
... hvad mennesket mangler er

visdom.

Søndag den 11. december 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Der er rigelig viden NU...

"Viden er en dyd, og viden opnår vi ved at udforske livet ved hjælp af �loso�".

Ordene kommer fra Sokrates. Hans elev Platon var meget enig idet han mente, at

viden er vigtig for at få et lykkeligt liv. Aristoteles mente, at vi �nder viden ved at
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iagttage naturen og verden. 

Der er meget viden at hente ved at læse de græske �loso�ers tanker om etik,

værdier om det gode, moral etc. Giver vi os selv tid til at re�ektere over de gamle

grækeres vise ord, så vil vi opdage, at det under alle omstændigheder kun er den

anvendte viden, som kan transformeres til visdom. 

Verden tørster efter visdom!

Hver i sær deler vi vores viden med vores medmennesker, så godt vi kan på alle

tænkelige måder vi kan. Men hvad de forstår, hvad de tør at erkende, og hvad de

efterfølgende gør med den viden de har fået, er udenfor vores mulighed for at

beslutte.

Men hvis vores medmennesker slet ingen viden har, så står de langt ringere stillet

end de, som har viden. Psykologisk set vil de, som har mindst tid til at indse

sandheden om verden, have mindre tid til at sørge. Det øger risici for depression,

aggression og had - alle former for følelser, som mindsker mulighed for

følelsesmæssig kontrol. Men det er en anden snak...

... tilbage til viden. Og sandhed.

For �ndes der kun én sandhed? 

Ifølge Sokrates skal man forstå sandhed ud fra to forskellige parametre; lokal

sandhed og global sandhed.

En lokal sandhed er det enkelte menneskes egen opfattelse og forståelse af

verden. Den lokale forståelse for verden er dog sjældent fyldestgørende, hvorfor

grundig undersøgelse og re�ektion af den er vigtig. Det gør vores forståelse for

verden større.

Forstil dig en gruppe på syv blinde mennesker som møder en giraf. Den ene griber

fat om et af gira�ens ben, og konkluderer, at det er en træstamme. Den anden får

fat i halen, og siger, at hun har fundet en pisk. En tredje tager fat om halsen, og

råber, at her er en kæmpe slange med hår på. Den fjerde er kravlet op på en stige,

og siger, at hun står foran en palme.

Hvem af dem har ret?



Den globale sandhed har en anden problematik, idet vi ikke for alvor kan �nde og

dermed forstå den uanset hvor grundigt vi leder efter den og undersøger den, for

vi "kan ikke mærke alt på gira�en på én gang".

Spørgsmålet er også, om vi nogensinde kommer til en fuldstændig erkendelse af

sandheden?

Måske vi blot har mulighed for at holde fast i "et lille stykke" ... ?

Måske er det for stort til at vores hjerner kan rumme og fatte sandheden, hvis

sandheden da overhovedet �ndes ... ?

Har du tips, anonymt eller ej, eller har du "en skribent i
maven", så skriv til dissensMEDIA på mail

her: dissensmedia@protonmail.com

Tilbage til det fysiske og jordiske liv, så er et lille stykke sandhed, at EU

parlamentsmedlem (S) Niels Fuglsang den 9. december 2022 på TV2 udtaler sin

forfærdelse over, at blandt andre EU's næstformand er blevet anholdt af belgisk

politi, som også har beslaglagt 600.000 euro i kontanter hos de mistænkte.
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Pengene skulle angiveligt komme fra Qatar, som mistænkes for at forsøge at

påvirke “politiske og økonomiske beslutninger i Europa-Parlamentet”.

Endnu engang må vi konstatere, at politikere generelt lever i ”en osteklokke”, for

det er ikke nyt for “foliefolket”, at EU parlamentet er fyldt med svindlere og

forbrydere!

Lad os derfor hjælpe Niels Fuglsang med at få "udvidet sin lokale sandhed" ved at

give ham noget af al den viden, som han åbenbart ikke har om den korruption som

foregår lige foran ham i EU.

Her er der info om, hvad EU Præsident Ursula von der Leyen laver.

Her er det MEP Cristian Terhes som udtaler sig om von der Leyen

Her MEP Mislav Komakusic

Her MEP Rob Ross

Her er der mere info om P�zer

Og her er det Dr. Clare Craig som fortæller, hvordan P�zer har snydt med de

kliniske forsøg af vaccinerne til børn.

Har du lyst til at hjælpe Teamlederne ude i lokalgrupperne,
så skriv til os på mail her: info@fbf.one

Ugens citat

"Den uvidende mand råber op. Den
vise mand stiller spørgsmål og
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re�ekterer" 
- Aristoteles -

Vores arbejde er 100% afhængig af opbakning og støtte.

Sammen er vi stærkest �

Tak at du er her!

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
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