
- med en oversigt over ét felt.

Søndag den 15. januar 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Lad os forsøge at have ét fokus

NU!

Det er de vildeste afsløringer, som sker lige nu, og det kan være utrolig svært at

holde styr på det hele!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/77274517224818027


Omfanget af korruption og bedrag bliver hele tiden større, og selv om der stadig er

mange, som fuldstændig nægter at indse det, så er de overordnede linjer og

sammenhænge slet ikke til at komme uden om.

Det kan være uoverskueligt at få "connected the dots", hvorfor vi i dette

NUhedsbrev derfor vil forsøge at have fokus på ét felt, og bl.a. komme med et

eksempel på, hvordan EU, P�zer, Twitter-Filerne og censuren hænger sammen og

er forgrenet ind i hinanden.

EU og P�zer

I et NUhedsbrev i december skrev vi om, hvordan bl.a. Medlem af Europa-

Parlamentet Rob Ross sammen med kolleger i Europa-Parlamentet kræver en

undersøgelse af EU-formanden Ursula von der Leyen for hendes hemmeligholdte

aftaler med P�zer.

Rob Ross skriver således i den forgangne uge på Twitter, at EU’s ”COVID-udvalg”

har besluttet at invitere Ursula von der Leyen til en høring i Europa-Parlamentet.

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/12/fbf.one-nuhedsbreve-nuhedsbrev-11.12.2022.pdf
https://twitter.com/Rob_Roos/status/1613459772661006338
https://twitter.com/Rob_Roos/status/1613459772661006338


Politico skriver om det her.

På Twitter svarer Peter McCullough med en opfordring til Rob Ross om at spørge

Ursula von der Leyen om, hvorvidt hun kendte til de 1223 dødsfald, som skete

inden for de første 90 dage af P�zers vaccineudrulning.

P�zer 

De 1223 dødsfald som Peter McCullough henviser til, er fra P�zers egen

bivirkningsrapport, som en amerikansk domstol pålagde P�zer at o�entliggøre med

det samme i stedet for, som P�zer selv ønskede det, at vente 75 år (!!).

Peter McCullough fortæller her, hvordan P�zer inden for 90 dage efter frigivelsen

af deres vaccine vidste, at der var 1223 dødsfald indrapporteret til P�zer af læger

og hospitaler, der mente, at vaccinen var årsagen.

P�zer tilbageholdt altså informationen om disse dødsfald, og P�zer trak heller ikke

produktet ud af markedet.

På dissensMEDIA udgav vi d. 21. juli 2022 en artikel af speciallæge Jeanne Rungby

om P�zer bivirkningsrapportenn.

https://www.politico.eu/article/mep-european-parliament-ursula-von-der-leyen-pfizer-vaccine-contract/?s
https://twitter.com/P_McCulloughMD/status/1613546529876332544
https://twitter.com/P_McCulloughMD/status/1613546529876332544
https://odysee.com/@FBF:b/Peter-McCullough-on-Pfizer:9
https://fbf.one/bivirkningsrapport-efter-covid-19-vacciner/


Ligeledes har dissensMEDIA også skrevet en artikel med en detaljeret beskrivelse

af søgeværktøjer som kan give et overblik over de omfattende P�zer dokumenter.

Allerede i oktober 2021 o�entliggjorde PhD Michael Yeadon en erklæring fra 17.000

læger og videnskabsfolk om, at P�zer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca

og deres aktører har tilbageholdt og bevidst udeladt sikkerhedsoplysninger fra

patienter og læger, som førte til død, og at de derfor straks bør tiltales for

bedrageri. 

Læs hele erklæringen her.

Robert Kennedy Jr. har også talt om P�zer, som vidste, at deres "vacciner"

forårsagede skader og død:

"Der har været �ere dødsfald på 8 måneder, end af alle vacciner

kombineret over de sidste 30 år. 17.000 dødsfald er rapporteret alene i

USA.

"Din chance for at dø af et hjerteanfald fra den vaccine er ifølge P�zers egne

undersøgelser 500 % større, end hvis du er uvaccineret. Så de vidste, at de

ville dræbe en masse mennesker, og de gjorde det alligevel."

Se evt. også dette informative interview som Steve Kirsch har lavet med Robert

Kennedy Jr.

Twitter �lerne

Alt dette skriver ingen medier om!

Ingen!

Den ekstreme censur og selvcensur som medierne har begået fra Dag 1 d. 11.

marts 2020, har uden tvivl kostet liv.

Og hvis de etablerede medier endeligt skriver om det en sjælden gang, så er det

enten for at give indtryk af, at myndighederne har styr på det, eller som f eks her,

hvor de forsøger at begå karaktermord på Michael Yeadon.

I et NUhedsbrev i oktober 2022 beskrev vi nogle eksempler på den korruption, som

foregår i medicinalbranchen deriblandt P�zer. 

I sidste uges NUhedsbrev, skrev vi om Twitter-Filerne, da de

detaljeret dokumenterer, hvordan P�zer bl.a. pressede Twitter til at undertrykke

indlæg, som satte spørgsmålstegn ved Covid-vaccinens e�ekt. Læs evt. artikel her.

https://fbf.one/soegefunktion-for-at-faa-overblik-i-pfizers-uoverskuelige-dokumenter/
https://odysee.com/@FBF:b/PhD-Michael-Yeadon%2C-Tidl.-Vicepr%C3%A6sident-og-forskningschef-hos-Pfizer:f
https://odysee.com/@FBF:b/PhD-Michael-Yeadon%2C-Tidl.-Vicepr%C3%A6sident-og-forskningschef-hos-Pfizer:f
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
https://odysee.com/@FBF:b/Robert-Kennedy-Jr.-On-Pfizer-10.01.2023:c
https://rumble.com/v248udk-steve-kirsch-interviews-robert-f.-kennedy-jr..html
https://www.reuters.com/investigates/special-report/health-coronavirus-vaccines-skeptic/?utm_medium=Social&utm_source=twitter
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/NUhedsbrev-02.10.2022.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/01/fbf.one-nuhedsbreve-nuhedsbrev-08.01.2023.pdf
https://www.twitterfiles.co/archive/
https://thepostmillennial.com/breaking-twitter-was-pressured-by-pfizer-to-suppress-posts-questioning-covid-vax-efficacy-twitter-files?utm_campaign=64501


Censur

D. 10. januar 2023 annoncerede Childrens Health Defense med Robert Kennedy Jr.

i spidsen, at de har anlagt en sag mod Reuters, AP (Associated Press), Washington

Post samt BBC for deres samarbejde med Big Tech-�rmaer om kollektivt at

censurere COVID-relaterede onlinenyheder.

Censuren er stadig et af FBFs største fokuspunkter, og sammen med de advokater,

vi samarbejder med, har vi bl.a. også øje på de internationale sager, som kører.

Vi har stadig lovgivningen på vores side, og FBF har som nogle af de ganske få det

nødvendige mod, strategiske overvejelser samt kompetente samarbejdspartnere til

at hjælpe med få anlagt nødvendige sager.

Det er nødvendigt, at vi hele tiden tænker os grundigt om. Vi bruger lovgivningen,

som den bedst kan bruges, så vi undgår at anlægge sager som koster os 6 - 8 år i

en retssal, for det har vi ikke tiden til. Dette drøftede Malue bl.a. med to af de

advokater, som vi samarbejder med. Se eller gense samtalen her.

Tålmodighed er derfor en dyd!

Ikke kun i forhold til juraen, men også i forhold til alle de mange afsløringer, som

sker lige foran øjnene af os. Vi skal holde ”tungen lige i munden” samt bevare

overblikket og holde følelserne i ro.

Nogle gange kan man tænke, hvorfor det går så umådeligt langsomt med at få

stoppet de ansvarlige, så vanviddet kan få en ende. Det er derfor vigtigt, at vi ikke

alene minder os selv om, at alle disse systemer er ekstremt tunge, men også at

bedraget er så ekstremt absurd.

For hver dag der kommer, er det et nyt NU, som viser os endnu mere end det

forrige. Tålmodighed er et nøgleord ligesom kontinuitet er det.

Ugens citat

"Adoptér Naturens tempo. 
Hendes hemmelighed er tålmodighed"

- Ralph Waldo Emerson -

Som vi skrev i sidste uges NUhedsbrev, er vores arbejde og aktiviteter afhængigt af

medlemskaber. Har du ikke allerede et medlemskab, og vil du støtte FBF, så kan du

gøre det her.

https://childrenshealthdefense.org/defender/lawsuit-trusted-news-initiative-antitrust-first-amendment-censoring-covid-content/
https://odysee.com/@FBF:b/Samtaler-om-Jura---med-menneskerettighedsadvokat-Ola-Tellesb%C3%B8---Adv.-%28H%29%2C-ph.d.-Henrik-K.-Nielsen:5
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/01/fbf.one-nuhedsbreve-nuhedsbrev-08.01.2023.pdf
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


Du er meget velkommen til at dele dette samt tidligere NUhedsbreve, så vi i

fællesskab dermed øger kraften og styrken i vores fælles bevægelse.

Tak for din støtte og opbakning�

Vi kan lige nå at linke til en rapport af speciallæge Jeanne Rungby, som netop

er udgivet på dissensMEDIA. Rapporten afdækker den øgede risiko for

vaccineskader hos unge voksne i alderen 24-34 år. Del den gerne.

Tak at du er her lige NU � 

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
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