
Søndag den 27. november 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Vi tager den lige én gang til !

UNICEF - for every child
(klik på billedet og se videoen)

Sundhedsstyrelsens propaganda for in�uenzavaccination af vores børn kører

benhårdt. Deres mål er, at 75 procent af de to-seksårige bliver vaccineret mod

in�uenza, men efter over en måned er 13,3 procent blevet vaccineret. Sådan kan vi

læse den 11. november 2022. Kunne det tænkes, at den lave tilslutning til at

vaccinere 2-6 årige er, fordi forældrene aktivt fravælger det??

Dette var det eneste fokus, vi havde i sidste uges
NUhedsbrev. I denne uge går vi lidt tættere på.

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/71695261485762378
https://odysee.com/@FBF:b/UNICEF-Covid-19--vaccine--reklame:0?r=45Lq8jRxyGB5XeB8mN5oAq8NdXHNEArz
https://www.dr.dk/nyheder/indland/faa-boern-er-vaccineret-mod-influenza-nu-skal-ogsaa-vaccinationscentre-i-brug


"Medicinalindustrien er korrupt!"

Peter Gøtzsche var på banen allerede i 2013 med denne udmelding. Hvem lyttede?

Igen i et interview fra 2015 sagde Peter Gøtzsche: ”Der var en gang, hvor man opfandt

ny medicin for at kurere sygdomme. I dag op�nder man nye sygdomme for at få sin

medicin solgt.”

Videre udtaler Gøtzsche: "Og det er ret vigtigt, for medicin er blevet big business, og big

business går nu en gang ud på big money. Det er derfor ikke i medicinalindustriens

interesse, hvis folk skulle gå hen og blive raske."

Så kan det vel ikke siges mere tydeligt!

Hvem lyttede?

Og hvad er der sket siden disse udtalelser?

Covid-19 "vaccine" reklamevideoen fra UNICEF taler sit eget sprog om, hvad der er

sket, for markedsføringen for indkassering af big money er blevet mere ekstrem

end nogensinde før, og de skjuler det ikke engang længere. 

Som var det en dyr og eksklusiv CHANEL reklame, lokker UNICEF vores unge piger

og drenge til at begære skønhed, sex og "high-class" elegance, som UNICEF

åbenbart mener, at børn kan opnå ved at overgive sig til "den attraktive covid-19

"vaccine"".

Det er ikke alene vulgært og perverst at se denne form for markedsføring af

verdenshistoriens største eksperiment på mennesker, det er tillige både uetisk,

amoralsk og falsk markedsføring.

De "eftertragtede dråber" er aldrig blevet testet for deres evne til at stoppe smitte,

hvorfor argumentet, at "lille Ida" kunne slå bedstemor ihjel, ikke var sandt. Det

vidste Allan Randrup Thomsen godt, men han ville ikke "ødelægge begejstringen", og

i øvrigt havde Mette Frederiksen også allerede sagt, at de børn, som havde fået

den eksperimentelle væske, "ikke havde taget skade"!

Det er der, vi er lige NU!

https://nyheder.tv2.dk/sundhed/2013-09-02-haard-kritik-fra-professor-medicinalindustrien-er-korrupt
https://kanal-1.dk/video/tv-planet-13-peter-goetzsche-medicinalindustrien/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/01/randrup-27-december-tv2.mp4
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-08-24-frygt-for-dobbelt-epidemi-til-efteraaret-faar-nu-danmark-til-at-reagere


Tilmed dig fast støttemedlemskab her

Staten og dens “eksperter” propaganderer for
medicinma�aen ved at markedsføre en kunstig og potentielt
farlig stimulering af immunsystemet i vores børn i stedet for

at styrke det medfødte naturlige immunsystem.  

https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


Nedenstående et par eksempler på det pres, som danske forældre udsættes for.

Synes du, at børn skal have ansvaret for voksne og
deres sundhed?



Statsapparatet tordner ned over forældre, og aldrig før har det massive pres været

direkte rettet mod vores børn og unge som nu. Her annonceres med "international

vaccinationsuge", og her er det Jens Lundgren, som i juni 2022 kører

skræmmekampagne om risici for nedlukning, hvis ikke vi vaccinere vores børn mod

in�uenza, alt imens Brostrøm fortsætter kampen for in�uenza vaccination af børn,

og Sundhedsstyrelsen ønsker, at 75% af vores børn mellem 2 og 6 år bliver

vaccineret!

Et bizart show, som styres med psykologiske og følelsesmæssige mekanismer som

hovedværktøj, hvor de såkaldte sundhedsmyndigheder kæmper for at gøre det helt

normalt at vaccinere sit barn mod in�uenza.

Hvad vil "corona-børnene" i fremtiden spørge os om, når de engang kræver svar

på, hvordan det kunne ske, at forældre, myndigheder og læger tydeligvis ikke

havde lært af historien? Og hvad skal vi svare dem? At vi gjorde det bedste, vi

kunne? For er vi nu også sikre på, at det faktisk er tilfældet?

"Fremtidens" in�uenzavaccine udvikles lige NU !

Danske læger er lige nu i gang med at forske mRNA teknologien ind i

in�uenzavaccinerne, og mens biotech analytikeren Karen Kingston her fortæller

om, at medicinalindustrien tilsætter mRNA-teknologi til en bred vifte af produkter

uden at fortælle os om det, annoncerer P�zer deres nye 2-i-1 vaccination, som er

in�uenza og corona "slået sammen" i én væske.

(Link fra Kim Varming's opslag: danske forskere skal teste ny type

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/born-i-hovedstaden-mangler-viden-om-vacciner?publisherId=13559814&releaseId=13620791
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-23-vi-risikerer-nedlukning-hvis-ikke-2-6-aarige-faar-influenzavaccine-siger-lundgren
https://odysee.com/@FBF:b/Brostr%C3%B8m-om-b%C3%B8rnevacc-nov.2022:1
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-06-styrelse-saetter-alle-sejl-til-for-vacciner-mod-influenza-til-boern-men
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-11-13-danske-forskere-skal-teste-ny-type-influenzavaccine
https://www.bitchute.com/video/VQ82yqtbkqsv/
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11386139/Pfizer-announces-two-one-vaccine-Covid-flu.html
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-11-13-danske-forskere-skal-teste-ny-type-influenzavaccine


Stigning i børne-død

med 755% siden EMA

godkendte covid-

"vaccine" til børn

Dødfødsler og

spædbørnsdødelighed

steg i 2021!

Dr. Claire Craig om

P�zer korruption med

kliniske forsøg på små

børn.

Dr. Peter McCullough

om børn der pludselig

dør

in�uenzavaccine)

Man behøver hverken at være immunolog, konspirationsteoretiker eller andet for

at regne ud, at det næste "nye normale" bliver in�uenza vaccination til børn og

unge, udviklet på mRNA teknologien! En teknologi, som vi stadig ikke kender den

fulde konsekvens af, og som i øvrigt med denne nye teknologi ikke kan kaldes for

en "vaccine".

Og for de forældre, som blev ramt af den kollektive sindssyge og overlod deres

børn til verdenshistoriens største eksperiment, er resultatet nu, at én ud af 500

børn er indlagt med "vaccine"-skader, alt imens EU-tilsyn anbefaler brug af

corona"vaccine" helt ned til seks måneder gamle børn!

Lad os sammen kæmpe for en lysere fremtid for vores børn �

Har du tips til redaktionen på dissensMEDIA, anonymt eller ej, kan du altid

kontakte dem på mail her: dissensmedia@protonmail.com

Ønsker du at komme i kontakt med FBF, kan du altid skrive til os på mail her:

info@fbf.one

Ugens citat

"Sørg for, at borgerne informeres
om, at vaccination IKKE er

obligatorisk og at INGEN politisk,
socialt eller på anden måde bliver

https://expose-news.com/2022/10/26/deaths-children-europe-9x-increase-covid-vaccination/
https://expose-news.com/2022/10/26/deaths-children-europe-9x-increase-covid-vaccination/
https://fbf.one/tragedien-fortsaetter-antallet-af-doedfoedsler-og-spaedboernsdoedelighed-steg-i-2021/
https://fbf.one/tragedien-fortsaetter-antallet-af-doedfoedsler-og-spaedboernsdoedelighed-steg-i-2021/
https://rumble.com/v18s66i-bombshell-dr.-clare-craig-exposes-how-pfizer-twisted-their-clinical-trial-d.html
https://rumble.com/v18s66i-bombshell-dr.-clare-craig-exposes-how-pfizer-twisted-their-clinical-trial-d.html
https://www.redvoicemedia.com/2022/11/children-suddenly-dying-its-through-the-roof-dr-peter-mccullough/ref/18/
https://www.redvoicemedia.com/2022/11/children-suddenly-dying-its-through-the-roof-dr-peter-mccullough/ref/18/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-11-13-danske-forskere-skal-teste-ny-type-influenzavaccine
https://dailysceptic.org/2022/10/20/one-in-every-500-small-children-who-receive-the-pfizer-vaccine-are-hospitalised-by-it-study-finds/
https://medwatch.dk/samfund/article14509746.ece
mailto:dissensmedia@protonmail.com
mailto:info@fbf.one


presset til vaccination medmindre de
selv ønsker det." 

- Europarådets resolution 2361 (2021) vedtaget den 27. januar 2021 -

(Link til Europarådets resolution)

Tilmed dig fast støttemedlemskab her

Sammen er vi stærkest �

Må du få en dejlig søndag.

Team FBF �

NB: Du er velkommen til at dele både dette og tidligere udgivne NUhedsbreve i

webversion.

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

https://pace.coe.int/en/files/29004/html
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


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

mailto:info@fbf.one
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/71695261485762378
https://www.mailerlite.com/

