
Tiltagende modstand mod toppen

af magtpyramiden!

Søndag den 22. januar 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Dæmningerne ryster NU !

Kan du se det derfra, hvor du står? Kan du se, at modstanden mod systemet,

magten og ”væsenet” er kraftigt stigende? Kan du se, at beviserne står i kø for at

blive o�entliggjort, båret af de tusinder og atter tusinder af mennesker, som har

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/77992046042810200


indset bedraget? Kan du se, at hænderne, som skal bære informationerne videre

ind i menneskers liv, bliver �ere?

FBF ser det. Og det giver håb og tiltro til, at det hele snart brager sammen. Er vi

masochistiske, når vi siger sådan? Nej. Vi er blot bevidste om, at det skal brage

sammen. Det er det nødt til. Så lad der komme, hvad der komme må. Lad bedraget

blive afsløret. Og lad der blive kaos, for det er et nødvendigt onde, vi skal igennem,

før der kan blive ”orden”. Historisk set er der skabt kaos af ”toppene” af

magtpyramiden, som har ønsket at indføre nye former for orden – fuldstændig

som det nu igen er iscenesat til at ske, startende for alvor for 3 år siden.

Men det er ved at gå op for mennesket, at den ”orden”, som magten ønsker indført

pga. det kaos, som magten selv har skabt, er en ”orden”, som for altid vil holde

mennesket slavebundet og 100% afhængig af den selvsamme magtstruktur, som

har knægtet mennesket til at komme til dette punkt i historien. Det er ikke den

orden, vi ønsker!

Vi ønsker en retfærdig orden! En orden, hvor mennesket kommer først og en

orden, som vi skriver på vores website, hvor ”vejen for et reelt demokrati er banet

med et reelt retssamfund, overholdelse af Grundloven og af internationale

menneskerettigheder OG, hvor borgerne har et aktivt og personligt ansvar og dermed

har direkte ind�ydelse på eget nærmiljø.”

Ingen ved, hvornår ”væsenet” bryder sammen, og ingen ved hvordan. Men med

jura, deling af information og fællesskab kan vi træ�e velovervejede beslutninger

på det, vi ser, der foregår, så vores handlinger er med til, at ”væsenet” bryder

sammen. Dette talte Malue om på en livevideo på Facebook i går (lørdag den 21.

januar) – du kan se den her

Som supplement til eksemplet med Lars Løkke Rasmussen som Malue nævner i

videoen, deler vi her det omtalte billede, hvor han stolt står ved siden af New

Zealands premierer minister Jacinda Arden.

https://fbf.one/
https://odysee.com/@FBF:b/Facebooklive-21.01.2023:1?r=45Lq8jRxyGB5XeB8mN5oAq8NdXHNEArz


Jacinda Arden er en af WEF’s Young Global Leaders (er det det Hr. Lars Løkke

Rasmussen referer til, når han skriver ”world leader”?). Dette har dissensMEDIA

skrevet en del om tidligere, blandt andet her, her og her.

Du kan få ”en smagsprøve” på hendes tyranniske ledelsesstil her.

Jacinda Arden har været en af de ledere, som har været mest tyranniske med nogle

af de mest ekstreme metoder i anvendelse for at tvinge befolkningen i New

Zealand til at underkaste sig regeringen. Det samme skete efterfølgende i Canada,

og vi har også set nogle voldsomme magtovergreb i USA, Tyskland, Østrig, Holland

og på den kinesiske befolkning.

Så når vi lytter til alle de internationale eksperter – McCullough, Malone, Malhotra,

Yeadon, Hudkinson og rigtig mange andre – som nærmest står i kø for at dele

deres information og dokumentation på eksplosionen i dødstal, livstruende

sygdomme og invaliderende skader, så kan det undre, at en mand som Lars Løkke

Rasmussen, Jacinda Arden og alle de øvrige ”verdens ledere” ikke stopper op og

spørger sig selv, hvad det er, der foregår. De kender til disse informationer,

fuldstændig lige som du og jeg, og man må derfor antage, at de udmærket er klar

over det, som sker. I Danmark burde særligt Lars Løkke Rasmussen være klar over

https://fbf.one/world-economic-forums-har-infiltreret-verden/
https://fbf.one/world-economic-forum-en-skyggeregering/
https://fbf.one/begaas-der-lige-nu-et-globalt-offentligt-privat-statskup/
https://odysee.com/@FBF:b/Jacinda-Arden:20


WEF og deres fremtidsplaner for verdensbefolkningen, eftersom det var hans

regering som i 2018 underskrev aftalen om at indtræde i Den 4. Industrielle

Revolution med Internet of Thing og Internet of Bodies som en del af en

række værktøjer - se her og her.

Tager vi et spadestik dybere og lytter til formanden for Lancet COVID-19-

kommissionen Je�rey Sachs, så ser vi et andet billede end det, vi bliver vist af de

o�cielle myndigheder. I denne samtale på den uafhængige nyhedsstation The

Greyzone fortæller Sachs blandt andet, at SARS-CoV2 stammer fra farlige

funktionsforøgelseseksperimenter sponsoreret og udført af amerikanske

bioteknologiske institutioner.

Dette er blot en vinkel på, at hele corona-skandalen netop er igangsat som ”et

værktøj til kaos” for at indføre en ”ny orden”. Vi ved, at Klaus Schwab har en ”New

World Order”, som han ønsker indført, og han får blandt andet hjælp via sine

”Young Global Leaders” som Jacinda Arden, Trudeau og Macron, ja selv de

kongelige er medlemmer, blandt andet Kronprinsesse Mary. Lyt til fantastiske Rosa

Koire, som beskriver det så det er til at forstå.

Som Malue siger i sin video, så anses hele verdens befolkning blot for en gruppe af

mennesker, som man kan udføre det ene eksperiment efter det andet på – mere

eller mindre hemmeligt, skjult eller fordækt - og beslutningerne om hvad, hvorfor,

hvornår og hvordan, ja de foretages alle mere eller mindre af ”toppen af

pyramiden”.

PSYOPS

Eksempler på o�entligt styrede eksperimenter er de såkaldte PSYOPS (psycological

operations.) CIA og FBI har i årtier udført psykologiske "mind control" forsøg i

forbindelse med krige, in�ltration af politiske grupperinger og rekruttering af

journalister, som skulle sprede propaganda. Det afslørede blandt andre den tyske

journalist og whistleblower, Udo Ulfkotte i sin bog "Journalists for Hire: How the CIA

Buys the News” – se ham i interview fra 2014 her.

Men måske en af de mest chokerende PSYOPS var et CIA-program kaldet MKUltra.

Programmet begyndte i starten af 1950'erne og blev først o�cielt stoppet i 1973.

MKUltra brugte forskellige metoder til at manipulere menneskers mentale

tilstande og ændre hjernefunktioner med hjælp af sto�er (især LSD) og andre

kemikalier, hypnose samt isolation.

Medicinske eksperimenter på levende mennesker bliver konstant udført – senest

covid-19 indsprøjtningen. Med løgne, bedrag, korruption og skruppelløse

organiseringer og opbygninger af illusionen om, at ”væsenet” tager sig af sin

befolkning, er det legende let at gennemføre sådanne eksperimenter, hvis man

har solgt sin sjæl til djævlen.

Historiens eksempler leder alle sammen op til i dag.

Vi kender i store træk efterhånden til både omfanget og hemmeligholdelsen af

nogle af disse operationer samt de involverede og sande ansvarlige, og vi kan med

egne øjne se det ske ved hjælp af en form for ”mind-control”. Det er et vigtigt

emne, og dissensMEDIA har tidligere skrevet om det her, her, her og her.

Dr. Robert Malone beskriver her, hvad han kalder for 5. generation krigsførelse

som en krig om information og perception, som foregår ved at angribe allerede

eksisterende kognitive forudindtagede opfattelser og meninger (narrativ) hos
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individer og organisationers og skabe nye forudindtagede opfattelser og meninger.

Med andre ord, psykologisk manipulation. Det er en meget spændende oversigt

med velkendte eksempler, som Malone gennemgår. Hvis du har svært ved engelsk,

kan du kopiere teksten og oversætte den. 

Det er en barsk rejse, vi er på sammen. Men det er åbenbart vigtigt, at vi alle er

her lige præcis lige nu i menneskehedens historie – ellers ville vi ikke være her.

Det vil tage år at etablere et reelt demokrati i et reelt retssamfund, men vi er på

vej. Kriser inviterer os til at udvide vores bevidsthed, fordi kriser ”tvinger os” til at

træ�e valg og beslutninger. Afhængigt af hvad vi vælger, kan vores valg styrke

vores karakter og viljekraft (eller det modsatte), og her er det nødvendigt, at vi

slipper noget af den byrde, som vi hver især bærer på i hver vores personlige liv.

Det gør det lettere for os at gå fremad på den vej, vi allerede har tiltrådt, og det gør

det lettere at �nde andre, som går den samme vej.

Vil vi gå hurtigt, går vi alene, men vil vi gå langt, må vi gå sammen.

Ugens citat

"I will splinter the CIA into a thousand
pieces and scatter it into the winds"

- John F. Kennedy -

Så tillad os, at gentage;

Vi ønsker en retfærdig orden! En orden hvor mennesket kommer først, og en

orden med et reelt retssamfund, overholdelse af Grundloven og internationale

menneskerettigheder, og hvor borgerne har et aktivt og personligt ansvar og

dermed har direkte ind�ydelse på det eget liv.

Verden er ved at vågne. Og ved fælles hjælp skal det lykkes at få en ny og retfærdig

”orden”. Men først har vi et stykke arbejde der skal udføres. Tak at du støtter og

hjælper os med det.

Tak for din støtte og opbakning�

https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


Tak at du er lige her og handler lige NU sammen med os andre � 

Må du få en dejlig søndag.

Team FBF �

NB: Her kan du læse 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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