
… og det gælder også danskerne!

Søndag den 6. november 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Lige NU begås der et
økonomisk overgreb på hele

klodens befolkninger…

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/71022369341179537


Efter denne omgang Folketingsvalg, hvor hele skuespillet inden selve valgdagen og

i særdeleshed også de absurde løftebrud, som så dagens lys allerede dagen efter

(blandt andet fra Alternativet), så er det mere tydeligt nu end nogensinde før, at

demokratiet er en illusion. Vi må derfor antage, at der er en voksende ”portion” af

vores medmennesker, som har fået øjnene op for, at demokratiet netop er en

illusion.

På Twitter beklager Rasmus Jarlov sig over, at der tilsyneladende er forhandlinger i

gang om at lade Mette Frederiksen slippe for ansvarspådragelse i forbindelse med

sit lovbrud vedr. minkskandalen, uden at Rasmus Jarlov med et eneste ord

italesætter, at Mette Frederiksen nærmest ikke har begået andet end lovbrud de

sidste +2 ½ år, blandt andet ved tilsidesættelse af Oviedo konventionen, som klart

og tydeligt beskriver vores grundlæggende rettigheder i forbindelse med

anvendelse af biologi og lægevidenskab.

Jarlov brød sig tydeligt ikke om Malues kommentar på sit opslag, og hendes tweet

er nu ”ikke tilgængeligt”, hvilket igen blot er endnu et eksempel på, at politikere

absolut ingen interesse har i at lytte til almindelige borgeres kommentarer,

bekymringer og verdensbilleder.

Det samme gælder i sandhed også for Jan E. Jørgensen, som med sit eklatante

eksempel på arrogance fortæller danske borgere (og potentielle vælgere, hvis vi

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/11/fbf.one-oviedo-konventionen.pdf


Disse eksempler på politikeres
nedgøring af egne vælgeres holdninger
viser med al tydelighed, i hvor høj grad
de ikke forsøger at forstå, hvad vi som
borgere og mennesker i dette land
mener, hvilket i bund og grund er en af
de vigtigste årsager til, at bedrag,
korruption, lobbyisme og løgne kan få
lov til at fortsætte.

ellers stadig tror på, at vores stemmeseddel gjorde den ringeste forskel), at han er

bedøvende ligeglad med potentielle konsekvenser af udtalelsen om, at han

egentlig helst ser, at vi, almindelige kritiske borgere, forsvinder væk fra Twitter,

fordi vi i hans optik åbenbart ikke er kloge og vidende nok til at udtale os om politik

– for der ER slet ingen konsekvenser!



JyllandsPosten melder om den laveste stemmeprocent i 30 år, hvilket giver energi

til det evigt levende håb om, at mennesket faktisk er ved at blive vækket af

tornerosesøvnen. Det er dog endnu ikke nok til at ryste ”systemet”, men

spørgsmålet er, om der overhovedet kommer et ”normalt” valg igen, hvis verden

fortsætter på denne måde. En barsk udmelding ja, men, som vi beskrev det i sidste

uges NUhedsbrev, så er der igangsat en ekstrem kontrolplan over befolkningen på

hele kloden, og et af de mange tydelige tegn på det er den økonomiske krise, som

vi kun lige har set begyndelsen af.

Kære du, som læser dette NUhedsbrev, der er brug for, at du med alt hvad du kan,

stort som småt, viser med dine handlinger og dine ord, at du ikke ønsker at deltage

i dette fascistiske tyranni, som vi mere og mere tydeligt ser udfolde sig.

Tak at du er her.

Team FBF 

FBF lige NU !

I FBF har vi lige nu fokus på optimering af strukturen og formål med vores 15

lokalgrupper. I næste weekend har vi et stormøde med vores fantastiske

teamledere, som alle bidrager med både intellekt og hjerte i at få skabt et

fællesskab for vores medlemmer og medmennesker. Har du tid og kræfter til at

bidrage som teamleder eller supplerende teamleder, så skriv til os på mail:

info@fbf.one.

Fællesskaber bliver helt altafgørende for almindelige mennesker for at kunne føre

et liv samtidigt med, at der på �ere måder fra �ere kanter bygges nye muligheder

op for en bedre verden. FBF lokalgrupperne giver netop det, og de bliver fremover

løftet af vores egen online platform FreeZone.

Teknikken driller stadig, ting tager nogle gange længere tid end ønsket, så vi må

alle væbne os med lidt mere tålmodighed, førend FreeZone er klar.

Du kan stadig tilmelde dig som støttemedlem for kr. 30,-, så længe FreeZone ikke er

oppe og køre endnu. Når først det sker, bliver det billigste medlemskab fremover

kr. 60,-, men alle, som på daværende tidspunkt har et medlemskab til kr. 30,-,

fortsætter til denne pris (og får stadig adgang til FreeZone).

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE14547527/stemmeprocenten-ved-valget-er-den-laveste-siden-1990/
mailto:info@fbf.one.


Vi bruger mange ressourcer på dissensMEDIA. Danmark og danskerne har brug for

et nyt mediehus, som formidler saglige og sobre aktuelle informationer, både i

form af artikler, interviews og på sigt også podcasts – alt underlagt sand faktatjek

og dokumentation.

Hele tiden udvikles FBF af alle de fantastiske mennesker, som i fællesskab bidrager

med hver deres evner på hver deres måde, med vores værdisæt og formål som

fundament. Har du en skribent i maven, er du dygtig til layout, gra�k,

igangsætning af fundraising eller andet, så skriv til os på info@fbf.one.

Vi er stærkest sammen både NU i FBF, og fremtidigt.

dissensMEDIA lige NU !

Den største nøgle til afsløring af bedraget er stadig de såkaldte vacciner, hvorfor

teamet på dissensMEDIA fortsat har det som fokusområde.

Den økonomiske krise, som udfolder sig, har også opmærksomhed, idet der blandt

andet nu viser sig en voldsom stigning i konkurser, som Finans.dk blandt andet

skriver om i denne artikel. TV2 har også vovet at skrive om konkurser her.

Et andet sted, vi ser danskerne blive presset, er de nye BBR-regler og følgerne

heraf, og Finans.dk har i denne artikel beskrevet, hvilken enorm konsekvens nye

BBR-regler kommer til at få for 800.000 danske familier. Det svarer til ca. 1,5 million

danskere eller 25% af hele Danmarks befolkning! Det er et tiltag, som i den grad er

kommet som en tyv om natten! Alle de ramte husejere, som er økonomisk påvirket

af corona med den efterfølgende kunstigst skabte energikrise, får nu endnu et

skub i armod med disse vanvittige regler.

Ydermere kommer kravet om en ny såkaldt bæredygtighedspro�l, som alle danske

virksomheder er på vej til at blive en del af. Pr. den 1. januar 2023 får det en

kæmpe ind�ydelse på små og mellemstore virksomheder, der skal bruge ufattelige

mængder ressourcer og særlige kompetencer på at lave disse beregninger, og det

fordyrer alt - både for virksomheden og i sidste ende også for forbrugeren.

At danskerne er pressede pga. den kunstigt skabte energikrise ses også i denne

artikel fra TV2 om tyveri af brænde!

Nyeste artikel på dissensMEDIA, giver en god forklaring på det økonomiske

overgreb som sker på os som danske borgere.

Vi minder venligst om, at INGEN politikere har talt om alle disse overgreb på

danske borgere. Ligeledes minder vi om, at en måde, hvorpå du kan tilvælge din

frihed, er ved at bruge kontanter!

Har du tips, anonymt eller ej, kan du altid kontakte

https://fbf.one/dissens/
mailto:info@fbf.one.
https://finans.dk/erhverv/ECE14545446/overgaar-finanskrisen-usaedvanligt-mange-virksomheder-gaar-konkurs/
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-10-09-flest-konkurser-i-ti-aar-tendensen-er-klar-og-den-er-opadgaaende
https://finans.dk/privatokonomi/ECE14458396/energikrav-rammer-skaevt-i-flere-kommuner-skal-hver-anden-boligejer-i-gang-med-at-renovere/
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2022-10-02-forsikringsselskab-efter-tyverier-laas-dit-braende-inde
https://fbf.one/det-oekonomiske-overgreb-paa-den-danske-befolkning/
mailto:her:%C2%A0dissensmedia@protonmail.com


dissensMEDIA på mail her: dissensmedia@protonmail.com

Verden lige NU !

Det er den samme økonomiske krise, som viser sig overalt på kloden.

Det ses blandt andet på dette website, hvor tallene for verdensgælden kan ses.

Her �nder du også de aktuelle tal for BNP (bruttonationalproduktet), som afspejler

den økonomiske udvikling i dansk økonomi.

Vi anbefaler dig ligeledes at følge Catherine Austin Fitts, som dissensMEDIA også

tidligere har skrevet artikel om her, hvor hun forklarer, hvorfor et digitalt

kontrolnet af vaccinepas, digital ID og CBDC-pengesystemet betyder enden på

vores sundhed, frihed, velstand og humanitet. Du �nder �ere informative

interviews med Catherine Austin Fitts, hvis du klikker her, og her �nder du hendes

website.

Den digitale overvågning, som Catherine Austin Fitts taler om, ses i indførelsen af

forskellige digitale kortsystemer, blandt andet MitID, men også hos

MasterCard/Doconomy, som tilbage i april 2019 varslede, at de fremtidigt ville

kunne klare ”sporing og måling af CO2-udledning i forbindelse med forbrugernes

indkøb” via deres kreditkort med en CO2-grænse, som dermed også kan sætte en

grænse for forbrugernes klimapåvirkning. Vel at mærke en klimapåvirkning på en

såkaldt klimakrise, som fuldstændig - ligesom med corona-pandemien - får

mennesker til frivilligt at deltage i indførelsen af global teknokrati og tyranni under

dække af et falsk narrativ. dissensMEDIA har tidligere beskrevet det både her, her

og her.

Ligeledes i april 2021 varslede Bank of England indførelsen af den nye digitale

valuta CBDC, fuldstændig som ”foliefolket” har sagt det længe. CBDC er den digitale

form for et lands �at-valuta, så i stedet for at udskrive penge, som vi kender det,

udsteder centralbanken elektroniske mønter eller konti bakket op af det enkelte

lands kreditværdighed.

Dette nye digitale pengesystem er blandt andet beskrevet på Atlantic Council’s

hjemmeside, som også har et virtuelt kort over, hvor langt fremskredent de enkelte

lande er i processen. Som det ses på billederne nedenfor, er Danmark stadig

registreret som værende inaktiv, mens Norge og Island er i ”undersøgelses-fasen”.

Sverige derimod har igangsat det, som kaldes pilotprojekt, og er dermed længst

fremme af landene i Skandinavien.

mailto:her:%C2%A0dissensmedia@protonmail.com
https://worlddebtclocks.com/#page-top
https://fbf.one/catherine-austin-fitts-forklarer-hvorfor-et-digitalt-kontrolnet-af-vaccinepas-digital-id-og-cbdc-pengesystemet-betyder-enden-paa-vores-sundhed-frihed-velstand-og-humanitet/
https://duckduckgo.com/?q=catherine+austin+fitts&t=brave&iax=videos&ia=videos
https://home.solari.com/
https://www.mastercard.com/news/europe/sv-se/nyhetsrum/pressmeddelanden/sv-se/2019/april/do-black-the-world-s-first-credit-card-with-a-carbon-limit/
https://fbf.one/lighederne-mellem-fns-propaganda-om-global-opvarmning-og-covid-19-er-forbloeffende/
https://fbf.one/er_co2_hovedproblemet/
https://fbf.one/taeppet-traekkes-vaek-paa-3-kvarter/
https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/april/bank-of-england-statement-on-central-bank-digital-currency
https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/


Medlemmer af Atlantic Council advisory board er blandt andet tidligere

statsminister Helle Thorning-Schmidt, og endnu engang ser vi eksemplet på,

hvordan fascistiske metoder indføres via privat-o�entlige partnerskaber i

samarbejde med stater, som vi beskrev det i sidste uges NUhedsbrev. Resultatet er

indførelsen af totalitære stater verden over.

Men igen minder vi om, at alt dette kun kan indføres, hvis vi som mennesker

deltager. Uanset hvor ubelejligt og besværligt det end måtte være, kan vi alle �nde

veje ud af brugen af e-boks, MitID og brugen af kreditkort. Meld dig ud. Brug

kontanter. Del budskaberne med dine medmennesker, og deltag aktivt enten

online eller fysisk via vores lokalgrupper og deres fællesskaber, for der er også

brug for dig �

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

"Humans are the only specie, that
pay to live on the Earth"

- Fra �lmen The Matrix 15.04.2017 -

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_309801/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=22df2744-9f37-4f0e-831f-bfe32824397d
https://www.atlanticcouncil.org/about/international-advisory-board/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-nuhedsbreve-nuhedsbrev-30.10.2022.pdf


TAK for din fortsatte støtte og donation

Sammen er vi stærkest �

Må du få en dejlig søndag.

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

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
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/71022369341179537
https://www.mailerlite.com/

