
Søndag den 5. marts 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

NU burde det være tydeligt for
alle ...

... at vi har været angrebet af

"lyn og torden" !

å

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/81824801910424735


Vi har modtaget Pressenævnets kendelse på
vores klage over dkdox.tv 

"Særdeles krænkende og skadeligt for
foreningen", 

skriver Pressenævnet!

Ja det ved Gud det har været, og stadig er !

Pressenævnets kendelse er en alvorlig kritik af dkdox.tv, og derfor er det vigtigt, at

så mange som muligt bliver bekendt med den, da den desforuden udgør det, som

vores advokat kalder ”den medieretlige bedømmelse af alle vores tre injuriesager.”

Det kan du høre mere om i videoen her med Malues udtalelse om Pressenævnets

kendelse, hvor hun også giver info om en tvist, vi har med Civilstyrelsen.

Du kan læse hele Pressenævnets kendelse her

Malues udtalelse kan også læses her

Og NU retter vi blikket mod det vi er her for !

https://odysee.com/@FBF:b/Opdatering-d.-1.marts-2023:c?r=73eWKJ2dDfpBp6ADXdF3PNL3Dm1jByLQ
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-pressenaevnets-kendelse-af-vores-klage-info-om-civilstyrelsen-samt-staevninger-01.03.2023.pdf


Endnu engang kan vi konstatere, at det vælter frem med beviser på det bedrag,

som hele verdens befolkninger har oplevet.

I artiklen Covid tyranniets profet, som dissensMEDIA netop har o�entliggjort, får vi

et klart billede af den ”manglende kritiske re�eksion”, som beskrives som følger:

”Lige så bemærkelsesværdig som den lynhurtige verdensomspændende udbredelse af

lockdown-fænomenet var manglen på kritisk re�eksion over dets karakter af noget hidtil

uset. Ikke alene havde man aldrig før forsøgt at holde befolkninger indespærret i dette

omfang, men tiltaget var også blevet klart afvist i de �este retningslinjer for

pandemibekæmpelse fra før 2020.”

Dette er en anderledes beskrivelse af de politiske beslutninger, som regeringen

traf uden den mindste �ig af sundhedsfaglige anbefalinger, og vi kan kun gisne

om, hvorvidt Mette Frederiksens ord om, at det var ”sundhedsmyndighedernes

anbefalinger” at lukke landet ned, kom fra WHO og Co.

Et er sikkert! De har løjet for os alle sammen!

Et eksempel på det er en netop o�entliggjort video med Tony Fauci, hvori han stolt

indrømmer, at deres anbefalinger gik på at ”bruge lockdowns til at få folk vaccineret".

De har helt bevidst ødelagt karrierer, familier og liv med lockdowns for at tvinge

folk til at blive vaccineret mod deres vilje!

Et eksempel på det er videoen her, som viser, hvordan en søn bliver gennet væk

fra sin mor til bisættelsen af sin far. Moderen bliver derefter ladt alene pga. kravet

om 2 meters afstand. Ikke alene har myndighederne formastet sig til at lave disse

overgreb, men mange har a�undet sig med dem, enten fordi de stolede på, at

myndighederne varetog deres interesser, eller fordi de ikke mente, at de kunne

gøre noget ved det vanvid, som udspillede sig for deres øjne!

Myndighederne har begået overgreb på vores rettigheder, og det er chokerende

forbrydelser mod menneskeheden, vi er vidne til – og igen minder vi om de 14

artikler om overtrædelser, som vi har opstillet her. Og med den netop overstående

afstemning om at afska�e Store Bededag er det 15 artikler, der er overtrådte.

Men narrativet er begyndt at krakelere, og den statsstøttede presse kan

efterhånden heller ikke længere sige sig fri for at skulle kommentere på det. Dog

skal vi være særdeles opmærksomme på, at fortællingerne blot a�øses af nye løgne

– i andre elementer i vores samfund.

Således et eksempel fra radioavisen den 4. marts 2023 �

https://fbf.one/covid-tyranniets-profet/
https://odysee.com/Fauci:af81ec004d298f8d5428eddbcbe00941aa23d4a5
https://odysee.com/@FBF:b/Autorit%C3%A6r-umenneskelighed-ved-en-bis%C3%A6ttelse:b
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/11/Erklaering-om-brud-pa%CC%8A-Menneskerettigheder.pdf


Her kunne man høre om 100 vaccineskadede, som afventer at få deres erstatning.

Det, at AstraZeneca vaccinen bruges i indslaget i radioavisen, viser, hvordan man

forsøger at nedtone problematikken, fordi deres vaccine jo blev fjernet fra

markedet i starten af vaccineudrulningen. Dermed opstår der nogle nye narrativer:

1. Du kan fortsat have tillid til myndighederne, fordi de jo fjernede et produkt,

som ikke var sikkert at bruge.

2. De, som er blevet syge efter P�zer og Moderna ”vaccinerne”, tænker derfor

potentielt stadig ikke, at deres ”vaccine”-skader kan have noget med

”vaccinen” at gøre.

3. den interviewede dame fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udtaler, at de

er nødt til at vente med at få rammerne på plads, før de kan begynde at

behandle sagerne.

Punkt nr. 3 står i øvrigt i skærende kontrast med det forhold, at INGEN myndighed

mente, at man skulle have ”rammerne på plads” inden påbegyndelse af verdens

historiens største eksperiment! Og det gælder både områderne inden for

konsekvenser, sikkerhed, og hvem der overhovedet havde behov for at blive

indsprøjtet - om nogen overhovedet havde det !

For så vidt angår de dybere liggende agendaer på verdenssituationen generelt,

henleder vi opmærksomheden på de internationale magtkampe, som udspiller sig.

De er slet ikke så tydelige at se endnu, men det gør dem ikke mindre vigtige at

forsøge at forstå. Vi opfordrer dig derfor til at læse en artikel, som dissensMEDIA

netop har udgivet som er en oversættelse af en tysk artikel foretaget af tidligere

folketingsmedlem Ole Gerstrøm - ”Tidligere nazister i onkel Sams tjeneste” -

https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-radioavisen-5.marts-.mp4
https://fbf.one/tidligere-nazister-i-onkel-sams-tjeneste/


Historien er vigtig at kende. Ellers risikere vi blot at gentage den. Og det er præcis

det, vi ser ske lige nu.

Ugens citat

"Be the change you wish to see in the
world"

- Gandhi -

Tak til Jer som har kontaktet os i den forgangne uge! Det er en stor glæde at opleve

jeres support !

Vil også du hjælpe og deltage i fællesskabet for skabelsen af en bedre fremtid, så

skriv til os på info@fbf.one � 

Er du ikke allerede medlem, kan du vælge dit beløb for et medlemskab, lige her

Tak at du bakker op�

Må du få en dejlig søndag aften �

Team FBF �

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

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

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

Frihedsbevægelsens Fællesråd

mailto:info@fbf.one
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/81824801910424735
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


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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