
Hop ud af "kassen" � Du behøver

ikke længere "at passe ind" ��

Søndag den 28. august 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Fit out ����������� NU !
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Der �ndes uanede mængder af materiale om mennesket - fysiologisk,

følelsesmæssigt, energetisk og psykologisk - blot for at nævne nogle. 

I den psykologiske forståelse om os selv som mennesker er

masseformation som gruppedynamik en af de mest kraftfulde, og det er

netop den masseformation, som har resulteret i den absurde misbrug af

lige præcis dén mekanisme, som gør, at der stadig er så mange, som ikke

har gennemskuet de gigantiske løgne og bedrag, som vi alle udsættes

for. 

Manipulation, propaganda og "PSYOPS" (psychological operations) sker i

en tiltagende lind strøm, og det hele bliver mere og mere bizart at være

vidne til. Det er en sandhed, som er gældende på mange forskellige

fronter, og i et omfang, som vi slet ikke begriber.

Det kan derfor være en stort trøst at vide, at vi netop ikke skal at "passe

ind i kassen længere" - faktisk er det nødvendigt, at vi fuldstændig hopper

ud af kassen - og jo mere vi gør det, desto mere bliver vi modvægt til

masseformationen. 

Det er den viden, vi kan få om os selv og vores natur, som er vigtig at vi

tilegner os, så vores muligheder for netop at kunne hoppe ud, forøges

LIGE NU ! 

Lyt her til Mattias Desmet - professor i klinisk psykologi ved Gent

Universitet, som er doktor i �loso�psykologiske videnskaber og har en

kandidatgrad i statistik - fortælle om masseformation og vigtigheden i, at

vi alle bidrager, så godt vi kan, til fortsat at være den nødvendige

modvægt.



FBF lige NU

Denne uge har været fuldt booket af den strategiske

planlægning for "projekt dissensMEDIA", som vi skrev

om i sidste uges NUhedsbrev. Der er �ere af Jer,

som har skrevet til os og vist interesse heri - og det

forstår vi godt! For ikke alene er det et fantastisk

projekt, vi har gang i, det er også af afgørende

betydning, at "nogen gør noget" ved manglen

på journalistisk kvalitet! 

FBF GØR NOGET! OG VI GØR DET P***E GODT!��
Så snart, vi er klar til at o�entliggøre projektet med

�ere detaljer end dem, vi allerede har løftet sløret for,

så bliver det i NUhedsbrevet �

Dernæst arbejder vi benhårdt på 3 store dokumenter,

som vi o�entliggør, så alle kan se dem, i et

Har du tilføjelser, ønsker eller forslag til forbedringer så hører vi gerne fra dig på

info@fbf.one.

Vi håber ligeledes, at vores afsluttende citat, som enten kan henføres til nogle af

ugens emner eller teamet for selve NUhedsbrevet, er til din inspiration lige NU !

Tak at du er lige her, lige NU � 

Team FBF
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ekstraordinært NUhedsbrev i den kommende uge. 

dissensMEDIA lige NU

Klimaet fylder meget - i mere end en forstand - og det

optager skribenterne på dissens. 

Som den seneste artikel fortæller så er

klimadebatten, ligesom så mange andre emner for

tiden, stærkt politiseret", og med hjælp fra endnu en

video, bliver en lang række af de ”sandheder” om

klimaet, som �orerer og som i virkeligheden er

uvidenskabelige myter, a�ivet i denne artikel. Det

er professor emeritus Johannes Krüger, du ser i det

45 minutter lange foredrag i artiklen. 

Find artiklen om tre årtiers ”klimasandheder”, som

trækkes væk på 3 kvarter!

Du er stadig meget velkommen til at

kontakte dissensMEDIA, hvis du har lyst til at høre

mere om, hvordan du kan blive skribent. Der er så

uendelig mange informationer, som de etablerede

medier intet skriver om, så jo �ere 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

Den 20. august blev 75 året for Nuremberg-"koden"

fejret. Vera Sharav, Holocaust-overlever og

grundlægger af Alliance for Human Research

Protection, holdt i den forbindelse en tale, som skal

have hele pladsen i denne uges Verden lige NU! 

Det, som Vera Sharay taler om, er grundlæggende

det, som hele verden oplever LIGE NU. 

Se både tale og transskription af talen lige

her: https://childrenshealthdefense...
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"Det grundlæggende værktøj til brug for
virkelighedsmanipulation er manipulationen af
ord. Hvis du kan styre ords betydning, så kan du
kontrollere de mennesker, der skal bruge dem.”

- Philip Dick -

Tak for din tillid, støtte og opbakning til vores arbejde. 

Må du få en dejlig søndag aften.

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
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