
Søndag den 26. marts 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

NU vil det hele vise sig …

… at gå op i en højere enhed

Det hele hænger sammen �
Resultatet af meget af det arbejde, vi har knoklet med i de seneste mange

måneder, viser sig endeligt nu. 

Dokumentaren ”Oprør”.

Det starter med dokumentaren ”Oprør”, som sendes på DR1 i morgen mandag den

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/83708572463006937


27.3. kl. 21:25. ”Oprør” er en dokumentar, som giver et radikalt anderledes billede

af corona krisen, end det o�cielle ensidige narrativ.

FBF kommer dermed endeligt på Danmarks kortet og bliver kendt i videre kredse.

Vi har i den forbindelse justeret vores hjemmeside, både så indholdet er mere

fyldestgørende, relevant og korrekt, men primært er den blevet mere brugervenlig.

Vi er ikke nået helt i mål endnu, men det kommer vi.

Som tidligere nævnt har DR1 fravalgt at lave trailer på dokumentaren. Det betyder,

at vores marketing team har lavet materiale, som I vil kunne se på sociale medier i

løbet af de kommende uger. Hjælp os meget gerne med at dele! Det er helt

afgørende for at få budskaberne ud.

FBFs hjemmeside www.fbf.one

Et centralt og unikt ”tandhjul” i FBF er juridisk team, og på hjemmesiden kan du se,

hvad juridisk team faktisk laver, og hvorfor det er så fundamentalt vigtigt at have

dette team! 

Advokater koster penge, og vi er derfor helt afhængige af medlemskaber for

tilførsel af økonomiske midler til FBF. Er du ikke allerede medlem, kan du blive det

for så lidt som 2 kr. om dagen.

På hjemmesiden kan du ligeledes læse FBFs mission, vision, formål og strategi, og

er du interesseret i systemkritiske artikler, kan FBFs dissensMedia tilbyde dig gratis

adgang til en meget stor aktuel artikeldatabase.

Derudover har vi samlet en �n buket af kontante fordele for FBF medlemmer, som

vi håber, du vil få glæde af.

FreeZone

Vores længe ventede online platform, FreeZone, er nu endeligt færdig! Vi har

arbejdet på den siden september 2021 (!), og vi håber, at I vil benytte Jer af den.

Den er gratis for FBF medlemmer! Er du allerede medlem, vil du inden for de

næste par dage modtage en mail med et link til oprettelse på FreeZone, som du frit

kan benytte.

Interview med Kim Varming og Karsten Viborg

Som vi skrev i sidste uges NUhedsbrev, var vi fra starten bevidste om, at vi i

dokumentaren ikke ville få alt det med, som vi kunne ønske. Det var derfor

forventeligt, at ”de skarpeste udtalelser” ville blive klippet fra.

Vi kan afsløre, at programmet i morgen indeholder Malues personlige erfaring

med HPV vaccinen, og de kritiske holdninger, som Malue udtaler i den forbindelse,

er (naturligvis) blevet klippet fra. 

Derfor har Malue arrangeret et interview med Karsten Viborg, som er formand for

Landsforeningen for HPV bivirkningsramte, og Kim Varming. Sammen vil de

italesætte den kritik, som dokumentaren ikke viser. På denne måde vil FBF gerne

sprede faktuelle informationer, som sundhedsmyndigheder og MSM ikke giver den

danske befolkning.

Skandalen om HPV vaccinen var en forløber for skandalen om covid-19 ”vaccinen”,

fuldstændig lige som vi også ved, at skandalen om svinein�uenza vaccinen var det.

Vi har i tidligere NUhedsbreve skrevet en del om medicinalma�aen - du �nder dem

alle her.
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PS

Vi gør i samme forbindelse opmærksom på, at chefen for DRs medieforskning,

Dennis Christensen, mener, at det er godt, at de danske medier var enige om at

afholde danskerne fra at få bred information under ”pandemien”, og at han sågar

mente, at det har været med til at redde liv! Læs rapportens forord på side 3 og 4

her.

Læs også gerne denne artikel fra den 17. november 2022, som giver nogle af de

fakta om HPV vaccinen, som du ikke læser andre steder.

FBF foredrag om ”Det kunstige menneske”

Fredag den 14. april har vi premiere på forårets første foredrag, og du er hermed

inviteret �

”Det kunstige Menneske” er et foredrag af can.paed.phil/psyk. Ulrik Søberg, som

sammen med Malue vil tale om det problem, som magtstrukturens maskineri har

skabt, om den reaktion, det har givet og om den løsning, der tilbydes os. MEN .. vi

har andre løsninger!

For i modsætning til den transhumanistiske ideologi �ndes der nemlig det

oprindelige og helt grundlæggende natur- og menneskesyn, hvor mennesket er en

helhed. I denne menneskeopfattelse er kroppen og følelserne indgangen til al

sundhed og viden om mennesket, og i denne proces kan vi som mennesker lære os

selv at kende som et åndeligt væsen bundet sammen af sjæl, krop og sind. 

Kom med! Det bliver godt!

Ugens citat

"Det er så vigtigt at overveje dette spørgsmål; 
Hvad ønsker jeg mig?"

- Alan Watts -

Vi har stadig brug for, at også du melder dig under fanerne som aktivt medlem af

FBF. Kom med og bliv en del af vores fantastiske hold, enten: 

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

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

dissensMEDIA

https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/03/fbf.one-medieudviklingen-2020-v2-53f01f21.pdf
https://fbf.one/alt-det-der-ikke-bliver-fortalt/
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hvis du er websiteudvikler med kendskab til Wordpress.

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

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

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

Tak for dig �

Må du få en dejlig søndag �

Team FBF �

PS

Har du modtaget dette NUhedsbrev som link, og foretrækker at modtage det på

mail, så kan du tilmelde dig lige her �

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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