
Fra VISION til HANDLING lige NU!

Søndag den 25. september 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

ALLE kan starte lige NU !

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/67208506401359162


En VISION er et statisk billede af et fremtidigt ønske eller mål, som kun kan

aktiveres ved beslutninger og handlinger.

FBFs VISION er et samfund, hvor manipulation, indoktrinering og magtmisbrug ER

afsløret og baner vejen for et reelt demokrati med et reelt retssamfund, jf.

www.fbf.one

Sammenligner vi FBFs vision med den vision, som den kendte Ærkebiskop Carlos

Maria Vigano uddyber i dette vigtige opråb og budskab til VERDEN (politikere,

beslutningstagere, intellektuelle, kritiske borgere), så deler FBF fuldstændig

biskoppens ”common yearning for freedom, justice and goodness” (almindelig

længsel for frihed, retfærdighed og godhed).

En VISION er en statisk størrelse. Den ligger og slumrer, indtil den ”vækkes til live”.

Derfor appellerer biskoppen også til handling, for – som han siger – vi er udsat for

en global ”coup d'état (statskup), vi er i krig, men mange forstår ikke, hvad der

foregår. Der er ikke tale om en krig i traditionel forstand med våben, men en ”krig

med illegitime regler, ond økonomisk politik og uhørte indskrænkninger i vores

frihedsrettigheder”. Det er en krig for at få magt til at gennemføre planen om et

”planetary dictatorship” (The Great Reset (WEF) og agenda 2030 (FN)), som er en

plan for gennemførelsen af ”The New World Order”, hvor vi alle bliver

slavebundne.

"You will own nothing, have no privacy, and be happy"

- Ida Auken, Young Global Leader, WEF -

"Because they will own everything and steal all our rights"

- Carlos Maria Vigano -

Visioner er langsigtede ønsker, men vi kan hver især starte lige NU med at gøre

dem til konkrete mål, nemlig ved at vi hver i sær vælger at HANDLE og helt faktuelt

tager konkrete – små eller store - skridt hver dag hen mod målet.

Lyt til hele ærkebiskoppens interessante budskab i videoen, som er klar og tydelig

og ikke særlig lang (13 min).

Tak at du er lige her og handler lige NU �

Team FBF

FBF lige NU !

FBF har bl.a. til formål "at lede en bevægelse, som sætter en bevægelse i gang med en

fælles e�ektfuld kraft, en tsunami, således, at der sker en "INDRE

http://www.fbf.one/
https://odysee.com/archbishop_carlo_maria_vigano_calls_for_resistance_against_new_world:98862e1cd7cdba62c4579c93c9291780942345d3
https://fbf.one/om-frihedsbevaegelsens-faellesraad/#___Forml__


EVOLUTION" (genvindelse af menneskets værdighed), således at der opstår

en "REVOLUTION" (en opvågning til forståelse, erkendelse og handling).

Omsat til praksis betyder det, at FBFs teamledere i vores 15 lokalgrupper ligeNU

giver energi til denne ”bevægelse” ved at træ�e beslutninger om nogle konkrete

tiltag. De bedste redskaber, vi alle har til at skabe konkret forandring i et

fællesskab er beslutningens kraft og kærlighedens kraft.

Med denne kraft har FBF skabt FreeZone - en censurfri
online platform for vores medlemmer. 

FreeZone er en zone, som er fri for censur, algoritmer, "shadowbanning",

begrænsning og tyveri af dine private informationer. 

Med dit støttemedlemskab får du fremover FreeZone som værktøj til at kunne

kommunikere med ligesindede, arrangere sammenkomster/møder m.m. samt dele

og modtage information. Her er en fri og tryg kommunikation, hvor dine data ikke

sælges til 3.part, og du sikres at kunne modtage information, som du har ret til jf.

EMRK artikel 11.

Uden handling ingen forvandling �
Derfor ændrer vi pr. den 1.10.2022 vores priser på FBF støttemedlemskab, så det

billigste medlemskab fremover er kr. 60,-. Alle, som allerede har et medlemskab til

kr. 30,-, fortsætter til denne pris (og får stadig adgang til FreeZone). 

Vi udgiver et ekstra NUhedsbrev i den kommende uge med mere information.

dissensMEDIA lige NU !

I fredags var FBF i samarbejde med dissenMEDIA værter for en mini-aktion i

forbindelse med en stor klimademonstration for de unge på Christiansborg

Slotsplads. Arrangementet var arrangeret af en række organisationer, som ønsker

at sætte fokus på klimaet - https://www.klimastrejke.dk/.../international-

klimastrejke

Vi deltog i arrangementet for at komme ud, hvor de unge er, så vi kan dele

information og få dialog med de unge mennesker, blandt andet med �yers (se den

her: https://fbf.one/.../Fem_sandheder_du_ikke_vidste_om...) og en klimaquiz. 

Mange unge mennesker vil gerne bidrage til at få verdens ledere til at lytte til og

handle efter “den bedste videnskab”. Men den videnskab, de lytter til, er ikke

uvildig, og det er derfor vigtigt, at vi får dialog med dem. 

https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/emrk-den-europaeiske-menneskerettigheds-konvention.pdf
https://www.klimastrejke.dk/kalender/international-klimastrejke?fbclid=IwAR0HrUEz0Yz3IDqt2--pn10UtsXinLcjbUCjkIJYZXhW7YutCOc9jAop7nc
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/08/Fem_sandheder_du_ikke_vidste_om_klimaet-bokse-1.pdf?fbclid=IwAR1mD8HvKgQmoy2HIEU6F6TzL3OzRJo-sjqEPqoPEVdVjWMMHL6ap4CA9rg


Test evt. dig selv og din familie med klimaquiz1 https://fbf.one/klima-quiz-1-test-

dig-selv/ + klimaquiz2: https://fbf.one/klima-quiz-2-test-dig-selv/

Det statskup som Ærkebiskoppen taler om bliver beskrevet i den seneste artikel

- Begås der lige nu et globalt o�entligt-privat coup d'état?

I artiklen beskrives det, hvordan den politiske magtstruktur tilsyneladende ser ud,

samt hvem der spiller hvilke roller, og hvad de hver især bidrager med. 

Artiklen indeholder også en �yer, som 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.

Verden lige NU !

Verdenshistoriens største eksperiment på mennesker har
resulteret i �ere dødsfald og bivirkninger, end samtlige andre

vacciner tilsammen siden 1991! 

https://fbf.one/klima-quiz-1-test-dig-selv/
https://fbf.one/klima-quiz-2-test-dig-selv/
https://fbf.one/begaas-der-lige-nu-et-globalt-offentligt-privat-statskup/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Det-Globale-Offentlige-Private-Partnerskab-GPPP-begaar-statskup-nu-1.pdf


Ovenstående grafer er fra VAERS analyse

Alligevel har EMA’s lægemiddelkomité indstillet dette eksperimentelle medikament

til fuld markedsføringstilladelse hos EU-Kommissionen - og som det fremgår på

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, er det ikke kun den eksisterende "vaccine",

men også de kommende variantjusterede versioner af "vaccinerne", som EMA’s

lægemiddelkomité har indstillet til fuld markedsføringstilladelse.

For at kunne ansøge om fuld markedsføringstilladelse på en vaccine, kræves det, at

vaccineproducenterne tilvejebringer tilfredsstillende data om vaccinernes e�ekt og

sikkerhed. Det mener EMA’s lægemiddelkomité åbenbart, at producenterne har på

https://vaersanalysis.info/2021/10/01/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-24-2021/
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-standard-marketing-authorisations-comirnaty-spikevax-covid-19-vaccines
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2022/ema-indstiller-comirnaty-og-spikevax-til-fuld-markedsfoeringstilladelse/


trods af data, som viser, at bivirkninger og dødsfald på covid-19 "vaccinerne" er

højere sammenlignet med alle andre vacciner tilsammen siden 1991.

Før vi kan forstå, hvordan dette gigantiske bedrag kan lade sig gøre, må vi først

forstå, hvordan magtstrukturen i verden er. Vi opfordre dig derfor kraftigt, til at

læse den nævnte artikel - Globalt O�entligt-Privat Statskup begås NU!

Ugens citat

"Knowledge is NOT power. 

Knowledge is only POTENTIAL power. 

ACTION is power." 
- Tony Robbins-

Del gerne dette og tidligere NUhedsbreve, så vi i fælles �ok kan sprede

budskaberne og sammen øge kraften og styrken i vores fælles bevægelse.

Tak for din støtte og opbakning �

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

https://vaersanalysis.info/2021/10/01/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-24-2021/
https://fbf.one/globalt-public-private-statskup/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/67208506401359162
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


Hindegade 6

1303 Copenhagen K

Denmark

info@fbf.one

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig vores

nyhedsbrev på vores website

Afmeld

mailto:info@fbf.one
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/67208506401359162
https://www.mailerlite.com/

