
... og velkommen her.

Søndag den 8. januar 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Vær velkommen nyt år NU ...

Vi har alle netop ønsket hinanden et godt NYTÅR, og det bliver vi med at gøre et

stykke tid hen i januar. Vi gør det, når vi hilser på hinanden. Det er en god tradition

i vores kultur.

Dronningen har holdt NYTÅRskur, så det er også som det plejer.

Nogle har også personligt lavet NYTÅRsforsætter, som er en tradition for mange.

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/76738043986314990


Der er forskel på NYTÅR og NYT ÅR. NYTÅR er markeringen af et nyt års komme,

hvorimod NYT ÅR betegner, at der er tale om et andet år, nemlig det næste år i

forhold til det ”gamle” år.

I FBF har vi ingen nytårskure!! - men vi er derimod meget fokuserede på, at vi nu

går ind i et helt NYT ÅR med muligheder og udfordringer. Vi ser tilbage på det

gamle år og spørger os selv, hvad gik godt, hvad gik mindre godt og ikke mindst,

hvad kan vi gøre bedre … derfor vil vi i FBF vende vores blik og bevidsthed frem

mod dette NYE ÅR.

Team FBF �

FBF lige NU !

I bedømmelsen af, hvad der er ”godt” og ”dårligt, talte Malue om det i sin seneste

Facebook live ud fra en �loso�sk tilgang – lyt her . Det er måske ikke helt forkert i

den sammenhæng at fremhæve det gamle ordsprog om, at ”intet er så galt, at det

ikke er godt for noget”. Det mindste, vi nemlig alle kan gøre, er at lære af vores

erfaringer.

Mange mennesker føler sig overvældet af alt dét, som sker. Det har Dr. Robert

Malone bl.a. skrevet om i et nyhedsbrev d. 5. januar. Menneskeligt set bliver vi alle

udfordret, for det er en surrealistisk og dystopisk verden vi mere og mere �nder os

selv midt i. Men intet i denne verden kan ændres, hvis vi ikke har modet til at indse

fakta. Og fakta er, at det er skræmmende at åbne øjnene, og derfor holder mange

dem fortsat lukkede. Men har vi én gang fået øje på verden, som den er

sammensat, så kan vi ikke ”ikke-se” og derfor fortsætter vi.

Vi har sat en proces i gang på �ere planer, som vil betyde ændringer på forskellige

områder. Vi vil blandt andet optimere vores arbejdsstrukturer og værktøjer i

opnåelsen af vores mål og vi vil ligeledes optimere benyttelsen af alle de

ressourcer, som alle vores frivillige har.

Vi glæder os meget til samarbejdet med alle frivillige i vores arbejdsgrupper, og vi

glæder os til, at modtagerne af NUhedsbrevet samt alle vores medlemmer fortsat

kan mærke vores drive og energi. Har du lyst til at deltage, så send os en mail på

info@fbf.one.

Vi skal alle blive ved med at være skarpe, for der anvendes retorisk manipulation,

PSYOP’s (Psykologiske operationer) og gaslightning (Psykisk manipulation) i ekstrem

grad. Det er meget lidt vi hører om fakta i de etablerede medier – hvilket Dr. Pierre

https://fbf.one/
https://odysee.com/@FBF:b/Facebook-live-den-05.01.2023:f
https://rwmalonemd.substack.com/p/victim-or-truth-warrior-during-2023
mailto:info@fbf.one


Kory taler om her – men et eksempel på retorisk manipulation, kunne vi blandt

andet opleve i Mette Frederiksens nytårstale, og den har BT dog skrevet om her.

Vi kan ikke være tjent med en leder, som retorisk manipulerer med danskerne! Vi

fortsætter derfor ufortrødent. Vi er lige begyndt, så resultatet af ændringerne sker

ikke LIGE NU, men vi vil holde dig opdateret og informeret.

dissensMEDIA lige NU !
Vi vil, som beskrevet, optimere hele vejen rundt, og det betyder også forbedringer

på dissensMEDIA.

Her er de blandt andet i gang med at samle en liste over interessante

dokumentar�lm samt en liste over videnskabelige studier – helt særligt om de

studier, som er vigtige i dokumentationen på konsekvenserne af mRNA-

indsprøjtningerne.

dissensMEDIA har tidligere udgivet en artikel, som indeholder over 1.000 studier

om emnet, men der kommer løbende nye data frem fra nye studier. Et

samlingspunkt med opdaterede links til alle studier, ville derfor være godt at have

til dokumentation, uanset i hvilke situationer vi står i, eller hvilke samtaler vi har.

Det handler her om at have viden om, at der allerede �ndes uendelig meget

dokumentation og at bruge denne mere optimalt, når vi har fået skabt en bedre

oversigt for vores læsere.

Har du en skribent i maven, så skriv til dissensMEDIA på

dissensmedia@protonmail.com og tag en snak med Stig om, hvordan du bedst kan

bidrage.

Vidste du i øvrigt, at vi har +250 artikler liggende på dissensMEDIA?

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

https://fbf.one/dissens/
https://odysee.com/Dr.-Pierre-Kory:a2253e67664e1bed303e21152065518a7e0dc4bd
https://www.bt.dk/politik/overdrev-paa-direkte-tv-mette-frederiksen-beskyldes-for-at-misbruge-centralt-tal
https://fbf.one/doedeligheden-ved-covid-vaccinerne-er-nu-videnskabeligt-bevist/
mailto:dissensmedia@protonmail.com
https://fbf.one/dissens/
mailto:her:%C2%A0dissensmedia@protonmail.com


Verden lige NU !
En af de seneste, store nyheder er o�entliggørelsen

af de såkaldte ”Twitter Files”. De beviser den

ekstreme censur som kritiske pro�ler har oplevet

både på Twitter og Facebook igennem de sidste snart

3 år. En af �lerne dokumenterer, hvordan Twitter hjalp til med Pentagons skjulte

online PSYOP-kampagne. Det har dissensMEDIA netop udgivet en artikel om her.

Twitter har sågar supporteret oprettelsen af pro�ler med falske læger ,som viser

sig ikke at eksistere i virkeligheden. Det har naturligvis været stærkt medvirkende

til at påvirke og forme verdens befolkningers oplevelse af den såkaldte ”pandemi”.

Artiklen beskriver også den stigende overvågning af borgernes brug af internettet,

og det er særligt Australien, som er hårdt ramt. Vi véd, det er den vej, det går for

hele verden, og igen opfordrer vi dig til at deltage aktivt, hvis du kan, for jo �ere vi

er, desto større kraft har vi i afsløringerne af bedraget, og ikke mindst i skabelsen

af en bedre verden.

Skabelse er noget du kan få guidning og hjælp til her, hvis du har interesse i at

dyrke dine egne grøntsager og samtidig hjælpe til ved at ”blive frøsamler”. På vores

Telegram kanal skrev en bruger den anden dag følgende:

”Frølisten er vores vigtigste forum for at udbrede de gamle sorter blandt

frøsamlere, og dermed sikre både deres bevaring, vores viden om dem og andres

kendskab til vor dyrkede biodiversitet”.

I år har 38 frøsamlere fra hele landet velvilligt stillet sig til rådighed med 362 sorter

af frø og planter. Vi håber, mange vil få lyst til at erstatte nogle af de indkøbte

sorter med gamle, velprøvede sorter fra denne liste, og dermed fortsætte sorterne

i avl og brug, så de overlever – ikke kun i genbankernes frysere, men som levende

og værdsatte dele af vores liv.”

Du �nder link til pdf-�l med info her

Sandheden vinder altid! 

Så vi fortsætter ufortrødent - og der er også brug for dig �

Ugens citat

"The people who are crazy enough to
think they can change the world are

https://www.twitterfiles.co/archive/
https://www.intelligence101.com/psyops-the-ultimate-guide-to-psychological-operations-psyops/
https://fbf.one/censur-og-overvaagning-paa-sociale-medier/
https://sfstandard.com/technology/these-doctors-pushed-masking-covid-lockdowns-on-twitter-turns-out-they-dont-exist/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/01/fbf.one-froelisten-2022-foraar-samlet-web-ny-230107-111230.pdf


the ones who do" 
- Steve Jobs -

Som noget nyt vil vi i år ikke ansøge Indsamlingsnævnet om tilladelse til at samle

penge ind til vores arbejde.

Dette skyldes alene det faktum, at vi føler os chikaneret af Civilstyrelsen, som nu 2

gange ved aktindsigtsanmodninger har begået brud på vores datasikkerhed i form

af videregivelse af metadata på en digitalsignatur fra et bestyrelsesmedlem, hvor

konsekvensen var hacking af MitID, samt viderebringelse af personlige

løninformationer med private notater om navne med anonyme netværk.

Begge former for data ligger nu på nettet og især på Facebook hos mennesker, som

tilsyneladende ikke har andet at lave end at søge aktindsigt i FBF. Civilstyrelsen har

bedt om fjernelse af data fra Facebook, hvilket nægtes imødekommet, og som vi

har set det tidligere, bliver data derfor brugt ud af kontekst, så FBF igen kan

fremstå som "the bad guys".

Man kan naturligvis stadig donere med enkelt beløb, men vi må ikke lave

markedsføring omkring enkelte donationer. Derfor er vores arbejde og

aktivitetsniveau afhængigt af medlemskaber. Har du ikke allerede et medlemskab,

og vil du støtte FBF, så kan du gøre det her.

TAK for din loyale støtte til os! Lad os sammen få afsløret bedraget, så vi kan

sikre vores børn en bedre fremtid, end det, vi ser foran os nu.

Må du få en dejlig søndag aften.

Team FBF �

Sammen er vi stærkest �

NB: Du er velkommen til at dele både dette og tidligere udgivne NUhedsbreve i

webversion.

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

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


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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