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Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i
laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på
av Chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors utsedd handläggare av ärendet, därtill
diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare
anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med
vändande epost till voulf56@gmail.com och därtill till r.fuellmich@fuellmich.com ,
kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen
mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt
intresse internationellt.

Noteras särskilt
Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen
och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och
objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i
denna anmälan fullt ut avgörande.

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist
sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans
team i Corona Investigative Committee https://corona-ausschuss.de/en/ , som i
sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone,
dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och
virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska,
sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och
sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv
handläggning av anmälan.

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden
och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet
säkerställs
2021-12-27

Inledning
ANMÄLAN AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN för som synes synnerligen mycket
allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma
ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga
medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.

Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors som har på
begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och
att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av
chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors utsedd handläggare.

1.
Brottsmisstankar
Grovt uppsåtligt planerat och överlagt Bedrägeri utifrån och med ekonomiska
incitament, grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot liv och hälsa utifrån och
med ekonomiska incitament m.m. se Brottsbalken https://lagen.nu/1962%3A700
PCR test bedrägeriet planerat grovt uppsåtligt gigantiskt bedrägeri med enorma
ekonomiska incitament bl.a. då. för att grunda och borga väg för de sk ”vaccinerna”.
Alltså ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen systematiskt och generellt skadar
och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Det grovt uppsåtliga planerade utifrån enorma ekonomiska incitament
”¨VACCINERNA”/ BIOVAPEN bedrägeriet.
De sk ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin, dessa sk
”vaccinerna”/biovapnen är injektioner som är toxisk genterapi och ett gigantiskt
globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till 2023.

-

Alltså där de manipulerade, barn och vuxna, grovt bedrägligt och
uppsåtligt utifrån ekonomiska incitament har blivit manipulerade och
bedragna, alltså där de bedragna och manipulerade ”vaccinerade” är
försöksråttorna i detta gigantiska medicinska läkemedelsexperiment.

-

Alltså där de ”vaccinerade” har undanhållits opartisk, saklig och objektiv
(se svensk grundlag Regeringsformen bl.a. RF 1:9) information, upplysning
och vägledning om riskerna i detta MEDICINSKA EXPERIMENT, se i den
delen bl.a. Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen,
Barnkonventionen (svensk lag) och Patientlag 3 och 4 kap om informerat
samtycke.

Dvs. undanhållit om
-

att de ”vaccinerade” i detta gigantiska globala och nationella medicinska
experiment kan skadas allvarligt och till och med dö i detta gigantiska
medicinska globala och nationella livsfarliga MEDICINSKA EXPERIMENT
med dessa sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin.

-

Och där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta gigantiska
medicinska experiment, som avslutas tidigast år 2023, vilket undanhållits
avsiktligt och grovt uppsåtligt planerat av Sveriges alla 21 Regioner och
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

De sk ”vaccinerna”/ biovapnen som bevisligen systematiskt och generellt
skadar och dödar i skolmedicinsk global och nationell yrkesverksamhet,
”vaccinerna”/biovapnen som marknadsförts och lurats på vuxna och barn.
-

Alltså vuxna och barn som förmodligen aldrig emottagit dessa sk
”vaccinerna”/biovapnen om dessa säkerställts vad bl.a. svensk lag ger vid
handen och ska åtföljas av alla Sveriges 21 Regioner, men så inte gjorts.

Sveriges regering har som synes tecknat avtal med Sveriges Kommuner och
Regioner om enorma ekonomiska incitament som erhålles av Sveriges alla 21
Regioner om dessa uppfyller de mål i avtalet uppsatta uppfylles.
-

Alltså om målen uppfylles utgår enorma ekonomiska incitament till Sveriges
alla 21 Regioner i detta värsta och största bedrägerit/MEDICINSKA
EXPERIMENT i svensk historia, som de sk ”vaccinerna”/biovapnen i detta
bedrägliga gigantiska medicinska experiment som de sk ”vaccinerna”
uppenbart är.

-

Alltså eftersom de sk ”vaccinerna” marknadsförts och erbjudits som vanliga
vaccin till nationen Sveriges FOLK & BARN.

-

Alltså att snabbt och effektivt manipuleras bedrägligt och grovt
uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament nationen Sveriges
FOLK & BARN (befolkningen), vuxna som barn,

-

att ”vaccinerna” sig med dessa ”vaccinerna”/ biovapnen, som bevisligen
generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar
mänskligheten.

Att det är ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT, globalt som nationellt, på
vuxna och barn har planerats avsiktligt grovt uppsåtligt utifrån ekonomiska
incitament och avsiktligt/uppsåtligt undanhållits av den självstyrande Regionen, och
som av den självstyrande Regionen har marknadsförts till befolkningen, vuxna som
barn, som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen inte
är.

Ytterligare flera synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån
Brottsbalken i Sveriges lag, vilket uppenbart åklagaren mycket väl ska känna,
finnes och i dessa delar gälla uppenbart ex officio principen.

Därtill som synes grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot mänskligheten
med/utifrån ekonomiska incitament se
https://lagen.nu/2014:406 https://lagen.nu/prop/2013/14:146

NOTERAS SÄRSKILT
Folkhälsomyndigheten är uppenbart involverad i detsamma som Sveriges alla 21
Regioner säkerställt nämligen som synes KRIMINELL VERKSAMHET.
Alltså där det planerat och uppsåtligt grovt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska
incitament manipulerat BEDRÄGLIGT nationen Sveriges FOLK & BARN till
-

att ta de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin.

Alltså som om nationen Sveriges FOLK & BARN erhållit korrekt opartisk, saklig
och objektiv information och upplysning, vilket som synes bevisligen undanhållits
avsiktligt och planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament, om
-

att dessa sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, vilket det
bevisligen är, därmed inte vanliga vaccin, bevisligen är det så, tills motsatsen
är bevisat och ställt bortom allt rimligt tvivel av anmälda
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN. Alltså

-

att de sk ”vaccinerna” är inte vanliga vaccin, och

-

att de som emottager dessa sk ”vaccinerna”, alltså de ”vaccinerade” är
försöksråttorna i ett gigantiskt internationellt och nationellt MEDICINSKT
EXPERIMENT, som utifrån

-

att detta undanhållits mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN
generellt och systematiskt av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och därtill
uppenbart är ett planerat grovt uppsåtligt livsfarligt MEDICINSKT

EXPERIMENT utifrån enorma ekonomiska incitament därtill är ett gigantiskt
planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament livsfarligt
gigantiskt BEDRÄGERI mot nationen Sveriges FOLK & BARN.
Detta strider uppenbart som synes mot Nürnberg konventionen, Helsingfors
deklarationen, Barnkonventionen, EKMR, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget
(som är en EU-rättsakt/svensk lag och därmed överstående all svensk lag, se i den
delen Regeringsformen 11:14 och 12:10) och svensk grundlag Regeringsformen och
därtill uppenbart mot bl.a. Patientlag och däri bl.a. 3 och 4 kap.

Ytterligare mera information och upplysning
Se den inlaga som 6 december 2021 ingetts till ICC i Haag, alltså International
Criminal Court / Internationella brottmålsdomstolen, som bifogas denna
åklagaranmälan mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, se bifogade pdf filen ICC
complaint 6 dec 2021
Du kan också läsa den via denna länk
https://www.medicdebate.org/files/icc-complaint-7%20%281%29_0.pdf

Eller ladda ner den via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/2715fb79db63149495e8c4329445d4d3ed1

Uppenbart är att denna inlaga till ICC delger åklagaren om ytterligare mera fakta och
bevis som kan användas till fördel för nationen Sveriges FOLK & BARN i åklagare
anmälan mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.
Alltså FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN som uppenbart synes bevisligen inte säkerställt
fullständig rättssäkerhet utifrån svensk grundlag Regeringsformen, bl.a. då
-

att FOLKHÄLSOMYNDIHETEN ska vara fullständigt opartisk, saklig och
objektiv i deras uppdrag för deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges
FOLK & BARN.

Se därtill den mycket viktiga bifogade pdf filen av världskände opartiske, saklige och
objektive synnerligen högst TROVÄRDIGE spetsspecialist sakkunnige dr David E
Martin, läs den bifogade pdf filen The Criminal Conspiracy of Coronavirus

Noteras särskilt att Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner (fd
landsting) uppenbart går hand i hand med den kriminella vaccin och
läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen.

Alltså tills motsatsen är bevisad är varken Folkhälsomyndigheten eller
Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting) opartiska, sakliga eller objektiva,
således i strid emot svensk grundlag Regeringsformen bedriver dessa makt- och
myndighetsmissbrukare fullständigt skattefinansierad verksamhet mot nationen
Sveriges FOLK & BARN.
Alltså som synes är stöld av skattemedel och därtill utgör denna verksamhet ett
enormt HOT mot nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida
livskvalitet och därtill som synes få effekten av Brott Mot Mänskligheten, Folkmord,
Tortyr, Terror med mera synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån
Brottsbalken.
Spetspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva synnerligen högst
TROVÄRDIGA och världskända delger om verkligheten och sanningen, som
uppenbart Folkhälsomyndigheten äger bevisbördan att bevisa det motsatta.
Åklagaren förstår mer och bättre efter att tagit del av dessa redovisade fakta från
numera världskända sådana människovänliga omnämnda som värnar fakta och
bevis.
Se följande bästa åklagare, alltså utifrån
-

att Covid bedrägeriet/ PCR bedrägeriet uppenbart bevisligen är ett globalt och
nationellt erkänt sakförhållande som Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla
21 Regioner avsiktligt planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska
incitament undanhållit nation Sveriges FOLK & BARN;

2021-12-27 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, läs
hela och sprid vidare, citat
CDC erkänner inte längre PCR-testet som en giltig metod för att upptäcka
"bekräftade Covid-19-fall".
CDC säger att PCR-testet är ogiltigt.
Gör ingen skillnad mellan Covid-19 och säsongsinfluensa.
Upptäcker eller identifierar inte SARS-CoV-2 och dess varianter.
Om PCR-testet är ogiltigt, vilket bekräftats av "Hästens mun": (dvs. CDC), är de
260 miljoner så kallade "Bekräftade Covid-19-fallen" som samlats in och
tabellerats över hela världen sedan början av den påstådda pandemin
meningslösa.
Det finns ingen pandemi.
Det har tagit dem nästan två år att inse att PCR-testet är felaktigt och ogiltigt.
Läs noga, vad detta CDC-direktiv medger är att PCR-testet inte kan skilja mellan
"SARS-CoV-2 och influensavirus" . Det har vi vetat från början.
Detta råd från CDC som utfärdades i juli 2021 ska verkställas under de kommande
veckorna fram till deadline den 1 januari 2022.

Kommer det att genomföras?? Det finns uppenbarligen ingen övergång till "ett annat
auktoriserat Covid-19-test".
VARFÖR väntar CDC till den 31 december 2021 med att genomdriva
upphävandet av det ogiltiga och felaktiga PCR-testet?
Säsongsinfluensa som börjar i oktober har bidragit till att driva upp antalet så kallade
" Bekräftade Covid-19-fall".
Och i den senaste utvecklingen har dessa PCR-positiva fall rutinmässigt
kategoriserats som "Bekräftade Covid-19 Omicron Variantfall". Det är också en
period på året då människor drabbas av en koronaförkylning som ofta resulterar i en
PCR-positiv.
Denna uppåtgående rörelse av PCR-positiva fall används nu av korrupta
politiker för att upprätthålla Omicrons rädslakampanj samt införa "The Covid19 Christmas Lockdown".
Miljontals människor världen över står i kö för att testas och ”vaccineras” för att
"skydda sig" mot SARS-CoV-2 (som inte under några omständigheter kan
identifieras med PCR-testet).

Vad detta betyder är en Mea Culpa . Ett tyst erkännande av CDC och FDA att hela
databasen som genereras av PCR-testet är ogiltig.
För nästan ett år sedan, i januari 2021, ifrågasatte WHO giltigheten av PCRtestet som det självt hade lagt fram som ett sätt att upptäcka och identifiera SARSCoV-2 i början av den påstådda pandemin i januari 2020.
Databasen över den påstådda covid-19-pandemin
Flera miljarder människor i mer än 190 länder har testats (såväl som omtestade) för
Covid-19 med PCR-testet som är felaktigt och ogiltigt.
Vi pratar om cirka 260 miljoner påstådda "bekräftade Covid-19-fall" (PCR-positiva)
över hela världen.
Pandemin sägs ha resulterat i mer än 5 miljoner Covid-19-relaterade dödsfall.
Det är meningslösa och meningslösa siffror. Det är en stor lögn.
Och denna databas används för att motivera införandet av Covid-19 mRNA
"mördarvirus", för att inte tala om "vaccinpasset".
LÄS MER, SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM CORONA
BEDRÄGERIET/ PCR BEDRÄGERIET OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN,
FOLKMORD, TERROR, TORTYR MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN
https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcrtest-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179

DET BEVISAR ATT ”VACCINERNA” ÄR ORSAKEN, SE SÄRSKILT NOGSAMT
VAD SOM DELGIVES FRÅN 26 MINUTER OCH FRAM TILL VIDEONS SLUT
Publicerat 2021-12-22 MÅSTE SES VIDEO
Om DÖDAR ”VACCINERNA” som bevisligen DÖDAR, se denna video, ca 29
minuter, på engelska, och sprid vidare i alla dina nätverk, DÖDAR
”VACCINERNA” SKA SJÄLVKLART STOPPAS, maskinöversättning, citat
Prof. Arne Burkhardt MD: "COVID-19 "vacciner" kan framkalla självförstörelse "
Den 10 december 2021 höll Doctors for Covid Ethics och UK Column ett symposium
där de högt uppmärksammade internationella talare och experter kom med viktig
information om vetenskap, medicin, propaganda och juridik.
https://doctors4covidethics.org/replay-gold-standard-covid-science-in-practiceinterdisciplinary-symposium-ii-december-10-2021/
Prof. Arne Burkhardt MD är en tysk patolog, forskare. Han ser tillbaka på många
års undervisningserfarenhet vid universiteten i Hamburg, Bern och Tübingen samt
gästprofessurer/studiebesök i Japan (Nihon University), USA (Brookhaven National
Institute), Korea, Sverige, Malaysia och Turkiet. Han ledde Institutet för patologi i
Reutlingen i 18 år, varefter han arbetade som praktiserande patolog. Prof. Burkhardt
har publicerat över 150 artiklar i tidskrifter och som bidrag till handböcker. Han har
också certifierat patologiska institut.
SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK
https://rumble.com/vr8zfm-prof.-arne-burkhardt-md-covid-19-vaccines-caninduce-self-destruction-.html

DÖDAR ”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS
Publicerat 2021-12-25 om skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”, citat
AND THEY ARE KILLING OUR CHILDREN

https://www.facebook.com/mikaelnordfors/videos/669308720740528

OM SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” YTTERLIGARE MER FAKTA &
BEVIS AV FÖRMODLIGEN VÄRLDENS MEST PUBLICERADE
VIROLOGIPROFESSOR SUCHARIT BHAKDI
Publicerat 2021-12-25 måste ses videon Det här är världens mest publicerade
virologiprofessor, Sucharit Bhakdi, denne virologiprofessor Bhakdi är opartisk,
saklig och objektiv världskänd spetsspecialist sakkunnig och synnerligen
TROVÄRDIG, som i denna ca 17 minuters video bl.a. delger om, ca 2:52 in i videon;
att citat

….THESE ”VACCINES” ARE KILLING THE YOUNG AND THE OLD
https://www.facebook.com/mikaelnordfors/videos/669308720740528

Videon finns också här
https://doctors4covidethics.org/dr-explains-basic-immunology/

https://rumble.com/vr4tei-dr.-bhakdi-explains-basic-immunology.html

Du kan se ytterligare flera videos från/av Doctors For Covid Ethics här
https://rumble.com/c/c-1238333

Du kan läsa ytterligare mer på deras internet sida Doctors For Covid Ethics här
https://doctors4covidethics.org/

Denna vägledande princip för medicinsk etik och de återstående delarna av
Nürnbergkodexen har alla kränkts under skandalen med covid-19. Efter att ha
brutit mot dessa principer i nästan två år utan att visa någon ånger måste
förövarna nu tvingas på knä.
2021-12-25 Det sprider sig över HELA VÄRLDEN om Corona bedrägeriet/Brott
Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN.
Alltså det som synes också beskyddats av Sveriges Regering och deras
medlöpare, Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner,
Sveriges alla 21 Regioner, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och anställda
tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner, och inte att förglömma
SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia, du förstår
strax mera, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och
SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat
Högt uppsatta personer inom folkhälsan anklagas för folkmord i ett historiskt
klagomål till Internationella brottmålsdomstolen
Deras oansvariga politik för underkuvande har berövat människor grundläggande
mänskliga rättigheter och lika möjligheter. De anklagade har använt sig av
medicinska bedrägerier, som begåtts med hjälp av falskt kalibrerade PCR-tester, för
att sprida en berättelse som bara stärker deras egen makt och kontroll över
människors liv.
Deras brist på effektiva behandlingar, lösningar för immunsystemet och deras censur
av den naturliga immuniteten har härjat principen om informerat samtycke, bidragit till
iatrogena fel och orsakat oavsiktlig separation, isolering, medicinska felbehandlingar
och felaktiga dödsfall.
Deras politik har tvingat fram bevisligen farliga genetiska experiment på
människor med hjälp av diskriminering, segregation och hot mot ens
försörjning. Dessa svarande har underminerat rättsstaten i nästan två år och
förstört oräkneliga liv.
Historiskt åtal dokumenterar olika brott mot mänskligheten och
brott mot Nürnbergkodexen.
Folkhälsovårdstjänstemän har tvingat människor att använda PCR-tester som
är "helt opålitliga" som diagnostisk standard, vilselett människor och
fördunklat uppgifter. Dessa tester har kalibrerats på ett bedrägligt sätt och
använts för att artificiellt blåsa upp antalet fall och dödsfall av covid-19 för att
upprätthålla ytterligare medicinskt tyranni och berövande av individuella
rättigheter.

Effektiva behandlingar som hydroxiklorokin och ivermectin har undertryckts,
vilket har lett till immunsvikt och allvarlig sjukdom. Detta ledde i sin tur till att
man blev beroende av läkemedel som orsakar njursvikt och därefter beroende
av respiratorer som orsakar oxidativa skador och cytokinstorm, vilket skadar
lungorna och ökar risken för att patienterna ska drabbas av livshotande
lunginflammation och död.

Den första principen i Nürnbergkodexen är att en person måste vara
villig och ge sitt informerade samtycke till att få behandling och
delta i ett experiment.
Det är meningen att personen ska aktivera sin valfrihet utan ingripande, antingen
genom tvång, bedrägeri, bedrägeri, hot, uppmaning eller någon annan typ av
bindning eller tvång. Denna vägledande princip för medicinsk etik och de
återstående principerna i Nürnbergkodexen har alla kränkts under skandalen
med covid-19. Efter att ha brutit mot dessa principer i nästan två år utan någon
ånger måste förövarna nu tvingas på knä.

Dessutom har de tilltalades låsningspolicy inte bevisligen förändrat
infektionsförloppet i allmänheten och har orsakat "rikedom och förstörelse av
företag, tillsammans med en kraftig ökning av ChildLine-samtal från barn som
gjorts mer sårbara på grund av destruktiv folkhälsopolitik. Svarandens
accepterande av vaccinpass har infört en medicinsk apartheid som kränker
individers medicinska integritet och kroppsautonomi genom diskriminering,
segregation och andra illvilja.

Deras politik har ålagt barn psykisk skada och allvarligt
berövat folkets fysiska frihet , i "brott mot grundläggande regler i
internationell rätt."
Dessa överträdelser inkluderar rese- och samlingsförbud och påtvingad
karantän och självisolering utan vederbörlig rättsprocess.

Den första principen i Nürnbergkoden är en vilja och informerat
samtycke från personen att få behandling och delta i ett
experiment. Personen är tänkt att aktivera valfriheten utan ingripande,
antingen genom våld, bedrägeri, bedrägeri, hot, uppmaning eller någon annan
typ av bindning eller tvång.

Denna vägledande princip för medicinsk etik och de återstående delarna av
Nürnbergkodexen har alla kränkts under skandalen med covid-19. Efter att ha
brutit mot dessa principer i nästan två år utan att visa någon ånger måste
förövarna nu tvingas på knä.

Läs hela åtalet på nätet .

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/580789.html

2021-12-25 spets specialist sakkunnig världskände opartiske, saklige och objektive
dr Peter McCullough med högsta TROVÄRDIGHET delger världen om sanningen
och verkligheten utifrån FAKTA & BEVIS , maskinöversättning, citerar lösryckta delar
ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK om skadar och
DÖDAR ”VACCINERNA” som generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkes
skadar och yrkes dödar verksamhet är det största och farligaste hotet mot
mänskligheten i mänsklighetens historia, citat
Covid-vacciner "den farligaste utrullningen av biologiska läkemedel i
mänsklighetens historia", säger Dr. Peter McCullough

Vid ett nyligen genomfört onlinesymposium om covid-vetenskap som organiserades
av Doctors for COVID Ethics, presenterades de mest detaljerade bevisen hittills mot
Wuhan coronavirus (Covid-19) "vaccination" för världens övervägande.

Denna internationella grupp, som länge har motsatt sig massutbyggnaden av Fauciinfluensa-skott, hävdade att det mänskliga immunförsvaret, provocerat av
injektionerna, kan sluta attackera sina egna vävnader (autoimmun sjukdom) när det
upptäcker närvaron av syntetiska spikproteiner.

Otal tusentals dödsfall har redan inträffat från detta, även om de flesta av dem
aldrig kommer in i regeringens databaser. Många föredragshållare, inklusive Dr.

Peter McCullough, som också länge har stått emot injektionerna , avslöjade
vetenskapliga bevis för att stödja dessa och andra påståenden.

Hur mycket mRNA-gift kan kroppen hantera innan den går kaput?
Den kanadensiske mikrobiologen och professorn Dr. Michael Palmer sammanfattade
Burkhardts presentation genom att förklara att alla med ärlig medicinsk utbildning
tydligt kommer att se "hur förödande effekten av dessa vacciner kan vara, åtminstone
hos dem som dör efter vaccinationen."

"Vi vet också nu varför myndigheterna var mycket tveksamma till att obducera
sådana offer," tillade Palmer.
När det gäller varför vissa människor inte drabbas av ett så extremt öde efter
injektion, varnade Palmer för att den totala livstidsdosen av budbärar-RNA-toxiner är
begränsad, vilket tyder på att det varierar från person till person.

På grund av brist på experimentella data är det okänt vilka dessa trösklar är. Och
enligt Palmer är detta "en av de stora skandalerna med dessa vacciner, att inga
ordentliga toxicitetsstudier har utförts."
Vi vet från djurstudier att innehållet i stickorna inte finns kvar på injektionsstället. De
cirkulerar i hela kroppen och kombineras med receptorer och fodrar blodkärlen, vilket
hos många människor orsakar koagulering och överdriven blödning.

De långsiktiga riskerna med detta är vad som verkligen kommer att vara talande när
innehållet i stötarna verkligen tar sig igenom människors kroppar på lång
sikt. Utbredd död av till synes ingen specifik orsak kommer sannolikt att inträffa under
de kommande månaderna och åren.
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.afinalwarning.com/580954.html

Bildkälla
https://bakomkulisserna.biz/2021/12/25/tankar-kring-situationen-i-sverige-nr-25/

Du kan läsa om vad som i börja av december 2021 lämnades in till den
internationella brottmålsdomstolen i Haag, publicerad på engelska,
maskinöversättning (som du själv kan göra på sidan), denna inlaga kunde
förmodligen likaväl gällt för Sverige, nu i fokus Storbritannien med flera
anmälda till domstolen
Citat
En av de bästa sammanfattningarna av coronabluffen.
Baserat på de omfattande anspråken och den bifogade dokumentationen anklagar vi
de som är ansvariga för ett flertal kränkningar av Nürnbergkoden, brott mot
mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott i Storbritannien, men inte
begränsat till individer i dessa länder.
Slut citat

Publicerat 2021-12-25
One of the best summaries of the corona hoax.
Maskinöversättning
3.3 "Vacciner" mot Corona-viruset
är en innovativ medicinsk behandling som endast har fått ett tillfälligt tillstånd enligt
förordning 174 i lagen om föreskrifter om humanmedicinska läkemedel (2012).
Behandlingens långsiktiga effekter och säkerhet hos mottagarna är okända. Det är
viktigt att notera att Coronavirusets "vacciner" är världens första introduktion av den
syntetiska m-RNA-tekniken och att alla tidigare immuniseringar fungerade på ett helt
annat sätt, genom att ett inaktiverat eller försvagat virus introducerades i kroppen för
att utlösa en naturlig väckning av immunförsvaret mot det. De risker som denna
nyskapande medicinska behandling medför, såsom de beskrivs i detalj av dr Mike
Yeadon, bifogas härmed som bilaga 1 till denna begäran.

4 Alla fas 3-försök med COVID-19-vaccin pågår och kommer inte att avslutas förrän i
slutet av 2022/början av 2023. Vaccinerna är därför för närvarande experimentella
och det finns endast begränsade uppgifter om säkerhet på kort sikt och inga
uppgifter om säkerhet på lång sikt för vuxna. Dessutom använder de en helt ny
mRNA-vaccinteknik som aldrig tidigare har godkänts för användning på människor.
MRNA är i praktiken en pro-drog och man vet inte hur mycket spikprotein en individ
kommer att producera. Eventuella sena effekter kan ta månader eller år innan de
visar sig. De begränsade barnförsök som hittills genomförts är helt undermåliga för
att utesluta ovanliga men allvarliga biverkningar.

5 Covid-19-"vaccinerna" uppfyller inte kraven för att kategoriseras som
vacciner och är i själva verket genterapi (bilaga 8). Merriam-Webster-ordboken
ändrade i tysthet definitionen av termen "vaccin" för att inkludera komponenterna i
COVID-19 m-RNA-injektionen. Definitionen av vaccin ändrades specifikt på grund av
Covid-19-injektionen den 5 februari 2021. Dr Mike Yeadon, som är medsökande i
denna ansökan, hävdar att påståenden om att Covid-19-injektionerna är ett "vaccin"
är en offentlig manipulation och en felaktig framställning av kliniska uppgifter.

3
behandling. Det är inte en vaccination. Det är inte att förbjuda infektion. Det är inte
en anordning som förhindrar överföring. Det är ett sätt genom vilket din kropp tvingas
till att producera toxinet, som sedan påstås vara en metod som gör att din kropp på
något sätt vänjer sig vid att hantera det, men till skillnad från ett vaccin, som utlöser
ett immunsvar, är detta ett sätt att utlösa skapandet av toxinet". MRNA använder
cellens maskineri för att syntetisera proteiner som ska likna virusets SPIKE-protein,

vilket är vad det använder för att ta sig in i cellerna via ACE2-receptorn. Dessa
proteiner identifieras sedan av immunsystemet, som bildar antikroppar mot dem. Det
verkliga bekymret är att dessa proteiner skulle kunna ackumuleras i kroppen, särskilt
i områden med hög koncentration av ACE2-receptorer, t.ex. könskörtlarna. Om
immunförsvaret sedan angriper den plats där de ackumuleras kan man ha att göra
med ett autoimmunt tillstånd.

6 PCR-tester
I en granskning från Centre for Evidence-Based Medicine vid University of Oxford
(bilaga 2) konstaterades att det vanliga PRC-testet är så känsligt att det kan
upptäcka gamla infektioner genom att plocka upp fragment av döda virusceller. PCR
utvecklades ursprungligen för att upptäcka förekomsten av DNA och RNA i biologiska
prover, men även dess Nobelprisvinnande uppfinnare Kary Mullis förklarade att
PCR aldrig var avsedd att diagnostisera en sjukdom.
Den upptäcker helt enkelt förekomsten av specifikt genetiskt material, vilket kan tyda
på en infektion eller inte. Som dr Kary Mullis uttryckte det kan PCR-tekniken hitta
nästan vad som helst hos vem som helst. PCR-testet använder sig av
amplifieringscykler för att hitta viralt RNA.
Provet amplifieras upprepade gånger kemiskt för att öka RNA-kopiorna tills de kan
upptäckas. Varje "cykel" av förstärkning fördubblar antalet molekyler i provet. Om
man kör tillräckligt många cykler kan man effektivt hitta en enda molekyl av vilket
ämne som helst. Public Health Englands (PHE) policy bekräftar att tröskelvärdet för
cyklerna bör ligga runt 25,6 och om maskinen måste köra mer än 25-35 cykler (bilaga
2a) för att få provet till testets detektionsgräns finns det inte tillräckligt med virus i
provet för att ha någon klinisk betydelse.

Parallellt med 1930-talets Tyskland
34a Det finns flera överlevande från den tyska förintelsen som drar skarpa paralleller
mellan Covid-restriktioner och början av förintelsen. Ett öppet brev skickat
till; European Medical Agency (EMA), The Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (MHRA), Storbritannien, The Australian Health Regulation
Agency, (AHPRA), Therapeutic Goods Administration (TGA), Australien, Medsafe,
Nya Zeeland och Federation of Medical Regulatory Myndigheter (FMRAC), Kanada
(bilaga 50) anger,
"Vi, som överlevde de grymheter som begicks mot mänskligheten under andra
världskriget, känner oss skyldiga att följa vårt samvete. ... En annan förintelse av
större omfattning äger rum framför våra ögon. Vi uppmanar er att stoppa detta
ogudaktiga medicinska experiment
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mänskligheten omedelbart. Det är ett medicinskt experiment som
Nürnbergkoden måste tillämpas på.” ( Rabbi Hillel Handler, Hagar Schafrir,
Sorin Shapira, Mascha Orel, Morry Krispijn et al)
2. 34b Under en intervju med Dr Reiner Fuellmich (bilaga 51) utgår från
Förintelsens överlevande Vera Sharav sin erfarenhet under Nazityskland för
att bilda sitt perspektiv på vad som händer i världen idag. Under intervjun
fortsätter hon med att säga:
3. 34c ”Under den nazistiska regimen utplånades moraliska normer
systematiskt. Läkarkåren och institutionerna förändrades radikalt, akademisk
vetenskap, militär, industri och klinisk medicin var tätt sammanvävda, som de
är NU.
Det nazistiska systemet förstörde ett socialt samvete i folkhälsans
namn. Kränkningar mot individer och klasser av människor
institutionaliserades. Eugenikdriven folkhälsopolitik ersatte läkarens fokus på
individens bästa. [Den] tyska läkarkåren och institutionerna var
perverterade. Tvångsåtgärder för folkhälsopolitiken kränkte individuella
medborgerliga och mänskliga rättigheter. Kriminella metoder användes för att
genomdriva politiken.
Nazistisk propaganda använde rädsla för smittsamma epidemier för att
demonisera judar som spridare av sjukdomar, som ett hot mot
folkhälsan...en nd idag, en del börjar förstå varför det tyska folket inte stiga
upp, höll rädslan dem från att göra det rätta.
Medicinska mandat är ett stort steg bakåt mot en fascistisk diktatur och
folkmord. Regeringens föreskrifter, medicinska ingripanden, dessa
undergräver vår värdighet såväl som vår FRIHET... .
Den skarpa lärdomen av Förintelsen är att närhelst läkare slår sig samman
med regeringen och avviker från sitt personliga, professionella, kliniska
engagemang för att inte skada individen, så kan medicinen förvandlas från ett
helande, humanitärt yrke till en mordisk apparat... Det som skiljer Förintelsen
från alla andra massfolkmord är den avgörande roll som det medicinska
etablissemanget, hela det medicinska etablissemanget, spelar.
Varje steg i den mordiska processen stöddes av det akademiska,
professionella medicinska etablissemanget. Läkare och prestigefyllda
medicinska sällskap och institutioner gav legitimitet till barnmord,
massmord på civila.
T4 var det första industrialiserade medicinska mordprojektet i historien. De
första offren var handikappade tyska spädbarn och barn under 3 år.... Nästa
offer var psykiskt sjuka, följt av äldre på äldreboenden. De mordiska
operationerna var metodiska och följde protokollet mycket, mycket
noggrant. "

73. 74 Dessutom håller ett stort antal vaccinerade personer på att bli
allvarligt sjuka och riskerar att dö av immunsystemsvikt,
antikroppsberoende förstärkning, inom en snar framtid (bilaga 34)
(b) Utrotning:
74. 75 Det finns goda skäl att anta att en stor andel av den brittiska
befolkningen (och världens befolkning) nu löper risk att antingen
drabbas av allvarlig sjukdom eller att dö på grund av de senaste mRNA"vaccinerna". Djurstudier utförda 2012-2013 (bilaga 35 och 36) för att
testa mRNA-vacciner visade att de flesta djur dog inom 2 veckor efter att
de mottagit behandlingen, vilket motsvarar 1,5 år för människor.
De vaccinerade har exponerats för samma "konstgjorda spikprotein"
som viruset. Både viruset och vaccinerna har visat sig kunna förändra
mänskligt DNA (bilaga 37). Det är osannolikt att immunsystemet
någonsin kommer att återgå till vad det var efter att ha fått en covid"vaccination". Flera immunologer och vaccindesigners på hög nivå,
inklusive medsökande på denna begäran Dr Mike Yeadon, har varnat, i
värsta möjliga scenario,

ARTIKEL 8 – Krigsförbrytelser
87. 87 Kontextuellt inslag i ett krigsbrott - Vi uppger för dig att ett hemligt krig har
förts mot folket i Storbritannien (och världen) genom frigivningen av det
biologiska vapnet SARS-Cov-2 och det ytterligare biovapnet, m- RNA
genterapi "vacciner".
Vi hävdar att folket i Storbritannien (och världen) är under systemisk attack
från de som släppt de tidigare nämnda biologiska vapnen och av de
individer inom den brittiska regeringen och internationella ledare mot vilka vi
har väckt denna begäran, som försöker tjäna samma agenda. Vi hävdar därför
att den kontextuella delen av ett krigsbrott har uppfyllts och att de påstådda
brotten ägde rum inom ramen för en internationell och icke-internationell
väpnad konflikt.
88. 88 Mens Rea-element: Vi hävdar vidare att medlemmarna i den brittiska
regeringen och internationella internationella ledare mot vilka vi har väckt detta
klagomål, medvetet arbetar på uppdrag av denna globala agenda för
avfolkning genom de biologiska vapnen som kallas SARS-Cov-2 och mRNA "vaccinerna".
Vi hävdar därför att medlemmarna i den brittiska regeringen och världsledare
mot vilka vi har väckt detta klagomål har både kunskap och uppsåt med
avseende på dessa påstådda brott.

89. 89 Domstolen ska ha jurisdiktion med avseende på krigsförbrytelser, särskilt
när de begås som en del av en plan eller policy eller som en del av en
storskalig begång av sådana brott.

90. (i) Uppsåtligt dödande:
91. 91 - Vi har tillhandahållit statistiska uppgifter om dödsfrekvensen för
"vaccinerna" som dödar en relativt stor andel av mottagarna, med
antalet som ökar som ett resultat av att fler "vaccinationer"
administreras, det är en logisk slutsats att den fortsatta användningen av
dessa " vacciner utgör ett uppsåtligt dödande.
Även om offren till övervägande del är äldre har vi också en relativt hög andel
dödsfall och skador för yngre och friskare människor.
92. 92 - Vi har tillhandahållit bevis för att användningen av 5 gånger den
rekommenderade mängden Midazolam för patienter på vårdhem motsvarar
uppsåtligt dödande
93. 93 - Grafenhydroxid i vaccinerna
(ii) Tortyr
94. 94 - Cov-SARS-2-viruset är ett mänskligt skapat "gain of function-virus". Det
skapades som ett "biologiskt experiment" vid Wuhan Institute of Virology
under en period på minst 10-15 år, enligt omfattande dokumentation som
bifogas här. Viruset släpptes, antingen av en olycka eller avsiktligt.
95. 95 - Utvecklingen av ett sådant biologiskt vapen är ett brott i sig.
96. 98 - De så kallade vaccinerna är endast godkända för akut användning,
och den massiva användningen av dessa genterapiläkemedel utgör det
största biologiska experimentet i mänsklighetens historia och orsakar en
irreversibel förändring av DNA:t genom vaccinationen.
97. 99 - Ett sådant experiment på vårt DNA är det värsta brott som
någonsin begåtts mot mänskligheten, helt utan informerat samtycke.
98. 102 - Vaccinerna har bevisats döda och orsaka stora hälsoskador,
endast baserat på korttidseffekterna.
110 - Folket i Storbritannien (och hela mänskligheten) är för
närvarande under attack genom dessa drakoniska åtgärder och
biologisk krigföring, som är en integrerad del av en psykologisk och
ekonomisk krigföring.

109.
112 - Det finns en tidslinje som går tillbaka till 1990-talet och det
första SARS1-viruset, vad gäller MERS-viruset. Och till både amerikansk
militär biologisk forskning (DARPA), kopplad till franska, brittiska,
australiensiska och till stor del de kinesiska ansträngningarna som
gjorts under mer än 15 år.
110.
113 - Det finns en tydlig koppling till den så kallade globalistiska
eliten, Club of Rome, WEF (Davos Group), globalistiska politiker, de
största kapitalisterna på jorden, och deras plan för Agenda 2030 (FN),
WHO och " den stora återställningen”.
111.
114 - Dessa människor har tydligt talat om ett behov av en stor
global avfolkning, och bland andra Bill Gates har uttalat att
Vaccinationerna är ett sätt att göra det.
112.
115 - Gain of Function-manipulation av viruset har gett viruset
egenskaper som gör att det kan spridas 10-20 gånger jämfört med SARS
1 och MERS och alla andra Corona-virus. Forskarna bakom denna vinst
av funktionsforskning har skapat ett farligt syntetiskt virus, som
Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.medicdebate.org/node/2646?language=en

Se videon av 2021-12-16 maskinöversättning, citat
Ovedersägliga bevis för att Covid-19 var planerad.
https://rumble.com/vqul01-irrefutable-proof-covid-19-was-planned.html

Noteras särskilt: ca 1 % rapporteras in av läkarna i VAERS registret i USA, utgå
från detsamma i denna artikel publicerad 2021-12-22, maskinöversättning, citerar
lösryckta delar ur artikeln,
32 649 dödsfall 3 003 296 skador efter COVID-sprutor i europeisk databas över
biverkningar - unga, tidigare friska människor fortsätter att drabbas
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covidshots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previouslyhealthy-people-continue-to-suffer/5765205

Publicerat 2021-12-23, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, läs hela denna
mycket viktiga artikel, citat
I Skottland under augusti-november 2021 var över 85 % av dödsfallen bland de
vaccinerade. Booster ökar bara COVID-infektioner. Omkring 40 000 dödsfall har
inträffat i USA, Storbritannien och EU efter vaccination, men Omicron är mild.
Den brittiska regeringen har manipulerat uppgifterna för att skylla på de
ovaccinerade, men det är de vaccinerade som löper störst risk.
By Dr. Paul Craig Roberts
Global Research, December 23, 2021

Det stod klart från de första fallen i Sydafrika och nu i Storbritannien och EU att
den nya Omicron-varianten av coronaviruset leder till lindrig sjukdom och
mycket få dödsfall [inte från Covid utan] "med COVID". Sydafrikanska experter
har faktiskt rekommenderat att man slutar att stoppa spårning och karantän
eftersom de flesta av de smittade inte har några symtom.

Ytterligare bevis för att vaccinerna misslyckas när det gäller nya infektioner
kommer från USA, där ett av de hittills största utbrotten av den nya Omicronvarianten tros ha inträffat vid Cornell University i Ithaca, New York, där nästan
alla de 930 fall som inträffat under den senaste veckan tros vara av denna
variant.

Alla de bekräftade Omicron-fallen i fallet vid Cornell University finns bland
personer som är fullt vaccinerade, och några av dem finns hos personer som
också har fått en booster.

Booster är naturligtvis mer av samma sak i hopp om att den tredje dosen ska
göra det som de två första doserna skulle göra! Och den nya varianten,
"omicron"?

De flesta Omicron-fallen i USA har varit bland de vaccinerade, meddelade
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i en uppdatering på
fredagen den 10/12/21. De flesta patienterna har haft milda symtom.

När medierna i hela västvärlden lånar sig till uppenbara lögner för att öka Big
Pharmas vinster, stärka regeringarnas förstörelse av den medborgerliga
friheten, undertrycka oliktänkande och kanske underlätta en
avfolkningsagenda, är västvärlden förlorad.

Det är de korrupta västerländska medierna som har konspirerat med
regeringarna för att förstöra friheten och nazifiera västvärlden till den grad att
Argentina har koncentrationsläger för de ovaccinerade och att Tyskland och
Österrike har för avsikt att fängsla de ovaccinerade - allt detta för ett "vaccin"
som alla bevis bevisar att det bortom allt tvivel inte skyddar mot ett virus, ett
virus som dessutom har en mycket låg dödlighet och som lätt kan botas och
förebyggas med HCQ och Ivermectin.
Läs mer
https://www.globalresearch.ca/fauci-biden-pathological-liars/5765246

COVID-19-vacciner har dödat nästan dubbelt så många barn som viruset i sig
https://www.afinalwarning.com/578473.html

Maskinöversättning av mycket allmänbildande artikel, läs hela artikeln, citerar
lösryckta delar ur artikeln, citat
De 10 främsta tecknen på att Covid-vaccin är biologiska vapen och mycket
dödligare än Covid-19 i sig självt.
De 10 främsta tecknen på att Covid-vaccin är BIOWEAPONS som används för
folkmord och avfolkning
#1. Obduktioner av de Covid-vaccinerade avslöjar miljarder spikproteiner i hela
kärlsystemet, som förorenar vitala reningsorgan och hjärnan.
#2. Nanopartikelinjektioner orsakar hjärtmuskelinflammation eftersom hjärtat
anstränger sig för att pumpa blodet förbi alla mikroskopiska "proppar".
#3. Friska människor, inklusive idrottsmän och militärer, dör av "oidentifierbara
orsaker" inom några timmar eller dagar efter att de fått vaccinationer mot Kinainfluensan.
#4. Vaccinerade personer förlorar långsamt och metodiskt sin
immunförsvarsfunktion och drabbas av antikroppsberoende
förstärkningssyndrom (ADE) och aidsliknande försvagning av de vita
blodkropparna.

#5. Viruset tillverkades i ett laboratorium i det kommunistiska Kina och vaccinerna
pressas på befolkningen i nazistisk stil.
#6. Dödsfall av Covid-19 är fortfarande framträdande bland "fullt vaccinerade"
människor.
#7. Sällsynta blodproppar och aggressiva cancertumörer dyker upp på
märkliga ställen hos Covid-vaccinerade.
#8. De globalister som utåt talar om avfolkning med hjälp av vacciner är de
som främjar Covid-sprutor mest just nu.
#9. De ovaccinerade behandlas som judarna i Nazityskland; utestängda, får
skulden för allt som är fel och berövas jobb och ett normalt liv.
#10. Till och med FDA och CDC erkänner att Covid-vaccinerna inte hindrar dig
från att smittas av Covid eller överföra det till andra, så vad är deras VERKLIGA
syfte?
Läs hela artikeln
https://www.vaccineinjurynews.com/2021-11-17-top-10-signs-that-covidvaccines-are-bioweapons.html

Publicerat 2021-12-23 om DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, citerar lösryckta
delar ur mycket allmänbildande artikel, läs hela och se videos, lyssna på podden,
maskinöversättning, citat
Första regeln för överlevnad: Injicera inte dig själv med biologiska vapen...

Det har varit tydligt från första början att syftet med Pfizer- och Moderna-vacciner
aldrig var att bygga upp immunitet utan snarare att förstöra immunitet genom att
kapa kroppen och tvinga den att tillverka nanopartiklar av spikprotein - som är
biovapen.
Men på allvar har människokroppen redan en fantastisk nanoteknik
som bekämpar ALLA patogener... det kallas immunförsvaret.
Det fina med D-vitamin är att det är skitbilligt, allmänt tillgängligt och har en enorm
säkerhetsmarginal för daglig användning.
Det hjälper också kroppen att reglera normal celldelning, blodsocker, neurologisk
funktion, njurfunktion och mycket mer. D-vitamin är den enskilt mest prisvärda och
effektiva näringsintervention som mänskligheten för närvarande känner till, men
ingen i Pentagon eller regeringen - inte Biden och inte ens Trump - vågar
förespråka D-vitamin eftersom det inte ägs av Big Pharma.

D-vitamin kan med andra ord inte förvandla läkemedelsdirektörer till
miljardärer över en natt, och därför nämns det nästan inte alls i de
företagskontrollerade medierna. Vi bevakar naturligtvis D-vitamin med
hundratals nyhetsartiklar. Kolla in VitaminD.news
Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.afinalwarning.com/581283.html

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL ÅKLAGAREN
Läs hela
Citat
Open AccessArticle
SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J
Recombination In Vitro
by
Hui Jiang
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and
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2021-12-22 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat
Studie: Covid-19-vacciner har visat sig försvaga immunförsvaret, öka risken för
att utveckla cancer
https://www.naturalnews.com/2021-12-22-mrna-vaccines-weaken-immunesystem-cause-cancer.html

20/12/21 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat
•
COVID › VISNINGAR

Forskare visar hur covid skadar immunsystemet, ökar cancerrisker vetenskapen säger att vacciner kan göra samma sak
Svenska forskares upptäckt att SARS-CoV-2 spikproteinet i full längd försvagar det
adaptiva immunsystemet genom att skada en avgörande DNA-reparationsmekanism
väcker frågor om huruvida mRNA COVID-vacciner skulle kunna göra detsamma –
och om det kan öka en persons risk för utvecklar cancer.
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-immune-systemcancer-risks/

VAD FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SVERIGES ALLA 21 REGIONER
PLANERAT GROVT UPPSÅTLIGT UNDANHÅLLIT
Ytterligare officiellt bevis och fakta från Norge för att de som låter sig "vaccineras"
är "försöksråttor":
Skien kommune i Norge informerar att "vaccinerna" enbart är auktoriserat för
nödanvändning, citat (min markering):
"Er vaksinene godkjent som andre vaksiner?
Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter
vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk.
Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av
vaksinene fremdeles er pågående og usikre.
Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier
for vaksine- sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i
2023."
Se nästan längst ner på deras hemsida:
https://www.skien.kommune.no/koronavaksine

EU PARLAMENTARIKER DELGER OM SANNINGEN & VERKLIGHETEN
Denna EU parlamentariker delger om sanningen och verkligheten, se videon, ca 4
minuter, nu med svenskt text, publicerat 2021-12-23, och sprid vidare i alla dina
nätverk, citat
JAG KOMMER INTE ATT BLI EN FÖRSÖKSKANIN SOM UTSÄTTS FÖR
ETT EXPERIMENTELLT VACCIN

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK
https://jmm.nu/eu-parlanentariker-christine-andersson-varnar-eu-for-vaccinen/

Publicerat 2021-12-22, citat
HUR MAN LJUGER MED STATISTIK
Eller Vad är det som hindrar att vårt rättsväsende, våra folkvalda politiker och
våra myndigheter upprätthåller våra rättigheter?
Jag läste statistik vid Stockholms Universitet hösten 1965. Jag fick lära mig att
statistik är en vetenskap där man följer matematiska regler för att få ett vetenskapligt
korrekt resultat.
Men jag fick också lära mig hur man kan luras med statistik genom att böja och
vränga statistik så att man kan uppfylla observationen av Mark Twain med flera om
hur statistik används för att stärka svaga argument.

Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.
Jag har nu sett våra myndigheter hävda med emfas att smittspridningen av Covid-19
ökar i samhället.
Låt oss nu kontrollera om uttalandet är ett korrekt statistiskt uttalande.
Vecka 44 var det 86 473 som testades och 5 059 visade positivt RT-PCR-test.
Det var 5,85 % RT-PCR positiva test. Se
Table 1. och Figure 1 nedan 1
Fem veckor senare hade man testat 335 955 personer varav 18 663 testade
positivt för RT-PCR.
Det var 5,5 % av alla testade som var RT-PCR-positiva.
Har antalet RT-PCR-positiva personer ökat fyrfaldigt under 5 veckor?
Ja, det är korrekt.
Men samtidigt har antalet testade personer ökat fyrfaldigt.
Den informationen undanhåller FHM och måste hämtas på helt annan plats på FHMs
hemsida.
För att kunna göra en bedömning av om ökningen av positiva RT-PCR-tester är en
ökning av antalet personer som insjuknar eller minskar över tid måste man veta hur
många som är testade över samma tid.
Man måste få veta om det är en ökning eller minskning av andelen testade över tid.
Detta visar sig att andelen personer som är RT-PCR-positiva under det att antalet
testade hade ökat nästan fyrfaldigt (3,89 gånger) samtidigt som antalet RT-PCRpositiva har ökat från 5 059 till 18 663 under samma fem veckorna med 3,69 gånger.
Andelen personer som testar positivt för Covid-19 ligger konstant på drygt 5 %
positiva RT-PCR-tester av alla tester som görs.
Det är med andra ord ingen ökning av antalet smittade trots att FHM på ett helt
felaktigt och bedrägligt sätt uppger att vi ”har en ökad smittspridning”.
När andelen positiva RT-PCR-tester är konstant kan inte andelen RT-PCRpositiva i samhället öka.
Denna FHMs uppgift om ökad smittspridning är alltså till hälften sann och är då enligt
Hanne Kjöller en lögn.
Men detta är ett utmärkt exempel på selektiv statistik. Här syns myndigheterna inbilla
oss att antalet RT-PCR-positiva ökar med 400 % i samhället utan att samtidigt
berätta att antalet tester också ökat med 400 %.

Det innebär att ”smittan” i form av andelen RT-PCR-positiva i samhället inte har ökat
under tiden vecka 44 till och med vecka 49 trots en fyrdubbling av antalet tester.
Detta innebär att våra myndigheter synes aktivt gå ut och skrämma oss att
smittspridningen ökar när den i verkligheten inte har ökat alls de senaste fem
veckorna.
Detta mynndigheters tilltag strider mot vår regeringsforms 1 kapitel 9 § 2 och mot
Brottsbalkens 20 kapitel 1 §
Det är fantastiskt att den svensak sjukvården kan skrapa fram resurser för att
fyrfaldiga antalet RT-PCR-tester över den korta tiden av fem veckor, från 85 000
tester till 336 000 tester per vecka. Det är 48 000 tester per dag men vi kan inte ta
hand om de enorma vårdköerna som uppkommit både före och under
den obefintliga pandemin, det har inte dött fler totalt jänfört med tidigare
InfluensaLika Infektionsperioder (ILI) enligt Socialstyrelsens statistik än tidigare år.
Antalet personer som tagits in på IVA har legat konstant på under 8 per dag (7
dagars rullande medelvärde) alltsedan den 27 maj 2021.
Antalet personer som har dött inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test oavsett
dödsorsak har varit högst 8 per dag (7 dagars rullande rullande medelvärde)
alltsedan den 24 maj 2021.
Sammanfattningsvis så ligger andelen positiva RT-PCR-tester oförändrat under
veckorna 44 till och med 49 helt konstant på drygt 5 % av alla RT-PCR-tester
som görs.
Det är ingen ökning av andelen RT-PCR-tester.
Antalet nyinläggningar på IVA har varit under 8 personer per dag alltsedan slutet på
maj 2021.
Det är ingen ökning av antalet nya IVA-inläggningar
Antalet personer som har dött inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test oavsett
dödsorsak ligger kvar på högst 7 döda per dag alltsedan slutet på maj 2021.
Det är ingen ökning av antalet döda inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test
Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.
Här har myndigheterna inklusive regeringen visat att de synes använda den
svåraste formen av lögnsktig statistik.
Allt för att skrämma folket till lydnad
Vi har uppnått flockimmunitet i Sverige då mer än 20 % av befolkningen torde ha haft
Covid-19.
Detta syns på att antalet IVA-inläggningar och dödsfall är fortsatt mycket låga.
Den enda så kallade ”hårda” slutpunkten är hur många som har dött under en ILIsäsong. Där finns minst möjligheter att manipulera statistiken.

RT-PCR-testerna vet vi är manipulerade, det är bara at ändra antalet personer som
provtas så ändrar sig antalet RT-PCR-positiva.
Det är bara att, som FHM gjorde mellan 2021-11-01 och 2021-11-22, inte tillåta dem
som var dubbelvaccinerade att RT-PCR-testa sig.
Så antalet tester minskade från vecka 43 då det var 122 000 tester till endast 86 000
under vecka 44 det lägsta värdet på många månader. En minskning på 42 % på en
vecka.
Under veckorna 44-46 då dubbelvaccinerade inte fick provtas ökade antalet med 14
% per vecka åter till 122 000.
Veckan därpå då de dubbelvaccinerade återigen skulle provtas med RT-PCR ökade
antalet prover med 85 % till 226 000 tester.
Det innebär att det var nästan lika många dubbelinjicerade som oinjicerade som
testades.
Slutsats: Injektionerna kan inte skydda mot infektion trots dubbla injektioner
Fortfarande var det bara drygt 5 % av alla tester som var RT-PCR-positiva
Denna ökning visar att injektionerna med mRNA inte ger någon form av skydd
mot Covid-19
Två veckor senare, vecka 49 hade antalet tester ökat med 23 % per vecka till 336
000 tester och 19 000 RT-PCR-positiva.
Fortfarande var det bara drygt 5 % av alla tester som var RT-PCR-positiva
Denna ökning visar återigen att injektionerna med mRNA inte ger någon form
av skydd mot Covid-19
Trots att antalet RT-PCR-tester (en ”mjuk” parameter som kan manipuleras)
hade ökat med 391 % på fem veckor samtidigt som antalet RT-PCR-positiva
ökade med 369 %, var det bara drygt 5 % av alla tester som var RT-PCRpositiva.
Den ”hårda” parametern antalet avlidna låg kvar på mindre än 8 avlidna per
dag (rullande 7 dagars medelvärde)
Det har inte skett en ökning av andelenRT-PCR-positiva eller absoluta antalet
avlidna.

RT-PCR-testerna är dessutom olagliga och får inte användas för att ställa
diagnos, läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/rt-pcrtesterna-for-sars-cov-2-ar-ogiltiga-och-ska-dras-tillbaka.html
Det finns därför en klar vetenskaplig anledning att ta bort alla restriktioner på
samma sätt som gjordes den 29 september 2021.
Det finns därför en klar vetenskaplig anledning att Läkemedelsverket
omedelbart drar in alla former av injektioner med modifierat RNA då de ger
mycket mer skada än skydd mot Covid-19.
80 000 bivekrningar enligt Läkemedelsverket och mer än 5 000 000
biverkningar som leder till så allvarlig biverkan att den injicerade tvingas vara
hemma efter injektion enligt regionernas egen statistik om sjukskrivning av
vårdpersonal efter injektionen.
Att inte ta bort alla restriktioner innebär att vår regering, folkvalda och
myndigheter våldför sig på den enskilde medborgarens grundlagsfästa
rättigheter som övervakas och förstärks av EU-rätten.
Detta strider mot Helsingforsdeklarationen och måste betraktas som ett brott
mot Lag (2014:406) där det framgår att inte bara den enskilde tjänstepersonen
synes vara skyldig till brott mot mänskligheten utan även samtliga förmän ska
behandlas på samma sätt.
Vad är det som hindrar att vårt rättsväsende, våra folkvalda politiker och våra
myndigheter upprätthåller våra rättigheter?
Antingen är det okunnighet eller också kan det bara tolkas som korruption, välj
själv vilken kategori du tillhör.
Okunnighet kan jag överse med när du omedelbart tar bort alla restriktioner,
slutar injicera modRNA och återför samhället till att följa lag som vi har gjort
under århundraden.
Väljer du inte okunnigheten, som går snabbt att åtgärda, återstår bara för våra
rättsvårdande myndigheter att använda Lag (2014:406) fullt ut.
Östervåla 2021-12-22
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.
1Table 1
Week no # tested ind # tests tot # RT-PCR+ % RT-PCR+ % RT-PCR * 1 000
35
231 902
236 644
7 239
3,12
3 122
36
256 611
262 453
7 969
3,11
3 105
37
181 316
186 375
6 262
3,45
3 454
38
157 543
161 887
4 304
2,73
2 732
39
138 783
143 230
4 236
3,05
3 052

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

135 531
139 651
122 528
121 711
86 473
100 825
122 386
226 289
273 987
335 955

139 988
143 932
126 773
125 784
89 743
104 368
126 815
232 716
281 654
345 840

4 140
4 069
5 192
5 912
5 059
5 820
7 095
11 917
13 802
18 663

3,05
2,91
4,24
4,86
5,85
5,77
5,80
5,27
5,04
5,56

3 055
2 914
4 237
4 857
5 850
5 772
5 797
5 266
5 037
5 555

2Regeringsformen 1 kapitlet 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra
som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
Hur långt har vi kommit på Terrorvågskurvan?

Hur långt har vi kommit på terrorvågskurvan?
Var vi i september-november i "Calm" nummer 2 eller "Calm" nummer 3?
Är vi sedan december 2021 i "Fear" nummer tre eller "Fear" nummer fyra?
Snart är vi alla burfåglar!
Enda sättet är att aktivt vägra vara rädd och vägra hoppa då myndigheten
rekommenderar dig att hoppa. Det finns fortfarande ingen lag som tvingar dig
att hoppa.

Slut citat
Källa till ovan citerat
https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/hur-man-ljuger-med-statistik.html

2.
Brottsmisstänkt och brottsmisstänkta
Folkhälsomyndigheten som uppenbart undanhållit nation Sveriges FOLK &
BARN vad som är av största vikt för att fullständigt rättssäkert opartiskt,
sakligt och objektivt utföra deras uppdrag till UPPDRAGSGIVARNA nationen
Sveriges FOLK & BARN, skattebetalarna.
Noteras särskilt att utifrån Regeringsformen i sin helhet har som synes
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN inte säkerställt deras uppdrag gentemot nationen
Sveriges FOLK & BARN och skattebetalarna.
Utifrån Brottsbalken synes mycket allvarliga brottsmisstankar vara fullt ut
applicerbara på vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN presterat och levererat till
och mot nationen Sveriges FOLK & BARN tillika med skattebetalarna dvs.
deras UPPDRAGSGIVARE.

Därtill synes det inte alls finnas någon instiftad lag eller förordning som säkerställer
att Folkhälsomyndigheten ska i deras verksamhet bedriva kriminell brottslig grovt
uppsåtliga planerade bedrägerier med mera.
Därtill ska FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN säkerställa rättssäkert att skattemedel
används på ett effektivt sätt för skattebetalarna, som synes har så inte skett.
De som synes gynnats ekonomiskt av PCR bedrägeriet och bedrägeriet det
MEDICINSKA EXPERIMENTET de sk ”vaccinerna” är uppenbart skolmedicinen och
deras kriminella maffiapartner den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin.

Åklagaren har att läsa in sig fullständigt i den delen för att anmälan ska
fullständigt rättssäkert opartisk, sakligt och objektivt handläggas, se bl.a. följande
Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har
korrumperat sjuk- och hälsovården
https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-ochorganiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-ochhalsovarden/

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse
https://www.bokus.com/bok/9789187207631/dodlig-psykiatri-och-organiseradfornekelse/

Därtill se denna mycket viktiga video om ca 15 minuter
What They Don't Want You to Know
https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

Ytterligare mer som i denna del är av synnerligen mycket stort intresse för att alls
kunna handlägga och utreda anmälan fullständigt rättssäkert, opartiskt, sakligt och
objektivt är följande
Ta reda på hur många miljoner människor Big Pharma har dödat sedan 1
januari 2000
https://naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effect
s_prescription_drug_deaths.html

Farmaceutisk medicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism,
vapenvåld och mord KOMBINERAT .
BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY
DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS
OF TERRORISM COMBINED...
While drug companies profit billions, people are dying by the millions.
https://pharmadeathclock.com/

”VACCINERNA” BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH
SYSTEMATISKT
Alltså i och med grovt uppsåtliga bedrägliga planerade bedrägeri/MEDICINSKA
experiment som de sk ”vaccinerna”/biovapnen uppenbart är.
Alltså de sk ”vaccinerna” som inte är vanliga vaccin, bevisligen globalt och
nationellt, är ett globalt och nationellt gigantiskt bedrägeri och medicinskt experiment.
Det finns botemedel mot vad de sk ”vaccinera” tagits fram för, botemedel som
bevisligen globalt använts och räddat människors liv, men effektivt förhindrats från att
användas nationellt bl.a. i Sverige.
Mer om den delen i vittnesförhör med de som är spetsspecialist sakkunniga
opartiska, sakliga och objektiva och innehar i världen största trovärdighet, mer om
den delen under rubriken vittnen.

Det medicinska experimentet/bedrägerit med de sk ”vaccinerna” tillkom bl.a. tack
vare PCR bedrägeriet,

Vittnesmål av spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva och
synnerligen högst trovärdiga och världskända kommer att vittna om detta
sammantaget till åklagaren.

3.
Bevis
PCR bedrägeriet, som utlöste WHO pandemin, PCR testet är uppenbart ett enormt
bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

a.
Videon intervjun som journalisten Jesper Johansson gjort med advokat dr. Reiner
Fuellmich, nyligt publicerad på Swebb -TV, publicerat 2021-10-10, citat
Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin
https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

b.
SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Region Västernorrland angående
enorma ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna” och det största
BEDRÄGERIET i Sveriges historia
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/10/sverige-granskas-ulf-bittnerringer-upp-region-vasternorrland-angaende-enorma-ekonomiska-incitament-ifraga-om-vaccinerna-och-det-storsta-bedrageriet-i-sveriges-historia/

c.
Se videon
SVERIGE GRANSKAS, Region Västernorrland angående ekonomiska
incitament i fråga om ”vaccinerna”
https://rumble.com/vqllmd-sverige-granskas-region-vsternorrland-angendeekonomiska-incitament-i-frga-.html

d.
Se videon
Sweden Reviewed, Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner
Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner about injections/"vaccines" which is a
big medical experiment that harms and kills humanity 2021 11 20
Ulf Bittner, SWEDEN IS REVIEWED, interviews the world famous lawyer Dr Reiner
Fuellmich, you can read more about the lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team
here https://corona-ausschuss.de/
Facts presented in this interview include;
The "vaccines"/ injections are a huge medical experiment.
The injections are not vaccines, they are a huge threat to humanity and part of
a huge global and national crime against humanity.
The "vaccines" are injections that harm and kill humanity.
The "vaccinated" are super spreaders of disease/Covid-19
The pcr tests are a huge fraud.
Fauci is a murderer
Help spread the video in your networks and always remember to cite the source.
You can read more about and by Ulf Bittner here
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-byulf-bittner.html

e.
Ytterligare fakta, som åberopas som bevis, bl.a. fastställande domar inom EU om
PCR BEDRÄGERIET
Läs hela denna mycket viktiga artikeln av Margareta Skantze, publicerad 2021-10-11,
citerar lösryckta delar ur artikeln, citat
Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich
Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att
det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans
med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att
han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av
PCR-test.

I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga.
Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.
En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj
2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under
perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.
Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152
dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga
PCR-testerna.
I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit
initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en
stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord
eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid19.
I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets
hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra.
Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.
De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga
rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under
det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna
statistik.
Slut citat, källa till ovan citerat
https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/
Författare till artikeln ovan är

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett
tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år
1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

f.
Ytterligare mer bevisning
Citat
Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Registrerat av Registrator Riksdagsförvaltning
Från: Registrator Riksdagsförvaltningen
<registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se> Skickat: den 13 september 2021
15:05 Till: voulf56@gmail.com
Ämne: SV: Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Hej,
Diarienummer är 31-2020/21.
Med vänlig hälsning
Registrator
__________________________
Riksdagens arkiv och registratur
Juridiska enheten
Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm
E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se

Slut citat
Åklagare har här ytterligare mera bevis som tillställts och delgivits alla 21 Sveriges
Regioner 2021-09-12, därtill även riksdagsförvaltningen, se här ovan.
Här via denna länken finns alla dokument och skrivelsen till de rubricerade, vänligen
ladda ner och skriv ut och diarieför i laga ordning och läs igenom mycket nogsamt
vad som kommunicerats Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR)
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-ochsveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

g.
PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-forcovid-19-mer-skada-an-nytta/

Det går också att direkt ladda ner pdf filen om drygt 7 MB med FAKTA & BEVIS
The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021
https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

h.
Läs den bifogade pdf filen
WHO…..
i.
Läs den bifogade pdf filen
Till era alla anställda läkare och sjuksköterskor

j.
FAKTA & BEVIS
Notera särskilt att varken Sveriges regering eller deras medlöpare, bl.a. då Sveriges
Kommuner och Regioner och alla 21 Sveriges Regioner (fd landsting) och
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN har INTE informerat i deras marknadsföring och
erbjudande om vaccin till nationen Sveriges FOLK & BARN om att de
sk ”vaccinerna” är ett gigantiskt globalt och nationellt MEDICINSKT
EXPERIMENT.

Det får effekten att dessa avsiktligt och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska
incitament globalt och nationellt i en agenda undanhållits BEDRÄGLIGT i akt, mening
och syfte att planerat grovt bedrägligt och uppsåtligt undanhålla att det som erbjudes
och därmed marknadsförs är inte vanliga vaccin det är som synes ett GROVT
UPPSÅTLIGT BEDRÄGERI & MEDICINSKT EXPERIMENT.

Där de ”vaccinerade” utan deras informerade samtycke GROVT UPPSTÅTLIGT
BEDRÄGLIGT manipulerats till att bli och vara försöksråttorna i detta grovt uppsåtliga
gigantiska bedrägeri och gigantiska uppsåtliga bedrägliga MEDICINSKA
EXPERIMENT som pågår till minst år 2023.

Alltså förmodligen hade ingen, eller ytterst få, alls ställt upp på att deltaga i
detta fullständiga vansinniga MEDICINSKA EXPERIMENT med de sk
”vaccinerna” om dessa fått fullständig opartisk, saklig och objektiv information och
upplysning, alltså av dessa sammantaget av nationen Sveriges FOLK & BARN som

erbjudits uppsåtligt grovt bedrägligt som vanliga vaccin, vilket de sk ”vaccinerna”
bevisligen inte är.

Särskilt inte eftersom det bevisligen är generellt och systematiskt så att
”vaccinerna” effektivt skadar och dödar mänskligheten, alltså de sk ”vaccinerna” är
ett BIOVAPEN mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, försök
motbevisa det, det klarar ingen av, det garanteras till 100 %, ni förstår mer om den
delen när du/ni läst hela denna anmälan.
Vilket också undanhållits av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla
21 Regioner.
Alltså som synes en KRIMINELL KARTELL och LIVSFARLIG KLAN som
säkerställer att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges
FOLK & BARN. Således på ren svenska ett grovt uppsåtligt planerat gigantiskt
BEDRÄGERI med enorma ekonomiska incitament.
Därtill utsätts avsiktligt planerat uppsåtligt hela nationen Sveriges FOLK &
BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet för gigantiskt stor fara, av
landsförrädare som dessa uppenbart är.
Dessa har inte fortlöpande informerat och upplyst om, alltså Sveriges regering och
deras medlöpare, b.la. då Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21
Regioner, och inte heller av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, om vad som är allmänt
känt över hela världen nämligen
-

att mänskligheten systematiskt och generellt i detta skolmedicinska
MEDICINSKA EXPERIMENT, som de sk ”vaccinerna”/BIOVAPNEN bevisligen
är, dör som flugor och att mänskligheten också generellt och systematiskt
skadas i detta gigantiska globala och nationella MEDICINSKA EXPERIMENT.

k.
Läs mer i massutskick av 2021-12-17
Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR
av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 17 — SVERIGES REGERING och
deras medlöpare … del 279
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/sveriges-riksdags-allaledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn2021-12-17-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-279/

l.
ENORMT VIKTIG VIDEO NU MED SVENSK TEXT bara denna video ska säkerställa
att de sk ”vaccinerna”/BIOVAPNEN STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN
Dr. Robert Malone är en av upphovsmännen till mRNA-teknologin bakom
vaccinen. Malone har gått ut som visselblåsare och varnar nu föräldrarna att
vaccinera sina barn med mRNAvaccinet. Videon har svensk undertext.
https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

k.
ENORMT VIKTIG VIDEO NU MED SVENSK TEXT bara denna ska säkerställa att de sk
”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN

53:52 in i denna intervju med dr Michael Yeadon delges, se för allt i världen hela
videon med svensk text så alla fattar och förstår om PCR bedrägeriet, som är
grunden till den planerade plandemin och det gigantiska BEDRÄGERIET som
uppenbart även Sveriges riksdags alla ledamöter BESKYDDAR, eftersom de sk
”vaccinerna” inte STOPPATS av Sveriges riksdag, citat;
OM SÅ INTE SKEDDE SÅ DELTOG DE I MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN
SAMTYCKE. DET STRIDER MOT NURNBERGKODEN…….

Intervju med Michael Yeadon (svensk undertext) som arbetat 32 år i
läkemedelsbranschen och har varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han
arbetade i 16 år.
Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter,
påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta
är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.
04:24 – Hur man räknar dödsfall
05:02 – Nedstängningar (Lockdown)
07:05 – Asymtomatisk smittspridning
08:12 – PCR-test
10:55 – Forskare vågar inte säga något
14:34 – Nedstängning/lockdown
17:29 – Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 – Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 – Pengar styr forskningen
25:01 – Antikroppar och T-celler
29:37 – Hur farligt är viruset?
31:30 – Flesta åtgärderna onödiga
31:55 – Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 – Virusvarianter/mutationer
35:56 – Varför tillverkas “påfyllnadsvacciner”?
38:34 – Den som haft smittan är immun
39:47 – Vaccinpass – slutet på friheten
46:50 – Hur nå ut med informationen?
50:31 – Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 – Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 – Det är dags att säga NEJ
https://jmm.nu/michael-yeadon-hela-intervjun-svensk-undertext/?

m.
Läs också vad som delgivits Sveriges alla riksdagsledamöter sedan tidigare
Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda
riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sverigesriksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-0902/

n.
Fakta & bevis
COVID-19-vacciner har dödat nästan dubbelt så många barn som viruset i sig
https://www.afinalwarning.com/578473.html

o.
Fakta & bevis
Fler ”vaccin” dödsfall och -skador rapporterade under 10 månader efter covid19-”vaccinerna” jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren
https://www.afinalwarning.com/565010.html

p.
FAKTA OCH BEVIS SOM ÄR ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN
I februari 2021 hade Pfizer redan fått in mer än 1 200 rapporter om dödsfall som
påstods ha orsakats av vaccinet och tiotusentals rapporterade biverkningar,
inklusive 23 fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000
rapporter om hjärtsjukdomar.
https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccinedata/5763397

q.
FAKTA & BEVIS SOM ÄR ALLMÄNTKÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN
Detta är de facto ett Mea Culpa från Pfizers sida. #Ja, det är ett dödligt vaccin.
https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccinedata/5763397

r.
FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA
REGIONER
5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT
REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketingexperience.pdf

s.
FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA
REGIONERN
PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-forcovid-19-mer-skada-an-nytta/

t.
Fakta och bevis för att laddas ner även här
The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021
https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

u.
20 000+ dödsfall rapporterade till VAERS efter covid-vaccin
https://www.globalresearch.ca/20000-deaths-reported-to-vaers-following-covidvaccines/5764983
Noteras särskilt av åklagaren att under 1% av skador och död pga ”vaccinerna”
inrapporteras till VAERS i USA, detsamma torde gälla i Sverige och inom EU

v.
FAKTA & BEVIS
Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.
Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 202112-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat
DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM
Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer
allvaret.
Polisen: – Ni körde för fort!
– Oh, jag förstår, säger kvinnan.
– Kan jag få se körkortet.
– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.
– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.
– Kan jag istället få se registreringsbeviset!
– Tyvärr inte.
– Varför inte?
– Jag har stulit bilen…
– Stulit den?!
– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.
– VAD ÄR DET NI SÄGER?!
– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom
några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med
dragen pistol.
– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.
– Är det något problem? undrar kvinnan.
– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.
– Mördat ägaren? säger kvinnan.
– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:
– Är det här er bil?
– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet
också?
– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har
något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!
– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.
Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av
Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong.
Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

Under första ILI-säsongen 2019-09-01--2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2
under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.
Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900
överlevde.
Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995 överlevde.
6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243
personer under 70 års ålder dog med Covid-19.
Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

Andra säsongen 2020-09-01--2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19,
alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av
befolkningen
Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900
överlevde av 10 000 personerMed Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.
9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671
personer under 70 års ålder dog med Covid-19.
Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre
än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

Tabell 1
Absolute
number
deaths per
age group and
season
Age group

2019-2020

2020-2021

2021-2022

<20 years

2

12

0

20-29 years

10

12

4

30-39 years

18

29

0

40-49 years

45

75

4

50-59 years

164

213

14

60-69 years

406

634

35

70-79 years

1 268

2 021

108

80-89 years

2 437

3 541

167

90+ years

1 528

2 277

117

0-90+ years

5 885

8 840

449

0-69 years

645

975

57

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer
med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats
genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.
En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket
enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika
Infektioner (ILI).
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik
Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 202112-02
Livsmedelsverkets råd om vitamin D3 till nyfödingar
Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19
Lakartidningen.se 2020-05-07
Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3
Slut citat, källa till ovan citerat
https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltidhem.html

w.
Noteras särskilt
Åklagaren bör betänka varför Sveriges alla 21 regioner och
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN undanhåller vad som är allmänt känt och går att
finna via internet för nationen Sveriges FOLK & BARN om att ”vaccinerna”/biovapnen
och BEDRÄGERIET/MEDICINSKA EXPERIMENTET generellt och systematiskt
skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt?
Uppfyller då Sveriges alla 21 Regioner och FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN vad
som är stadgat i Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen,
Barnkonventionen (svensk lag), svensk grundlag Regeringsformen (se särskilt
RF1:9) och bl.a. vad som ska åtföljas i Patientlag särskilt då däri kap 3 och 4?

4.
Vittnen, vittnesmål och avgörande vittnesmål av spetsspecialist sakkunniga
opartiska, sakliga, objektiva med fullständig trovärdighet och därtill
världskända globalt är avgörande för denna anmälan
Noteras särskilt
Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen
och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och
objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i
denna anmälan fullt ut avgörande.
Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist
sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans
team i Corona Investigative Committee https://corona-ausschuss.de/en/ , som i
sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone,
dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och
virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska,
sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och
sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv
handläggning av anmälan.
Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden
och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet
säkerställs
Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
Sweden
e-post voulf56@gmail.com
e-post eueeshealthcare@gmail.com
e-post voulf5610@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

