Søndag den 16. oktober 2022

Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Lige NU lytter vi til alt det, De
ikke siger ...

... det fortæller nemlig langt mere
end det, De siger !

Vi har SÅ meget fokus på det kommende valg! Uanset hvor vi kikker hen på
sociale medier, i nyhederne etc., så ser vi politikernes sædvanlige, uværdige jagt
efter befolkningens stemme. De har fokus på "detaljer", som i det store billede er
fuldstændig ligegyldige, når vi lige NU oplever, hvordan det globalistiske,
teknokratiske tyranni konsekvent presses ned over os og luskes ind ad bagdøren,
således at de fleste borgere ikke opdager, hvad der egentlig foregår.
Lusket ind ad bagdøren blev i den grad Epidemiloven og sammen med den nogle
bemyndigelsesbestemmelser, som fuldstændig tilsidesætter den parlamentariske
kontrol, som der normalt er i Folketinget. Når en minister har bemyndigelse til at
bruge en bestemmelse i en lov uden at informere resten af Folketinget, står døren
til misbrug på vid gab, for så er der overhovedet ingen kontrol med ministerens
forvaltning af sin magt.
Epidemiloven er fyldt med sådanne bemyndigelsesbestemmelser - fuldstændig
som Terrorpakke 1 og 2 også er det.
Skribent på dissensMEDIA, Maria Blume nævner bl.a. epidemiloven i sin nyeste
artikel SSI misbruger praktiserende lægers autorisations-ID, hvori hun beskriver en
case, som illustrerer, hvordan vi som borgere i dette land på ingen måde kan føle
os sikre på, at vores personlige data er beskyttet.
Vi gør med artiklen opmærksom på de korrupte systemer, som styrer vores
personlige data, og som INGEN politikere italesætter med så meget som et eneste
ord!
Det kan være svært at få overblik over disse borgerskadelige systemer, deres
kompleksitet og den indbyggede korruption, men det skal ikke afholde os fra at
forsøge - hvilket Malue gjorde i en Facebook live den 12.10.2022, hvor hun bl.a.
forklarer, hvorfor og hvordan vi demonstrerer vores mistillid til hele det politiske
system ved at brænde vores valgkort ifm. en fredelig happening den 1.11.2022.
Mere om det senere. Her et link til de 2 videoer som Malue omtaler i sin livevideo kontrol-pyramiden + George W. Bush.

Den, som aldrig begynder, kommer aldrig i mål 💪
Dette gælder alle former for ønsker, forandringer og drømme. Ønsket om en
censurfri kommunikationsplatform til vores medlemmer blev igangsat for mere
end 1 år siden - FreeZone, et meget stort projekt, som vi næsten er i mål med. Vi
skynder os alt, hvad vi kan og hepper på webudvikleren. Du har derfor stadig tid til
at tegne et støttemedlemskab til kr.30,-. Læs evt. i tidligere NUhedsbrev om
FreeZone.
Tid har du også stadig, hvis du ikke allerede har downloadet Carl Henrik Rørbecks
bog Mordet på Demokratiet - som pdf-fil. En gratis gave til dig - kun i oktober. Den
fysiske bog kan også købes her.
Team FBF 🌱

FBF lige NU !
Skandalesagerne i SSI
Til dette NUhedsbrev har vi indsamlet en del materiale om nogle af alle de
skandalesager, der er foregået, og som fortsat foregår i SSI. Vi har overdraget
materialet til redaktionen på dissensMEDIA, så de kan skrive en artikel om det.
Lige NU får du - indtil artiklen foreligger - en liste med links til nogle af de sager,
der har været igennem tiden, og som viser os, at vi som borgere i dette land på
ingen måde er sikret vores data, vores sundhed eller vores digitale sikkerhed med
vores DNA og personlige oplysninger.
Abevirus i poliovaccinerne i 60’erne årsag til visse kræftformer
Underskud på 1,3-1,8 milliarder ved vaccinesalg til Saudi-Arabien
Datahullerne i danskernes persondata stiger fortsat siden 2003
Millioner af danskeres sundhedsdata sendes ukrypteret
10 millioner blod- og vævsprøver anvendt ulovligt i 6 år
Købte podepinde uden udbud for 3,9 milliarder kroner i strid med lovlig
praksis + her i Politikken (dog bag betalingsmur)
Statens Serum Institut snyder sig til danskernes DNA-materiale med ”passivt
informeret samtykke”
Kæmpe brøler fra SSI medførte udskamning af minkavlere
Millioner af danskeres sundhedsoplysninger endte i forkerte hænder
SSI har i årevis sendt blodprøver fra i alt 172 gravide danske kvinder til USA
uden at have styr på datasikkerheden
Kammeradvokaten dumper datasikkerheden i syv SSI-projekter
Direktør i seruminstitut er fritaget for tjeneste
SSI har brudt regler om databeskyttelse – med hjælp fra Sundheds- og
ældreministeriet
Tidligere SSi-direktør's forskning var i strid med loven (Kammeradvokatens
undersøgelse af sagen kostede danske skatteborgere 10 millioner kr.! - og
Venstre mener i øvrigt at Kammeradvokaten er inhabil i sagen - sikken en
redelighed!)
En fritaget direktør og en topforsker er under mistanke - forstå den mulige
skandale i Statens Serum Institut
Den sidste artikel, vi vil linke til, har ikke specifikt noget med SSI at gøre, men den
giver et overblik over, hvordan staten skalter og valter med vores persondata:
Kontroversielt forslag om sundhedsdata: Staten vil give dine data til medikogiganter

Hvorfor har ikke en eneste politiker fokus på danskernes sikkerhed og
rettigheder her i valgkampen ?
Vi ikke bare undrer os, vi stiller hele tiden spørgsmål til politikerne på sociale
medier, og vi presser dem og afkræver dem svar! Hjælp med at gøre det samme og
del disse links til venner og familie og på politikernes profiler på sociale platforme.

Lad os sammen skabe et kor, der synger om frihed, rettigheder og
værdighed så højt, at det runger ud i Universet!
Tak, at du er lige HER og handler lige NU 💜

dissensMEDIA lige NU !
Korruption, interessekonflikt, inhabilitet, dobbeltrolle, egeninteresse,
magtmisbrug. ”Kært” barn har mange navne !
På dissensMEDIA har vi startet en artikelserie om "ulve i fåreklæder". Den har fået
et nyt "medlem", nemlig Bill Gates. Hvilke af ovenstående ”betegnelser”, du vil
sætte på dette "nye medlem", bliver du måske klogere på, når du har læst artiklen
- og ny er Bill Gates heller ikke, for han figurerer jo overalt i de inderkredse, hvor
magten er - hvilket du kan læse om i tidligere artikel her
Denne magt presses ned over hovederne på os, blandt andet med det skandaløse
MitID. I sidste uges NUhedsbrev delte vi en artikel om problemet, og artiklen er lige
NU blevet opdateret med diverse links - læs "En hverdag uden MitID" og få gode og
brugbare tips.
Svindel og korruption beskrives også i ovennævnte artikel, hvor der sættes spot på,
hvordan MitID bruges til at underminere videnskabelige og lovgivningsmæssige
rammer i forbindelse med indførelsen af risikable covid-19-injektioner på
markedet.
Carl Henrik Rørbeck har tidligere skrevet 2 åbne breve til Transparency
International, som har fokus på de forskellige steder i det danske samfund, hvor
korruption finder sted - Brev nr. 1 og Brev nr. 2.
Husk, at du på dissensMEDIA kan bruge søgefunktionen eller klikke på
emnefelterne. Her finder du et utal af artikler med faktuel information, statistisk
materiale og videnskabelig dokumentation fra nogle af alle de læger og fagkyndige,
som fortsat censureres.

Har du tips, anonymt eller ej, kan du altid kontakte
dissensMEDIA på mail her: dissensmedia@protonmail.com

Verden lige NU !
Korruption er også, hvad nogle modige medlemmer af EU-kommissionen er ved at
afsløre. I den forgangne uge har bølgerne gået højt på blandt andet Twitter, hvor
disse medlemmer af kommissionen har udstillet både Pfizers manglende
videnskabelige undersøgelse af, om "vaccinerne" overhovedet forhindrer smitte
samt Ursula von der Leyen's rolle i købet af "falske vacciner mod COVID-19".
Nedenfor er der link til en video med Mislav Kolakusic, medlem af EUkommissionen, som udtaler:
"EU-Kommissionen bør øjeblikkeligt opsige kontrakter om nye doser af falske vacciner
mod COVID-19 og kræve tilbagebetaling af de 2,5 milliarder euro, der hidtil er betalt.
Alle, der løj om, at vacciner forhindrer spredning af virussen, skal holdes ansvarlige."

Mislav Kolakusic MEP

LINK TIL VIDEO

Rob Ross, medlem af EU-kommissionen, taler i nedenstående video om "the biggest
lie of the last 100 years".
Rob Ross taler om Pfizer-direktøren, som indrømmer i COVID-høringen, at "vaccinen
aldrig blev testet for at forhindre smitte."
"Bliv vaccineret for andre" var hele tiden en løgn. Det eneste formål med COVID-passet
var at tvinge folk til at blive vaccineret."

Rob Ross MEP

LINK TIL VIDEO

Verden over er afsløringerne af historiens største bedrag ved at bryde igennem.
Frugterne af tusindvis og atter tusindvis af menneskers fælles indsats for vores
fælles sag er ved at komme frem.
TAK at du er her og bidrager med alt, hvad du kan.

Ugens citat
"Demokrati: regering AF folket,
GENNEM folket og FOR folket"
- Abraham Lincoln -

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

Af ❤️TAK for din støtte og donation til vores arbejde,
som vi fortsat har brug for 🙏
Må du få en dejlig søndag.
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

