
Alt er altid godt - for ellers ville det

være anderledes lige NU!
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"Intet er tilbage uden NU"

Alt er godt lige NU !
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For de morgenfriske sendte Malue live fra Facebook, mens mange stadig lå og sov,

denne tidlig morgen video med smuk solopgang. Den indeholder bl.a. en tak for

jeres hilsener og re�eksioner over FBFs udfordringer lige NU.

”TAK for Jeres hilsener” 

Det er vigtigt for os at sige Jer alle tak for de mange varme hilsener, vi har fået til

Carl Henrik Rørbeck. Vi giver dem løbende videre til ham, og han bliver hver gang

meget rørt.

”Vi fortsætter med at gøre os umage og gøre det, så godt vi kan”

Nu hvor vi er en mindre, må vi gøre os ekstra umage for at videreføre vores

arbejde. Den kendte canadiske professor i psykologi, Jordan Peterson, sætter i

denne 20 min video (Discipline yourself) ord på, hvad det vil sige at gøre sig

umage, udøve selvdisciplin, og på, hvilken læring kriser og udfordringer kan være

for os alle.

”Livserfaring fortæller os, at alting er altid godt, hvis vi vælger at se på det på

den måde”

I FBF har vi en overbevisning om, at Universets timing altid er den rette, og derfor

at ”alt er godt”. Det er et motto, vi bruger dagligt, og det giver ikke alene ro i sindet,

håb og kampgejst, det giver også god energi.

Og god energi får man også ved at lytte til Chief 1 & Thomas Buttenschøn Alt er

godt

"Kom i vores retning"

Vil du hjælpe til i administration, på dissensMEDIA eller andet, så skriv os en

mail på info@fbf.one. Fortæl lidt om dig selv, hvad du gerne vil hjælpe til

med, og hvorfor du gerne vil hjælpe.

Vil du støtte med et bidrag – stort, lille eller et fast beløb om måneden – så er

der link nederst i dette NUhedsbrev.

Vil du støtte med dine evner – hvad end de måtte være – så er der brug for

dig i vores lokalgrupper - læs mere under FBF lige NU!

Har du tilføjelser, ønsker eller forslag til forbedringer, så hører vi ligeledes

gerne fra dig, på info@fbf.one.

Ugens citat opfordrer til at skabe bevidsthed om de forpligtelser, som vi alle har -

både personligt og i denne fælles indsat for vores efterkommeres fremtid - og det

er i disciplineringen af udøvelsen af disse forpligtelser, at vores mål kan nåes. Uden

handling, er det blot ord.

Tak at du er lige her, og handler lige NU �

Team FBF

https://odysee.com/@FBF:b/Facebooklive-17.09.2022:1
https://www.youtube.com/watch?v=rhjiANJVR6g
https://www.youtube.com/watch?v=E3ZOb5WozVo
mailto:info@fbf.one.
mailto:info@fbf.one.


FBF lige NU !

Vi har længe haft fokus på at samle vores medmennesker i vores lokalgrupper. Alt

for mange er stadig ikke klar over, at FBF eksisterer, og jo mere censuren raser, jo

�ere bliver forhindret i at �nde os (eller andre grupper / organisationer).

Derfor er vores teamledere meget engagerede i at arrangere forskellige

sammenkomster, så de lokale gruppemedlemmer kan mødes. Der er så uendeligt

mange fordele i at være en del af et fællesskab, og INGEN behøver at være alene!

I den forgangne uge var der blandt andet et arrangement i vores Sønderjyllands

gruppe, og det var en stor succes, hvor 20 ligesindede mødtes.

Der er så mange resurser alle steder, og har du tid og lyst til at deltage mere aktivt

lokalt, så skriv til os på info@fbf.one. Der er altid brug for �ere kræfter, for jo �ere

vi er, desto bedre løfter vi i fællesskab.

Lige nu, er den største aktivitet på Facebook, men vi har også lokalgrupperne på

Telegram. Derudover er vi på Telegram her: 

FBF Chat https://t.me/FBFChat

FBF – Nyt https://t.me/fbfnyt

Og på Signal her:  

https://signal.group/#CjQKIH_H89YFboWlUPMOPE_H6ERf1aDeSNCT1Za0POq_X_N5E

hBZipvXYCqcKSeRAMP25aa2

Og lige en sidste ting om FBF lige NU; Fik du set vores nye webshop?  �

dissensMEDIA lige NU !

De fortsætter både stilen og kvaliteten på dissens! Det er et virkelig sejt team, hvor

alle hjælper til med det, de kan og bakker op om hinanden. 

Vi vil gerne fremhæve de mange forskellige �yers, som deles i artikler om bestemte

emner på dissensMEDIA.

Der er �yers om alt lige fra opfordring til at bruge kontanter, til oplysning om

ansvar som lægerne har, patientrettigheder med meget mere.

https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/lokalt/
mailto:info@fbf.one.
https://t.me/FBFChat
https://t.me/fbfnyt
https://signal.group/#CjQKIH_H89YFboWlUPMOPE_H6ERf1aDeSNCT1Za0POq_X_N5EhBZipvXYCqcKSeRAMP25aa2
https://fbf.one/butik/


Nedenstående er en liste med link til forskellige �yers:

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/08/Dit-ansvar-som-laege-

enkeltsider.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/08/Kend-dine-vaccine-rettigheder2-

enkeltsider.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Dansk-Flyer.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Jeg-betalte-kontant-i-dag-af-en-

grund-1.pdf

https://fbf.one/wp-

content/uploads/2022/08/Fem_sandheder_du_ikke_vidste_om_klimaet-bokse-

1.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/11/Masser-at-undersoegelser-viser-

at-mundbind-skader-nu-ogsaa-med-ka�e�lter.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Covid-19-vaccinerne-er-usikre-

og-dermed-ulovlige.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Covid-19-vaccinerne-er-usikre-

og-dermed-ulovlige-2-sider-2.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Vaer-med-til-at-skabe-

historie.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/En-enesta%CC%8Aende-

mulighed.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/05/Supplerende-oplysninger-om-

Ukraine-1.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/12/Opra%CC%8Ab-om-afvisning-af-

tvangsvacciner.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/02/dansk.pdf

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/02/Grand-Jury-FLYER-1-15.-februar-

2022.pdf

Du kan downloade, printe ud og dele i postkasser, vinduesviskere på biler, på

bagagebærer på cykler etc. i dit nærområde samt til familie og venner, på din

arbejdsplads, hos din lokale købmand eller hvor du ellers befærder dig.

Du kan også dele links digitalt til dine kontakter eller på sociale medier.

Flyers er en god måde at levere information og få startet den vigtige respektfulde

dialog om nogle af alle de mange emner, der er at tage fat i.

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/08/Dit-ansvar-som-laege-enkeltsider.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/08/Kend-dine-vaccine-rettigheder2-enkeltsider.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Dansk-Flyer.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Jeg-betalte-kontant-i-dag-af-en-grund-1.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/08/Fem_sandheder_du_ikke_vidste_om_klimaet-bokse-1.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/11/Masser-at-undersoegelser-viser-at-mundbind-skader-nu-ogsaa-med-kaffefilter.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Covid-19-vaccinerne-er-usikre-og-dermed-ulovlige.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Covid-19-vaccinerne-er-usikre-og-dermed-ulovlige-2-sider-2.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Vaer-med-til-at-skabe-historie.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/En-enesta%CC%8Aende-mulighed.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/05/Supplerende-oplysninger-om-Ukraine-1.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/12/Opra%CC%8Ab-om-afvisning-af-tvangsvacciner.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/02/dansk.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/02/Grand-Jury-FLYER-1-15.-februar-2022.pdf


Verden lige NU !

Vi ser, at verden vågner stille og roligt. Som i

Danmark er det også i udlandet den almindelige

borger generelt, som tager ansvar for at organisere,

informere og �nde nye veje til en bedre fremtid for alle.

Der er 2 gode eksempler på det som vi vil fremhæve her:

World Council for Health

De skriver følgende på deres website "World Council for Health er en non-pro�t

organisation for folket, som er informeret og �nansieret af folket. Vores globale koalition

af sundhedsfokuserede organisationer og civilsamfundsgrupper søger at udvide viden om

folkesundhed og meningsskabelse gennem videnskab og delt visdom. Vi er dedikerede til

at beskytte menneskerettigheder og fri vilje, samtidig med at vi giver folk mulighed for at

tage kontrol over deres sundhed og velvære."

I disse dage har de en konference med videnskabsfolk - Betterway Conference -

som du kan livestreame og følge med i.

Rebel News 

Et australsk nyhedsmedie som den 13.september sendte live fra en organisation

kaldet AMPS - Australian Medical professionals’ Society - som "blev dannet som en

del af bevægelsen for at bringe tillid og autonomi tilbage til læge-patient forholdet." Klik

og se mere fra deres lægekonference.

Der er uendelig mange gode kræfter i hele verden! Ligeså i Danmark! Så bak op og

deltag i alt, hvad du kan, med det du kan.

Ugens citat

"If you ful�ll your obligations every
day, you don't need to worry about the

future." 
- Jordan Peterson -

Vi er ydmyge og stolte af den helt særlige støtte og opbakning, som vi oplever fra

Jer lige NU. Tak �

Må du få en dejlig søndag aften.

https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/newsroom/
https://www.rebelnews.com/
https://amps.redunion.com.au/
https://www.rebelnews.com/brave_doctors_speak_out_to_reclaim_medicine


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

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/66574427012203912
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
mailto:info@fbf.one
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