Søndag den 30. oktober 2022

Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Det er ikke historien, som
gentager sig NU...

... det er mennesket !

Dette NUhedsbrev er igen lidt særligt, og det sidste i rækken af oktober måneds
fokus på folketingsvalget.
Vi begynder lige med dette billede af en mail, som vi har modtaget fra et af vores
medmennesker. Det er tydeligvis er af de mange, som er ramt af den
massepsykose, som Mattias Desmet har lært os om (link til hans e-bog "The
psychology of totalitarianism").

Hvor trist det end er, så er det håbløst at forsøge at tale med et menneske som er
så opslugt af den hjernevask som samtlige politikere, medier, kendisser,
erhvervsfolk, embedsværk etc. har bombarderet os med i 2 1/2 år!
Men det vi kan, det er selv at danne os et overblik. Dermed kan vi foretage
”nedslag” via de elementer, som er egnede til at hjælpe de af vores
medmennesker, som faktuelt er begyndt at stille spørgsmålstegn til dét, som sker.
I de foregående NUhedsbreve i oktober måned, har vi lavet følgende "nedslag":
En hverdag uden MitID og den digitale usikkerhed.
SSI, skandalerne og deres misbrug af lægers autorisations-ID
Folkestyre og hvad det betyder.
EU, Menneskerettigheder, epidemiloven og sundhedsloven.
Globalistiske multimilliardærer.
Censur.

PET og påvirkningsloven.
Deep State.
Verdensøkonomien.
Og en lang række links til artikler om ovennævnte samt øvrige emner.
Vi kan nu - ikke overraskende - konstatere, at ingen af de opstillingsberettigede
politikere italesætter nogle af de emner eller elementer, som for alvor betyder
noget for de af os, som har indset, hvilken situation vi står i - dét talte Malue om i
en facebook live video den 28.10.2022.
Med udgangspunkt i frygten for en livsfarlig virus, som politikere og embedsværk
via manipulation og propaganda har presset ned over os, har de fået kontrolleret
den menneskelige adfærd til en accept af tyranniske og teknologiske
implementeringer, som ingen ellers ville have accepteret.
Så hvad er det mere overordnet set, der er ved at ske?
Rosa Koire beskriver det i denne korte video, som vi i nedenstående beskrivelse vil
bruge for at få et overblik.
Fundamentet for alt dette er UN' s Agenda21, som er en kontrolplan for al jord,
vand, mineraler, planter, dyr, produktionsmidler, fødevarer, energi, information og
alle mennesker i hele verden. En plan som blev indgået i 1992 af 179 lande inkl.
Danmark - Agendaen for det 21. århundrede.
Ord som "cirkulær økonomi", "bæredygtig udvikling" og "grøn omstilling" er
favoritbegreber i markedsføringen af denne plan, men den er i virkeligheden et
dække over den totale kontrol over mennesket.
Det er totalitære mafiametoder, som bruges af "ikke-statslige organisationer"
(NGO'er), virksomheder og regeringer for at kunne diktere og regulere alle
hændelser verden over. Der indføres en slags "regionalisering", som bruges som
"stepping stones" til globalisering. Globalisering er standardisering af alle
systemer, som skal indstilles ens for at kunne kontrollere alt, og målet med
Agenda21 er indførelsen af en ny verdensorden (NWO) eksekveret af en ny
verdensregering (Agenda 2030 One World Government), som styrer alt og alle via
total kontrol.
Til opnåelse af dette mål anvendes fascistiske metoder via privat-offentlige
partnerskaber. Implementeringen foregår ved at tilslutte virksomheder, NGO'er og
regeringer verden over for at afskære det enkelte menneskes individuelle
egenskaber og menneskerettigheder, og i stedet føre os alle ind i disse nye
systemer.
Resultatet bliver udviklingen af en totalitær stat, som lige nu udvikles over alt i
verden.
Den 4. Industrielle Revolution, beskrevet i bogen ”The Great Reset” af Klaus
Schwab, leder af World Economic Forum (WEF), er en form for drejebog over
implementeringen af disse systemer, som også Danmark har indgået aftale om at
deltage i. Det grundlæggende består i at ville forene det biologiske, det fysiske og
det digitale, som resulterer i en uværdig nedgradering af mennesket til
udelukkende at være et biologisk væsen, som kan kontrolleres.

Det er nok de færreste, som har indset, at denne degradering af mennesket i sig
selv er en transhumanistisk ideologi. Denne ideologi er idéen om at afbryde den
menneskelige naturligt medfødte, selvforsynende biologi og gøre mennesket
afhængigt af kunstigt fremstillede elementer som medicin, fødevarer etc.
Fundamentet for transhumanismen er eugenik, som ikke er en ny ideologi. Faktisk
blev eugenik første gang italesat af en dansk socialdemokrat tilbage i 1930'erne
som en nødvendighed for at kunne indføre velfærdssamfundet. Hvis dette skulle
lykkes, så var man nødt til at opretholde et vist niveau af "sunde borgere", fordi
velfærdsstaten ikke havde råd til syge mennesker. Sidenhen er det blevet tydeligt,
at ideologien handler om, at nogle mener, at vi er for mange mennesker på jorden.
WEF lægger da heller ikke skjul på, at dét er deres generelle holdning.
Desto mere teknologien tager over, desto flere af os bliver til "de ubrugelige
mennesker", som WEF’s medlem, Yuval Norah Harari så mange gange har udtalt;
eller også er det netop omvendt. Man har udviklet teknologien for at der ikke skal
være behov for så mange mennesker = eugenik.
Det hele er ekstremt uoverskueligt, fordi det næsten er samtlige elementer i vores
samfund, der ændres på én gang, og det menneskelige sind kan slet ikke tåle, at
der er uro alle steder. Og netop derfor, er det muligt at lokke mennesket i fælden
om overgivelse, fordi vi bare gerne vil have fred til at opretholde vores liv og klare
os igennem vores hverdag. Men for hver gang vi deltager, mister vi mere
indflydelse i vores eget liv.
Og det er kun via stress, forvirring og følelsesmæssig manipulation, at det kan
lykkes at implementere et totalitært, fascistisk regime med central styring og
kontrol over ALT og alle.
Det er præcis den samme mekanisme der f.eks. er anvendt i medicinalindustrien
med skabelsen af forskellige virus for at skræmme befolkninger verden over til at
reagere på en bestemt måde. Samme manuskript hver gang - blot med forskellige
vira.
Årsagen til at dette overhovedet kan lade sig gøre i den skala, der er nødvendig, er
fint beskrevet i dokumentarfilmen i 2 dele "The Real Anthony Fauci", som bygger på
bogen af samme navn, skrevet af Robert Kennedy Jr. Har du ikke set den endnu, er
den anbefalelsesværdig.
Ligeså kan vi anbefale dig, at se dokumentarfilmene "The Big Reset", "Uninformed
Consent", "Safe & Effective", "Monopoly - Who owns the world" samt denne video
fra Stop World Control.
Det er mørke kræfter, vi står overfor, og de skyr ingen midler. Jo før vi indser det,
desto bedre kan vi give strategiske modspil samtidig med at vi forener os - både i
os selv og i fællesskaber. Tilgivelse er et vigtigt element at være bevidst om, for kun
med censuren, mediernes absurde deltagelse og politikernes udskamning er det
lykkedes at hypnotisere vores medmennesker og opdele os i 2 grupper.
Masseformationen er helt afgørende for, at det overhovedet er muligt at få sig selv
til at skrive den mail, som vi startede med at vise et billede af. Afsenderen er
sikkert ikke noget ondt menneske, men den forandring, som mennesker har
gennemgået det sidste 2 1/2 år, resulterer i, at nogle mennesker er villige til at
begå onde handlinger i et eller andet omfang på trods af, at de ikke selv ser det
sådan.

Dette gælder potentielt for alle mennesker!
Så enten forholder politikerne sig ikke til fakta, fordi de ikke fatter alvoren af dét
som sker, eller måske er de populistiske og tør ikke miste deres kernevælgere.
Måske har de lige så svært ved at connecte the dots som vores medmennesker i
øvrigt har, eller også italesætter de det ikke, fordi de er helt enige i, at det
globalistiske, teknokratiske tyranni, vi ser udfolde sig, ikke synes for dem som
andet end en idéologi, som er nødvendig at gennemføre for en god fremtid for
vores efterkommere.
Uanset hvor uoverskueligt det end måtte se ud, og uanset hvor forfærdeligt
alvorligt det er, så er der ingen i FBF som giver op! Vi har en mission her, og vi er
en voksende gruppe af begavede mennesker, som har integritet og offervilje til at
holde fast i, at vi under ingen omstændigheder kan acceptere at skulle aflevere en
verden til vores efterkommere, hvor de skal leve som slaver!
Hvis du mener, at det vi gør giver mening for dig, så beder vi dig om at støtte vores
arbejde. Vi har en stor og årelang opgave foran os, og det er helt afgørende at vi
har en solid økonomi at arbejde med - og det gælder både i opbygningen af
dissensMEDIA og det arbejde der udføres i FBF.
Husk det er ved at være sidste udkald, hvis du skal benytte dig af muligheden for
gratis at downloade Carl Henrik Rørbecks bog "Mordet på Demokratiet". Husk også,
at du på vores webshop kan købe diverse merchandise samt vores bog "Så hør dog
hvad vi siger" som fås som lydbog og som e-bog.

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.

Ugens citat
"Ræk ud til dine medmennesker, dine søstre
og brødre som fortsat er hypnotiserede, og
fortæl dem, at du kæmper for deres frihed,
indtil de bliver i stand til at gøre det selv."
- Robert Kennedy Jr. -

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
nyhedsbrev på vores website.
Afmeld

