Søndag den 7. august 2022

Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Der findes ikke noget mere
vigtigt, end lige NU !

Hvordan har du det, lige NU?

Mere NU end nogensinde før, er lige NU vigtigt.

Alt hvad vi oplever i dag, er skabt i fortiden, uanset om det handler om fortiden
defineret som "i går", eller om det er den som vi italesætter som "flere år". Det vi
tænkte, følte og gjorde "i fortiden", er dermed afgørende for skabelsen af det,
som vi kommer til at opleve i dag. Det betyder dermed også, at det vi tænker,
føler og gør lige NU, er med til at skabe fremtiden.
Universelle naturlove og principper kan være svært for os at forstå - først og
fremmest fordi vi ikke har lært om dem i skolen eller i uddannelsessystemet
generelt, men også fordi konsekvenserne af dem kan være svære "at se" i vores
hverdagsliv.
Når jeg skriver naturlove så er det den nyeste naturvidenskab (kvante- og
metafysik) jeg henviser til. Der er således ikke noget religiøst over det - omend vi
sagtens kan blive enige om, at det er passende at kalde dem for Guddommelige
eller magiske eller hvad vi ellers ønsker at bruge af ord, for det fuldstændigt
unikke samspil der er, imellem alt hvad der er skabt på denne jord.
Men tilbage til det helt videnskabelige, så er der faktisk kun en enkelt naturlov
som vi alle uden undtagelse, kender konsekvenserne af; tyngdeloven.
Tyngdelovens virkning viser sig med det samme, og den er derfor en helt
"naturlig lov" som vi er bevidste om i vores hverdags liv, og derfor har vi
anerkendt dem som en naturlov. Derimod viser effekten af vores brug af de
øvrige naturlove, thermo dynamikken, dualitetsprincipperne etc., sig først "i
fremtiden", hvorfor vi hurtigt kan blive "ofre for livet, andres adfærd, systemet"
eller lignende, når vi ikke kender dem.
Så med mindre vi aktivt har opsøgt den enorme viden om os selv og vores eget
liv, som vi får når vi studere disse lovmæssigheder, så har vi ingen kinamand
chance for at vide, hvordan de påvirker og skaber vores liv.
Noget af det smukkeste ved at kende naturlovene er, at vi netop forstår at vi ikke
er ofre for noget som helst. Det betyder at vi efterfølgende kan øve os på at tage
ansvar for vores egen adfærd ved at blive bevidste om vores tanker og følelser
om det vi oplever, fordi det er det som styrer os lige NU.
OG LIGE DER FINDER VI VORES VÆRDIGHED!
Generelt er det tydeligt i vores samfund i dag, at værdigheden er blevet frarøvet
os som mennesker. Det er sket ved at forhindre os i, at få viden om vores egen
deltagelse i skabelsen af vores liv, og det er fundamentalt afgørende for hele
vores måde at være i verden på. Når vi føler os værdige, bare fordi vi er til, i
hvert NU vi er her, så kan vi aldrig tillade, at det samfund vi er en del af,
behandler os uværdigt - og det gælder i samtlige elementer af det samfund vi
lever i.
Det er præcis alle disse helt konkrete og faktuelle oplevelser af, at vi som
menneskehed igennem så mange år, er blevet behandlet uværdigt af det system
som styrer vores samfund, som vi i FBF er indignerede over.
Det har vi synliggjort i beskrivelsen af vores mission, som vi netop har udgivet på
vores website. Her skriver vi blandt andet følgende:

"Vi er indigneret over denne udvikling hen mod et samfundssystem og et
menneskesyn, hvor mennesket bid for bid fratages de rettigheder, som de er fødte
med. Vi er indigneret over et hykleri, hvor systemet bruger forlorne floskler som
”mennesket i centrum”, mens systemet via manipulation og bedrag gør lige det
modsatte, nemlig strammer skruen og øger kontrollen over dets borgere lige hen over
hovedet på dem."
Vores grundlæggende retfærdighedsfølelse bringer energi til den kraft som vi i
fællesskab skaber lige NU, og det er den kraft som ikke alene holder gang i FBF
som organisation, men det er en kraft som også holder energien høj.
Som vi har tilføjet i vores værdisæt, mener vi, at "mennesket er et unikt sansende
væsen der består af meget mere end kun det fysiske. Vi mener, at mennesket
besidder en værdi alene ved, at vi findes og eksisterer."
Det "mere" end kun det fysiske, er netop energien i alt, som lige NU skaber det vi
kommer til at opleve i fremtiden - en fremtid som vores efterkommere ikke
alene skal leve i, men som vi kræver at de skal leve godt i. Jo stærkere denne
fælles energi er, desto større kraft får den, og desto bedre, mere effektivt og
konstruktivt, kan vi bruge tiden, til at skabe den fremtid som vi alle ønsker for
vores børn.
Og derfor er det så vigtigt, at vi alle sammen er opmærksomme på, hvordan vi
har det lige NU!
Tak fordi du er her. Tak fordi du hjælper os med at blive bedre til at gøre os
umage, og tak fordi du selv er bevist om din egen deltagelse i vores
fælles skabelse af fremtiden lige NU!
Vores NUhedsbrev er inddelt i 3 kategorier som ses nedenstående -

FBF lige NU!

dissensMEDIA lige NU!

Verden lige NU

Dette for at gøre informationerne overskuelige. Tiden vil sikkert vise os, at det kan
gøres endnu bedre, men den som ikke prøver noget, begår heller ingen "miss
takes" :O) Har du tilføjelser, ønsker eller forslag til forbedringer så hører vi gerne
fra dig på info@fbf.one.
Hver uges NUhedsbrev afsluttes med et citat som enten kan henføres til nogle af
ugens emner, eller teamet for selve NUhedsbrevet - for inspiration til at udvide
vores viden, idet det er viden som styrer vores perspektiv, og vores perspektiv
styrer vores adfærd. Denne ugens citat er inspireret netop af et menneske som
forstod at bruge den kraft som ligger i energien af alle ting, og han samarbejde

med universets love til opnåelsen af det han havde fokus på at opnå med bevidst
brug af sig selv.
Må du føle dig inspireret lige NU!
Tak
Malue

FBF lige NU
I denne uge ønsker vi at fremhæve 2 vigtige
punkter:
Vores mission, vision og formål som vi netop
har offentliggjort på vores website.
Indsamling til Ola Tellsesbø, vores
menneskeretsadvokat som har ansvaret for
censur-sagen hos EMD.
Vores mission, vision og formål har været noget, som
vi meget længe har ønsket at kunne prioritere at få
beskrevet. Det er en synliggørelse for vores
medlemmer og medmennesker om hele vores
eksistensberettigelse.
Det har været et stort arbejde, som vi både
i bestyrelsen og med medlemmerne af
generalforsamlingens medlemmer, har haft mange
drøftelser og overvejelser omkring - alene fordi det er
så fundamentalt for forståelsen for hele FBF's virke og
vigtighed.
Og trods vi er mange meget forskellige mennesker,
som kommer forskellige steder fra i vores liv og med
forskellig viden og erfaringer, så har det ikke været
svært at blive enige om den grundlæggende frihedsideologi, som er fundamentet for vores fælles
opfattelse af den tid som vi står midt, hvad vi ønsker i
stedet og hvad der NU er vigtigt at vi samler
kræfterne omkring.
I formidlingen af alt dette, beskriver vi også
baggrunden til stiftelsen af FBF, strategiske
fokuspunkter samt en handlingsplan for de punkter,
som vi arbejder med lige nu.
EMD sagen om censur står også på vores
handlingsplan. Det kommer den til i et godt stykke tid
endnu, og Ola Tellesbø arbejder fortsat på
forberedelsen af sagen, så vi er klar til hele det

juridiske arbejder der ligger foran os, hvis sagen
optages i Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol. I det tilfælde at sagen
ikke skulle optages i EMD, så har vi en plan B klar for
indbringelse af vores klage over censuren til EU's
Menneskerettighedsdomstol.
Vi er derfor langt fra i mål, og er ydmygt
taknemmelige for al den støtte og opbakning som vi
får.
Tak at du vil bidrage.

dissensMEDIA lige NU
På dissensMEDIA har de fortsat fokus på mRNA
indsprøjtningernes skadelige virkninger, og med hele
3 artikler i denne uge, alene om dette vigtige mene,
kan vi får udvidet vores viden.
Den første artikel er en meget detaljeret
bivirkningsrapport udarbejdet af speciallæge Jeanne
Rungby fra Aktive Borgere. Rapporten er lavet for at
informere læger, sundhedspersonale, patienter og
pårørende så de på et oplyst grundlag træffe en
kvalificeret beslutning omkring Covid-19-"vacciner".
Anden artikel omhandler en
ny thailandsk undersøgelse, som specifikt har set på
de fatale hjerte-kar-bivirkninger som patienterne
oplevede efter to sprøjter med mRNA-præparatet
“Corminaty” fra Pfizer.
Tredje og sidste artikel i denne uge er skrevet på
baggrund af en oplysningskampagne til læger og
patienter udarbejdet af Foreningen Aktive Borgere i
samarbejde med foreningen Vaccinationsforum. Der
er alt for mange læger, og sundhedspersonale
generelt, som ikke sørger for at indhente informeret
samtykke fra patienterne, inden "vaccination mod
corona-virus", og samtidig er der mange patienter
som ikke kender deres rettigheder, hvis de oplever
bivirkninger efter indsprøjtningerne. Kampagnen
indeholder 2 forskellige foldere - en folder til læger og
en folder til patienter.
Hjælp meget gerne med at dele disse vigtige
budskaber. Print folderne ud og del dem passende
steder, og/eller del dem i elektronisk form på online
platforme og/eller i kommetarsporet hos de

ansvarlige læger, myndigheder eller andre relevante
steder.
På dissensMEDIA har de altid brug for flere
skribenter. Der er så uendelig mange informationer
som de etablerede medier intet skriver om, så jo flere
til at bidrage, desto bedre. Kan du skrive eller læse
korrektur, eller er du god til at researche eller noget
helt fjerde, så læs her om dine muligheder for at
komme med på holdet.

Verden lige NU
Der er særligt et emne i denne uge som vi ønsker
fokus på: konspirationsteorier og kontrolsystemer –
de 2 emner hænger nemlig sammen!
Både Europakommissionen, World Economic Forum
og World Health Organisation har længe talt om det
de mener er "farlige konspirationsteorier. I denne uge
har Europakommissionen udvidet deres "vejledning"
imod konspirationsteorier, indeholdende en
vejledning om konspirationsteoretikere, i samarbejde
med UNESCO, som indeholder 10 infografikker som
"skal hjælpe borgerne med at identificere, aflive og
modarbejde konspirationsteorier."
Hvis du har læst Carl Henrik Rørbeck's artikel om
emnet, så ved du at der ligger en konspirationsteori
bag 90% af alle alvorlige forbrydelser, og det er
således "en helt naturlig ting, når man står
konfronteret med en mulig forbrydelse".
Så hvorfor er ordet "konspirationsteoretiker"
blevet "Tidens mest benyttede skældsord – og alle
tiders mest indholdsløse" som artiklen henviser til?
Det hænger uløseligt sammen med den strategiske
bekæmpelse af de frihedselskende verdensborgere,
som lige nu kæmper for de medfødte rettigheder som
vi alle har, og som med de forskellige
Menneskerettighedskonventioner, ydermere er
ratificeret dansk lov.
Tidligere i år udgav dissensMEDIA en artikelserie om
statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere
under covid-19:
1. https://fbf.one/afsloering-af-statens-strategiskebekaempelse-af-frihedskaempere-under-covid19-del-1/

2. https://fbf.one/afsloering-af-statens-strategiskebekaempelse-af-frihedskaempere-under-covid19-del-2/
3. https://fbf.one/afsloering-af-statens-strategiskebekaempelse-af-frihedskaempere-under-covid19-del-3/
4. https://fbf.one/afsloering-af-statens-strategiskebekaempelse-af-frihedskaempere-under-covid19-del-4/
5. https://fbf.one/afsloering-af-statens-strategiskebekaempelse-af-frihedskaempere-under-covid19-del-5/
6. https://fbf.one/afsloering-af-statens-strategiskebekaempelse-af-frihedskaempere-under-covid19-del-6/
De såkaldte "konspirationsteoretikere" kæmper
således for vores menneskerettigheder! Og den
eneste måde Agenda 2030 kan gennemføres på, at en
tilintetgørelse af modstanden.
Agenda 2030 - som er UN 17 Verdensmål - kan i sin
enkelthed oversættes til følgende:
Social- og kulstof kreditsystem (kontrol)
Droner, ansigtsgenkendelse og
bevægelsessensorer (mobiltelefoner)
(overvågning for kontrol)
Obligatoriske “vaccinationer” (mRNA Syntetisk
Genterapi)
Rationering af mad og energi
Patent på frø og begrænset adgang til
selvforsyning af mad
Afskaffelse af køn
Forbud mod alternativ medicin og behandlinger
(afhængighed af medicinalindustrien)
Universel grundindkomst for borgere, der
overholder de(n) aktuelle ting/restriktioner
(kontrol)
Kontrolleret fertilitet/reproduktion (affolkning)
Eliminering af kontanter (kontrol)
Rationering af energi og andre naturressourcer
(kontrol)
Afskaffelse af privat ejendom ("du ejer
ingenting, og du vil være glad")
Fjerde industrielle revolution (Big Tech, IoT, AI,
digitale valutaer) (mennesket overflødiggøres)

m.m.
Når først vi har forstået sammenhængene i de
faktuelle forhold, så forstår vi vigtigheden af denne
uges citat !

Ugens citat
"Be like
water"
- Bruce Lee
Denne uges citat henviser ikke alene til den opdatering af vores værdier hvor vi
skriver følgende: "Vi mener, at mennesket er et unikt sansende væsen der består af
meget mere end kun det fysiske. Vi mener, at mennesket besidder en værdi alene ved, at
vi findes og eksisterer."
Citatet henviser også til det "mere" som er den energi vi alle er skabt af, og den
sameksistens vi kan hæve værdien i, når vi forstår at bruge naturens love og os
selv, til alles højeste og fælles bedste.
Det var i sandhed det som Bruce Lee mestrede, og det demonstreres blandt andet
i denne YouTube video.
Tak for din tillid, støtte og opbakning til vores arbejde.
Må du få en dejlig søndag aften.
Team
FBF
NB: Her kan du læse vores første NUhedsbrev 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

