Søndag den 9. oktober 2022

Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

En enestående mulighed for at
vise vores mening NU!

Vi får ikke denne chance igen!
Kære modtager af FBF NUhedsbrev, kære medmenneske.

I NUhedsbrevet den 25. september 2022 skrev vi om visioner og om, hvordan en
vision forbliver en vision, hvis den ikke følges af en handling. En konstruktiv
handling kræver et mål, og vores mål er en ændring af systemet, som netop har
vist sig ikke at fungere længere.
Med det netop udskrevne folketingsvalg har vi derfor en enestående mulighed for
at vise med handling, hvad vores meninger er om de politikere, som leder dette
land, og hvordan vi har forstået, at det system, som politikerne agerer i, er nødt til
at blive ændret, hvis vores rettigheder og mulighed for at skabe gode, fredelige liv,
skal genindføres.
Derfor vil vi i hele oktober måned sætte fokus på det, som vi herfra ser ikke
fungerer - for hvis vi ikke er bevidste om det, som ikke fungerer, kan vi heller ikke
træffe de rette beslutninger for at ændre det.
I den forgangne uge fik Malue ved folketingets åbning den 4. oktober den
ligegyldighed at føle, som politikerne har over for deres vælgere.

LYT TIL DET, DE IKKE SIGER!

Trods groteskheden i denne video er det alligevel en illustration af, at der aldrig
har været længere imellem folket og politikerne
Ikke én eneste af de politikere, som Malue fik kontakt til - også uden for kameraet viste nogen form for interesse i en dialog. Sidste år fik hun denne glimrende
samtale med Rasmus Jarlov - men i år var der opsat afspærring, så det var svært at
få kontakt.
Kontakt har der heller ikke været fra en eneste af de 179 medlemmer af
folketinget, som har modtaget vores bog "Så hør dog hvad vi siger". Målet var at få
dialog, et møde, en telefonsamtale, men ikke engang et tak kunne det blive til. De
viser reelt ingen interesse i at høre, hvad vi har at sige.
Så hvordan skal vi få ørenlyd, når pressen ignorere os, når sociale medier
censurerer os, og når politikerne faktisk ikke viser nogen interesse i at have dialog
med os? Vi bruger vores stemme på den mest markante måde - det beskriver vi
nedenfor - og vi deler brugbar viden, så vi bliver bevidste om, hvilken situation vi
reelt står i.
Brugbar viden får du derfor LIGE NU af Carl Henrik Rørbecks bog Mordet på
Demokratiet - som pdf-fil til fri og gratis download.
Team FBF

FBF lige NU !
Folkestyre
Læs evt. denne interessante definition af, hvad Folkestyre er.
"Vi mener, at ”den herskende klasse”, dvs. vores politikere og deres ”dukkeførere”, de
sidste +20 år har forringet den almindelige danskers vilkår markant, og at de yderligere
gennem en række retspolitiske overgreb har beskåret vores adgang til at handle og gøre
noget ved det - ganske enkelt ved at fratage os vores fundamentale rettigheder, således
at mennesket i dag er blevet kontrollerbare, idet de er afhængige af det offentlige
system."
Sådan skriver vi i vores formål.
Mange mennesker føler sig politisk hjemløse lige nu, og de leder efter den
politiker, som de er mest enige med i håbet om, at de sikrer sig, at deres X bliver
sat det mest optimale sted den 1. november.
Men når systemet er gået i stykker, som vi helt særligt har set det de sidste 2 1/2
år, så ved vi, at det er nytteløst at sætte sit X noget sted, for samtlige
opstillingsparate politikere er i de store linjer alle enige om den vej som
danskernes liv skal føres. Som vi beskriver det i vores formål, har et stort set enigt
Folketing de sidste 2 år vedtaget love, som ikke alene strider mod Grundloven, men
også mod EU's menneskerettighedscharter, EMRK (Den Europæiske
Menneskerettigheds konvention) og andre konventioner samt mod anden dansk
lovgivning som fx Sundhedsloven.
Hvordan kæmper vi os igennem ignorance og censur? Det gør vi ved det
kommende valg bedst med larmende tavshed.
Den 1. november 2022 afholder vi derfor Frihedens Ild med en fredelig
demonstration på Christiansborg Slotsplads, hvor vi brænder vores valgkort - lige
som vi gjorde ved kommune- og regionsvalget sidste efterår. Vi søger
demonstrationstilladelse i den kommende uge - nærmere information følger.
Netop i forbindelse med kommune- og regionsvalget skrev Carl Henrik Rørbeck
følgende:
"Den voldsomme demonstration, der ligger i helt at afvise systemet, vil have meget større
effekt (end at stemme, red). Politikerne griner højt af, at de stadig kan få folk til at tro
på, at man kan ændre noget ved at stemme. Siden 2001 har vi haft 3 Venstre-regeringer
og 2 Socialdemokratiske. De har ført den samme brutale og landsskadelige politik – med
mikroskopiske forskelle. Det er de to eneste realistiske regeringskoalitioner i øjeblikket.
Det eneste de frygter, er lave stemmeprocenter, der vil fratage hele systemet sin
legitimitet.”
Vi vil gerne understrege, at vi ikke er modstandere af den demokratiske proces som
sådan. Den er bare afsporet og perverteret i en grad, som umuliggør dens anvendelse
efter det oprindelige formål. Man havde også ”valg” i Sovjetunionen. Det havde større
betydning, at Mikhail Gorbachev blev valgt til leder i stedet for endnu en
gammelkommunist, end at Lars Lykke Rasmussen blev afløst af Mette Frederiksen. Vi
afviser ikke, at vi vil deltage i denne proces en gang i fremtiden. Men for nuværende er
det meningsløst."

FreeZone
Webudvikleren som sidder med FreeZone melder desværre om fortsat forsinkelse,
så du har 1 uge mere til at tegne et støttemedlemskab til kr.30,-. Læs evt. i tidligere
NUhedsbrev om FreeZone.
Tak at du er lige her og handler lige NU 💜

dissensMEDIA lige NU !
Helt meningsløst er også MitID og hele det skandaløse forløb, der for længst har
udspillet sig - og igen har ikke en eneste politikere vist sin modstand, sin kritik eller
italesat skandalen. MitID er ikke mere sikkert end NemID, tværtimod, men som
bruger afgiver du mere data og personlige informationer, som stat og myndighed
ikke alene får adgang til, men også kontrol over.
Læs den seneste artikel om en hverdag uden MitID

LYT TIL DET DE IKKE SIGER!
På dissensMEDIA er det største fokusområde fortsat de eksperimentelle
indsprøjtninger. Det vælter konstant frem med nye oplysninger, og igen har ikke én
eneste politiker på noget tidspunkt italesat noget af al den information, som de har
fået tilsendt. Rasmus Jarlov har netop d.d. gjort den første undtagelse - men det er
vel ikke for meget at sige, at det er for sent for de unge mænd som allerede er
døde?

Rasmus Jarlov henviser til dette dokument, men der har længe været i tusindvis af
dokumenter, som vi har delt – men vi har blot fået de sædvanlige kommentarer
om, at vi var konspirationsteoretikere og sølvpapirshatte.

På dissensMEDIA kan du bruge søgefunktionen eller klikke på emnefelterne. Her
finder du et utal af artikler med faktuel information, statistisk materiale og
videnskabelig dokumentation fra nogle af alle de læger og fagkyndige, som fortsat
censureres.

Verden lige NU !
Mens der i mange andre lande, både i og udenfor Europa, er indignerede
politikere, der fra talerstolen forsvarer deres medborgeres frihedsrettigheder og
gør opmærksom på, hvad der er ved at ske for borgerne i form af gradvis kontrol af
alt, hvad de foretager sig, er de danske politikere tavse som graven og klapper i
som en østers, når de bliver spurgt til, hvordan de forholder sig til WEF, The New
World Order, The 4th Revolution, m.v..
Denne tavshed er dybt skræmmende set i lyset af, at de samtidig – på hyklerisk vis
- roser vores demokrati, vores frie samfund uden at forholde sig til, at dette
såkaldte folkestyre gradvis er på vej til at blive et dansk Kina. Selv i en valgkamp er
der ikke en eneste (borgerlig) politiker, der tager handsken op fra de mange

bekymrede borgere, der forsøger at få en dialog med dem om disse emner, som
bekymrer dem.
Man kan kun gisne om årsagen til tavsheden, men FBF opfordrer alle sine
medlemmer og alle nysgerrige borgere til i den kommende tid at stille politikerne
alle de spørgsmål, som de ønsker svar på, og som vi alle med rimelighed burde få
svar på.
Vi linker her til forskelige udenlandske politikere, som netop udtaler sig som ingen
dansk politiker (endnu) har gjort!
Hollandsk politiker Thierry Baudet
Italiensk politiker Giorgia Meloni
Tysk politiker Marc Bernhard
4 EU parlamentsmedlemmer
Har du videoer, dialog med politikere eller andet, som du gerne vil dele med os, så
send dem gerne til info@fbf.one.

Ugens citat
"I et demokrati må staten ikke være
højere end den enkelte"
- Søren Kierkegaard -

Del gerne dette og tidligere NUhedsbreve, så vi i fælles flok kan sprede
budskaberne og sammen øge kraften og styrken i vores fælles bevægelse.

Vi takker for din støtte og donation til vores arbejde
som vi fortsat har brug for 🙏
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
Afmeld

