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Hej båda två! 
 
I Ukrainakonfliktens spår har det inte varit mycket till debatt. I många decennier har CIA infiltrerat 
landet. Nazismen har hållits vid liv och NATO har flyttat fram sina positioner allt närmare ryskt 
territorium. Se länken 
https://www.globalresearch.ca/video-cia-70-years-ukraine/5776350 
 
Ekokammaren är påtaglig och då ni lyfter frågan vill jag uppmärksamma er på en ännu värre 
sådan — plandemin. I denna fråga har ingen viktig avvikande uppfattning fått komma till tals. 
Detta är förödande eftersom hela mänsklighetens framtid står på spel.  
 
Låt mig utveckla ämnet och starta med barnen. Injiceringarna ger inget skydd mot Covid 19 — 
tvärtom. Barn har upp till 52 gånger så hög risk att dö efter injicering mot Covid 19! Se länken; 
https://dailyexpose.uk/2022/03/02/ons-cover-up-data-showing-vaccinated-children-52-times-
likely-die/ 
 
Injiceringarna försämrar också hälsan rent allmänt genom att immunförsvaret sänks. Ner till - 80 
% för den som tagit tre doser! Och injiceringseffektiviteten är förödande låg, ner till - 391%! Se 
länken; 
https://dailyexpose.uk/2022/04/05/official-gov-data-triple-vaccinated-acquired-immunodeficiency/ 
 
Slutsatsen är förstås att sprutandet mot Covid 19 helt ska upphöra. Injiceringarna har inget med 
att förbättra hälsa att göra utan innebär raka motsatsen. Men frågan om injiceringar behöver 
sättas in i ett större perspektiv. Ett världskrig pågår nu mot jordens befolkning, vilket de olika 
maktkonstellationerna tydligen är överens om. Se länken; 
https://www.corbettreport.com/putin/ 
 
Injiceringarna är både farliga och illegala och skulle aldrig skett! Sprutornas förödande effekter 
blottläggs i den utmärkta intervju Maria Zeee gör med den världsberömde hjärtspecialisten Peter 
McCullough i länken https://brandnewtube.com/watch/dr-peter-mccullough-update-from-u-s-
progress-amp-long-term-effects-of-c-19-injections_gyHneE812Q9Lsqg.html 
 
Vi har vare sig haft eller har någon egentlig pandemi. Däremot en plandemi, syftande till global 
tyranni med maximal kontroll av människor och depopulation. I alla fall enligt den dokumentär 
med många prominenta vittnen som finns i länken 
https://tube.source.news/videos/watch/ebf41e38-f445-467a-9848-161923f69aa2 
 
Nu konstaterar fler och fler källor till och med att injiceringarna även är biovapen. Se närmast 
vittnesbördet under ed från Richard M Fleming i länken https://brandnewtube.com/watch/truth-in-
plain-sight-about-the-bio-weapon-known-as-covid-19-and-the-associated-quot-vaccines-
quot_c8URiK4EAxbLO4c.html 
 
Och det stannar inte med det. Det har även visat sig att sprutorna till och med kan påverka 
människors DNA. Se länken https://dailyexpose.uk/2022/03/03/study-pfizers-covid-19-jab-goes-
into-liver-cells-and-is-converted-to-dna/ 
 
 



Ruskigheten i det som pågår blir allt mer ändlös! Men injiceringar bara fortgår trots att dessa inte 
biter mot infektion, är livsfarliga och illegala. Allt fler blir ju svårt sjuka eller till och med dör efter 
att ha tagit sprutorna. Inte minst unga män, vilket påtalas av experternas expert på frågan, den 
nyss omnämnde McCullough. Nyligen hittades brorsonen till min närmaste granne, 28 år 
gammal, död i sin fåtölj kort tid efter att ha injicerats. Och jag har skrämmande nog flera liknande 
fall i min vänkrets! 
 
Om de så kallade åtgärderna mot Covid 19 handlat om att befrämja hälsa, skulle tillgängliga 
botemedel satts in direkt. Det är ett brott mot Nürnbergkoden att så inte skedde! Det mest 
verksamma medlet — Ivermektin, har med alla medel stoppats. Om detta finns ett skakande 
vittnesbörd från session nr 257 av The highwire. Se länken https://thehighwire.com/watch 
från cirka 1:09:04. 
 
Detta är fullständigt pinsamt och motbjudande. Kolla hur ”masken” vrider sig på kroken. Nu 
gäller det att komma åt förövarna av detta det påstått största brottet mot mänskligheten 
någonsin! Och snart faller domen i den Grand Jury-rannsakan som pågår. Se hemsidan 
https://www.grand-jury.net/ 
 
Inte en spruta och inte en frihetsinskränkning till! Det är dags att sätta stopp för de injiceringar 
och frihetsinskränkningar som aldrig skulle skett. Efter de förödande massinjiceringarna och de 
obefogade restriktionerna måste fokus nu vara att agera för repatriering av människor och 
samhälle. Också för er på SvD! 
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