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Hälsofascism / sekterism / pandemi vs infodemi 
Min uppgörelse som hälsomänniska om Covid & konspirationsteorier 
 
En av mina grundläggande värderingar från barndomen är ”Man sparkar inte på någon som 
ligger.” Den har funnits med mig sedan dess och alltid varit ytterst levande och djupt rotad. 
 
Jag har tre ben i min verksamhet, utbildningar och intressen – professionell coach, 
hälsomänniska och Sorgbearbetare – fd Ledningsassistent. 
 
Som hälsomänniska sedan länge (Diplomerade Kost- och Näringsrådgivare, Certifierad 
Hälsocoach 2019) + 10 års pluggande innan dess. År 2009 hade jag dragit på mig 22 symtom, 
fick diagnosen ”Subklinisk Hypothyreos” av en privat finlandssvensk specialistläkare 
(familjekontakt från min hemstad, idag pensionär) och insåg att läkarkåren i allmänhet inte var 
vidare kunniga, intresserade eller pålästa i detta område, inte ens Endokrinologerna (finns 
undantag, oftast privata.) Läkarna är också oändligt hårt hållna av diverse myndigheter så jag 
bestämde mig för att min sjukdom, min hälsa, min framtid, mitt ansvar är därmed min 
kontroll. Jag fick utskriven licens på icke-syntetiska läkemedel gjorda på frystorkad 
grissköldkörtel – sk NDT, det man använde innan Levaxinet kom (som är enbart T4 syntetiskt), 
ätit det sedan dess och mår bra. Jag fick mitt liv tillbaka! Det är inte alla förunnat. 
 
I februari 2012 startade jag FB-gruppen – Närings- och alternativmedicin där jag är ensam tuff 
moderator med en himla massa regler och hög närvaro (testat andra varianter, inte fungerat.) 
Sedan Covid och konspirationsteorierna samtidigt började delas hejvilt har jag förlorat sex 
vänner till dessa förbenade, i mitt tycke, påhitterier utan några som helst rim och reson. 1.100 
medlemmar i gruppen har plockats bort av mig, kontakter, lärare, hälsogurus jag följt i 10 
respektive 20 års tid och förra veckan närapå en väninna till. Innan dess hade jag en blogg – 
Hälsodeckarinnan - http://halsodeckarinnan.blogspot.com/  
 
Covid-19 – korrekt namn: Sars CoV-2 är en av sju Corona-stammar som det tydligen forskats 

på sedan 1960-talet. Allt från förkylningar till influensor, Sars (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom 

– 2003-2004 – 8.000 fall, ca 750 dog, främst i Kina – fladdermöss+), Mers (Middle East 

Respiratory Syndrome – 2012-2016 – 1.700 fall, ca 600 dog, arabiska halvön, fladdermöss & 

dromedarer) och nu Covid-19 ingår alla i denna virusfamilj. Man har forskat på denna 

virusfamilj sedan 1960-talet, fr o m 2004 på allvar, så grundforskningen fanns på plats när 

vaccinerna skulle tas fram.  
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Det har också framhärdats att en pandemi är trolig bl a pga; långa transporter av både djur 
och människor över hela världen, ett allt trängre djurliv, sk ”Wet Markets” i Kina/övriga Asien 
där vilda djur säljs och slaktas på trottoarerna innan de tillagas (inkl delikatessen 
fladdermussoppa) så det var bara en tidsfråga innan vi i väst också skulle bli drabbade av dessa 
farsoter, precis som t ex den sk HongKong-influensan som är tuffare vissa år, lugnare andra. 
Men dessa varningar har inte tagits på allvar – krisplaner, beredskapslager (Finland hade!) m 
m hade bytts ut mot Just-In-Time, Lean & New Management. Covid som började någonstans 
nov-dec 2019, anses härstamma från fladdermöss via ett annat djur (pandolin?) Fladdermöss 
sägs bära på en otalig mängd virus enligt kinesisk forskning. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-
sjukdomar/coronavirus/  
 
Jag tröttnade tidigt på dessa otroligt svepande rykten/skrämselpropagandan och de rena 
lögnerna. Alla var med ens utan den ringaste utbildning hobbyepidemiloger, Regeringen skulle 
avsättas, det skulle tas makten, fängslas och avrättas, rasistgruppsdelanden och rena nazister, 
drevanden och vevanden, Trump Sweden-anhängarna och de uppenbara fake news som 
serverades en efter en inkl de ”medicinska” råden som kostade människoliv. Ett par drack 
desinfektionsmedel för poolen, ena dog, den andra allvarligt skadad. USA, 2020.  
 
Som vi under många år försökt tvätta rent oss från ”foliehattsstämpeln”, följa regelverket, 
professionalisera oss, visa på att det vi gör är seriöst och baseras på åratal av utbildningar till 
stora enbart privata pengar – alla övriga är indragna och så kom detta och stämpeln är total. 
 
Jag har haft under april-maj 2021 tre väldigt nära allvarligt sjuka i Covid, alla 50-60, två av dem 
på akuten/IVA; en i en vecka, en i tre (min lillebror) – ena med propp i lungan (som 1 av 8 har 
på IVA pga Covid.) Min fd tandläkare dog förrförra helgen av en Covid-relaterad följdsjukdom, 
under 70. Visste ni att man tappar körkortet om man legat på IVA? Tills 
rehabiliteringen/sjukskrivningen. Brorsan har nog inte, inte kört bil sedan 80-talet. s 
 
Som en amerikansk IT-chef (gammal kollega) uttryckte det häromdagen: 
Alan D:  
”It’s just amazing how the Internet has had a huge negative impact by people being able to 
spread false information. We’re asking people to wear a mask not give up their first born. 
“Shakes head.”” 
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Då jag läst en del om härskartekniker kunde jag se sambanden – förneka, förminska, 
förlöjliga/håna 
 

Avdelning förnekelse: 
Sjukhusbäddarna står ligger tomma vilket de aldrig gör ens i normala tider, plandemin är ett 
påhitt från Deep State, Soros, globalisterna = judarna har tagit makten i ALLA länder på hela 
jordklotet utan att vi märkte det eller existerar inte, detta är bara en vanlig 
förkylning/influensa som i alla år. Valet i USA stals av Biden/Demokraterna och Trump är 
egentligen fortsatt USAs ”rättmätige” president och kommer att komma tillbaka vilken dag 
som helst. 4 mars nämndes, jag ansåg att 1 april var ett mer passande datum. 
 
#pizzagate 
Folkdomstolar har inrättats, enligt Romfördraget, typ Nürnbergrättegångarna mot nazisterna. 
Ett antal höjdare som H&B Clintons, B&M Gates, T Hanks, E Musk, J Roberts samt några ödlor 
– har fängslats utan rättegångar då de befunnits ansvariga för pedofilringar, offrat barn och 
druckit deras blod. Två par är katoliker, övriga diverse olika trosuppfattningar inkl ödlorna – 
ingen är ens av judisk börd! Och inget av detta stämmer förutom att en vapenförsedd man 
skulle befria de stackars barnen i källarvåningen under en pizzeria i Washington DC. Det fanns 
ingen källarvåning, allt var bara fake. Sönderhotad pizzeria!  
https://www.inc.com/magazine/201707/burt-helm/how-i-did-it-james-alefantis-comet-ping-
pong.html  
 
Wikipedia: ”Det finns sammanlagt nästan 15 miljoner judar i världen. Vid sidan av Israel finns 
även större judiska grupper i USA och i Ryssland. Enbart i USA finns det nästan lika många 
judar som i Israel (ca 6 miljoner).” 
10 myter om judar på 90 sekunder – kolla nr 2, 5 och 7 – Bingo! 
https://sverigesradio.se/artikel/6157802  
”Idag bor 15.000 – 20.000 judar i Sverige, drygt hälften i Stockholm, 2.000 vardera i Malmö 
och Göteborg. De judiska församlingarna har sammanlagt cirka 6.000 medlemmar i Sverige.” – 
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/judisk-invandring-till-sverige-i-ett-historiskt-
perspektiv  
 
Och den antisemitiska (nazistiska) myten bakom detta är från år 1144. I nästan 900 år har det 
mesta i världen skyllts på judarna, sedan har romer och muslimer tillkommit. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_libel  
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Ett av Hitlers favorituttryck var "Deutschland Erwache” – Germany Awake" – ren 
nazistpropaganda blandas in och yogamammorna (hälsointresserade) tågar glatt med 
högerextrema NMR i olagliga demonstrationer för en frihet övriga drabbade länder (inkl 
Danmark) enbart kunde drömma om. Expo har skrivit en hel del om de extremas koppling till 
detta fenomen. https://www.historylearningsite.co.uk/nazi-germany/germany-awake/  
 

Avdelning skyll dig själv: 
• Hen skulle ju ändå ha dött, gäller över alla 70+. Kul människosyn när medelåldern i Sverige 

är 84,3 för kvinnor och 80,6 för män. När börjar vi idka ättestupa på 60-åringar, innan folk 
ens gått i pension? 80 som ju är det nya 60? 

• Hen var ju multisjuk, överviktig, otränad, diabetes 1-2, åt fel, levde fel etc etc. Igen en 
människosyn att ja, då var det ju bara en tidsfråga och egen skuld. #VictimBlaming! 

• Hen tog inte tillräckligt mycket D- och C-vitamin och allt annat - jag tror visst det kan 
underlätta, men INTE bota/läka, totalt stoppa viruset och mängden virus du får i dig - hellre 
lite än mycket. 

• Och har du inte ätit till 100% enligt en viss kost så är det ditt eget fel. Hen åt inte perfekt - 
åt gluten, socker, mjölk. Vilken kost väljer du? 

• Men alla olika kostinriktningar och dieter har sina anhängare, mer eller mindre fanatiska: 
AIP, Medelhavskost, vegan! FODMAP, Mosley, vegetarian med eller utan ägg/mjölk, 
fisk/skaldjur (Stockholmsvegetarian), LCHF, Paleo, fruterian, raw food:are, carnivore, 5:2, 
periodisk fasta – 16:8, 12:12, 8/800, längre tids fasta/detox, Dash, Ketos, GI, 
pulver/piller/dyra mirakelkurer/teer, Itrim, MLM = MirakeLkurer för lättrogna Människor, 
Viktväktarna, japanernas 80%/mindre tallrikar/fler eller färre måltider 1-8. Räkna kalorier 
eller tänk på vilken näring och byggstenar du får i dig? Alla verkar vara för att gå ner i vikt, 
snabbt och enkelt, á la jojobantning, färre tänker på måendet och den långsiktiga hälsan. 

• Ditt eget fel om du tog vaccinet och fick reaktioner, t o m biverkningar – du var så himla 
dum på att tro på detta och propagandan. 

• Det är ditt eget fel om du inte tog vaccinet och blev smittad. ”Damned if you do, damned if 
you don’t.” 

• Det är ditt fel om ditt barn får cancer. Eller du får missfall. Får ett barn med 
neuropsykiatrisk diagnos. Inte så många men vissa anser detta inkl både nazism, sekter m 
m. Du har gjort något som Gud nu straffar dig för. Inte bett tillräcklig etc etc. 

• Alltså får dessa personer skylla sig själva för att de blev sjuka och dog. 
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Avdelning förminskning: 
Covid är inte alls så farligt, siffrorna är upphaussade, skrämselpropaganda, folk dör i andra 
sjukdomar också och på det 700 jämförelser för att visa på att cancer, trafiken, avgaser, 
kemikalier m m minsann också och mässling och fall från trottoarkant m m. Du kan ju inte vara 
sjuk, du ser ju frisk ut – det är bara psykiskt/psykosomatiskt/nerverna, ”så illa kan det inte 
vara”, du bara tror så, ingen blir allvarligt sjuk. TILLS det händer dem själva eller deras nära 
anhöriga – då blir det med ens hudnära. 5G & GMO & Big Pharma ligger bakom C. som 
samtidigt inte existerar.  
 
Medkänsla, respekt, insikt, hänsyn eller fullständigt fast i sin teori. Vs okänsliga, drevande 
människor som ”pissar på vårdpersonalen” då som under 12 timmar långa pass febrilt 
försöker hålla liv i människor.  
 

Avdelning förlöjliganden/hån: 
Man skrattar år de idioter som blir sjuka, vaccinerar sig, dör, är rädda, tror på virusets existens 
m m. Du får INTE vara rädd – en av våra nio grundkänslor som räddat livet på oss sedan första 
tecknet på liv på planeten Tellus. Nu raljeras det om långtidssjuka som mår f-n, är med i flera 
grupper då jag vill veta/kunna samt betald medlem i föreningen. Anna Hallén, min fd lärare i 
Hälsocoach, urduktig, gick bananas tidigt! Är kvar då jag vill veta vad hon skriver, delar, anser, 
men blir illamående. Övriga har jag blockat - orkar inte sätta tid på ett bli förbannad stup i 
kvarten. 
 
Ett citat av en känd hälsoutbildare/coach vägg 17.05.2021 
MZ: ”Många verkar helt glömt att den vanliga influensan kan vara jävlig, men inte går folk 
runt och är ständigt livrädda för den. Fyra år sedan – jag hade även bihåleinflammation och 
lunginflammation.” 

AH: ”Åååh du fick långtidsinfluensan 😂. Hade du IDAG skrivit dag 12 och sjukaste dag 
hitintills hade alla skrivit:” ”Måste vara C, för den gör så.” 
MZ: eller hur!!! Det är viktigt att komma ihåg påminna hur livet såg ut långt innan C.  
JP: ”Ja, det har varit fruktansvärda influensor genom åren 1996 höll jag på att dö av den låg i 
respirator nedsövd i 8 dygn ingen media rapportering fick jag.” 
 
Samma hälsoutbildares svar när jag skrev emot henne på hennes vägg att tre av mina nära 
legat/ligger sjuka, inkl två på IVA med syrgas – en i tre veckor med propp i lungan pga Covid. 
”Jag känner ingen som dött/legat på IVA” – fick jag höra samtidigt som min lillebror låg tre 

veckor på sjukhus med syrgas pga propp i lungan. 👹 ”Jag utgår från att alla du nämner är 
glutenfria, normalviktiga med ett stabilt blodsocker, samt utan annan medicin. Jag känner 
ingen som varit på IVA och ingen som dött. Så statistiken jämnar ut sig med faktan säger.” Och 
därmed fick bl a min lillebror utan andning i TRE VECKOR skylla sig själv och blir en siffra i 
statistiken. Medkänslan, omtanken, respekten för sjuka är 0.  
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En väninna för ett par veckor sedan, med full vetskap om hur illa ställt det var med min bror. 
”PlanDemic a film about the global plan to take control of our lives, liberty, health and 
freedom. You really need to watch this, it’s scary …” Trots att hon under åtskilliga 
långpromenader vet om min grupp, hur tuff tiden sedan Covid började varit, hur många 
medlemmar och vänner jag förlorat och hur många filmer, artiklar, länkar, bilder jag fått under 
detta 1,5 år med uppmaningen – DU MÅSTE LÄSA! WhatsApp, Messenger har gått varma. I 
början gjorde jag det. Jag lyssnade på de drevande läkarna som är förebilderna inom denna 
rörelse. Men jag fick inget av det de sade att gå ihop medan människor blev sjuka och dog – 
många, inte alla. Inga svar på frågorna var, när, hur, varför, vika? De som coachingen bland 
mycket annat gnuggat oss i. Värderingar, medkänsla, respekt, etiska riktlinjer, 
kärnkompetenserna, konfidentialitet m m är andra honnörsord.  
 
Efter några timmars tårar då jag kände mig totalt tillplattad fick hon ett par rejält bitska svar 
och respektlösheten, det sårande i agerandet. Vi har inte hörts sedan dess, vet inte vad som 
kommer att hända. Men mitt förtroende är borta. 
 
Fakta: 
I genomsnitt dör 685 av säsonginfluensan i Sverige varje år, vissa år fler, andra år färre (långt 
fler på 90-talet än idag). Jag låg tre veckor i influensa någon gång på just 90-talet, 40,3 graders 
feber, snorsjuk, hård hosta, tur nog ingen följdsjukdom eller inläggning. Kontakt med läkare 
som själv och med familj var lika sjuka. Det stod i tidningarna nog om influensasäsongen, men 
inga teorier, drev, vev eller konstanta ifrågasättningar av Regeringen m fl gjordes heller från 
befolkningen.  
 
Covid tog runt 12.000 svenska liv år 2020. Många av de långtidssjuka har varit sjuka i dryga 
ETT ÅR. Människor har legat i respirator i Sverige i ett par dagar till 10 veckor (tror jag minns 
var det värsta fallet.) En av åtta inlagda är det pga propp i lungan vilket kräver syrgas då 
människan inte kan andas själv. 
Här finns statistik över dödsfallen: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-
data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/  
 
Emma Frans, medicinsk journalist OCH dr i Epidemiologi m m skrev en bok som jag läste i 
februari: Alla tvättar händerna - Min berättelse från året då alla skyllde på varandra. 
Männen ifrågasatte hennes kompetens, kvinnorna hennes utseende under året då hon varit 
med överallt som en saklig röst mitt i övertonerna! Som vanligt då alltså! 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emma_Frans 
https://www.adlibris.com/se/e-bok/alla-tvattar-handerna-min-berattelse-fran-aret-da-alla-
skyllde-pa-varandra-9789179650896 
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Sedan är jag fortsatt väldigt gärna med och diskuterar vad som är trams, huskurer, folktro, 
beprövade behandlingar, nyttan av örter som ingen någonsin kommer att ha pengar att 
studera OM det inte utmynnar i ett lukrativt läkemedel m m 
Larmrapporten: att skilja vetenskap från trams, Emma Frans 2018 -  
https://www.adlibris.com/se/bok/larmrapporten-att-skilja-vetenskap-fran-trams-
9789188659637  
 

Avdelning drev: 
• Lockdown. Från mars 2020 till maj 2021 skrivs det om att stänga hela Sverige, det mesta, vs 

låta friheten vara total, inga rekommendationer/inga restriktioner/ingen som helst 
pandemilag. Vår Förvaltningsmodell från 1780 kräver en grundlagsändring för att kunna 
stänga landet i fredstid.  

• Stäng skolorna! Skollagen fick ett tillägg för att kunna stänga skolor vid behov, vilket också 
gjordes för vissa åldersgrupper. Många petitioner, grupperingar och anmodan om att 
stänga skolorna – vilket Sverige inte kunde, först. Föräldrar som emot lagen höll barnen 
hemma. Till slut kom lagförändringen, skolorna kunde stängas. Barn – lärare – föräldrar – 
många aspekter. 

• Avsätt Regeringen. Regionerna har ansvar för sjukvården – finns 21 olika, politikerstyrda. 
Regionerna och kommunerna har tillsammans ansvaret för äldrevården – den sk 
Ädelreformen. Självständiga myndigheter. Sk ministerstyre medför en KU-anmälan 
(Konstitutionsutskottet.) Veckoliga möten mellan ALLA partier våren 2020 ang den svenska 
situationen. ALLA var informerade, visste, kunde komma med synpunkter. 

• En forskare kom på att barn inte smittas eller blir sjuka i lika hög grad som vuxna. Han 
mordhotades sönder och samma av föräldrar m fl. Han har idag lämnat forskningen helt 
och hållet. Så tystar man människor från att göra det de är utbildade till. 

• Barn. Barn har inte ansetts bli lika sjuka som vuxna eller driva smittan. Nu har 500’ barn 
vaccinerats i USA så data börjar komma in. Samtidigt som en stor andel små barn i Brasilien 
dött pga Covid. Och långtidscovid för barn existerar: MIS-C 

• https://sverigesradio.se/artikel/barn-i-lanet-drabbades-av-sjukdomen-mis-c-efter-covid-
19?fbclid=IwAR2QjIxtN3onZ8kyQxCmobkLwDtYJSRrC59HqNhVaaKo6uWk1-oZt9ffYok  

• Sverige jämfört med resten av Norden. Vi fick tidigt in smittan från norra Italien & 
Österrike under sportlovsveckorna i Alperna. En svensk mänsklig rättighet. Resenärerna 
smittade ner personal på Arlanda, buss- och taxichaufförer, vänner, släktingar. Inga tester 
gjordes, folk gick halvsjuka till jobbet, spreds till kolleger, främst Stockholm. Och det är 
väldigt komplicerat att utrota smittor, med allt resande har det blivit etter värre. 

• Jämförelsesjukan – våra och världens dödssiffror har publicerats varje dag och jämförts 
med all världens sjukdomar inkl fall från trottoarkant. Sverige-Norge. Sverige-Belgien. Lock-
down eller inte (vi kunde inte enligt grundlagen.) 
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• Avgå Tegnell! Jag skulle i hans ställe lämnat dator, mobil, min tjänst och gömt mig i en 
stuga i Jämtland i ett par år. Hej Arja! Och hans tålamod med journalisterna som ställde 
samma frågor på nytt och på nytt om framtiden – han är väl för f-n inte synsk! Hade 
kontakt med honom när han jobbade på Socialstyrelsen för typ 10 år sedan. Skickade väl ett 
50-tal mejl (drev?) om sköldkörtelsjukas vardag anonymiserade – vården ändrades inte!. 

Han svarade en gång att han läste       Självklart är INTE allt rätt som Sverige gjort, inkl 
småpåvar på en massa olika inblandade myndigheter som SJÄLVA bestämde och en värld 
som skrek efter exakt samma saker, men vården höll!  

• Hydroklorokin – malariamedel användes i Sverige mars 2020, avslutades i april då det 
enligt en erfaren läkare gav för mycket biverkningar för att hjälpa för lite. Försökte 
argumentera att jag själv ätit dessa inom dos på 90-talet inför resor i Asien (inkl djunglar), 
fick stora biverkningar, slutade, använde andra fysikaliska skydd i stället. Ingen ville lyssna. 

• Övriga testade läkemedel. Jag tror sjukvården har testat ALLT som går ang mediciner för 
att rädda människor: Mot Ebola, HIV och cancer, antiinflammatoriska, antibiotika, kortison, 
astmamedicin, Remdivisir m m. Så många medel har passerat revy, men följdsjukdomarna 
är många och bakteriella. Virus ställer till med rejäl skada på vissa människor. Och så hittar 
man ett medel – men…  

• DI 21.05.2021: Antalet fall av den livshotande svampinfektionen ”svart svamp - 
mukormykos” ökar i Indien och uppskattas ha infekterar tusentals patienter under 
pandemivården. Läkare tror att steroidläkemedel (kortison/kortikosteroider) kan ha 
orsakat utbrottet. Dessa läkemedel kan också påverka hypofysen och därmed förorsaka 
Addisons sjukdom – akut kortisolbrist som MÅSTE behandlas! Pest eller kolera, som så 
mycket annat, var god skölj 

• https://lakemedelsboken.se/kapitel/endokrinologi/kortikosteroider_och_hypofyshormo
ner.html  

• https://mesh.kib.ki.se/term/D009091/mucormycosis  

• https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/kortikosteroidterapi-kortisonbehandling-
ste/  

• Ansiktstrasan (skydd) är ett totalt onödigt påhitt, som vissa belackare anser förorsaka 
cancer, bakteriehärdar, akne, syrebrist = död m m. Den anses varken skydda mig eller andra 
(joo!!) – bättre med mindre andel smitt än mer är min paroll. Har ett i tre lagers tyg, 
tvättar, återanvänder. Och ett år senare delas fortsatt samma bilder med människor som 
har munskyddet på sned/under hakan, i pannan, runt örat m m. Förminskning av deras 
skydd. Använd eller använd inte! Själv är jag van från Asien att ha skydd - förkylningar, 
influensor, virus - Sars, Mers, fågelinfluensa m m, sandstormar från Gobi-öknen (Beijing), 
avgaser (Bangkok), djungelbränder i Indonesien (Singapore.) 

• Wuhan och teorierna. Covid-19 kom inte alls från fladdermöss+ utan från ett av de två 
laboratorierna, den amerikanska armén också var iblandad. Medveten eller spritt i misstag? 
Kinas öppenhet i dessa frågor är inte den högsta, men hittills visar inga indicier hittats på 
att detta skulle vara korrekt.  
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• Sk ”Pre-prints” är ogranskade studier, alltså fattas det en del i slutrapporten innan t ex 
Lancet (den mest välrenommerade medicinska tidskriften) åtar sig att publicera dem. Valet 
är att vänta i 3-5 år innan detta skett. ”Preliminary reports that have not been peer-
reviewed.” 

• 5G. Ett 100-tals 5G-master har satts i brand i UK då de misstänkes sprida viruset. Ganska så 
långa fängelsestraff lär vänta förövarna. Även i Sverige har master förstörts/saboterats. 
Sverige har dragit detta i långbänk så nu har operatörernas valts, en hel del master 
monterats upp, men det är väldigt lite som ännu så länge sänds. Någonstans år 2023 och 
framåt kan vi vänta på den större aktiviteten. Och redan nu skissas det på 6G där Finland 
ligger långt fram – forskningsmässigt.  

• Ingen stoppas på Arlanda. Skilj på svenska medborgare, EU och utanför EU. Vår 
amerikanska vän vet hur det är” Hon jobbar här som högutbildad forskare på KI. Hon kan & 
vet sedan 15 månader att det INTE att bara stiga in i Sverige! Joo, det stoppas människor 
från att komma in i landet. 

• Ändamålen helger medlen. Med ens började hälsomänniskor dela inlägg från rasistiska 
grupper/sidor. Jag frågade hur det kom sig och personen svarade att ja, men de skriver ju 
bra saker; drev om IVC (intravenös C-vitamin), D m m. De skriver det som följarna gillar att 
dela vidare, sk click bait – klickbeten för att locka annonsörer. Sedan gillar hen dessutom 
dessa Facebook-grupper. Vissa tog till sig och ökade dosen, tyvärr sällan de med störst 
brist. Intravenös C-vitamin får man skaffa sig privat, finns några ställen som erbjuder det. 
Och tillsammans med D behövs också Mg, A och K2 för upptaget. Men testa D först. Jag 
väljer att ha mitt ref runt 100, lyssnat på Dr Peter Martin, FunMed. Inga brister, inga 
överdoser. Lagom är bäst! Att sedan inte mörkhyade, äldre som sällan är utomhus 
respektive kvinnor med väldigt skylande klädesplagg anmodas om att ta tillräckliga tillskott 
av D3 vinter/vår är en katastrof! Docent Mats Humble lyssnade jag till första gången för typ 
15 år sedan och följde hans anvisningar – 2-5.000 IU/dag! Hade perfekta värden sist 
husläkaren testade. 

• https://receptlchf.se/kostillskott/mats-humble-om-d-vitamin/  

• Den tillfälliga pandemilagen – antogs den 8 januari 2021, trädde i kraft den 10 januari, 
gäller till den sista september 2021. Ett antal demonstrationer har sedan dess hållits, utan 
demonstrationstillstånd från polisen och brott mot pandemilagen. Anordnaren fick böta. 
”Yogamammorna gick tillsammans med nazisterna.” 

• https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-
coronapandemin/om-halsovard-sjukvard-och-aldreomsorg-med-anledning-av-covid-
19/fragor-och-svar-om-den-tillfalliga-pandemilagen/ 

• https://expo.se/2021/03/flera-h%C3%B6gerextremister-bland-de-protesterande  

• https://www.svd.se/nazister-och-yogamammor--en-farlig-allians  
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• EN 23.5.2021: ”De hybridiserade influensorna (inklusive svåra maginfluensor) kommer till 
hösten. De neurologiska symptomen kommer bli värre än någonsin. Folk kommer att hosta 
så mycket till hösten och därför behöver vi skydda oss redan nu. Nästa vinter när så många 
blir sjuka så kommer de att ta mer blod från oss än någonsin tidigare. De kommer att 
slänga det och troligen göra andra saker också.” 

• https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5gelinfluensa 

• Fågelinfluensan är den senaste som sprids i Sverige. Minkar, hundar och katter blev 
smittade av Covid från människor. Fåglar kan smitta människor. Jag tror det är detta 
personen ovan skriver om. 

 

Sveriges hantering av äldre 
Regeringen avlivade de äldre. I dreven ingår ett flertal politiker från olika obskyra partier! 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGk664/de-nast-intill-avlivar-de-gamla 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EpJVoj/ebba-busch-till-nytt-med-beratt-mod-angrepp 
 
Socialstyrelsens triage-uppdatering – för att sjukvården ska hålla ihop får inga äldreboendens 
personer skickas till akuten. Men läkarkontakt???  
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-
webb/ovrigt/triage-arbetssatt-vardcentral-covid19.pdf  
 
Denna artikel av Emanuel Karlsten var otroligt lärorik – äldre/multisjuka i respirator – hur 
bra slutar det? 
https://emanuelkarlsten.se/lakaren-berattar-det-behover-du-genomga-nar-du-far-
intensivvard/ 
 
Det fanns ett syrgasteam i Stockholm som väntade på att bli efterskickade våren 2020. 
Tydligen hände det inte. MORR!!! Syrgas är explosivt och man måste ha kompetens för att 
hantera det – grimma/mask, inkl fukt, nivå etc. Inget för en uska utan specialistutbildning. Och 
vilken kompetens har de anställda på äldreboendena, Hemtjänsten m m? Lägst möjliga då 
skitlöner och enorm stress. Många springvikarier på vissa – det märktes. Och inga skydd! 
https://pkc.sll.se/globalassets/verksamheter/kompetenscentrum/pkc/kunskap/covid-
19/syrgas-vid-covid-19-pa-sabo-riktlinje.pdf 
 

Vacciner mot Covid-19 
Det började med Pfizer och Moderna – båda mRNA (nej, det ändrar inte DNA), det hanns inte 
diskuteras så länge innan Astra-Zeneca och lite Janssen tog över ruljangsen helt och började 
hatas i små bitar pga blodproppar, mest äldre kvinnor (!)  
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Människor satte i system att välja bort detta vaccin medvetna om att vi inte ens hade 
tillräckligt då nationalism (vi behåller själva och skiter totalt i allt vad avtal och kontrakt heter,) 
exportförbud, prylar till tillverkningen saknades m m. Joo, folk skadas av läkemedel, vacciner, 
operationer, behandlingar m m varje dag, men, riskerna måste/ska vara långt lägre än det ska 
hjälpa. Varför drevas det inte om statiner, p-piller, hormon- och kopparspiraler, Alvedon, 
Waran m fl ökända rävgifter? Nu väntar vi alla ivrigt på ryska Sputnik och kinesiska från 
Sinovacs, med effekt på 60-70% i stället för övrigas 90+%. 
Men kriget startade långt tidigare – framför allt med svininfluensavaccinet och dess 
efterverkningar. INTE ”bara” narkolepsi av vilka ca hälften fick nålpengsersättning. Också 
epilepsi, döv på ena örat (godkändes, aldrig kommit med i tidningarna vad jag sett, hört själv 
av en person.) 
http://faktoider.blogspot.com/2020/12/vaccinkrigarna.html  
Nu maj 2021 finns det inte nog med vacciner/tider och folk är förbannade. Har de inte läst om 
vaccinbrist? Att hela världen behöver detta NU, upp till 13’ per dag i Indien har dött på 
gatorna, sjukhusen, hemmen och vissa kastas i floden då krematorierna bokstavligen brinner 
ner. 
De som väljer vaccin hånas öppet – har varit ganska emot sedan svininfluensan då jag känner 
många skadade vuxna som aldrig blev erkända, godkända men denna gång valde jag – fick 
Pfizer, ingen som helst reaktion. Folk säger sig spy när de på Facebook ser människor som tagit 
vaccinet. Själv har de på profilbilden en stolt ”Jag är vaken”-logga. Någonstans tycker jag att 
jag och många med mig är ganska så pålästa, men några diskussioner ger jag mig INTE in i, vet 
exakt vad som händer. Har erfarenhet så det räcker och blir över efter nio år med stor grupp. 
92-åringen som fick första vaccinsprutan i Sverige dog dryga två veckor senare, lugnt och stilla, 
utan att vara sjuk, troligen av ålder – används i propagandan mot Covid-vaccinerna. Undrar 
vad hennes anhöriga tycker om det. 
Skyddslösa (pappers- och hemlösa, förståndshandikappade m fl) skulle erbjudas förtur till 
vaccination – de som inte har något alls. Då gick de högerextrema i taket och så drevades det 
om det ett tag tills FHM vek sig. 
Det senaste drevet emot Covid-vaccin är ett om bilder från levande blodanalys och 
nanopartiklar som inte alls stämmer. Har gått en utbildning i två dagar så jag har viss koll, 
kvarvarande kontakter har långt högre kunskaper i ämnet och började ifrågasätta. 
 

Pandemins psykologi 07.04.2020 
Micco Grönholm, Head of Future, City of Helsingborg – drygt ett år sedan och våra bias – 
”selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar.” Och 
det är där vi hamnar, vi på käpprätt motsatta sidor, bl a pga algoritmerna som väljer vägen för 
oss till närmaste kaninhål. Och aldrig mötas dessa hål utan de går bara djupare åt olika håll. 
https://www.linkedin.com/pulse/pandemins-psykologi-micco-
gr%25C3%25B6nholm/?trackingId=QJvCI2Ks51fO1vA813Rfyw%3D%3D  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bias   
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David Eberhard: Stoppa hälsofascisterna! 17 september, oklart vilket år han skrev detta - 
https://eberhard.se/stoppa-halsofascisterna/  
”Du får välja en av tre politiker. Den förste är känd för att ha haft samröre med korrupta 
personer. Han rådfrågar astrologer, har flera älskarinnor, kedjeröker och dricker alldeles för 
mycket. Den andre har fått sparken från två förtroendeuppdrag. Han går i regel upp först 
klockan elva på förmiddagen. Han rökte opium som ung och dricker stora mängder alkohol 
varje dag. Den tredje är emellertid en trogen man. Han är dekorerad krigshjälte, vegetarian 
och varken dricker eller röker. När jag läste medicin i början av 1990-talet var det många 
studenter som ansåg att personer som röker eller dricker inte borde få någon behandling. Det 
var inte enbart på grund av rent medicinska skäl. Viktigare var moralismen; de blivande 
läkarna resonerade att de som gjorde så dumma saker borde skylla sig själv.” 
http://www.aftonbladet.se/debatt/article15451835.ab  
 
Epidemin, Åsa Eriksdotter. ””Epidemin" är en nattsvart thriller om ett fascistiskt hälsoparti 
som förklarar krig mot överviktiga. Att den utspelas i Sverige är ingen slump.” Om hälsopartiet 
– hälsoevangelisterna som tagit över. En dystopisk thriller.” Jag köpte den nyss! 
https://www.gp.se/kultur/h%C3%A4lsofascism-i-dystopisk-thriller-1.3690931  
 

Läs mer om konspirationsteorier 
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/04/covid-top-10-current-conspiracy-
theories/ 
HBO – Q: Into the Storm – sex en timmes avsnitt, har sett. 
MSBs rapport: ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande 
samhällsutmaning” 

https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-
studie.pdf?fbclid=IwAR0iS7RxRe1W79app_k0XH5LW8J_lzJfS5R-r6UgPpN5YLntS_MDMg2fPh0  
Säsongsinfluensor: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/statistik/2020-4-6737.pdf 
Därför dog fler svenskar under en månad 1993 och 2000 – jämfört med april 2020 - 
https://emanuelkarlsten.se/darfor-dog-fler-svenskar-under-en-manad-1993-och-2000-
jamfort-med-april-2020/  
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Konspirationsteoretiker i allmänhet gillar 
Rasistiska och nazistiska bloggar, webbsidor och FB-grupper/-sidor – Fria Tider, Klimatbalans - 
miljöskeptiker med Lars Bern i spetsen (han är fortsatt otroligt bra på metabolt syndrom) och 
SwebbTV, SDs hela gäng och svanzz, AfS, Vita kränkta kvinnor, Swishtiggarna ”HotLamotte” & 
”Katla”, konspirationsmästaren Ole Dammegard, C. Grossi, S. Ehdin, Anna BH, emot 5G, emot 
GMO, för veganism utan hälsoperspektiv, ibland också kristna, väldigt ofta djurvänner. 2000-
talets vetenskap, AlmaNova, Newsvoice, Fox, Tucker Carlson, EpochTimes (a far-right 
international multi-language newspaper and media company affiliated with the Falun Gong 
new religious movement), ”dokumentären” Vaccinkrigarna på SvT c/o Vaken/IonSilver, Stay 
Awak-profiler som anser att vi PK är parasiter, idioter, dumma i huvudet/korkade, borde 
hänga i närmaste lyktstolpe m m. Trump Sweden inte att förglömma, det finns en tapper skara 
kvar. Trump-supporters From Sweden – 537 enligt min räkning och Svenskar för Trump – 772.  
En egen liten hemmasnickrad ovetenskaplig ”studie” under 1,5 år. 
 
alt-right media 
Vi PK/vänsterextrema/batikhäxor m fl är de sovande/fårskocken som bara följer mer utan 
egna åsikter/tankar/inläsning/kunskaper m m - vs de vakna/upplysta som sett både solens 
andra sida och himmelriket.  
 
TR:  
”This is a Mind Control Experiment, People. Get OUT of Your HEADS before they Drive You OUT 
OF YOUR MINDS.” 
 
Okänd:  
”THIS EXPERIMENTAL VACCINATION IS A CRIME AGAINST HUMANITY.”  
Min kommentar: The white-privileged entitled elite vs people in the poor countries begging 
and praying for the vaccine that might save them. Kolla på Brasilien, Indien, Afrikas 53 länder. 
Och alla övriga, arbetslösa fattiga utan pengar att gå läkaren. Caps-lock-krigarna är otroligt 
vanliga. Själv kör jag med utropstecken! 
 
TTA:  
"Woke är en slags upptrappning av politisk korrekthet till en ny nivå, en giftigare sort. Vissa 
åsikter får du helt enkelt inte ha. Massinvandring får inte diskuteras och naturligtvis inte heller 
islam. Den som är woke är en auktoritär puritan, som dömer andra människor. Han eller hon 
tål inte att det här i världen finns människor som tycker annorlunda. PK-generationen och 
woke-kulturen syns tydligast på universiteten. Lärarna är PK och studenterna är woke. I 
synnerhet finns dessa woke-studenter vid de mest prestigefyllda universiteten i Storbritannien 
och USA. Även om de ser sig själva som revolutionärer, så är de nästa generations 
myndighetschefer, politiker, journalister och maktelit.” 
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Motargument synar Samhällsnytt – fd Apixlat – fd Politiskt Inkorrekt:  
https://motargument.se/2021/05/21/varning-for-samhallsnytt/?fbclid=IwAR3K-
A4gA_H_bHeyZ049mNMwALD1JsUd-mGRWW8aKDNuPltEcy-hmjRFT3s 
 
Frimurarna inifrån är en dokumentär på Netflix i fem avsnitt som är ganska intressant att se. 
De får sig också ett stänk av sleven i denna stora soppa med så många inblandade skurkar inkl 
offra små barn. 
 
Har vi lärt oss en sak som vi kan ta med oss resten av livet är det att tvätta händerna med tvål 
och vatten när vi kommer hem och använda handskar utomhus. Den vanliga 
säsongsinfluensan, förkylningar och vinterkräksjukan har närapå lyst med sin frånvaro. Och ha 
fysisk distansering vid smittsamma virus. Kanske t o m ett munskydd i kollektivtrafiken som 
inte gett någon pardon – ”Res endast om du måste” är ett skämt mot så många. I övriga länder 
ökade de turtätheten, i Sverige minskade de och bussarna från vissa ställen var överfulla varje 
morgon och kväll. #SL/#SLL/#RegionStockholm – ni kunde ha gjort så mycket mer, så mycket 
tidigare!  
 
SÖS hade stabsläge helgen innan Covid-smittfall nummer 2 slog till i Stockholm. Såg en läkare 
som sagt upp sig efter den helgen. Han orkade inte mer. Glöm ALDRIG det! Vår 
nedbantade/anorektiska sjuk- och äldrevård har kostat tusentals äldres liv som inte ens fick 
syrgas eller en hand att hålla i eller en kontakt med en läkare. Och hur stor andel långtidssjuka 
och utbränd/PTSD sjukvårdspersonal kommer vi att ha efter detta 1,5 år? Som sannolikt blir 
utförsäkrade av Försäkringskassan, för det är ju så vi gör! #förbannad! 
 
Sjukvårdsupproret – sjukvård - korthuset i Stockholms län – den har hållit tack vare 
personalen som folk pissar på 
https://www.instagram.com/sjukvardsupproret1/ – vården slår tillbaka och berättar om hur 
det känns, hur verkligheten ser ut och om människor som slutar efter för många 12-timmars 
pass och en till sommar utan riktig semester. Hur många utbrända syrror och läkare har vi 
egentligen? Som gråter efter varje pass och har sår i ansiktet efter visiren som skaver. 
 
Hoten mot medicinreportern Amir Manzoor blev en bok 
https://www.svd.se/motet-med-hr-chefen-slutet-blev-jatteledsen 
https://www.adlibris.com/se/bok/pandemier-fran-spanska-sjukan-till-covid-19-
9789189139879  
 
DNs artikelserie – en hel radda grävanden – TACK!! 
https://www.dn.se/insidan/forskare-darfor-tar-sig-konspirationsteorierna-in-i-den-
alternativa-rorelsen/ 
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Våren 2020 visade vart vi var på väg 
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/04/covid-top-10-current-conspiracy-
theories/  
 
Detta måste upp till ytan, medvetande- och tydliggöras, ifrågasättas, argumenteras emot 
med obestridliga fakta och med krav på varje påstående. Inte som idag att många journalister 
snabbt hoppar över till nästa fråga. Stanna kvar, var påläst, fråga – när, var, hur, vilka, varför, 
be personen som kommer med påstående att specificera.  
 
Idag matas vi med osakliga, medvetet vinklada/feltolkade/falska historierevisioner, statistik, 
uttalanden, färgade av skribentens egna åsikter och politiska hemvist, spekulativa drev, 
förföljelser av oliktänkanden, inkl hat-, mord och våldtäktshot en masse av svanzzen, 
populistiska, misogyna (kvinnohatare), swish-tiggare som hetsar mot romska fattiga samt 
gammel-etablissemangsmedia och dess skribenter, journalister, lärare, författare, feminister, 
forskare (genusvetenskap då går det snart avvecklade Ringhals igång på full spurt), inte 
modererar, inte följer pressetisk sed eller folkvett men ändå får presstöd (!) och miljoner 
(skattade?) 
 
Jag är superpolitisk, antirasist-nazist-fascist, uppvuxen i Finland, ärkefeminist omringad hela 
livet av BRA män inkl både exmake och sambo, miljö- och djurrättsaktivist, har inget som 
helst politiskt parti jag gillar idag – fd M som aldrig röstat vänster om C, aldrig i helskotta 
varken V, SD (AfS, Med, NMR, Enhet m fl), KD! Så där står jag stadigt och kommer att rösta 
hösten 2022.  
 
Deep State – har verkligen alla världens 195 länder gått tillsammans i detta och gemensamt 
planterat ut detta virus för att ta ihjäl människor hipp som happ, rika och fattiga (flest!) och ta 
över makten? Tror du att det är judarna som tagit över? Eller att höga kända amerikaner har 
pedofilringar och dricker barns blod? 
 
PsyOps – psykologisk krigsföring för att ta makten, införa undantagstillstånd m m 
Enligt konspirationsteoretikerna var Drottninggatans terrordåd, Boston Marathon bomberna, 
Estonia, 9/11 var samtliga sk ”false flag operations” alltså påhittade med skådisar & fake blod 
– ingen dog, på riktigt. Och förstås hela Covid-19 med PCR-tester som smittar med ett virus 
som inte existerar och ingen blir sjuk eller dör av det, förutom de som är testade, positivt eller 
negativt. Det var på grund av dessa som min fd bästa killkompis rök! 
https://www.wired.com/2013/04/boston-marathon-conspiracies/  
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Vad säger personen då åt någon vars anhöriga förolyckades eller mördades eller själva sprang 
för livet, gömde sig, frös nästan ihjäl etc. Jag kände tre personer på Estonia – de har synts till. 
Månlandningen var också fake, allihopa eller åtminstone den första och jorden är platt!  
 
Wikipedia:  
”I Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt Regeringsformen där man skriver att 
"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad ... yttrandefrihet: frihet att i tal, 
skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 
känslor", samt genom Sveriges upphöjande till lag av den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna där det framgår att 
"Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta 
emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av 
territoriella gränser.” 
 
MEN; vi har också lagar mot bl a förtal, hot och hets mot folkgrupp som kan stoppa dig från 
att uttrycka dina åsikter. Du får inte heller mordhota personer online. Alla får därmed ta 
ansvar för sina publicerade eller bevittnade åsikter om de strider mot organisationens Code of 
Conduct; uppförandekoder, fackföreningsstadgar, organisationers, föreningars och gruppers 
regler, familjens, släktens och vännernas åsikter m m. 
 
Ett par exempel till från den andra sidan – förnekelse av hela viruset, PCR-tester m m 
SO: "Borde inte Läkemedelsverket ha varnat oss för världens största bluff: PCR-testet!? Ett 
allvarligt brott utförs, under mer än ett års tid, mot de mänskliga rättigheterna och INGEN 
GÖR NÅGOT! Det går att göra något NU. DET ÄR VARJE ENSKILD INDIVIDS SKYLDIGHET - 
anställd, förälder, tjänsteman och politiker ATT LYSSNA IN DESSA ADVOKATERS UPPROP och 
sammanställning av världens största bedrägeri mot folket, ett brott mot de mänskliga 
rättigheterna utan tidigare motstycke begås mitt framför våra näsor, NU!!! Advokat Fuellmich, 
som bl a fällde Volkswagen, sammanfattar här bevisen mot PCR- och Coronaskandalen. Han är 
inte ensam, advokater står nu hand i hand, världen över, och lämnar ut bevismaterialet gratis 
till de som vill vara med och stämma de ansvariga. De ansvariga för PCR- och Coronaskandalen 
måste ställas till svars NU! https://mailchi.mp/8b8a70b696a1/coronapandemin-ett-brott-mot-
mnskligheten Världen måste öppnas upp NU! Larmet om smittspridning ÄR falskt, baserat på 
ett falskt test har hela världen satts i gungning! Andra bra källor, utanför den hårt styrda 
boxen, Main Stream Media, som är bra att lyssna in är de nedtystade och förtalade som 
exempelvis: Del Bigtree i the HighWire, läkarna Frontline Doctors, World Alliance Doctors, 
folket i Word Freedom Alliance m fl. Vi MÅSTE KÄMPA TILLSAMMANS NU och göra en rejäl 
kraftansträngning för att lyfta fram sanningen, i hopp och i tron om att vi fortfarande lever i en 
demokrati. Se hans brandtal, med svensk text, NU, ändå till sista sekunden, för din och dina 
barns skull! Sätt i gång och sprid detta brandtal NU så vi får i gång en dialog och blir medvetna 
om VARFÖR och HUR vi kan starta upp NU!!!"  
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Påstående 
PCR-tester smittar alltså människor i ett virus/pandemi som inte finns, trots 3-7 miljoner döda.  
Fakta 
Det finns personer som haft Covid-symtom, tagit ett PCR-test, fått ett positivt svar, vissa så 
sjuka att de hamnade på sjukhus, hamnade i respirator, dog. De som hamnar på sjukhus testas 
också. Och det finns ett antal olika Covid-virustester – KI forskade våren 2020 på fyra olika. 
 
Så fakta finns, har länge funnits i Sverige, men man tror inte på den, trots att 98% skriver 
ungefär samma sak då gör man inte. Har lärt mig sedan länge att inte ”ta debatten” med 
rasister då jag fått personangrepp och hot efter tredje motargumentet. De lärde mig blockera, 

vissa hot har anmälts som bl a ”hets mot folkgrupp.” Twitter långt bättre än Facebook       
Miljöproblem, rasism/nazism/fascism eller Covid, same shit, different name och dessa 2% 
bakåtsträvande boomers, förvillare, betalda agendapersoner, påverkanskampanjer utifrån för 
att destabilisera länder/val/befolkningar gör otroligt stor skada på tilltron på demokratin, 
politiker, gammelmedia/journalister, myndigheter, varningar för samhällsfaror m m. Och det 
har blivit helt OK att mord- och våldtäktshota kvinnor i allmänhet, journalister i synnerhet. Och 
politiker, lärare, journalister, författare, forskare, poliser, åklagare, domare, socialsekreterare, 
Kronofogdemedarbetare, folk på Försäkringskassan m m. Hur ska detta sluta? Medan 
människors nära och kära dör och pissas på av snälla, hjälpsamma, godhjärtade kontakter 
(enligt deras egna FB-sidor.) 
 
Svepande, mörkläggning, speciellt utvalda med ett högre medvetande - jag vet, andra året i 
rad – du gör inte det då du inte är vaken nog, medan JAG jag tillhör eliten, de som ska ta över, 
de utvalda, det gör inte du. När, var, hur, vad, vilka, hur har fortsatt inte klarnat ett dugg. 
SA: ”Önskar jag kunde berätta här (en grupp) men bakgrunden är alldeles för omfattande och 
utanför vad nästan någon ens kan förstå och tänka sej. Vad det handlar om blir dock allt mer 
tydligt och några kommer med tiden att få veta svart på vitt. Vill ändå peka på att det finns 
förklaringar bortom de samhällsetablerade och större alternativgrupperingarnas.” 
 
Enligt Worldometers Covid-statistik har snart 3,5 miljoner människor i världen dött pga Covid. 
Inte av eller med utan i följdsjukdomar. I Sverige ca 14.500. Men ny studie säger att det kan 
vara uppemot 7 miljoner som dött i världen och den siffran fortsätter då att öka. 
Underrapportering sker oftast pga ”vill inte, kan inte, får inte.” Man har inte koll på sin 
befolkning, man vill inte att världen ska veta hur illa det är. I muslimska länder begravas den 
döda inom ett par timmar. I andra dör folk på gatorna, i kåkstäder, vid järnvägen etc. Läggs på 
en hög med ris och bränns upp. Men nu brinner krematorierna upp – vad gör man då? Floden! 
https://www.svd.se/sannolikt-manga-fler-coviddodsfall  
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
https://platz.se/coronavirus/ 
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Slutkläm 
Steve Hofsetter, amerikansk komiker lade upp denna bild på Facebook häromdagen. Det kom 
en fråga och en annan följare svarade. Detta är precis detta allt mynnar ut i: Vems frihet är 
viktigast? Vilket slags samhälle vill vi leva i? Demokrati där alla människor är lika värde? Eller 
ett samhälle där den starkaste, rikaste, den med störst armé vinner? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
#Shoutout to #Greta – Flat Mars Society Rules. Jag 
tillhör nämligen också den ironiska generationen. 
P.S. Greta var iförd denna sweatshirt på sin 18-årsdag. Blev superförjust i den, köpte och 
använder. Är som sagt också miljöaktivist sedan barndomen – kommer från en finlandssvensk 
skogsfamilj – morfar, pappa, morbror, sex kusiner! Resten ”bara” naturintresserade.  
 
Du väljer vad du vill tro på, stå för och föra vidare! 
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