
Søndag den 12. marts 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Husk det NU !

Alt er godt !

Så gik der 3 år !

3 år med overtrædelser af vores menneskerettigheder med fortsatte, og også

fremtidige, konsekvenser for alle danskere - om de har opdaget det endnu, eller ej!

3 år med Grundlovsbrud.

3 år med tilsidesættelse af dansk lov.

3 år med diskrimination.

3 år med censur.

3 år med udskamning, latterliggørelse og uværdig behandling.

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/82374326423127055
https://www.youtube.com/watch?v=IenqHBVtqUs


3 år med mediernes massive og dybt kriminelle 24/7 propaganda, pres, frygt og

psykologisk manipulation af samtlige borgere i dette land.

3 år med stigende overdødelighed trods +75% af voksne danskere har deltaget i

verdenshistoriens største medicinske eksperiment!

3 år med en verden på hovedet, hvor intet, er som det var engang, - men det sagde

Mette Frederiksen jo også dengang: "Danmark bliver aldrig det samme igen".

Hvor hun så kunne vide det fra? Ja, det afslører vi lidt efter lidt for hver dag der

går. For vi kæmper videre!

Og uanset hvilke afspærringer og forhindringer, vi oplever på vejen, så �nder vi

altid løsninger på udfordringerne, for vi kan og vil og skal aldrig acceptere, at

overdrage denne bananrepublik til vores børn og børnebørn!

VI BLIVER HELE TIDEN KLOGERE, FORDI VI TØR.

Den største udfordring vi har, er at få vores medmennesker til at turde at indse, at

alle vores beviser kun peger i én retning;: Vi er alle blevet røvrendt af dem, vi

(måske) havde tillid til.

Derfor er deling af information altafgørende for, at få vores medmennesker med.

I LØBET AF DE SIDSTE 3 ÅR ER RIGTIG MEGET BLEVET AFSLØRET

I det følgende vil vi dokumentere blot en brøkdel af det og linke til beviser for

sammenhængene:

- Da Mette Frederiksen d. 11. marts 2020 endnu engang stillede sig op på

talerstolen, og denne gang for at lukke landet ned, så var det ikke sandt, at det var

sundhedsmyndighedernes anbefalinger at lukke hele Danmark ned: Se her, her,

her og her.

- Mette Frederiksen nægter fortsat at svare på spørgsmål, trods beviserne imod

hende: Se her.

- Regeringstoppe overalt i verden og/eller magthavere bagved toppene har bevidst

og eksplicit ført skræmmekampagner på verdensbefolkningen for at tvinge den til

blindt at acceptere regeringers autoritære corona-tiltag såsom lockdowns, tests,

skolelukninger, maskepåbud, diskrimination, ”vaccine” pres og andre grusomme

politikker samt kontrolleret modstand: Se her, her, her, her, her, her og her.

- Allerede i december 2020 var f eks den engelske sundhedsminister Matt Hancock

helt klar over det store fupnummer som verdens ledere var i gang med at udføre.

De har ingen Barbara Bertelsen i England, så man har ikke slettet de over 100.000

WhatsApp-beskeder, som er blevet lækket, og som beviser korrespondancen

mellem Matt Hancock og andre ministre og embedsmænd, heriblandt hans

spindoktor Damon Poole samt Boris Johnson.

- ”Lockdown-�lerne” dokumenterer blandt andet, at samtaler om hvornår den nye

”strain” (dvs. virus-stamme) skulle implementeres: Se her, her, her og her.

- Ydermere viser ”lockdown-�lerne” at Matt Hancock er stolt af det, han gør, og han

joker med, at Bill Gates “skylder ham en” for at have hjulpet ham med at få ”jabbet”

�ere mennesker, og lyver overfor den engelske presse: Se her og her

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIenqHBVtqUs%26fbclid%3DIwAR205AtYL2sJzbfR3_5VBtpvygMIiOotggPjGHcuSjZOgTGqt7nTg8f-KGQ&h=AT0O8SlP1WErolzsT78ta873XDa-4gmH3rtsWHXo4QNmpVI2zkFgM2l7Mhhpl-ntXPUp1CQjztMqAPU8WUHXfI16c03zp11W1uBqs_O9zcdRiKca-HMvH10x_rQC3_SD4jrf3uD5-gqM7C8SfcVWgGM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3869oyNcxItULS24u3W8fqyPDin-zAL_YLpjpgJFyAJzwkFN7LKOgmto6l4wnPnk9SaB8WGPj6bxBoPDQARM8rU6k-jfgSC5IjS7mQJmvfNpn8ZIRZsQI5JnKVHeFr9tfBEEtw-xujlGooihF1dsdQ2D7x8mXxNHnN05i5EvYjYiJ7Tys3L3jrezSdFL0fPT9z6da-1nPqKUfB8wM3-RNNZLDhicyWD67n
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-brostroem-mail-til-mette-frederiksen-11.-marts-2020-side-1.jpeg
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-brostroem-mail-til-mette-frederiksen-11.-marts-2020-side-2.jpeg
https://www.weekendavisen.dk/2023-10/samfund/mundbind-for-oejnene
https://www.bt.dk/politik/nye-oplysninger-belaster-mette-frederiksen-brostroms-advarsel-kom-frem-til
https://odysee.com/MF-d.9.marts-2023-Amalienborg:3bbbae419bcf59c3c26b9b6851ddbe9a79e57d99
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ny-opgoerelse-her-er-de-sande-corona-doedstal/9665934
https://twitter.com/SpartaJustice/status/1633210206262894592
https://odysee.com/Mr.-Jordan:65ef883eba5e82b6d3a1803f3d454987832619fa
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-allan-randrup-thomsen.mp4
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-11-08-mette-frederiksen-med-klar-melding-til-ikke-vaccinerede-i-baerer-ansvaret
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/det-maa-godt-vaere-besvaerligt-at-vaere-uvaccineret
https://fbf.one/the-lockdown-files/
https://www.telegraph.co.uk/news/2023/03/05/matt-hancock-joke-bill-gates-covid-vaccine-conspiracy-theory/
https://michaelpsenger.substack.com/p/leaked-messages-reveal-plan-to-deploy
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-matt-hancock-og-damon-poole.jpg
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-matt-hancock-og-boris-johnson.jpeg
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-matt-hancock-om-bill-gates.jpg
https://odysee.com/UK-Health-Minister-Matt-Hancock:aada05f82aab3d29277b76ea0d6543603cd4db9f


- Det engelske parlaments medlem Andrew Bridgen, har afsløret i et interview til

Childrens Health Defence, hvordan politik foregår i England. Se her Er det ligeså i

Danmark?

- Teknikken med at skræmme befolkningerne med lockdowns for at få dem

”vaccinerede” indrømmede Fauci stolt i et interview på MSNBC: se her.

- Virusvarianter er ikke alene kontrollerede af "magten", men også patenteret af

"magten". Det afslører David Martin alt om i dette interview med Mikki Willis,

�lmskaberen af blandt andet Plandemic: Se her

Som David Martin forklarer i interviewet, er det vigtigt, at vi ikke bliver blændet af

et nyt narrativ som forsøges skabt om, at virus er undsluppet fra et laboratorie i

Wuhan!

- Sandheden er, at virus er 100% kunstigt skabt ud fra en enkelt sekvens fra en

naturlig organisme og bygget til W1V1-CoV i Wuhan laboratoriet med det formål, at

udvikle nye vacciner. Altså kunstigt skabt patogen og spike protein! Alt

sammen �nansieret af Fauci, og overdraget til "kopiering" ved The University of

North Carolina med professor for Mikrobiologi og immunologi Ralph S. Baric, som

speci�k modtager af �nansieringen.

- Derudover er virus patenteret af CDC startende i 2003 med det formål at

”bevæbne” naturlige vira imod menneskeheden til fordel for kemisk produceret

medicin! 

Link til David Martin her og her

Vi anbefaler kraftigt Mikki Willis’ forskellige dokumentar�lm, som alle kan ses gratis

her

INGEN I HELE VERDEN KAN PATENTERE NATUREN !

Og ingen kan få en nødgodkendelse af en vaccine, hvis der i forvejen er godkendt

medicin, som har vist sig e�ektiv mod den aktuelle sygdom.

Så hvis Tony Fauci eller nogen som helst andre havde indrømmet, at

hydroxychloroquin eller ivermectin er e�ektive mod COVID, ville det ikke have

været muligt for dem at få nødgodkendelse til vaccinerne. Det samme er gældende

i Danmark.

Derfor blev hydroxycloriquin, og kort efter også ivermectin, taget ned af alle hylder,

også i Danmark, og medierne gik i gang med en latterliggørelse af produktet som

“hestemedicin”, til trods for at det har stået på WHO’s medicinliste i mange år som

et anerkendt produkt blandt andet mod malaria: Se her, her, her, her og her.

Og nu forsøger man at igangsætte hele cirkusset en gang til med udmeldinger,

som endnu engang skal skræmme os: Se her og her.

Og det hele bunder i, at indførelsen af en ny verdensorden aldrig ville blive

accepteret af verdens befolkninger, hvis de kendte til den, hvorfor

implementeringen af fascistiske tiltag og tilsidesættelser af vores rettigheder kun

kan ske med reguleringer i vores adfærd, som skabes og kontrolleres med frygt

forud for accept af indførelse af tiltagende strengere ændringer i vores

lovgivninger samt justeringer af vores måde at være i verden på.

PROBLEM - REAKTION - LØSNING

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/british-member-of-parliament-reveals-all/
https://odysee.com/@FBF:b/Fauci:af?r=73eWKJ2dDfpBp6ADXdF3PNL3Dm1jByLQ
https://odysee.com/@FBF:b/davidmartin-lableak-720_1_6M:6
https://www.youtube.com/@DavidMartinWorld
https://www.davidmartin.world/
https://plandemicseries.com/
https://dagensmedicin.dk/95-hydroxychloroquin-i-medgang-og-modgang/
https://www.israel365news.com/338350/despite-success-who-suspends-clinical-trials-of-hydroxychloroquine/
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/ivermectin-demand-drives-trump-telemedicine-website-rcna1791
https://www.youtube.com/watch?v=DzVmfrc18gU
https://da.scientific-opinion.com/12336974-who-suspends-trials-of-hydroxychloroquine-and-chloroquine-as-drugs-for-covid-19
https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/ny-pandemi-vil-ramme-os
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ssi-direktoer-tre-aar-efter-nedlukning-ny-pandemi-vil-ramme-os/9671137


Covid-19 manipulationsmodel viser præcis den cyklus, som det hele har kørt i, og

som vil fortsætte indtil 2030, hvor FN 17 verdensmål er gennemført! 

Se modellen for magtens kontrol over mennesket her

Mette Frederiksen & co. gjorde alt forkert mht. nedlukninger, skolelukninger,

isolering, afstand, masker, behandling med remdesivir, tests, vacciner, boosters og

Gud ved hvad ellers.

Ydermere er Mette Frederiksen så ubeskrivelig grænseløs arrogant, at hun på

Kvindernes Internationale kampdag den 8. marts tillod sig at poste på Instagram,

at det aldrig ”må være forbundet med straf eller skam, at ville bestemme over sin

egen krop.” !! 

https://odysee.com/@FBF:b/Rosa-Koire-om-UN-Agenda-21:c
https://odysee.com/@FBF:b/Kontrol-pyramiden-forklaret:6?r=73eWKJ2dDfpBp6ADXdF3PNL3Dm1jByLQ


Tak til Kim Varming for kvik kommentar!

Det vælter fortsat frem med beviser og dokumentation på det, som sker, og det kan

være helt uoverskueligt at skulle �nde, sortere og læse/lytte/se det vigtigste blot for

at holde sig nogenlunde orienteret.

Som et nyt tiltag har dissensMEDIA derfor skabt ”Dagens overblik”. Her kan du

hurtigt få den vigtigste information fra ind- og udland hver dag.

Husk i øvrigt at dissensMEDIA har + 260 artikler med noget af al den information

som du ikke får fra de statsstøttede medier. Alle artikler �nder du her. 

Ugens citat

"Vi er det eneste vi har tilbage.
Står i de sidste spor af gamle dage.

Vi står her stadig, 
imens verden forfalder."

- Chief 1 & Thomas Buttenschøn -

Klik og lyt �

Så kære venner, hvis vi venter til 2030 med at gøre oprør, så er det for

sent ! Strukturen af verdensmagten er nødt til at brase sammen, og hvis vi ønsker

noget andet end den teknokratiske transhumanistiske verdensorden som Mr.

Global ønsker det, så må vi fortsat styrkes i det enorme arbejde vi har foran os. 

Vil du hjælpe til?

Skriv til os info@fbf.one �

https://fbf.one/dagens-overblik/
https://fbf.one/dissens/
https://www.youtube.com/watch?v=E3ZOb5WozVo
mailto:info@fbf.one


Tak til dig, som loyalt støtter vores fortsatte fælles kamp for vores alle sammens

rettigheder!

I fællesskab skaber vi en verden, som er langt bedre, end det som var før �

Og husk det NU.

Alt er godt!

Del gerne dette NUhedsbrev�

Må du få en dejlig søndag �

Team FBF �

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

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/82374326423127055
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
mailto:info@fbf.one
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/82374326423127055
https://www.mailerlite.com/

