covidkrisen/
https://nyheter.swebbtv.se/musk-nastan-alla-konspirationsteorier-om-twitter-var-sanna/
https://t.me/News_3Dto5D/6737
https://freebite.se/ben-swann-sammanfattar-twitters-instagrams-facebooks-tiktoks-och-googles-fortryck-av-det-fria-ordet/
https://freebite.se/ben-swann-sammanfattar-twitters-instagrams-facebooks-tiktoks-och-googles-fortryck-av-det-fria-ordet/
https://t.me/Assange_Wiki/649
https://twitter.com/JanJekielek/status/1604231855170953216
https://nyheter.swebbtv.se/lakare-det-mest-kriminella-var-att-uppmana-personer-med-naturlig-immunitet-att-ta-vaccinet/
https://nyheter.swebbtv.se/lakare-det-mest-kriminella-var-att-uppmana-personer-med-naturlig-immunitet-att-ta-vaccinet/


injektioner, särskilt på kvinnor och barn . De delar också sina farhågor angående 

rättsväsendets skamliga roll över hela världen. 

     Statistiken och vittnesmålen från medicinsk personal är alarmerande, och experterna är 

överens: för barns skull – både födda och ofödda – och för mänsklighetens framtid är det nu 

viktigare än någonsin att stå upp och enas. Vi måste (fortsätta att) tala sanningen högt och 

tydligt för att ge röst åt alla dem som behöver oss mest. 

https://t.me/ICICommittee/35 

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

    1500 Covid-patienter testades under svepelektronmikroskop - Inget Covid virus 

hittades. CDC kan inte tillhandahålla livskraftiga prover av Covid 

https://t.me/faith_justice_truth/3505  

Notering av mig: Detta har jag skrivit om tidigare. Lyssna på detta, grunden till lögnen är 

avslöjad, CDC stäms eftersom de inte kan påvisa att covid viruset existerar. 

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

    Det stora uppvaknandet. 

    Men låt oss inte glömma att de skulle göra det om och om igen. Detta slutar inte förrän det 

finns ansvar. 
https://t.me/goddek/2469 

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

    Om World Economic Forum och hur denna djävulska organisation kom till. 

https://t.me/thebiggestawakening/9180 

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

    CDC avfärdar rekommendation av andningsmask genom sin egen studie från 2020 

    År 2022 uppmuntrar CDC-chefen Rochelle Walensky dig nu att "bära en högkvalitativ, 

välsittande mask för att förhindra spridning av luftvägssjukdomar." 

    Men de motsäger sig själva. Så här sa deras egen studie i maj 2020: 

    "Vår systematiska granskning fann ingen signifikant effekt av ansiktsmasker på överföring 

av laboratoriebekräftad influensa." 

https://t.me/RWMaloneMD/5971 

 

    I DONT WANT TO BE AN AMERICAN IDIOT!!  
    Dela om du håller med!! 

https://t.me/c/1521277324/2747 

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

    Den holländska parlamentsledamoten kritiserar EU: "Europeiska kommissionen och 

Europaparlamentet döljer sina lögner, valfusk, mutor och korruption och är engagerade 

i censur på sociala medier, alla dessa människor måste arresteras och dömas." 

https://t.me/thebiggestawakening/9207 

Notering av mig: Jag har ingen aning om den svenska texten stämmer, men om det är så 

visar det att fler och fler motsätter sig korruptionen i EU 

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

    Den bästa ortopedläkaren Ahmad Malik måste tillgripa Twitter för att avslöja att han 

blir ombedd av medicinska organ att sluta prata om sina orosmoment och att ta bort sin 

senaste video från Twitter där han bad om ett upphörande av utrullningen av 

injektionerna. 

    Medicinsk censur är utbredd. 

    Han står på sig och ber om att en petition ska undertecknas för att stödja medicinsk 

yttrandefrihet om covid-vaccinerna. 

https://t.me/OracleFilms/1401 

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

https://t.me/ICICommittee/35
https://t.me/faith_justice_truth/3505
https://t.me/goddek/2469
https://t.me/thebiggestawakening/9180
https://t.me/RWMaloneMD/5971
https://t.me/c/1521277324/2747
https://t.me/thebiggestawakening/9207
https://t.me/OracleFilms/1401


    En sammanställning av experter som utfärdar varningar om C19-biovapnen. 

https://t.me/AnnadeBuisseretUKLawyer/5980 

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

    "Sad Little Man" by Five Times August (Official Music Video) 2021 

    (Fauci song) 
    "Sad Little Man" by Five Times August (Official Music Video) 2021 - Bing video 

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

    Här är FDNY (Fire Department New York) ögonvittnesvittnesmål om sekundära 

explosioner i WTC 1 och 2. 

    Varför har inte mainstreammedia någonsin bevakat detta? 

https://t.me/c/1521277324/2754 

Notering av mig: Eftersom jag råkade på denna länk tar jag med den ifall någon är 

intresserad. 

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

    Eustace Mullins visste det redan: 

    "Vaccination är en tidsinställd bomb" Han citerade en bok som en läkare skrev år 1936: 

    "Jag har aldrig sett en ovaccinerad person med cancer." Andra läkare sa samma sak, att 

vaccin angriper immunsystemet 5 år, 10 eller 40 år senare. 

https://t.me/c/1521277324/2757 

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

    Dr. Kevin Stillwagon förbluffar publiken "I Got the Shot, and I'm Fine" (Jag fick 

injektionen och jag mår bra) med 5 förklaringar till varför de hade tur 

    1.) Om nålen går in i en ven eller en kapillärbädd, kommer dessa partiklar snabbt att spridas 

till ditt hjärta och till din hjärna, vilket ökar dina chanser för neurologiska och hjärtsymptom. 

    2.) Antalet partiklar i varje spruta kan variera tio gånger. 

    3.) Om polyetylenglykolen bryts ned kan du få en stroke eller dödlig hjärtinfarkt inom 

några minuter. 

    4.) mRNA kan brytas ned, vilket skulle minska risken för biverkningar. 

    5.) Ju surare din kropp är, desto fler spikeproteiner kommer du att producera. 

    "Men du kan bara ha haft tur än så länge. Effekterna av de här injektionerna är kumulativa. 

Så mitt råd är att aldrig någonsin ta en av dessa injektioner igen." 

https://t.me/RogerHodkinson/904 

Notering av mig: Här kommer en förklaring som många väntat på. 

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

    EU-parlamentet kräver Ursula von der Leyens omedelbara avgång på grund av 

hennes inblandning i massiva covid-brott 

https://t.me/LIVANDU/21010 

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

    Domaren godkänner uppgörelsen på 10 miljoner dollar för vårdpersonal som sparkas 

över COVID-19-vaccinmandat 

    En amerikansk domare godkände en uppgörelse på flera miljoner dollar den 19 december 

för arbetare som avskedades av ett sjukvårdssystem i Illinois för att de vägrade att få 

ett COVID-19-vaccin. 
Domaren godkänner uppgörelsen på 10 miljoner dollar för vårdpersonal som sparkats på grund av 
COVID-19-vaccinmandat | NTD 

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

    Pfizer och Moderna har erkänt i federala förhör att det finns vacciner som genterapi. 

https://t.me/thebiggestawakening/9234 

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

https://t.me/AnnadeBuisseretUKLawyer/5980
https://www.youtube.com/watch?v=6plsSlxOstQ
https://www.bing.com/videos/search?q=sad+little+man&view=detail&mid=4C5A2179B624D6D2FA2D4C5A2179B624D6D2FA2D&FORM=VIRE
https://t.me/c/1521277324/2754
https://t.me/c/1521277324/2757
https://t.me/RogerHodkinson/904
https://t.me/LIVANDU/21010
https://www.ntd.com/tag/covid-19.htm
https://www.ntd.com/judge-approves-10-million-settlement-for-health-care-workers-fired-over-covid-19-vaccine-mandate_889679.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-12-20&src_cmp=2022-12-20&utm_medium=email
https://www.ntd.com/judge-approves-10-million-settlement-for-health-care-workers-fired-over-covid-19-vaccine-mandate_889679.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-12-20&src_cmp=2022-12-20&utm_medium=email
https://t.me/thebiggestawakening/9234


    DAVID MARTIN - NUREMBERG KOD 2.0 - UPPENBAR – SKRID TILL VERKET 

OCH DELA! 

https://t.me/c/1626184334/1467 

 

    Pilot Josh Yoder, Fox News "Det är olagligt att påtvinga en *EUA-drog, och jag tror 

att det här är den sak som vi verkligen behöver dra uppmärksamheten till.  
    Det de gjorde var faktiskt brottsligt; de bröt mot lagen när de gjorde det. Och det måste 

finnas ansvarighet." 

https://t.me/PeterMcCullough/3141 

 

*EUA = Emergency Use Authorization  

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

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

    Läkare: ”Shedding” ett verkligt hot 

    Det verkar som att ”covidvaccinen” kan ta sig från vaccinerade till ovaccinerade. Det 

hävdar den berömda specialistläkaren Peter McCullough, som hänvisar till olika 

forskningsresultat, i en intervju med The John-Henry Westen Show på Lifesite. 

    Det är den världsledande kardiologen Peter McCullough som i flera intervjuer nu säger att 

”shedding” från de så kallade covidvaccinen, alltså att mRNA-vaccinet på något sätt kan 

sprida sig – utsöndras – från vaccinerade till ovaccinerade, tycks vara verkligt – tro det eller 

ej. 
Läkare: ”Shedding” ett verkligt hot – SwebbTV 

(Mer svensk text och video finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Skådespelaren säger att han nu förstår varför de ovaccinerade var resistenta och att 

det var fel att demonisera dem 

    Tim Robbins berättar att han brukade bli arg på människor som inte följde COVID -

protokoll, ser han nu tillbaka på attityden mot de ovaccinerade som "otroligt farlig". 
Skådespelaren säger att han nu förstår varför de ovaccinerade var resistenta och att det var fel att 
demonisera dem - LifeSite (lifesitenews.com) 

https://t.me/c/1626184334/1467
https://t.me/PeterMcCullough/3141
https://rumble.com/v21hhck-dr-mccullough.html
https://nyheter.swebbtv.se/lakare-shedding-ett-verkligt-hot/
https://www.lifesitenews.com/news/actor-says-he-regrets-demonizing-the-unvaxxed-we-turned-into-tribal-angry-vengeful-people/?utm_source=digest-freedom-2022-12-22&utm_medium=email
https://www.lifesitenews.com/news/actor-says-he-regrets-demonizing-the-unvaxxed-we-turned-into-tribal-angry-vengeful-people/?utm_source=digest-freedom-2022-12-22&utm_medium=email


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

    Clare Daly MEP: "Vi måste erkänna att vår media - styrd av pengar, mer intresserad 

av tillgång till makt än att ställa till svars - är allt annat än gratis, en vattenbärare för 

politisk och företagsmakt, dedikerad till att genomdriva kraven från globalt kapital.  

Sådana som Assange är undantaget." 

https://t.me/thebiggestawakening/9221 

Notering av mig: Det är gött att EU etablissemanget får höra lite sanning. 

 

    Den holländska journalisten Sonja Van den Ende talar om bristen på yttrandefrihet i 

väst, särskilt i Europeiska unionen, och hur människor i väst lider. 

https://t.me/thebiggestawakening/9214 

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

    Norska oberoende politikern Susanne Heart: Det finns 60 000 norrmän allvarligt 

skadade av vaccinerna 

   "Det finns långt över 60 000 andra människor i Norge som har sina egna historier att berätta 

om vaccinskador. Det finns många hjärtskärande historier om tidigare friska som i god tro 

deltog i en nationell insats som förment (med orätt påstås) var "trygg och effektiv". De blev 

lurade, eftersom covid-vaccinerna varken var säkra eller effektiva." 

    "Folket fick höra att vaccinerna var tänkta att förhindra infektion. Det gjorde de inte. Folket 

fick veta att vaccinerna skulle förhindra sjukdom och död. Det gjorde de inte. Vi står kvar 

med ett antal allvarliga biverkningar. Samtidigt finns det rapporter om hög och oförklarlig 

överdödlighet i hela Europa, inklusive i Norge efter att vaccinationen påbörjats." 

https://t.me/AnnadeBuisseretUKLawyer/5973 

Notering av mig: Intressant att det nu hörs röster från grannlandet Norge. 

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

    Varje berättelse från #CorporateMedia har visat sig vara falsk. Med #TwitterFiles-

avslöjandena som bakgrund kommer vi nu att undersöka några av de mest slagkraftiga 

och motbevisade berättelserna. 

https://t.me/EpochTV/7987 

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

    Saknade *VAERS-rapporter: Dr. Rochelle Walensky och CDC täcker upp scenen för 

ett brott 

    "Dr. Ealy har bekräftat, och Jessica Rose bekräftar också oberoende, att CDC, vilket 

betyder Dr. Walensky, har tagit bort 32 000+ register av myokardit och perikardit från 

VAERS-databasen mellan september 2022 och december 2022," rapporterade Dr. Naomi 

Wolf (https://naomiwolf.substack.com/). 

    "Hon måste hamna i en fängelsecell så snabbt som möjligt." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/215170 

 

* VAERS = Vaccine Adverse Event Report System (Biverknings register för vacinskador) 

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

    *Lancet COVID-19 Commission publicerade nyligen en artikel som beskriver 

lärdomar från pandemin.  
    De hittade sex misslyckanden som kunde ha förhindrat förlusten av många liv. Vilka var 

dessa misslyckanden och vilken information gömde CDC för allmänheten? 

https://t.me/naomirwolf/4565 

 

 * The Lancet = en veckovis peer-reviewed allmän medicinsk tidskrift och en av de äldsta i 

sitt slag. 

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

https://t.me/thebiggestawakening/9221
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    Ett meddelande till Elon Musk från Rob Roos, EU parlamentariker. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214582 

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

    Om du aldrig trodde att din regering skulle ljuga för dig, lyssna på Bill Clinton 1995 

som bad om ursäkt till överlevande och familjer till dem som omedvetet var föremål för 

över 4 000 statligt sponsrade medicinska experiment 

https://t.me/c/1521277324/2776 

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

    FACEBOOKS ”FACTCHECKERS” FINANSIERAD AV VACCINTILLVERKARE 

https://t.me/c/1626184334/1469 

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

    Clare Daly: Regeringarna är korrupta i alla länder. Slavarna vaknar upp. 

https://t.me/thebiggestawakening/9258 

 

    Clare Daly: Det pågår en ihållande kampanj för att undergräva medlemsländernas 

rätt, som är inskriven i fördragen, att lägga in sitt veto mot rådets beslut.   

    När det gäller utrikes- och försvarsfrågor bör vi aldrig - aldrig - ge dem som drömmer om 

ett imperialistiskt Europa vad de vill och avskaffa vetot.  Vi är inte Europas Förenta Stater. 

https://t.me/thebiggestawakening/9285 

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

    Den här måndagen den 19 december väntas 3 miljoner människor till Brasília! 

    Så här såg det ut redan idag i Brasilia.  De brasilianska vårens demonstrationer har nu 

pågått i nästan 50 dagar helt fredligt men med en enorm närvaro. 

    Brasilianare ger inte upp! 

https://t.me/thebiggestawakening/9238 

Notering av mig: Lite nyheter från Brasilien som troligen inte visas i MSM 

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

    Dr. Aseem Malhotra: "Jag tror att alla kardiovaskulära tillstånd har blivit värre på 

grund av vaccinet" 

    "Allt som kan gå fel med hjärtat har gått fel med hjärtat som ett resultat av dessa mRNA-

vacciner. Det råder ingen tvekan om det," intygade Dr. Malhotra. 

    "Kardiologer tänker inte ens på möjligheten att mRNA-vaccinet kan orsaka dessa problem - 

men listan finns där." 

https://t.me/thebiggestawakening/9226 

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

    En ung Trudeau protesterar mot regeringen för att "inte respektera lagen" 

    "Vi är så glada över att vara här idag för att förmedla budskapet högt och tydligt att denna 

regering inte respekterar lagen!" 

    Trudeau borde i dag ta en ordentlig titt i spegeln. 

https://t.me/Pandemic_WarRoom/231 

Notering av mig: Dubbelmoralens ansikte! 

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

    2015 blev regeringen ägare till Covid MRNA-vaccinteknologin tillsammans med 

Moderna. 

    Detta är intressekonflikten som ledde till påtvingade vaxxes. 

https://t.me/c/1521277324/2760 

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

    WHO vill stryka ”mänskliga rättigheter” 

    Tidigare i år var det en hel del reaktioner på ett nytt tillägg till IHR (International Health 

Regulations) kallad ’The Pandemic Treaty’ - ett försök från WHO att utöka sin makt och bl.a. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214582
https://t.me/c/1521277324/2776
https://t.me/c/1626184334/1469
https://t.me/thebiggestawakening/9258
https://t.me/thebiggestawakening/9285
https://t.me/thebiggestawakening/9238
https://t.me/thebiggestawakening/9226
https://t.me/Pandemic_WarRoom/231
https://t.me/c/1521277324/2760


införa tvångsåtgärder i form av obligatoriska vaccinationer, mer övervakning och 

vaccinstionspass. 

    Nu verkar samma stjärnor vara i farten igen och utan att jag har hunnit sätta mig in till 

100% i detta ännu så är mitt förtroende för WHO och de här personerna sen länge redan 

förbrukat. 

    James Roguski:  

    De föreslagna ändringarna av den första principen i artikel 3 i de internationella 

hälsoföreskrifterna säger i stort sett allt. Om de antas skulle de stryka följande text: 

     "med full respekt för människors värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter" 

https://t.me/thebiggestawakening/9224 

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

    Pfizer Covid Injection Biverkningar 

https://t.me/faith_justice_truth/3486 

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

      
https://t.me/faith_justice_truth/3484 

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

    Covidhanteringen ”det största misstaget i mänsklighetens historia” 

    Regeringarnas hantering av och ”vaccinering” mot covid-19 framställdes som den enda 

rätta vägen att ta. Men egentligen var det precis tvärtom. Det säger Bret Weinstein, tidigare 

professor i evolutionsbiologi. Han är ytterligt kritisk till censuren under ”pandemin” och den 

svartmålning avvikande röster utsattes för. Han målar också upp en mörk bild av framtiden. 

På grund av den felhantering som gjordes, har kostnaden som mänskligheten tvingas betala 

för covid bara börjat, hävdar han......... 
Covidhanteringen ”det största misstaget i mänsklighetens historia” – SwebbTV 
(Mer text på svenska finns via länken) 

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

    Woody Harrelson med ett mycket viktigt budskap!! 

    Inse vilken makt du har som konsument. Välj klokt var du lägger dina pengar. 

    Är vi tillräckligt många människor som bojkottar företag som går globalisternas ärenden, så 

kommer vi att kunna påverka vårt samhälle i rätt riktning. ✨🙌 

    Satsa hellre på mindre och oberoende företag som behöver finnas kvar. 

https://t.me/thebiggestawakening/9165 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Dr David Cartland efterlyser ett omedelbart avbrytande av Covid-injektionerna, och 

lägger till sitt namn till ett växande antal sjukvårdspersonal från Storbritannien som 

kräver ett slut på Covid19-injektionerna på grund av bristen på säkerhet och effekt. 

https://t.me/OracleFilms/1400 

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

16/12-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Folket mot Fauci, 11-15 april | Amerikas GRAND JURY 

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

Pierre Kory, Robert F. Kennedy med flera. 
Americas Grand Jury 

Notering av mig: Nu händer det!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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

    Tror ni på deras budskap? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214153 

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

ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 
 

    RÄTTSLIGA ALTERNATIV I KANADA – ”Class Action Lawsuit” i BRITISH 

COLUMBIA, Kanada 

     I det här första avsnittet av "Impromptu" pratar Dr. Fuellmich med Kip Warner från 

Vancouver, British Columbia, om en pågående grupptalan mot den provinsiella 

hälsokommissionären och B.C. Crown utmanar "förklaringen av undantagstillstånd." 

     De diskuterar också maktdelningen, eller bristen på sådan, sina förhoppningar om det 

angloamerikanska rättssystemet, och är överens om att Covid-krisen har lärt allmänheten 

viktiga lektioner i medborgarskap. 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/583 

Notering av mig: Detta är en mycket intressant stämning. Eftersom corona åtgärderna 

påverkat , i stort sett, hela befolkningen i British Columbia så kan alla innevånare (c:a 4,5 

miljoner) ansluta sig till denna ”Class Action” 

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

    Johns Hopkins Center for Health Security, i samarbete med WHO och Bill & Melinda 

Gates Foundation, genomförde Catastrophic Contagion, en pandemisk bordsövning vid 

Grand Challenges årsmöte i Bryssel, Belgien, den 23 oktober 2022. 

    Den extraordinära gruppen av deltagare bestod av 10 nuvarande och tidigare hälsoministrar 

och högre folkhälsotjänstemän från Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, 

Indien, Tyskland, samt Bill Gates, medordförande för Bill & Melinda Gates Foundation. 

    Övningen simulerade en serie WHO: s rådgivande styrelsemöten för akuthälsa som tog upp 

en fiktiv pandemi som ligger inom en snar framtid. Deltagarna brottades med hur man skulle 

reagera på en epidemi i en del av världen som sedan spred sig snabbt och blev en pandemi 

med högre dödlighet än COVID-19 och oproportionerligt drabbade barn och ungdomar. 

    Deltagarna uppmanades att fatta brådskande politiska beslut med begränsad information 

inför osäkerhet. Varje problem och val hade allvarliga hälsomässiga, ekonomiska och sociala 

konsekvenser. 
Catastrophic Contagion, a high-level pandemic exercise in 2022 (centerforhealthsecurity.org) 
 
(Video) 
(23) Catastrophic Contagion 2025 - Event 201 Part 2 - Share This Video - Read Description - YouTube 
 

    Bill Gates planerar "katastrofal smitta" som dödar "miljoner barn" 

https://t.me/OracleFilms/1400
https://americasgrandjury.com/
https://t.me/covidvaccineadveffect/214153
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/583
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/
https://www.youtube.com/watch?v=ifUeJhIH4hg&ab_channel=MaryM.Doyle


    Bill Gates har ertappats med att rikta in sig på ungdomar och barn i en dystopisk 

beredskapsövning kallad "Catastrophic Contagion". Gates försöker desperat stoppa all 

information om detta oroande toppmöte från att läcka ut till allmänheten, men tyvärr för 

honom finns det nu för många modiga människor som är fast beslutna att avslöja hans ondska 

för världen. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214036 

 

Notering av mig: Nu gör de en ny simulerad övning precis som de gjorde i september 2019 

(Event 2O1) just innan Covid-19 släpptes lös. Samma organisationer och människor är 

involverad i denna övning som var med i som i den tidigare. 
 

De gjorde, tydligen, något liknande innan Apkoppor. Så se upp nu kommer det troligen ett 

nytt försök att lura in folk i ett nytt bedrägeri. 

 

NÄSTA GLOBALA PANDEMI. Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete 

med WHO och Bill and Melinda Gates Foundation genomförde den 23 oktober 2022 

pandemiövningen Catastrophic Contagion, vid Grand Challenges årsmöte i Bryssel. 

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice 
 
Övningen "Catastrophic Contagion" avhandlar nästa möjliga pandemi som särskilt drabbar barn och 
ungdomar - NewsVoice 

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

    EU Parlamentet 

 

    Europaparlamentets president Roberta Metsola: Gör inga misstag, 

Europaparlamentet är under attack 

    Roberta Metsola behandlar Qatar -korruptionsskandalen kring arresteringarna av en MEP 

och andra och lovade att inleda en intern utredning 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213763 

 

    Uursula von der leyen kopplingar, korruption etc. 

https://t.me/thebiggestawakening/8957 

 

    EU:s vicepresident och grekiska socialdemokratiska parlamentsledamoten Eva Kaili 

greps efter en korruptionsundersökning kopplad till Qatar. 

https://t.me/thebiggestawakening/8960 

 

SVT Text TV 
SVT Text - Sida 134 
 

    Fyra personer har av Belgisk polis åtalats i en korruptionshärva inom EU-parlamentet. EU-

parlamentets vice talman och socialdemokraten Eva Kaili är en av de åtalade. 

    Det är Qatar som har försökt att muta EU- politiker för att dessa ska fatta beslut till Qatars 

fördel. Gulf-staten ska enligt uppgifter ha skickat stora summor till dessa politiker. 

Man säger dock att detta är inte en isolerad händelse utan att det har skett oegentligheter 

under årtionden. 
Four charged in connection with Qatar corruption scandal at European Parliament | Euronews 
 

    Stor korruption i EU. 16 ledamöters hus gjorde en razzia i går. 5 arresteringar, 600 

000 euro i kontanter hittades. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214036
https://newsvoice.se/2022/12/catastrophic-contagion-pandemi/
https://newsvoice.se/2022/12/catastrophic-contagion-pandemi/
https://t.me/covidvaccineadveffect/213763
https://t.me/thebiggestawakening/8957
https://t.me/thebiggestawakening/8960
https://www.svt.se/text-tv/134
https://www.euronews.com/my-europe/2022/12/09/four-linked-to-eu-parliament-arrested-amid-suspicions-of-corruption-involving-a-persian-gu


https://t.me/mel_gibsonchannel/2021 

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

    Dr. McCullough: Pharma kan vara i stora problem för att felaktigt ha annonsera C19-

injektionerna 

    "Det är nu klart, de kommer att rikta in sig på områden med felaktig reklam," sade Dr. 

McCullough. 

    "Det är olagligt", fortsatte han. "Och i själva verket, när något läkemedel annonseras på 

TV, finns det alla friskrivningar för biverkningar, men de ger inte någon av friskrivningarna 

för biverkningar på covid-19-vaccinerna. Alla borde se det som att det är olaglig." 

    Kansas har redan vidtagit åtgärder och tagit bort reklam för C19-injektionerna från 

marknaden. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214310 

 

    Läkare hyllar ovaccinerade: Har starkaste psyket och mest kritiska tänkandet 

   Personer som aldrig tog det så kallade vaccinet mot covid-19 är ”världens avundsjuka just 

nu”. Det säger den världsledande kardiologen Peter McCullough i en intervju. De besitter den 

högsta förmågan till kritiskt tänkande och har det starkaste psyket, menar han. 

    Förra året var det nästan häxjakt på ”ovaccinerade”. Men många stod emot pressen och 

injicerade aldrig läkemedelsindustrins så kallade vaccin mot covid. 

    Och det var starkt gjort, enligt den amerikanska läkaren Peter McCullough.... 
Läkare hyllar ovaccinerade: Har starkaste psyket och mest kritiska tänkandet – SwebbTV 
(Mer text på svenska finns via länken) 

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

    DeSantis tillkännager "en framställning till högsta domstolen i Florida för att inleda 

en Grand Jury för att utreda alla missförhållanden i Florida med avseende på covid-19-

vacciner." 

https://t.me/InfoNewsWorld/17939 

 

    Covid-19 mRNA Vaccine Accountability Roundtable 

    Guvernör Ron DeSantis håller ett rundabordssamtal för mRNA-skott. 

https://t.me/COVID19VACCINEVICTIMSANDFAMILIES/2080 

 

    DeSantis: Vad som hände på Twitter "Är inte ens nära" till helheten av censuren runt 

C19 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213903 

 

    Dr. Joseph Ladapo, Florida, tillkännager utredning om plötsliga dödsfall efter covid-

19-vaccination 

    "Vi kommer att studera förekomsten av övervakning av myokardit inom några veckor efter 

covid-19-vaccination för människor som dog" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213866 

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

    Moderkakor anländer till Dr Ryan Coles kontor - och de har spikprotein i sig 

    "Det här börjar komma", beklagade patologen Dr Ryan Cole när han höll upp en förpackad 

moderkaka. 

    "Dessa moderkakor har fel storlek för graviditetsåldern de är förkalkade de har spikprotein 

i sig de har antikroppar i sig samt att de har inducerat överskottsinflammation i sig." 

https://t.me/dr_judymikovitss/486 

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

    Läkare vill se ansvarstagande – inte ”amnesti” för covidtyranner 

https://t.me/mel_gibsonchannel/2021
https://t.me/covidvaccineadveffect/214310
https://rumble.com/v203rx4-psychiatric-treatment-the-unvaccinated-are-the-envy-of-the-world-right-now.html
https://nyheter.swebbtv.se/lakaren-ovaccinerade-har-starkaste-psyket-och-hogsta-kritiska-tankandet/
https://t.me/InfoNewsWorld/17939
https://t.me/COVID19VACCINEVICTIMSANDFAMILIES/2080
https://t.me/covidvaccineadveffect/213903
https://t.me/covidvaccineadveffect/213866
https://t.me/dr_judymikovitss/486


    En villkorslös ”pandemiamnesti” är det sista världen behöver. Ansvariga måste ställas till 

svars för de skador som ”covidhanteringen” och ”vaccinen” orsakat. Det som skedde under 

den så kallade pandemin måste granskas och världen måste ta lärdom så att inte samma sak 

sker igen. Det anser den världsberömda kardiologen Peter McCullough...... 
Läkare vill se ansvarstagande – inte ”amnesti” för covidtyranner – SwebbTV 

(Mer text och video finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Covidhanteringen ”det största misstaget i mänsklighetens historia” 

    Regeringarnas hantering av och ”vaccinering” mot covid-19 framställdes som den enda 

rätta vägen att ta. Men egentligen var det precis tvärtom. Det säger Bret Weinstein, tidigare 

professor i evolutionsbiologi. Han är ytterligt kritisk till censuren under ”pandemin” och den 

svartmålning avvikande röster utsattes för. Han målar också upp en mörk bild av framtiden. 

På grund av den felhantering som gjordes, har kostnaden som mänskligheten tvingas betala 

för covid bara börjat, hävdar han...... 
Covidhanteringen ”det största misstaget i mänsklighetens historia” – SwebbTV 

(Mer svensk text finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Den bästa ortopedkirurgen Ahmad Malik kräver nu ett fullständigt upphävande av 

mRNA-stöten med tanke på allvarliga biverkningar och anklagelser om en 

mörkläggning av skada, efter Andrew Brigdens debatt i parlamentet. 

https://t.me/OracleFilms/1394 

 

    British MP Andrew Bridgen 

https://t.me/c/1626184334/1395 

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

    Vittnesmål från amerikanska senatens expertvittnen säger att det finns 410 000 

oförklarade dödsfall i amerikaner. Försäkringsbolagsdata visar en ökning på 40 % av 

dödsfall bland personer under 64 år. 

https://t.me/c/1626184334/1391 

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

    Arrestering vid giftcentralen, Manchester, 26 nov. 

    De arresterade en man för att ha talat sanning, som agerade fredligt på en offentlig plats. 

Ingen hade tagit sig in i giftcentralen. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214060 

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

   Hur Young Global Leaders väljs ut  

    Mycket intressant att se HUR  Schwab-organisationen väljer ut unga globala ledare, 

för att sedan PENETRERA kabinett och regeringar i världen. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/214033 

Notering av mig: Här kommer en kavalkad av namn och ansikten på de som används av 

WEF för att infiltrera olika regeringar. 

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

    Se denna 10 minuters sammanfattning av den amerikanska senatspanelen den 7 

december 2022 som behandlar det urskillningslösa massprogrammet. Senator Johnson 

@SenRonJohnsonUS sällskap av senator Roger Marshall under panelen. 

https://t.me/PeterMcCullough/2993 

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

    EN ANNAN LEDANDE LÄKARE TALAR UT 

    Varje dag växer listan över framstående läkare som uttalar sig om Pfizer-bedrägeriet. 

    Idag är det Dr. Dean Patterson MBCHB FRCP, konsulterande kardiolog och allmänläkare. 

https://nyheter.swebbtv.se/lakare-ingen-amnesti-for-covidtyranner/
https://nyheter.swebbtv.se/covidhanteringen-det-storsta-misstaget-i-mansklighetens-historia/
https://twitter.com/Kevin_McKernan/status/1602861847841062913
https://nyheter.swebbtv.se/covidhanteringen-det-storsta-misstaget-i-mansklighetens-historia/
https://t.me/OracleFilms/1394
https://t.me/c/1626184334/1395
https://t.me/c/1626184334/1391
https://t.me/covidvaccineadveffect/214060
https://t.me/covidvaccineadveffect/214033
https://t.me/PeterMcCullough/2993


    "Det finns allvarlig skada i samband med vaccineringen, tills motsatsen bevisats är dessa 

vacciner inte säkra." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213938 

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

    Användning av psykiatri mot kritiker av regeringarnas covid berättelse 

    Psykiatri har varit den verkställare som väljs av starka regeringar så länge det har funnits. 

När allt kommer omkring är psykiatri det perfekta skyddet för att få utvalda individer att göra 

vad regeringen vill. Om psykiatri riktar sig till en person kan det betraktas som en privat 

medicinsk fråga och inte en fråga om staten eller en polisåtgärd. 
Exempel: 

    En kanadensisk brandman blev lämnad till ett mentalsjukhus av sin fru, som hade en 

ledande befattning vid Alberta Health Services. Hustrun sa till sin man att hon skulle lämna 

honom om han inte vaccinerade sig. När han vägrade vaccinera sig och hotades av att förlora 

sitt jobb bestämde hon sig för att lägga in honom och sa att han var psykiskt instabil. 

    Dr Mel Bruchet fängslades på en mental anläggning och drogades mot sin vilja för att ha 

avslöjat att det fanns ett alltför stort antal dödfödslar som inträffade på Vancouver sjukhus.  

    Chris Vaughan, en frihetskämpe, har fängslats i Langley Mental Facility och drogats mot 

sin vilja under med läkare som har total kontroll över hans liv. 

    Dr Francis Christian från Saskatchewan hotades av hälsoministern, medan han var i färd 

med att sparka honom, med anklagelser om ett psykiskt problem eftersom Dr. Christian 

ifrågasatte säkerheten för Covid -injektioner för barn. 

 

    Dr Breggin började med en historia om vapeniseringen av psykiatrin. Förmodligen det 

största exemplet på att psykiatrin används som ett verktyg för förtryck är användningen av 

organiserad psykiatri under förintelsen i Tyskland, förklarade Dr. Breggin, "och det 

försvarades av det europeiska och amerikanska psykiatriska etablissemanget." 
Psykiatrins vapen mot kritiker av regeringars Covid-berättelse - The Expose (expose-news.com) 

Notering av mig: Via länken ovan finns en video intervju med Dr Breggin. Det finns även 

mera text. 

Jag har tidigare haft med artiklar och länkar om att psykiatrin används för att ”hantera” 

oliktänkande. Detta har redan skett under minst ett halvt sekel, men nu blivit mera uppenbart 

för folk i allmänhet, i och med covids inträde på scenen. 

 

Peter Breggin var den som stoppade lobotomier. Han har deltagit i massor av rättegångar 

mot psykiatriska övergrepp och och brott mot människor. 

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

    Fantastiskt att se att den amerikanska Senat Panelen angående Covid-19-vacciner får 

nationell TV-täckning.  
    Amerikaner förstår nu att vaccinerna får kroppen att producera ett spikprotein i 

okontrollerat kvantitet och sekretets varaktighet. 

https://t.me/PeterMcCullough/2976 

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

    Matti Sällberg under luppen - Swebbtv Granskar nr 4 

    Vad sades egentligen om vaccinerna under pandemins gång? 

Swebbtvs Petra Agapi har i denna tillbakablick synat de uttalanden som gjordes i media av 

Professor Matti Sällberg. 

Var det rimliga åtgärder som förespråkades? 

Hur framstår Sällbergs rekommendationer i ljuset av vad vi idag vet om vaccinernas 

biverkningar? 
Matti Sällberg under luppen - Swebbtv Granskar nr 4 - Swebbtv 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213938
https://expose-news.com/2022/12/12/the-weaponisation-of-psychiatry/
https://t.me/PeterMcCullough/2976
https://swebbtv.se/w/pYBtB2zCzw4SUyQ5iSWUdd


 
Sällberg är delägare i företaget Svenska Vaccinfabriken Produktion AB 

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

    Så kommer livförsäkring att betala ut om du har vaccinerats ??? 

https://t.me/c/1521277324/2684 

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

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

    "Vad sägs om grundläggande mänskliga rättigheter, herr Sunak (UK PM)?" Det var 

en demonstration i New York till försvar av Julian Assange 

    "Julian Assange påminner mig om att jag inte är ensam," sa Pink Floyds medgrundare 

Roger Waters, och påminde om aktiviteterna av WikiLeaks-ägaren som publicerade 

topphemlig data online som avslöjade spionspel och många amerikanska militära brott i Irak 

och Afghanistan. 

    Rallyt hölls utanför det brittiska konsulatet för att protestera mot Londondomstolens beslut 

att tillåta Assanges utlämning till USA. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213716 

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

    Faucis lögner vs sanningen 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213713 

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

    HATMAREN Christmas Carol. Skulle det inte vara bra om detta blev nummer ett. 

https://t.me/HATSTRUTH/4071 

Notering av mig: Alla sätt är tillåtna att sprida sanningen om biverkningarna! 

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

    Kommer du ihåg PCR-testerna? MSM har bekräftat att de var spetsade med giftig 

kemikalie natriumazid. 

https://t.me/c/1521277324/2679 

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

    Advokat Edward A. Berkovich uppmanar 13 AG:er att utreda och åtala CDC för 

brottsanklagelser 

    "Det här brottet, enligt Mr. Berkovich, är hänsynslöst hot och andra liknande brott. Och jag 

säger liknande brott eftersom statliga lagar varierar från stat till stat, förklarade Dr Wolf. 

    "Men i grunden är dessa människor brottslingar, och de skadar människor genom att dölja 

bevisen för att detta var farliga injektioner." 

https://t.me/HATSTRUTH/4070 

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

    Vaccindebackel: Big Pharma och regeringen kan inte svara på vad som har hänt 

https://t.me/c/1521277324/2684
https://t.me/covidvaccineadveffect/213716
https://t.me/covidvaccineadveffect/213713
https://t.me/HATSTRUTH/4071
https://t.me/c/1521277324/2679
https://t.me/HATSTRUTH/4070


    Senator Ron Johnson bjöd in alla vaccinchefer och viktiga folkhälsotjänstemän till 

Kennedy Caucus Room - och "De har misslyckats med att dyka upp inför det amerikanska 

folket för att ställas inför svåra frågor", uttryckte Dr. McCullough 

    "Ingen är tillräckligt storsint för att ta steget upp och säga att de hade fel och börja vidta 

korrigerande åtgärder. Jag tror att de kommer att behöva drivas hårt med utredningar som 

verkligen är obehagliga för dem." 

    Dr. Peter McCullough är en av de mest publicerade kardiologerna någonsin i Amerika och 

fungerar nu som Chief Scientific Officer för The Wellness Company 

https://t.me/Pandemic_WarRoom/213 

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

     (Före detta) Twitter-chefer som ertappades med att ljuga under ed kommer att 

hänvisas till DOJ för åtal. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/678 

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

    11 december 2022 – 600 000 euro kontanter hittades under räder mot 20 EU-chefer, 

fem arresterade. En utredning om affärerna mellan Uursula von der leyen och Pfizers 

vd Albert Bourla pågår i bakgrunden. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/676 

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

    Dr. David Martin förklarar, "civilt skydd mot ansvar existerar endast om det inte 

fanns några grova brott som begicks i godkännandet för skapande och akut 

användning."  
    Men "Vi vet att det finns ett antal brott som har begåtts." 

    "Och så, vad vi gör just nu är att vi arbetar mycket aggressivt för att föra brottsdomar 

framåt så att vi faktiskt har förmågan att hålla förövarna ansvariga." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213389 

 

Hela intervjun 

https://www.redvoicemedia.com/2022/12/financial-healthcare-interests-guilty-of-

premeditated-murder-of-millions-dr-david-martin/ref/8/ 

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

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

    En annan australisk senator som berättar som det är. 

    Väl värt 11 minuter. 

https://t.me/DrDavidMartin/850 

https://t.me/Pandemic_WarRoom/213
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/678
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/676
https://t.me/covidvaccineadveffect/213389
https://www.redvoicemedia.com/2022/12/financial-healthcare-interests-guilty-of-premeditated-murder-of-millions-dr-david-martin/ref/8/
https://www.redvoicemedia.com/2022/12/financial-healthcare-interests-guilty-of-premeditated-murder-of-millions-dr-david-martin/ref/8/
https://t.me/DrDavidMartin/850


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

    "The World Economic Forum (WEF) är genomsyrat av auktoritarism och marxism" 

- australiensiska senatorn Alex Antic talar om elefanten 🐘 i rummet och droppar 

Sanningsbomber 

https://t.me/thebiggestawakening/8972 

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

9/12-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Regeringen uppmanar svenskar att fråga om bekantas vaccinstatus – säger att 

”ovaccinerade” behöver ”rätta till det” 

    Nu är det dags för svenska folket att ”tillsammans” lösa landets problem igen. Tidigare 

under fredagen var det elkrisen som folket uppmanades lösa genom att spara el, tyckte den 

nya regeringen. Men på eftermiddagen återupplivade regeringen även hysterin kring covid. 

Många är sjuka i Sverige, och det är allvarligt, menar regeringen. 

    – Fråga gärna anhöriga, bekanta, om de har vaccinerat sig för att fler ska påminnas om 

detta, säger socialminister Jakob Forssmed (KD)........... 

 

Här finns mer att läsa på svenska 

 
Regeringen uppmanar svenskar att fråga om bekantas vaccinstatus – säger att ”ovaccinerade” 
behöver ”rätta till det” – SwebbTV 

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

    WHO vill ta kontroll över ”framtida pandemier” 

    Globalisterna i Världshälsoorganisationen, WHO, håller nu på att arbeta fram ett globalt 

”pandemifördrag” med det uttalade syftet att hantera ”framtida pandemier”. Det handlar om 

ett historiskt rättsligt initiativ, förklarar man i ett pressmeddelande. 

    Den globalistiska organisationen WHO, som finansieras av Bill Gates, fortsätter nu med att 

försöka få till ett ”rättsligt bindande pandemiavtal”. 

    Det handlar alltså om en global överenskommelse för att hantera framtida så kallade 

pandemier................. 

 

Här finns mer att läsa på svenska 
WHO vill ta kontroll över ”framtida pandemier” – SwebbTV 

Notering av mig: Om detta sker vet vi att vi kommer att bli nerlusade med lockdowns, krav 

på masker, tvingande vacciner etc. 

Det är ju bl.a. WHO som ligger bakom att driva på den senaste ”plandemin” och vad 

kommer att hända om de får ett diktatoriskt mandat att peka med hela handen och kräva att vi 

alla följer deras propaganda. 

Jag har sagt det förut, detta är inte över förrän förövarna är häktade, dömda, bakom lås och 

bom och betalat stora skadestånd. 

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

    12.11.2022 | Catherine Austin Fitts: 

    "Det finansiella systemet och den väv av kontroll som det hjälper till att 

implementera kommer att sätta oss i en position där vi inte längre kommer att kunna 

stoppa de saker som görs för att skada våra barn.  

    Det finns många saker globalt som förgiftar och skadar och begränsar framtiden för våra 

barn och barnbarn, och om vi inte stoppar det nu riskerar vi att förlora vår makt att göra det. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/212939 

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

https://t.me/thebiggestawakening/8972
https://nyheter.swebbtv.se/regeringen-uppmanar-svenskar-att-fraga-om-bekantas-vaccinstatus-sager-att-ovaccinerade-behover-ratta-till-det/
https://nyheter.swebbtv.se/regeringen-uppmanar-svenskar-att-fraga-om-bekantas-vaccinstatus-sager-att-ovaccinerade-behover-ratta-till-det/
https://www.who.int/news/item/07-12-2022-who-member-states-agree-to-develop-zero-draft-of-legally-binding-pandemic-accord-in-early-2023
https://qz.com/2102889/the-who-is-too-dependent-on-gates-foundation-donations
https://nyheter.swebbtv.se/who-vill-ta-kontroll-over-framtida-pandemier/
https://t.me/covidvaccineadveffect/212939


    Ulf Bittners nyligen gjorda intervju med Professor Francis Boyle och Ulf Bejerstrand. 

35 min, och här SVENSKTEXTAD. Ett måste att se! 
# 592 - Ulf Bittners intervju av Francis Boyle och Ulf Beijerstrand, nu SVENSKTEXTAD (rumble.com) 

Notering av mig: Denna intervju behöver alla se, prata om och sprida. 
 

Här kan ni läsa mer om Francis Boyle: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Boyle 

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

    ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 
 

    I det här avsnittet av ICIC fortsätter Reiner Fuellmich ett insiktsfullt samtal om förra 

veckans ämne, med Holger Reißner & Klaus Retzlaff. Efter det första avsnittet om 

självmonterande strukturer vid mRNA-injektioner behandlar den andra delen bland annat 

frågan om dessa självmonterande strukturer är av naturligt ursprung eller kunde ha skapats. 

Är det möjligen ett biologiskt vapen eller en kombination inom ramen för den så kallade gain-

of-function-forskningen? Holger Reißner, europeisk industriingenjör för forskning och 

utveckling och Klaus Retzlaff, doktor i fysik och terapeut, talesperson för Vaccinationsexperts 

arbetsgrupp rapporterar om sina forskningsresultat. Med hjälp av bild- och videomaterial visar 

de vad som ingår i de observerade fenomenen och strukturerna i blodet hos personer som 

skaffat sig mRNA. av människor som har haft en mRNA-injektion. Många frågor av det här 

slaget och andra fynd kommer att diskuteras i detalj, men också vägar ur rädsla och mot 

personligt ansvar. ansvar. Bara de som öppnar ögonen kan se vägen ... 
Self assembly structures in mRNA-injections: natural or created after all - ICIC-Net 

 
En kort presentation av Reiner Fuellmich om vad ovan länk handlar om. 

https://t.me/ICICommittee/28 

 
Om du missade den första delen, se länken till videon: 
Nanotechnology: self assembly structures in mRNA-injections - ICIC-Net 

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

 

https://rumble.com/v1ygif6--592-ulf-bittners-intervju-av-francis-boyle-och-ulf-beijerstrand-nu-svenskt.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Boyle
https://video.icic-net.com/w/qhMoFMW4fWhk4XFR3mShQ4
https://t.me/ICICommittee/28
https://video.icic-net.com/w/sdWHeFYZcMM4p4RvSncnDF


    Den 15 december är deadline för att ta bort hemligstämpeln om Kennedymordet – 

kommer Biden att göra det? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213033 

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

    "Dessa injektioner är biovapen." - Karen Kingston, tidigare analytiker för Pfizer 

https://t.me/faith_justice_truth/3373 

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

    I eftermiddags sa Tory-parlamentsledamoten Andrew Bridgen till premiärminister 

Rishi Sunak att mRNA Covid-injektionen har orsakat fler dödsfall och biverkningar än 

vad som har orsakats av konventionella vacciner över hela världen under de senaste 50 

åren. 

    Bridgen sa: 

    "Det har rapporterats fler dödsfall och biverkningar efter mRNA-vaccination under 18 

månader, än det har varit från varje konventionellt vaccin som administrerats över hela 

världen under de senaste 50 åren. 

    Och med tanke på att mRNA-vaccinerna inte rekommenderas för gravida kvinnor eller de 

som ammar, skulle min hedersvärda vän  upphäva den nyligen finansierade MHRA-

rekommendationen att dessa experimentella vacciner administreras till barn så unga som sex 

månader? 

    Som svar sa Sunak: 

   "Låt mig först säga att jag tror att covid-vacciner är säkra och effektiva." 

    Han svamlade sedan om hur JCVI bestämmer vem som ska vaccineras och när, innan han 

sa att beslutet i slutändan ligger hos föräldrarna. 

    Han ignorerade Bridgens korrekt uttalade påstående om att covid-injektionerna har dödat 

och skadat fler människor på 18 månader än tidigare vacciner har skadat på 50 år. 

    Det är öppet tyranni nu. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/212947 

Notering av mig: Kolla detta och nu vet vi vad UKs nya Premiär Minister står för 

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

    PCR BEDRÄGERI - PCR-testet är hörnstenen i allt som gick fel med Covid-19 

    "Utan PCR-testet – utan missbruk av PCR-testet skulle det inte finnas några fall", 

förklarade Dr Reiner Fuellmich. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/212936 

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

    Hur Google spårar alla dina rörelser. 

https://t.me/Assange_Wiki/597 

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

    Läkaruppropet 

    Elin Larsson Boccato på Högskolan i Halmstad har skrivit en mastersuppsats om 

konsekvenserna ur ett socialt perspektiv för vårdpersonal som valt bort covidvaccin.     
    Studien bygger på semistrukturerade (halvstrukturerade, ett antal frågor ställs till alla men 

de intervjuade har också möjlighet att berätta ganska fritt) inspelade intervjuer av 11 

sjukvårdsanställda från flera yrkeskategorier, 4 män & 7 kvinnor 27-59 år gamla.  

    De intervjuade vittnar om hat, mobbning, skvaller och rädsla för att förlora sitt arbete, men 

också stolthet över att man stått fast vid vad som känts som rätt beslut för en själv. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/507 

 

Hela uppsatsen 
FULLTEXT03.pdf (diva-portal.org) 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/213033
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https://t.me/Assange_Wiki/597
https://t.me/lakaruppropetbmln/507
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1712366/FULLTEXT03.pdf


    Sen. Ron Johnson rundabordssamtal: 

 

    Barnläkare Dr Renata Moon: 

    "Jag har en regering som säger till mig att jag måste säga "säkert och effektivt" och 

om jag inte gör det är min licens hotad... hur ska jag ge informerat samtycke till 

patienter?  Vi ser en ökning av myokardit, vi ser en ökning av biverkningar... något är 

extremt fel." 

https://t.me/thebiggestawakening/8905 

 

    Dr Peter McCullough: "Alla vaccinmandat bör avskaffas omedelbart. Vi behöver 

omedelbar finansiering för vaccinskadecentra över hela USA för screening, upptäckt, 

diagnos, prognos och hantering. ...Det som står på spel här är döden" 

https://t.me/LIVANDU/20867 

 

    Ed Dowd: "Överdödligheten har förändrats så mycket att den är ganska fenomenal" 

https://t.me/LIVANDU/20865 

 

    Tidigare senior rådgivare för läkemedelssäkerhet vid FDA kräver att Covid-19-

vaccinprodukten uppdateras för att återspegla bristen på säkerhet, effekt och för att 

lägga till varningar för myokardit 

https://t.me/LIVANDU/20868 

 

    "Vi hade ett helt hälsosystem som sa åt oss att stanna hemma tills våra läppar blev 

blå. Det finns massor av [återanvända] läkemedel som har visat sig ha antivirala 

egenskaper. De identifierades mycket snabbt runt om i världen och användes ofta men 

inte  i det här landet."   

~Dr.  Pierre Kory 

https://t.me/thebiggestawakening/8945 

 

    "Vad jag har sett i min kliniska praktik har varit en avsevärd ökning av infertilitet, 

missfall, fosterdöd och fostermissbildning."  

~Dr.  James Thorp 

https://t.me/thebiggestawakening/8946 

 

 

Hela konferensen, för den som är intresserad 
COVID-19-vacciner: Vad de är, hur de fungerar och möjliga orsaker till skador (rumble.com) 

Notering av mig: Jag har sett/lyssnat på hela och här är alla viktiga läkare och alla 

avgörande fakta. 

Klippen ovan är inte i kronologisk ordning, jag har lagt in dom när de dykt upp. 

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

    WASHINGTON, DC (LifeSiteNews) - Dr Anthony Faucis vittnesmål i en federal 

rättegång som anklagar amerikanska regeringstjänstemän för att ha samarbetat med 

Big Tech för att censurera tal, "bekräftade" att "sociala medieföretag vill kontrollera 

inte bara vad du tycker, utan särskilt vad du säger", sa Louisianas justitieminister Jeff 

Landry på tisdagen. 

    Landry, tillsammans med Missouris justitieminister Eric Schmitt, har stämt många federala 

regeringstjänstemän för att ha arbetat med Big Tech för att undertrycka tal online, inklusive 

kritik av den officiella regeringens ståndpunkt om masker, vacciner och annan COVID-

politik. 

https://t.me/thebiggestawakening/8905
https://t.me/LIVANDU/20867
https://t.me/LIVANDU/20865
https://t.me/LIVANDU/20868
https://t.me/thebiggestawakening/8945
https://t.me/thebiggestawakening/8946
https://rumble.com/v1ze4d0-covid-19-vaccines-what-they-are-how-they-work-and-possible-causes-of-injuri.html
https://lifesitenews.com/
https://www.lifesitenews.com/news/fauci-among-govt-officials-who-must-hand-over-big-tech-censorship-emails/


    Justitieministern släppte på tisdagen resultaten av Faucis vittnesmål, som han sa "jag minns 

inte" 174 gånger, enligt Landrys och Schmitts pressmeddelande. Pressmeddelandet avslöjade 

också att Faucis dotter arbetade på Twitter som mjukvaruingenjör fram till förra året. 
Faucis vittnesmål "bekräftar" Big Tech-samverkan för att censurera yttrandefriheten om COVID: 
åklagare - LifeSite (lifesitenews.com) 

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

    Ursula von der Leyen pekades ut för sin dubbelmoral 

    Den irländska politikern Richard Boyd Barrett har tagit upp frågan om sanktioner mot 

Israel och även påpekat den tystnad som hålls om krigsförbrytelser av länder som Europa har 

vänskap med. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/212719 

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

    Ett av de bästa tal jag någonsin hört!!  
    Det är från juli 2021, men det är lika aktuellt idag med tanke på de kontroversiella 

nyheterna idag att Pfizer/BioNTechs COVID-19-vaccin har godkänts för användning hos 

spädbarn och barn i åldrarna 6 månader till 4 år i Storbritannien. 

https://t.me/thebiggestawakening/8899 

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

    Guvernör Ron DeSantis säger att hans administration avser att hålla 

vaccintillverkare ansvariga för att göra falska påståenden om Covid-produkter som har 

orsakat skador och dödsfall. 

https://t.me/thebiggestawakening/8892 

 

    TALLAHASSEE, Florida (LifeSiteNews)-Floridas republikanska guvernör Ron 

DeSantis berättade för deltagarna vid ett privat GOP-evenemang på lördagen att han 

planerar att hålla Pfizer och Moderna "ansvariga" och hävdade att de inte var 

transparenta om deras ofta mandaterade läkemedels biverkningar. 
DeSantis lovar att hålla Pfizer, Moderna ansvariga för COVID jab biverkningar - LifeSite 
(lifesitenews.com) 
 

    Början på slutet för Big Pharma: Ron DeSantis öppnar dörren till upptäckter 

"Jag tycker att Ron DeSantis är modig och jag tror att vi måste se andra justitieminister över 

hela landet följa efter och överväldiga dem med upptäckter." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213140 

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

    Nya Zeeländare mobiliserar för att stödja familjen till ett barn som ska genomgå en 

hjärtoperation;   

    Familjen bad om ovaccinerat blod, men Jacinda Arderns (Premiär Minister) regering 

avvisade dem, hundratals människor erbjöd sitt blod, men myndigheterna avvisade begäran. 

https://t.me/thebiggestawakening/8889 

Notering av mig: Detta fall kan vara avgörande för mer än det barn det gäller. Och när ett 

barn är inblandat, då blir det fart på allmännheten.  

 

Uppdatering om bebisen i Nya Zeeland 

https://t.me/covidvaccineadveffect/212778 

 

    Nya Zeelands föräldrar ger en operationsuppdatering och tips om vilket blod som 

användes trots allt 

https://ago.mo.gov/home/news/2022/12/05/missouri-louisiana-release-full-fauci-deposition-transcript
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https://www.lifesitenews.com/news/fauci-testimony-confirms-big-tech-collusion-to-censor-free-speech-on-covid-attorneys-general/?utm_source=digest-freedom-2022-12-08&utm_medium=email
https://t.me/covidvaccineadveffect/212719
https://t.me/thebiggestawakening/8899
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https://www.lifesitenews.com/news/desantis-promises-to-hold-pfizer-moderna-accountable-for-covid-jab-side-effects/?utm_source=digest-freedom-2022-12-08&utm_medium=email
https://t.me/covidvaccineadveffect/213140
https://t.me/thebiggestawakening/8889
https://t.me/covidvaccineadveffect/212778


    "Vi skulle vilja tro att de inte kan stå ut med att det finns ett problem med blodet, så vad vi 

har hört från legitima källor är att för två dagar sedan togs blod från människor som inte 

injicerades med bara Wills blod typ." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213179 

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

    Den amerikanska regeringen, inte Pfizer eller Moderna, tänkte först på mRNA-teknik 

    Redan 2012 började *DARPA investera i genkodade vacciner.  
    Så, "Militären kom på idén med budbärar-RNA-vacciner, inte Pfizer eller Moderna - inte 

operation warp speed", förklarade Dr. McCullough.  "Det här är ett militärt program." 

    Dr Peter McCullough är en vördad läkare och en av de mest framstående kritikerna av 

Covid-19-svaret.  Han är också Chief Scientific Officer för The Wellness Company. 

https://t.me/thebiggestawakening/8884 

 

*DARPA = Defense Advanced Research Projects Agency 

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

    Elon Musk släpper vad han kallar "Twitterfilerna", och avslöjar hur regeringen 

använder Twitter som ett medium för politisk censur. Ger resultaten redan bevis för 

stämningar och potentiella brottsanklagelser? 

https://t.me/EpochTV/7871 

 

    Elon Musk, i samarbete med journalisten Matt Taibbi, släppte interna dokument från 

Twitter om dess undertryckande av #HunterBidenLaptop-berättelsen – en 

ögonöppnande inblick i hur en social medieplattform går tillväga för att kontrollera den 

allmänna opinionen. 

https://t.me/EpochTV/7878 

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

    Vi ses i morgon i den amerikanska senaten. Kan inte censurera sanningen! 

    #courageousdiscourse 

https://t.me/PeterMcCullough/2938 

 
COVID-19 Vaccines: What They Are, How They Work, and Possible Causes of Injuries | Childrens 
Health Defense (gatsbyjs.io) 

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

    Sanningen härskar som dagsljus. Ditt mod och dina uppoffringar för mänskligheten 

och mänskligheten kommer aldrig att glömmas. 

https://t.me/c/1626184334/1285 

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

    Virginia guvernör avslutar statens COVID-19-relaterade böter och påföljder, startar 

återbetalningsprocessen 
Virginias guvernör som avslutar statens COVID-19-relaterade böter och påföljder, startar 
återbetalningsprocessen | NTD 

Notering av mig: Vi har tidigare sett att även andra betalar tillbaka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Nu har dr Fauci berättat hur det gick till när världen bestämde sig för att bemöta covid19 

med drakoniska sanktioner. Han gjorde det under ed, så det känns ju rimligt att tro att han 

faktiskt talar sanning. När det kan bli tal om konsekvenser så brukar det bli lite svårare att 

ljuga. 

    Det visade sig att WHO varit flotta och bjussat Faucis mångåriga parhäst Clifford Lane, på en tripp 

till Peking. Lane rapporterar därifrån till Fauci hur imponerad han är av kinesernas strikta, 

’strukturerade och välorganiserade’ sätt att hantera befolkningen i Wuhan. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/213179
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    D v s hans vittnesmål är inte direkt, utan bygger på hörsägen replikerad av det kinesiska 

kommunistpartiets representanter, om hur de sköter saken i den pandemidrabbade staden, hundra mil 

längre söderut. Att det är extrema åtgärder är han dock klar över, det är hans egna ord. 
Ledaren 226 - När lögnerna om Covid nu avslöjas så sker det med en gäspning - Swebbtv 

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

    Österrike, Wien: Kallar den nya regeringen för fascister. WEF i arbete.  

    5 december 2022 

https://t.me/mel_gibsonchannel/1989 

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

    Pfizer-chefen vägrar vittna inför EU-parlamentet 

    Pfizerchefen Albert Bourla fortsätter vägra vittna för EU-parlamentets covidkommitté, 

rapporterar Politico. Kommittén anser att det fortfarande finns obesvarade frågor som bara 

Bourla har befogenhet att besvara. Men det tycker inte han. 

Pfizers vd Albert Bourla har än en gång bjudits in till Europaparlamentets särskilda 

covidkommitté. Men han tänker inte komma den här gången heller....... 
Pfizer-chefen vägrar vittna inför EU-parlamentet – SwebbTV 
(Mer text på svenska finns via länken) 

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

     Införandet av det digitala smarta ID:t kommer att säkerställa att medborgare 

övervakas från vagga till grav  
    Det tillfälliga vaccinpasset gjorde dig inte fri, det förslavade dig till statens nycker. För 

evigt. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/211956 

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

    Rand Paul utfärdar uppdatering om Fauci: "Vi har honom på bar gärning, och han 

kommer inte undan"  

    "Det finns sannolikt ingen offentlig person eller folkhälsoperson som har gjort ett större fel 

i bedömningen än Dr. Fauci," hävdade Kentucky Senator (https://twitter.com/RandPaul).  

    "De senaste två åren har han täckt sina spår. Men vi har fått honom på bar gärning, och han 

kommer inte undan. Historiskt sett kommer han att bli ihågkommen för en av de värsta 

bedömningarna i modern medicins historia. " 

https://t.me/covidvaccineadveffect/211915 

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

    Freeland, Vice Premiärminister i Kanada har problem. Hennes arrogans visar tydligt 

att hon inte är ärlig 

https://t.me/thebiggestawakening/8842 

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

     En amerikansk forskare som arbetade med labbet i Wuhan hävdar att COVID VAR 

genetiskt modifierad och läckte från platsen - och säger att "den amerikanska 

regeringen är skyldig" eftersom den finansierade forskningen 

https://t.me/thebiggestawakening/8828 

 

    NYTT - Forskare som arbetade vid Wuhan-labbet säger att covid var ett konstgjort 

virus - skyller amerikanska myndigheter för det "största underrättelsefelet sedan 9/11." "Jag 

var livrädd för vad jag såg. Vi gav dem bara biovapenteknologi." 

https://t.me/LIVANDU/20803 

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

    Pfizer ville försegla internt och konfidentiellt dokument på 80,000 sidor i 55 år, men 

förfrågan fick avslag av en domare. Data i dokumentet täcker de första 2½ månaderna 

mRNA-vaccinet fanns på marknaden. 
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Med full vetskap från Pfizers sida, så var det redan vid den perioden 1,223 dödsfall p.g.a. 

vaccinet....... 
(2) Facebook 

(Mer text på svenska finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    "Kritisk vinst": Appellationsdomstolen slår ner San Diego-skolor COVID-

vaccinmandat 

Kaliforniens 4: e distriktsdomstol för överklagande förra veckan bekräftade ett beslut av en 

lägre delstatsdomstol, som fann att skoldistrikt inte kan införa egna vaccinmandat - utöver de 

vacciner som krävs av staten - som en förutsättning för klassrumsnärvaro. 
"Kritisk vinst": Appellationsdomstolen slår ner San Diego-skolor COVID-vaccinmandat • Barns 
hälsoförsvar (childrenshealthdefense.org) 

Notering av mig: Alla domstolsbeslut, oavsett var i världen, är bra. 

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

    En grupp läkare stämmer delstaten Kalifornien för ny lag om medicinsk censur  

    "Så en grupp läkare i Kalifornien stämmer staten för den nya lagen, AB 2098, som kommer 

att straffa läkare för att de talar något utanför (den av myndigheterna fastslagna) covid-

berättelsen", rapporterade Dr. Peterson Pierre. "Det är klart att detta är en kränkning av 

yttrandefriheten." "Lagen definierar desinformation som falsk information som motsägs av 

samtida vetenskaplig konsensus." Vague by design - brott mot det första tillägget. 

https://t.me/naomirwolf/4409 

 

    2 DECEMBER 2022  

    *CHD-advokater lämnar in federal stämningsansökan för att stoppa Kaliforniens AB 

2098 avsedd att straffa läkare som avviker från den godkända covid-19-berättelsen 
CHD Attorneys File Federal Lawsuit to Stop California's AB 2098 Intended to Punish Doctors Who 
Stray From the Approved COVID-19 Narrative • Children's Health Defense 
(childrenshealthdefense.org) 
 

*CHD = Childrens Health Defense 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Vaccine Cover-Up och brottslig vårdslöshet: "Det största brottet jag sett i min 

karriärs historia"  
    "Om vaccinet var avsiktligt ”skruvat” eller om det är ett misstag, det är inte för mig att 

avgöra. Men de ”skruvade” ihop det, och det är förödande. Och det här är det största brottet 

jag någonsin sett i min karriärs historia", intygade Dowd. "Syrsorna vi hör från våra 

hälsoinstitutioner och politiker och drogtillverkarna - det är till den punkt nu där de vet vad vi 

vet. Jag kallar det en mörkläggning; jag kallar det kriminell vårdslöshet vid det här laget . Det 

är en katastrof." 

https://t.me/dr_judymikovitss/435 

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

    Schweiz: Efter att ha ignorerats av domstolarna går advokaten offentligt med 

brottmål mot Swissmedic och kräver omedelbart avstängning av vacciner  

    Den 14 november tillkännagav en advokat från Zürich en stämningsansökan mot tre 

tjänstemän i Swissmedic och fem i Insel Group, som driver ett stort sjukhuscentrum i Bern.     

    Klagomålet hävdar att Swissmedic bröt mot nationens strafflag genom att godkänna dåligt 

testade, ineffektiva vacciner och sedan ignorera tusentals schweiziska fall av relaterade 

funktionshinder och dödsfall. Insel Group är en del av, säger stämningen,  "kretsen av 

lagöverträdare." Bland många påstådda skador som anges i klagomålet, inklusive 

https://www.facebook.com/niclas.holmsten.5/posts/pfbid022fGqFSb81R7D7ZouChemkWgAKmiCD6iY9YeKJv1zx3ocKseKDUatuCouZBrbA2wRl
https://childrenshealthdefense.org/defender/san-diego-california-schools-covid-vaccine-mandate-court-win/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2aef0a1a-2816-400e-ad9e-34ffb704146e
https://childrenshealthdefense.org/defender/san-diego-california-schools-covid-vaccine-mandate-court-win/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2aef0a1a-2816-400e-ad9e-34ffb704146e
https://t.me/naomirwolf/4409
https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-attorneys-file-federal-lawsuit-to-stop-californias-ab-2098/
https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-attorneys-file-federal-lawsuit-to-stop-californias-ab-2098/
https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-attorneys-file-federal-lawsuit-to-stop-californias-ab-2098/
https://t.me/dr_judymikovitss/435


funktionshinder och dödsfall, handlar det om detta: "Kollaps i födelsetal: en minskning på 

över 6 000 barn 2022." 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/574 

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

3/12-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    "Anthony Fauci verkar inte ha en grundläggande förståelse för evidensbaserad 

medicin.  
    "Trust the Science" var i själva verket att säga "Trust the Psychopath". — Dr. Aseem 

Malhotra på Tucker Carlson idag 

https://t.me/goddek/2424 

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

    Stor covidkonferens i Stockholm i januari 

    Den 21-22 januari arrangeras en två dagars konferens i Stockholm om den så kallade 

pandemin. Flera läkare och forskare kända för Swebbtvs läsare kommer medverka. 

Det är Läkaruppropet som arrangerar en stor konferens i Stockholm om covid och ”vaccinen”. 

    Flera kända utländska föreläsare har redan tackat ja. 

    Dessa personer är ”av yppersta klass och med unika kunskaper och insikter om bland annat 

immunitet, mortalitet och behandling av covid-19-infektionen samt effekten och 

biverkningarna av covidvaccinen”, skriver Läkaruppropet. 
Stor covidkonferens i Stockholm i januari – SwebbTV 

(Mer text på svenska finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    CDC kan utredas för bedrägeri och spridandet av missinformation 

    PANDEMI. En grupp med namnet Protect the Public’s Trust uppmanar generalinspektören 

vid det amerikanska hälsovårdsdepartementet (HHS) att utreda de amerikanska center för 

sjukdomskontroll och förebyggande (CDC) för den felaktiga information som spreds och som 

kostade tusentals barn livet under pandemin (Covid-19). 

    Läkarna Katherine Fleming-Dutra och Sara Oliver överskattade kraftigt antalet barn som 

påstods ha dött av covid19 för att kunna sälja ansiktsmasker och ”vacciner”, vilket skadade 

och dödade ännu fler barn, hävdar Protect the Public’s Trust......... 
CDC kan utredas för bedrägeri och spridandet av missinformation | Freebite 

(Mer text på svenska finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Chocksiffran: 97 procent av coviddöda ”vaccinerade” 

    Gruppen ”vaccinerade” fortsätter dominera kraftigt bland dem som dör med covid i 

Sverige. Förra veckan var cirka 91 procent vaccinerade. Men går man tillbaka ett antal veckor 

var siffran ännu mer anmärkningsvärd: då var 97 procent av de döda vaccinerade. 

    Som Swebbtv Nyheter upprepade gånger rapporterat har så kallat vaccinerade länge 

dominerat bland de som dör med covid-19 i Sverige. 

Så har det sett ut sedan förra året. Och så fortsätter det se ut. 

    Det visar Folkhälsomyndighetens statistik........... 
Chocksiffran: 97 procent av coviddöda ”vaccinerade” – SwebbTV 

(Mer text på svenska finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Denne hjälte släpper verkligen riktigt tunga sanningsbomber!! 

https://t.me/thebiggestawakening/8788 

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

    Världen har vilseletts av förfalskade uppgifter, säger Israelisk journalist 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/574
https://t.me/goddek/2424
https://nyheter.swebbtv.se/stor-covidkonferens-i-stockholm-i-januari/?fbclid=IwAR37P9MOnJHqs60WsQHt3EXDDSYxpSVOPtX2Ga0qcafUZMDw36h91dtP4W8
https://www.theepochtimes.com/group-calls-on-authorities-to-investigate-cdc-over-misinformation-about-child-covid-deaths_4869615.html
https://www.theepochtimes.com/group-calls-on-authorities-to-investigate-cdc-over-misinformation-about-child-covid-deaths_4869615.html
https://freebite.se/cdc-kan-utredas-for-bedrageri-och-spridandet-av-missinformation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/arkiv-for-covid-19-veckorrapporter/arkiv-for-covid-19-veckorapporter-2022/
https://nyheter.swebbtv.se/chocksiffran-97-procent-av-coviddoda-vaccinerade/?fbclid=IwAR3rxwcylBKQDsJPXagw8O_59l2RaNjmku5tQqcshapLi-hrVcbRLB-t_GQ
https://t.me/thebiggestawakening/8788


    PANDEMI. Israel hade enligt uppgift inget effektivt övervakningssystem för 

biverkningar av Covid-vaccinet år 2021 när världen förlitade sig på deras uppgifter för 

att vägleda vaccinpolitiken, inklusive mandat. 

    Israel hade enligt uppgift inget effektivt övervakningssystem för biverkningar av Covid-

vaccinet år 2021, när världen förlitade sig på deras uppgifter för att vägleda vaccinpolitiken, 

inklusive mandat. 

    Den israeliska hälsoreportern Yaffa Shir-Raz berättade för Rebel News att ”Israel var 

Pfizers laboratorium” och att FDA:s beslut att godkänna boostersprutan baserades på 

israeliska data. 

    ”Men vad världen inte visste är att Israel nästan under hela det år då hela befolkningen 

vaccinerades med två, till och med tre doser, inte hade något fungerande 

övervakningssystem”, sade hon....... 

Världen har vilseletts av förfalskade uppgifter, säger Israelisk journalist | Freebite 

(Mer text och video finns via länken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Anti-vaxxer sjuksköterska som injicerade upp till 8 600 äldre patienter med saltvatten 

istället för Covid-vaccin går Fri från domstol i Tyskland  

    Sjuksköterskan injicerade upp till 8 600 äldre personer med saltlösning Sjuksköterskan 

administrerade de falska vaccinerna och lämnade människor utan skydd. Den tilltalade delade 

anti-vaxxer-inlägg på sociala medier under pandemin  

Av CHRISTIAN OLIVER FÖR MAILONLINE  

Anti-vaxxer sjuksköterskan, som injicerade upp till 8 600 äldre personer med saltlösning 

istället för ett Covid-19-vaccin, har gått fri från domstol. 

https://t.me/thebiggestawakening/8782 

Notering av mig: Detta inlägg verkar att vara korrekt. Om någon har andra fakta, meddela 

mig. 

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

    Australien var ett av de länder där regeringen och myndigheterna gick hårdast åt 

befolkningen i samband med pandemin. När den närmast hysteriska situationen nu lagt 

sig medger man att det gick för långt. 

    Det är i Australiens största delstat New South Wales som man beslutat att dra tillbaka eller 

återbetala tiotusentals böter som utfärdats under pandemin, detta efter att statliga advokater på 

tisdagen medgav att vissa av dem varit ogiltiga i ett testfall som väckts av gruppen Redfern 

Legal Centre. 
Tiotusentals covid-böter dras tillbaka » Samnytt 

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

    Sen. Ron Johnson: "Det är en galen policy" att tvinga fram en C19-injektion  

    "Kunden här är att vaccinet inte förhindrar infektion - förhindrar inte överföring. Så varför 

skulle vi tvinga någon att ta det?" "FDA-CDC-NIH har inte varit ärliga. De har inte varit 

transparenta." 

https://t.me/thebiggestawakening/8771 

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

France 

UK 

Germany 

Italy 

Australia 

New Zealand 

Canada 

USA 

https://freebite.se/varlden-har-vilseleds-av-forfalskade-uppgifter-sager-israelisk-journalist/
https://t.me/thebiggestawakening/8782
https://samnytt.se/tiotusentals-covid-boter-dras-tillbaka/
https://t.me/thebiggestawakening/8771


Spain 

Netherlands 

Greece 

Switzerland 

Austria 

And many more… 

Tusentals människor protesterar mot vaccinpass. Men media kommer inte att berätta detta. 

https://t.me/thebiggestawakening/8767 

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

    BRASILIEN: MASSIVA PROTESTER MOT VALET OCH WEFS GREAT RESET 

    Inte bara Kina som massiva protester äger rum mot regeringar och korruptionen. 

    Världen vaknar upp.. 

https://t.me/kulturfrihet/1882 

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

    Lite sanning om SVT 

https://www.facebook.com/reel/896989818376354?sfnsn=mo&s=F5x8gs&fs=e 

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

    Internationell rättegångsadvokat - Dr. Reiner Fuellmich, en global humanitär och 

tankeledare delar med sig av sina insikter om försöket till folkmord på våra bröder och 

systrar på planeten jorden och de totala misslyckandena hos "(D)eliten" som satte sig 

själva till ansvar för att sköta vår planet - denna sändning är INTE för snöflingor 
Dr. Reiner Fuellmich & the International Crimes Investigative Committee with Dani Henderson 
(rumble.com) 

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

    Stora mainstrean-kanaler uppmanar USA att släppa anklagelserna mot Assange 

    “Att hålla regeringar ansvariga är en del av kärnuppdraget för en fri press i en 

demokrati”. Det skriver oväntat New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel och El 

Pais i ett gemensamt brev som publicerades på måndagen.  

    Tidningarna ber USA släppa anklagelserna mot den åtalade Julian Assange eftersom USA 

försöker undergräva pressfriheten. 

    Den amerikanska regeringen måste lägga ner åtalet mot WikiLeaks medgrundare Julian 

Assange eftersom det undergräver pressfriheten, enligt samma medieorganisationer som först 

hjälpte honom att publicera läckta diplomatiska kablar för 12 år sedan........ 
Stora mainstrean-kanaler uppmanar USA att släppa anklagelserna mot Assange - NewsVoice 
 

    Brasilianska parlamentariker antar resolution som uppmanar USA att släppa 

anklagelserna mot Julian Assange efter möten med en Wikileaks-delegation i Brasilien 

https://t.me/LIVANDU/20732 

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

     Fauci kunde inte nämna några studier som visar att masker fungerar mot COVID-

19: Advokater 

    Dr Anthony Fauci kunde inte citera några studier som gjorde att han ändrade sig om mask 

användning mot COVID-19 under den nyliga vittnesmålet, säger advokater som var 

närvarande. 
Fauci Couldn’t Name Any Studies Showing Masks Work Against COVID-19: Lawyers | NTD 
 
     Olika klipp där Fauci ändrar sig fram och tillbaka 
Fauci Humiliated In Deposition, FAILS to Defend Masks (rumble.com) 

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

    Le Tissier har integritet i spader 👏 

https://t.me/thebiggestawakening/8767
https://t.me/kulturfrihet/1882
https://www.facebook.com/reel/896989818376354?sfnsn=mo&s=F5x8gs&fs=e
https://rumble.com/v1wqyay-dr.-reiner-fuellmich-and-the-international-crimes-investigative-committee-w.html
https://rumble.com/v1wqyay-dr.-reiner-fuellmich-and-the-international-crimes-investigative-committee-w.html
https://newsvoice.se/2022/11/kanaler-slappa-anklagelserna-mot-julian-assange/
https://t.me/LIVANDU/20732
https://www.ntd.com/tag/fauci.htm
https://www.ntd.com/tag/studies.htm
https://www.ntd.com/tag/covid-19.htm
https://www.theepochtimes.com/fauci-defended-lockdowns-during-deposition-said-china-was-the-inspiration-lawyer_4885460.html
https://www.ntd.com/tag/lawyers.htm
https://www.ntd.com/fauci-couldnt-name-any-studies-showing-masks-work-against-covid-19-lawyers_884332.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-11-29&src_cmp=2022-11-29&utm_medium=email
https://rumble.com/v1xw2pm-fauci-humiliated-in-deposition-fails-to-defend-masks.html


    VIBUK är en stödgrupp för vaccinerade och sörjande. Gruppen presenterades i Safe and 

Effective: A Second Opinion, tillsammans med UKCV Family.  

    VIBUK-band finns nu att köpa för 1,50 £ styck inkl P&P. Dessa säljs inte i vinstsyfte, de är 

enbart för att öka medvetenheten för de Covid-19-vaccin som är skadade och sörjande Om du 

är intresserad kan du kontakta VIBUK på VIBUKRIBBONS@gmail.com för alla bandköp & 

frågor. 

https://t.me/OracleFilms/1315 

Notering av mig: Jag har kollat kostnader och väntar svar. Ni som bor i Göteborg och är 

intresserade kan maila mig. 

Jag ser två syften: 

1. Att stödja de skadade 

2. Att vi bär detta som ett mottdrag mot globalisternas, gratis, annonskampanj då de 

lurade folk att masker skyddar mot ett litet virus. 

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

    Pfizer prickas – vilseledde allmänheten om ”vaccinet” 
    Pfizers vd Albert Bourla prickas nu av en brittisk tillsynsmyndighet sedan han gjort 

vilseledande uttalanden om covidvaccinering för barn, avslöjar The Telegraph....... 
Pfizer prickas – vilseledde allmänheten om ”vaccinet” – SwebbTV 

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

    Konvojens advokat Eva Chipiuk: "Om det någonsin funnits en tid för en 

premiärminister att avgå, så är det dags" 

    Chipiuk presenterade sina slutpläderingar på fredagen (25/11) efter Justin Trudeaus 

vittnesmål, som avslutade de offentliga utfrågningarna av Trucker-kommissionen. 
Konvojens advokat Eva Chipiuk: "Om det någonsin funnits en tid för en premiärminister att avgå, är 
det dags nu" - Rebel News 

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

    AirPods emit toxic radiation 

https://t.me/covidvaccineadveffect/210267 

Notering av mig: Detta kan vara bra att veta. 

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

    The 4th Industrial Revolution - Nicola Taylor 

    Written by Nicola Taylor 
(13) The 4th Industrial Revolution - Nicola Taylor - YouTube 

 
(3) Nicola Taylor | Clydebank | Facebook 

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

    Hjälp sökes: "De av oss som valde att inte vaccinera sig kommer att bli handelsvaror"  
    "Det är ungefär tre och en halv miljoner människor som under det senaste ett och ett halvt 

år som gått, som har försvunnit från arbetsmarknaden. Så om man lägger till det till den 

nuvarande arbetslösheten, som är 3%, eller 3 miljoner människor, fördubblar det 

arbetslösheten", förklarade Dowd. "Så, på ett väldigt perverst sätt kommer de av oss som 

valde att inte vaccinera sig att bli handelsvaror som kommer att få olika anbud eftersom vår 

hälsa är bra." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/210249 

Notering av mig: De siffror han pratar om här gäller troligen USA. Men procentuellt är det 

nog detsamma över, i stort sett, hela den vaccinerade västvärlden. 

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

    I en nyligen intervju med den tyska tv-kanalen MDR uttryckte seniorredaktören på 

BMJ (British Medical Journal) Dr. Peter Doshi föjande. 

https://t.me/OracleFilms/1315
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/11/26/pfizers-ceo-rapped-regulator-making-misleading-statements-childrens/
https://nyheter.swebbtv.se/pfizer-prickas-vilseledde-allmanheten-om-vaccinet/
https://www.rebelnews.com/eva_chipiuk_trucker_commission_closing_statements_justin_trudeau_convoy
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https://t.me/covidvaccineadveffect/210267
https://www.youtube.com/watch?v=CEDQlsiCMNs&ab_channel=NicolaTaylor
https://www.facebook.com/nicolataylormusic/
https://t.me/covidvaccineadveffect/210249


Att "Vår äldre media inte har gjort ett bra jobb med att tillhandahålla balanserad bevakning av 

vaccinerna." "Försöken var aldrig utformade för att studera infektion. Det är den viktigaste 

punkten. Och den begränsningen noterades. Svart på vitt står det skrivet i FDA:s rapporter 

från december 2020." "Vi får inte den information vi behöver för att göra bättre val och för att 

ha en mer välgrundad förståelse för risk och nytta." Dessa farhågor är sällan erkända eller ens 

kända av den genomsnittlige medborgaren. Big Tech tillsammans med regeringar är 

engagerade i en massiv censurkampanj, och dessa (COVID-19-vaccin) bekymmer har varit 

praktiskt taget obefintliga i mainstream mediabevakning. 

https://t.me/OracleFilms/1312 

 

Peter Doshi är seniorredaktör på The BMJ och på News & Views-teamet.  

Baserad i Baltimore är han också docent i forskning om farmaceutisk hälsovård vid 

University of Maryland School of Pharmacy. 

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

    CDC kan utredas för bedrägeri och spridandet av missinformation 
CDC kan utredas för bedrägeri och spridandet av missinformation | Freebite 

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

    ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 

 

    Nanoteknik: självmonterande strukturer i mRNA-injektioner  
    I det här avsnittet av ICIC har Dr Reiner Fuellmich och medvärden Dr Mike Yeadon ett 

insiktsfullt samtal med fyra experter om detta explosiva ämne.  

    Med hjälp av mörkfältsmikroskopi undersöker Dr David Nixon blodprover från personer 

som har injicerats med mRNA-baserade substanser och förklarar resultaten med motsvarande 

bilder. Kristallina, onaturliga strukturer avslöjas, som förändras i fortsatt observation och 

uppvisar egenskaper hos en sorts nano- eller mikroteknologi.  

    Dr. Ana Maria Mihalcea är intensivt involverad i ingredienserna i Covid-mRNA-ämnena. I 

synnerhet också med den så kallade "shedding-effekten" av vilken man antar att skadliga 

utsöndringar kan överföras från "vaccinerade" till "ovaccinerade".  

    Karen Kingston, vars forskningsintressen inkluderar toxikologi och analys av kliniska data 

samt ingredienserna i covid-mRNA-substanserna, klagar över att alla åtgärder avseende en 

fungerande kvalitetssäkringsledning vid administrering av en så kallad ny "vaccination" till 

miljarder människor världen över har misslyckats och implementeras fortfarande inte efter 

den redan dåliga datasituationen.  

    För elektroingenjören Shimon Yanowitz har resultaten av hans forskning visat att det är en 

sorts mikroteknik, eftersom de injicerade ämnena förändras konstigt i människokroppen och 

har egenskaper hos elektroniska kretsar. Det är också oroande att lipidnanopartiklarna som 

finns i ämnena har godkänts som "tekniska anordningar", som Karen Kingston rapporterar. 
Nanotechnology: self assembly structures in mRNA-injections - ICIC-Net 
 

En kort presentation av Reiner Fuellmich om vad ovan länk handlar om. 

https://t.me/ICICommittee/23 

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

    Mycket spännande vad som pågår i världen just nu! 

https://t.me/thebiggestawakening/8634 

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

https://t.me/OracleFilms/1312
https://freebite.se/cdc-kan-utredas-for-bedrageri-och-spridandet-av-missinformation/
https://video.icic-net.com/w/sdWHeFYZcMM4p4RvSncnDF
https://t.me/ICICommittee/23
https://t.me/thebiggestawakening/8634


   
    https://t.me/thebiggestawakening/8637 

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

    Klaus Schwab diskuterar European Chips Act med Ursula von der Leyen.  

    "Ett viktigt steg för att skapa den fysiska hjärnan för digitalisering." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/209780 

Notering av mig:   Otroligt vilka planer president of the European Commission  är 

involverad i! 

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

    Daglig dos med Dr. Peterson Pierre presenterar Ep. 2159:  

    "Myter om vacciner" 

 

    Mycket intressanta fakta! 

https://t.me/naomirwolf/4344 

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

    "Dessa människor känner inte ens skam": Andrew Tate tittar på maskbärande, 

slavsinnade individer 

     "Dessa slavsinnade individer är bokstavligen knappt kännande individer", uttryckte Tate. 

    "Om jag gick runt med en mask på och skrek på min medmänniska i stormarknader, och 

jag nu har insett att jag hade fel ... skulle jag känna djup skam. Jag skulle be om ursäkt. Jag 

skulle bokstavligen säga till världen  , 'Jag kan inte fatta att de lurade mig på det sättet'." 

https://t.me/thebiggestawakening/8603 

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

    Sjuksköterskan Michelle Gershman blåser i visselpipan när ett läckt e-

postmeddelande från Fresnos sjukhus avslöjar en chockerande ökning av fostrets död 

och dödfödslar. 

    Dr James Thorp tillägger att vaccinen ''aldrig har testats under graviditeten och bryter mot 

regeln inom obstetrik.'' 

https://t.me/thebiggestawakening/8601 

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

    AMAZING MOTHER AND SON! 

📢✨📢✨📢✨📢✨📢           LEEDS THE NORTH UNITES! 

https://t.me/OracleFilms/1307 

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

    BREAKING: Trudeau ljuger under ed, "Jag kallade inte folk som var ovaccinerade 

för namn."  

    Så tar vi detta klipp en gång till. Denna gång också med hans tidigare uttalande som han 

förnekar att han sagt. 

    Han är inte bara en tyrann. Han är en patetisk lögnare också. 

https://t.me/thebiggestawakening/8637
https://t.me/covidvaccineadveffect/209780
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Commission
https://t.me/naomirwolf/4344
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https://t.me/thebiggestawakening/8601
https://t.me/OracleFilms/1307


https://t.me/thebiggestawakening/8602 

 
BREAKING: Justin Trudeau Lies Under Oath: “I Did Not Call People Who Were Unvaccinated Names” – 
Bright Light News 

 

Han sa rasist och misogynist (kvinnohatare) 

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

(NU HAR DET ÄVEN VARIT PÅ SVT OCH INGEN HAR VÄL MISSAT DETTA!) 

 

    Kina vaknar. 

    Så här går det när man gått för långt! 
https://t.me/covidvaccineadveffect/209468 

Notering av mig: Det dyker upp fler och fler videos från Kina som visar att de fått nog. Det 

är just nu ganska tätt mellan alla videos som visar protesterna i Kina 

 

Notering av mig: Det har gått två dagar sedan jag skrev i det som finns ovan angående 

protester i Kina. Och sedan dess har jag stött på 20-30 olika videos med protester. 

Alldeles nyss dök jag på nedan länk och enligt min mening stämmer allt som sägs, förutom 

det hon nämner om en ökning av covid-fall. Detta har man kommit fram till genom den 

felaktiga användningen av PCR-testet som ger c:a 90-95 falsk positivt utfall. 

 

OBSERVERA ATT DET ÄR CNN SOM RAPPORTERAR OCH ATT ÄVEN REPORTERN 

HYSER FARHÅGOR OM ATT BLI UTSATT FÖR LOCKDOWN! 

https://t.me/LIVANDU/20645 

 

 Toronto, Kanada, händer nu: Demonstranter i Toronto utanför det kinesiska 

konsulatet skanderar "Kinesiska människor, stå emot! Frihet eller dö. Ned med CCP!" 

https://t.me/LIVANDU/20659 

 

    Kinas protester mot COVID-19-lockdowns sprids utomlands i uppvisning av 

internationell solidaritet 
Kinas protester mot covid-19-nedstängningar spred sig utomlands i ett tecken på internationell 
solidaritet | NTD 

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

    Vaccinkatastrof, bästa scenariot: "Vi pratar om 600 miljoner människor med 

funktionshinder"  
    Om cirka 3 miljarder människor fick mRNA-injektioner, och 7-15 % av satserna hade 

allvarliga biverkningar, är det cirka 300 miljoner människor med permanent död och 

funktionshinder. Och, som Dr David Martin förklarar, om dessa 300 miljoner människor nu 

behöver vård dygnet runt, är det ytterligare 300 miljoner människor som är dedikerade till 

deras vård. "Så vi pratar om 600 miljoner ”funktionshindrade”. 

https://t.me/InfoNewsWorld/17838 

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

https://t.me/thebiggestawakening/8602
https://brightlightnews.com/breaking-justin-trudeau-lies-under-oath-i-did-not-call-people-who-were-unvaccinated-names/
https://brightlightnews.com/breaking-justin-trudeau-lies-under-oath-i-did-not-call-people-who-were-unvaccinated-names/
https://t.me/covidvaccineadveffect/209468
https://t.me/LIVANDU/20645
https://t.me/LIVANDU/20659
https://www.ntd.com/chinas-lockdown-protests-spread-to-campuses-and-cities-abroad_884391.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-11-29&src_cmp=2022-11-29&utm_medium=email
https://www.ntd.com/chinas-lockdown-protests-spread-to-campuses-and-cities-abroad_884391.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-11-29&src_cmp=2022-11-29&utm_medium=email
https://t.me/InfoNewsWorld/17838


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

    Officiellt brittiskt dokument från hälsoministeriet avslöjar att Convid aldrig 

existerade.   

    När detta nu är fallet betyder det att maskerna, lockdown, vaccinerna och PCR-testerna alla 

var brottsliga handlingar.  Detta måste delas så att allmänheten inser att bluffen nu officiellt är 

allmän egendom. 

 

LYSSNA PÅ DETTA! 

https://t.me/thebiggestawakening/8581 

 
Official UK document from the Ministry of Health reveals Convid never existed. (rumble.com) 

 

(Censurerad!) 
(12) Official UK document from the Ministry of Health reveals Convid never existed. - YouTube 

Notering av mig: Lyssna på denna, nu kommer fakta fram, nu händer det. 

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

    "Vi har över hela världen fått höra lögner om naturlig immunitet, om masker, om 

asymtomatisk spridning, om lockdowns, om säkerheten och effektiviteten av vacciner..."    

    Barnens hälsoförsvarspresident Mary Holland förklarar rollen av CHD (Childrens Health 

Defence). "Vi arbetar med människor som anser att all medicin bör vara en fråga om val, inte 

en fråga om mandat eller tvång." 

    ”Vi vinner för att sanningen är på vår sida, vetenskapen är på vår sida, etiken är på vår sida 

och lagen är på vår sida.” 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/559 

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

25/11-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Ordföranden för *ECR-gruppen, prof Ryszard Legutko, tog ordet i 

Europaparlamentet:  
    "Parlamentet har övergett den grundläggande funktionen att representera människor, istället 

har det blivit en maskin för att genomföra det så kallade europeiska projektet ... parlamentet  

har blivit ett politiskt fordon för vänstern... 

https://t.me/thebiggestawakening/8541 

 

*ECR = European Conservatives and Reformists  

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

https://t.me/thebiggestawakening/8581
https://rumble.com/v1x2vi4-official-uk-document-from-the-ministry-of-health-reveals-convid-never-exist.html
https://www.youtube.com/watch?v=3TRcraQ3PS4&ab_channel=DarckKing
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/559
https://t.me/thebiggestawakening/8541
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Conservatives_and_Reformists


    MSM kan inte hålla emot längre, här rapporterar de att pojken dog av Myokardit 

(Hjärtmuskelinflammation) orsakad av injektionerna. Dessutom spelar de upp 

telefonsamtal med rättsläkaren angående detta.  

https://t.me/covidvaccineadveffect/207732 

Notering av mig: Detta är ledsamt, men bra att det kommer ut.  

Tyvärr har vi tidigare sett otaliga fall av samma slag som helt tystats ner.Hoppas lavinen 

startar nu! 

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

    Det finns en samlad ansträngning för att försöka slita isär oss...det finns ett försök 

just nu, när sanningen kommer fram, att förstöra integriteten och sammanhållningen 

hos motståndsgrupperna." - Dr Robert Malone 

https://t.me/naomirwolf/4275 

Notering av mig: Precis som han säger, det är viktigt att vi håller ihop, nu när sanningen 

kommer fram och den andra sida håller på att förlora. Deras allra sist hopp kommer att vara, 

att genom kontrollerad opposition, försöka söndra oss. 

Det är så mycket sanning i omlopp just nu och vi är troligen i början av slutfasen. 

 

Kontrollerad opposition (Controlled Oposition) = en proteströrelse som faktiskt leds av 

regeringsagenter. Nästan alla regeringar i historien har använt denna teknik för att lura och 

kuva sina motståndare. Särskilt Vladimir Lenin som sa ''"Det bästa sättet att kontrollera 

oppositionen är att leda den själva."  

Greve Mirabeau var en del av den kontrollerade oppositionen, för även om alla trodde att han 

stödde revolutionen, stödde han i verkligheten monarkin och var en personlig vän till kungen. 

Han var en regeringsagent. 
Urban Dictionary: Controlled opposition 
 

Femtekolonnare Kan också vara ett tillvägagångssätt som oppositionen kan tänkas använda 
Femtekolonnare – Wikipedia 

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

    Reiner Fuellmich - Internationell kongress om pandemi/hälsohantering. November 

2022. 
Reiner Fuellmich - Congresso Internacional sobre Gestão de Pandemias/Saúde (odysee.com) 

Notering av mig: Här presenteras delar av den historia som har gjort att vi hamnat där vi är 

idag. 

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

    ”Detta är Agenda 2030, detta är The Great Reset” – ny dokumentär chockerar tittare 

    En ny dokumentär kallad ”Died Suddenly” hade premiär igår och har redan haft flera 

miljoner tittare. Dokumentären granskar bland annat de märkliga gummiliknande proppar som 

plötsligt hittas hos många döda i USA. Flera läkare, samt personer skadade av 

”covidvaccinet”, deltar i den drygt en timme långa filmen, som är chockerande...... 

World Premiere: Died Suddenly (rumble.com) 

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

    Dr. Peter McCullough förutser att FDA kommer att drabbas av en "flod" av 

stämningar kring den felaktiga information de drivit angående användning av 

Ivermectin för att behandla Covid-19. 

https://t.me/thebiggestawakening/8572 

Notering av mig: Detta är förvisso, som nästan allt annat, saker som händer i USA. Men de 

framgångar som sker där kommar att spilla över hit. Blir FDA stämt så vet vi att Svenska 

Läkemedelsverket gjort exakt samma sak och kommer då att få efterverkningar av detta – var 

så säker. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/207732
https://t.me/naomirwolf/4275
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Controlled%20opposition
https://sv.wikipedia.org/wiki/Femtekolonnare
https://odysee.com/@MartaGB:2/Reiner-Fuellmich:748
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html
https://t.me/thebiggestawakening/8572


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

    Dr Robert Malone: "Vi kan faktiskt ha haft mer framgång än vi ger oss själva kredit 

för"  
    "De, WEF:er och relaterade enheter, är de som kommer att göras överflödiga först. Det är 

de vars arbetsprodukt lättast kan automatiseras", förklarade Dr Robert Malone, i ett samtal 

med Dr Tess Lawrie den 21 november på WCH Bolagsstämma #66. "Företagsmedia har nu 

stora uppsägningar... Så du ställer frågan, kommer vi att se kollapsen av dessa kapade 

(tillfångatagna) enheter? Jag tror att vi redan är det." 

https://t.me/RogerHodkinson/825 

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

    En hälsning från Dr. Reiner Fuellmich 

    Tack så mycket! Det är nu dags att säga tack. Vi som ICIC-team vill gärna göra det på detta 

sätt och uttrycker ett stort tack för det breda stödet, de motiverande orden och för den värme 

vi har förmånen att få uppleva. Vi kommer att fortsätta vårt arbete flitigt och fortsätta att förse 

dig med oberoende information för att föra ljus in i mörkret. 

https://t.me/ICICommittee/22 

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

    ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 

    I det här avsnittet av ICIC , Alex Thomson (tidigare brittisk GCHQ-officer, partnerbyrå till 

NSA) och Rodney Atkinson (politisk och ekonomisk kommentator, journalist och författare) 

rapporterar om korporativismens olika och subtila verktyg som används av så kallade 

elitgrupper, mestadels superrika icke-statliga organisationer och affärsföretag. Detta gör det 

möjligt för dem att i smyg infiltrera ekonomin och politiken för att utöka sitt inflytande på alla 

nivåer.  

    Thomson och Atkinson förklarar hur detta förenar företags- och statsmakt till en auktoritär, 

socialistisk form av kapitalism där individen till varje pris måste underordna sig det allmänna 

bästa (se den så kallade Corona-pandemin).  

    Vidare belyses det i detalj att denna omänskliga handling, som målmedvetet gör individen 

osynlig och svag, resultat av det faktum att människor är just en del av vissa politiska 

ekonomiska strukturer, vilket dock flätas gradvis samman genom korporatism och all 

transparens och neutralitet upplöses.  

    Med hjälp av så kallade gentlemen's agreements och missbruk av korporatism, politiskt, 

juridiskt och ekonomiskt följsamma personer utses i bakgrunden av världsscenen, åtgärder 

skulle genomföras och strukturer skulle bildas för att verkställa hårda egenintressen under 

förevändning av mänsklig välfärd. Målet är att uppnå absolut kontroll inom alla 

samhällsområden och av människor för att kunna styra dem efter deras tycke.  

    Stöd gärna vårt arbete. Tack! 
Hostile takeover through corporatism? - ICIC-Net 

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

    Danmarks premiärminister konfronteras av medborgare om dödssiffran och 

skadorna orsakade av de så kallade Covid-vaccinerna💉 (10.11.2022) 

https://t.me/covidvaccineadveffect/208495 

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

    Dr Sucharit Bhakdi.  "Det finns nu starka bevis för att de injicerade spikarna orsakar 

inflammation och skador på väggarna i kroppens minsta kärl." 

https://t.me/thebiggestawakening/8399 

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

    The Died Suddenly edition of the Irish light is out now. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/208131 

    

https://t.me/RogerHodkinson/825
https://t.me/ICICommittee/22
https://video.icic-net.com/w/86RcxS4JwCPLtDfPSDypLg
https://t.me/covidvaccineadveffect/208495
https://t.me/thebiggestawakening/8399
https://t.me/covidvaccineadveffect/208131


    IRISH LIGHT PAPER 

    People-Founded Paper 
Irish Light Paper – People Funded paper 

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

    Hallands Nyheter publicerade denna insändare!!!!!!!!!!!!! 
    Vaccineringen var aldrig för någon annans skull 

    En häxjakt på oss som ville vänta. 
Vaccineringen var aldrig för någon annans skull | HN 

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

    För dem som inte vet, Safe and Effective: A Second Opinion finns att titta på och dela 

på över 25 språk: 

    Den finns även på  

Rumble  

Odysee  

BrandNewTube  

The Highwire  

EpochTV   

och många andra plattformar.  

    Tack till alla som har ägnat sin tid och energi åt att göra dessa översättningar och dela 

filmen med vänner och familj. Detta har varit ett enormt åtagande och en anmärkningsvärd 

insats av många över hela världen.  

    Ödmjuk och tacksam. Vi går vidare. 

https://t.me/OracleFilms/1284 

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

    Tucker sätter fingret på det och kopplar detta till *CBDCs också. "Vaccinmandat och 

vaccinpass är början på ett socialt kreditsystem... vi är på väg in i ett nytt system, en 

tyrannisk regim, av total övervakning och kontroll... Europa förvandlas till Kina"... 

https://t.me/c/1521277324/2329 

 

*CBDC  = Central Bank Digital Currency 

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

    Journalist: Tog fyra sprutor, blev svårt sjuk – ”Vad gjorde vaccinet för nytta?” 

    Journalisten Elisabet Höglund berättar nu att hon blivit ”svårt sjuk i covid-19”. Det skriver 

hon på Twitter och i ett blogginlägg. Samtidigt undrar hon vad det så kallade vaccinet 

egentligen gjorde för nytta. Hon har tagit fyra sprutor, men avstod den femte, eftersom hon 

misstänkte att substansen kan leda till långsiktiga neurologiska biverkningar. 
Journalist: Tog fyra sprutor, blev svårt sjuk – ”Vad gjorde vaccinet för nytta?” – SwebbTV 

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

    Allvarliga fel i vaccinproduktion – Läkemedelsverket blundar 

Covid-19-vaccin – Granskning 

   Uppgifter som Epoch Times tagit del av visar att Läkemedelsverket godkände import av 

hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade ett viktigt certifikat som garanterar 

vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har dessa vaccin getts till 

svenska medborgare. 
Epoch Times | Allvarliga fel i vaccinproduktion – Läkemedelsverket blundar 

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

    F:d Chief scientist and vice-president of Pfizer 

    Dr. Mike Yeadon: "Jag gjorde inte mina läxor" - "Jag skäms över att jag var pro-

vaccin"     

https://irishlightpaper.com/
https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/vaccineringen-var-aldrig-f%C3%B6r-n%C3%A5gon-annans-skull-1.85911021?fbclid=IwAR2s9_oyO2ksSTgGwQ8ZqIN5cjzhWXih5QErILO3eIPbHGiX7EPsQ_hZSRA
https://t.me/OracleFilms/1284
https://t.me/c/1521277324/2329
https://twitter.com/ElisabetHoglund/status/1594435366513250305
https://elisabethoglund.se/blogg/nu-ligger-bade-jag-och-bosse-svart-sjuka-i-covid-19-trots-att-atmistone-jag-har-fatt-4-vaccinationssprutor-vad-gjorde-vaccinet-for-nytta-egentligen/
https://nyheter.swebbtv.se/journalist-tog-fyra-sprutor-blev-svart-sjuk-vad-gjorde-vaccinet-for-nytta/
https://epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion---Lakemedelsverket-blundar-568601


    "Jag litar nu inte på någon produkt från den här branschen..." "Jag arbetade inom området 

för små molekyler, läkemedel," fortsatte han. "Jag har aldrig varit inom området biologiska, 

där de terapeutiska läkemedlen som är vacciner tillverkades. Jag har aldrig tittat på 

uppgifterna.  

    Jag tänkte aldrig tillräckligt ingående på saken. Jag accepterade precis vad jag har lärt mig i 

skolan och på universitetet. Och när du väl börjar leta inser du att det är utomordentligt 

tveksamt vad som har pågått i decennier.” 
Dr. Mike Yeadon: “I Didn’t Do My Homework” – “I’m Ashamed That I Was Pro-Vaccine” 
(substack.com) 

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

    Korruptionen bevisad, läkemedelsindustrin finansierar Facebooks så kallade 

factcheckers. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/498 

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

    2022-11-20  

    Trudeau gick all in mot Frihetskonvojen. Den här veckan är det upp till honom att 

förklara varför. 

    OTTAWA - I en sällsynt uppvisning den här veckan kommer Kanadas premiärminister 

offentligt att försvara sitt beslut att åberopa aldrig tidigare använda nödbefogenheter för att 

avsluta en veckolång ockupation av landets huvudstad i vintras. 
Trudeau gick all in mot Frihetskonvojen. Den här veckan är det upp till honom att förklara varför. -
POLITICO 

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

    Woody Harrelson pratar om hur vi har makten att forma världen vi vill leva i ❤ 

https://t.me/covidvaccineadveffect/208027 

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

    Plötslig spädbarnsdöd efter konventionella vacciner:  

    "Orsaken och verkan är klara" "Jag skolades för 30 år sedan när termen SIDS (Sudden 

Infant Death Syndrome, Plötslig spädbarnsdöd) introducerades. Och det är först långt senare, 

när data analyserades noggrant, du ser nästan alla SIDS [fall] inträffa veckan efter ett vaccin",    

    "Jag tror att det är 97% eller 98% [av alla SIDS-fall]. Det händer inte veckan innan ett 

vaccin getts till barnet." 

https://t.me/dr_judymikovitss/420 

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

    😷😷😷😷😷 This Is a Crime                           

    Ja, ni ser varför? 

https://t.me/thebiggestawakening/8491 
Kathleen Hochul 

Kathy Hochul - Wikipedia 
Stacey Abrams  

Stacey Abrams - Wikipedia 

                                           

https://vigilantfox.substack.com/p/dr-mike-yeadon-i-didnt-do-my-homework
https://vigilantfox.substack.com/p/dr-mike-yeadon-i-didnt-do-my-homework
https://t.me/lakaruppropetbmln/498
https://www.politico.com/news/2022/11/20/trudeau-emergencies-act-freedom-convoy-00069651
https://www.politico.com/news/2022/11/20/trudeau-emergencies-act-freedom-convoy-00069651
https://t.me/covidvaccineadveffect/208027
https://t.me/dr_judymikovitss/420
https://t.me/thebiggestawakening/8491
https://en.wikipedia.org/wiki/Kathy_Hochul
https://en.wikipedia.org/wiki/Stacey_Abrams


                                        
Den här bilden får mig att känna mig  

riktigt obekväm ... varför har alla andra  

masker utom Dan Andrews och hans fru? 

 Det ser ut som elit vs slavar... Varför är  

de "sjukdomsspridare" men inte "eliten"?      

#AndrewsMustGo 

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

    Den engelske mycket populära och skickliga kardiologen. Aseem Malhotra fick på 

konferensen i Oslo frågan vad han vill säga till svenska politiker angående 

covidvaccinen 

https://t.me/lakaruppropetbmln/493 

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

    NEW - Macron at APEC summit: “We need a single global order.” 

https://t.me/LIVANDU/20540 

 

Macron vill ha ”en enda” global världsordning 
Macron vill ha ”en enda” global världsordning – SwebbTV 

 

Notering av mig: Jag kan nästan lova att detta är exakt vad alla tyranner just nu tänker, det 

han säger är symptomatiskt för dessa människor.  

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

    Worldwide freedom rally London 19/11. 

https://t.me/thebiggestawakening/8454 

    CANADA: Freedom protest in Toronto 🇨🇦👏 19/11/22 

https://t.me/LIVANDU/20538 

    Massive anti-mandate rallies around the world 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/589 

    Norge 

https://t.me/thebiggestawakening/8469  

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

    mRNA överallt, inklusive bröstmjölk: vi vet inte om eller när det någonsin lämnar 

kroppen 

    "Det [mRNA] finns överallt. Det finns i orala sekret. Det finns i dina genitalsekret. Det är i 

svett. Det är i bröstmjölk. Vi vet inte när detta rensar ut ur kroppen", betonade Dr. 

McCullough. 

    "Såvitt han [Bruce Patterson] kan säga, kommer det inte ut ur kroppen! Vi väntar 

fortfarande på att någon ska ta ett vaccin och visa sig vara fri från budbärar-RNA." 

https://t.me/thebiggestawakening/8444 

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

    Utfrågning: Pfizer-representanten medger att vaccinet aldrig testades för 

smittspridning 

https://t.me/lakaruppropetbmln/493
https://t.me/LIVANDU/20540
https://nyheter.swebbtv.se/macron-vill-ha-en-enda-global-varldsordning/
https://t.me/thebiggestawakening/8454
https://t.me/LIVANDU/20538
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/589
https://t.me/thebiggestawakening/8469
https://t.me/thebiggestawakening/8444


Hearing: Pfizer rep admits that vaccine was never tested against CoV transmission | 10/11/22 
(rumble.com) 

Notering av mig: Jag tar med denna igen ifall någon nytillkommen missat detta. 

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

    Dr. Roger Hodkinson  

    "Förlåt aldrig. Glöm aldrig, jag är hämndlysten, jag vill ha straff till dessa jävlar som 

skadar människor med covid-galenskap, jag vill ha hämnd, jag vill att de alla ska 

fängslas, nej till förlåtande och glöm inte"  

    Absolut inte, ingen förlåtelse & att glömma, ingen amnesti, vi vill ha rättvisa! "Dags att 

sätta dessa jävlar i fängelse"; det är läkare som huvudsakligen är skyldiga för att de följde 

direktiven och skadade människor. 

https://t.me/naomirwolf/4274 

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

    JA, chefen för Pfizer SA VERKLIGEN DETTA - 

"DÖDA 50% AV VÄRLDEN" 
JA, chefen för Pfizer SA VERKLIGEN DETTA - "DÖDA 50% AV VÄRLDEN" (rumble.com)    

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

    Folk vill inte vaccinera sig längre: Sveriges lager fulla av oanvänt ”vaccin” – och mer 

kommer 

    Sverige kommer nu börja lagra sina inköpta covidvaccindoser i Tyskland. Detta eftersom 

vaccinationstakten minskat kraftigt samtidigt som Sveriges avtal med läkmedelsindustrin 

fortsätter löpa på. Sveriges egna lager räcker inte till, uppger Ekot. 
Folk vill inte vaccinera sig längre: Sveriges lager fulla av oanvänt ”vaccin” – och mer kommer – 
SwebbTV 

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

    Det har sprängts i deras ansikte: "Plåstret har rivits av hela vaccinagendan" 

    "92% av amerikanerna säger inte mer [till C 19-sprutor]," rapporterade Dr. McCullough. 

    "Folk börjar ifrågasätta det hela. Jag pratar med fler och fler föräldrar [som] säger: 'Vet du 

vad? Vi har tappat förtroende för vaccin överhuvudtaget'." 

https://t.me/thebiggestawakening/8416 

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

    30 % av föräldrarna ifrågasätter nu hela jab-schemat sedan travestin kring Covid. 

    90% av föräldrarna säger "nej tack" till Covid-jabs för sina barn.    
https://t.me/thebiggestawakening/8482 

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

    Bravo Danielle för att du städar huset!  Att sparka 100 % av en djupt korrupt 

hälsostyrelse låter vettigt.  Börja från början. 

    Albertas premiärminister Danielle Smith och hälsominister Jason Copping har sparkat hela 

Alberta Health Services (AHS) styrelse. 

 På torsdagseftermiddagen tillkännagav Smith omedelbara åtgärder för att reformera AHS 

som hon hävdar kommer att leda till snabbare EMS-tider, minskade väntetider på 

akutmottagningen och minskade kirurgiska väntetider för Albertabor. 

https://t.me/thebiggestawakening/8415 

Notering av mig: Jag vet inte om detta stämmer, men tar med det ändå. Om någon kan 

bekräfta detta och skicka mig bättre bevis är jag tacksam. 

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

    This is a bioweapon meant to kill us, says David Martin, PhD 

https://t.me/covidbc/6556 

https://rumble.com/v1nhuhe-hearing-pfizer-rep-admits-that-vaccine-was-never-tested-against-cov-transmi.html
https://rumble.com/v1nhuhe-hearing-pfizer-rep-admits-that-vaccine-was-never-tested-against-cov-transmi.html
https://t.me/naomirwolf/4274
https://rumble.com/v1ugf1m-yes-the-head-of-pfizer-really-said-this-kill-50-of-the-world.html
https://sverigesradio.se/artikel/sverige-borjar-forvara-coronavaccin-i-tyskland-saknar-kapaciteten
https://nyheter.swebbtv.se/folk-vill-inte-vaccinera-sig-langre-sveriges-lager-fulla-av-oanvant-vaccin-och-mer-kommer/
https://nyheter.swebbtv.se/folk-vill-inte-vaccinera-sig-langre-sveriges-lager-fulla-av-oanvant-vaccin-och-mer-kommer/
https://t.me/thebiggestawakening/8416
https://t.me/thebiggestawakening/8482
https://t.me/thebiggestawakening/8415
https://t.me/covidbc/6556


Notering av mig: Jag har sett video med David Martin där han presenterar olika patent från 

patentverket. Dessa började redan 1999 och dessa har lett fram till var vi är idag. Patent som 

Fauci, läkemedelsbolag och andra har som avslöjar vad det hela handlar om och hur de 

planerat detta i åratal. 

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

    Varför ljög de ansvariga om Corona, vacciner & vaccinationer?  

    För att de kunde & för att det förmodligen antog att de kunde komma undan med det. Tack 

vare våra ansträngningar blir dessa metoder nu mer och mer offentliga. Det är alltid viktigt för 

mig att med kyla avvisa mainstreampressen och stödja våra alternativa medier istället. Kolla 

under följande länk min senaste intervju på det österrikiska nätverket AUF1  

 

(Den här gången tyvärr utan översättning endast tillgänglig på tyska) 
AUF1.TV - „Korruption und Vetternwirtschaft“: Christine Anderson zu den Impfstoff-Deals  

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

    Se det här klippet och den oförnuftiga diskussionen vid G20 om digitala hälsopass 

som är beroende av osäkra och ineffektiva vacciner. 

https://t.me/PeterMcCullough/2760 

Notering av mig: Vi vet att den 10 oktober erkände Pfizers representant i EU att 

injektionerna inte var testade för smittspridning. Ändå driver dessa ”maniacs” på att införa 

hälsopass. Det är väl ganska uppenbart att det inte är för vår hälsa de gör detta! 

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

    Dr William Makis 93 döda läkare efter vaccinutrullning 

    Korruption i det kanadensiska medicinska etablissemanget. Ontario säger till läkare att 

överväga psykiatriska läkemedel för dem som inte tar vaccinet. 

    Vi kan inte längre lita på våra vanliga medier, varför oberoende journalister som jag själv 

är det nya sättet att få korrekt information om vår värld. Tack för att du stöder oss - din 

generositet och vänlighet håller information som denna kommer! 

 

(Från 07:00 kan man höra om att man rekommenderar psykiatriska droger till de som inte vill 

ta injektionerna och behålla en friskt och starkt immunförsvar) 
Dr William Makis 93 döda läkare efter vaccinutrullning (rumble.com) 

Notering av mig: Vi vet sedan tidigare att ett antal personer, som högt och ljudligt motsatt 

sig denna agenda, har tvingats in i psykiatrin.  

 

 Följande är ett utdrag ur boken ”Ett Sekel Med Psykiatrin” 

 
DEN PSYKIATRISKA AGENDAN 

 

Psykiatrin har på mindre än ett århundrade infiltrerat samhället i en 

global omfattning, och det har inte skett av en slump. Klara, utarbetade 

och uttalade planer fanns redan på 1930-talet för att skapa en 

världsregering med hjälp av psykiatrin – som skulle agera som ett slags 

”överjag” till regeringarna. 

 

Första världskriget var över och psykiatrin ville ut från de trånga 

institutionerna och ta kontroll över samhället genom att infiltrera olika 

sociala yrkesgrupper. De skulle helt enkelt rädda världen. Den 18 juni 1940 

håller psykiatriker John Rawling Rees tal till Nation Council for Mental 

Hygien i London om hur detta skulle ske. 

 

”Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är 

lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är 

juridiken och medicinen ... Om vi ska infiltrera andra människors 

https://www.auf1.tv/nachrichten-auf1/korruption-und-vetternwirtschaft-christine-anderson-zu-den-impfstoff-deals/
https://t.me/PeterMcCullough/2760
https://rumble.com/v1vbzju-dr.-william-makis-93-dead-doctors-after-vaccine-rollout.html


yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de 

totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet.” 

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

    Den schweiziska kardiologen Dr. Thomas Binder beskriver sin erfarenhet på en 

mentalvårdsinrättning, som han placerades på för att ha talat sanningen om C19. Som 

ett villkor för frigivningen tvingades han ta en psykiatrisk medicin 

 

(Denna länk måste ni troligen kopiera och klistra in i Google sökfönster för att kunna se) 
https://twitter.com/_Janey_J/status/1570496458117488640?s=20&t=c5g_Jm3OzKX9HaAOrOLd-w 

Notering av mig: Några timmar efter att jag skrivit inlägget ovanför detta så får jag detta 

tips om denna schweiziska kardiolog. Om ni lyssnar så hör ni honom säga att han inte gjort 

något fel så dom kunde inte arrestera honom. Ja, då syr dom in honom på psyket. 

Detta har, så att säga, demokratiska stater hållit på med i över ett sekel.  

IB affären avslöjades, där Olof Palme var inblandad i att registrera och spionera på 

oliktänkande. Under samma tid höll man fortfarande på med att tvångssterilisera och 

lobotomera folk i sverige och andra ”demokratier”. Även om det var i slutfasen. Men att sy in 

folk på psyket (droga ner dom, tvinga att ta neuroleptika och liknande), människor som inte 

har gjort något olagligt, det har pågått världen över i mer är hundra år. Och pågår 

fortfarande, vare sig det är en diktatur eller, så kallad, demokrati. 

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

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

    Är vetenskapen korrumperad? Är det institutionaliserat? Kan vi vända trenden? 

"The lack of Scientific Freedom" var den huvudsakliga titeln på en konferens i Köpenhamn, 

Danmark den 24/25 oktober 2022 som Follow the Science rapporterade om. Publiceringen 

börjar ikväll 

https://t.me/covidvaccineadveffect/207096 

 
Brist på vetenskaplig frihet: orsaker, konsekvenser och botemedel - followthescience.nl 

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

    Matti Sällberg var en av dem som under pandemin kallades till nyhetssändningar i 

gammelmedia och som fick säga sin mening om de så kallade covidvaccinerna.  
    Sällbergs jävssituation uppmärksammades i stort sett endast av fri media och på sociala 

medier. Petra Agapi har gjort en tillbakablick på de uttalande som Matti Sällberg och andra 

företrädare för injektionerna har gjort. 

(Kan höras från 11:00) 
Nyheter 18 november Tre miljarder skattekronor till krig, WEF talade till politiker & EU vill ha digitala 
produktpass - Swebbtv 

Notering av mig: Vi vet nu enligt Pfizer att smittspridning stoppas inte. Att Biden, Fauci och 

många andra högt upsatta propagandister själva gått ut med att det haft covid 1.2 eller flera 

gånger. 

Vi vet också en hel del annat som är tvärs emot vad de sa i detta inslag! 

https://twitter.com/_Janey_J/status/1570496458117488640?s=20&t=c5g_Jm3OzKX9HaAOrOLd-w
https://t.me/covidvaccineadveffect/207096
https://followthescience.nl/lack-of-scientific-freedom-causes-consequences-and-cures.html
https://swebbtv.se/w/wTNTH6ytdwFZ9niQ4armNj
https://swebbtv.se/w/wTNTH6ytdwFZ9niQ4armNj


 

Här har vi några bevis. 

https://t.me/OracleFilms/1281 

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

    Sedan 1999 har G20 länderna träffats och hållit strategiska möten om global 

ekonomisk tillväxt och avkastning.  

    På organisationens hemsida står att man arrangerar årliga möten för chefer för stater och 

regeringar. Under mötet i Indonesien gjordes dock ett undantag, då man bjöd in den icke 

folkvalde grundaren för Världsekonomiskt forum Klaus Schwab som dikterade för 

regeringsmedlemmarna vilka framtida förändringar som måste ske. Schwab talade bland 

annat om en omstrukturering av försörjningskedjorna. 

(8) 🔴LIVE - Hari Kedua Gelaran B20 Summit Indonesia 2022 - YouTube 

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

    Ron DeSantis: Guvenör "Saker som World Economic Forum: den politiken är död 

vid ankomsten till delstaten Florida." 

https://t.me/thebiggestawakening/8409 

 
DeSantis: World Economic Forums idéer ”dör vid ankomst” här i Florida – SwebbTV 

Notering av mig: Gött att höra att det finns uttalat motstånd mot de människor som tror att 

de är elit, med egentligen något annat. 

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

    Älskar och värdesätter vi våra friheter tillräckligt?  Dr Aaron Kheriaty gör det, och 

han offrade sin karriär vid University of California för att stå upp för medicinsk frihet.     
    Efter att ha blivit avskedad skrev han en bok och han är också en del av en rättegång som 

kan leda till att Dr.Fauci ställs inför svåra frågor. 

https://t.me/thebiggestawakening/8397 

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

   
”UNVAXXED SPERM IS       

THE NEXT BITCOIN”             

                                  

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

    Kari Lake säger NEJ till Amnesty: "Jag vill ha covid-ansvar!"  
    "De maskerade bokstavligen våra vackra barn när de visste att det inte fungerade. Och de 

höll dessa barn i masker mycket längre än de behövde vara ... Jag tycker att det åtminstone är 

värt att undersöka vem som fattade dessa hemska beslut och hålla dem ansvarig civilrättsligt 

eller kriminellt." "De är rädda för att de fattade beslut som påverkade våra barns liv. De vill 

inte hållas ansvariga. Jag vill ha covid-ansvar!" 

https://t.me/OracleFilms/1281
https://www.youtube.com/watch?v=s2EGOhMJox8&t=1861s&ab_channel=Kompas.com
https://t.me/thebiggestawakening/8409
https://nyheter.swebbtv.se/desantis-world-economic-forums-ideer-dor-vid-ankomst-har-i-florida/
https://t.me/thebiggestawakening/8397


https://t.me/dr_judymikovitss/410 

Notering av mig: Detta är en av de politiker som ”The Swamp”vill fuska bort i valet till 

Guvenör. Arizon fuskade uppenbarligen förra gången (2020) och just nu ser det inte bättre ut. 

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

Notering av mig: För er som är nyfikna på vad som händer i Arizona när det gäller valfusk. 

 

Valbevakare vittnar för Maricopa Countys styrelse i går om hur 200 extra valsedlar 

oförklarligt hamnade i omlopp.  

”Vi hade 200 mer valsedlar än människor som registrerats och lämnat sina valsedlar” 

https://t.me/c/1521277324/2235 

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

    Här är vad vi alla har väntat på!  
    Detta vaccin är inte likt något annat när det gäller att orsaka dödsfall och endast 

uppskattningsvis 1 till 10 % av biverkningar av skador eller dödsfall beräknas rapporteras till 

den brittiska regeringens gula kortsystem! Äntligen kommer sanningen UT i hallarna i 

Westminster! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/206589 

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

18/11-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Dela gärna med alla medicinska vänner (och alla andra) som fortfarande pratar med 

dig 

https://t.me/DrMikeYeadon/784 

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

    Dr Peter C. Gøtzsche, MD, avslöjar korruption i Big Pharma. 

https://t.me/InfoNewsWorld/17760 

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

    Rep. James Comer meddelar att det republikanska husets tillsynskommitté inleder en 

utredning av Joe Bidens affärer med sin son Hunter för att avgöra om presidenten 

"kompromitteras eller påverkas av utländska dollar." 
Rep. James Comer announces an investigation into President Biden's business dealings. (rumble.com) 
 

En video med längre framförande, men med delvis sämre ljud, men med engelsk text 

(förutsatt att man klickar på textikonen). 
(7) LIVE: Rep. Comer and GOP on Investigation into the Biden Family’s Business Dealings - YouTube 

Notering av mig: Detta är intressant eftersom det som händer i USA avspeglas på övriga 

världen. Biden verkar ju vara inblandad i mer negativa saker förutom att han pushar 

biovapnet som orsakar så mycket skada och död. Dessutom tar världen efter vad CDC och 

FDA gör och rekommenderar. Så om det blir förändring i toppen så kommer detta att, 

eventuellt, få positiva återverkningar längre ner i det amerikanska systemet. Ja, ni fattar! 

 

Kolla kartan han visar, där de olika länderna finns,där Biden gjort affärer. Sverige är ett av 

dessa länder.  

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

    Hur man hackar sig in i en amerikansk röstningsmaskin på 2 minuter. Det är därför 

vi har korrupta, inkompetenta karriärpolitiker och en hemsk regering. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/206809 

Notering av mig: För er som undrar varför valet i USA blev lång ifrån vad prognoserna 

visade. 

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

https://t.me/dr_judymikovitss/410
https://t.me/c/1521277324/2235
https://t.me/covidvaccineadveffect/206589
https://t.me/DrMikeYeadon/784
https://t.me/InfoNewsWorld/17760
https://rumble.com/v1v6qvc-rep.-james-comer-announces-an-investigation-into-president-bidens-business-.html
https://www.youtube.com/watch?v=wz1AdAzcRG4&ab_channel=NTDShows
https://t.me/covidvaccineadveffect/206809


    ÖVERDÖDLIGHET: Över 2400 amerikaner DÖR varje dag efter 

vaccinationsmandat... Ed Dowd avslöjar alarmerande, evidensbaserad data Idag 

presenterar vi en intervju med Ed Dowd, författare till Unknown Causes: The Epidemic 

of Sudden Deaths in 2021 & 2022. Ed Dowd, 
EXCESS MORTALITY: Over 2400 Americans are DYING each day following vaccine mandates… Ed 
Dowd unveils alarming, evidence-based data – NaturalNews.com 

Notering av mig: Intressant intervju med Ed. Han och hans vänner har gått igenom officiella 

siffror från bl.a. försäkringsbolag och har svart på vitt. 

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

    ”Globalisterna eskalerar” – förbereder nästa pandemi: Vaccinpass ska säkra fortsatt 

rörelse 

    Trodde du att covidtyranniet var över? Nja. Inte riktigt. För nu planerar globalisterna inför 

nästa ”pandemi”, och då tänker de använda samma vertyg som togs fram under covid-19, 

däribland digitala vaccinpass. Detta framgår av B20- och G20-träffarna i Indonesien som 

pågått de senaste dagarna. Nu är tanken bland annat att införa ett ”digitalt hälsointyg” godkänt 

av den Bill Gates-finansierade globalistorganisationen WHO............ 
”Globalisterna eskalerar” – förbereder nästa pandemi: Vaccinpass ska säkra fortsatt rörelse – 
SwebbTV 

Notering av mig: Detta är inga Goda Nyheter, med det gör att du är förberedd. Dessutom 

kan du berätta för din ”omedvetna omgivning” vad som är på gång. Om de sedan lyckas att 

genomföra sina planer, så ver din ”omedvetna omgivning” att du är påläst och då kommer 

de, troligen, att lyssna bätter i fortsättningen. 

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

    Tiotusentals marscherade till Melbournes centrala affärsdistrikt på lördagen och 

protesterade mot den viktorianska regeringens nya pandemibefogenheter och covid-19-

vaccinmandat. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/206564 

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

    Professor: Israel mörklägger information om vaccinets biverkningar 

    Israeliska myndigheter mörklägger information om covidvaccinets biverkningar, hävdar 

Retsef Levi, professor vid MIT och expert på riskhantering och hälsosystem, till Epoch 

Times. Liknande mörkläggning pågår inom hälsomyndigheter i andra länder, säger han. 
Professor: Israel mörklägger information om vaccinets biverkningar – SwebbTV 

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

    Läkarens chockpåstående: ”Våra myndigheter är inblandade i en mörkläggning” 

    Den världsledande kardiologen Peter McCullough hävdar nu att amerikanska myndigheter 

försöker mörklägga dödsfallen som det så kallade covidvaccinet orsakar enligt honom. Han 

påstår även att personer har erbjudits pengar, oklart från vem, för att hålla tyst om anhöriga 

som dött. 

https://www.naturalnews.com/2022-11-16-excess-mortality-over-2400-americans-are-dying-each-day-vaccine-mandates.html
https://www.naturalnews.com/2022-11-16-excess-mortality-over-2400-americans-are-dying-each-day-vaccine-mandates.html
https://qz.com/2102889/the-who-is-too-dependent-on-gates-foundation-donations
https://nyheter.swebbtv.se/globalisterna-eskalerar-forbereder-nasta-pandemi-vaccinpass-ska-sakra-fortsatt-rorelse/
https://nyheter.swebbtv.se/globalisterna-eskalerar-forbereder-nasta-pandemi-vaccinpass-ska-sakra-fortsatt-rorelse/
https://t.me/covidvaccineadveffect/206564
https://www.theepochtimes.com/retsef-levi-leaked-videos-show-how-israeli-authorities-are-actively-hiding-critical-information-about-side-effects-of-the-vaccines_4864651.html
https://www.theepochtimes.com/retsef-levi-leaked-videos-show-how-israeli-authorities-are-actively-hiding-critical-information-about-side-effects-of-the-vaccines_4864651.html
https://nyheter.swebbtv.se/professor-israel-morklagger-information-om-vaccinets-biverkningar/


Läkarens chockpåstående: ”Våra myndigheter är inblandade i en mörkläggning” – SwebbTV 

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

    Begravningsentreprenören Brenton Faithfull med 41 år i Branschen i Nya Zeeland 

har avslöjat att så många som 95% av alla avlidna han har sett den senaste tiden efter 

att vaccinationerna startade har tagit covidvaccin ca 2 veckor innan de gick bort....... 

(Kan höras mellan 10:00 – 11:10) 
Swebbtv nyheter 16 november 2022 om grundlagsförändringar, missiler i Polen och miljardstöd till 
Ukraina - Swebbtv 

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

    COVID-VACCIN ett mänskligt experiment 
Brighteon 

Notering av mig: Denna video har jag haft med tidigare, men tar med den igen eftersom han 

hade rätt på alla punkter. 

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

     Det fortsätter hända saker i GBR. En ledamot av det brittiska parlamentet ångrar 

vaccineringen av bland annat barn nu när dödligheten av alla orsaker skjuter i höjden 

bland de vaccinerade.  

    Kardiologen Peter McCullough påpekar att flera EU-politiker också protesterat. När ska 

svenska politiker vakna? 
https://t.me/lakaruppropetbmln/491 

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

    Europeiska överskottsdödlighet juli 2022 mot genomsnittet 2016-2019 

https://t.me/thebiggestawakening/8311 

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

    Danmark säger nu... Du klarar dig bättre om du får covid, ”den dödligaste 

sjukdomen genom tiderna” än att ta jibbyjabby.  

    Om Danmark ser de överskjutande dödsfallen, så gör andra länder det också. Den 

största mörkläggningen i mänsklighetens historia har börjat. 

    M.a.o. Danmark erkänner de nu att det är säkrare att få Covid (som beskrevs som en 

världsomspännande pandemi, som stängde ner allt, familjer, företag och liv splittras) än att få 

sprutan. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/206378 

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

    Guvernör Ron DeSantis tillkännager att Dr. Joseph Ladapo kommer att återvända 

för en andra period som kirurggeneral.  

    "Dr Ladapo har gjort ett bra jobb som Floridas kirurggeneral", berömde DeSantis på sin 

Twittersida. 

    "Hans evidensbaserade principer fungerar som en motvikt till de alltmer politiska 

ståndpunkterna hos det förankrade medicinska etablissemanget, särskilt när det gäller skolor, 

masker och mRNA-doser. 

    Glad att meddela att han kommer tillbaka för vår andra mandatperiod!" 

https://t.me/thebiggestawakening/8303 

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

    Sanningen är som ett lejon.  

    Du behöver inte försvara den. 

    Släpp lös den. Den kommer att försvara sig själv. 

https://t.me/thebiggestawakening/8298 

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

    MASSIV DEMONSTRATION I MADRID. 13/11/22 Mer än 200 000 människor har 

demonstrerat mot bedragaren Sánchez, diktatorn som bland annat förstör folkhälsan. 

https://nyheter.swebbtv.se/lakarens-chockpastaende-vara-myndigheter-ar-inblandade-i-en-morklaggning/
https://swebbtv.se/w/rJK2Cer55PrAv46Ek1d3Qx
https://swebbtv.se/w/rJK2Cer55PrAv46Ek1d3Qx
https://www.brighteon.com/e41c229e-fc04-407e-8b98-7a32cd6ed07e
https://t.me/lakaruppropetbmln/491
https://t.me/thebiggestawakening/8311
https://t.me/covidvaccineadveffect/206378
https://t.me/thebiggestawakening/8303
https://t.me/thebiggestawakening/8298


    Mot ett sviktande hälsosystem… detta är resultatet av att tiotusentals anställda sparkats 

p.g.a. vaccinationsstatus, och en lam ekonomi på grund av misslyckad regerings- och EU-

politik 

https://t.me/InfoNewsWorld/17737 

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

 

   
https://t.me/covidbc/6373 

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

    Storbritanniens parlamentariska diskussion om Covid-jab-säkerhet efter en 

framställning från folket. 

https://t.me/thebiggestawakening/8294 

 

Hela diskussionen: 
(6) LIVE: E-petition debate relating to the safety of covid-19 vaccines - Monday 24 October 2022 - 
YouTube 

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

    Dr. Simone Gold: Alla våra statliga institutioner har gått över gränsen från mycket 

slösaktiga, till oerhört omoraliska, till ondskefulla dödliga. 

    Detta måste förändras. Nu. 

https://t.me/thebiggestawakening/8289 

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

    ICIC - International Crimes Investigative Committee, Dr. Reiner Fuellmich 

    I den första delen Prof. Dr. Sucharit Bhakdi och hans fru Prof. Dr. Karina Reiss 

rapporterade om nya rön om effekterna av mRNA-vaccinteknologierna, som enligt de andra 

sidornas plan – Mister Globals plan – kommer att används för alla så kallade vacciner, 

inklusive till exempel: mässling, influensa etc.  

     

    De orsakar inte bara fysiska skador utan de skadar också de små kapillärerna i hjärnan, 

åsidosätter blod-hjärnbarriären och leder till massiva personlighetsförändringar. Bokstavligen 

bryta de ner viljan hos några av dem som tar emot injektionerna. Författaren och journalisten 

Dr. Naomi Wolf förklarar hur det här ser ut i verkligheten och psykiatern Dr Peter Breggin 

förklarar hur det finns störande paralleller till effekterna av lobotomi, som de flesta bara 

känner till från filmen: "Gökboet" och som är utom allt tvivel ett av de mest brutala, ja vilda 

brotten mot mänskligheten som någonsin begåtts.  

    Den här sessionen är inte nödvändigtvis rolig att titta på, men den är väldigt viktig för oss 

alla att veta och förstå vad dessa mRNA-injektioner gör med de som får dem. Först då 

kommer vi att kunna förstå varför så många människor som fick dessa injektioner, helt enkelt 

inte kan nås av oss längre. 
Suddenly changed? Personality-changes after mRNA-Injection - ICIC-Net 

https://t.me/InfoNewsWorld/17737
https://t.me/covidbc/6373
https://t.me/thebiggestawakening/8294
https://www.youtube.com/watch?v=pfgGCgxGYkk&ab_channel=UKParliament
https://www.youtube.com/watch?v=pfgGCgxGYkk&ab_channel=UKParliament
https://t.me/thebiggestawakening/8289
https://video.icic-net.com/w/42W6eytcy6xgckk1v5vxDy


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

    Du kanske har hört att de satte mig i fängelse för att tysta mig. Du kanske har hört 

elaka attacker på min trovärdighet och integritet. Men jag är här för att jag talade 

sanning, och jag står fortfarande för sanningen.  

    Lögnerna KOMMER att avslöjas. Låt dig inte luras av propaganda.  

    Stå upp tillsammans med mig. 

https://t.me/naomirwolf/4200 

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

 
Steve Kirschs team har precis betalat för två skyltar precis utanför CDC:s högkvarter. 

https://t.me/OracleFilms/1264 

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

    Lastbilsförarna räddade kanadensare och världen från Vaccinmandat.  

    Frihetskonvojen är den enskilt mest monumentala demonstrationen av fredligt 

motstånd jag har sett under min livstid. 

    Under en tid av tvångsåtgärder och medicinskt tyranni tog en "liten utkants minoritet", 

lastbilschaufförerna, ställning för folket och omfamnade deras roll som spjutspetsen. 

    Efter veckor av hockeymatcher och dansfester på gatorna i Ottawa hade Trudeau inget 

annat val än att avslöja sig själv som en heltäckande kommunist – bankkonton frysta! 

    Men när vi ser tillbaka på vad vax-mandaten är nu kontra där de var då, råder det ingen 

tvekan om att Kanada vann;  Trudeau förlorade. 

    Tack, lastbilschaufförer och Gud välsigne er. 

https://t.me/thebiggestawakening/8252 

Notering av mig: Nu är Trudeau i trubbel 

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

    Den här videon gjordes för att visa *B.C.s provinsialvårdsansvarige, Dr. Bonnie 

Henry, hur många personer i rummet som känner någon som skadats från detta 

experiment. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/205865 

 

*B.C. = British Columbia, Kanadas näst västligaste provins  

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

    Testet visar att den vaccinerade kan producera Bluetooth-signal. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/205853 

https://t.me/naomirwolf/4200
https://t.me/OracleFilms/1264
https://t.me/thebiggestawakening/8252
https://t.me/covidvaccineadveffect/205865
https://t.me/covidvaccineadveffect/205853


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

    MEP avslöjar några av de många Covid-lögnen i Europaparlamentet. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/205848 

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

    Dr Jay Bhattacharya slår fast att den amerikanska regeringen är den största 

leverantören av desinformation [VIDEO] 

    Chip Roy och The House Freedom Caucus var värd för en COVID-19-ansvarsförhandling 

torsdag och bjöd in läkare Scott Atlas, Martin Kulldorff och Jay Bhattacharya att tala. 
Dr Jay Bhattacharya slår fast att den amerikanska regeringen är den största leverantören av 
desinformation [VIDEO] (redvoicemedia.com) 
 

https://t.me/covidvaccineadveffect/205840 

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

    "Vaccinationen" är ett biovapen och har inget med skydd att göra, snarare tvärtom... 

Dokument publicerat om vaccinets sammansättning ...  

    Vi har en kopia, som bevis, av de uppgifter som raderats av Wuhan-labbet.  

https://t.me/covidvaccineadveffect/205831 

Notering av mig: Ytterligare bevis att använda. 

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

    Rika affärsman kräver ovaccinerad besättning för sina privata jetplan. Samma 

affärsman är förmodligen ovaccinerad också. 

https://t.me/c/1626184334/935 

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

   Efter att ha vunnit en avgörande seger för att säkra sin tredje mandatperiod som 

senator i Kentucky lovade Rand Paul att avsluta "COVID-mörkläggningen" genom att 

tvinga Anthony Fauci till domstol. 

    Paul berättade för anhängare att han tänker fokusera på att avslöja bevisen för COVID som 

kommer från ett laboratorium och hur det manipulerades med finansiering från Faucis NIH 

(National Institute of  Health). 
Video: Victorious Rand Paul Vows To “Subpoena Every Last Document Of Dr. Fauci” (infowars.com) 

Notering av mig: Varje person som kan dömas och straffas, oavsett land, är en seger för 

alla. Så påskymdas fallet av korthuset. 

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

    Accelerating the Awakening: "COVID 1984 var den bästa gåvan de kunde ha gett 

oss" "Så den gåvan från dessa människor, som jag ofta kallar rovdjursklassen, den 

gåvan av att de väljer att agera - allt det har gjort är att påskynda uppvaknandet 

överlag," förklarade Broze.  
    "De trycker - mer vaknar. De trycker - fler vaknar, eller hur? Jag tror och har trott i flera år; 

det kommer att behöva bli värre innan det blir bättre." 

https://t.me/dr_judymikovitss/398 

Notering av mig: Jag gissar att ”COVID 1984” syftar på George Orwells roman 1984. 

Rätta mig om jag har fel. 

 
1984 (roman) – Wikipedia 

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

    Slutligen är vi stolta över att kunna meddela att: Webbplatsen som tillhör den 

nyinrättade ICIC (International Crimes Investigative Committee) är nu online.  

    Här hittar du alla sändningar, nyheter, vetenskaplig information och dokument vi samlar in 

som en del av vårt utredningsarbete. Dessa är tillgängliga för alla som vill informera sig själva 

och sina medmänniskor och som vill nätverka med likasinnade i framtiden. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/205848
https://www.redvoicemedia.com/2022/11/covid-19-accountability-hearing-doctors-scott-atlas-martin-kulldorff-jay-bhattacharya-video/ref/8/
https://www.redvoicemedia.com/2022/11/dr-jay-bhattacharya-slams-the-u-s-government-as-being-the-biggest-purveyor-of-misinformation-video/ref/8/
https://www.redvoicemedia.com/2022/11/dr-jay-bhattacharya-slams-the-u-s-government-as-being-the-biggest-purveyor-of-misinformation-video/ref/8/
https://t.me/covidvaccineadveffect/205840
https://t.me/covidvaccineadveffect/205831
https://t.me/c/1626184334/935
https://www.infowars.com/posts/video-victorious-rand-paul-vows-to-subpoena-every-last-document-of-dr-fauci/
https://t.me/dr_judymikovitss/398
https://sv.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)


Reiner Fuellmich 
ICIC - ICIC.Law 

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

    KLASSIFICERADE PFIZER-DOKUMENT EXPONERADE. DE DOKUMENT   

SOM FDA FÖRSÖKTE  UNDANHÅLLA TILL 2097 - SLÄPPTES IDAG!! - DELA 

ÖVERALLT!! 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/566 

Notering av mig: Det är några veckor sedan dessa dokument släpptes. Notera de 9 sidor med 

biverkningar som verkade vara känt redan innan införandet av injektionerna. 

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

    Senator Gerard Rennick inleder processen med att grilla australiska 

reklammyndigheter:  

    Vem kommer att hållas ansvarig för falsk marknadsföring? 

    "Det har förekommit en hel del vilseledande reklam när det gäller det säkra och effektiva 

påståendet. Riskerna har aldrig tydligt beskrivits." 

https://t.me/thebiggestawakening/8232 

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

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

    Lögnen har nu avslöjats!     
https://t.me/covidvaccineadveffect/205539 

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

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

https://icic.law/
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/566
https://t.me/thebiggestawakening/8232
https://t.me/covidvaccineadveffect/205539


    World doctors Alliance. 

    Låt oss använda fakta inte falska PCR test. 

https://t.me/thebiggestawakening/8221 

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

    Detta förstör ditt immunförsvar 

    Dr. Richard Fleming, MD, förklarar på ett mycket bra sätt varför några individer, 

som tyvärr ännu inte sitter i fängelset, definitivt kommer att hamna där. 

https://t.me/thebiggestawakening/8189 

Notering av mig: Här är Richard M. Flemings  titlar, PhD, MD, JD. Så han vet vad han 

pratar om! 
Richard M. Fleming, PhD, MD, JD | Fleming-Method (flemingmethod.com) 
 

Den långa versionen 
Gain-of-function: Why it's unlikely COVID-19 originated from a bat with Dr. Richard Fleming 
(odysee.com) 

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

    Skillnad mellan en Boss och en Ledare 

https://t.me/thebiggestawakening/8101 

Notering av mig: Kolla hela så ser ni 

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

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

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

    Under pandemins yttersta panik var nationen livrädd, regeringen ljög och media 

spred dessa lögner precis som beordrats.  

    Vi har varit positionerade för en sådan tid som denna, och vi kan aldrig låta det som hände 

hända igen. 

Dr. Simone Gold AFD (Americas Frontline Doctors) 

https://t.me/naomirwolf/4174 

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

    Så bra. Vänligen dela. Tack till den som organiserade detta.  

    Heja på! Mike Yeadon 

https://t.me/DrMikeYeadon/763 

 

RTE = Raidió Teilifís Éireann (RTÉ, iriska för "Irländsk radiotelevision") 

är Irlands motsvarighet till Sveriges Radio och Sveriges Television. Företaget producerar 

sändningar på både TV, radio och på Internet.  

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

    Indien: Rättegångsdatum fastställt för Bill Gates för att svara på offrens familj för 

dotters mord genom vaccin I november 2021 lämnades världens första mordfall mot Bill 

Gates in med Covid-injektion i Indien.  
    Det var fallet med en 23-åring som hade dött efter att ha tagit ett Covishield-"vaccin" 

eftersom järnvägen gav det mandat som ett villkor för att resa. De två namngivna åtalade var 

Bill Gates och Adar Poonawalla, VD för Serum Institute of India. De icke namngivna åtalade 

var "andra regeringstjänstemän och ledare." Klaganden begärde 134 miljoner USD i 

ersättning och att de tilltalade skulle genomgå lögndetektor- och narkoanalystester. Det verkar 

inte finnas några ytterligare nyheter i detta fall än. Men ett annat fall som involverar en ung 

läkare har utvecklats 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/537 

Notering av mig: Detta fall har Reiner Fuellmich rapporterat om tidigare. 

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

https://t.me/thebiggestawakening/8221
https://t.me/thebiggestawakening/8189
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https://t.me/DrMikeYeadon/763
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iriska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Republiken_Irland
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    Läkaruppropet 

    Det händer spännande saker i Storbritannien.  
    Vid en ministerhearing i parlamentet kräver politikerna bland annat en opartisk utredning 

angående vaccinens effektivitet och säkerhet, de påpekade att deras läkemedelsmyndighet 

finansieras till 86 % av läkemedelsindustrin, de kräver ersättning till vaccinskadade och att 

det öppnas klinker för dessa, och de ställer frågan varför barn vaccinerades.     
https://t.me/lakaruppropetbmln/485 

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

    Tidigare reformpartiledaren Preston Manning tillkännager utredning om Kanadas 

svar på Covid-19.  

    National Citizens Inquiry (NCI) tillfrågade nyligen kanadensare och fick reda på att 3 av 4 

rapporterar att de lidit skada till följd av regeringens Covid-politik inom 4 områden: socialt, 

ekonomiskt, hälsa och rättigheter och friheter. Under ledning av Manning kommer 

utredningen att vara oberoende och medborgarledd. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/205069 

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

    Efter covidtyranniet: Stor konferens i Oslo – vill återinföra ”förnuft” i läkarkåren 

    ”Gör ingen skada”. Så heter konferensen som arrangeras i Oslo den 19 november för att 

försöka återinföra ”förnuft” bland forskare, läkare och inom folkhälsoarbetet. 

    Det är gruppen Nordiska coviddeklarationen och Norska läkar- och hälsoarbetarförbundet, 

NLHF, som nu arrangerar en stor konferens i Oslo med anledning av den så kallade 

covidpandemin och ”vaccineringen”......... 
Efter covidtyranniet: Stor konferens i Oslo – vill återinföra ”förnuft” i läkarkåren – SwebbTV 

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

      ICIC - International Crimes Investigative Committee  ☀️ 

    Den tysk-amerikanske advokaten Dr. Reiner Fuellmich är beslutsam att fortsätta sitt 

arbete som pågått under de senaste två åren. Att med sitt nya team bidra till 

utredningen av dessa brott och att synliggöra gärningsmännen till dessa brott.  
    Samtidigt kommer ICIC (International Crimes Investigative Committee) att spåra upp och 

publicera alternativa förslag på nya sätt att leva, former av social organisation och nätverk 

som redan växer som svampar världen över ur den kreativa potentialen hos de många 

människor som drabbats av dessa brott. 

    Tack för att du fortfarande stöttar oss! 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/535 

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

    Nurnbergfilmen som försvann 

    De amerikanska bröderna Stuart och Budd Schulberg fick år 1945 i uppdrag att samla in 

filmmaterial till Nürnbergrättegången. I Europa letade de upp nazisternas egna material och 

sammanställde en film som användes under rättegången. 
Nürnbergfilmen som försvann | UR Play 

Notering av mig: Det är lite intressant att SVT visar denna film nu när så många kräver nya 

Nurnbergrättegångar. 

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

    Italien går till minne av de döda och lemlästade av det falska vaxet 

https://t.me/covidvaccineadveffect/204684 

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

    DE TALADE SANNING PÅ NATIONELL TV - ÄNTLIGEN  

https://t.me/c/1626184334/875 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    JUSTIN TRUDEAU BLIR RIK GENOM ATT INJICERA  KANADAS 

BEFOLKNING!  

    DET KALLAS *RACKETEERING! 

    Justin Trudeau har misslyckats med att rapportera till den kanadensiska allmänheten att 

regeringen får förtjänst för alla Pfizer- och Moderna-injektioner. Acuitas och Arbutus-

läkemedel, båda från British Columbia, är de som uppfann lipidnano-partikeln som är 

licensierad att injicera patogenen i alla.  

   Snobbarna som kör Kanada vinner varje gång det finns ett injektioner. Det kan förklara 

varför Justin Trudeau beställde 10 gånger fler vacciner än det finns Kanadensare. Varför 

skulle vi behöva 10 gånger fler doser än summan av hela Kanada! Det är vad som kallas 

utpressning, för om du får en kickback för varje spenderad dollar, gissa vad som händer? Du 

får en hel del pengar, från hela världen, vilket är precis vad som händer. 
MUST WATCH: JUSTIN TRUDEAU GETTING RICH INJECTING CANADIANS! IT'S CALLED RACKETEERING! 
- The Daily News 

Notering av mig: Trudeau har problem, detta och att han införde nödåtgärder under fel 

omständigheter!  

 

*Racketering = Utpressning = är en typ av organiserad brottslighet där förövarna upprättar 

ett tvångsmässigt, bedrägligt, utpressande eller på annat sätt olagligt samordnat system eller 

operation för att upprepade gånger eller konsekvent samla in en vinst. 

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

 
    Kommer du ihåg fotot av kistor från Bergamo, Italien, i mars 2020, som skrämde 

världen och bidrog till lockdown-frenesi? Den var också falsk. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/204604 

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

    Project Veritas släppte denna läckta video där Zuckerberg pratade med sin personal 

om "vaccinerna" för flera månader sedan, den är fortfarande väldigt relevant.  

    Alla som säger vad han säger på FB skulle omedelbart censureras och deplattformade 

(borttagna från Facebook). 

https://t.me/c/1626184334/872 

 

    #Facebook är världens största sociala medieplattform. Men trots meteorisk tillväxt under 

det senaste decenniet står den nu inför en mängd utmaningar. Facebooks aktiekurs har 

kraschat - vilket minskade Mark Zuckerbergs nettoförmögenhet med 71 miljarder dollar i 

https://thedaily.ca/news/2021/11/03/justin-trudeau-getting-rich-injecting-canadians/
https://thedaily.ca/news/2021/11/03/justin-trudeau-getting-rich-injecting-canadians/
https://t.me/covidvaccineadveffect/204604
https://t.me/c/1626184334/872


processen, och bara förra veckan drabbades Meta (Facebooks moderbolag) av den största 

kränkningen av kampanjfinansiering i amerikansk historia. 

https://t.me/NTDNews/58379 

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

    Nya bevis: 

    "CDC-direktören arbetade med det kinesiska kommunistpartiets People's Liberation 

Army...hela tiden..." -Dr. Naomi Wolf 

https://t.me/covidvaccineadveffect/204427 

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

    TÄNK FÖR DIG SJÄLV - DOLORES  

    SE DENNA OCH DELA med alla du känner 

https://t.me/c/1626184334/865 

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

    Kari Lake avvisar covid-"amnesti" och säger att hon vill ha en kommission för att 

undersöka människorna som maskerade våra barn och stängde företag.  
    "Jag tycker att det åtminstone är värt att undersöka vem som fattade dessa fruktansvärda 

beslut och hålla dem ansvariga civilt eller kriminellt, om det behövs... Jag vill ha COVID-

ansvar." 

https://t.me/c/1521277324/2018 

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

    Covid är en bluff 

https://t.me/InfoNewsWorld/17654 

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

    Make till EU-chefen Ursula von der Leyen inblandad i tvivelaktiga affärer 

I EU-parlamentet är den affärsverksamhet som bedrivs av kommissionsordförande Ursula von 

der Leyens. Hennes make Heiko von der Leyen är just nu i rampljuset. Framför allt handlar 

det om den tveksamma fördelningen av subventioner till läkemedelsföretag, där Heiko von 

der Leyen spelar en stor roll. Till synes hastigt avgick han nyligen från ett tvivelaktigt 

styrelseuppdrag i Italien. 
Maken till EU-chefen Ursula von der Leyen inblandad i tvivelaktiga affärsaffärer | Exxpress 

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

    FN oroas för Musks köp av Twitter – varnar för vaccinkritik på plattformen 

    Globalistorganisationen FN kräver nu att ”mänskliga rättigheter” står i centrum för hur 

Twitters plattform hanteras framöver, efter att Elon Musk köpt företaget. FN:s 

människorättschef Volker Türk vill bland annat att Twitter ser till att ”skadlig 

desinformation” om de så kallade covidvaccinen inte tillåts framhävas på plattformen. 
FN oroas för Musks köp av Twitter – varnar för vaccinkritik på plattformen – SwebbTV 

Notering av mig: Det verkar vara full panik i ”Globalistlägret”. Fattar man inte att man nu 

visar öppet vilken sida man tillhör. 

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

    Pågående domstolsfall:  

    "Väggarna närmar sig Mr. Fauci": Dr. Pam Popper ser fram emot Faucis deposition 

"Han är van vid att ta itu med kongressen där han kunde ljuga och sedan bara gå 

tillbaka till kontoret och göra sitt jobb.  
    Det är så här seriemördare åker fast. Efter att de har dödat människor i 40 år blir de slarviga 

och sedan fångas de. Det är vad som händer med Mr Fauci och många av hans kollegor. De 

har gått för långt den här gången och de har gjort alldeles för många människor arga. De har 

skadat alldeles för många människor och vi kommer bara inte att släppa det."  

 https://t.me/dr_judymikovitss/384 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Vissa medlemmar av den amerikanska militären träder nu modigt fram som 

visselblåsare som riskerar sina karriärer för att avslöja hur regeringen täcker över 

negativa effekter från Covid-vaccinerna.  
    Dessa rättegångar hävdar att militären inte hade rätt att ge mandat till vaccinet för de 

väpnade styrkorna och att uppgifterna som presenteras i domstolen är häpnadsväckande. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/203895 

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

    MP Andrew Bridgen: Det finns ett samband mellan vaccinationstäckning och antalet 

dödsfall runt om i världen "Om vi inte får det här rätt kommer ingen att tro på 

politiker längre och vi kommer att tappa tron på vårt medicinska system. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/203833 

Notering av mig: Fler och fler motsätter sig tystnaden, lögnerna och censuren 

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

    Bobbie Anne Cox: Hur jag säkrade en seger genom att stämma guvernören i New 

York över förordningen om "karantänläger" 

    "Det är helt grundlagsstridigt...Tvingad isolering och karantänprocedurer utan vederbörlig 

process? Nej, inte i vårt land”, säger BobbieAnneCox, som uppmanar människor att slå 

tillbaka mot tyranni. 

    "Det fanns absolut ingen återhållsamhet i denna förordning... Det här är inte en vänster- 

eller högersak. Det här handlar om att vara amerikan." Bobbie Anne Cox dyker ner i sin 

rättegång och seger mot NY-guvernör Hochuls "karantänläger" 

https://t.me/EpochTV/7370 

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

    Wisconsin Hospital drar tillbaka vaccinundantag och upprätthåller Novavax-

mandatet för unvaxade arbetare  
    Den här historien "blir gammal och trött", sa Dr. Peterson Pierre som reaktion på ett 

sjukhus i Wisconsin som införde ett Novavax-mandat. "För det första är det olagligt att neka 

någon deras undantag", fortsatte Pierre. "Och nummer två, hur eliminerar det konflikter av 

medicinska skäl? Det är fortfarande ett läkemedel under EUA. Det har fortfarande många 

biverkningar."  

    Räkna med att stämningar kommer eftersom det fanns ett fall för några månader sedan där 

sjukhuset gjorde upp med anställda för 10 miljoner dollar för att ha agerat illegalt. Det verkar 

som om några av dessa vaccinlärjungar inte kommer att lära sig att kränkningar av mänskliga 

rättigheter är fel förrän de har stämts till marken. 

https://t.me/dr_judymikovitss/382 

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

     Sverige suspenderar EU-godkänt vaccin mot hög risk för hjärtsjukdom 

    Ett beslut som kanske inte behagar Europeiska unionen. Den här gången kommer den inte 

från Italien, inte heller från Storbritannien, utan snarare från Sverige, ett land där 

vaccinationskampanjen mer eller mindre har skett under goda förhållanden sedan 

coronapandemins intåg. 

    Enligt uppgifter från flera tillförlitliga källor, däribland Euro Weekly News, har Hälso-

myndigheten i Sverige krävt att administreringen av Nuvaxovid-vaccinet omedelbart ska 

upphöra till personer under 30 år på grund av hög risk för myokardit och perikardit. 

    I ett officiellt uttalandes om publicerades den 2 november och lästes av Lecourrier-du-

soir.com skräder alltså inte de svenska hälsomyndigheterna sitt ord. "Data som kommer från 

Australien indikerar en ökad förekomst, särskilt bland ungdomar, i förhållande till 

Nuvaxovid-vaccinet", avslöjar de. 
Coup de théâtre : la Suède suspend un vaccin approuvé par l'UE pour risque élevé de trouble 
cardiaque - Le courrier du soir (lecourrier-du-soir.com) 

https://t.me/covidvaccineadveffect/203895
https://t.me/covidvaccineadveffect/203833
https://t.me/EpochTV/7370
https://t.me/dr_judymikovitss/382
https://euroweeklynews.com/2022/11/03/sweden-covid-vaccine-nuvaxovid-increased-risk-myocarditis-and-pericarditis/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/november/vaccinationer-med-nuvaxovid-pausas-for-personer-30-ar-och-yngre/
https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-la-suede-suspend-un-vaccin-approuve-par-lue-pour-risque-eleve-de-trouble-cardiaque/
https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-la-suede-suspend-un-vaccin-approuve-par-lue-pour-risque-eleve-de-trouble-cardiaque/


 
Coronavaccinet Nuvaxovid stoppas – risk för biverkningar | GP 
 

https://t.me/covidvaccineadveffect/203816 

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

    David Icke stängdes av från 26 länder samtidigt.  

    Vem tog det beslutet? Vem har beslutat att miljontals människor i dessa länder inte får höra 

honom tala?  

    Jag vet en sak, det här kommer att slå tillbaka på ett spektakulärt sätt, på de människorna 

och fler kommer att söka efter sanningen, och nu med mer misstänksamhet och förståelse. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/203808 

 

När man avslöjar brott och behandlas som att man begått ett brott, styrs man av kriminella. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/203893 

Notering av mig: Dessa 26 länder är, enligt vad jag tidigare läst, de som är medlemmar i 

Schengen. Detta inkluderar Sverige. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    YLE NYHETER 
27.10 18:46 

    Covid-19 har inte varit den egentliga dödsorsaken i upp till 40 procent av de dödsfall 

som tillskrivs sjukdomen i Finland, enligt Sirkka Goebeler, chefsspecialist vid Institutet 

för hälsa och välfärd (THL).  
    Det innebär att de inte hamnar i Statistikcentralens officiella uppgifter som 

coronadödsfall.......... 
Finlands covid-dödssiffra kan överdrivas med 40%, säger THL | Nyheter | Yle Uutiset 
 
Finland Exposes Massive Covid Reporting Scandal: Nearly 40% of 'Covid Deaths' Were Fraudulent - 
Becker News 
 

Svensk artikel 
Peter Imanuelsen: Finska covid dödsfall fel rapporterades med över 60% under pandemin | Freebite 

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

 

https://www.gp.se/nyheter/sverige/coronavaccinet-nuvaxovid-stoppas-f%C3%B6r-personer-som-%C3%A4r-30-%C3%A5r-och-yngre-1.84620243
https://t.me/covidvaccineadveffect/203816
https://t.me/covidvaccineadveffect/203808
https://t.me/covidvaccineadveffect/203893
https://yle.fi/news/3-12668492
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/
https://freebite.se/peter-imanuelsen-finska-covid-dodsfall-fel-rapporterades-med-over-60-under-pandemin/


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

    Dr Mike Yeadon utmanar Jab (vaccin) ”Eliten” 

    Tidigare vicepresident för Pfizer Dr Mike Yeadon utmanar ut sina tidigare kollegor för 

brott mot mänskligheten, de avgår nu och försöker gömma sig, det här är enormt. 
https://t.me/Pandemic_WarRoom/93 

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

  Chefredaktör på British Medical Journal talar ut om covid-19-vaccinsäkerhetsproblem 

    FAKTA 

    I en intervju med tysk TV nyligen uttryckte chefredaktören på British Medical Journal Dr. 

Peter Doshi att "Våra äldre medier har inte gjort ett bra jobb med att ge balanserad täckning 

om vaccinerna." 

    Han betonade hur "vi inte får den information vi behöver för att göra bättre val och för att 

få en mer informerad förståelse för risk och nytta." 

    REFLEKTERAR ÖVER 
    Med så många forskare, läkare och publicerad peer-reviewed vetenskap som väcker oro, varför har 
inte dessa bekymmer kommunicerats ordentligt till medborgarna? 
    Varför har det varit en så stor kampanj för att censurera dessa farhågor och betrakta dem som en 
"konspirationsteori?" 
Varför har läkemedelsföretag inte släppt all data de samlat på sig under sina kliniska prövningar av 
covid-19-vacciner? 
Seniorredaktör på British Medical Journal talar ut om covid-19-vaccinsäkerhetsproblem 
(thepulse.one) 

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

    Detta gav mig en tår i ögat Det pågår en världsomspännande revolution och det beror 

på var och en av er. Var stolt över vad du har åstadkommit Lögner är bara lögner 

under en kort period, sanningen kommer alltid fram Vi håller inte längre linjen vi är 

LINJEN. Gud välsigne er alla 

Christine Anderson, Europa Parlamentariker  

https://t.me/covidvaccineadveffect/203739 

    Nyligen bjöd min uppskattade kollega Virginie Joron in den välkända franska 

tropikläkaren och vaccinationsexperten professor Christian Perronne till EU-

parlamentet för ett gemensamt evenemang med kollegor från #TeamFreedom.  
    Se mitt öppningstal i den senaste videon och upptäck hur otroligt stort intresset från 

medborgare, press och parlamentsledamöter var den kvällen. Fullt hus medan Corona-

berättelsen fortsätter att kollapsa och EU:s åklagare redan utreder. 

Christine Anderson, Europa Parlamentariker  

(Detta är en längre och bättre version av tidigare länk) 

https://t.me/christineanderson/752 

 

Här finns mer att läsa på svenska 
EU-politiker om covidtyranniet: ”En gigantisk lögn” – handlade om att ”bryta ner folket” – SwebbTV 

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

    Vi kommer inte att glömma 

https://t.me/faith_justice_truth/3070 

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

    Sedan massvaccinationskampanjerna mot covid-19 inleddes har ovanligt många 

människor dött plötsligt, och medicinska termer som ”sudden adult death” eller 

"plötslig vuxendöd" har sett dagens ljus.  

    Den 21 november släpps en dokumentär om fenomenet där vissa medverkande menar att 

regeringarna i förväg hade kännedom om att det som nu sker skulle ske. Filmen heter ”Died 

Suddenly” och beträder mark som tidigare har betraktats som konspirationsteorier.  

https://t.me/Pandemic_WarRoom/93
https://thepulse.one/2022/11/02/senior-editor-of-british-medical-journal-speaks-out-about-covid-19-vaccine-safety-concerns/
https://thepulse.one/2022/11/02/senior-editor-of-british-medical-journal-speaks-out-about-covid-19-vaccine-safety-concerns/
https://t.me/covidvaccineadveffect/203739
https://t.me/christineanderson/752
https://nyheter.swebbtv.se/eu-politiker-om-covidtyranniet-en-gigantisk-logn-handlade-om-att-bryta-ner-folket/
https://t.me/faith_justice_truth/3070


    Vi vill varna känsliga tittare för trailern som vi nu kommer att visa. 
Died Suddenly – The Documentary 

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

    Tamara Lich, en av arrangörerna bakom frihetskonvojen i Kanada i början av året, 

föll i tårar när hon vittnade inför kommissionen som utreder den kanadensiska 

regeringens användning av undantagslagar för att stoppa de fredliga protesterna.  

    Lich engagerade sig i frihetskonvojen på grund av alla de fruktansvärda konsekvenser som 

vaccintvånget orsakade. Folk tog livet av sig, blev instängda i sina bostäder och på vårdhem. 

Människor ”förlorade allt”, på grund av regeringens så kallade covidhantering........ 

(Mer finns att läsa, samt se i videon via länken) 
Covidterrorn i Kanada – Folk tog livet av sig, förlorade allt: ”Jag har tusentals människors tårar på 
mina axlar” – SwebbTV 

Notering av mig: Bra att utredningar görs, detta kanske leder till upprättelse och att få slut 

på covidterrorn i Kanada och att detta, i sin tur, kan bli ett prejudikat för övriga länder. 

Klaus Schwab har ju skrutit om att WEF (World Economic Forum) infiltrerat halva Kanadas 

regering. Så en förlust för honom och WEF här skulle kunna starta en våg av förluster och 

bakslag – förhoppningsvis. 

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

   

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

https://diedsuddenly.info/
https://nyheter.swebbtv.se/covidterrorn-i-kanada-folk-tog-livet-av-sig-forlorade-allt-jag-har-tusentals-manniskors-tarar-pa-mina-axlar/
https://nyheter.swebbtv.se/covidterrorn-i-kanada-folk-tog-livet-av-sig-forlorade-allt-jag-har-tusentals-manniskors-tarar-pa-mina-axlar/


    Nu när kongressutredningar är på gång, försöker Fauci att skylla på Kina för 

misslyckandena hur han hanterade mot covid-19.  

    Han säger att Kina gav honom "felaktig" information och "såg till att världen misslyckade" 

angående COVID-19-hanteringen.  

    Bra försök, utredningarna kommer att komma ikapp dig!!!!! 

https://t.me/naomirwolf/4083 

Notering av mig: Alla hantverkare som har kvalitet, inklusive läkare,borde förstå att man 

undersökte, tittar efter och lokaliserar det exakta problemet innan man verkställer en lösning. 

    Dessutom nämner han asymptomatisk (att man skulle bära på viruset utan att själv vara 

eller ha blivit smittad) vilket är ett påhittat tillstånd för att skrämmas. 

    Logiskt sett sker en av två saker då ett virus kommer in i en person; Endera hanterar 

immunförsvaret saken och dödar viruset, eller så misslyckas immunförsvaret och då blir man 

själv sjuk. Logiskt!  

    Har jag fel?   

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

    "Pfizer ljög. Vi vet det. Det råder ingen tvekan om det."  

    Robert F. Kennedy, Jr. om förekomsten och svårighetsgraden av biverkningar mot Covid-

19-vacciner, och varför de var förutsägbara, enligt Pfizers egna data. 

https://t.me/OracleFilms/1241 

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

    De mycket välrenommerade kardiologerna Aseem Malhotra, Storbritannien, och 

Peter McCullough, USA, anser att alla dödsfall av plötsligt hjärtstillestånd efter 

vaccinering med covidvaccin ska betraktas som orsakade av vaccinen tills motsatsen är 

bevisad. I detta filmcollage visas ett urval av unga idrottsmän och kända personer som avlidit 

av plötsligt hjärtstillestånd kort efter vaccineringen. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/479 

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

    Bill Gates anklagas för överlagt mord på en 23-årig man som dog efter injektion. 

Brottsanmälan har lämnats in till Indiens högsta domstol. De söker dödsstraff eftersom 

Bill Gates också dödade 8 kvinnliga barn genom otillåten prövning av HPV-vaccin i 

Indien. 

https://t.me/c/1626184334/803 

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

4/11-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    Remdesivir ökar risken för dödsfall med 3 % och njursvikt med 20 %, men den 

federala regeringen gav sjukhusen en bonus på 20 % om de skrev ut det. 

https://t.me/faith_justice_truth/3061 

Notering av mig: Det pågår just nu flera stämningar i USA för att man använt denna dödliga 

drog. Fauci visste att Remdesivir var dödligt eftersom han för några år sedan var involverad i 

en studie som fick avbrytas p.g.a. etiska skäl. 

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

    I en artikel så förordar tidningen The Atlantic en amnesti för alla de som utsatte 

jordens befolkning för övergrepp under Covidpandemin och menar att alla nu borde 

vända blad och se framåt istället. 
    Reaktionerna har varit våldsam ilska från flera av de människor som sett människor dö 

ensamma, barn som tvingats till munskydd, eller människor som blivit nerslagna om de 

protesterat mot att miljarder tvingats till att ta experimentella ”vacciner” för att få leva ett 

något så när normalt liv. 

    I sociala medier rasar många mot artikeln och kräver istället att ansvariga ställs till svars: 

https://t.me/naomirwolf/4083
https://t.me/OracleFilms/1241
https://t.me/lakaruppropetbmln/479
https://t.me/c/1626184334/803
https://t.me/faith_justice_truth/3061


Kongressledamot Troy Nehls skriver: 

    ”De tvingade dig avbryta begravningar och säga hejdå till nära och kära över Skype. Ingen 

pandemiamnesti. Ansvarsskyldighet”. 
Tidning uppmanar till ”pandemiamnesti” – folk rasar: ”I helvete heller”, ”Vi kräver rättvisa” – 
SwebbTV 

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

    Episode 192: Anthony William – Medical Medium, #1 NYT Best Seller, and 

Chronic Illness Expert  
Habits and Hustle: Episode 192: Anthony William – Medical Medium, #1 NYT Best Seller, and Chronic 
Illness Expert on Apple Podcasts 

Notering av mig: Vi behöver hitta nya väga att bota oss själva och skaffa oss kunskap för att 

förebygga sjukdom. Enligt uppgift finna alla Anthony Williams böcker översatta på svenska.  

 

Här kan ni hämta en fil där en mångårig läkare berättar, efter att ha läst Anthony Williams 

böcker, att detta var en ögonöppnare för henne. 
 
Klicka för att hämta 

IMG_9122.mov 
28,7 MB 

 

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

    Albertas premiärminister Danielle Smith planerar att göra det olagligt att 

diskriminera baserat på COVID Vaxx-status  
    "Jag vill bara ge dig en rättvis varning om att vi kommer att göra en seriös pivot i det 

avseendet ... Det här är en plats som är öppen för affärer. Det här är en plats som tror på 

frihet.” 

https://t.me/dr_judymikovitss/376 

 

    Albertas nya premiärminister förbjuder maskmandat från att återvända till skolor 

    "De skadliga effekterna av maskering på barns mentala hälsa, utveckling och utbildning i 

klassrumsmiljöer är väl förstådda ..." 
Albertas nya premiärminister förbjuder maskmandat från att återvända till skolor - LifeSite 
(lifesitenews.com) 
 

    Danielle Smith för att undersöka att bevilja tillbaka lön till regeringsanställda som 

sparkats på grund av COVID-injektions-mandat 

    "Jag vill att vi ska gå i bräschen för att gottgöra några av de skador som orsakats under de 

senaste två och ett halvt åren." 
Danielle Smith undersöker återbetalning av lön till regeringsanställda som sparkats på grund av 
COVID-jab-mandat - LifeSite (lifesitenews.com) 

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

    Ontario polisrepresentant erbjöd ursäkt till Freedom Convoy -ledare för Ottawa -

polisens bränsleräd i februari 
    En kontaktperson från Ontario Provincial Police bad om ursäkt till Freedom Convoy -

arrangörerna efter att Ottawa -polisen slog till mot bränsleplatsen i Coventry och berättade för 

dem att han och hans kollegor kände sig "förrådda" av Ottawa Police Service. 
Ontario polisrepresentant erbjöd ursäkt till Freedom Convoy -ledare för Ottawa -polisens bränsleräd i 
februari - LifeSite (lifesitenews.com) 

Notering av mig: Ovan fyra artiklar visar att det verkar finnas rejält med goda krafter och 

intentioner i det förövrigt, av Trudeau, förtryckta Kanada. 

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

https://nyheter.swebbtv.se/tidning-uppmanar-till-pandemiamnesti-folk-rasar-i-helvete-heller-vi-kraver-rattvisa/
https://nyheter.swebbtv.se/tidning-uppmanar-till-pandemiamnesti-folk-rasar-i-helvete-heller-vi-kraver-rattvisa/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-192-anthony-william-medical-medium-1-nyt-best/id1451897026?i=1000584836730&fbclid=IwAR2QHzGG4IEJZXd9fjA2FIPpCqngigaYkujyO6sjb1E-LxxBrObf-ZHnO-c
https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-192-anthony-william-medical-medium-1-nyt-best/id1451897026?i=1000584836730&fbclid=IwAR2QHzGG4IEJZXd9fjA2FIPpCqngigaYkujyO6sjb1E-LxxBrObf-ZHnO-c
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAeaIC54mg6wM6ZKaFzo1XI_x_hYGAe2t-rhpF-qu2K1JVr-3t2X2g0fn%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAtjLFnuXYwzxzvijezMc7dF1Z_3qg2EsLZSsykhA6mGl%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogE3juTGl5UkGz47V8I_o0sT02t7iHH9wkkBBBqJvV1JcSeBCLx7PzwzAYi9eux80wIgEAKgkC6AMA_1BrDfRSBPH-FgZaBPaDR-dqJgkQKII9ILYKh9g28z4vEisnSOg8vpO8XiiHDTDHkHVhAoNRRtnwcibeJ290Wvqo94Rgl9d6sKWpAQFuCciR1Tv_NY5AnXHUB8c8WxxZoQ%26e%3D1670086634%26fl%3D%26r%3D61BD9857-7C79-4084-95B6-A73A032F928A-1%26k%3D%24%7Buk%7D%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D3BC62F9A-A1DB-425A-A356-844838A53943%26p%3D51%26s%3DNNwMM7QgIWDCLfZrMq95lde309w&uk=J7_jo325n9BQL3O3y7dn5w&f=IMG_9122.mov&sz=28703642
https://t.me/dr_judymikovitss/376
https://www.lifesitenews.com/news/albertas-new-premier-bans-mask-mandates-from-returning-to-schools/?utm_source=digest-freedom-2022-11-02&utm_medium=email
https://www.lifesitenews.com/news/albertas-new-premier-bans-mask-mandates-from-returning-to-schools/?utm_source=digest-freedom-2022-11-02&utm_medium=email
https://www.lifesitenews.com/news/danielle-smith-to-investigate-granting-back-pay-to-govt-employees-fired-over-covid-jab-mandates/?utm_source=digest-freedom-2022-11-02&utm_medium=email
https://www.lifesitenews.com/news/danielle-smith-to-investigate-granting-back-pay-to-govt-employees-fired-over-covid-jab-mandates/?utm_source=digest-freedom-2022-11-02&utm_medium=email
https://www.lifesitenews.com/news/ontario-police-rep-offered-apology-to-freedom-convoy-leaders-for-ottawa-polices-fuel-raid-in-february/?utm_source=digest-freedom-2022-11-02&utm_medium=email
https://www.lifesitenews.com/news/ontario-police-rep-offered-apology-to-freedom-convoy-leaders-for-ottawa-polices-fuel-raid-in-february/?utm_source=digest-freedom-2022-11-02&utm_medium=email


 

           
    Nothing to see here. 

    UNICEF, WHO och Bill och Melinda Gates Foundation har, av läkare i Kenya, anklagats 

för att i hemlighet sterilisera miljontals kvinnor i Afrika efter att abortläkemedel upptäcktes i 

stelkramp 
https://t.me/c/1748616934/261 

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

    Upptäcktes i slutet av 1970-talet, det banbrytande läkemedlet ivermektin. Det har 

haft en omåttligt gynnsam inverkan för att förbättra livet och välfärden för miljarder 

människor över hela världen. 

https://t.me/c/1626184334/793 

Notering av mig: Ni som läser detta känner säkert till att ivermektin räddat livet på folk när 

det använts. 

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

    Aftonbladet 2/11-22 

    Covid 19-vaccinet Nuvaxovid riskerar att leda till hjärtmuskel- och 

hjärtsäcksinflammation. 

Nu stoppas vaccinet för alla personer under 30 år. 

– Risken är väldigt liten och man kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin, 

säger Sören Andersson på Folkhälsomyndigheten. 
Folkhälsomyndigheten stoppar covid 19-vaccinet Nuvaxovid (aftonbladet.se) 

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

    *SA: s aktivistadvokat Erin Richards säger övertygande bevis och Pfizers egna data 

visar att det ljög genom att hävda att Covid-vaccinet var "säkert och effektivt" 

    Även om bevisen ökar för att visa att mRNA Covid -vacciner kan ha gjort mer skada än 

nytta, är den populära berättelsen så djupt förankrad att det fortfarande krävs mod att 

offentligt ifrågasätta den. Med tanke på risken att hon kommer att betecknas som en 

konspirationsteoretiker vill Adv Erin Richards att sanningen om Covid -vacciner ska avslöjas 

av domstolarna. Aktivistadvokaten tillbringade veckor med att forska innan han gick med på 

https://t.me/c/1748616934/261
https://t.me/c/1626184334/793
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/693VRO/fhm-stoppar-vaccin


att leda en high court-åtgärd för att bevisa att Pfizer-jabbar som gavs till miljontals 

sydafrikaner varken var "säkra" eller "effektiva" som nationen kontinuerligt fick höra. 
Erin Richards säger övertygande bevis och Pfizers egna uppgifter visar att det ljög (biznews.com) 

Notering av mig: En intervju med Erin finns via länken ovan. 

 

*SA = Sydafrika 

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

    Nu påpekar Malcolm Roberts, en australisk politiker, att två naturliga experiment 

har inträffat nyligen. Användningen av fossila bränslen minskade kraftigt under en 

period 2008/9 & igen 2020.  
    I båda fallen. Atmosfäriska CO2-koncentrationer fortsatte sin stadiga mars uppåt. Bortsett 

från frågan om hur mycket CO2 bidrar till att höja yttemperaturerna borde ökningstakten ha 

dämpats om mänsklig aktivitet varit en viktig drivkraft. Det verkar inte vara det. 

https://t.me/DrMikeYeadon/731 

Notering av mig: Detta är utanför det jag brukar ha med i detta dokument. Men det är 

intressant eftersom det är samma skräckmakare som ligger bakom Klimatskrämseln som 

Plandemin. 

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

    "Det är ett bedrägeri": Dr. Harvey Risch avslöjar att undertryckandet av 

Hydroxychloroquine under den falska förevändningen att det är genotoxiskt var en av 

de största lögnerna vi har fått höra. Detta "ledde till hundratusentals onödiga dödsfall." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/202845 

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

    VISSELBLÅSARFALL: 

    DOMARE SKA BESLUTA OM PFIZERS KLINISKA PRÖVNINGAR SKA 

AVFÄRDAS MED ANKLAGELSER OM "UNDERLÅTENHET ATT RAPPORTERA 

DELTAGARNAS DÖDSFALL" OCH "TILLVERKNING" AV DATA 

    Den oberoende journalisten Kyle Becker, tidigare producent och författare på Fox News 

och tidigare chefredaktör för Bizpac Review, rapporterar att det som hittills kan vara den 

enskilt bästa chansen för allmänheten att avslöja bedrägerier i kliniska prövningar i 

utvecklingen av Pfizers COVID-vaccin nu är i händerna på en domare. Fallet är viktigt, för 

även om COVID-vaccintillverkare åtnjuter oöverträffad immunitet från stämningar för 

produkter som säljs under FDA Emergency Use Authorization, är sådan immunitet ogiltig så 

snart bedrägeri har bevisats. 
Domare ska besluta om man ska avvisa Pfizers visselblåsarfall för kliniska prövningar som anklagar 
"underlåtenhet att rapportera deltagarnas dödsfall" och "tillverkning" av data, eller flytta till 
Discovery | Coronavirus Nyheter (wordpress.com) 

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

    Margaretha Skantze, tidigare producent vid Sveriges Radio under drygt 20 år, dramaturg 

vid Stockholms Stadsteater och utgivare av flera historiska fackböcker, anser att EU-

kommissionens avtal med Pfizer är den största korruptionsskandalen i mänsklighetens 

historia.  

    Skantze har mejlat Sveriges 21 EU-parlamentariker. Upprinnelsen är de många skandalösa 

uppgifter som framkommit i spåren av utskottet COVI:s utfrågning av Pfizers representant 

Janine Small den 10 okt 2022. Sveriges representanter i COVI-utskottet är Charlie Reimers 

(SD) och Carina Ohlsson (S). 

https://t.me/lakaruppropetbmln/473 

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

    Folkhälsomyndigheten har under två år låtit bli att agera på besked om att PCR- 

metodiken inte är lämplig att använda för diagnos av Covid-19. Som en följd har 

https://www.biznews.com/health/2022/10/28/erin-richards
https://t.me/DrMikeYeadon/731
https://t.me/covidvaccineadveffect/202845
https://muckrack.com/kyle-becker/bio
https://beckernews.com/exclusive-a-judge-is-about-to-rule-on-pfizergate-case-to-hold-big-pharma-accountable-for-covid-vaccine-fraud-47575/
https://coronanews123.wordpress.com/2022/10/31/judge-to-decide-whether-to-dismiss-pfizer-clinical-trials-whistleblower-case-charging-failure-to-report-participant-deaths-and-fabrication-of-data-or-move-to-discovery/
https://coronanews123.wordpress.com/2022/10/31/judge-to-decide-whether-to-dismiss-pfizer-clinical-trials-whistleblower-case-charging-failure-to-report-participant-deaths-and-fabrication-of-data-or-move-to-discovery/
https://coronanews123.wordpress.com/2022/10/31/judge-to-decide-whether-to-dismiss-pfizer-clinical-trials-whistleblower-case-charging-failure-to-report-participant-deaths-and-fabrication-of-data-or-move-to-discovery/
https://t.me/lakaruppropetbmln/473


massvaccinationskampanjen rullats ut där tusentals svenskar har fått skador i varierande grad. 

Vi ringde upp ansvariga inom Folkhälsomyndigheten för att fråga varför man inte har ändrat 

sina rekommendationer. 

(Kan höras från 06:30 i länken nedan) 
Swebbtv nyheter 31 oktober 2022 - Swebbtv 

Notering av mig: Så här stod det på FHMs hemsida från juli 2020 och c:a 1,5 år framåt. Jag 

kan idag inte hitta det, men har en skärmdump på det. 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med 
förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför 
kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Trots att covid-pandemin i princip är över så vill de amerikanska myndigheterna och 

Vita huset införa vaccinering varje år av covidvaccinen. Något som den kände läkaren 

Robert Malone menar är direkt skadligt och att det handlar om att maximera sina 

vinster för vaccinbolagen som skurit guld med smörkniv det senaste åren.  
    Han har själv arbetat på influensaföretag så han vet vad som sägs på dessa möten, säger han 

i en intervju. 

    Även att ta influensavaccin varje år är en bluff som kan vara skadlig. 

Malone: Detta har ”inget med vetenskap att göra”, det handlar om att ”bygga en marknad” – 

SwebbTV 

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

    De svenska mainstreammediernas ukrainabevakning sågades i en rapport från 

Institutet för mediestudier. 
    Källkritiken har varit undermålig och bland annat har okända twitterkonton använts som 

källor till nyhetsbevakningen. 

    Ryska källor har helt avfärdats som propaganda och informationen har filtrerats i flera steg. 

Trots sina enorma skattebidrag på nästan 9 miljarder kronor har 90% av rapporteringen inte 

skett från Ukraina utan från Sverige. 

    – Studien visar att det finns stora problem när det gäller källkritiken, säger Gunnar Nygren, 

professor emeritus i journalistik och en av rapportförfattarna, till SVT Nyheter. 
Källkritik & krig - (mediestudier.se) 

Notering av mig: Det är inte bara Plandemin det förvrängs och ljus om! 

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

    Dr. Peterson Pierre presenterar 

    Detox från Spike Proteins: Så här gör du, på under två minuter 

https://t.me/dr_judymikovitss/366 

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

    TD *Martin Conway fick sitt injektion genom sin skjorta idag och det gjorde Sadiq Khan 

också nyligen. Båda fick sina injektionet med hatten fortfarande på. Så här dumma tror de att 

de flesta människor är. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/202633 

Notering av mig: Se bilden via länken 

 

* Martin Conway (Irish politician) 

* Sadiq Aman Khan  (British politician) 

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

    SOVEREIGN SOLUTIONS med Reiner Fuellmich fredag 28 okt REINER 

FUELLMICH / BYGGER NYA SYSTEM OCH VARFÖR VARJE PERSON RÄKNAS     
    Diskussion om LÖSNINGAR för människor som är redo att lämna tyranniska system som 

tjänar till att utnyttja oss ekonomiskt, känslomässigt och genom medicinsk kontroll. Vänligen     

https://swebbtv.se/w/dNfH9tMoZMDx6oCaKQtuys
https://nyheter.swebbtv.se/malone-detta-har-inget-med-vetenskap-att-gora-det-handlar-om-att-bygga-en-marknad/
https://nyheter.swebbtv.se/malone-detta-har-inget-med-vetenskap-att-gora-det-handlar-om-att-bygga-en-marknad/
https://mediestudier.se/publikationer/kallkritik-krig/
https://t.me/dr_judymikovitss/366
https://t.me/covidvaccineadveffect/202633


    DELA för att sprida medvetenhet och Reiners nya EXCHANGE-initiativ. 
SOVEREIGN SOLUTIONS with Reiner Fuellmich Friday Oct 28 (rumble.com) 

Notering av mig: I denna intervju med Fuellmich berättar han en del nya saker som kan vara 

av värde att veta.  

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

https://t.me/dr_judymikovitss/366 

 

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

    Kära medborgare,  

    Mitt ihärdiga arbete i EU-parlamentet och dess utskott verkar nu vara en nagel i ögonen på 

vissa spelare i bakgrunden. I dagens inlägg vill jag därför för första gången offentliggöra de 

juridiska strider jag har utkämpat med YouTube i senaste veckorna för att rädda mitt MEP-

konto där från godtycklig censur och permanent radering.  

    För cirka 6 veckor sedan publicerade jag på YouTube min video från den officiella EU-

COVID specialkommittén, där jag tillsammans med mina kollegor från #TeamFreedom satte 

representanten för AstraZeneca under så stor press genom att ställa frågor, att förutom ändlös 

stamning inget mer kunde höras av henne. Därmed trampade jag förmodligen några av 

bakgrundsskådespelarna alldeles för mycket på tårna:  

    Bara några dagar senare raderades videon plötsligt från YouTube. Anledning: påstådd 

"medicinsk desinformation". Samtidigt fick jag en första varning och fick inte lägga upp 

något nytt innehåll på min kanal på en vecka. 

    Kort därefter "upptäcktes" en annan, redan något äldre video från EU-COVID 

specialkommittén och även den var raderad för så kallad "medicinsk desinformation", inkl. 

2:a varningen och postningsförbud i 14 dagar.  

    Nu informerade YouTube mig om att de skulle ta bort mitt konto helt och permanent om de 

hittade ytterligare en "olämplig" video på min kanal.  

    Vid det här laget var jag tvungen att aktivera mina advokater. YouTube beordrades att 

återställa videorna i båda fallen, samt dra tillbaka varningarna. Dessutom bör YouTube 

avslöja sina definitioner av "medicinsk desinformation".     

    Nu blev det riktigt spännande. Två dagar efter att det första advokatbrevet kom till 

YouTube var helt plötsligt – och som genom ett trollslag – motsvarande video tillbaka online 

och den tillhörande varningen försvann.  

    Några dagar senare, direkt efter ankomsten av det andra advokatbrevet, fanns då även den 

andra videon tillgänglig igen och den andra varningen drogs också tillbaka.  

    Det är intressant att YouTube inte har kommenterat denna händelse förrän idag. Ingen 

förklaring, ingen ursäkt, ingen information. Från utsidan ser allt ut som om ingenting 

någonsin hade hänt. Endast genom de uppenbart olika visningssiffrorna mellan tyska och 

engelska versioner kan man fortfarande känna igen att de tyska versionerna av dessa videor 

måste ha blockerats under tiden. Men det var inte slutet på historien.  

    Den 19.10.2022 kom videon från den senaste presskonferensen av #TeamFreedom. Pfizers 

vd Albert Bourla hade tidigare vägrat att ställa upp inför specialkommittén, sms-meddelanden 

mellan honom och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hade försvunnit, och 

EU:s åklagarmyndighet hade börjat utreda EU:s vaccinavtal. [ 

Resultat: YouTube blockerade omedelbart hela videon från presskonferensen och  

varnade mig igen för ett påstått "brott mot communityns riktlinjer", inklusive ett nytt 

postningsförbud.  

    Redan innan ett tredje brev från mina advokater nådde företaget hade videon från 

presskonferensen lagts tillbaka online över en natt och den tillhörande varningen hade tagits 

bort.  

https://rumble.com/v1qbj0d-sovereign-solutions-with-reiner-fuellmich-friday-oct-28.html
https://t.me/dr_judymikovitss/366


    Dessa flertal blockeringar och hot kommer förmodligen inte att vara en slump. Speciellt 

eftersom de började precis i det ögonblicket, när AstraZenecas representant totalt 

misslyckades vid specialkommittén, började den officiella Corona-berättelsen genom politik 

och media att kollapsa. 

Christine Anderson, Europa Parlamentariker (AfD) 
https://t.me/christineanderson/747 

Notering av mig: Jag har ovan översatt för de som kanske har lite problem med engelska. Ni 

andra kan läsa originalet via länken. 

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

    Matt Le Tissier, före detta professionell fotbollsspelare i England, har tidigt rest tvivel 

över covidvaccinen.  

    I en debatt anordnad av GB Unites är han starkt kritisk till media, om de agerat rätt hade 

krisen varit över för 2,5 år sedan och de har vänt alla vaccinskadade ryggen. Han berättar 

också om att han aldrig någonsin under sin 17-åriga proffskarriär, vare sig under matcher eller 

på träning, var med om att någon fick hjärtstillestånd. 
https://t.me/lakaruppropetbmln/471 

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

    ”Solidaritetsargumentet för massvaccineringen var falskt – så vem ska nu ställas till 

svars?” 

    Från självaste Pfizer har vi nu fått det svart på vitt: man visste att vaccinerna inte skyddade 

mot smittspridning när de lanserades. Miljoner människor lät dock vaccinera sig främst på 

grund av det skyhöga sociala tryck man utsattes för genom solidaritetsargumentet och har 

därmed riskerat fruktansvärda biverkningar - men nu hävdar plötsligt de ansvariga att detta 

absoluta argument aldrig egentligen var centralt. Det skriver journalisten Per Shapiro. 
"Solidaritetsargumentet för massvaccineringen var falskt – så vem ska nu ställas till svars?" – Nya 
Dagbladet 

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

    Vaccinaffärer: Denna korruptionsjägare utreder mot Von der Leyen & Co. 

Det blir tajt för Ursula von der Leyen. Europas främsta korruptionsjägare Laura 

Kövesi jagar alla dem som har registrerat läkemedelsaffärerna i miljardklassen kring 

coronavaccinationen. 

    Orädd. Så beskrivs Kövesi. Och det måste vara så, med tanke på de mäktiga motståndare 

som de har öppnat jakten på. "Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) bekräftar att den 

genomför en pågående utredning av inköp av covid-19-vacciner i Europeiska unionen. Denna 

exceptionella bekräftelse beror på det extremt höga allmänintresset. Inga ytterligare detaljer 

kommer att släppas just nu", skriver myndigheten. Det som döljer sig bakom detta budskap 

får förmodligen också Ursula von der Leyen att darra. 
Vaccinaffärer: Denna korruptionsjägare utreder Von der Leyen & Co|. Exxpress 

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

    Elon Musk säger att konton avstängda av "mindre" skäl kommer att "befrias från 

Twitter-fängelset" 
Musk Says Accounts Suspended for ‘Minor’ Reasons Will Be ‘Freed From Twitter Jail’ (ntd.com) 

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

    U.S. MILITÄR TESTAS NU FÖR AIDS  
    Advokat Todd Callender: ”De lade i tre HIV-proteiner i dessa injektioner och gav världens 

vaccininducerad *AIDS DOD-databasen rapporterar en 500% ökning av HIV 2021.  

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

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

vaccinstatus. 

https://t.me/Assange_Wiki/473 

https://t.me/christineanderson/747
https://t.me/lakaruppropetbmln/471
https://nyadagbladet.se/debatt/solidaritetsargumentet-for-massvaccineringen-var-falskt-sa-vem-ska-nu-stallas-till-svars/?fbclid=IwAR3CzMYi57x14f0gO78uZOyeLAswAy5SeV7Ai3gU1IpIz57c2Tb4HHKG3r4
https://nyadagbladet.se/debatt/solidaritetsargumentet-for-massvaccineringen-var-falskt-sa-vem-ska-nu-stallas-till-svars/?fbclid=IwAR3CzMYi57x14f0gO78uZOyeLAswAy5SeV7Ai3gU1IpIz57c2Tb4HHKG3r4
https://exxpress.at/impfstoff-deals-diese-korruptions-jaegerin-ermittelt-gegen-von-der-leyen-co/
https://www.ntd.com/musk-says-accounts-suspended-for-minor-reasons-will-be-freed-from-twitter-jail_864098.html?utm_medium=NTD&utm_source=telegram
https://t.me/Assange_Wiki/473


Notering av mig: Nya bevis! 

 

*AIDS =  Acquired ImmunoDeficiency Syndrome 

               Förvärvat immunbristsyndrom 

 

*Masspektrometri = en teknik för att separera joner i gasfas från varandra utifrån deras 

förhållande mellan massa och laddning. Separationen sker på olika sätt i olika typer 

av masspektrometrar, men baserar sig alltid på att jonerna förs genom ett magnetiskt fält, 

ett elektriskt fält, eller en kombination av de två. Masspektrometri är en vanlig teknik för 

kvalitativ och kvantitativ analys inom analytisk kemi. 

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

    Italien häver förbudet mot ovaccinerad vårdpersonal, tillåter avstängd personal att 

återvända 
Italien häver förbudet mot ovaccinerad vårdpersonal, tillåter avstängd personal att återvända 
(ntd.com)     

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

    Kehrwoche i Kanada: Albertas premiärminister sparkar hälsoinstitution och säger 

upp WEF-kontrakt   

    ”Varför i hela friden har vi något med World Economic Forum att göra? Det måste få ett 

slut." "Jag tror att Alberta Health Services är roten till många av de problem vi har haft....   

Det är inte en institution jag vill behålla." 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/517 

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

    EX PHARMAS SÄLJARE GWEN OLSEN TALAR SANNING - PHARMA VILL 

INTE BOTA DIG 

    Efter femton år som läkemedelsrepresentant varnar Gwen Olsen för ”Big Pharmas” 

läkemedelsgift och förklarar hur de inte botar utan används för att hålla dig sjuk och för att 

kunna göra upprepade affärer med dig.  

    Författare till boken ”Confessions of a Rx Drug Pusher”. 
Ex Pharmas säljare Gwen Olsen talar sanning - Pharma vill inte bota dig (bitchute.com) 

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

    För er som inte hunnit se ”The Real Fauci” 

Denna länk funkar 25/10-22 

Del 1 
The Real Anthony Fauci (Documentary) (bitchute.com) 

Del 2 
The Real Anthony Fauci – Part 2 - Robert F. Kennedy Jr (bitchute.com) 
 
Både del 1 & 2 
The Real Anthony Fauci (therealanthonyfaucimovie.com) 

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

Läkaruppropet: 

    Folkhälsomyndigheten har en del att svara på, då denna studie visar att Pfizers och 

AstraZenecas vaccin har negativ effekt mot sjukhusinläggning och död efter 2-3 mån. 

Med andra ord, vaccinen ÖKAR efter denna tid sjukhusinläggning och död. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/467 

    Oxford-studie finner negativ vaccineffektivitet mot Covid-sjukhusvistelse och död 
Oxford-studie finner negativ vaccineffektivitet mot Covid-sjukhusvistelse och död - den dagliga 
skeptikern (dailysceptic.org) 

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

https://sv.wikipedia.org/wiki/Masspektrometer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriskt_f%C3%A4lt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Analytisk_kemi
https://www.ntd.com/italy-lifts-ban-on-unvaccinated-health-care-workers-allows-suspended-personnel-to-return_863862.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-10-29&src_cmp=2022-10-29&utm_medium=email
https://www.ntd.com/italy-lifts-ban-on-unvaccinated-health-care-workers-allows-suspended-personnel-to-return_863862.html?utm_source=newsletter&src_src=newsletter&utm_campaign=2022-10-29&src_cmp=2022-10-29&utm_medium=email
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/517
https://www.bitchute.com/video/uq3s0LPvQIj3/
https://www.bitchute.com/video/aYBcVWi1AHha/
https://www.bitchute.com/video/ZGNgvugn0Hn4/
https://www.therealanthonyfaucimovie.com/viewing/
https://t.me/lakaruppropetbmln/467
https://dailysceptic.org/2022/10/29/oxford-study-finds-negative-vaccine-effectiveness-against-covid-hospitalisation-and-death/
https://dailysceptic.org/2022/10/29/oxford-study-finds-negative-vaccine-effectiveness-against-covid-hospitalisation-and-death/


    Senator Malcolm Roberts, Australien:  

Vetenskapens hastighet och pengarnas hastighet är samma saker "Pfizer-

vaccininjektionen testades aldrig för att se om den skulle förhindra smittspridning, 

ALDRIG TESTAD!" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/202204 

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

    Hur influensan döptes om...  

    Den största bluffen i mänsklighetens historia! 

https://t.me/c/1626184334/725 

Notering av mig: En intressant liten film.  

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

    Nürnberg 2: "Alla inblandade i detta syndikat borde ställas inför rätta 

    "Konspiratörer:  

• WEF (World Economic Forum)och associerade politiker  

• Gates Foundation  

• CEPI - grundat av Gates  

• WHO  

• Wellcome Trust  

• Rockefeller Foundation 

 • CCP  

• GAVI  

• Eco Health Alliance  

• CDC, NIH, FDA, tillsynsmyndigheter över hela världen  

• Vaccintillverkare  

• Företagsmedia & storteknologi  

• Sjukhussystem”  

Dr. Peter McCullough: "Detta är ett brott av en världsomspännande global omfattning... Alla 

inblandade i detta syndikat borde ställas inför rätta."  

https://t.me/dr_judymikovitss/359 

 

Syndikat = Sammanslutning mellan självständiga företag med gemensam 

försäljningsorganisation som fördelar inkommande order mellan medlemmarna. 

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

    Ovanligt många blir sjuka och dödligheten ökar kraftigt: ”Vi förstår inte varför” 

    Ovanligt många människor blir sjuka i Norge. I alla möjliga åkommor. Och man förstår 

inte varför, uppger NRK. Samtidigt ökar dödligheten kraftigt, på ett delvis ”oförklarligt” sätt. 

Den kraftiga överdödligheten syns i flera europeiska länder, skriver tidningen. 
Ovanligt många blir sjuka och dödligheten ökar kraftigt: ”Vi förstår inte varför” – SwebbTV 

Notering av mig: Bra att NRK rapporterar! 

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

    E-mail visar: CDC pressade FDA att godkänna COVID-boosters utan kliniska 

prövningar 

    Centers for Disease Control and Prevention pressade amerikanska tillsynsmyndigheter att 

släppa igenom COVID-19-boosters utan kliniska prövningsdata, enligt e-postmeddelanden 

som erhållits av Judicial Watch. 
Bombshell-e-postmeddelanden: CDC pressade FDA att godkänna COVID-boosters utan kliniska 
prövningar • Barns hälsoförsvar (childrenshealthdefense.org) 

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

    ”Mitt största bekymmer med dessa bebisar är *VAIDS; Dessa barn har inte ett 

normalt immunförsvar. Det är en jävla katastrof" Dr James Thorp;  

https://t.me/covidvaccineadveffect/202204
https://t.me/c/1626184334/725
https://t.me/dr_judymikovitss/359
https://www.nrk.no/osloogviken/flere-blir-syke-og-dor-_-lege-slar-alarm-1.16153563
https://nyheter.swebbtv.se/ovanligt-manga-blir-sjuka-och-dodligheten-okar-kraftigt-vi-forstar-inte-varfor/
https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-fda-authorize-covid-vaccine-boosters-et/
https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-fda-authorize-covid-vaccine-boosters-et/


    Det är stor skillnad mellan barn som fötts av vaccinerade mammor och ovaccinerade 

mammor. Dessa barn riskerar att dö av autoimmun sjukdom, av blodproppar, av hjärtarytmi, 

cancer och av opportunistisk infektion. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/202100 

 

*VAIDS = Vaccine induced Acquired ImmunoDeficiency Syndrome 

                 Vaccininducerat förvärvat immunbristsyndrom 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    En medlem av FDA Vax Panel sa idag... "Vi dödar fler människor än vi räddar med 

injektionerna" 

https://t.me/DrDavidMartin/686 

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

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

    Robert F Kennedy Jr avslöjar Anthony Fauci som en industricharlatan 
Robert F Kennedy Jr avslöjar Anthony Fauci som en industricharlatan – Freebite 

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

28/10-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

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

    När du tvingas välja mellan att värme eller mat i vinter, kom ihåg detta. 

https://t.me/Assange_Wiki/470 

Notering av mig: Jag tar med detta trots att det är lite utanför det jag brukar rapportera. 

Denna Ursula Von Der Leyen är samma person som just nu utreds angående inköp av 

värdelösa injektioner. Hur skulle hon kunna ha omdöme i andra frågor när det är noll i fråga 

om hennes koppling till Pfizer? 

Jag tycker att detta spektakel ser ut som om det var Eurovision song contest. Inget ont menat 

om musiktävlingen! 

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

    Dr Charles Hoffe: "Det här vaccinet har varit det mest förödande skadliga 

medicinska ingreppet i historien"  

    "OpenVAERS från USA visar 1,4 miljoner vaccinskador, 31 000 dödsfall, 58 000 personer 

permanent funktionshindrade. Hippokratiska eden är "Gör ingen skada." Och skadorna från 

dessa är förödande." Och underrapporteringsfaktorn för alla dessa siffror är någonstans mellan 

1% och 10%. 

https://t.me/dr_judymikovitss/357 

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

    THE GREAT RESET IN A NUTSHELL - BANNED VIDEO 

https://t.me/c/1626184334/718 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/202100
https://t.me/DrDavidMartin/686
https://freebite.se/robert-f-kennedy-jr-avslojar-anthony-fauci-som-en-industricharlatan/
https://t.me/Assange_Wiki/470
https://t.me/dr_judymikovitss/357
https://t.me/c/1626184334/718


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

OBS AFTONBLADET! 
 

    Tog vaccinet – borta ett halvår 

    Norske skidskytten Sivert Bakken, 24, har inte kunnat träna på snart ett halvår. 

Anledningen: Bakslag efter covid-vaccinet. 

– Det blev bara värre och värre, säger han till TV2. 
Skidskytten Sivert Bakken borta efter covid-vaccinet (aftonbladet.se) 

 
 (3) Facebook 

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

    Peruansk domstol utser Bill Gates, Rockefeller och Soros som kriminell elit ansvarig 

för Covid-19  
    Enligt den argentinska nyhetsreportern Veronic Ressia sa domstolen att det inte finns något 

sätt att de skulle ha kunnat förutsäga pandemin så exakt (Event 201) utan att ha detaljerad 

kunskap i förväg.  

    "Det hela är mycket misstänkt eftersom de i den här övningen vid John Hopkins University 

till och med hade planerat hur de skulle räkna antalet personer och hur de skulle hantera 

media." 

https://t.me/c/1521277324/1770 

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

    Den holländska parlamentsledamoten Rob Roos:  

    -EU-kommissionens ordförande Ursula Von Der Leyen förhandlade med Pfizer i 

hemlighet.  
    "Den europeiska åklagaren har nu inlett en utredning om potentiellt bedrägeri med 

skattepengar. Har kommissionen följt reglerna? Kommentarer från hälsodirektören och 

https://www.tv2.no/sport/har-ikke-trent-pa-fem-maneder-etter-vaksinen/15215483/
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/P44KwJ/skidskytten-sivert-bakken-borta-efter-covid-vaccinet
https://www.facebook.com/charlie.ostrom.18/posts/pfbid02Y2VZiVTAtCW3Eq2xKpVPfjdjCWtkLmMdQRPtUej35bcVcx4CgRq2e2SWsmh8bqQul
https://t.me/c/1521277324/1770


chefsförhandlaren väcker tvivel om detta. Glöm en utredning, varför inte bara gå till offentlig 

arrestering? Hon erkände öppet att hon bryter mot reglerna. Ursula gör bakdörrsaffärer och 

det är därför hon inte vill publicera texterna. Båda kvinnorna uppträder kriminellt.” 

https://t.me/News_3Dto5D/6249 

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

    Dr. Pam Popper har lämnat in en federal stämningsansökan mot Ralph Baric, Peter 

Daszak och EcoHealth Alliance  
    "Vi lämnade in en Toxic Tort mot dem och hävdade att de släppte lös den här saken 

(viruset) på mänskligheten och som ett resultat av det är det 6,5 miljoner som dog av detta 

virus. En fördel vi hade var en whistleblower som kom ut från EcoHealth och gav oss många 

av sina dokument vilket var till stor hjälp." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/201686 

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

    Vi har sedan länge tjatat om att överdödligheten ökat sedan vaccinationen inleddes. 

Nu börjar etablerad media att vakna. I Norges statsradio NRK rapporterar läkaren 

Jørn Einar Rasmussen, ord för Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin, att de ser 

ett förhöjt  patientflöde och som inte har med covid att göra. Det går inte att peka ut 

några speciella tillstånd som står för ökningen. 

    I reportaget tas också upp den höga överdödligheten både i Norge, som är > 10 %, och 

Europa. Bilden visar dödligheten i aug -22, och även Sverige hade då en överdödlighet (5-10 

%). 

https://t.me/lakaruppropetbmln/464 

 
Flere blir syke og dør – lege slår alarm – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio 

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

    Ersättningar för covidvaccinskador kan 2023 nå över en halv miljard kr i Australien 
Ersättningar för covidvaccinskador kan 2023 nå över en halv miljard kr i Australien – Freebite 

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

    Äntligen börjar det!  

  EU:s åklagarmyndighet har inlett en officiell utredning om Corona-vaccinkontrakten ‼  
    Tydligen börjar det tryck som jag och mina mina kollegor från TeamFreedom har byggt 

upp under de senaste månaderna i EU-COVID-Special-Committee ge resultat.  

    Det börjar bli otäckt för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och hennes 

kompis, toppchefen Albert Bourla - VD för läkemedelsjätten PFIZER. Vi minns: PFIZER-

chefen Bourla vägrade, redan för 14 dagar sedan, att delta i EU:s specialkommitté. Dessutom 

försvann viktiga SMS mellan honom och von der Leyen som hänvisade till kontrakten.  

    Nu kommer också en affär på 1,8 miljarder vaccindoser från Biontech/Pfizer värd 

uppskattningsvis 35 miljarder euro i fokus.  

    Jag kommer att fortsätta driva framåt och återkomma till er så snart jag har någon ny 

information.  

Din, Christine Anderson, MEP (AfD) 

https://t.me/christineanderson/744 

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

    Biden-vaccinteamet undrar varför meddelandet om "vaccinera sig" inte får dragning 

hos en orolig allmänhet.  
    Kanske är det skadorna, funktionshinder och dödsfall som dämpar den sista entusiasmen att 

"vaccinera sig". Dags för vax-teamet att berätta sanningen för Amerika. 

https://t.me/PeterMcCullough/2545 

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

https://t.me/News_3Dto5D/6249
https://t.me/covidvaccineadveffect/201686
https://t.me/lakaruppropetbmln/464
https://www.nrk.no/osloogviken/flere-blir-syke-og-dor-_-lege-slar-alarm-1.16153563
https://freebite.se/ersattningar-for-covidvaccinskador-kan-2023-na-over-en-halv-miljard-kr-i-australien/
https://t.me/christineanderson/744
https://t.me/PeterMcCullough/2545


    Högsta domstolen i New York har beslutat att alla offentliganställda som avskedats 

för att de inte vaccinerat sig mot covid-19 ska få tillbaka sina jobb.  
    Domstolen konstaterar att vaccinen varken hindrar någon från att smittas med viruset eller 

från att överföra smittan vidare till någon annan. 

     Vidare beslutar HD att de anställda har rätt till den lön de blev av med i samband med att 

de sparkades och man är tydliga med att poängtera att deras grundläggande rättigheter har 

kränkts. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/462 

 
ViewDocument (state.ny.us) 

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

    Aleris skickade hem ovaccinerade. Kommunal stämmer företaget 

    Tre anställda på Aleris Närsjukhus som vägrat att vaccinera sig har blivit avstängda från 

jobbet utan lön. 

    Nu stämmer Kommunal företaget till Arbetsdomstolen. 

    – Det här är ett jätteviktigt mål. Det handlar om vad arbetsgivare kan kräva av alla oss som 

arbetar, säger Anne Alfredsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som driver målet. 
Aleris skickade hem ovaccinerade – Kommunal stämmer företaget – Kommunalarbetaren 
 

https://t.me/lakaruppropetbmln/461 

 

Kan jag bli tvingad att vaccinera mig? 

(Fler frågor och svar finns via länken) 
Vaccin mot covid-19 – det här gäller på jobbet – Kommunalarbetaren (ka.se) 

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

    Vilken märklig kommentar från Dr Christian Drosten. Han är uppfinnaren av den 

(perverterade) PCR-baserade diagnostiken. Det låter som att han säger att positiva 

testfrekvenser stiger och sjunker, men dödligheten av alla orsaker är omärklig?  

Mike Yeadon 

https://t.me/DrMikeYeadon/706 

Notering av mig: Christian Drosten har nog sina tankar någon annan stans, han vet nog om 

att stämning mot honom håller just nu på att förberedas. Han vet också att stora delar av 

befolkningen känner till att han inte är en riktig professor.  

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

    Madrid återbetalar 1,7 miljoner euro i olagliga lockdown-böter 
Madrid återbetalar 1,7 miljoner euro i olagliga lockdown-böter - NewsVoice 

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

    En undersökning av tillverkarna av "vaccin" har inletts i Irland. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/201275 

 

    Mer om detta 

    En bedrägeriutredning är nu öppnad mot företaget Pfizer som en grupp lyckats tvinga fram 

därav Journalisten Andy Heasman och Darragh O’Flaherty som har kämpat för att få 

rättsväsendet att lyssna och gå med på att utreda deras anklagelser mot Pfizer gällande 

bedrägeri. 

    – De var faktiskt tämligen oroade över den information vi gett dem angående ett pågående 

bedrägeri av läkemedelsbolaget Pfizer i vårt land, förklarar O’Flaherty i en intervju. 
Irland: Bedrägeriutredning mot Pfizer öppnad - FrihetsNytt 

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

https://t.me/lakaruppropetbmln/462
https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=lSCD/VVp5ButOxtfdQ4Adw==
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https://t.me/DrMikeYeadon/706
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https://t.me/covidvaccineadveffect/201275
https://frihetsnytt.se/irland-bedrageriutredning-mot-pfizer-oppnad/


    Daglig dos med Dr. Peterson Pierre presenterar Ep. 2147: "Spike Protein Detox 

Options" 

https://t.me/naomirwolf/3957 

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

    Swebbtv:  Maskliknande blodproppar efter vaccination -  Sture Blomberg och Lars 

Bern i Swebbtv Vetenskap 64 
Maskliknande blodproppar efter vaccination - Sture Blomberg och Lars Bern i Swebbtv Vetenskap 64 
- Swebbtv 

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

    Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell i april 2020 BBC-journalist:  
    "Vilka data baserar du dina beslut på?" Anders Tegnell: "Tja, jag antar att frågan är, vilken 

data baserar resten av världen sina beslut på?" 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/506 

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

    Albertas premiärminister Danielle Smith planerar att göra det olagligt att 

diskriminera baserat på COVID Vaxx-status  

    "Jag vill bara ge dig en rättvis varning om att vi kommer att göra en seriös pivot i det 

avseendet ... Det här är en plats som är öppen för affärer. Det här är en plats som tror på 

frihet.” 

https://t.me/covidvaccineadveffect/201685 

 

    ALBERTA, Kanada: Premiärminister ber om ursäkt till ovaccinerade, överväger att 

lägga ner alla åtal ang. lockdown  

    "Jag är djupt ledsen för alla som på ett olämpligt sätt utsattes för diskriminering på grund 

av sin vaccinstatus. Jag är djupt ledsen för alla statsanställda som fick sparken från sitt jobb på 

grund av sin vaccinstatus. Och jag välkomnar dem tillbaka."  

https://t.me/c/1521277324/1682 

    Albertas premiärminister Danielle Smith: Alberta Health Services "tecknade något 

slags partnerskap med World Economic Forum mitt i pandemin... 

    Varför i hela friden skulle vi ha något att göra med World Economic Forum? Det måste ta 

slut ." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/200871 

 

    Politiker ber om ursäkt för vaccintyranni – ”kanske den första i världen” 
Politiker ber om ursäkt för vaccintyranni – ”kanske den första i världen” – SwebbTV 
 

    Albertas premiärminister Danielle Smith misstror World Economic Forum och vill 

bryta banden 

https://t.me/freebitesweden/977 

 

    Människor är "inte QR-koder": Danielle Smith vill "rensa" Albertas COVID-

vaccinpassdatabas 

    Bara två veckor in i jobbet har Albertas nya premiärminister Danielle Smith lovat att 

eliminera provinsens digitala bevis på vaccinationsinfrastruktur som används under COVID 

och tillägger att människor "inte är QR-koder." 

     "Jag väntar på möjligheten att rensa QR-koddatabasen ... Jag har redan lagt in begäran, 

säger Smith till Western Standard (48:36 min) i en intervju på fredagen.  
Människor är "inte QR-koder": Danielle Smith vill "rensa" Albertas COVID-vaccinpassdatabas - LifeSite 
(lifesitenews.com) 

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

https://t.me/naomirwolf/3957
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    Om du aldrig trodde att din regering skulle ljuga för dig, lyssna på Bill Clinton 1995 

som bad om ursäkt till överlevande och familjer till dem som omedvetet var föremål för 

över 4 000 statligt sponsrade medicinska experiment 

https://t.me/c/1626184334/663 

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

    "Rätten beviljade ansökan, Dr. Fauci, tidigare Vita husets pressekreterare, Psaki, 

FBI:s tillsynsmyndighet Specialagent Chan och andra ska förhöras över påstådd 

maskopi med sociala medier för att undertrycka yttrandefriheten." 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/501 

Notering av mig: Detta har jag hittat på Reiner Fuellmich Telegram, så jag antar att det är 

korrekt. 

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

    Enligt Dr Andreas Kalcker och Dr Pedro Chavez kan klordioxid i lösning rengöra 

kroppen på personer som injiceras.  

https://t.me/covidvaccineadveffect/200870 

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

    "Cellerna ljuger inte. Blodpropparna ljuger inte. De skadade organen ljuger inte.” 

    I kväll på American Thought Leaders bryter patologen Dr Ryan Cole ner farorna med 

spikeproteinet och de alarmerande trenderna han sett under det senaste året. 

https://t.me/NTDNews/56690 

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

    5 x vaxxed CDC-direktör Dr. Rochelle Walensky smittad av covid.  
   Walensky sa för ett år sedan: "Vaccinerade människor bär inte på viruset och blir inte 

sjuka".  

https://t.me/goddek/2326 

Notering av mig: Ni såg väl vad Pfizer svarade vid EU förhöret, måndagen den 10/10. 

”COVID-19-vaccinet är inte testat för att förhindra smittspridning innan de släpptes på 

marknaden” 

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

    Harvey Risch, prof i epidemiologi vid Yale, förklarar att det är olagligt att tvinga 

människor till vaccinering om det inte minskar smittspridningen.  
    Därmed har sannolikt samtliga regeringar i västvärlden agerat olagligt när de direkt och 

indirekt (via bland annat vaccinationspass) tvingat människor att vaccinera sig. Staterna 

borde, inkl Sverige, betala ut skadestånd till alla ovaccinerade. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/453 

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

   Fransmän i massor varnar Ursula von der Leyen: "Ursula håll käften!" Européer vill 

inte svälta och frysa för Zelensky. EU måste upplösas. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/200841 

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

    Konsekvensen av vaccineringen allt mer förödande. Antal förlorade levnadsår under 

pandemin efter vaccineringen nu 4,1 miljoner mot knappt 2,7 miljoner före, dvs 1,4 

miljoner el 53 % fler förlorade levnadsår. I diagrammet har vi även lagt in förlorade 

levnadsår under de 1,5 åren före pandemin, blir ca 0,9 miljoner, 

    I vårt nya diagram har vi alltså även tagit med antal förlorade levnadsåren under de 1,5 år 

som föregick pandemin. Vi har valt 1,5 år för att för majoriteten av befolkningen inom 

EuroMomo-samarbetet var tiden från första dödsfallet till vaccinationsstart ca 1 år 3 mån och 

från vaccinationsstart till 221016 1 år 5 mån. 

Se diagram: 

https://t.me/lakaruppropetbmln/451 

https://t.me/c/1626184334/663
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Den brittiska regeringen engagerade sig medvetet i Democide och använde USA:s 

dödsdömda läkemedel Midazolam och morfin för att avliva våra äldre och 

funktionshindrade under Covid19, uppger den tidigare Pfizer-huvudvirologen Dr Mike 

Yeadon  

https://t.me/DrMikeYeadon/691 

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

    ”Historiens största medicinska skandal” – meterlånga, gummiliknande blodproppar i 

vaccinerade 

    Sture Blomberg, tidigare överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, 

varnar nu för att meterlånga, hårda, gummiliknande blodproppar hittas hos döda personer som 

balsameras i USA. Det handlar om personer som tagit det så kallade vaccinet mot covid-19. 

Detta diskuterar han tillsammans med Lars Bern och Mikael Willgert i ett nytt avsnitt 

av Swebbtv Vetenskap. 

– Man borde avbryta hela det här globala medicinska experimentet omedelbart, säger Lars 

Bern om massvaccinationen mot covid. 
”Historiens största medicinska skandal” – meterlånga, gummiliknande blodproppar i vaccinerade – 
SwebbTV 

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

    Trots avsaknad av test har Pfizers VD Albert Bourla hävdat att produkten skyddat 

mot insjuknande och har nämnt både siffran hundra procent och åttio procent. 

    Även Moderna har varit omdiskuterat sedan företaget tillverkat injektioner som orsakat en 

fullkomlig explosion av hjärtmuskelinflammation hos de som mottagit injektionerna. Jämfört 

med ovaccinerade män i åldern 16-24 år kunde en studie konstatera att vaccinerade som fått 

två doser av Pfizers Cominarty och Modernas Spikevax löpte 5 respektive 15 gånger större 

sannolikhet att drabbas av det potentiellt livshotande tillståndet myokardit. Något som 

sedermera ledde till att Folkhälsomyndigheten inte längre rekommenderade den 

experimentella lösningen till personer under 30 år.  

    Kvalitetskontrollerna av mRNA-injektionerna har lyst med sin frånvaro och frivilliga 

forskargrupper har upptäckt ovanliga metaller och andra toxiner i blodet på de som tagit emot 

sprutorna. En svensk studie på de så kallade vaccinerna visade i våras att sprutorna kunde 

modifiera arvsmassan och inkluderas i DNA-sekvensen på mänskliga leverceller i 

laboratoriemiljö. Det återstår att se vilken effekt som Europeiska läkemedelsmyndighetens 

rekommendation kommer att få på de små barnen. 
Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can 
be expressed in patient-derived tissues | PNAS 
 
Albert Bourla på Twitter: ”Excited to share that updated analysis from our Phase 3 study with 
BioNTech also showed that our COVID-19 vaccine was 100% effective in preventing #COVID19 cases 
in South Africa. 100%! https://t.co/E2ksTJSopU” / Twitter 
 
Dr. Eli David på Twitter: ”- Pfizer CEO: “The efficacy of our vaccine in children is 80%” - Reporter: “Are 
you talking about efficacy to prevent severe disease or to prevent infection?” - Pfizer CEO: “𝗧𝗼 
𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻” Need more evidence of fraud? https://t.co/OsVDmmSVvH” / Twitter 

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

    Förstudie: Bodify research kan inte dementera Bluetooth-signaler från vaccinerade 

personer. 

    STUDIE. Lennart Fröderberg på Bodify Research genomförde i augusti samarbete 

med NewsVoice ett fälttest för att verifiera eller dementera ett tidigare test i Spanien. 

Hypotesen är att covidvacciner, PCR- eller antigentester är “leveranssystem” för att få 
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in MAC-adresser i de vaccinerades kroppar. Förstudien visar att vissa vaccinerade 

personer avger Bluetooth-signaler......... 
Förstudie: Bodify Research kan inte dementera Bluetooth-signaler från vaccinerade personer - 
NewsVoice 

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

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

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

    Dr Tom Cowan förklarar de välkända vetenskapliga metoderna för virusisolering och 

ber om dokument som bevisar isoleringen av Covid-19, AIDS och andra så kallade 

virus. 
Dr Tom Cowan kan inte hitta bevis på isolering av Covid-19 (bitchute.com) 

Notering av mig: Här förklarar han för oss, lekmän, exakt hur man isolerar ett virus eller en 

variant av detta. Ni kommer nog att bli förvånade över de ”virus” han räknar upp och som 

inte isolerats.  

(Trots detta påstår ”vetenskapen” att de har kurer för att hantera dessa olika virus, hur kan 

de ha det? De vet ju inte vad de ska bota. Vilken yrkesman som helst, inom vilket praktiskt 

tillämpat område som helst, vet att de först måste isolera problemet innan de kan laga det. 

Fråga en bilmekaniker, elektriker urmakare etc. Kan detta vara anledningen till att så många 

akademiker ,inte all, har så svårt att få pengen att ramla ner?) 

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

    Den kroatiske parlamentsledamoten Mislav Kolakušić: EU står inför en enorm 

ökning av överdödligheten 2022 

    Vad tror du, är orsaken till den chockerande ökningen av överdödligheten 2022 i EU, en 

konsekvens av klimatförändringar, den gröna omställningen eller något annat? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/200648 

Notering av mig: Med tanke på de siffror som presenteras från olika EU länder och dess 

skillnader mellan hög vaccination och hög överdödlighet vs låg vaccination och låg 

överdödlighet, så kan det inte vara klimatet. För det är i stort sett samma i 2021 &2022 i de 

olika länderna. 

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

    Lyssna noga på vad de svarar MEP Cristian Terheș, han kräver att läkemedelsbolag 

betalar tillbaka det som EU gett för sprutor som utlovade att stoppa smittspridning, 

men som inte gör detta. 

https://www.facebook.com/emilia.ogell/videos/342585381404851 

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

    Reiner Fuellmich uttalar sig... 2022-10-20 

    En intervju av SVERIGE GRANSKAS / SVERIGE UNDER GRANSKNING Ulf 

Bittner 

    BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT 

MÄNSKLIGHETEN 

    Intervjupersonerna i denna intervju är Reiner Fuellmich och den svenska grundaren av 

KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand 

    I den här intervjun med Reiner Fuellmich delas de verkligheter vi lever i, inklusive 

domstolsbeslut, ”plandemisk”, rädsla och framtiden. 

    Effekterna av PCR-TESTBEDRÄGERIET och effekterna av de så kallade ”vaccinerna” 

som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt är också i fokus i intervjun. 

    Avfolkningsagendan, folkmordet, är en planerad agenda, fakta och bevis är fullt spårbara, 

detta är verkligheten. Mycket viktig information kommer fram, sprid intervjun vidare i alla 

era nätverk. 

https://newsvoice.se/2022/10/bodify-bluetooth-vaccinerade-personer/
https://newsvoice.se/2022/10/bodify-bluetooth-vaccinerade-personer/
https://www.bitchute.com/video/Z7e1WLoOctZ2/
https://t.me/covidvaccineadveffect/200648
https://www.facebook.com/emilia.ogell/videos/342585381404851


    Intervjun tog också upp frågan om äkta direkt demokrati, inklusive back to basics, 

mänskligheten vill helt klart överleva denna fullständiga pågående galenskap. 

    Från Sverige finns grundaren av en direktdemokratisk FOLKARÖRELSE 

KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand på plats och i den delen har både Reiner Fuellmich 

och Uffe Bejerstrand kontakt sedan tidigare. 
Reiner Fuellmich speaks out... 2022-10-20 - SwebbTube 

Några saker som nämns I denna intervju: 

Ni vet säkert att domstolar i Portugal Österrike och Tyskland dömt ut PCR-testet, att man inte 

med detta kan upptäcka om någon har sjukdom eller ej. Nu finns en liknande dom i Turkiet. 

 

Dr. Arne Burkhardt som har gjort massor av obduktioner av ”vaccinerade” arbetar nu 

tillsammans med 50 andra angående dödsorsak kopplat till mRNA injektionerna.  

 

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

    Den brittiska begravningschefen rapporterar om en "massiv ökning" av dödligheten 

uteslutande bland unga personer som drabbats av injektionerna. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/200613 

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

    "Läkemedelsindustrin är organiserad brottslighet". När man läser eller lyssnar på 

Peter Gotzsche inser man snabbt varför de var tvungna att göra sig av med honom 

https://t.me/covidvaccineadveffect/200430 

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

    Guvernör DeSantis: "Så länge jag är här... kommer det inte att finnas några covid-

injektions-mandat för er barn. Det är ert beslut att fatta som förälder." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/200426 

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

 
OBS! ”And still no virus isolated” 

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

    Presskonferens EU vill ha ökad vaccination av gravida kvinnor 

    För bara några dagar sedan sprack Pfizer-bomben i vår EU-särskilda kommitté. 

    Nu fick jag den nya EU-handlingsplanen för 2023. Det som står där är bara sjukt. Nu ska 

gravida kvinnor "vaccineras" alltmer! Den som vägrar kommer att betraktas som antivästlig 

och anti-EU. Samtidigt kommer nu det hela att utökas då det gäller den vanliga Influensan. 

https://t.me/christineanderson/739 

https://swebbtube.se/w/jTyfsAvQDGBdpF2aCngs2M
https://t.me/covidvaccineadveffect/200613
https://t.me/covidvaccineadveffect/200430
https://t.me/covidvaccineadveffect/200426
https://t.me/christineanderson/739


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

    Dr Aseem Malhotra:  

    "Det är min plikt som kardiolog att omedelbart informera varje doktor, patient och medlem 

av allmänheten att mRNA-produkten är en trolig bidragande faktor till alla oväntade 

hjärtstopp, hjärtattacker, stroke, hjärtarytmier och hjärtsvikt sedan 2021 tills motsatsen 

bevisats" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/199461 

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

    Malone varnar för upprepade influensasprutor: ”Ett förbjudet samtalsämne” 

    Att injektionerna mot Covid kan innebära en betydande risk för hälsan råder det inte några 

tveksamheter om längre enligt många internationella läkare och enligt Pfizers egna tester på 

sitt eget vaccin. Men att återkommande injicera sig med vanliga vaccin mot influensa kan 

också försämra och även felrikta människors immunförsvar. Robert Malone som är 

immunforskare och läkare berättar att han har förlorat tre olika jobb när han har påpekat 

problemen med de årliga influensainjektionerna då ämnet är ett förbjudet område. Han säger: 

”när det gäller influensavaccin är det väldigt väl dokumenterat att den här processen med 

upprepad inokulering på årlig basis faktiskt driver människor till att få ett mindre och mindre 

effektivt immunförsvar mot influensaviruset.” 

Mer text på svenska: 

https://swebbtv.se/w/1ig79JUgdyGHpF1QabEWwj 

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

    Ett lysande exempel på FELINFORMATION 

    De borde arresteras och placeras i fängelse för att ha uppmuntrat människor att ta ett 

injektion som potentiellt utvecklar negativa effekter. 

https://t.me/faith_justice_truth/2876 

Notering av mig: Vi vet nu att det dessa pesrsoner säger är lögner och påhitt. Detta efter att 

Pfizer avslöjade att det inte finns bevis eller studier som har gjorts angående smittspridning. 

Vi vet även att människor smittas trots flera doser. 

 

Om dessa människor kan ljuga om detta, vad mer ljuger de om? 

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

    Den franske generalen berömmer oinskränkta medborgare: "Ni förkroppsligar det 

bästa av mänskligheten, ni är superhjältar" 

    Den franske generalen Christian Blanchon har hyllat medborgare som vägrat de 

experimentella Covid-jabbarna och förklarat dem som "hjältar" för att de inte grottat ner sig i 

påtryckningar från eliten. 

 

” Även om jag var fullvaccinerad skulle jag beundra de ovaccinerade för att de stod upp mot 

det största trycket jag någonsin har sett, inklusive från makar, föräldrar, barn, vänner, kollegor 

och läkare. 

    Människor som har varit kapabla till sådan personlighet, mod och sådan kritisk förmåga 

förkroppsligar utan tvekan det bästa av mänskligheten. 

    De finns överallt, i alla åldrar, utbildningsnivåer, länder och åsikter. 

    De är av ett visst slag; Det här är de soldater som varje ljusarmé vill ha i sina led. 

    De är de föräldrar som varje barn vill ha och de barn som varje förälder drömmer om att ha. 

    De är varelser över genomsnittet i sina samhällen; De är kärnan i de folk som har byggt alla 

kulturer och erövrat horisonter. 

    De är där, vid din sida, de verkar normala, men de är superhjältar. 

    De gjorde vad andra inte kunde göra; De var trädet som stod emot orkanen av förolämp-

ningar, diskriminering och social utestängning. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/199461
https://swebbtv.se/w/1ig79JUgdyGHpF1QabEWwj
https://t.me/faith_justice_truth/2876
https://www.medias-presse.info/le-message-du-general-christian-blanchon-rendant-hommage-aux-non-vaccines/162574/


    Och de gjorde det för att de trodde att de var ensamma och ansåg att de var ensamma. 

    Utestängda från sina familjers julbord har de aldrig sett något så grymt. De förlorade sina 

jobb, lät karriären gå i kras och hade inte mer pengar... men de brydde sig inte. De drabbades 

av omätlig diskriminering, fördömanden, svek och förnedring ... men de fortsatte. 

    Aldrig tidigare i mänskligheten har det funnits en sådan rollbesättning; vi vet nu vilka 

motståndarna är på planeten Jorden. 

    Kvinnor, män, gamla, unga, rika, fattiga, av alla raser och alla religioner, de ovaccinerade, 

de utvalda i den osynliga arken, de enda som lyckades motstå när allt föll sönder - kollapsade. 

    Du har klarat ett ofattbart test som många av de tuffaste marinsoldater, kommando- 

soldater, gröna baskrar, astronauter och genier inte kunde klara. 

    Du är gjord av stoffet av de största som någonsin levt, de hjältar som är födda bland vanliga 

män som lyser i mörkret." 

General Christian Blanchon 
Den franske generalen berömmer oinskränkta medborgare: "Du förkroppsligar det bästa av 
mänskligheten, du är superhjältar" - News Punch 

Notering av mig: Jag kan gissa att detta är en nagel i ögat på Macron. Som det nyligen 

avslöjats dessutom är ovaccinerad. 

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

    The Real Anthony Fauci Movie: Varför ramlar idrottare runt om i världen ihop? 

    Anthony Fauci – USA:s regerings förre rådgivare i hälsofrågor har nu avslöjats i en 

dokumentär om de diaboliska metoder han använts sig av i samarbete med Big Pharma för att 

sälja läkemedel. Läkemedel som inte botar utan i bästa fall dämpar symptom vilket inbringar 

oändliga inkomster för läkemedelsbranschen i USA. Fauci har aldrig arbetat som läkare eller 

ens träffat en patient. Han ligger bland annat bakom att tusentals fosterbarn har använts som 

labbråttor som man testat bland annat Bill Gates foundations vacciner på. Hundratals barn dog 

eller drabbades av allvarliga bieffekter såsom förlamning och hjärtinfarkter. Han låg också 

bakom fruktansvärda experiment på djur som långsamt torterades ihjäl i meningslösa 

experiment. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/199285 

 

Clip:  

https://rumble.com/v1olxdf-the-real-anthony-fauci-movie-why-are-athletes-dropping-around-

the-world.html 

 

Full Movie: Det är bara några dagar kvar att se denna dokumentär, om man vill se den 

gratis! 
The Real Anthony Fauci (rumble.com) 
 

Denna länk funkar 25/10-22 
The Real Anthony Fauci (Documentary) (bitchute.com) 
 
Både del 1 & 2 
The Real Anthony Fauci (therealanthonyfaucimovie.com) 

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

    MEP Cristian Terhes: "Ursula Von Der Leyen måste avgå, eftersom hennes 

handlingar utreds kriminellt av EU:s åklagare.”  
    ”Hon har skrivit på kontrakt för att köpa 4,6 miljarder Covid -doser (=10 doser per varje 

EU medborgare) värda 71 miljarder euro, kontrakt som fortfarande inte är helt släppta till 

allmänheten och parlamentsledamöter" 
https://nyheter.swebbtv.se/eu-politiker-kraver-ursula-von-der-leyens-omedelbara-avgang/ 

https://newspunch.com/french-general-praises-unjabbed-citizens-you-embody-the-best-of-humanity-you-are-superheroes/
https://newspunch.com/french-general-praises-unjabbed-citizens-you-embody-the-best-of-humanity-you-are-superheroes/
https://t.me/covidvaccineadveffect/199285
https://rumble.com/v1olxdf-the-real-anthony-fauci-movie-why-are-athletes-dropping-around-the-world.html
https://rumble.com/v1olxdf-the-real-anthony-fauci-movie-why-are-athletes-dropping-around-the-world.html
https://rumble.com/v1oky12-the-real-anthony-fauci.html
https://www.bitchute.com/video/aYBcVWi1AHha/
https://www.therealanthonyfaucimovie.com/viewing/
https://nyheter.swebbtv.se/eu-politiker-kraver-ursula-von-der-leyens-omedelbara-avgang/


 
EU-parlamentariker Cristian Terhes: Ursula von der Leyen måste omedelbart avgå för covidsvindel - 
NewsVoice 

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

    Säker och Effektiv - Oracle films 2022 - Svenska undertexter. 

    Oracle-filmen presenterar dokumentär med skakande vittnesmål om biverkningar orsakade 

av Covid-vacciner. Den tar också en omfattande titt på de systemiska brister som verkar ha 

möjliggjort det. 

https://odysee.com/@Hmanpro:e/Safe-And-Effective---A-Second-Opinion-2022-Svenska-

Undertexter.:4 

Notering av mig: Mycket bra dokumentär. 
safe and effective - Sök (bing.com) 
 
Safe and Effective: A Second Opinion - Oracle Films & News Uncut-2022 - Brand New Tube 

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

    FDA undanhåller obduktioner av dödsfall efter vaccinering | NTD NYHETER 

    USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA offentliggör inte obduktionsresultat från 

personer som dött efter att ha fått covid-19-vaccin. Administrationen säger att den inte kan 

lämna ut uppgifterna. 

https://www.youtube.com/watch?v=fK0DBkEXypk&ab_channel=NTDSverige 

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

    Bill och Melinda Gates Foundation började med ett annat namn som uppenbart visade på 

deras verkliga avsikter. 

     Det kallades Bill och Melinda Gates Institute for Population Control. 

https://t.me/c/1626184334/639 

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

    Parlamentsledamöter i EU sätter sig nu emot de falska så kallade vaccinerna och 

kräver att kontraktet om att köpa fler ska sägas upp och att alla som deltog i denna 

bluff ska arresteras. 

    Samt att återbetalning av pengar som betalats för dessa fake vacciner ska återbetalas av 

Pfizer. 

https://t.me/News_3Dto5D/6168 

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

    OB/gynpraktik ser 50 % ökning av missfall och infertilitet sedan Covid Shot rullade 

ut 

    Kimberly Biss, MD och OB/Gyn förklarar i sin stora praktik i St. Petersburg, Florida, att 

hon definitivt kan säga att de ser cirka 50 % ökning av infertilitet och missfall samt cirka 25 

% ökning av onormala cellprov och oregelbundna maligniteter i livmoderhalsen sedan Covid-

"vaccin" lanserades. 

https://t.me/naomirwolf/3863 

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

    CDC var enligt domstol tvungen att släppa data från en app som 10 miljoner laddat 

ner och beskrivit sina biverkningar efter att ha tagit vaccinet. 

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/459 

 

Länken: 
ICAN v-safe Dashboard - EXCLUSIVE: v-safe data - ICAN - Informed Consent Action Network 
(icandecide.org) 

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

https://newsvoice.se/2022/10/cristian-terhes-ursula-von-der-leyen/
https://newsvoice.se/2022/10/cristian-terhes-ursula-von-der-leyen/
https://odysee.com/@Hmanpro:e/Safe-And-Effective---A-Second-Opinion-2022-Svenska-Undertexter.:4
https://odysee.com/@Hmanpro:e/Safe-And-Effective---A-Second-Opinion-2022-Svenska-Undertexter.:4
https://www.bing.com/search?q=safe+and+effective&form=ANNTH1&refig=1e091c92706c4ce2b00e0eca933bbd8e&ntref=1
https://brandnewtube.com/watch/6aNznsZcpiCqmPh
https://www.youtube.com/watch?v=fK0DBkEXypk&ab_channel=NTDSverige
https://t.me/c/1626184334/639
https://t.me/News_3Dto5D/6168
https://t.me/naomirwolf/3863
https://t.me/ScandinavianFreedomEvents/459
https://www.icandecide.org/v-safe-data/
https://www.icandecide.org/v-safe-data/


    Pfizer Vaccine Policy Symposium i Texas, USA. En av gästerna på evenemanget 

ställer sig upp och säger att han inte kan lita på vetenskapen eftersom hela deras 

vaccinationskampanj är historiens största kriminella bluff. Vad som händer härnäst ses 

bäst med våra egna ögon. 

    Ännu en kamp mellan sunt förnuft och modern "vetenskap" 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198628 

Notering av mig: Han ställer en relevant fråga på ett symposium och blir fysiskkt 

attackerad????????????????? 

 

Symposium = Vetenskaplig konferens 

Konferens = Sammankomst för formell diskussion av vissa sakfrågor 

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

    PROFESSOR DOLORES CAHILL - Låt oss be att hon inte vet vad hon pratar med. 

    Prof. Cahill tog sin examen i molekylär genetik från Trinity College Dublin (1989) och sin 

doktorsexamen i immunologi från Dublin City University 1994. 

    Hon var gruppledare för Protein Technology Group vid Max-Planck-Institute of Molecular 

Genetics, Berlin, Tyskland (1996-2003) 

    Sedan 2005 är hon professor i translationell vetenskap vid UCD School of Medicine & 

Medical Sciences. 

    Hennes forskning, publicering och patent finns inom höghaltiga protein/antikroppar och 

deras biomedicinska tillämpningar. Tillämpningen inkluderar karakterisering av 

antikroppsspecificitet (inklusive terapeutiska antikroppar), validering av biomarkörupptäckt, 

diagnostik, protein-interaktionsstudier, proteomik, storskalig/systembiologisk forskning. 

    Sedan 2003, medlem av den irländska regeringens rådgivande vetenskapsråd. 

    Hon tilldelades utmärkelsen Federation of European Biochemical Societies (FEBS) 2009 

för sin forskning och dess betydelse. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198593 

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

    Enligt media protesterar ett par hundra för närvarande i Frankrike över de höga 

levnadskostnaderna, från mat till energi, allt orsakat av "ledarnas" beslut 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198572 

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

    Imponerande mänsklig översvämning i Bryssel, Belgien 

    Mot Ursula von der Leyen, EU, globalistiska mördare, korrupta politiker, 

mediamanipulation och stigande energipriser. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198568 

 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198571 

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

    Domstol beordrar CDC att släppa data som visar 18 miljoner vaccinskador i Amerika 

    Mer än 18 miljoner människor skadades så illa av sin första COVID-injektion från Pfizer 

eller Moderna att de var tvungna att åka till sjukhuset. Detta är enligt CDC: s egna interna 

uppgifter. En domstol beordrade nyligen den federala myndigheten att släppa dessa data till 

en watchdog group. 

 

    Istället för att varna allmänheten för de otroliga farorna med dessa injektioner och helt 

stänga av Joe Bidens massvaccinationsmandat, undanhöll CDC informationen tills nu, då den 

tvingades släppa den. Alla i myndighetsställning på CDC bör sparkas för detta. Vad hjälper en 

"folkhälsomyndighet" om den inte varnar allmänheten om att 8% av vaccinmottagarna läggs 

in på sjukhus? 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198628
https://t.me/covidvaccineadveffect/198593
https://t.me/covidvaccineadveffect/198572
https://t.me/covidvaccineadveffect/198568
https://t.me/covidvaccineadveffect/198571
https://www.americanlibertyreportnews.com/articles/court-orders-cdc-to-release-data-showing-18-million-vaccine-injuries-in-america/


Court orders CDC to release data showing 18M vaccine injuries in America -- Society's Child -- 
Sott.net 

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

    "Myokardit vid denna tidpunkt beror på covid-19-vaccinerna tills motsatsen 

bevisats." 

    Ny studie visar att innan Covid Vaccinerna startade var myokardit 4 / 1 000 000, nu är det 

25 000 / 1 000 000. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/198524 

Notering av mig: Nya bevis!!!!!!!!!!!!! 

 

Myokardit = Inflammation i hjärtats muskler 

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

    Vid obduktion av vaccinerade hittar man spikprotein i hjärnan och i hjärtat 
Autopsy of Vaccinated Man Finds Spike Protein in the Brain and in the Heart (rumble.com) 

Notering av mig: Nya bevis!!!!!!!!!!!!! 

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

    Medan två nya studier (British MedicalJurnal) avslöjar överväldigande data om 

vacciner, vägrar CDC återigen att släppa en granskning av hjärtinflammationsdata 

efter vaccination. Här är vad du bör veta! 

https://t.me/NTDNews/55996 

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

    Den tidigare kongresskvinnan och presidentkandidaten Tulsi Gabbard har beslutat 

att lämna Demokratiska partiet i en mycket tankeväckande men ändå fördömande 

anklagelse mot sitt tidigare parti. 

https://t.me/NTDNews/55988 

Notering av mig: Det verkar som att vissa har kvar sin observationsförmåga och ryggrad att 

se och omvärdera. 

Jag har sett flera, under det senaste året, lämna det demokratiska partiet. 

Oavsett var vi står politiskt så måste vi hålla ihop och beundra heder och integritet. Om det 

funnits mer sådant i denna värld så hade den troligen sett annorlunda ut. 

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

    Idag, söndagen den 9 oktober 2022, under gudstjänsten i staden Monterrey Nuevo 

Leon, Mexiko, aktiverade jag min Bluetooth-skanner och tittade på den enorma mängd 

vaccinerade människor som fångades in genom sin MAC-kod... Praktiskt taget 100 % 

av dessa närvarande. 

https://t.me/InfoNewsWorld/17242 

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

    Daglig dos med Dr. Peterson Pierre presenterar Ep. 2142: 

    "Remdesivir Death - Landmark Lawsuit" 

https://t.me/naomirwolf/3837 

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

    Trudeau ljög när han sa att han satte in och använde nödlagen på begäran av polisen. 

    Fångad i sitt eget nät av lögner, låt oss se om de andra parlamentsledamöterna kommer att 

hålla honom ansvarig för hans lögner. 

    Om de andra parlamentsledamöterna inte håller honom ansvarig, då vet du att hela den 

kanadensiska regeringen är korrupt. 

https://t.me/News_3Dto5D/6160 

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

    "De ovaccinerade är de friskaste människorna på planeten" 

    Vi har bevisat att vacciner orsakar en pandemi av kronisk sjukdom. 

https://www.sott.net/article/473145-Court-orders-CDC-to-release-data-showing-18M-vaccine-injuries-in-America
https://www.sott.net/article/473145-Court-orders-CDC-to-release-data-showing-18M-vaccine-injuries-in-America
https://t.me/covidvaccineadveffect/198524
https://rumble.com/v1nafri-autopsy-of-vaccinated-man-finds-spike-protein-in-the-brain-and-in-the-heart.html
https://t.me/NTDNews/55996
https://t.me/NTDNews/55988
https://t.me/InfoNewsWorld/17242
https://t.me/naomirwolf/3837
https://t.me/News_3Dto5D/6160


Kronisk sjukdom hos ovaccinerade barn är på 5 % men hos vaccinerade barn är den 50 % 

    Sjukdomar och dödlighet minskade redan innan varje enskilt vaccin togs fram. Vaccinerna 

eliminerade INTE sjukdom, utan skapade istället långvarig kronisk sjukdom. 

    Vi befinner oss nu i en krispunkt. 

https://t.me/News_3Dto5D/6159 

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

    Dr. Reiner Fuellmich om Jerm Warfare med Jeremy Nell - 14 oktober 2022 | TNT 

radio 
Dr. Reiner Fuellmich on Jerm Warfare with Jeremy Nell - 14 October 2022 | TNT Radio 
(podbean.com) 

Notering av mig: Från c:a 7 minuter börjar Fuellmich berätta om vad som händer i nutid. 

Hur han ser på saken och vad som är på gång. 

(Start 27:10) 

Han berättar att de just nu sammanställer ett antal fall i USA. De har tre grupper av 

advokater. 

En grupp kommer att försvara militären. Det kan handla om 200000. 

En annan grupp kommer att stämma Läkemedelsföretaget Gilead angående remdesivir. 

Den tredje gruppen advokater kommer att fokusera på PCR testet. Och detta kommer att 

göras till en Internationell Clas Action. Det kommer antagligen att bli ett antal olika Clas 

Actions. 

Från 30:00 berättar han om vad som hänt i Corona Investigative Committe´ 

Han säger att det inte är någon ide att fundera på varför han utsatts för denna attack. Utan 

istället sätta fart på sin nya version International Crimes Investigative Committe´. Och att 

han nu i USA sätter igång med att hjälpa till att starta dessa stämningar. 

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

    EXKLUSIVT: AARON SIRI BRYTER NER CDC:S V-SAFE DATA 

    ICAN:s  (Informed Consent Action Network ) ledande advokat, Aaron Siri, diskuterar de 

två stämningarna och månaderna av rättstvister från ICAN som ledde till släppandet av 

hälsodata från cirka 10 miljoner användare av CDC:s v-safe-app och hur all information har 

gjorts omedelbart tillgängligt för allmänheten på ICAN-webbplatsen i en användarvänlig 

instrumentpanel. 
Brighteon 

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

    "The Fix Was In" FDA-panelmedlem Dr. Paul Offit om de nya Covid-19-boostersna 

    Dr Paul Offit är en röstande medlem i FDA-panelen som godkänner vacciner. Det här är 

vad han tycker om de nya Covid-boostersna. 
"Fixen var inne" FDA-panelmedlem Dr. Paul Offit om de nya Covid-19-boostersna (rumble.com) 

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

    Narkos- och intensivvårdsläkaren Sture Blomberg, medlem av Bio-Medico Legala 

Nätverket, intervjuas i Lokalpressen för Lerum och Partille (grannkommuner till 

Göteborg) angående handbollsstjärnan Cindey Darrells skador efter vaccineringen.  
    Ett inslag med henne ingår i Per Shapiros nyligen publicerade poddintervju med Sven 

Román.  

    Sture Blomberg, som också är docent och har publicerat många forskningsartiklar, berättar 

även i artikeln ingående och initierat om vad som kan orsaka de olika skadorna som uppstår 

efter covid-19-vaccineringen.  

    Denna artikel om vaccinskador är alltså publicerad i etablerad media, vilket hör till 

ovanligheterna. Tidningen delas ut gratis till alla hushåll i Partille och Lerum. Sammanlagt 

bor det 83 000 personer i dessa två kommuner. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/434 

https://t.me/News_3Dto5D/6159
https://tntradiolive.podbean.com/e/dr-reiner-fuellmich-on-jerm-warfare-with-jeremy-nell-14-october-2022/
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https://rumble.com/v1mw3z3-fda-panel-member-dr.-paul-offit-on-the-new-covid-19-boosters.html
https://t.me/lakaruppropetbmln/434


 

Länk till artikeln: 
Läkaren: "Vaccinskador är en viktig debatt som behöver tas upp" - Partille (lokalpressen.eu) 

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

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. 

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

    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 

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

    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. 

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

https://t.me/covidvaccineadveffect/198308
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    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"! 

     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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    ”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://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 

https://nyheter.swebbtv.se/kriminellt-chockerande-logn-eu-politiker-fick-7-miljoner-visningar-pa-vaccinkritiskt-klipp-pa-ett-dygn/
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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 

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

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

    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). 

https://newsvoice.se/2022/10/vaccinnarrativ-kollapsar-harvardstudie/
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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 

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 

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


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

    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/ 

 

(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 

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

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/
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


   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. 

    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 

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

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/
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


    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 
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) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=dIVZ5ssWB-o&ab_channel=OracleFilms
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


    ”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 

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

    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 

https://t.me/PeterMcCullough/2241
https://t.me/covidvaccineadveffect/196174
https://t.me/covidvaccineadveffect/196262
https://www.drugs.com/sfx/tromethamine-side-effects.html


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 

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

    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://vaxjustice.org/
https://brightlightnews.com/justice-for-the-vaccinated-drs-charles-hoffe-stephen-malthouse/
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 

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

    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/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 

https://t.me/covidvaccineadveffect/196626
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


    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 

    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. 

http://t.me/americasfrontlinedoctors
https://t.me/covidvaccineadveffect/196855
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
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/september/rekommendation-om-allman-vaccination-mot-covid-19-for-barn-1217-ar-tas-bort/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/september/rekommendation-om-allman-vaccination-mot-covid-19-for-barn-1217-ar-tas-bort/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/september/rekommendation-om-allman-vaccination-mot-covid-19-for-barn-1217-ar-tas-bort/


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://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 

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

 

 

 

 

https://swebbtv.se/w/jYDYmVk69VF4w516VBAPZh?start=19m
https://www.documentcloud.org/documents/22140176-report-from-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.documentcloud.org/documents/22140176-report-from-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany?utm_source=substack&utm_medium=email
https://swebbtv.se/w/w2rFbCKwV9tT9NEVs2uKtA
https://mvlehti.net/2022/09/14/henkivakuutusten-tiedot-35-44-vuotiaat-aikuiset-kuolivat-viime-kesana-kaksi-kertaa-odotettua-nopeammin/
https://mvlehti.net/2022/09/14/henkivakuutusten-tiedot-35-44-vuotiaat-aikuiset-kuolivat-viime-kesana-kaksi-kertaa-odotettua-nopeammin/
https://swebbtv.se/w/5txh4hQdj1mTeW5PrCf9Xk
https://mvlehti.net/2022/09/27/terveysviranomaiset-eivat-salli-riippumattomia-tutkimuksia-mrna-covid-rokotepulloista/
https://mvlehti.net/2022/09/27/terveysviranomaiset-eivat-salli-riippumattomia-tutkimuksia-mrna-covid-rokotepulloista/
https://swebbtv.se/w/9eSWPdVkmosvzYnqSumDAC


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: 
2022-12-08-preliminar_statistik_over_doda_inkl_eng.xlsx (live.com) 
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