
Der kommer nemlig ingen, og gør

det for dig!

Søndag den 23. oktober 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Hvad vil DU gøre NU ?

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/69775141679138131


I hele oktober måned sætter vi fokus på dét som vi ser herfra, der ikke fungerer, og

vi er indtil nu kommet med adskillige eksempler på, hvorfor vi som danske borgere

ikke kan stole på hverken politikere eller dét system som de opererer i.

I virkeligheden kunne vi fortsætte i �ere måneder med at dele nogle af alle de

tusindvis og atter tusindvis af oplysninger og dokumentation, som vi har, hvoraf

mange sikkert vil være nogle, du kender i forvejen. De vigtige afsløringer er der

allerede, men udfordringen kan være at forstå, hvordan de forskellige elementer,

som afsløres mere og mere, faktisk hænger sammen.

U�e Jonas, PH.D. i Nordisk litteratur har i Magasinet Arbejderen gjort et

læseværdigt forsøg på at overskueliggøre ændringen i den overordnede

magtstruktur, med en kronik den 20.10.2022 ”Den nye totalitarisme – fra

konkurrencestat til biostat”. U�e Jonas giver generelt et godt overblik over

konsekvenserne af disse ændringer, som vi lige NU oplever i vores samfund.

Og her �nder du en god gennemgang og dokumentation på, at ”pandemien” var

nøje planlagt.

Under Verden lige NU! �nder du link til en dokumentar, som giver overblikket over,

hvordan en korrupt medicinalindustri hænger sammen med sundhedsvæsenet og

de globalistiske multimilliardærer som med moralsk fordærv, har formået at føre

os alle bag lyset.

Når man først har erkendt alvoren af situationen, vi står midt i, så er det svært at

lade være med at gøre noget, og på trods af at Carl Henrik Rørbeck fortsat er

sygemeldt efter en blodprop i hjernen, er han allerede begyndt at insistere på at

få information om, hvordan det går i FBF. Vi kan lige præcis nå at få en særlig

hilsen med i dette NUhedsbrev, som Carl Henrik netop er kommet med i dag.

Vi vil igen opfordre dig til aktivt at dele nogle af alle de �yers, vi har lavet – du

�nder de mest aktuelle på listen her.

Og så opfordrer vi dig ligeledes til at bakke os op økonomisk med det du kan. Den

danske frihedskamp er nødt til at være både velorganiseret og vel�nansieret, for at

kunne fortsætte sit e�ektive arbejde.

Vi forventer at teknikken på FreeZone er endegyldigt på plads inden næste

NUhedsbrev. Dermed bliver det fremover lettere for FBF’s støttemedlemmer at

organisere sig lokalt og arrangere aktiviteter så vores fælles-stemme for frihed og

rettigheder kan blive højere.

Vi gør alt, hvad der er os muligt for at �nde og bruge de kræfter, som vi ikke

vidste, at vi havde – præcis som Carl Henrik taler om i videoen. Tak at du er her

og gør det samme.

Team FBF �

https://arbejderen.dk/debat/den-nye-totalitarisme-fra-konkurrencestat-til-biostat#gsc.tab=0
https://stopworldcontrol.com/proof/
https://odysee.com/@FBF:b/CH-samtale-23.10.2022:d
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-flyers-til-download-print-og-udeling.pdf


FBF lige NU !

Apropos Carl Henrik, så har han som bekendt skrevet

�ere bøger, blandt andet Mordet på Demokratiet fra

2017 - kan downloades ganske gratis som PDF-�l i

hele oktober måned her.

I bogen kan du på side 100 blandt andet læse om, hvordan medicinalindustriens

interesse for traditionel medicin er jagten på penge og patenter, og ligeledes i

bogen ”Så hør dog hvad vi siger” (kan købes som lydbog og som e-bog), kan du læse

om den historisk, videnskabelige dissens, som vi alle er ofre for nu. Her beskrives

også at topforskeren, dr. Mike Yeadon, tidligere vicepræsident i P�zer i 16 år, bliver

censureret for at tale imod den o�cielle historie, og som dokumentaren Safe &

E�ective fortæller, så lever dr. Mike Yeadon i dag på �ugt.

Hvordan er det kommet så vidt? Hvad er der sket med mennesket, siden vi har

accepteret et system, som vi har årtiers dokumentation på, ikke virker længere? Er

det den moralske deroute for politikere og lovmagere vi ser konsekvenserne af nu,

eller er det danskernes magelige uvidenhed?

Eller er det en blanding idét det måske i virkeligheden handler om, at staten er

bekymrede for, at vi med sociale medier inden for de seneste år har fået mulighed

for at dele informationer med hinanden, som ikke kan kontrolleres af de

institutioner, som i mange år har påvirket den o�entlige mening?

Lyt til dette spændende og informative foredrag med Tommy Hansen fra Free21.

”På sporet af Deep State” er et andet foredrag med Tommy Hansen, som du også

bør se.

Søren Pape Poulsen stod i 2018 i spidsen for den såkaldte Påvirkningslov –

opdateret i 2019 – som er en ændring i Stra�eloven til også at være gældende imod

den, som har ”samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at

påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse”.

Hør Eva Smidt, Bjørn Elmquist og Preben Wilhjelm tale om netop påvirkningsloven i

dokumentaeren "De Tre Sidste Musketerer - sidste udkald før friheden forsvandt?"

begået af ChaosNavigator.

Ligeledes i PET's Årsberetning fra 2019 fremgår det, at PET har fokus på dét de

kalder Påvirkningsagenter. 

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/Mordet-p%C2%86a%CC%8A-Demokratiet.pdf
https://fbf.one/butik/Lydbog-Sa-hor-dog-hvad-vi-siger-p491005026
https://fbf.one/butik/E-bog-Sa-hor-dog-hvad-vi-siger-p490984173
https://fbf.one/safe-and-effective-a-second-opinion/
https://www.youtube.com/watch?v=elTPLdB2Yaw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=-MH46FNwe8A
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-pavirkningsloven.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-pavirkningsloven-opdateret-den-19.-marts-2019.pdf)
https://www.youtube.com/watch?v=EsWKI0lURxM
https://chaosnavigator.substack.com/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-pet-arlig-redegoerelse-2019.pdf


I 2016 skrev Information om den daværende justitsminister Søren Pind, som

strammede skruen for at stoppe dét han dengang udtrykte som ”danskernes

mulighed for at ytre ekstremistiske synspunkter på sociale medier.”

Dette er blot nogle eksempler på, hvordan både ”røde og blå” politikere igennem

�ere år systematisk har frarøvet os vore rettigheder.

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-et-statsligt-debattoerkorps-skal-forhindre-online-radikalisering---information.pdf


Så hvad mangler vi mere for at indse, at politikere, sundhedsmyndigheder,

embedsværket, sundhedsvæsenet etc., enten er helt klar over, hvad der foregår,

eller er lige så uvidende som en stor del af vores medmennesker? Hvad eller hvem

venter vi på, som skal komme og stoppe vanviddet?

Forståelse for juraen giver os forståelsen for alvoren af den situation, som vi alle

sammen sidder i og på trods af at alt, hvad vi gør i FBF, er både lovligt og fredeligt,

så viser juraen os også, at det er omfattet af en vis portion risici. Men vi gør det

alligevel, fordi vi for længst har erkendt, at dét, vi står med i dag, kun kan stoppes

med en folkelig samling.

Som Malue siger det i denne Facebook live video i går den 22.10.2022, så kommer

der ingen og reder os. Ønsker du noget bedre end dét som udfolder sig nu, så er

der brug for, at også du gør noget aktivt NU!

dissensMEDIA lige NU !

Vi mærker mere og mere denne medietotalitære tid, som er yderst skadelig, og

konsekvenserne er, at vores medmennesker har svært ved at �nde ud af, hvad der

faktuelt foregår, idet fortsat alt for mange slet ikke orienterer sig via alternative

medier, som du blandt andet gør det med dette NUhedsbrev og formentligt også

ved at læse artiklerne på dissensMEDIA.

Der er et afgørende og alvorligt behov for uafhængig journalistik, information og

vidensdeling, og som vi har beskrevet det i et tidligere NUhedsbrev, skal

dissensMEDIA udvikles igennem den økonomi, som vi kan skabe ved at stifte et A/S.

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at købe aktier, så skriv til os på

info@fbf.one – vi er snart klar med et prospekt, som beskriver vores plan for at

gøre det muligt.

Ingen statsstøttede medier agerer den 4. statsmagt som de burde, og

konsekvenserne er, at den manglende viden, om magthavernes fatale beslutninger

og politikker, har øget mistilliden til både Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum

Institut, Sundhedsstyrelsen, P�zer, EMA, aviserne, politikerne m.�. hos de, som

ved. Resten føres fortsat bag lyset. Dette beskrives i artiklen her, som også

indeholder en �yer til download og print eller digital deling.

Der er et stigende behov for skribenter på dissensMEDIA, og har du har lyst til at

høre mere om, hvordan du kan blive skribent, så skriv til os på denne mail:

dissensmedia@protonmail.com. Der er så uendeligt mange informationer, som de

etablerede medier intet skriver om så jo �ere, der er 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.

https://fbf.one/dissens/
https://odysee.com/@FBF:b/Facebook-live-den-22.10.2022:f
mailto:info@fbf.one
https://fbf.one/stopbefore1-nov2022/
mailto:dissensmedia@protonmail.com


Har du tips, anonymt eller ej, kan du altid kontakte
dissensMEDIA på mail her: dissensmedia@protonmail.com

Verden lige NU !

En kontant konsekvens ved denne verdensomspændende krig mod mennesket, ført

af de globalistiske tyranner, ses i den stigende dødelighed. Statistikkerne hos

Eurostat viser en overdødelighed i Danmark på 14% for august måned.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_309801/bo

okmark/table?lang=en&bookmarkId=22df2744-9f37-4f0e-831f-bfe32824397d

mailto:her:%C2%A0dissensmedia@protonmail.com
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_309801/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=22df2744-9f37-4f0e-831f-bfe32824397d
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_309801/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=22df2744-9f37-4f0e-831f-bfe32824397d


https://ec.europa.eu/eurostat/...

Dette er ikke hemmelige data! Samtlige danske politikere og andre med ansvar for

danskernes sikkerhed, har fuldstændig samme adgang til disse informationer, som

vi har. Vil du sende informationen til dem, så kan du �nde kontaktinformationer på

dem alle lige her.

Foruden de ekstremt alvorlige dødstal, så kan vi ligeledes få meget information i

den netop udgivne dokumentar�lm over bogen ”The real Anthony Fauci”, skrevet af

Robert Kennedy Jr. Indtil den 27.10.2022 kan den ses gratis her

Omdrejningspunktet i dokumentaren er korruptionen i medicinalindustrien, som vi

også skrev lidt om i NUhedsbrevet den 2.10.2022 og ligeledes i denne artikel på

dissensMEDIA. Det begyndte allerede i starten af 1900 tallet – se denne lille �lm -

men mange har endnu ikke fattet omfanget af det, fordi det er så stort.

Kun ved fælles hjælp og deling af viden kan vi sammen oplyse vore

medmennesker.

TAK at du er her og bidrager med alt, hvad du kan.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1
https://www.ft.dk/Kontakt/Telefonbog
https://www.therealanthonyfaucimovie.com/trailer/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/NUhedsbrev-02.10.2022.pdf
https://fbf.one/covid-19-vaccinerne-boer-stoppes-omgaaende/
https://odysee.com/@FBF:b/John-Rockefeller-hijacked-medicin-:9


Ugens citat

"The world is a dangerous place, not
because of those who do evil, but

because of those who look on and do
nothing"

- Albert Einstein -

Af ❤  TAK for din støtte og donation

Sammen er vi stærkest �

Må du få en dejlig søndag aften.

Team FBF �

NB: Du er velkommen til at dele både dette og 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

https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
mailto:info@fbf.one


nyhedsbrev på vores website.

Afmeld

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/69775141679138131
https://www.mailerlite.com/

