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Bekijk deze nieuwsbrief online

Beste vrienden, kennissen en geïnteresseerden!

De scholen zijn weer begonnen, we zijn weer thuis en ja, we hebben een fijne vakantie gehad.
Gereisd, gezwommen, geluierd en vreselijk moe van het tobben. Want het valt niet mee om
alles op een rijtje te krijgen.

 

  

 

Een vliegvakantie zonder bijsmaak!
Was dat niet fijn, eindelijk weer te kunnen vliegen zonder gewetenswroeging over klimaat e.d.?
Heeft u ook gewoon een CO² compensatietje erbij geboekt? Makkelijk toch?

Ja, want nu wordt dat allemaal mogelijk. We kunnen gewoon ons leventje ongestoord verder
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leven want het tijdperk van de Green Economy is aangebroken. De Green – New – Deal is een
win – win oplossing voor industrie en burger. Oeps, ook voor het milieu? 

Bij Wakkermens hebben we enige twijfels over de
oprechtheid die achter deze ontwikkelingen schuil gaan.

Ook de eensgezinde en massieve berichtgeving die rond
de klimaatverandering is ontbrand, geeft genoeg
aanleiding om zelfs bij de officiële oorzaak van de
klimaatverandering vraagtekens te plaatsen.

Nee, we zijn geen klimaat ontkenners, we stellen
vraagtekens.
De ene zal zeggen:
“Het wordt ook wel tijd dat de regeringen het klimaat eindelijk serieus gaan nemen want straks
verdrinken we allemaal door de stijgende zeespiegel.”

Een ander zal zich aan de uitspraak van Goebbels herinneren:
“Geef me de macht over de media en ik verander elk volk in een kudde varkens.”

 

Ongemakkelijke thema’s 
We gaan ons de komende tijd dus met ongemakkelijke thema’s bezighouden.

Niet alleen bij een gesprek over de klimaatverandering wordt het soms al wat ongemakkelijk,
ook kan het voor sommigen ongerieflijk worden wanneer we de uitwerking van het
exhibitionistisch pingedrag gaan belichten. Hoe we door ons eigen ongereflecteerd handelen,
vrolijk fluitend en vrolijk zappend, vrijwillig het laatste restant vrijheid wat we nog hebben,
vernielen. Erger nog: actief ons eigen graf graven.

Genoeg reden dus om op de hoogte te blijven wat er bij Wakkermens gebeurt.
Dat gaat het makkelijkste door onze maand-mini te ontvangen. Hier kunt u dat even
controleren en/of aanvinken.

Hier volgt dan deze maand-mini September
 

De onzichtbare hand achter baby Pia

Dit bericht komt van Folow the Money Een Belgische baby die lijdt aan
de zeldzame spierziekte SMA krijgt dankzij een klein miljoen verstuurde
sms’jes de kans op een peperdure behandeling…
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Had Anis Amri handlangers bij aanslag op Berlijnse kerstmarkt?

Dit bericht komt van NOVINI Een vreemd genoeg pas onlangs
opgedoken video laat het vermoeden toe dat Anis Amri bij de aanslag in
Berlijn met handlangers van de plaats delict…

VS denktank: Rusland heeft geen agressieve plannen

Het grootste gevaar voor de wereldvrede gaat uit van de NATO en
Amerika in het bijzonder. Wanneer je dit zo zegt in Nederland dan ben je
een Russenvriend en –…

Van bolsjewisme naar bureaucratie

Uit de nieuwsbrief van Driegonaal De hoeveelheid nieuws die op ons
afkomt, en het tempo waarin dat nieuws door nog nieuwer nieuws
gevolgd wordt, heeft als gevaar dat onze blik…

Democratie begrijpen

Het democratische principe lijkt eenvoudig: Een verzameling van
mensen, die iets gemeenschappelijk willen ondernemen, komen overeen
dat beslissingen met een meerderheid van stemmen genomen moet
worden. Hiermee zijn de spelregels…

Afwijkend denken over de klimaatverandering

Wanneer je kritische vraagtekens plaatst bij de algemeen heersende
opvattingen over de oorzaken van de klimaatverandering wordt je snel
als klimaatontkenner bestempelt. Dit zwart – wit denken laat geen
midden…

De perfide kunst van het provoceren (2)

Op 1 september 2019 vond in Polen de 80e gedenkdag plaats dat Hitler
Polen binnen viel. Hiermee begon de Tweede Wereldoorlog. Hoge
politici uit 40 landen waren voor de diverse…
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Democratische vernieuwing

Waarom werken de meeste politieke maatregelen weinig of überhaupt
niet? Vaak wordt van “democratische vernieuwing” gesproken terwijl
eigenlijk “vernieuwing van het (democratisch) staatsbestel” bedoeld
wordt. Democratie kan men niet vernieuwen…
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