Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:

---------- Forwarded message --------Från:
Subject:
To:
En reflektion !
Adolf Hitler och Amon Göth samlade judar och polacker innan avrättningar.
*******och ******* samlar äldre på äldreboenden innan covid-19.
Hur länge ?
Hur många ?
Hur länge orkar ni att inte agera ?
*******dödar onödigt många.
Lyssna på andra kunniga forskare !
Tack

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:

DU *******och den andre galningen *******är huvudskyldiga till all hantering av covid-19. NI två har aktivt sett
till att tiotusentals smittats och tusentals avlidit. I en annan tid hade ni suttit långt in någonstans. Tyvärr är det inte
en annan tid men den kanske kommer. Hur i H-E kan du leva med att ha gjort så många så illa *******??? Ta nu
och rädda liv genom att försvinna långt bort och ta *******med dig. BORT MED ER

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:

Nu är du väl glad och lycklig *******när det sätts smittorekord varje dag. Gratulerar!!! I en annan tid *******då
du..... Tyvärr inte en annan tid... Du är en katastrof för Sverige och du måste bort *******.
FÖRSVINN SÅ ATT FLERA KAN ÖVERLEVA. Du är en galning *******. Du måste hata människor som inte gjort dig
något...Oskyldiga människor...
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
Julfirande

Är dina döttrar lika dumma i huvudet som du vem fan skulle vilja fira jul med en helidiot som halva Sverige och lite
till vill se ligga i träfracken
Skickat från min iPhone
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:

Du måste va den största idioten i Sverige Knulla din mamma och alla andra s om styr Sverige våg 3 är påväg och ni
gör samma misstag om och om era faking idioter ni kommer alla brinna i helvete för ni fått så många döda i Sverige
era empatilösa idioter
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
Re: Vad i helvete håller du på med

Du har försatt Sveriges folk i en situation som är helt utan omdöme . Tror du kan leka Gud och sen inte
behöver ta ansvar för allt jävla elände och dödsfall du orsakat på grund av din inkompetens. Förstår inte att
du kan stå och försvara din inställning när resten av europeiska gemenskapen tycker helt annorlunda. Men
det är väl så att din befattning är något man blir tilldelad när inget annat finns. Hoppas att du kan stå för
allt jävla elände och dödsfall du orsakat
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
Re: Snälla..

Jo jag glömde 7630 ++ nya smittade på ett dygn och 160 nya idioter döda!??
Hur i hela helvete kan ni leva med är själva? Fuck jag är en vanlig idiot människa, men fattar mera än ni? Avgå!!
Blodet är faktisk på era händer!!!!! AVGÅ!!!!! Gör om gör rätt!!
Mvh

>
> Hej,
> Jag vet att ni kanske till 99% inte läser detta email som är ett av säkert flera hundra tusen email ni får. Men om ni
läser, snälla snälla snälla avgå! Ni har fel, fel, fel....
> Jobbet ni gör är totalt fel, fel, fel! Ni kanske tycker att det är ok där uppe på höga hästen, men ni tar faktisk livet
av människor även om ni tycker att det bara är en siffra!
> Shit, snälla.. avgå! Nu! Ni tar livet av människor!! Ni säger att ni väntar på något,? Vad? Vi har ej tid! Avgå!!!!!
> I D I O T E R !!!!! AVGÅ NU!!!!!!
> mvh
>
> *******
>
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:

Är du totalt blåst i huvudet är det bara i Stockholm det är exceptionellt läge finns det. Inte andra regioner som har,
du måste vara hjärndöd , död måste ju ligga dej varmt om hjärtat du har ju hjälpt många att få sluta sina liv , kan du
inte göra oss svenskar den tjänsten att avsluta jobbet du har vilket du aldrig borde ha fått där borde vara någon i
detta land som kan ta hand om dej på ett vettigt sätt
Skickat från min iPhone
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
Lila kategori

Avgå avgå avgå avgå rädda sverige för du kan ju bara göra det värre Så
länge du finns kvar på jobbet.
Munskydd .munskydd munskydd.munskydd. vad fattar du inte???????

Skickat från Samsung Tablet.
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
hur många dör innan andra dos

kan ju tycka att man vaccinerar vårdpersonal innan döende 99 åringar , det sägs att man hammnar på hemmet har
man ett halvår kvar att leva , hur många överlever detta efter detta halvår med vac.
Ett Djävla Liv om att en DÖTT ett dygn efter VAC. Andra länder Prioriterar Vårdpersonal som tar hand de Sjuka .
Tänk Om gör RÄTT .
Vissa tror Våren Blir Värre än förra ÅRET med DÖD och Elände ,,, VA Tror DU ?????
TACK O HEJ ,,,, Hoppas att Överleva ett tag till ,,, Med Vänlig Hälsning
i Isolering , i Skogen , i Ensamhet ,,, *******
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Byt namn på FHM

Hej !
Nu får det vara SLUT på Folkhälsomyndighetens tramseri !!!!!!!!!
De är fruktansvärt oansvariga och ansvariga för vår s.k ”Corona strategi”. Finns inte en enda uppgift de har
nämnt, sagt eller gjort som har haft positiv betydelse för Sverige !! Du som vet en enda får gärna nämna
det för mig !
Nu blir jag arg och tycker det är så patetiskt att inte FHM tänker till eller ens smarta. Sahlgrenska
Universitetssjukhuset kontaktar FHM för att säga till dom att de måste ändra prioritetsordning så att deras
vårdpersonal kan få vaccineras!! Skälen är uppenbara för alla utom FHM tycks det. Vårdpersonalen som
inte får bli sjuka för att få gå under måste skyddas. Norge fattar detta !! Danmark fattar och förstår detta !!
Men nej FHM skall återigen ha en annan åsikt, eller som det verkar vara mottot nu vara sena på allting.
DET FÅR VARA NOG MED AVLIDNA i Sverige nu. Det får vara nog med FHM hafsande och statistiska
kalkyler. *******har tjatat om platåer hit och dit i en evighet. Har ******* haft rätt nån gång ! Nej.
Det handlar ytterst om att rädda liv och vi kan inte vara med i den här farsen längre. Sluta!!!!
I tidningarna talas det om att Statsministern går på mellandags rean och andra ministrar likaså. Men om
verksamheterna hade varit stängda, så hade inte denna möjligheten funnits och någon trängsel att skapa
skulle inte heller finnas. Men FHM efter snart ett år anser fortfarande att vi ska vädja till vårt förnuft när
det efter månad efter månad bevisiligen inte går att nå ut till alla.
Jag förstår inte !!! Hur tänker ni? Vad gör ni? Varför ser ni inte uppenbara saker? Varför måste flera tusen
dö först för att ni ska tänka till. Det är så sorgligt. Det vår vara nog nu.
FHM borde samtliga ha munkavel på sig. För munskydd använder de inte.
//*******
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mördare!
Endast om du nyligen har sett bevis på en positiv effekt av munskydd är du inte en sådan. Eftersom du hela
tiden påstått att användande av "munskydd" är en risk och vägrat rekommendera dessa för att nu göra det i
kollektivtrafiken. Märkligt minst sagt! Så att antingen innebar ditt tidigare motstånd mot munskydd att
onödigt många dog eller också innebär din nya inställning att fler kommer att dö! Vad tycker du själv att en
mördare förtjänar?
Med förtvivlade hälsningar
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

Jävla rövslickare, tacka fan för att *** samt *** beteende påverkar.
Ingen jävel kommer att lyssna på dom, ingen jävel kommer att lyssna på er.
NI ÄR INTE TROVÄRDIGA
-Med vänlig hälsning
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Nyår present

Ge svenska folket en present till nyår och avgå! Ta *** med dig.
Visa lite stolthet och avgå i tid.
Du har skämt ut Sverige med er förkastliga och ansvarslösa, felaktiga och bristfällig strategi.
Ta ansvar och avgå nu!!
När jag lyssnar på er, skäms jag över att vara svensk
*** ***
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bort med galningen

Varför är du kvar ***????? Varför ska du fortsätta att döda människor med din totala inkompetens? Varför står du i
TV och är så j-a självgod att det inte finns dess like.? Du är och kommer att förbli en total katastrof för landet och
dess invånare. Du ska ge f-n i att peta i vaccinet ***. Du ska inte göra mer skada än vad du gjort. Ta nu och försvinn
så långt bort som det går. Ta med dig idioten *** så slipper vi två galningar direkt. FÖRSVINN *** NU
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:

Why is there no significant excess mortality in Sweden?

If your narrative would be true, if the microbe would be so deadly and terrible, then why is there no significant
excess mortality in Sweden? 3.8% what is this? A joke?
Why do you want more regulations? For what purpose? Spain: Draconian measures, face masks, lockdown, but
excess mortality is at 21.8%. So how can any of you puppets say that keeping distance and masks would be useful?
Are you Swedes or youngsters?

No wonder that conspiracy theories arise. Probably because there is a conspiracy going on.
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

No excess mortality in Sweden in 2020, you have been warned

Dear Ladies and Gentlemen!
This message goes to the Swedish government and all those who have stricter measures in mind for Sweden. The
following article proves that there is no excess mortality in Sweden in 2020 compared to the median of eleven years
before.
If the narrative of a deadly virus would be true, we would see some excess mortality in Sweden. But
we just don't.
I will translate the most important passages of the article:
"So 2020 is a year with quite low mortality, at least better than the median for the past 11 years. Therefore one
cannot speak of a death wave in Sweden until mid-November or of irresponsible epidemiological treatment that
cost the lives of many people, in particular on the contrary. In terms of mortality, 2020 is one of the four best years
in the last 11 years. Given these numbers, one cannot speak of an overall excess mortality in Sweden in 2020."
"This result is also confirmed by the data from Euromomo, which shows the total excess mortality in Sweden to be
just as low as that of its neighboring countries Norway, Finland and Denmark and as low as Germany's. According to
Euromomo, there is "no excess mortality" in all of these countries, in contrast to most countries in western and
southern Europe. Sweden, along with seven other countries, belongs to the group with the lowest excess mortality
in Europe. Inferring from this that the Swedish Corona path failed from an overall mortality point of view is not
tenable."
"A little less than 10 percent of all those who died in Sweden died of or with Covid by the end of November. So over
90 percent of all deaths died of other causes. This also explains why in Sweden, although the Covid mortality is
comparatively high, [but] the overall mortality is not high."
"The overall mortality in Sweden is the fourth lowest in the last 11 years in 2020, there is no excess mortality in
2020, but a surprisingly mild course of the overall mortality. However, the Covid mortality in Sweden per 100,000
inhabitants is still significantly higher than in Germany. Since there were no lockdwons to speak of, the Swedish
economy crashed only about half as badly as the German economy in 2020."
Here is a comparision from one of the commenters below the article. I checked his numbers and made my own
calculation and can verify they are accurate.
+++ Second half of 2020, weeks 27 to 47 +++
Sweden 32,383 deaths - 10,367,961 inhabitants = 0.33% death rate
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Netherlands 62,293 deaths - 17,447,412 inhabitants = 0.36% death rate 7.96% more people died in the Netherlands
than in Sweden.
Denmark 21,045 deaths - 5,817,235 inhabitants = 0.36% death rate 9.22% more people died in Denmark than in
Sweden.
France 255,070 deaths - 67,283,472 inhabitants = 0.38% death rate In France, 14.45% more people died than in
Sweden.
Spain 181,575 deaths - 47,470,190 inhabitants = 0.38% death rate 15.47% more people died in Spain than in
Sweden.
Finland 21,399 deaths - 5,529,881 inhabitants = 0.39% death rate 16.82% more people died in Finland than in
Sweden.
Austria 34,755 deaths - 8,914,533 inhabitants = 0.39% death rate 17.70% more people died in Austria than in
Sweden.
Belgium 47,732 deaths - 11,526,689 inhabitants = 0.41% death rate 25.01% more people died in Belgium than in
Sweden.
Germany 370,143 deaths - 83,193,646 inhabitants = 0.44% death rate 34.32% more people died in Germany than in
Sweden.
Source: Eurostat
This message is a warning. If the government still tries to pass a law to limit personal freedoms and basic rights, we
will throw light on this biggest political hoax in history (quote, The Washington Times, April 28, 2020) and both the
(not-so-much ruling) government party and the opposition will be thrown out of parlament sooner as you all can
see.
Cheers and...
God Jul
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Heads Will roll !!!!

I hope heads roll with in the walls of FHM when this is over and done with***! And
hopefully youres Will be the first !!!
Sent from my iPhone

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Byt namn på FHM

Hej !
Nu får det vara SLUT på Folkhälsomyndighetens tramseri !!!!!!!!!
De är fruktansvärt oansvariga och ansvariga för vår s.k ”Corona strategi”. Finns inte en enda uppgift de har
nämnt, sagt eller gjort som har haft positiv betydelse för Sverige !! Du som vet en enda får gärna nämna
det för mig !
Nu blir jag arg och tycker det är så patetiskt att inte FHM tänker till eller ens smarta. Sahlgrenska
Universitetssjukhuset kontaktar FHM för att säga till dom att de måste ändra prioritetsordning så att deras
vårdpersonal kan få vaccineras!! Skälen är uppenbara för alla utom FHM tycks det. Vårdpersonalen som
inte får bli sjuka för att få gå under måste skyddas. Norge fattar detta !! Danmark fattar och förstår detta !!
Men nej FHM skall återigen ha en annan åsikt, eller som det verkar vara mottot nu vara sena på allting.
DET FÅR VARA NOG MED AVLIDNA i Sverige nu. Det får vara nog med FHM hafsande och statistiska
kalkyler. *** har tjatat om platåer hit och dit i en evighet. Har *** haft rätt nån gång ! Nej.
Det handlar ytterst om att rädda liv och vi kan inte vara med i den här farsen längre. Sluta!!!!
I tidningarna talas det om att Statsministern går på mellandags rean och andra ministrar likaså. Men om
verksamheterna hade varit stängda, så hade inte denna möjligheten funnits och någon trängsel att skapa
skulle inte heller finnas. Men FHM efter snart ett år anser fortfarande att vi ska vädja till vårt förnuft när
det efter månad efter månad bevisiligen inte går att nå ut till alla.
Jag förstår inte !!! Hur tänker ni? Vad gör ni? Varför ser ni inte uppenbara saker? Varför måste flera tusen
dö först för att ni ska tänka till. Det är så sorgligt. Det vår vara nog nu.
FHM borde samtliga ha munkavel på sig. För munskydd använder de inte.
***
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

Jävla rövslickare, tacka fan för att *** samt *** beteende påverkar.
Ingen jävel kommer attlyssna på dom, ingen jävel kommer att lyssna på er.
NI ÄR INTE TROVÄRDIGA
-Med vänlig hälsning
***

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:

Bort med galningen

Varför är du kvar ***????? Varför ska du fortsätta att döda människor med din totala inkompetens? Varför står du i
TV och är så j-a självgod att det inte finns dess like.? Du är och kommer att förbli en total katastrof för landet och
dess invånare. Du ska ge f-n i att peta i vaccinet ***. Du ska inte göra mer skada än vad du gjort. Ta nu och försvinn
så långt bort som det går. Ta med dig idioten *** så slipper vi två galningar direkt. FÖRSVINN *** NU
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

Hej,
Du är ju färdig för 40 års fängelse eller livstid.
Förstår du inte det än ???
Narcissister och sociopater har sällan någon sjukdomsinsikt.
Det ska bli som en underbar befrielse från förtrycket, när du, *** *** *** *** *** *** *** och flera,
häktas för grovt vållande till annans död, brott mot smittskyddslagen och ett flertal punkter till…
MÅL = Flockimmunitet
Metod = Bromsa på slirig väg
Det borde bara finnas livstids fängelse, utan benådning i straffskalan. Helst
arkebusering i direktsändning genom SVT.
https://emanuelkarlsten.se/tegnell-mejlen-sa-fick-flockimmuniteten-faste-hos-folkhalsomyndigheten/
/ ***

Skickat från Windows E-post

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

Hej !
Härmed säger jag upp *** anställning vid Folkhälsomyndigheten. Detta med anledning av att han utifrån
en professionell bedömning har indirekt orsakat tusentals människors död.
Inte endast en gång sen Covid-19 kom ut i vårt samhälle har *** haft rätt. På presskonferenser vägrar ***
bestämt att jämföra sig med våra grannländer när det är mest rätt att göra. Kritiken är omfattande då ***
uppfattas som mycket otydligt och relativiserande i sin tjänsteutövning.
Jag vill uppmana *** och Folkhälsomyndigheten att ta detta på stort allvar. Kärnfrågan är om Ni gör allt Ni
kan för att stävja dödligheten under nuvarande pandemi? Det inkluderar självklart att ni uppmanar
Regering och Riksdag att besluta om nödvändiga åtgärder med skyndsamhet.
Ni kan inte kalla det som hitintills hänt (eller inte hänt) som skyndsamhet. Ny pandemilag till Mars månad?
När ni har utrönt alla till buds betänkliga medel så kan ni säga att ni har utövat er tjänst utövning till fullo.
Ni måste därmed lägga åt sidan er egen relativ åsikt som innefattar att om man har bara håller sig hemma,
samt tvättar händerna så går man smittfri. Vilket är delvis sant - men människor, alla i Sverige har nåtts
med er information vid det här laget - men ändå är smittan i vårt samhälle - ja överallt.'
x

Smittan är inte kontrollerad - smittspårning fungerar inte. Vi uppmanas smittspåra själva?
Covid-testning trodde Ni själva inte på. Trots WHO:s anmaning
x Covid-testning kom inte igång eller fungerar inte fullt ut, fullt
tryck.
x Rekommendationer följs inte, rycker man bara på axlarna då?
x Restriktioner följs inte, rycker man bara på axlarna då?
x Hur tror Ni andra länder gör??
x Vaccinering får inte bli ännu ett misslyckande. Om vi så måste ta in militären för att bistå med
händer och fötter då måste vi göra så! Ni måste i alla fall gjort er uppmaning även om inte politiker
lyssnar på allt.
x Även om ni inte via smittskyddslagen eller några lagar kan stänga ner vårt samhälle, så har ni en
förbannad skyldighet att uppmana !!
x

Jag utgår från att ni samlar ihop er och motiverar varför *** bör stanna kvar på FHM.
Mvh ***

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Pre, asymptomatisk och aerosolsmitta

Hej,
*** och *** bör snarast bytas ut mot kompetenta forskare som tar till sig internationella forskningsrön
och som inte förminskar varan av sars-cov-2. IVA platserna i Stockholm är i princip slut, alla som behöver
vård får inte vård och vårdpersonal är slut. Varför? På grund av
Folkhälsomyndighetens ovetenskapliga strategi av att 'platta kurvan' och 'tillåta' en viss smittspridning (så
kallad mitigation) som direkt då frångår både Smittskyddslagen och försiktighetsprincipen.
FHM har konstant sagt till folk att de ska "stanna hemma när de är sjuka och tvätta händerna". Utan att
kommunicera tydligt om symptomfri smittspridning och aerosolsmitta (som det finns överväldigande bevis
för och som man kan hoppas inte har fortsatt gå er förbi) så är det väldigt opedagogiskt att anta att
svenskar ska följa dessa rekommendationer. 'Jag går inte till gymmet när jag har symptom, jag håller
avstånd, tvättar händerna och maskinen' är ursäkten. Utan tydlig kommunikation om risk med luftburen
smitta och att man kan smitta utan symptom så kommer ni inte få ned smittan. Varför informerar ni inte
tydligt att man smittar utan symptom och via aerosoler? Det är er skyldighet att förklara riskerna med
viruset.
Jag ser folk på gym restauranger och pubar. Varför stänger inte ni ned med hjälp av smittskyddslagen? Hur
kan ni ens öppna upp för att folk reser utan egen bil och så lättvindigt säga att det är ok att åka med buss
och flyg? Detta i en kontekt där vi inte ens har inresekarantän!
Vadan detta envisa motstånd mot munskydd? Varför kan ni inte säga att munskydd är bra och både
inomhus och utomhus eftersom det stoppar till stor del infektion från den som kan vara smittad utan att
veta om det? Om ni säger att ni tycker att alla skall ha munskydd så kan regeringen snabbt ordna inhemsk
produktion - så varför gör ni inte allt ni kan för att minska smittan?

Varför är ni så egensinniga att ni inte kan ta in vad våra grannländer gör? Till exempel, varför sätter man
inte hela skolor i karantän när det är bekräftad covid? Varför har inte vi, like Norge, 'grön, gul och röda'
nivåer? Varför smittspårar man inte och testar samtliga kontakter? Varför har vi inte Finlands
smittspårningsapp? Varför stängs inte skolor i 14 dagar vid bekräftad covid som i grannländerna? Varför
har vi inte inresekarantän?

Det är så mycket ni borde göra och som ni inte gjort och nu lider vårdpersonal, de äldre och svenska folket
generellt. Ni ska vara en 'expertmyndighetet'. Då får ni slägga prestigen och göra det som måste göras för
att KROSSA covid-19. Platta kurvan är en ovetenskaplig och omoralisk strategi som nu riskerar att hota
hela sjukvården inte nog med de tusentals som lider av longcovid.
Jag har hundratals dokument som har kartlagt era utlåtanden under pandemin och välkomnar att
coronakommissionen tar kontakt så delar jag gärna detta material. Ni har svikit det svenska folket.
Mvh
***

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

dra någon stans ***

Du kan ju inte vara så korkad att du inte fattar vad du gjort för fel ***. Du har aktivt medverkat till en just nu helt
okontrollerbar smitta och därmed också en överdödlighet av monumentala dimensioner. Du kan väl inte heller vara
så korkad att du inte fatta att du inte gjort ett skvatt vettigt sedan dag 1.Ditt axelryckande inför alla avlidna är vidrigt
att se ***. För alla människors skull ***. Avgå så att någon kompetent kan rädda oss. Och ta pajasen *** med dig.
Dit samvete måste vara mycket rymligt för att kunna hantera alla dessa döda som avled på grund av din totala
inkompetens ***. Hur i h-e kan du leva med dig själv. Vad säger din familj ? De måste må dåligt när de ser hur illa
du gör andra människor. Antingen försvinner du eller så gör du något aktivt vilket ett munskyddskrav är en åtgärd.
Stäng alla köpcentra är en annan. Använd smittskyddslagen för h-e. SOPA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
//***
riskgrupp 1 och livrädd för att din inkompetens ska drabba mig.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bland dom värsta i europa

TITTA DIG I SPEGELN ,OCH SÄG JAG TOTALT MISSLYCKAD
AVGÅ AVGÅ AVGÅ AVGÅ SVENSKA FOLKET HATAR DIG
FINLAND 350
NORGE 400
DANMARK 800

*** 7100 DÖDA DIN FÖRBANNADE IDIOT AVGÅ

Skickat från Samsung Tablet.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Du måste bort

DU är ansvarig för över 7000 människors bortgång. Du är en samhällsfara. Du är totalt inkompetent.

I somras förklarade ***: ”Misstag är något som man gör mer eller mindre avsiktligt och några sådana
finns inte.” Och jag tror honom. Detta är inte avsiktliga misstag. Snarare är de en följd av högmod och ett
osunt ointresse för invändningar.
Men om man utgår från den mer etablerade betydelsen av misstag – att fatta dåliga beslut – så blir listan
lång. Mycket lång.
Felbedömning har följt på felbedömning. Utan någon tillstymmelse till självrannsakan.
Till slut blir det tragikomiskt att se hur arkitekterna förklarar att deras strategi var bra. Det var bara Sverige
det var fel på.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

7005 dead !!!!!!

******, i used to call you mister , but you dont deserve that anymore !!!
Flock immunitet , you said !
No 2nd wave , you said !!
Young children / teenagers dont get Corona , nor can spread it !!!
Face masks , dont work !!! You dont work ***,
You selfish , selfish man !!!
You are responsible for 1000’s of Deaths!!!!
Unlike you , i make no excuses ,
My name is ***,
And youres is,
An arrogant old fool !!!
Sent from my iPhone

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

patetiske ***

Ditt framträdande i Aktuellt igår vara bara pinsamt. Du svarade inte på frågorna utan gled runt utan ett konkret svar.
En och annan lögn kom också. Du har inte gjort ett dugg sedan dag noll. Det enda du och din pajas myndighet har
gjort det är ett ni sett till att det har blivit en katastrofal överdödlighet i landet. Men de kanske var din målsättning
och då har du ju lyckats bra. Varför stänger ni inte igen butiker och annat som sprider smittan? Varför hatar du
munskydd. Varför hatar du människor. GE F-N I VACCINET. NI SKADADE HUNDRATALS MED SARS. LÄGG ER IN TE I
VACCINHANTERINGEN. TA AVSKED NU *** OCH RÄDDA LIV.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Avgå omedelbart

Du är Totalt Inkompetent. Munskydd säger alla och du fattar ingenting Vi
kan definitivt jämföra oss med finland Norge och Danmark.
Men skillnaden är att där finns kompetens. Vad som skiljer våra länder åt är 6000:döda och din INKOMPETENS.
AVGÅ FÖR GUDS SKULL

***
Skickat från Samsung Tablet.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Ge f-n i vaccinet

Du ska ge f-n i vaccinet ***. Du har gjort tillräckligt med skada. Du och pajaserna *** och *** var
ansvariga för att hundratals blev skadade av sarsvaccinet. Så håll dina fingrar borta från allt vad vaccin
heter. Din inkompetens är talande nog. Så ge fan i att blanda dig i vaccinet. Det ska kompetenta person göra
och dem finns inte på FHM.
//***

*** är mera återhållsam säger att det är osäkert när det finns vaccin så det räcker till alla.
– Ska vi gå på de vacciner vi är hyfsat säkra på kommer det att ta en bit efter sommaren.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kommissionen kritiserar er på FHM starkt!

Hej!
Nu gör Nederländerna sin andra och strängaste nedstängning De stänger skolor, gym, biografer mm. Allt utom
matbutiker, banker och Apotek Och vad gör Sverige för att hindra denna enorma smittspridning?? Inte mycket, alla
åtgärder har kommit för sent! Ni borde ha vetat att smittan även fanns inom grundskolor, högstadier, gymnasier
mfl. när hösten började och planerat tidigare för denna smittspridning!
I våra grannländer Finland, Norge och Danmark stängde ner direkt i våras I Sverige dog 100 människor inom
äldreomsorgen innan FHM reagerade! Sen har ni hela tiden undvikit att kommentera våra grannländer! Och
dödstalen fortsätter och ni på FHM bryr er inte! Fruktansvärt att inte försöka skydda medborgarna som både Europa
och våra grannländer gör!!!
Om ni på FHM inte kan ta till sig kritik alls då har vi inte demokrati i Sverige!
MVH
Skickat från min iPhone
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Re: Ang kommissionens rapport

Forts..
Skyddsutrustning fick personalen inte använda..
Ja, det känns verkligen som om ni varit ute efter att ha en nutida ättestupa! Där de äldre inte har något
värde!
All kritik jag skickat till er har nu kommissionen fastställt varit riktig och rätt!
Vad ska ni säga till alla som förlorat någon anhörig som kunnat levt, om ni bara hade agerat annorlunda och
inte kommit med en mängd märkliga åtgärder eller indragna åtgärder??!
Det enda jag inte håller med kommissionen om är att det skulle vara regeringen som är huvudansvarig. Jag
anser att de huvudansvariga för att så många dött under pandemin är ni båda!
Mvh ******

: Hej!
Det är väl konstigt att kommissionen kommer fram till samma saker som jag har påpekat för dig/er ända
sedan i tidigt i våras?! Och många, många andra också..
Tänk om du/ni hade lyssnat på övriga synpunkter, då hade, med största sannolikhet, inte så många äldre
dött och fortfarande dö... Helt i onödan!
Även om kommissionen skyller på regeringen så är det ju bla du/ni som har gett regeringen råd om vad och
hur olika strategier ska skötas.
Så.. Nu är det, äntligen, fastställt att din strategi och dina/era åtgärder har orsakat en massa onödigt lidande
på många olika sätt och vis!
Är det därför som du/ni inte synts till på ett tag?
Du/ni skulle ha lyssnat på de övriga experterna och vi som arbetat inom vården och som har påtalat
bristerna ända sedan start och vidtagit åtgärder på en gång i stället för att köra på rakt fram med
skygglappar för ögonen!! Utan att lyssna på någon annan än dig/er själv/själva!
Du skulle inte ha slutat testa och smittspåra, så som du gjorde, ******
De som varit utomlands skulle ha hamnat i karantän.
Självklart smittar man, även innan man blivit sjuk!
3

De äldre skulle ha fått träffa läkare, fått andningsgjälp, proppförebyggande osv i stället för indragna
mediciner och i stället morfin och Benzo.. Och palliativ vård.. Som slutar med död..
Skyddsutrustning fick personalen.
Mvh ******
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:

DU ****** och den andre galningen ****** är huvudskyldiga till all hantering av covid-19. NI två har aktivt sett till
att tiotusentals smittats och tusentals avlidit. I en annan tid hade ni suttit långt in någonstans. Tyvärr är det inte en
annan tid men den kanske kommer. Hur i H-E kan du leva med att ha gjort så många så illa ******??? Ta nu och
rädda liv genom att försvinna långt bort och ta ****** med dig. BORT MED ER

5

Mail-Utlämnande
Till:
Ämne
Kategorier:

Fwd: ÖPPET BREV, MED ANMÄLAN TILL KONSTITUTIONSUTSKOTTET,
JUSTITIEUTSKOTTET, JUSTITIEKANSLER OCH JUSTITIEOMBUDSMANNEN,
Lila kategori

FÖR BROTT !!!!!!!!! MOT !!!!!!!! MÄNSKLIGHETEN !!!!!!!!!!,
FÖR UTFÖRANDE !!!!!!!!!!! AV ABSOLUT !!!!!!!! FÖRBJUDNA !!!!!!! MEDICINSKA !!!!!!!!!
EXPERIMENT !!!!!!!!!! PÅ LEVANDE !!!!!!!!!!! MÄNISKOR !!!!!!!!,
PÅ C:A 1.200.000 SKOLELEVER OCH C:A 250.000 LÄRARE, ISTÄLLET !!!!!!! PÅ TILLÅTNA !!!!!!!
APOR !!!!!!,
FÖR MEDICINSK !!!!!! EXPERIMENT !!!!!!!!!! ATT FLOCK IMMUNISERA C:A 1.200.000
SKOLELEVER OCH C:A 250.000 LÄRARE,
MOT CORONAVIRUSET !!!!!!!!!,
GENOM !!!!!!!!!! MASSINFEKTION !!!!!!!!!! MED CORONAVIRUSET !!!!!!!!!!,
GENOM !!!!!!!!!!!! ATT MASSHÅLLA !!!!!!!!! C:A 1.200.000 ELEVERNA !!!!!!!! OCH C:A 250.000
LÄRARNA !!!!!!!!! I KLASSRUMMET !!!!!!!!!!!
UTAN !!!!!!!!!! MUNSKYDD !!!!!!!! OCH UTAN !!!!!!!!! AVSTÅND !!!!!!!! PÅ MINST 1 METER
FRÅN VARANDRA.
C:A 4 TIMMAR !!!!!!! PER DAG !!!!!!!! OCH 5 DAGAR !!!!!!! PER VECKA !!!!!!!.
MED VÄRLDHISTORISKT GROVT BROTTSLIGT UPPSÅT !!!!!!, ATT
NÄR SKOLELEVERNA !!!!!!! OCH LÄRARNA PRATAR !!!!!!!!!
DROPPAR !!!!!!!!! AV CORONAVIRUSET !!!!!!! SMITTA !!!!!!!!! SKA HAMNA !!!!!!!! I
INANDNINGS !!!!!!!!!! ORGANEN !!!!!!!!!,
I LUNGORNA AV ANDRA !!!!!!! SKOLELEVER !!!!!!! OCH LÄRARE !!!!!!!.
1
****** ******** VETENSKAPSMAN ************* ***** ********* YRKAR :
ATT KONSTITUTIONSUTSKOTTET, JUSTITIEUTSKOTTET, JUSTITIEKANSLER,
JUSTITIEOMBUDSMANNEN, RIKSÅKLAGAREN ***** ****** OCH
RIKSPOLISCHEFEN ****** ********* :
SKA OMGÅENDE !!!!!!!!!! AVSKEDA !!!!!!!!!!! **** ******** !!!!!!!!!, ***** ********* !!!!!!!,
****** ******* !!!!!!
OCH ***** ******************* !!!!!!! .
LAGA GRUND FÖR YRKANDET :
ENLIGT ARBETSDOMSTOLENS PRAXIS !!!!!!!!!! GROVT BROTT, SOM BROTT MOT
MÄNSKLIGHETEN,
ÄR ALLTID !!!!!!! LAGA GRUND !!!!!! FÖR AVSKEDANDE !!!!!!! SOM ÄR UPPSÄGNING MED
OMEDELBART VERKAN.
2
***** ***** ***** ***** *********** YRKAR :
6

ATT KONSTITUTIONSUTSKOTTET, JUSTITIEUTSKOTTET, JUSTITIEKANSLER,
JUSTITIEOMBUDSMANNEN, RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH OCH
RIKSPOLISCHEFEN ANDERS THUNBERG : :
SKA FRÅN DEN 16 DECEMBER 2020 !!!!!!! AVBRYTTA !!!!!!!!!!! ABSOLUT !!!!!!!!!! FÖRBJUDNA
!!!!!!!!!! MEDICINSKA !!!!!!!! EXPERIMENT !!!!!!!!
PÅ LEVANDE !!!!!! MÄNISKOR !!!!!!!!, PÅ C:A 1.200.000 SKOLELEVER OCH C:A 250.000
LÄRARE, FÖR FLOCK IMMUNISATION
MOT CORONAVIRUSET, AV C:A 1.200.000 SKOLELEVER OCH C:A 250.000 LÄRARE.
GENOM ATT FRÅN DEN 16 DECEMBER 2020, FÖRORDNA !!!!!!!!!!!! DISTANS !!!!!!!!!!
UNDERVISNING !!!!!!!!!
I ALLA !!!!!! SVENSKA GYMNASIESKOLOR !!!!!!!! GRUNDSKOLOR !!!!!!!!!! OCH FÖRSKOLOR
!!!!!!!!!!,
TILLS !!!!!!!!!! ALLA !!!!!!!!!! ELEVER !!!!!!!!! OCH ALLA !!!!!!!!! LÄRARE !!!!!!!!! ÄR
VACCINERADE !!!!!!!!!!! MOT CORONAVIRUSET !!!!!!!, MED GODKÄND !!!!!!!!!
VACCIN !!!!!!!!!.
P.M.
MEDICINSKA EXPERIMENT PÅ LEVANDE MÄNNISKOR, HAR UTFÖRTS AV DR MENGELE, PÅ
JUDAR I TYSKA KONCENTRATIONSLÄGER,
AV JAPANS ARMECHEF, PÅ RYSKA KRIGSFÅNGAR OCH AV ******
************
PÅ C;A 1.200.000 SKOLELEVER OCH C:A 250.000 LÄRARE.
HELA CIVILISERADE VÄRLDEN, HAR FÖRDÖMT TYSKLAND, JPAN OCH SVERIGE, FÖR
ABSOLUT FÖRBJUDNA MEDICINSKA EXPERIMENT PÅ LEVANDE MÄNNISKOR.

HÖGAKTNINGSFULLT: VETENSKAPSMAN ************
BELÖNAT MED VÄRLDSREKORDET I MEDICINSKA BIOLOGIN OCH CANCER, AV
INTERNATIONELL JURY AV KÄNDA VETENSKAPSMAN VID ANERICAN
BIOGRAPHICAL INSTITUTE, A B I, U S A.
********* ********** UPPTÄCKTER OCH UPPFINNINGAR ÄR PUBLICERADE AV GOOGLE
OCH
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Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
BORT

Nu är du väl glad och lycklig *******när det sätts smittorekord varje dag. Gratulerar!!! I en annan tid
************då du..... Tyvärr inte en annan tid... Du är en katastrof för Sverige och du måste bort
************.
FÖRSVINN SÅ ATT FLERA KAN ÖVERLEVA. Du är en galning *******. Du måste hata människor som inte gjort dig
något...Oskyldiga människor...

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
hjärnsläpp

Vems totala hjärnsläpp var det som kom med idén att ett SMS skulle stoppa pandemin? Din idè troligen.Hur in i h-e
korkade är ni som tror att ett SMS skulle stoppa den galopperande smittan och dödligheten. Det är din feghet och
inkompetens som ligger bakom alla dödsfall. Du hatar munskydd, du vill inte stänga köpcentra , du hatar människor.
I en annan tid *******skulle du suttit fängslad men tyvärr är det inte denna tid nu. Men denna tid kanske kommer.
Man kan ju hoppas.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
Avgå

Avgå avgå avgå avgå rädda sverige för du kan ju bara göra det värre Så
länge du finns kvar på jobbet.
Munskydd .munskydd munskydd.munskydd. vad fattar du inte???????

Skickat från Samsung Tablet.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Kategorier:
Fwd: Munskydd

Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från:
Ämne: Munskydd
Hej
Idag på presskonferensen kom frågan om munskydd upp IGEN..... du svarade då att det
används i vården........NEJ, säger jag inte överallt....
Jag bor i region Östergötland , och den 1/11 var jag tvungen att uppsöka akutmottagningen
på ViN , sjukhuset i Norrköping....
I ett litet utrymme anmälde man ( mikrofon/ sjuksköterska bakom glasruta) sitt ärende. I
detta lilla utrymme passerade ALLA vårdsökande in, även Coronapatiener, för att därefter
slussas vidare. Jag satt i en korridor vid sidan av väntrummet där jag valde att inte sitta.
INGA sjuksköterskor hade munskydd....de gick fram och tillbaka, pratade med varandra,
med Securitas vakter.mm. Tog emot patienter , inga handskar inga munskydd. När turen kom
till mig ...samma sak, inga handskar , inget munskydd!!! Jag är 70+.......jag var helt
chockad!!! Hur är detta möjligt???? Jag bar munskydd och handskar....
Folkmyndighetens envisa hållning angående munskydd är skrämmande.... KVA förordar
munskydd, WHO, .......alla länder i världen ..utom Sverige
Jag anser att det är ett fall för EU domstolen, brott mot mänskliga rättigheter!!! Som
medborgare har jag rätt till skydd av mina myndigheter i en krissituation.....och jag anser att
myndigheterna borde göra alla åtgärder som bara går för att stoppa smittspridningen .....detta
sker INTE nu!!!! Handlar det om prestige nu???? En hel värld förvånas över Sveriges
strategier.....och det medan smittspridning och dödstalen bara ökar! Jag har varit isolerad
sedan 2 mars......mitt liv hade varit något friare om ALLA hade burit munskydd i alla
offentliga miljöer!
Det är skandal att en akutmottagning inte använder skydd......borde varit både handskar
munskydd visir.... och du uttrycker idag att sjukvården gör det...!!!!!!!
Jag anser att ni inte medverkar till att ge oss största möjliga skydd i denna allvarliga
pandemi!
Besviken, ledsen ....
*******
Skickat från min iPad

Mail-Utlämnande
Från:

TITTA DIG I SPEGELN ,OCH SÄG JAG TOTALT MISSLYCKAD
AVGÅ AVGÅ AVGÅ AVGÅ SVENSKA FOLKET HATAR DIG
FINLAND 350
NORGE 400
DANMARK 800

******* 7100 DÖDA DIN FÖRBANNADE IDIOT AVGÅ

Skickat från Samsung Tablet.

Mail-Utlämnande
Från:

DU är ansvarig för över 7000 människors bortgång. Du är en samhällsfara. Du är totalt inkompetent.
I somras förklarade *******: ”Misstag är något som man gör mer eller mindre avsiktligt och några
sådana finns inte.” Och jag tror honom. Detta är inte avsiktliga misstag. Snarare är de en följd av högmod
och ett osunt ointresse för invändningar.
Men om man utgår från den mer etablerade betydelsen av misstag – att fatta dåliga beslut – så blir listan
lång. Mycket lång.
Felbedömning har följt på felbedömning. Utan någon tillstymmelse till självrannsakan.
Till slut blir det tragikomiskt att se hur arkitekterna förklarar att deras strategi var bra. Det var bara Sverige
det var fel på.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Ditt framträdande i Aktuellt igår vara bara pinsamt. Du svarade inte på frågorna utan gled runt utan ett
konkret svar. En och annan lögn kom också. Du har inte gjort ett dugg sedan dag noll. Det enda du och din
pajas myndighet har gjort det är ett ni sett till att det har blivit en katastrofal överdödlighet i landet. Men de
kanske var din målsättning och då har du ju lyckats bra. Varför stänger ni inte igen butiker och annat som
sprider smittan? Varför hatar du munskydd. Varför hatar du människor. GE F-N I VACCINET. NI SKADADE
HUNDRATALS MED SARS. LÄGG ER IN TE I VACCINHANTERINGEN. TA AVSKED NU *******OCH RÄDDA LIV.

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Fwd: ÖPPET BREV, MED YRKANDE NR I , ATT KONSTITUTIONSUTSKOTTET,
JUSTITIEUTSKOTTET, HÖGSTA DOMSTOLEN OCH HÖGSTA

---------- Forwarded message --------FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN, VAR !!!!!! FÖR !!!!!! SIG !!!!!!, SKA UPPHÄVA !!!!!!!!!!
VÄLJARNAS !!!!!!!!! MANDAT !!!!!!!! ATT BLI MEDLEMMAR !!!!!!!
AV SVERIGES RIKSDAG ( MEMBERS OF THE PARLIAMENT, MP ) OCH ATT UPPHÄVA !!!!!!!!
PARLAMENTARISKA !!!!! IMMUNITETEN !!!!! AV :

OCH MED YRKANDE, NR II :
ATT KONSTITUTIONSUTSKOTTET, JUSTITIEUTSKOTTET, HÖGSTA DOMSTOLEN OCH
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SKA
AVSKEDA !!!!!!!!!! :
*******
*******
*******
ALLA 3 MED ADRESS :
C/O FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

GRUNDER FÖR YRKANDET :
VÄRLDSHISTORISKT GROVT BROTTSLIGT SPRIDNING !!!!!!!!! AV CORONAVIRUSET !!!!!!! I
SVERIGE !!!!!!, MED VÄRLDSHISTORISKT GROVT BROTTSLIGT UPPSÅT !!!!!!! ;
ATT EXPERIMENTERA !!!!!!!!!!! MASS IMMUNISATION !!!!!!! AV SVERIGES BEFOLKNING ,
GENOM MASS INFEKTION !!!!!!,AV SVERIGES BEFOLKNING,
ATT EXPERIMENTERA !!!!!!! SÅ KALLADE FLOCK IMMUNISATION ( HERD IMMUNITY )., EN
IMMUNISATIONS METOD, SOM ÄR ENDAST !!!!!!!! EN TEORI !!!!!!! OCH INTE !!!!! EN
BEVISAT !!!!!! MED VETENSKAPLIGA !!!!!!!
EXPERIMENT !!!!!!! METOD !!!!!!!.
MOT !!!!!! BÄTTRE !!!!!!! VETANDE !!!!!!! AV ***************** ************** *****************
****************** ******************* ***************** *********************
***********************

KALLADE NEDAN " DE MISSTÄNKTA OCH INTE PÅSTÅDDA FÖR BROTT MOT
MÄNSKLIGHETEN " :
ATT MEDICINSKA !!!!!!! EXPERIMENT !!!!!!! ÄR FÖRBJUDNA !!!!!!! ATT GÖRAS !!!!!!! PÅ
MÄNNISKOR !!!!! OCH
ÄR TILLÅTNA !!!!!!!! ENDAST !!!!!!! ATT GÖRAS !!!!!!! MED !!!!!! FÖRSÖKSDJUR !!!!!!!, SOM
APOR !!!!!!!! I FALLET !!!!!!!, M.FL.
ETT VÄRLDSHISTORISK GROVT BROTT,
ENLIGT SMITTSKYDDSLAGEN ( 2004:168 ), SOM FÖRBJUDER !!!!!!!! SPRIDNING !!!!!!!! AV
ALLMÄNFARLIGA SJUKDOMAR, SOM CORONAVIRUSET,
VÄRLDSHISTORISKT GROVT BROTT, MOT 3:8 AV BROTTSBALKEN, SOM FÖRBJUDER
VÅLLANDE AV SJUKDOM OCH KROPPSSKADA AV
C:A 200.000 LÅNGTIDS !!!!!!!! SJUKA !!!!!!!!! OCH VÄRLDSHISTORISKT GROVT BROTT MOT
3:7 AV BROTTSBALKEN, SOM FÖRBJUDER VÅLLANDE AV DÖD, AV C:A 7.000 DÖDA..
DE MISSTÄNKTA OCH INTE PÅSTÅDDA FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETENS, MEDICINSKA
EXPERIMENT FÖR FLOCK IMMUNISATION AV SVERIGES BEFOLKNING, ÄR UTAN !!!!!!!!!
ETISKA !!!!!!! PRÖVNINGSNÄMNDENS !!!!!!!! TILLSTÅND !!!!!! OCH UTAN !!!!!!! TILLSTÅND
!!!!!!!
AV MILJONTALS !!!!!!!!! VÅRDNADSHAVARE AV SKOLBARNEN !!!!!!!! OCH LÄRARE !!!!!!!,
VILKA KÄNNER STARK !!!!!!!! ORO !!!!!!! OCH PANIK !!!!!!! FRÅN EXPERIMENTET !!!!!!! MED
FLOCK IMMUNISATION !!!!!!!! PÅ DE.
GÖR GÄLLANDE : ATT MEDICINSKA EXPERIMENT PÅ LEVANDE MÄNNISKOR HAR
TILLÄMPATS, I MODERN TID, ENDAST AV
NAZI TYSKLAND MED JUDAR OCH AV JAPAN OCH FINLAND, MED RYSKA KRIGSFÅNGAR
UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET
OCH SENAST AV SVERIGE,
MED C:A 1.250.000 SKOLBARN OCH DERAS ANHÖRIGA OCH STUDENTER OCH DERAS
ANHÖRIGA OCH C:A 250.000 LÄRARE OCH DERAS ANHÖRIGA,, ,SOM " FÖRSÖKSKANINER "

GENOM ATT SMITTA !!!!!!! DE, GENOM UTBILDNING !!!!!!! OCH RESANDE !!!!!!!! UTAN
!!!!!!!!!! AVSTÅND !!!!!!!! PÅ 2 METER !!!!!!!!! FRÅN ANDRA PERSONER OCH UTAN
!!!!!!! MUNSKYDD !!!!!!
SVERIGES SPRIDNING !!!!!!!! AV CORONAVIRUSET !!!!!!, MED SYFTE FLOCK IMMUNISATION
!!!!!!! HAR FÖRDÖMS !!!!!!!!! HÅRD !!!!!!!!!! AV :
1
AV VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONENS, W H O S HÖGSTA CHEF, UTAN, SOM DIPLOMAT,
ATT NÄMNA SVERIGES NAMN,
SOM " OETISK " !!!!!!!!!!!!!!!!
2
AV VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONENS W H O S KRISBEREDSKAPS CHEFEN MIKE RYAN,
SOM HAR GÖR GÄLLANDE TILL SVERIGE,
UTAN ATT NÄMNA DIPLOMATISK, SVERIGES NAMN, ATT MEDICINSKA EXPERIMENT GÖRS
PÅ DJUR !!!!!!!!
OCH INTE !!!!!! PÅ MÄNNISKOR !!!!!!!.
3
AV U S A S FÖRE DETTA PRESIDENT BARACK OBAMA, SOM " HELT MENINGSLÖS !!!!!!!
FRUKTANSVÄRD LYDANDE ".
4
AV ALLA VÄRLDENS FORSKARE OCH VÄRLDENS BEFOLKNING.
NÄR *******TALLAR MED PERSONER UTOMLANDS DE KALLAR SVENSKA REGERINGEN "
GALNA BROTTSLINGAR "
5
AV ALLA SVENSKA FORSKARE, I DEBATTARTIKEL AV DAGENS NYHETER, AV 22 SVENSKA
LEDANDE FORSKARE, AV NOBELSTIFTELSENS ORDFÖRANDEN, SOM ÄR LÄKARE OCH
HANS KOLLEGER, M. FL.
6
AV MIG, *******SOM ENLIGT AMERICAN BIOGRAPHICAL INSTITUTE, A B I, U S A , ÄR
VÄRLDENS ETTA I MEDICINSKA BIOLOGIN OCH CANCER.
ÄRADE KONSTITUTIONSUTSKOTT, JUSTITIEUTSKOTT, HÖGSTA DOMSTOLEN OCH HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN !!!!!!!.
ÖPPNA SKOLORNA OCH KOLLEKTIVA TRANSPORTERNA, ÄR STÖRSTA !!!!!!!!! SPRIDNINGS
!!!!!!!!!! KEDJORNA !!!!!!!! I ETT LAND SOM SVERIGE,.
PÅ GRUND AV ATT NÄR C:A 1.250.000 ELEVER UTBILDAS !!!!!!!! AV C:A 250.000 LÄRARE,
UTAN !!!!!!!! AVSTÅND !!!!!!!!! PÅ 2 METER !!!!!!! FRÅN ANDRA PERSONER OCH UTAN !!!!!!!
MUNSKYDD !!!!!!!, DE BESPRUTAR !!!!!!!!!! MED CORONAVIRUSET !!!!!! NÄSAN, MUNNEN
OCH ÖGONEN AV
VARANDRA !!!!!!!!.
OCH PÅ GRUND AV ATT NÄR C:A 1.250.000 ELEVER OCH C:A 250.000 LÄRARE, VILKA RESER
MED KOLLEKTIVA TRANSPORTERNA, 2 GÅNGER PER DAG, 5 DAGAR PER VECKA UTAN
!!!!!!! AVSTÅND !!!!!!!! PÅ 2 METER FRÅN ANDRA PERSONER !!!!!!!! OCH UTAN !!!!!!!!
MUNSKYDD !!!!!!!,
DE BESPRUTAR MED CORONAVIRUSET MUNNEN, NÄSAN OCH ÖGONEN AV VARANDRA. .
OCH NÄR SMITTADE ELEVER OCH LÄRARE KOMMER HEM, DE SMITTAR SINA FÖRÄLDRAR,
SYSKON OCH ANHÖRIGA,

VILKA I SIN TUR SPRIDER !!!!!!!! VIRUSET !!!!!!! TILL ALLA !!!!!! MED VILKA DE HAR
KONTAKTER.
ABSOLUT !!!!!!!!! BEVIS !!!!!!!!!!! ATT ÖPPNA !!!!!!!!!! SKOLORNA !!!!!!!!!! ÄR STÖRSTA !!!!!!!!!!
SPRIDAREN !!!!!!!! AV CORONAVIRUSES !!!!!!!
ÄR FAKTEN !!!!!!!! ATT UNDER VÅREN AV ÅR 2020, MELLAN MARS OCH JUNI 2020, MED
ÖPPNA FÖRSKOLOR OCH GRUNDSKOLOR,
I SVERIGE BLEV LÅNGTIDSSJUKA C:A 200.000 SMITTADE MED CORONAVIRUSES OCH C:A
7.000 DOG !!!!!! AV CORONAVIRUSET.
OCH UNDER !!!!!!!!!! SOMMAREN !!!!!!!!!! AV ÅR 2020, NÄR FÖRSKOLORNA OCH
GRUNDSKOLORNA BLEV STÄNGDA !!!!!!!!! PÅ GRUND AV
SOMMARLOV !!!!!!!!
OCH ALLA ELEVER !!!!!!!! OCH LÄRARE !!!!!!!! STANNADE !!!!!!!! HEMMA !!!!!!!!!, ANTALET
!!!!!!!!! SMITTADE !!!!!!!! BLEV SYMBOLISKT !!!!!!!! LÅG !!!!!!,
OCH ANTALET !!!!!! DÖDA !!!!!!, BLEV SYMBOLISKT !!!!!! LÅG !!!!!!.
OCH NÄR UNDER HÖSTEN AV ÅR 2020 SKOLORNA BLEV ÖPPNA, ANTALET SMITTADE
ÖKADE !!!!!!!! I LAVINARTAD !!!!!!!!! TAKT !!!!!!!! :
VARJE !!!!!!! DAG !!!!!!!! SMITTAS !!!!!!!! C:A 7.000 PERSONER OCH DÖR C:A 70 PERSONER
OCH ÖKNINGEN AV SMITTSPRIDNINGEN !!!!!!!
OCH DÖDEN ÄR C:A 70 % !!!!!!!!!! VARJE !!!!!!!!!! VECKA !!!!!!!!!.
MED SÅDANT TAKT AV SPRIDNING, EFTER !!!!!! C:A 2 VECKOR !!!!!!, KOMMER INTE ATT
FINNAS LEDIGA !!!!!! PLATSER !!!!! FÖR CORONA VÅRD INOM ALLA 21 REGIONER AV
SVERIGE !!!!!!!
OCH DETTA ÄR LIKA MED NATIONELL KATASTROF, MED MASSDÖD !!!!!!!!! I HEMMET
!!!!!!!! OCH PÅ OFFENTLIGA !!!!!!!!! PLATSER !!!!!!!!!
OCH MASS !!!!!!!!!! BEGRAVNINGAR !!!!!!!!!, SOM UNDER PESTTIDEN !!!!!!!!.
OM NI UNDER SLUTET AV DECEMBER 2020 SÖKER SJUKVÅRDS PLATS FÖR ER OCH ERA
ANHÖRIGA, NI KOMMER ATT FÅ SVAR ATT LEDIG
PLATS FINNS INTE OCH NI OCH ERA ANHÖRIGA MÅSTE ATT STANNA HEMMA .
PÅ DESSA GRUNDER, OM NI HAR ANSVAR FÖR SVERIGE OCH ER SJÄLVA OCH ERA
ANHÖRIGA:
1
NI SKA UTFÄRDA ORDER TILL ******* ATT INTRODUCERA !!!!!!!!
SENAST !!!!!!!! DEN 5 DECEMBER 2020,
DISTANS !!!!!!! UNDERVISNING !!!!!!!! I ALLA !!!!!!!! SVERIGES !!!!!!!! FÖRSKOLOR !!!!!!!!,
GRUNDSKOLOR, GYMNASIESKOLOR !!!!!!!,
UNIVERSITET !!!!!! OCH HÖGSKOLOR !!!!!!!!.
2
NI SKA UTFÄRDA !!!!!!!!!! FORBUD !!!!!!!!! TILL ALLA PERSONER PÅ SVENSK TERRITORIUM,
ATT UTAN !!!!!!!!! MUNSKYDD !!!!!!!!!! ATT VISTAS !!!!!!! PÅ ALLA !!!!!!!! OFFENTLIGA
!!!!!!!!!! PLATSER !!!!!!!!!, PÅ VILKA MAN KAN !!!!!!
INTE !!!!!! ATT HÅLLA !!!!!! AVSTÅND !!!!!! PÅ MINST !!!!!! 2 METER !!!!!!!! FRÅN ANDRA
PERSONER.

SOM SKOLOR, UNIVERSITET, HÖGSKOLOR, KOLLEKTIVA TRANSPORTER, BUTIKER,
AFFÄRER, KÖPING CENTRUM,
ÄLDREBOENDE, RESTAURANGER, CAFFE, FITNESS !!!!!!! CENTRUM !!!!!!!,
IDROTTSANLÄGGNINGAR, OFFENTLIGA BAD, BIOGRAFER, TEATRAR,
M.FL.
3
NI SKA UTFÄRDA !!!!!!!!! ORDER !!!!!!!! TILL *******, ATT MED PRIORITET !!!!!!!!
VACCINERA !!!!!!!!
ALLA FRÅN 1 TILL 18 ÅR !!!!!!!! OCH DE FRÅN 18 TILL 70 ÅR, SOM DE MISSTÄNKTA OCH
INTE PÅSTÅDDA FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN,
VÄGRAR !!!!!!!!! ATT VACCINERA !!!!!!!!! OMGÅENDE !!!!!!!, MED VÄRLDSHISTORISKT
GROVT BROTTSMOTIV, ATT
FLOCK IMMUNISERA DE, SOM ÄR EN REN !!!!!!! BLUFF !!!!!!!! IMMUNISATION, SOM MAN
HAR ENDAST UNDER HÖGST 2 MÅNADER.
4
NI SKA FÖRORDNA !!!! *******
SVERIGE MÅSTE ATT REGERAS PÅ GRUND AV LAGEN !!!!!!! OCH INTE !!!!!! PÅ GRUND AV
POLITISKA IDEOLOGIER !!!!!!, SOM IDAG .
5
NI SKA AVSKEDA !!!!!! *******.
LAGA GRUNDER FÖR YRKANDET:
ENLIGT ARBETSDOMSTOLENS PRAXIS, GROVT BROTT, SOM *******
BROTT, ÄR ALLTID LAGA GRUND FÖR AVSKEDANDE !!!!!!!!!, SOM ÄR UPPSÄGNING MED
OMEDELBART VERKAN.
ÄRADE KONSTITUTIONSUTSKOTT, JUSTITIEUTSKOTT, HÖGSTA DOMSTOLEN OCH HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN !!!!!!,
MEDLEMMAR !!!!!!!!!!! AV SVERIGES !!!!!!!!! RIKSDAG !!!!, AV SVERIGES PARLIAMENT, KAN
!!!!! INTE !!!!!! ATT BLI PERSONER,
SOM ANVÄNDER !!!!!!!!! LEVANDE !!!!!!!!! MÄNNISKOR, C:A 1.200.000 SKOLBARN OCH C:A
250.000 LÄRARE,!!!!!!!!!!
SOM FÖRSÖKS !!!!!!!!! DJUR !!!!!!!!!!!!! , FÖR EXPERIMENT !!!!!!!!!!!!!! AV FLOCK
IMMUNISATION AV SVERIGES BEFOLKNING !!!!!!!,
EN EXPERIMENT, SOM HAR KRÄVT LIVET AV C:A 7.000 DÖDA !!!!!!! OCH HÄLSAN AV C:A
200.000 LÅNGTIDSSJUKA !!!!!!!.
MOT !!!!!!! INGEN !!!!!!!!! VARAKTIG !!!!!!!!! IMMUNITET !!!!!!!! MOT CORONAVIRUSET
!!!!!!!!!!.
SVERIGES BEFOLKNING !!!!!!!!! SKA !!!!!!!!! IMMUNISERAS !!!!!!!!, SOM ALLA I
CIVILISERADE !!!!!!!! VÄRLDEN, !!!!!!!! MED VACCIN !!!!!!
******* FLOCK IMMUNISATION SKA FÖRBLI !!!!!!!!!, I VÄRLDSHISTORIEN !!!!!!!!, SOM ETT
AV GRÖVSTA !!!!!!!!
BROTT !!!!!!!!!! MOT MÄNSKLIGHETEN !!!!!!!!! OCH NI OCH INGEN !!!!!!! KAN RÄDDA !!!!!!!
*******, FRÅN DEN DOMEN.
C:A 7.000 DÖDA OCH C:A 200.000 LÅNGTIDSSJUKA MAN KAN !!!!! INTE !!!!!!!! GLÖMMA
!!!!!!!! .

HÖGAKTNINGSFULLT: ******* VETENSKAPSMAN, BELÖNAT MED
VÄRLDSREKORDET I MEDICINSKA BIOLOGIN OCH CANCER AV
INTERNATIONELL JURY AV KÄNDA VETENSKAPSMAN, VID AMERICAN BIOGRAPHICAL
INSTITUTE, A B I, U S A .
******* UPPTÄCKTER OCH UPPFINNINGAR ÄR PUBLICERADE AV GOOGLE OCH INTE AV
MIG, UNDER " *******"
MED KOPIA DIREKT TILL :
FN
WHO
EU
NORDISKA RÅDET
SVERIGES KONUNG
TALMANNEN
RIKSDAGEN
KU
JU
JK
JO
HÖGSTA DOMSTOLEN
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
REGERINGEN
RIKSÅKLAGAREN
RIKSPOLISSTYRELSEN OCH SÄPO
SKR
SKL
MSB
ARBETSMILJÖVERKET
SKOLINSPEKTIONEN
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
FINANSINSPEKTIONEN
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND
POLISFÖRBUNDET
ALLA MEDIER

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Re: PCR Corona?

Hej igen!
Tyvärr tycker jag att ert svar saknar verklig substans.
Ni nämner att artíkeln av Borger et al inte genomgått peer review men uppmärksammar inte att artikeln av
Corman et al accepterades av Eurosurveillance en dag efter det att den kommit till redaktionen och
publicerades ytterligare en dag senare. Vilken typ av peer review kan ha gjorts i ett sådant fall? Det borde
kanske också noteras att två av författarna till artikeln också är associate editors i Eurosurveillance, siste
och korresponderande författaren *******samt *******. Det är dessutom så att flera av författarna har
kommersiella intressen i metoden (via företag där de är engagerade), något som man nogsamt låter bli att
rapportera under rubriken "conflict of interest".
Ni låter också helt bli att ta upp och kommentera de punkter på vilka skarp kritik riktas mot metoden av
Borger et al. Är de enligt er verkligen så inadekvata att de inte förtjänar att diskuteras?
Mvh *******

--

> Från:
> Datum:
Ämne: SV: PCR Corona?
> Till:
> Kopia:
>
>
> Hej,
>
> Tack för ditt mail.
>
> PCR-metodens tillförlitlighet har nyligen ifrågasatts i en artikel som publicerats via Researchgate som
en så kallad "pre-print”. Det är en förhandsversion av en text som ej har genomgått sedvanlig vetenskaplig
granskning av externa oberoende bedömare. Artikelförfattarna hävdar att PCR-metodiken som används
för diagnostik av covid-19 är belagd med flera inneboende tekniska och vetenskapliga fel. Sedan metoden
publicerades har många laboratorier i Sverige infört PCR-metoden för diagnostik av covid-19 och genom
sitt systematiska kvalitetsarbete optimerat metoden. Laboratorierna är väl medvetna om att det finns
utmaningar med PCR-metodiken och de brister som har påtalats i Corman och Drostens publikation har
hanterats genom väletablerade rutiner i den löpande kvalitetssäkring som finns för alla diagnostiska
metoder. Utifrån det faktum att PCR-tester utförs i mycket stor skala och att nya aktörer snabbt har
etablerats i utförandet är det viktigt att de olika aspekter som måste beaktas med PCR belyses, men
artikeln påverkar inte användningen av PCR-tester i Sverige.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Varför ger du inte bara upp och erkänner att det har gått åt helvete?

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

covid 19

Hejsan !
jag vill gärna fråga varför ni inte gör en lock down? det är katastrof på alla sjukhus , personalen jobbar så
dem går på knäna , många dör , många blir svårt sjuka, tunnelbanan är fullt varje dag , människor tar inte
restriktionerna på allvar , det krävs hårdare tag på riktigt, så länge det bara är restriktioner kommer smittan
aldrig att avta. När väl det avtog lite ja då öppnar ni upp så vi får åka till olika städer , träffa våra äldre,
ökade antalet ute på pubar m.m men vad hände ? smittan tog fart igen , varför måste Sverige alltid göra
tvärtom än resten av länderna ?
Det är väldigt oroväckande och fruktansvärt skrämmande att ni inte skärper till detta på riktigt.
Mvh
*******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Visa dig aldrig mer i TV, tidningar, radio eller annat.
Fly landet i stället om tid finns.
Du kommer aldrig mer kunna visa dig ute på offentliga platser i Sverige.

*******

Skickat från Windows E-post

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om
hur KI behandlar personuppgifter.
Sending email to Karolinska Institutet (KI) will result in KI processing your personal data. You can read more about KI’s processing of
personal data here.

Fwd: Munskydd

Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från:
Datum:
Till:
Ämne: Munskydd
Hej
Idag på presskonferensen kom frågan om munskydd upp IGEN..... du svarade då att det
används i vården........NEJ, säger jag inte överallt....
Jag bor i region Östergötland , och den 1/11 var jag tvungen att uppsöka akutmottagningen på
ViN , sjukhuset i Norrköping....
I ett litet utrymme anmälde man ( mikrofon/ sjuksköterska bakom glasruta) sitt ärende. I detta
lilla utrymme passerade ALLA vårdsökande in, även Coronapatiener, för att därefter slussas
vidare. Jag satt i en korridor vid sidan av väntrummet där jag valde att inte sitta. INGA
sjuksköterskor hade munskydd....de gick fram och tillbaka, pratade med varandra, med
Securitas vakter.mm. Tog emot patienter , inga handskar inga munskydd. När turen kom
till mig ...samma sak, inga handskar , inget munskydd!!! Jag är 70+.......jag var helt
chockad!!! Hur är detta möjligt???? Jag bar munskydd och handskar....
Folkmyndighetens envisa hållning angående munskydd är skrämmande.... KVA förordar
munskydd, WHO, .......alla länder i världen ..utom Sverige
Jag anser att det är ett fall för EU domstolen, brott mot mänskliga rättigheter!!! Som
medborgare har jag rätt till skydd av mina myndigheter i en krissituation.....och jag anser att
myndigheterna borde göra alla åtgärder som bara går för att stoppa smittspridningen .....detta
sker INTE nu!!!! Handlar det om prestige nu???? En hel värld förvånas över Sveriges
strategier.....och det medan smittspridning och dödstalen bara ökar! Jag har varit isolerad
sedan 2 mars......mitt liv hade varit något friare om ALLA hade burit munskydd i alla
offentliga miljöer!
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Det är skandal att en akutmottagning inte använder skydd......borde varit både handskar
munskydd visir.... och du uttrycker idag att sjukvården gör det...!!!!!!!
Jag anser att ni inte medverkar till att ge oss största möjliga skydd i denna allvarliga
pandemi!
Besviken, ledsen ....
*******
Skickat från min iPad

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Munskydd och böter
I Sverige med våra ca 10 miljoner invånare har ca 8000 coronasmittats senaste
dygnet och totalt 7354 personer har dött av coronaviruset . I Tyskland bor det
drygt 83 miljoner personer dvs ca 8 gånger så många som bor i Sverige. I
Tyskland har 23000 personer coronasmittats senaste dygnet och totalt har
20000 personer dött av coronaviruset. Varför har Tyskland inte 8ggr8000 dvs 64
000 coronasmittade senaste dygnet och och varför har inte Tyskland 8 ggr7364
dvs 58832 coronadödsfall totalt???Att ni inte skäms. Inför omgående
munskyddskrav i trånga miljöer där trängsel inte kan undvikas och bötfäll
personer som inte håller sig till myndigheternas krav.
Skickat från min iPhone

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

******* har helt rätt, ni är en samling idioter som styr Bananrepubliken
Sverige, vad är det för fel på er?

Ett oförklarligt sken visade sig på husväggarna under eftermiddagen i går. Plötslig värk inne i ögonloberna,
vad var det som pågick? Vi sökte oss mot ljuset, sprang i boulevarderna och där såg vi den till slut, solen,
lågt skimrande mellan två husfasader och vi stannade upp och flämtade till. När den försvann stod vi kvar
en stund, rörda, innan vi åter fällde blickarna mot betongen och gick vidare. Vi pratade om det märkliga
ljusfenomenet sen till kvällsmålet, pratade om vad vi hade varit med om.
Senare på kvällen gick jag ut på stan igen för att titta på Black Friday. Kön utanför Elgiganten på
Kungsgatan, en 80 meter lång sorg som stod där och stampade i kylan. Ibland hände det att någon kom ut ur
butiken, med elektroniken i famnen, bar iväg på kartonger som var större än dem själva, och inte vet jag om
de såg gladare ut än de som väntade på att få komma in.
Jag tänkte på Tranströmer som skrev om en kvinna som ”köper och köper saker för att kasta i gapet på
tomrummen som smyger bakom henne”. Jag kan inte bevisa det statistiskt, men visst känns det som att den
depp vi vandrar in i nu, den är något nytt. Så här stort har tomrummen som smyger bakom oss aldrig gapat
förut. Det är en ny sorg, och jag tror inte att den handlar om att det är besvärligt att leva i coronan. Jag tror
vi varit beredda på det här. ******* tidigare nästan hysteriska tjat om att det inte blir ett lucia-firande så
som vi tänkt oss är nästan parodiskt, mystiskt, för vem firar ens lucia? Och de gravallavarliga beskeden om
att julen inte blir sig lik är förstås tunga, men det visste vi väl redan. Den här totala deppen har att göra med
en insikt som långsamt håller på att hamras in i oss. Vi har hela tiden tänkt att vi kommer klara mörkret för
där längst bort i tunneln ser vi en vit punkt, och även om det går långsamt så är vi på väg dit, mot den vita
punkten som långsamt vidgar sig. Vi drömde om en tid när vi skulle få krama varandra igen.
Myndigheterna ger nu små tecken på att den tiden aldrig kommer. Jag vet inte varför, men det känns som att
de vill döda oss med depp. De vill få oss att tro att vi alltid kommer att leva med viruset; corona är det nya
normala.
Sverige ligger inte i topp på några listor när det gäller coronahantering, direkt. Men när det gäller pessimism
måste vi ligga etta. Folkhälsomyndigheten måste vara planetens deppigaste myndighet. Att världen nu har
ett antal vaccin, som tagits fram mycket snabbt och som verkar bära hälsans tecken, har tagits emot med
jubel i övriga världen. Boris Johnson lovade nu sin befolkning att de skulle få fira en normal påsk. I Sverige
har nyheten om vaccin presenterats som om det vore ännu ett hinder.
Folkhälsomyndighetens ******* tycks nästan bedrövad över vaccinet, helt modfälld. Under det vaccinpressmöte som ändå borde ha andats åtminstone en gnutta optimism, tittade *******sorgset ner på sina skor
och med en ton som nästan lutade mot irritation gjorde han klart att ett vaccin INTE innebär slutet på någon
pandemi, det innebär INTE att vi kan lätta på några restriktioner. När han pratat klart kändes det inte som att
vi informerats om något i grunden positivt, tvärtom, vi hade lyssnat på någon skruvad sorts sorgemässa.
Övriga världen rustar nu för att snabbt och effektivt distribuera vaccinet in i folks armveck. Det andas full
fart framåt! I Sverige manas vi till lugn. Tyskland och Storbritannien planerar att börja redan i december,
men här kanske vi kommer i gång i januari, om vi har tur, och bara riskgrupp, den stora befolkningsmassan
får vänta. Hur länge? Ja, svårt att säga, länge i alla fall, jättelänge, och jag anar vad FHM håller på med, de
luddiga beskeden medan de bläddrar i papper – de ska sätta nåt slags rekord i saktfärdighet. De ska dra ut på
vaccinationsstarten så till den grad att vi tappar greppet om tiden, vaga besked, dunkla upplysningar, tills det

Mail-Utlämnande
slutar med att vi sömlöst, utan att någon ens märkt det, inte vaccinerar oss över huvud taget, och då har
FHM fått som de vill, för vaccin är ett hot mot den depp som måste råda, nu och i evighet.
-Med vänlig hälsning
*******

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Vaccination

Hur i hela friden tänker ni nu när det gäller turordning. Varför går en 90 årig dement människa på äldrevården före
en 30 årig vårdpersonal på samma boende. Ni har ett bekymmer gällande dessa frågorna där jag historiskt sett er
som dom mest kalla/mest logiska myndigheterna (med typ pris på människoliv utifrån ålder). Så gå inte in i
politikerträsket för då tappar ni trovärdighet. Kalla fakta styr sen är resten kommunikation.
Med vänlig hälsning

*******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

*******du är en jävla idiot.titta dig i spegeln

Avgå för helvete din inkompetenta IDIOT. .6500 är döda på grund av dig .hur många till skall du Offra
. Alla vill att du avgår
Hämta Outlook för Android

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Det är självklart att det smittar i kollektivtrafiken och att munskydd behövs.

Hej *******
Det är ju självklart att det smittar i kollektivtafiken. ALLVARLIGT är du galen? Har du Asberger? Det
är trångt både i bussar och tunnelbanan. Självklart är det bättre att ha munskydd.
Jag vill påstå att största delen av Sveriges problem bottnar i att du inte klarar av att erkänna att du har fel! Håller
du med?
Nu vill jag ha svar står du fast vid att det inte smittar inom kollektivtrafiken och att munskydd inte behövs. Ditt
svar ligger till underlag för en polisanmälan om framkallande av fara för annan.
SÅ SVARA NU!

Med vänlig hälsning
*******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Re: Mynskydd?

Du och *******är ansvariga pga ert flockimunitetstest i våras över 5.000 döda Svenskar!
Vi hade facit då, ändå körde ni på!
Nu gör vi samma tabbe igen.
Jag tycker att du omgående skall avgå!
Du bär ansvaret. Det är ställt utom allt tvivel!
Vänligen

*******

> On ******* wrote:
>
> Ja, men de är fasförskjutna, ligger en 1-2 månader före oss.
> Samtidigt har de 300 pers per km2, vi har 20.
>
> Mvh
> *******
>
>> On ******* wrote:
>>
>> Se på resten av Europa nu alla med munskydd ********
******* >>
>> Skickat från min iPad
>>
>>>> *******:
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Från:
Skickat:

>>>
>>> Varför fungerade det i Jena Tyskland?
>>> Kurvan planade ut på 5 dagar?
Ämne:

Var går gränsen?

Hej *******!
Är det vid 12 243 döda, 15 751 döda eller 19 428 döda som gränsen går när vi beslutar oss för att göra en
lockdown? Eller finns det någon gräns överhuvudtaget? Det är ju såklart betydligt viktigare med prestige än
vad det är att faktiskt ta rätt beslut. Vill ändå passa att ge dig cred för att du vågade säga sanningen ang.
spridningen från invandrare i den tidiga Covid-19 spridningen i Sverige, tyvärr så funkar det inte att säga
sanningen i Sverige då politisk korrekthet alltid är viktigare än fakta. Förhoppnings lär vi oss någon gång att
PK skapar mera problem än vad det faktiskt löser dom.
Ta nu rätt beslut när ni fått en tredje chans att göra detta, gör en komplett lockdown utan mysiga råd. Jag har
föräldrar, sambo och annan familj och vänner som jag inte vill förlora tack vare era icke beslut.
Vänliga hälsningar
*******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Vilket hörn har du tänkt måla in oss i för lögn nu då när IVA inte längre kan ta emot
alla patienter?

Vilket hörn har du tänkt måla in oss i för lögn nu då när IVA inte längre kan ta emot alla patienter?
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bedrägeriet

Hej.
Vill ha en kommentar till dessa kurvor. Som du förstår tror vi inte en sekund på er i Djupa statens tjänst.
Övertyga mig gärna motsatsen genom att förklara på vilka grunder ni tar era vidriga beslut. Mvh En
som kommer fira jul som vanligt.

Mail-Utlämnande
Till:
Från:
Skickat:
Ämne:

Covid-19

Hej *******,
På en pressträff igår såg och hörde vi vad som gäller i jul och nyår. Ingen trängsel, håll avstånd, max åtta pers .
På senare pressträff fick vi höra om den alltmer galopperande smittan, dessutom extra mycket på vissa orter och
bland yngre. Vi läser, ser och hör i alla olika media om era farhågor.
Alla ni tre på FHM ( du, *******) vill och hoppas att smittspridningen ska vända och avta, men ni föreslår inte att vi
ska använda alla till buds stående medel.
Detsamma med *******.
Vi ”ska” nu i jul och nyår.....
Därför obegripligt att ni tre inte föreslår mask och regeringen vågar inte ta egna, skarpa initiativ om att bära mask,
framför allt inomhus, på bussar, tåg, flyg, i affärer.
Synt bonnförnuft säger att saliv hindras från att åka iväg en bra bit bort fr munnen om vi bär mask. Åtminstone
mycket svårt ta sej igenom masken.
Hålla avstånd och mask blir i symbios ett enormt hinder för smittan att föras vidare. Det hittills bästa.
Många andra länders myndigheter och regeringar har gått och går tufft framåt och kräver sen länge t ex mask.
Ni på FHM kommer tyvärr upptäcka hur smittan fortsätter öka nu i jul och nyår när vi är många upp till åtta som
träffas och umgås hemma hos nära och kära.
För att inte tala om i skidbackarna/slalomanläggningarna.
Menade ni tre på FHM allvar med era farhågor skulle ( inte borde ) dessa anläggningar vara stängda. Sv skulle följt
efter t ex Italien och Österrike.
Dessutom. Obegripligt att ni tre på FHM inte ber regeringen snabbstifta lagar som stänger pubar, nattklubbar, rest.,
gym o likn.
Även maxinsläpp på t ex 100 pers åt gången i affärscentra runt om i landet, Gekås, IKEA o likn.
Idag hör jag på nyheterna på Ekot att regeringen ränta med pandemins i mars, men den kommer förstås ett år för
sent.
Vår regering varit handlingsförlamad jfr m t ex den norska, danska och finska.
Menar ni allvar med önskan att stoppa smittspridningen måste dom skarpaste åtgärderna till.
Om inte kommer smittan fortsätta öka, sjukvården med IVA tyngas ner brutalt hårdare och många många fler dö.
Släpp din prestige, *******, våga göra det.

Mvh

*******
Journ/rep, numera lyckligt lottad pens
Är bonnpôjk från Värmlandsskogen, bor numera i Uppsala.
Bär munskydd men kommer inte vaccinera mej förrän efter ett bra tag mör jag/vi fått klar bild av olika, allvarliga
biverkningar.
Nyligen läst att AstraZenecas vaccin har allvarlig biverkning- dom röda blodkropparna bryts ner. En försöksperson
hittills drabbats = en för mycket!

Skickat från min iPhone

Mail-Utlämnande
Till:
Från:
Skickat:
Ämne:

Fwd: ÖPPET BREV, MED ANMÄLAN TILL KONSTITUTIONSUTSKOTTET, TILL
JUSTITIEUTSKOTTET, TILL JUSTITIEKANSLER, TILL JUSTITIEOMBUDSMANNEN,

---------- Forwarded message ---------

KALLADE NEDAN, " DE MISSTÄNKTA OCH INTE PÅSTÅDDA , FÖR ABSOLUT !!!!!!!!
FÖRBJUDNA !!!!!!! MEDICINSK !!!!!! EXPERIMENTERANDE !!!!!
MED LEVANDE !!!!!! MÄNNISKOR !!!!!!!, ISTÄLLET !!!!!!! MED !!!!!! DJUR !!!!!!, AV FLOCK
!!!!!!! IMMUNISATION !!!!!!! MOT CORONAVIRUSET !!!!!! " AV C:A 1.200.000 SVENSKA
SKOLBARN !!!!!!! OCH C:A 250.000 SVENSKA LÄRARE !!!!!!!,
EXPERIMENTERANDE MED FLOCK IMMUNISATION, SOM ÄR ENDAST !!!!!!!! EN TEORI
!!!!!!!!! OCH INTE !!!!!!!!! EN VETENSKAPLIG !!!!!!
BEVISAT !!!!!!!! IMMUNISATIONS METOD.
GENOM, ATT MED ABSOLUT !!!!!!!! BROTT !!!!!!! :
1
MOT VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN S, W H O,
2
MOT EUROPEISKA SMITTSKYDDSMYNDIGHETEN S, CEDE
3
OCH MOT KUNGLIGA VETENSKAPSAKADEMIEN S
REKOMMENDATIONER !!!!!!!!!!!!!:
OM MUNSKYDD !!!!!!!!!!! PÅ ALLA !!!!!!!!!! OFFENTLIGA !!!!!!!!!!! PLATSER, PÅ VILKA, ÄVEN
OM MAN VILL, KAN !!!!!!!!!! INTE !!!!!!!! ATT HÅLLA !!!!!!!!
AVSTÅND !!!!!!!!!! PÅ MINST !!!!!!!!! 1 !!!!!!!!!!! METER !!!!!!!!!!! FRÅN ANDRA !!!!!!!!!
PERSONER !!!!!!!!,
SOM I SKOLORNAS!!!!!!!!!! KLASSRUM !!!!!!!!!!, I KOLLEKTIVA !!!!!!!!! TRANSPORTER !!!!!!!! I
BUTIKER !!!!!!, I AFFÄRER !!!!!!! I KÖPING CENTRUM !!!!!!, I ÄLDREBOENDE,!!!!!!! I
HEMTJÄNSTEN !!!!!!!!, I RESTAURANGER !!!!!!!, I IDROTTSANLÄGGNINGAR, I TEATRAR, I
BIOGRAFER !!!!!!!, I GYMANLÄGGNINGAR !!!!!!!! , I ALLMÄNBAD, M.FL
1

HÅLLA !!!!!!!! I KLASSRUMMET !!!!!!!!!, UTAN !!!!!!!!! MUNSKYDD !!!!!!!! OCH UTAN !!!!!!!!!!
AVSTÅND !!!!!!!! PÅ MINST !!!!!!!! 1 METER !!!!!!!! FRÅN ANDRA PERSONER,
C:A 5 TIMMAR PER DAG, 5 DAGAR PER VECKA, C:A 1.200.000 SKOLELEVER !!!!!!!! OCH C:A
250.000 LÄRARE.
2
HÅLLA I ALLMÄNNA !!!!!!!!!!! TRANSPORTERNA !!!!!!!!!, SOM BUSSAR !!!!!!!!! OCH
TUNNELBANEVAGNAR !!!!!!
UTAN !!!!!!!!! MUNSKYDD !!!!!!!! OCH UTAN !!!!!!!!!! AVSTÅND !!!!!!!!! PÅ MINST !!!!!!!! 1 !!!!!!!
METER !!!!!!! FRÅN ANDRA PERSONER,
2 GÅNGER PER DAG !!!!!!, 5 DAGAR PER VECKA !!!!!!!, C:A 1.200.000 SKOLELEVER !!!!!!!! OCH
C:A 250.000 LÄRARE !!!!!!!.
UNDER SOMMAREN AV ÅR 2020, NÄR SKOLORNA VAR STÄNGDA PÅ GRUND AV
SOMMARLOV OCH SKOLELEVERNA OCH LÄRARNA
STANNADE HEMMA, ANTALET !!!!!!! SMITTADE !!!!!!! OCH DÖDA !!!!!!! AV
CORONAVIRUSET VAR SYMBOLISKT !!!!!! LÅG !!!!!!!!.
MEN EFTER !!!!!!!!!! ÖPPNANDE !!!!!!!!!! AV SKOLORNA !!!!!!!!, UNDER HÖSTEN AV ÅR 2020,
ANTALET !!!!!!!!!!!! SMITTADE !!!!!!!!!!!! OCH DÖDA !!!!!!!! AV CORONAVIRUSET ÖKAR
!!!!!!!!!!! LAVINARTAD !!!!!!!!! MED C:A 70 % PER VECKA
SAMMA LAVINARTAT SPRIDNING OCH DÖD AV CORONAVIRUSET ÄGER RUM OCH I DE
ANDRA EUROPEISKA LÄNDER, VILKA HAR ÖPPNAT SKOLORNA.
OCH SKOLORNA !!!!!!!! ,ENLIGT EN FINLÄNDSK UNDERSÖKNING, ÄR DE !!!!!!!!!! STÖRSTA
!!!!!!!!!! SPRIDARNA !!!!!!!!! AV ALLMÄNFARLIGA !!!!!!!!!!
SJUKDOMAR !!!!!!!!!!, SOM CORONAVIRUSET !!!!!!!! I ETT LAND !!!!!!!
PÅ GRUNDERNA ENLIGT OVAN, *******JÖNKÖPING ANMÄLER !!!!!!!! *******
1
FÖR VÅLLANDE !!!!!!!!!!! AV DÖDEN !!!!!!!! AV MELLAN 100 OCH 2OO PER DAG !!!!!!!!!! AV
CORONAVIRUSET, ENLIGT 3:7 AV BROTTSBALKEN OCH
2
FÖR VÅLLANDE AV LÅNGTIDSSJUKDOM !!!!!! OCH KROPPSSKADA !!!!!!!, AV MELLAN 5.000
!!!!!!! OCH 7.000 !!!!!!! PER DAG !!!!!!!! FRÅN CORONAVIRUSET, ENLIGT 3:8 AV
BROTTSBALKEN.
OCH YRKAR :
ATT KONSTITUTIONSUTSKOTTET, JUSTITIEUTSKOTTET, JUSTITIEKANSLER,
JUSTITIEOMBUDSMANNEN, HÖGSTA DOMSTOLEN, HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN,
RIKSÅKLAGAREN OCH RIKSPOLISCHEFEN :
1
SKA UTFÄRDA !!!!!!!!!!! FÖRBUD !!!!!!!!!! TILL ALLA PERSONER SOM VISTAS !!!!!!!!! PÅ
SVENSK TERRITORIUM, ATT UTAN !!!!!!!!! MUNSKYDD !!!!!!!! ATT VISTAS !!!!!!! PÅ ALLA
!!!!!!! OFFENTLIGA PLATSER !!!!!!!! I SVERIGE !!!!!!!, SOM SKOLOR, UNIVERSITET,
HÖGSKOLOR, KOLLEKTIVA TRANSPORTER, BUTIKER, AFFÄRER, KÖPING CENTRUM,
ÄLDREBOENDE, HEMTJÄNSTEN, M.FL.
*******:

LJUGER !!!!!!!!!!, VILSELEDER !!!!!!!!! OCH BLUFFAR !!!!!!!!!, ATT MAN !!!!!! SMITTAS !!!!!!!
MED CORONAVIRUSET !!!!!!
VID SOCIALA KONTAKTER,
SAMTIDIGT !!!!!!!! FÖRTIGER !!!!!!!! SANNINGEN !!!!!!:
ATT MAN !!!!!! SMITTAS !!!!!!, PÅ GRUND AV ATT MAN !!!!!!! INTE !!!!!!! BÄR !!!!!!
MUNSKYDD !!!!!!!
CERTIFIERADE MUNSKYDD, SOM FFP-2, STOPPAR !!!!!!!!!! TILL 100% !!!!!!!!! ALLA !!!!!!!!
CORONAVIRUSES !!!!!!!
OCH MED FFP-2 MUNSKYDD, MAN KAN HA !!!!!!!!! OBEGRÄNSADE !!!!!!!!! SOCIALA !!!!!!!!
KONTAKTER !!!!!!! UTAN !!!!!! RISK !!!!!!! ATT SMITTAS.
2
ATT ALLA FÖRSKOLOR OCH ALLA GRUNDSKOLOR SKA INTRODUCERA
DISTANSUNDERVISNING, SENAST DEN 15 DECEMBER 2020 !!!!!.
3
ATT ALLA SVENSKA MEDBORGARE UNDER 19 ÅR !!!!!!!!! OCH ALLA LÄRARE I SVERIGE,
SKA VACCINERAS !!!!!!!!! SENAST DEN 30 JANUARI 2021 !!!!!.
MED KOPIA DIREKT TILL:
FN WHO EU NORDISKA RÅDET SVERIGES KONUNG TALMANNEN RIKSDAGEN KU JU
JK JO HÖGSTA DOMSTOLEN HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN REGERINGEN SKR SKL
RIKSÅKLAGAREN RIKSPOLISSTYRELSEN OCH SÄPO MSB ARBETSMILJÖVERKET
SKOLINSPEKTIONEN EKOBROTTSMYNDIGHETEN FINANSINSPEKTIONEN LÄRARNAS
RIKSFÖRBUND POLISFÖRBUNDET ALLA MEDIER
HÖGAKTNINGSFULLT: *******
*******UPPTÄCKTER OCH UPPFINNINGAR ÄR PUBLICERADE AV GOOGLE OCH INTE AV
MIG, UNDER " *******".

Mail-Utlämnande
Till:
Från:
Skickat:
Ämne:

Ut med dig

Har du inte försvunnit från FDM ännu. Gör det och rädda liv. Du är så inkompetent att den enda som är din like är
*******. Försvinn båda två ...

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bifogade filer:

Sveriges Regering med flera medlöpare ingår i CORONA BEDRÄGERIET DEN
*************** *************** .. *** **** Mycket viktig information till Sveriges alla
medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL....
TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE
Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen
Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i
Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun,
UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR 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

*******
Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån
meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

Bästa ******* riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i
Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, SVT/SR/TV4 och
riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen
Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåt vilselett nationen
Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och
nationen Sveriges medborgare
Delgivning om meddelat ansvar till ******* och Sveriges regering, Sveriges riksdag,
folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4, riksmedia, Sveriges alla regioner(fd landsting) m.fl. som
uppenbart inte gjort det jobb som krävs för att värna nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida
livskvalitet

Skattemedel används uppenbart bevisligen inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna dvs.
majoriteten av nationen Sveriges medborgare!

CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE
Lyssna och läs, se videos, sprid vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten
och nationen Sveriges medborgare
OBS HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Sveriges Regering med flera medlöpare ingår i CORONA BEDRÄGERIET

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL....

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter
*******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Skärpning nu.

Hej,
Rapporten "Review report Corman-Drosten et al." har den 27 Nov. sänts till Eurosurveillance editorial
board. Författarna till denna har också begärt ett tillbakatagande av den gamla Rapporten ”Corman et al.”
Detta handlar detta om den metod (PCR-test) som Folkhälsomyndigheten använder vid masstestning av
den svenska allmänheten för Covid-19. Rapporten beskriver 10 allvarliga felaktigheter i denna metod som
om den går igenom Eurosurveillance editorial board skulle göra all testning vi utfört i Sverige med ”Corman
et al” totalt meningslös.
Om detta är fallet skulle det minimera antalet fall av Covid och även antalet avlidna MED KONFIRMERAD
Covid (testade enligt Corman et al ) eftersom dessa nu registreras som avlidna I Covid.
Framför allt skulle det betyda att denna metod inte kan avgöra ett positivt eller negativt resultat över
huvud taget.
Jag skulle vilja att du och andra ansvariga skyndsamt går igenom denna rapport och tar nödvändiga steg
för att minska skadorna ni åsamkat Sveriges befolkning.
Denna rapport sprids nu över hela världen.
Jag med flera skickar detta mejl till regeringskansliet och till Sveriges stora tidningar. Vänliga
hälsningar
*******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Trist.. Ni borde skämmas.. Fy på er FHM

https://www.dn.se/ledare/amanda-sokolnicki-strategin-var-tydligen-bra-det-var-svenskarna-som-varproblemet

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

.

Tack
Tack för ers dumma val som ni tagit
Idag dog min mormor och det är just på grund över era dumma val, istället för att spela smarta så hade ni bara
kunnat göra såsom Finland och Norge gjorde och kollat på dem.
Men självklart ville ni spela speciella.
Min mormor dog på grund över dig och folkhälsomyndighetens dumma idiot val Jag vet att du inte ens bryr fig om
det hör mailet men när jag va liten var jag hemlös och fattig utan pappa och den ända som fanns där för mig var min
mormor, mitt livs kärlek. Den personen jag levde för och gjorde allt för. Du dödade vår kärlek och henne också. Jag
vill inget mer än att säga jag hoppas ni känner skam för era dumma val, kan ni inte sköta det rätt så avgå snälla, den
personen jag levde för kommer jag aldrig få se i mitt liv igen Tack Tack folkhälsomyndigheten och tack *******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Hej *******

350 döda i covid i Norge och mer än 7000 i Sverige och du begriper ändå inte att FHM har misslyckats,
misslyckats grovt. Det är riktigt pinsamt att se och höra dig och *******i alla sammanhang där ni skruvar
på er i ansvarsfrågan. Hela tiden felbedömningar och okänsliga för berättigad kritik. Ni inger inget
förtroende 7000 döda och ni drar inga slutsatser. Pinsamt hälsar *******

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

DÖDSTALEN

Nu myser du väl med alla döda man skulle kunna tro att du får bonuspengar på antalet DÖDA
Skickat från min iPhone

Mail-Utlämnande
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ÄR NI EN SAMLING GALNINGAR???

Vad ska man säga???
Dessa idioter till politiker och myndigheter som inte klarar av sina uppdrag. Sverige slår sig alltid för bröstet
och tycker vi är bäst, vi lyssnar aldrig till vad andra länder åstadkommit, ingen ska lära världens största
humanitära stormakt vad som är bäst.
Ta tex FHM, *******upphöjs till skyarna men INGEN varken journalister eller politiker ifrågasätter deras
agerande.
Presskonferenserna liknar ”Pang i bygget” frågorna är patetiska.
Åldringsvården ska väl inte bedriva sjukvård, nu skyller FHM på att åldringsvården inte klarat sitt uppdrag.
HUR I HELVETE HADE DET GÅTT INOM SJUKVÅRDEN OM ALLA GAMLA SOM DÖTT TAGITS
IN PÅ AKUTEN, HAR NI RÄKNAT PÅ DET. Nu lät man dom dö i ÄTTESTUPAN i stället.
NI POLITIKER HAR INDIREKT MÖRDAT VÅRA GAMLA!!!!!!😖😖😖😖😖😖😖
Inte nog med detta vansinne där ingen jävel tar ansvar, nu ska Sverige börja med vaccinationerna, jag
bävar!!!
Regering, FHM samt statsministern gör allt för att svenskarna inte skall inges falska förhoppningar, finns
inget ljus i tunneln!!!!!
VAR BOR JAG???? BOR JAG I AFRIKA???
BOR JAG I EN BANANREPUBLIK??
TROR NI ATT JAG KOMMER FRÅN AFGHANISTAN, IRAK, SOMALIA????
TROR NI ATT VI ÄR SMÅ BARN?????
NI POLITIKER MÅSTE VARA DEN MEST KORKADE YRKESGRUPPEN I VÄRLDEN!!
Ingenting fungerar i Sverige, sjukvård, åldringsvård, skola, polisen, migration, integration mm mm mm,
You name it.
När man ser på Forum på tv, alla dessa byråkrater som sitter och ser intelligenta ut och producerar
INGENTING då förstår man hur illa det är ställt med Sverige.

Gå tillbaka till era jobb och ta ansvar istället!!!
DEN VÄRSTA YRKESGRUPPEN I SVERIGE ÄR JOURNALISTERNA, DESSA HÖGT UTBILDADE
MÄNNISKOR SOM HAR EN PLATTFORM SOM INGA ANDRA MÄNNISKOR HAR MISSBRUKAR
SITT YRKE OCH DET GRÖVSTA. VAD SKA VI MED ER TILL??? NÄR NI SKALL IFRÅGA UT
POLITIKER LIKNAR DET MEST ETT KAFFEREP, SKÄMS UTAV HELVETE.
TA TEX *******SOM HAR TUNNELSEENDE OCH DÄR ENDAST SD OCH DESS VÄLJARE
EXISTERAR. *******ORKAR JAG INTE KOMMENTERA.
ALL HEDER TILL *******, ******* ÄR KLARSYNT OCH SER DET VANLIGT FOLK UPPLEVER.
TACK!!!
SKULLE UTAN VIDARE KUNNA SKRIVA EN BOK OM BANANREPUBLIKEN SVERIGE MEN DÅ
GÅR JAG IN I EN DEPRESSION 😀😀😀😀😀😀😀😀😢
-Med vänlig hälsning
*******

