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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, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS 
AKADEMIN 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 hos 
alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna 
kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-
post. 

2019-09-11 

 

VARFÖR BESKYDDAS SKADAR OCH DÖDAR 

VERKSAMHETEN INOM VÅRD SVERIGE AV DE FOLKVALDA 

POLTIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

 

SVERIGE GRANSKAS 

20190910 Är Staten Sverige VÄN ELLER 

FIENDE TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE del 1 

Lyssna och läs om det fullständiga vansinnet UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR inom VÅRD SVERIGE/SKOLMEDICINEN, en skadar och 
DÖDAR VERKSAMHET som beskyddas av de folkvalda politikerna i 
Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och de folkvalda politikerna i 
alla regioner(fd landsting). 
 
Sprid vidare i alla dina sociala nätverk om denna skadar och 
DÖDAR VERKSAMHET inom VÅRD SVERIGE som domineras av 
skolmedicinen som går hand i hand med den kriminella 
läkemedelsindustrin BIG PHARMA 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-
nationen-sveriges-medborgare-del-1 
 
 
 
Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin delger sina läsare 2019-09-10 
om det fullständiga vansinnet inom skolmedicinen, citat 

Det gigantiska bedrägeriet 

Inom den medicinska världen är det så, att bara man nämner 
begrepp som ”cancer” eller ”vaccin”, så försvinner sans och 

förnuft och logiskt tänkande som morgondimma vid solens 
uppgång. 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-1
https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-1


 
Därför är det närmast omöjligt att sakligt och vetenskapligt diskutera 
dessa företeelser, vilket har lett till att de flesta av oss är offer för myter, 
missuppfattningar och rent bedrägeri på det här området.  

 

Och gigantiska ekonomiska intressen stöder självklart alla 

missuppfattningar som bidrar till ökade intäkter för 

läkemedelsindustrin. 

 

Annars skulle t.ex. inte cancer vara det oerhörda 

folkhälsoproblem det fortfarande är – med ett fruktansvärt 

mänskligt lidande och enorma samhällskostnader – som ganska enkelt 
skulle kunna minskas drastiskt. Detta förstås under förutsättning att 
just förnuft och logiskt tänkande kunde återta sin roll på denna 
lidandets arena. 
 
Anmärkningsvärt är, när det gäller cancer, att nästan alla resurser satsas 
på diagnostisering, vård och behandling – samt forskning på genetiska 
orsaker. Det senare fullkomligt absurt, eftersom de gener vi föds med har 
varit desamma i tusentals år och strängt taget är den enda orsaksfaktor 
vi kan utesluta. 
 

Att söka efter och försöka undanröja den egentliga 

orsaken till cancer tycks vara närmast förbjudet.  

Detta är särskilt anmärkningsvärt, eftersom man nästan kan säga, att 
”cancerns gåta” löstes för närmare hundra år sedan, då den tyske 
professorn Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) påvisade 
cancercellernas avvikande metabolism och deras extrema behov av 
socker. 

 

När Otto Warburg på 1920-talet visade detta, hade han 

ganska primitiva verktyg till sitt förfogande, men senare tiders forskare 
har i moderna studier visat att Warburg i princip hade alldeles rätt.  

 

En av dem är Thomas Seyfried, som i sin bok ”Cancer as a 

Metabolic Disease” (Cancer som en ämnesomsättningssjukdom) 

visar just att cancer är en metabol sjukdom – som alltså i avgörande 
grad beror på vår kost och livsstil.  
 



Dessutom har bl.a. den svenske läkaren Erik Enby på ett 

övertygande sätt visat mikrobernas betydelse – inte bara för 

cancer, utan även när det gäller andra s.k. kroniska sjukdomar. 

 

Galenskaperna runt både cancer och vaccin tycks nu 

sammanfalla på ett ytterst märkligt och hälsovådligt sätt.  

Då tänker jag på den kampanj som drivs för att alla ungdomar skall ta 
det s.k. HPV-vaccinet – vilket sägs förebygga majoriteten av alla fall av 
livmoderhalscancer. Man börjar t.o.m. prata om tvångsvaccinering! Hur 
kan det vara möjligt? Vad är vetenskapen bakom detta? 
 
Det finns mer än 100 olika typer av HPV-virus. Omkring 15 av dem sägs 
kunna förorsaka cellförändringar på livmoderhalsen – vilka KAN 
utvecklas till livmoderhalscancer. 
 
Det vaccin man ger sägs skydda mot HPV 16 och 18, som man TROR är 
bakomliggande orsak till ca 70 % av all livmoderhalscancer. 
 
 

Men vad är det egentligen man VET? 

 
Jo, man tycks ha sett ett statistiskt samband mellan HPV-virus och 
livmoderhalscancer. Men vad jag vet finns det ingen tillgänglig forskning, 
som visar ett ORSAKSSAMBAND mellan detta virus och cancer.  
 
Vad man stöder sig på är en sorts ”observationsstudier”, som just 
kan påvisa ett statistiskt, men inte något kausalt samband.  
 
Och jag vet inte ens om någon egentlig studie har genomförts. Kanske 

har man bara tittat på statistiken och okritiskt dragit sina slutsatser. Det 
kan ju faktiskt vara en helt annan orsak – till både kondylom (könsvårtor) 
OCH livmoderhalscancer. 
 

Vad man vet är, att kost och andra miljöaspekter (gifter, 

strålning mm) kan förorsaka cancer – av olika slag. 

 

Och man vet t.ex. att nästan alla cancerpatienter har brist på jod, 
selen, zink, magnesium, och ofta både C-vitamin och D-vitamin.  
 
Men att tillföra dessa ämnen för att motverka risken för cancer 
betraktas av den medicinska vetenskapen i allmänhet som ren 



vidskepelse. I stället satsar man på på ”mediciner” (som cellgifter) eller 
strålning – och när det gäller livmoderhalscancer alltså vaccin! 
 
Åtminstone innan man börjar tvångsbehandling med HPT-vaccin 

skulle jag vilja se en vetenskaplig studie, som tydligt visar, att det här 
aktuella viruset FÖRORSAKAR cancer - och att vaccinet förhindrar 
sjukdomen! 
 
Även om det medicinska etablissemanget gör allt för att 
bagatellisera eller förneka skadeverkningarna av det här aktuella 
vaccinet, så finns det faktiskt empiriska data som är ganska 
alarmerande. Så vaccinet är inget man bara kan ta ”för säkerhets skull” 
utan tanke på biverkningar.  
 

Och om man inte har säkra vetenskapliga bevis för att det 

förhindrar cancer, så framstår tvångsvaccinering minst sagt som 

tveksam (förutom att all tvångsmedicinering strider mot gällande lag 
och våra mänskliga rättigheter)!  
 

För övrigt använder både Barncancerfonden och 

Cancerfonden stora resurser för att på olika sätt vädja till vår 

givmildhet och få oss att skänka pengar till dessa organisationer, som till 
sin uppbyggnad påminner om vilka börsnoterade företag som helst (inkl. 
höga chefslöner).  
 
Man hävdar att man gör stora framsteg, och att det bara är pengar 
som saknas för att cancern skall ”utrotas”.  
 
Hur förklarar man i så fall, att cancerincidensen ständigt ökat, 
sedan Socialstyrelsen började föra cancerstatistik 1958 (ökningen 
är fortfarande ca 2 % per år). 
 

Man har i Västvärlden satsat åtminstone 5000 miljarder på 

cancerforskning.  

Var har vi resultatet?  
 
Cancer har blivit en global mångmiljardindustri, som effektivt kväver 
alla alternativa lösningar och blivit en självgående maskin, som medvetet 
arbetar i en återvändsgränd – det genetiska spåret!  
 
Dags att ändra riktning! 
 



Källa till ovan citerat 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6813586/posting/det-gigantiska-
bedr%C3%A4geriet 
 
 
Dr Mercola delger sina läsare World Wide denna dag 2019-09-11 följande, citat 

    

With Statins, You May Live a 

Miserable 3 or 4 Days Longer 

Is it really worth it to take a chance that you'll live a 

few days longer when you have to suffer with 

serious side effects?  

Up to half of people taking statins may be forced to 

live with muscle pain, hearing problems, 

impotence, cognitive impairment and diabetes. 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I 

ALLA DINA SOCIAL NÄTVERK 
  

  

https://everlast.mercola.com/r/?id=h2a08f870,1dd79f48,1e07f68d&et_cid=DM341205&e
t_rid=705230960 
 
Natural News delger sina läsare World Wide, citat 

Medical bombshell: Lead exposure kills 

412,000 Americans a year… here’s how 

exposure happens 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6813586/posting/det-gigantiska-bedr%C3%A4geriet
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6813586/posting/det-gigantiska-bedr%C3%A4geriet
https://everlast.mercola.com/r/?id=h2a08f870,1dd79f48,1e07f68c&et_cid=DM341205&et_rid=705230960
https://everlast.mercola.com/r/?id=h2a08f870,1dd79f48,1e07f68c&et_cid=DM341205&et_rid=705230960
https://everlast.mercola.com/r/?id=h2a08f870,1dd79f48,1e07f68d&et_cid=DM341205&et_rid=705230960
https://everlast.mercola.com/r/?id=h2a08f870,1dd79f48,1e07f68d&et_cid=DM341205&et_rid=705230960
https://everlast.mercola.com/r/?id=h2a08f870,1dd79f48,1e07f68b&et_cid=DM341205&et_rid=705230960


https://www.naturalnews.com/2019-09-10-lead-exposure-kills-412000-americans-a-
year.html 
 

SKOLMEDICINSKA LÄKARE ETT ENORMT 

HOT EMOT MÄNSKLIGHETENS LIV, 

HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en 
patient per år och således tar livet av 35 patienter 
under sina 35 verksamma år”. 
 
Ca 40 000 skolmedicinska läkare i Vård Sverige. Tillsammans 
säkerställer dessa skolmedicinska läkare inom VÅRD 
SVERIGE, alltså 40 000 x 35 = 1 400 000, att 1 400 000 
människoliv DÖDAS av dessa skolmedicinskt utbildade 
läkare. 

 
Var finns lagstöd i gällande lag och rätt för denna 
DÖDAR VERKSAMHET och var finns stöd i de 
grundläggande mänskliga rättigheterna för denna 
DÖDAR VERKSAMHET? 
 
Är denna DÖDAR VERKSAMHET förenlig med att 
skattemedel används på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna och därmed vårdkonsumenterna i 
Sverige?  
 
 

https://www.naturalnews.com/2019-09-10-lead-exposure-kills-412000-americans-a-year.html
https://www.naturalnews.com/2019-09-10-lead-exposure-kills-412000-americans-a-year.html


 

Top 7 most absurd lies told by the ALLOPATHETIC medical 

industrial complex 

(Natural News) Did your medical deity (M.D.) tell you that all your health 
problems are genetic and that they “run in your family?”  
 
Then why do millions of Americans prevent and cure diabetes II, cancer, 
heart disease, and more by simply switching to a plant-based, organic 
food regimen?  
 
Maybe the “runs in the family” part means your relatives ate all the same 
toxic food and were prescribed similar detrimental “medicine” by 
their allopathetic (allopathic) quacks. 

7 Most absurd lies slung by medical quacks today 

Have you been told one of these? 

LIE #1. You have to stay on blood thinners the rest of your life to 
prevent blood clots. 

LIE #2. Chemotherapy is the best chance you have to fight cancer. 

LIE #3. The flu shot and other vaccines are safe and effective. 

LIE #4. There is no cure for cancer. 

LIE #5. Nobody knows what causes autism. 

LIE #6. It doesn’t matter what you eat while in the hospital. 

https://www.naturalnews.com/
http://www.truthwiki.org/allopathic-medicine/
http://www.truthwiki.org/autism-asperger-syndrome-asd/
https://www.naturalnews.com/2019-07-15-top-8-places-youll-find-deadly-pesticides-in-food-beverages-medicine.html


LIE #7. As long as you have good medical coverage, you have 
nothing to worry about. 

LÄS HELA ARTIKELN 
https://www.naturalnews.com/2019-09-07-absurd-lies-told-by-the-allopathetic-medical-
industrial-complex.html 

 
 
 

Heavy metals contamination of 

humanity: Multiple vectors explained 

Se denna video om ca 7 minuter 

https://www.brighteon.com/f007c13b-87bf-4a68-96c0-c726a411a920 
 
 

 

Vad står skolmedicinen för? 

Vad är skolmedicinen och de skolmedicinska läkarna för 

människor som kan prestera och leverera följande; 

BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON 

HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF 

VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS 

AND ACTS OF TERRORISM COMBINED... 

 
 

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000... 

https://www.naturalnews.com/2019-09-07-absurd-lies-told-by-the-allopathetic-medical-industrial-complex.html
https://www.naturalnews.com/2019-09-07-absurd-lies-told-by-the-allopathetic-medical-industrial-complex.html
https://www.brighteon.com/f007c13b-87bf-4a68-96c0-c726a411a920


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/ 

 
 
 

FAKTA 

SKOLMEDICINSKA LÄKARE STÖRSTA 

DÖDSORSAKEN 

PÅMINNELSE TILL ALLA FOLKVALDA POLITIKER I ALLA 

REGIONER, SVERIGES REGERING OCH SVERIGES 

RIKSDAG; 

 

Numera allmänt känt om skolmedicinen, citat 

Dr Bruce Lipton påstår i alla fall, att i 

USA gäller följande: 

Den tredje vanligaste dödsorsaken är CANCER (553 251 fall ett av de 

senaste åren). 

 

Den näst vanligaste dödsorsaken är HJÄRT- OCH 
KÄRLSJUKDOM (699 697 fall) 

 

Och den allra vanligaste dödsorsaken är ”IATROGENISK” 

sjukdom – ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. 

(783 936 fall). Mer är 300 000 av dessa är dödsfall som direkt beror 
på godkända och av läkare utskrivna läkemedel! 

 

http://pharmadeathclock.com/


Dr Bruce förklarar också hur det kan vara så illa. Han 

utvecklar sina tankar här: 

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU 
 
 

Mitt försök att mycket kort förenkla det han berättar: 

Medicinsk vetenskap lever fortfarande kvar i Newtons uppfattning om 
den fysiska världen – och man har inte kunnat ta till sig och acceptera 
den ”kvantfysiska verkligheten” - trots att den nu i princip bekräftades 
redan 1925.  

 

Då kunde man visa, att allt strängt taget består av energi och inte någon 
sorts solid materia. Det handlar om frekvenser, vågor och ”fält” och inte 
enbart om materiella ”partiklar”. 

 

Inom medicinen ser man däremot alltså fortfarande 

människan i huvudsak som en ”biologisk maskin”, 

sammansatt av en mängd materiella delar – som kan behandlas var och 
en för sig, utan hänsyn till det totala sammanhanget.  

 

Man kan därför säga att den medicinska vetenskapen är 

”reduktionistisk”.  

Man tar med stor noggrannhet fram de enskilda delarna i kroppen och 
försöker ända ner på molekylnivå förstå och behandla varje liten enhet 
var för sig. 

 

Den nya fysiken (som alltså än inte tycks omfattas av läkare och 
medicinska forskare) säger att man inte kan göra så, utan att man 
måste se helheten i varje system – som t.ex. människan. 

 
LÄS HELA ARTIKELN 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6792581/posting/svt-som-%C3%A5rets-
f%C3%B6rvillare-en-repris 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6792581/posting/svt-som-%C3%A5rets-f%C3%B6rvillare-en-repris
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6792581/posting/svt-som-%C3%A5rets-f%C3%B6rvillare-en-repris


BOKEN SOM RÄDDAT LIV/DÖDSDÖMDA AV SKOLMEDICINEN KAN 
DU LÄSA OM HÄR 

Och cancern bara försvann 

http://www.svaradoktorn.se/443220033 

 
 

Läs mera om skadar och dödar verksamheten inom 

skolmedicinen/VÅRD SVERIGE 

Den verkliga SVERIGE BILDEN OM EN 

VÅRD I VÄRLDSKLASS 

 

Medicinsk behandling vanligaste 

dödsorsaken 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-
vanligaste-d%C3%B6dsorsaken 

 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6798905/posting/mediciner-d%C3%B6dar 

 

 

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES REGERING VANSINNET 

INOM SKOLMEDICINEN/VÅRD SVERIGE? 

Tips till alla journalister inom SVT/SR(som är helt 

skattefinansierade) Följ alltid pengarna! 

 

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. 

http://www.svaradoktorn.se/443220033
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6798905/posting/mediciner-d%C3%B6dar


 

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. 
 
Hälsningar med ljusets krafter från den goda medmänniskan 
 

Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
 
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
 
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 
Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 
strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 
please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-
operation 
 
Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 
Radioanstalt, FRA. 
 
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 
Radio Establishment. 
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