
Till Er alla Goda Svenska Medborgare 

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Sundsvalls kommun och alla 
Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla 
proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del 
av denna skrivelse. 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad/dnr/diarieblad med vändande e-post 
 
 
2018-10-21 
 

Om det VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA VÅRDKOMPLEXET en 

Vård i Världsklass i den humanitära stormakten Sverige, en lögn 
och ett uppenbart bedrägeri, du förstår snart mera, läs vidare. 
 

Till alla proffspolitiker utan personligt ansvar om vansinnet 

inom skolmedicinen, där uppenbart skattemedel inte används på ett 
effektivt sätt för skattebetalarna, bevisligen är det så, du förstår 
ännu mera efter att läst dagens massutskick. 
 

Information, upplysning och vägledning och kompetens 

och kunskapsutveckling till ansvarig minister Strandhäll 

och alla folkvalda proffspolitiker/politiker i alla Sveriges 

landsting/regioner 

 
 
Idag bl.a. om 
 

Den tidigare dödsdömde av skolmedicinsk läkare i Vård 

Sverige – skattebetalaren och svenska medborgaren Sven-Erik 

Nordin – som överlevde dödsdom tack vare bl.a. kända 
kunskaper(men inte av skolmedicinen ty det gynnar inte den 
kriminella läkemedelsindustrin/BIG PHARMA), bevisligen är det så.  

 

Och denne överlevare Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” är bevisligen 
mycket seriös och därtill påläst och delger FAKTA utifrån verkligheten på 
dennes blogg(snart 600 000 besökare).  

 



Därtill livslevande och cancerfri, men inte tack vare Vård Sverige och där 
anställda sk skolmedicinska läkare.  

 

Sven-Erik Nordin överlevde läkares dödsdom(cancer) tack 

vare kostnadseffektiva naturliga metoder som dessutom hjälper 
immunförsvaret att försvara sig emot cancer och dessutom bevisligen 
besegrade cancer och dödsdom av cancerläkare anställd av Vård 
Sverige(landsting/regioner). 

 

Du läser mera av Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin 
http://www.svaradoktorn.se 

 
 

 

INTERVJU MED SVARA DOKTORN Sven-Erik 

Nordin 

Du får idag åtnjuta en intervju med Sven-Erik Nordin av datum 2018-10-
21, intervjun är om ca 54 minuter, du kan ladda ner MP3 filen via denna 
länk, SPRID MYCKET GÄRNA VIDARE MEN HÄNVISA ALLTID TILL 
KÄLLAN 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/10/21/2018-10-22-till-er-alla-goda-svenska-
medborgare/ 

 

 

BEFOGAD FRÅGA 

Varför tillåter SVT att endast skolmedicinen får bedriva ren 
propaganda(FRÅGA DOKTORN) i svensk statstelevision? 
 

Alltså för uppenbart är det så när det inte delges i ett särskilt upplysande 
SVT program om vad som bevisligen existerar som naturligt läkekonst 
som därtill är kostnadseffektivare än skolmedicinen(för skattebetalarna 
och därmed uppdragsgivarna). Därtill överlever dödsdom/cancer tack 
vare kunskaper som är av mycket stort allmänt intresse. 
 

 

 

 

 

 

http://www.svaradoktorn.se/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/10/21/2018-10-22-till-er-alla-goda-svenska-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/10/21/2018-10-22-till-er-alla-goda-svenska-medborgare/


FRÅGAN ÄR BEFOGAD; 

 

VAD FÅR VI FÖR VÅRA SKATTEPENGAR? Opartisk och saklig 

journalistik via SVT? Eller propaganda för BIG PHARMA den kriminella 
läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinen(som går hand i hand 
med den kriminella läkemedelsindustrin), ett fullständigt vansinne, denna 
propaganda är uppenbart inte verkligheten och propaganda är uppenbart 
inte att använda skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna. 
 
 

Du kommer förstå mera efter att läst om ditt ”nya 

program” SVARA DOKOTORN och vad Sven-Erik Nordin fått 

för erfarenheten av det VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA 

VÅRDKOMPLEXET SKOLMEDICINEN – skolmedicinen i 

samverkan med BIG PHARMA(den kriminella läkemedelsindustrin) med 
rätt att döda och skada utan personligt ansvar – är SVT opartiska och 

sakliga eller är dessa en del av BIG PHARMA/skolmedicin vansinnet? 
 
 
Sven-Erik Nordin, även känd som SVARA DOKTORN, delger utifrån 
sina enorma kunskaper som är FAKTA BASERADE, då utifrån att 
överlevt DÖDSDOM av skolmedicinsk läkare i Vård Sverige, om en 
verklighet som är verklig! 

 

 

FAKTA OM SKOLMEDICINEN/BIG 

PHARMA 

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000... 
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. 

LÄS MERA 
http://pharmadeathclock.com/ 

 

http://pharmadeathclock.com/


 
 

Är det skolmedicinska bedrägeriet/ vansinnet att jämföra 

med avslöjandet om CUM-EX-FILERNA? 

GIRIGHETENS LAMPA LYSER MYCKET 

STARK INOM SKOLMEDICINEN/BIG 

PHARMA 

 

Är dessa inom skolmedicinen/BIG PHARMA nazister och 

fascister(förmodligen en mycket befogad fråga)? 

Dagligen dödas och skadas av skolmedicinen enormt stora mängder 
människor, är detta vansinne att använda skattemedel på ett effektivt 
sätt för skattebetalarna och DÄRMED UPPDRAGSGIVARNA? 

LÄS MERA 
http://pharmadeathclock.com/ 

 

 

Hur kan detta vansinne vara möjligt?  

Är detta vansinne förenligt med EKMR och däri artikel 3? 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR tillåts detta vansinne fortgå av de 

etablerade politiska partierna i Sveriges Riksdag och 
proffspolitikerna/politikerna i Vård Sverige(alla landsting/regioner), som 
bevisligen har MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA och BIG 
PHARMA/den kriminella läkemedelsindustrin/SKOLMEDICINEN skrattar 
hela vägen till banken! 

 

 

Finns någon som kan förklara för proffspolitikerna att deras 
arbetsgivare skattebetalarna/uppdragsgivarna inte på något sätt kan 
förlika sig med att detta vansinne tillåts fortgå utan personligt ansvar ty 
bevisligen används skattemedel inte på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna, du kommer förstå när du läser mera. 

 

 

 

http://pharmadeathclock.com/


DET PÅGÅR ETT FOLKMORD I SVERIGE OCH DETTA 

VANSINNE SÄKERSTÄLLS AV SKOLMEDICINEN OCH DE 

SKOLMEDCINSKA LÄKARNA MED ARBETSGIVARNAS(alla 

landsting/regioner) GODA MINNE 

Dödliga Mediciner…., Dödlig Psykiatri… och massor av andra källor 
visar på att vansinnet är en del av vansinnet inom skolmedicinen. Idag 
ytterligare mera om vansinnet.  

 

 

Se vad Lars Bern delger om sin nya bok 

Ca 56 minuter video intervju, detta bör alla proffspolitiker och svenska 
läkare inom Vård Sverige se(flera gånger), därtill alla övriga svenska 
medborgare(uppdragsgivarna) som betalar skatt i Sverige 
https://anthropocene.live/2018/10/15/min-nya-bok-och-bakgrunden-till-riksforeningen-for-
metabol-halsa/ 

 

 

 

Om ett vansinne, bedrägeri och förräderi 

gentemot skattebetalarna – skattemedel används 

bevisligen inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna – som såklart har 

kommunicerats i tidigare massutskick, se bifogade pdf filerna RK…..(den 
ena pdf filen från statsrådsberedningens registrator och den andra från 
Socialdepartementets registrator, bägge av datum 2018-10-18) 

 

 

 

OM SKOLMEDICINEN OCH ETT ENORMT BEDRÄGERI 

GENTEMOT SKATTEBETALARNA/uppdragsgivarna – 

ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR 

SKATTEBETALARNA/ERA UPPDRAGSGIVARE? 

 

Information, upplysning och vägledning och kompetens och 
kunskapsutveckling till ansvarig minister Strandhäll och alla folkvalda 
proffspolitiker/politiker i alla Sveriges landsting/regioner 

 

https://anthropocene.live/2018/10/15/min-nya-bok-och-bakgrunden-till-riksforeningen-for-metabol-halsa/
https://anthropocene.live/2018/10/15/min-nya-bok-och-bakgrunden-till-riksforeningen-for-metabol-halsa/


Den tidigare dödsdömde Sven-Erik Nordin, dödsdomen 

utfärdad av skolmedicinsk läkare i Vård Sverige – 

skattebetalaren och svenska medborgaren Sven-Erik Nordin 
överlevde dödsdomen, bevisligen är det så, och denne överlevare är 
bevisligen mycket seriös och därtill påläst och delger FAKTA utifrån 
verkligheten på dennes blogg(snart 600 000 besökare).  
http://www.svaradoktorn.se 

 

 

Där finner du hur man överlever cancer och dödsdom från 

anställd av Vård Sverige skolmedicinsk läkare, dvs. utan de 

behandlingar som skolmedicinens läkare nyttjar/rekommenderar mer 
eller mindre dagligdags, och försökte pracka på Sven-Erik ”SVARA 
DOKTORN” Nordin.  

 

 

Men se det gick inte att lura in denna man med mod och 

civilkurage i CANCER FÄLLAN ty Sven-Erik Nordin var påläst 

utifrån fakta som uppenbart ”hjärntvättade” skolmedicinska läkare inte 
alls får sig till livs i deras utbildning och därtill uppenbart själva heller inte 
har kompetens och kunskapsutvecklat sig i, så därmed kan vansinnet 
utan personligt ansvar fortsätta. 

 

Alltså utan dessa behandlingar(som tackades nej till av 

SEN) gick Sven-Erik Nordin(SEN) vidare vägen fram i civilkuragets 

och modets tecken utifrån känt på bl.a. internet om vad även 
skolmedicinska läkare bör kunna ta till sig nämligen fakta som är 
styrkta och bevisade. 

 

 

Men som såklart inte gynnar skolmedicinska läkares bästa 

samarbetspartner nämligen den kriminella 

läkemedelsindustrin Big Pharma och deras enorma ekonomiska 

intressen. 

Alltså bevisat är därmed att detta vansinnet därtill bevisligen inte gynnar 
skattebetalarna, ty uppenbart är att skattemedel används uppenbart 
inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna/uppdragsgivarna! 

 

http://www.svaradoktorn.se/


 

UTAN PERSONLIGT ANSAR kan detta vansinne 

ostraffat(stöld av skattebetalarnas medel, efterson skattemedel inte 
används på ett effektivt sätt för skattebetalarna), förmodligen kan detta 
vansinne inom skolmedicinen jämföras med den skandal som nu rullats 
upp i väl kända CUM-EX-FILERNA skandalen. 
 

 

Cancerindustrin är enormt lönsam för BIG PHARMA och de 

skolmedicinska läkarna, men används skattemedel på ett effektivt 

sätt för skattebetalarna?  
 
Alltså är detta vansinne som CANCERINDUSTRIN och skolmedicinen 
erbjuder verkligen att använda skattemedel på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna och därmed uppdragsgivarna? SVARET KAN BARA 
BLI NEJ!  
 
 

Det finns uppenbart andra vägar att gå som bevisligen är 

skonsammare och SOM BEVISLIGEN ger resultat och därtill 

bevisligen är kostnads effektivare än GIRIHETENS LAMPA INOM 
SKOLMEDICINEN/BIG PHARMA presterar och levererar.  
 
 
 
Du läser mera i den delen 
http://www.svaradoktorn.se/426070622 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.svaradoktorn.se/426070622


”Cancer as a Metabolic Disease” 

 

 
https://www.bokus.com/bok/9780470584927/cancer-as-a-metabolic-disease/ 

 

Citat; 

The book addresses controversies related to the origins of cancer 
and provides solutions to cancer management and prevention.  

 

It expands upon Otto Warburg's well-known theory that all cancer is 
a disease of energy metabolism. However, Warburg did not link his 
theory to the "hallmarks of cancer" and thus his theory was 
discredited.  

 

This book aims to provide evidence, through case studies, that 

cancer is primarily a metabolic disease requring metabolic 
solutions for its management and prevention.  

https://www.bokus.com/bok/9780470584927/cancer-as-a-metabolic-disease/


 

Support for this position is derived from critical assessment of 
current cancer theories.  

 

Brain cancer case studies are presented as a proof of principle for 
metabolic solutions to disease management, but similarities are 
drawn to other types of cancer, including breast and colon, due to 
the same cellular mutations that they demonstrate. 

 
Slut citat 

Källa till ovan citerat och bokbilden  
https://www.bokus.com/bok/9780470584927/cancer-as-a-metabolic-disease/ 

 

 

 

Sven-Erik SVARA DOKTORN Nordin har delgett sina läsare något som 
alla anställda läkare inom Vård Sverige och arbetsgivarna i alla 
landsting/regioner bör läsa mycket nogsamt, därtill såklart även Sveriges 

riskdags folkvalda och ansvariga ministrar(utan personligt ansvar), all 
heder till Sven-Erik Nordin som delger, citat 

 

Den amerikanske cancerforskaren 

Thomas Seyfried har skrivit boken 

”Cancer as a Metabolic Disease”.  

 

Dr Georgia Ede har skrivit fyra artiklar på sin blogg, där hon 
sammanfattar Seyfrieds bok.  

 

Seyfried har i sina experiment visat, att cancer inte initialt beror på 
genetiska förändringar i cellerna, utan att dessa kommer i efterhand. 

 

Jag har översatt Georgia Edes artiklar. De finns som pdf-filer här nedan: 

Slut citat 

 

Källa till ovan citerat är 
http://www.svaradoktorn.se/425408168 

https://www.bokus.com/bok/9780470584927/cancer-as-a-metabolic-disease/
http://www.svaradoktorn.se/425408168


Denna dag, som bifogade pdf filer, och källan till dessa 

bifogade pdf filer finner du här nedan: 

 

Cancer som en metabol sjukdom - del 1 
http://123userdocs.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/c8a067a4-227e-404c-bfba-
09254b068bb9/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%201.pdf 

 

Cancer som en metabol sjukdom - del 2 
http://123userdocs.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/2b2125eb-966a-44d9-91b9-
03c904d5d0f8/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%202.pdf 

 

Cancer som en metabol sjukdom - del 3 
 

http://123userdocs.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/d4578087-18d6-4fde-87b3-
14461a82eaab/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%203.pdf 

 

 
Cancer som en metabol sjukdom - del 4 
http://123userdocs.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/3e539d3b-560a-4249-96ad-
afdea060cbb4/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%204.pdf 

 
 
 

Originaltexten som Sven-Erik Nordin översatt finner du via 

dessa länkar 

What Causes Cancer? Part I 

http://www.diagnosisdiet.com/what-causes-cancer/ 

 

Mitochondria and Cancer – What Causes Cancer? Part 

II – 

http://www.diagnosisdiet.com/what-causes-cancer-part-ii/ 

 

Dietary Treatment of Cancer – Cancer Series Part III 

http://www.diagnosisdiet.com/dietary-treatment-of-cancer/  
 
 

Cancer Part 4: Got Hope? 

http://www.diagnosisdiet.com/cancer-hope/ 
 
 

 

http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/c8a067a4-227e-404c-bfba-09254b068bb9/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%201.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/c8a067a4-227e-404c-bfba-09254b068bb9/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%201.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/c8a067a4-227e-404c-bfba-09254b068bb9/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%201.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/2b2125eb-966a-44d9-91b9-03c904d5d0f8/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%202.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/2b2125eb-966a-44d9-91b9-03c904d5d0f8/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%202.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/2b2125eb-966a-44d9-91b9-03c904d5d0f8/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%202.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/d4578087-18d6-4fde-87b3-14461a82eaab/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%203.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/d4578087-18d6-4fde-87b3-14461a82eaab/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%203.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/d4578087-18d6-4fde-87b3-14461a82eaab/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%203.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/3e539d3b-560a-4249-96ad-afdea060cbb4/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%204.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/3e539d3b-560a-4249-96ad-afdea060cbb4/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%204.pdf
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/37/dc/285697106915679287/3e539d3b-560a-4249-96ad-afdea060cbb4/Cancer%20som%20en%20metabol%20sjukdom%20-%20del%204.pdf
http://www.diagnosisdiet.com/what-causes-cancer/
http://www.diagnosisdiet.com/what-causes-cancer-part-ii/
http://www.diagnosisdiet.com/dietary-treatment-of-cancer/
http://www.diagnosisdiet.com/cancer-hope/


Rekommenderar alla att läsa de bifogade pdf filerna som 

Sven-Erik ”Svara Doktorn” Nordin översatt till svenska, 

Cancer som en metabol sjukdom, läs delarna 1-4, som idag bifogas 
som bifogade pdf filer. 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA SOCIALA NÄTVERK OM DU 

VÄRNAR OM MÄNSKLIGHETEN och delge särskilt ditt 

landsting/region och där då proffspolitikerna/politikerna och anställda 
läkare, för dessa ska såklart kompetens- och kunskapsutvecklas i ”sin 
lilla värld av blommor” från den kriminella läkemedelsindustrin/BIG 
PHARMA. 
 

 
Därtill bör dessa alla ovan omnämnda såklart läsa; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet - Hur 

läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården av Peter 

C. Gøtzsche (2015) –  
Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf  

 

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse av Peter C. Gøtzsche 

(2015) –  
Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf  

 

Forskningsfusket - Så blir du lurad av kost- och 

läkemedelsindustrin av docent Ralf Sundberg (2011) –  

Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf  

 

Forskningsfusket bara fortsätter - Macchiariniskandalen & 

Karolinska Institutet De ekonomiska och politiska drivkrafterna av 

Ralf Sundberg (2016) –  
Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf  

 

Piller & profiter - Memoarer från en industri med dödlig biverkan 

(2008) av John Virapen –  

Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Piller&profiter.pdf 

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf
http://www.piahellertz.com/Piller&profiter.pdf


 

YTTERLIGARE MERA SOM KAN VARA AV ALLMÄNT 

INTRESSE 

 
Kan vara av intresse att kolla upp din D-vitamin nivåer i blod, enligt David 
Perlmutter i sin bok Hotet mot din Hjärna ska man sikta in sig på en 
nivå/ett riktvärde om ca 200 nmol/l blod(Sverige har såklart satt en lägre 
nivå) 
 
Helt upp till dig själv vad göra av detta; 
 

Vitamin D and kidney health: Autoimmune 

diseases often lead to renal failure; 

increased levels of vitamin D found to 

improve proteinuria 

https://www.naturalnews.com/2018-10-20-vitamin-d-and-kidney-health-vitamin-d-improves-
proteinuria.html 

 

 

CLAIM: Big Pharma drug research facility 

just a front for government bioweapons 

development program 

 
https://www.naturalnews.com/2018-10-19-big-pharma-drug-research-facility-just-a-front-
bioweapons.html# 

 
 
 

Nu är kriget för mänskligheten igång på 

allvar 

https://www.lenaholfve.se/intressant-syn-i-usa 

 
 

 

 

https://www.naturalnews.com/2018-10-20-vitamin-d-and-kidney-health-vitamin-d-improves-proteinuria.html
https://www.naturalnews.com/2018-10-20-vitamin-d-and-kidney-health-vitamin-d-improves-proteinuria.html
https://www.naturalnews.com/2018-10-19-big-pharma-drug-research-facility-just-a-front-bioweapons.html
https://www.naturalnews.com/2018-10-19-big-pharma-drug-research-facility-just-a-front-bioweapons.html
https://www.lenaholfve.se/intressant-syn-i-usa


 
 
Från en god medmänniska kom ett mail, du får del av detta, citat; 

Israel bakom utbyggnad av 5G. Byggs 

inte i Israel. 

Är du villig att byta ut din hälsa för snabbare 

nedladdningar? Mikrovågsstrålning gör män, kvinnor och barn sterila, 

och regeringen använder 30 år gamla rapporter för att informera dig om 
att 5G är säkert.  

 

Hur kommer det sig att Israel själva inte bygger ut någon 

5G-infrastruktur? Det verkar vara en bra teknik om man vill tortera 

eller styra en hel befolkningen med riktade energivapen. 

 

5G-tekniken använder samma princip som fladdermöss för 
ekolokalisering. Fladdermusen kan skapa bilder av sin omgivning 
eftersom väteatomerna reflekterar ljudvågor, 5G-teknik kan göra exakt 
samma sak, fast med konstgjord mikrovågsstrålning som visat sig orsaka 
cancer.  

 

Det innebär att en smartphone med 5G-teknik är mer eller mindre en 
kamera som ser allt du gör. De Orwelliska teleskärms-enheterna från 
filmen blir verklighet då de fungerar både som tv, säkerhetskameror, 
mikrofoner som spårar alla dina rörelser. 

 

Läs om riskerna med mikrovågsstrålning 
här: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/…/hjarntumordrabbade-…/ 

Slut citat 

Läs mera 
https://www.facebook.com/100025028408361/videos/vb.100025028408361/280726426104969/?ty
pe=2&theater 

 
 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/07/hjarntumordrabbade-och-10-arig-pojke-protesterar-mot-5g-utbyggnad-i-kalifornien/
https://www.facebook.com/100025028408361/videos/vb.100025028408361/280726426104969/?type=2&theater
https://www.facebook.com/100025028408361/videos/vb.100025028408361/280726426104969/?type=2&theater


VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

Syltryggarnas paradis 

 
 

Enormt många svenska medborgare är uppenbart 

missnöjda i Sverige Väldigt många har drabbats, 

bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina 

nära och kära. 

 
 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar 

demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga 

rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om 

detta genom svensk main stream media eller av någon inom Sveriges 
Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är 
bevisad. 
 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan 
gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal 
åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat. 
 

Hälsar den goda medmänniskan 

Ulf Bittner 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
Sweden 
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
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