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Tuesday, November 3. 2020
World Freedom Alliance
I helgen hölls dels en större demonstration i Kungsträdgården mot de människofientliga
åtgärderna och förhindrandet av användning av tillgänglig kunskap, och dels den första
presskonferensen för The World Freedom Alliance.
Ur min beskrivning från den senare video-kopian med "First Press Conference of The World
Freedom Alliance, an important movement fighting for our rights":
Panel, left to right:
1. Dr. Mohammed Adil, chairman of The World Doctor Alliance (https://acu2020.org/),
and now established another public platform, The World Freedom Alliance.
2. Mads Palsvig, treasurer for The World Freedom Alliance.
3. Fiona Heine (spelling? possibly Heinen), General Secretary of The World Freedom
Alliance.
4. Professor Dolores Cahill, president of The World Freedom Alliance. Not present, but
announced by Professor Dolores Cahill, Dr. Heiko Schöning, vice president of The
World Freedom Alliance.
5. Maneka Helleberg, chairman of The World Freedom Alliance.
6. Barrister Martin Byrne, Legal adviser to The World Freedom Alliance.
7. Dr. Mikael Nordfors, in charge of the part of the website for liquid democracy, where
you combine expertise and democracy.

Som professor Dolores Cahill sa i presskonferensen, eftersom skadorna kan komma flera
generationer efteråt så måste även Notice of Liability för orderlydare avse flera generationer
efter den som ställs inför detta Notice, dvs den som ställs inför Notice tar på sig arvssynd för
många generationer efterkommande framåt. Jag förstår faktiskt begreppet arvssynd nu, det är
lagligt korrekt då skadan kommer generationer senare så måste även kompensationen göra
det. Eller som jag själv i dag tweetat, Obedience isn't free. It can cost for generations. When
asked to obey the unconscionable, have some Notice of Liability prepared where you
CONDITIONALLY agree to obey if the one giving the order for him/her & his/her posterity
take on the Liability for all generations of harm.

Det behövs alltså skapas lagstrukturer som inte förut funnits för att hantera dessa brott.
Skador som påverkar många generationer har i existerande rättsstruktur ingen mekanism för
kompensation, och inte ens i nuvarande generation går det i flertalet existerande
rättsstrukturer att få kompensation. Det är oerhört allvarligt det som sker. Vanligt folk har
ännu inte fattat hur stort det är, inte ens särskilt många av de som vanligen är kritiska till
makten. "The public has not even begun to understand the seriousness of what is happening.
Many, perhaps most of them don't care, & won't care until it is too late. They feel that the end
justifies the means, the motto of every totalitarian government which has ever been" — Lord
Sumption.
Presskonferensen finns bl.a. på dessa alternativa länkar:
https://www.brighteon.com/6783919e-192f-4882-9f85-06616016975f…
https://www.bitchute.com/video/2OqbFA4GVIH5…

Den föregående demonstrationen "STÅ UPP för frihet & sanning, Lördagen 31:a oktober, kl
12:00, Kungsträdgården, Stockholm" finns bl.a. på följande länk: (Ännu ej färdigprocessad
på BitChute vid denna publicering, så besök igen senare om ännu ej uppe.)
https://www.bitchute.com/video/zT8ZdoOORL1b/… 4 november 23:00 är BitChute ännu inte
uppe, därför nu utlagd på: https://www.brighteon.com/513d51c5-d024-41b8-9199f2953b68ebf7…
Beskrivning av demonstrationen från inbjudan:
STÅ UPP
för frihet & sanning
Lördagen 31:a oktober, kl 12:00
Kungsträdgården, Stockholm
Tillsammans med talare från World Doctors Alliance, erkända professorer och doktorer står vi
upp för liv, valfrihet och sanning och våra grundläggande fri och rättigheter.
Professor Dolores Cahill
Dr. Mikael Nordfors
Dr. Heiko Schöning
Dr. Mohammed Adil
Maneka Helleberg - Grundare av Peoples court
Lögnerna om Covid-19:
- Alla former av lock-down måste avslutas
- Vetenskapligt beprövade läkemedel ska ges till sjuka
- Alla covid-19 dödsfall ska utredas på nytt

Ole Dammegård håller ett inspirerande anförande någonstans mitt i och MYCKET
INTRESSANT FRÅN c:a 2 h 42 m (till slutet, 3 minuter senare, 02:44:53.54) av Dolores
Cahill, och även tidigare talare, den jurist som hjälpt henne med de legala attackerna på
henne. Går verkligen på kärnan i lösningarna.
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