Søndag den 2. oktober 2022

Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Vi skal forstå det NU !

Big Pharma begår kriminalitet, og
det skal stoppes NU!

Særudgave

I dette NUhedsbrev vil vi fokusere på én ting, der er foregået i den forgangne uge;
Pressekonferencen med Dr. Aseen Malhotra. Her blev præsenteret det netop
udgivne Peer-Reviewed studie i 2 dele (del 1 + del 2).
Derfor er denne uges NUhedsbrev en særudgave, hvor temaet i vores normale 3
hovedområder, omhandler det samme; eksempler på korruptionen i
medicinalindustrien.
Men først lige en kort information om FreeZone - vores nye online platform for
FBF støttemedlemmer.
Som annonceret i sidste uges NUhedsbrev optimerer vi indholdet af FBF
støttemedlemskab, så du fremover får FreeZone som online-platform til at kunne
kommunikere med ligesindede, fri for censur, algoritmer, "shadowbanning",
begrænsning og tyveri af dine private informationer.
Det billigste FBF støttemedlemskab ændres derfor fra kr. 30,- til kr.60,- men ALLE,
som allerede har et medlemskab til kr. 30,- fortsætter naturligvis til denne pris inkl.
adgang til FreeZone.
Vores webudvikler melder desværre om en kort forsinkelse grundet udfordringer
med teknikken, så du har 1 uge mere til at tegne et støttemedlemskab til kr.30,-.
Vi glæder os rigtig meget til at åbne op for FreeZone, for vi har arbejdet på det i
over 1 år efterhånden - nu trænger det til at blive vist for verden, hvor det skal
bruges til det formål, som det er bygget til 😊

Vi ønsker i denne særudgave af NUhedsbrevet at have særligt fokus på del 2 af Dr.
Aseem Malhoras studie, som han præsenterede på ugens pressekonference. Her
konkluderer han, at "Big Pharma ofte begår virksomhedskriminalitet, og det skal
stoppes."
dissensMEDIA var med på pressekonferencen - det kom der denne artikel ud af Speciallæge Jeanne Rungby deltog også på pressekonferencen og skrev
efterfølgende denne kommentar.
På den 2 timer lange pressekonference blev nedenstående tabel blandt andet
præsenteret. Den viser andelen af penge fra medicinindustrien til de respektive

landes lægemiddelagenturer, hvis fornemmeste opgave er at godkende og
overvåge de lægemidler, som tilbydes verdens borgere - info fra artikel i BMJ.

Når vi ser på EMA, som skulle varetage europæiske borgeres interesser, så er
andelen af penge, der kommer fra medicinalindustrien 89% ! Det kræver ikke det
sorte bælte i hverken matematik eller psykologi for at regne ud, at
beslutningstagerne i EMA befinder sig midt i en interessekonflikt, når de har
magten til at varetage deres sponsorers interesse. EMA som øvrigt netop har
anbefalet standard markedsføringstilladelser for Comirnaty og Spikevax COVID-19
vacciner.
Mange danskere tror, at det, som foregår i udlandet, ikke får nogen påvirkning på
os i Danmark, men intet kunne være mere forkert.
EMA og FDA har så tætte bånd, at det er næsten sikkert som amen i kirken, at når
først FDA har godkendt et lægemiddel på det amerikanske marked, så bliver det
også godkendt af EMA for det europæiske marked - læs blandt andet
nedenstående:
"I forbindelse med COVID-19-pandemien har EF, EMA og FDA yderligere
intensiveret deres samarbejde gennem regelmæssig interaktion..."
"FDA fuldender samarbejdsaftale med EU – medicinalfirmaer kan se frem til
mindre bøvl"

Danskerne er håbløst naive og autoritetstro
De fleste tror, at korruption er noget med kuverter fyldt med penge, som bliver
udleveret i mørke gyder eller på skumle parkeringspladser, men intet kunne være
mere forkert. Dette har Carl Henrik Rørbeck tidligere beskrevet i 2 åbne breve til
Transparency International her og her. Når stærke etiske og moralske principper
skrider i en virksomhed, fordi interessen for at tjene penge er større end

menneskelig ordentlighed, så bliver kulturen i virksomheden/organisationen
derefter, og det påvirker beslutningstagere, som har en effekt på de ansatte i en
virksomhed.
Så er vi i Danmark blevet tvunget til at lade os selv og vores børn - uanset alder indsprøjte med eksperimentelle væsker? "Nej, vi har ingen tvang i Danmark" vil
mange sige, men tvang er mange ting. Tvang er også det pres, som mange har
oplevet igennem de sidste 2 1/2 år. Frygten for at miste sit arbejde, at blive
udelukket fra samfundet og udskammet og ikke mindst de unges frygt for ikke at
kunne komme med på studieturen har været årsagen til, at mange har ladet sig
"vaccinere" - de fleste uden overhovedet at være klar over, at det er et gigantisk
eksperiment de har deltaget i.
Vi har tidligere set det med Gardasil HPV vaccinen, produceret af medicinalfirmaet
Merck, som den dag i dag med psykologisk manipulation stadig får tusindvis af
unge mennesker og voksne til at tage en indsprøjtning med en væske, som var
godkendt ud fra forhold, som mildest talt var videnskabeligt uredelige. Alligevel
har ingen nogensinde krævet, at Merck skulle trække sit produkt tilbage. De HPV
vaccineskadede unge mænd og kvinder er blevet ladt i stikken præcis, som vi ser
det nu med alle ofrene for covid-19 mRNA injektionerne.
Childrens Health Defense har netop annonceret at de har anlagt en sag mod
Merck for dødsfaldet af en 13-årig amerikansk dreng, som blev svært syg efter HPV
vaccinen, men det kræver stærke kræfter, når man går op imod
medicinalindustrien.
Vi har samlet en liste med links, som du selv kan undersøge nærmere:
Merck erstatningsforlig $ 4,85 milliarder dollars:
40-50.000 amerikanere mistede livet af Vioxx – et smertestillende produkt
Pfizer svindelforlig $ 1.195 milliarder dollars:
Det største svindelforlig i medicinalvirksomheders retssagshistorie.
Pfizer Covid-19"-vaccinen" - Australien:
Australien godkender "vaccinen" til børn mellem 6 mdr. og 5 år
Mere end 1000 Peer-reviewed studier om vaccineskader:
https://community.covidvaccineinjuries.com/compilation-peer-reviewed-medicalpapers-of-covid-vaccine-injuries/
Tidligere Pfizer medarbejder om korruption:
Brook Jackson havde ansvar for tilsynet med de kliniske forsøg med Covid"vaccinen" taler ud om den forfærdelige korruption.
Korruption med Pfizers kliniske forsøg:
Dr. Claire Craig, afslører den fuldstændige korruption inden for Pfizers kliniske
forsøg med små og meget små børn
Pfizers trækker sig fra at vidne:
Albert Bourla aflyser aftale om at vidne for EU-parlamentets COVID-panel
Von der Leyen:
Direkte involveret i vaccineaftale med Pfizer

EU Kommissionen underskrev kontrakter til €71 mia.:
952 millioner doser var blevet leveret til EU-medlem
stater - flertallet fra Pfizer/BioNTech
Interviews med Prof. Peter C. Gøtzsche:
- Receptpligtig medicin er den tredje hyppigste dødsårsag
- Medicinalindustrien opfinder sygdomme for at sælge medicin

Der foregår uhørte ting bag kulisserne
Så mens man i Skotland har besluttet at undersøge stigningen af babydød, er
Pfizer "vaccinen" blevet godkendt i Australien til børn mellem 6 mdr. og 5 år - 2
absolut modsættende beslutninger om det samme præparat fra den samme
producent, hvilket - efter vores overbevisning - blandt mange andre faktorer er
årsagen til, at det er så svært for mange, at se sammenhængene mellem de ting,
der foregår, fordi det hele sker bag kulisserne.
Det kræver noget ekstraordinært - ikke kun af os som verdensborgere - men også
af dem, som vi har brug for står frem og bruger deres magt, position i industrien,
politik eller, hvor de ellers befinder sig, for selvfølgelig er der gode mennesker på
topposter, som har muligheden for at stoppe vanviddet.
Imens bliver vi alle udfordret til at være opmærksomme på, hvad vi giver vores
fokus - hvilket Malue talte om på en Facebook live i går (lørdag) morges - se den
her på Odysee.

Ugens citat
"The greatest enemy of knowledge is
not ignorance, it is the illusion of
knowledge."
- Stephen Hawking -

Del gerne dette og tidligere NUhedsbreve, så vi i fællesskab kan sprede
budskaberne og sammen øge kraften og styrken i vores fælles bevægelse.

Tak for din støtte og opbakning 🙏
Tak at du er lige her og handler lige NU 💜
Må du få en dejlig søndag aften.

Team FBF 🌱
NB: Her kan du læse tidligere udgivne NUhedsbreve i webversion.

FBF dokumenter

dissensMEDIA

Støt vores arbejde

Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6
1303 Copenhagen K
Denmark
info@fbf.one

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig vores
nyhedsbrev på vores website
Afmeld

