
Till Er alla Goda Svenska Medborgare 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen  

 
Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU, 
Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, 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 

 
2019-01-27 
 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen 

Detta du får del av idag, och fått del av i tidigare massutskick, väcker 
frågan om SVERIGE är en demokrati, du dömer själv, svenska 
medborgarna börjar vakna och inser att tillit och sanningen är enormt 
viktig, det är uppenbart! 
 
Idag får du del av och vetskap om förmodligen den viktigaste videon i 
världen. 

FÖRMODLIGEN DEN VIKTIGASTE 

VIDEON OM HÄLSA I VÄRLDEN 

 

Om det SKOLMEDICINSKA VANSINNET 

3:e största Dödsorsaken är skolmedicinska mediciner, efter hjärtsjukdom 
och cancer.  
 
Alltså 3:e största DÖDSORSAKEN är således de skolmedicinska 
läkarna, som utan personligt ansvar(i Sverige) skriver ut dessa 
droger som kallas mediciner och som uppenbart DÖDAR och 
SKADAR svenska medborgare. 
 

 



Om det skolmedicinska MONOPOLET inte tilläts detta 

vansinne så skulle svenska medborgare/skattebetalarna få 

HJÄLP till avgiftning/detox. 

 

 

Top Tips to Detox Your Body 

Denna artikel, bifogas som bifogad pdf fil, ska Du LÄSA MYCKET 
NOGSAMT om du värnar ditt egna liv, hälsa och framtida 
livskvalitet, för detta får Du förmodligen inte veta via svensk 
SVT/SR eller massmedia, som uppenbart beskyddar detta vansinne 
som pågår World Wide. 
 
I den bifogade pdf filen Top……., finns länk till artikeln på nätet, och på 

nätet i artikeln kan du se videon som ger dig insikter som få. 
Du finner också länken till artikeln här 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/01/27/top-tips-to-
detox.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&ut%E2%80%A6 

 
 

 
Du förstår bättre och mer när du sett hela denna video om 66 minuter 
som du får del av för 

VI ÄR ALLA FÖRGIFTADE, VILKET DR KLINGHARRDT 

VERKLIGEN SÄTTER FINGRET PÅ 

 
 

Denna video är en MÅSTE ses video, och sprid detta vidare i alla 

dina sociala nätverk, videon om ca 66 minuter(i full längds del, som du 
får del av här nedan) ger dig sådana insikter så Du förstår om 
VANSINNET SOM PÅGÅR WORLD WIDE. 
 

Dr. Joseph Mercola Interviews Dr. 

Dietrich Klinghardt on His Top Tips for 

Detoxification 

https://www.youtube.com/watch?list=PL7YKya_R1ROtiWgz-1b6iqRYxCes6V0LI&v=2jZBC9LVKLw 

 

När du sett denna video om 66 minuter förstår du varför så väldigt 
många människor World Wide dör helt i onödan tack vare bl.a. 
skolmedicinska sk mediciner, som ytterligare förgiftar mänskligheten.  

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/01/27/top-tips-to-detox.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&ut%E2%80%A6
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/01/27/top-tips-to-detox.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&ut%E2%80%A6
https://www.youtube.com/watch?list=PL7YKya_R1ROtiWgz-1b6iqRYxCes6V0LI&v=2jZBC9LVKLw


Dr Klinghardt vet nämligen vad han pratar om och delger 

mänskligheten om detta vansinne World Wide. 

 
De skolmedicinska läkarna i Sverige(eller inom övriga väst världen) har 
inte en susning om detta för de har inte utbildats till att hjälpa svenska 
medborgare, det är uppenbart utifrån  
 

- att 3:e största DÖDSORSAKEN, efter hjärtsjukdom och cancer, ÄR 
DE SKOLMEDICINSKA LÄKARNA! 

 

 

Så när Du träffar en skolmedicinsk 

svensk ”uppblåst” läkare som ”bröstar 

upp sig” nästa gång 

- spela alltid in via ljudupptagning, öppet eller dolt, det är ditt skydd 
och din rättighet enligt lag, så nästa gång säkerställ  
 

- att denne anställde skolmedicinske läkaren inom Vård Sverige får 
vetskap om denna video, för även svenska skolmedicinska läkare 
bör förstå vad denna video ger vid handen, för alla 
skolmedicinska läkare kan inte vara naiva och imbecilla! 

 
 

MYCKET VIKTIGT ÄR ATT DENNA VIDEO SPRIDS TILL 

ALLA POLITIKER I ALLA SVERIGE REGIONER, 

 
OCH DÄR KAN DU HJÄLPA TILL, SKICKA TILL ALLA FOLKVALDA 

POLITIKER I ALLA SVERIGES REGION(TIDIGARE LANDSTING) 
DENNA VIDEO 
 

Skicka videon till alla folkvalda i regionfullmäktige i din 

region, begär lista på alla e-post adresserna från de ansvariga inom din 

region och sen är det bara att skicka iväg, om jag minns rätt är det 77 
folkvalda politiker i varje region(som tidigare då kallades för landsting, 
från och med 2019-01-01 är alla dessa regioner). 
 

 



Skicka videon också till alla folkvalda proffspolitikerna i 

Sverige Riksdag, den ”lekstuga” som uppenbart säkerställt 

det vansinne som uppenbart existerar nämligen  

 
- att alla proffspolitiker, tjänstemän och folkvalda politiker inom stat, 

landsting/regioner och kommuner är UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR SEDAN 1975, alltså  
 

- att ett majoritetsbeslut i Sveriges Riksdag(som aldrig säkerställt att 
detta är folkviljan) som uppenbart säkerställt det VANSINNE SOM 
EXISTERAR I SVERIGE IDAG. 
 

 
 

NOTERAS SÄRSKILT 

 
FOLKVILJAN KAN ALDRIG VARA UTAN PERSONLIGT ANSVAR, 
FÖR DÅ SKA ÄVEN SKATTEBETALARNA OCH SVENSKA 
MEDBORGARNA VARA FULLSTÄNDIGT UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR, OCH SKATTEBETALARNA OCH SVENSKA 
MEDBORGARNA KOMMER ALDRIG BLIVA UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR 
 

Notera särskilt, överlevnadsstrategin är detox(avgiftning), i Sverige 

gäller det motsatta att ytterligare förgifta människan, alltså symtom vård 
med sk skolmedicinska mediciner som alla har 
biverkningar(medicinförgiftning) och molekyler som inte är kroppsegna, 
återigen medicinförgiftning via molekyler(patenterbara) som ingen har 
koll på om hur dessa i cocktail effekt påverkar människokroppen 
med alla miljögifterna upplagrade i människokroppen. 
 

SKOLMEDICINEN BRYR SIG INTE OM DIN HÄLSA, DET ÄR 

UPPENBART, de bryr sig om BIG PHARMA den kriminella 

läkemedelsindustrin och deras enorma ekonomiska intressen, kom 
särskilt ihåg  

- att 3:e största DÖDSORSAKEN är de skolmedicinska 
MEDICINERNA, allstå 3:e största dödsorsaken är de 
skolmedicinska läkarna som skriver ut via recept dessa 
mediciner. 

 
 



YTTERLIGARE MERA SOM KAN VARA AV ALLMÄNT 

INTRESSE 

 

Vilka matvanor hade Sveriges världskände professor Hans 

Rossling? 

SVARA DOKTORN Sven Erik Nordin om, citerar lösryckta delar ur 
artikeln, citat 

Hans Roslings fel och förtjänster 

 
Att en läkare och professor av hans kaliber skulle vara genuint okunnig i 
ämnet cancer och dess behandling förefaller bara alldeles för orimligt. 
Men när man på Avanzas blogg läser ekonomen Claes Hembergs 
beskrivning av ett uttalande från denne minst sagt världsberömda 
auktoritet på hälsoområdet, så blir man förfärad. 
 

Antingen är citatet falskt, eller så använde han aktuell 

sockerdryck för att påskynda cancerns förlopp och dö så 

snart som möjligt.  

 

Att han skulle vara helt omedveten om professor Otto Warburgs 
forskning från 1920 talet (Nobelpriset i medicin 1931) förefaller bara 
alltför otroligt.  

 

Warburg visade med sin forskning att cancerceller genom sin 
avvikande metabolism är extremt beroende av kolhydrater, och det 
betyder att en dryck som Coca Cola är rena gödningen för cancer 
och riskerar att skapa en optimal miljö för cancercellers liv och 
tillväxt. 

LÄS HELA ARTIKELN 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6716908/posting/hans-roslings-fel-och-
f%C3%B6rtj%C3%A4nster 

 
Artikeln bifogas även som bifogad pdf fil Hans……. 
 
 

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6716908/posting/hans-roslings-fel-och-f%C3%B6rtj%C3%A4nster
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6716908/posting/hans-roslings-fel-och-f%C3%B6rtj%C3%A4nster


Drugs more dangerous than the disease: 

Alzheimer’s drugs found to increase risk 

of death from multiple acute side effects 

https://www.naturalnews.com/2019-01-25-alzheimers-drugs-found-to-increase-risk-of-
death.html 

 
 

 

GLOBALIST VANSINNET 

Citerar lösryckta ur artikeln, citat 

Den härskande klassens inrättande av 

globalt styre med CFR och BIS i spetsen 

 
De uppskattar att färre än 100.000 människor – det vill säga 0,001% 
av världens befolkning, nu kontrollerar över 30% av världens 
finansiella förmögenhet. 
LÄS MER 
https://www.vaken.se/den-harskande-klassens-inrattande-av-globalt-styre-med-cfr-och-bis-i-
spetsen/ 
 

 

How They Stole Your Future 100 Years 

Ago 

Se denna video om ca 10 minuter, bomma inte! 
https://www.youtube.com/watch?v=iYO_gK3P2ls 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.naturalnews.com/2019-01-25-alzheimers-drugs-found-to-increase-risk-of-death.html
https://www.naturalnews.com/2019-01-25-alzheimers-drugs-found-to-increase-risk-of-death.html
https://www.vaken.se/den-harskande-klassens-inrattande-av-globalt-styre-med-cfr-och-bis-i-spetsen/
https://www.vaken.se/den-harskande-klassens-inrattande-av-globalt-styre-med-cfr-och-bis-i-spetsen/
https://www.youtube.com/watch?v=iYO_gK3P2ls


Varför lyssnar politikerna inte på 

SVENSKA MEDBORGARNA, 

skattebetalarna och därmed deras 

uppdragsgivare? 

 

KAN VARA AV SÄRSKILT STORT ALLMÄNT INTRESSE för 

alla svenska medborgare 

 
Peter Krabbe delger sina läsare 19 jan., citerar lösryckta delar ur artikeln, 
citat 

Går det att göra revolution i dagens 

Europa? 

 
När FN kallade till underskrift av sin Global Compact om migration i 
början av december fick Frankrikes militärer nog. De tio generalerna gick 
ut med sitt brev till Macron, där han anklagades för landsförräderi och 
åsidosättande av det franska folkets intressen.  
 
Man krävde att Macron skulle avsättas med hänvisning till brott mot 
konstitutionen. Militärernas missnöje med islamiseringen av Frankrike 
hade då deklarerats öppet ända från Sarkozy, över efterföljaren Hollande 
och fram till Macron, som man hävdade hade tillsatts genom en 
statskupp.  
 

Macron blev för mycket.  

Nu skulle allt rullas upp inför öppen ridå, det fanns ingen återvändo. De 
Gula Västarna är bara det sista avgörande skedet i en mångårig 
process. 
 
Marinofficeren Serge Petitdemange uttrycker situationen på följande sätt:  

Vi har tre alternativ. Att inställa protesterna, vilket 

egentligen är otänkbart. Att möta kravallpolisens 

gummikulor med stål i en blodig konflikt. 

 
Tio civila har redan fått sätta livet till och är revolutionens hjältar, vi 
skall följa deras exempel.  



 

Att förlama landet i en generalstrejk tills 

regeringen avgår. 

LÄSA MER 
https://peterkrabbe.wordpress.com/2019/01/19/gar-det-att-gora-revolution-i-dagens-europa/ 

 
 
 

Peter Krabbe delger sina läsare, citerar lösryckta delar ur artikel 
publicerad 26 jan 2019, citat 

Vem lurar vem? 

Det är bra att allt detta händer nu, i god tid innan vårens EU-val. Det ger 
lite perspektiv på vad som händer i Europa just nu. Kanske får det någon 
att tänka efter lite extra innan man röstar.  
 

Våra journalister är väl medvetna om att det finns ”risk” för betydande 
förändringar i Europaparlamentets sammansättning om händelserna i 
Frankrike blir allmänt kända, därför tiger man som muren.  
 

Tro inte att lugnet lägrat sig, detta har bara börjat! 

 
LÄS MER 
https://peterkrabbe.wordpress.com/2019/01/26/vem-lurar-vem/ 
 
 
 

KLIMAT VANSINNET/BLUFFEN 

Lördagsintervju 40 - Havsforskare Nils 

Axel Mörner om klimatet - hur är det 

egentligen? 

Vi börjar med att konstatera att klimatskrämselpropagandan inte drivs av 
personer med kompetens inom området och exemplifierar med artiklar 
från SvD och Aftonbladet. 
 
Han förklarar att vi inte alls behöver vara oroliga för koldioxiden. Tvärtom 
har koldioxidhalten historiskt varit betydligt högre, vilket var bra för livet 
på jorden. 
 
SE INTERVJUN 

https://youtu.be/YpGZdtfngsk 

https://peterkrabbe.wordpress.com/2019/01/19/gar-det-att-gora-revolution-i-dagens-europa/
https://peterkrabbe.wordpress.com/2019/01/26/vem-lurar-vem/
https://youtu.be/YpGZdtfngsk


Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen 

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

 

 

 
 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

