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"Intet er tilbage uden NU"

NU er det tid …

… til at o�entliggøre en

hemmelighed.

FBF og Malue deltager i dokumentaren ”Oprør” som har
premierer på DR1 d. 27. marts 2023!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/83060951211836543


FBF har nu eksisteret i 2,5 år, og vi er igennem tiden blevet spurgt om at deltage i

diverse mainstreamproduktioner såsom ”konspirationsteoretikerne får ordet”, Huxi

Bach-programmer etc. Noget som vi, som bekendt, har takket nej.

Men det her er anderledes, idet produktionsselskabet ikke er mainstream.

Så efter mange samtaler i bestyrelsen med overvejelser for og imod vores

deltagelse, besluttede vi os til sidst for at takke ja.

Dokumentarens formål er, at give corona-kritikere en seriøs mulighed for endeligt

at blive hørt i debatten. Og det har været journalisternes ønske, at netop dét vil

kunne hjælpe til med at mindske den splittelse, som danskerne har været ude for i

tre år nu. Vi ønsker med vores deltagelse, at bidrage til dette formål. 

Dokumentaren vises på DR1 - 1. del den 27. marts & 2. del den 3. april.

Der er naturligvis mange af vores budskaber i den endelige dokumentar, som ikke

får lov til at blive vist.

Eksempelvis fortalte Malue i et af de timelange interviews, om den rapport som

DRs medieudvikling o�entliggjorde ved udgangen af 2020.

Heraf fremgår det tydeligt, at chefen for DRs medieforskning Dennis Christensen

er stolt over, at de danske medier var enige om, at afholde danskerne fra at få

bred information under ”pandemien”, og han mener sågar, at det har været med

til at redde liv! Læs rapportens forord på side 3 og 4 her

https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-medieudviklingen-2020-v2-53f01f21.pdf


Men det er desværre en del af gamet, at vi ikke får alt med, når vi satser på at

“komme på danmarkskortet” via et af de selvsamme medier, som har været med til

at køre den splittelse, som netop er opstået pga pres, løgne og udskamning fra

stort set samtlige politikere, medier, statens såkaldte ”eksperter”,

sundhedsmyndigheder etc.

En splittelse som vi vel at bemærke alle sammen i en eller anden grad, lever med

konsekvenserne af den dag i dag!

Alle tilvalg er et fravalg af noget andet. Der �ndes absolut ingen valg i et

menneskeliv uden, at det har konsekvenser. Sådan er det.

Det er derfor forventeligt, at den personlige konsekvens for Malue, ved at deltage i

dokumentaren, vil blive, at presset på hende vil øges endnu mere, samt at

mængden af tilsvining, som nedenstående eksempler viser, at hun allerede får,

ligeledes vil øges.



Med den risiko, der nu engang er for, at du også vil blive svinet til ved at ytre dig,

så vil vi alligevel opfordre dig til at bakke op i kommentarspor, opslag etc., hvis du

har mod på det.

Fordi så kan kommentarsporet til f eks. det her svineri ��…



… pludselig komme til at sådan her ud �� �









DET GIVER HÅB OG STYRKE OG MOD TIL AT FORTSÆTTE,
NÅR VI KAN ”GENKENDE HINANDEN” VIA VORES

ADFÆRD!

Når vi tør ytre vores mening på de sociale medier (om det så endda blot er med et

like på et opslag), så viser vi ikke alene til vores medmennesker, at man ikke bare

kan opføre sig som ”den forlængede arm for magtens mænd”, men vi viser dem

også, at vi hverken kan, skal eller vil �nde os deres tyranniske overgreb!

Hele modstanden bliver kun stærkere, når vi samles.

Og alle de uvidende, som bakker op om ”magtens mænd”, som udfører disse

overgreb, vil begynde at undre sig, når først de får øje på, at vi faktisk er rigtig,

rigtig mange.

De vil dermed også blive ”tvunget” til at begynde at �nde ud af, hvad det er, der

foregår, for ingen ønsker at være en del af ”den mindste �ok”.

Det er helt de samme psykologiske mekanismer, som stadig fungerer nu, som for

tre år siden.

Så; se eksempelvis dette opslag, som Lars Løkke Rasmussen postede på Twitter i

forbindelse med regeringens oprettelse af den nye Ukraine-Fond ��



VI KAN IKKE STØTTE KRIG, DA ALLE KRIGE ER SKABT PÅ
LØGNE AF MAGTEN !!

Og derfor svarede Malue sådan her ��



Ud fra antallet af likes, er der ikke så stort et skel, som for blot et halvt år siden!

Men det viser sig kun, fordi der er mennesker, som tør at give deres mening til

kende!

Vi er de 99,9% !!
HUSK DET NU ��

Så hjælp os med at informere vores medmennesker, og hjælp os i vores styrke og

kraft, så vi kan stoppe de overgreb, som før eller siden vil ramme hver og en af os.

Som træerne i skoven står samlet som én skov, trods de er individuelle træer, skal

vi stå samlet som ét folk, trods vi er individuelle mennesker!

Ugens citat



"The people have the power. 

All we have to do

is awaken the power in the people"
- John Lennon -

Du kan også melde dig under fanerne som aktivt medlem af FBF, og blive en del af

vores fantastiske hold, enten: 

Teamleder i vores Facebook-lokalgrupper eller som co-pilot for en teamleder

hvis du har “skribent i maven”, kan de hele tiden bruge �ere på

dissensMEDIA

hvis du er websiteudvikler med kendskab til Wordpress.

Skriv til os på info@fbf.one og fortæl, hvad du gerne vil hjælpe med.

Del gerne dette og tidligere NUhedsbreve, så vi i fællesskab kan sprede

budskaberne og sammen øge kraften og styrken i vores fælles bevægelse.

I øvrigt kan det koste så lidt som 2 kr. om dagen at være medlem af FBF.

Og husk også, at du som noget nyt, kan få "Dagens overblik" på dissensMEDIA �

Tak for at du er her�

Må du få en dejlig søndag �

Team FBF �

Ps: Pressenævnet har meddelt os, at dkdoxtv har fået en frist til i morgen mandag

til at o�entliggøre vores genmæle jf. Pressenævnets kendelse d. 28. februar 2023,

som vi også skrev om i NUhedsbrevet d. 5. marts 2023. Det svineri, som vi har

oplevet fra den kant, går magtens ærinde, da deres konspirationer og spin kun har

til formål at så tvivl om vores troværdighed og splitte os!

https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488
https://t.me/FBFChat
https://twitter.com/MMontclairre
https://twitter.com/DissensMEDIA
https://www.linkedin.com/company/dissensmedia/
mailto:info@fbf.one
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://fbf.one/dissens/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/83060951211836543
https://www.pressenaevnet.dk/kendelser/alvorlig-kritik-for-at-bringe-saerdeles-kraenkende-paastande-uden-grundlag/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-nuhedsbreve-nuhedsbrev-05.03.0223.pdf


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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