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Weltschmerz Gazet

We kunnen hier beter uit komen!

Over de irrationaliteit van het coronabeleid is al veel gezegd. Maar hoe gaan we hier uitkomen?
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De

corona-crisis brengt veel schade teweeg,
maar maakt ook ongekende positieve
krachten los in de samenleving. Een
lichtend voorbeeld is Vrouwen Voor Vrijheid,
een groep die opkomt voor de vrijheid van
alle burgers. Het is ongelooflijk knap hoe zij
erin slagen om in het hele land inspirerende
manifestaties te organiseren in deze
moeilijke tijd, met als voorlopig hoogtepunt
een uniek festijn op het Museumplein in
Amsterdam op 14 november. In een

‘Alternatieve’ media als De Andere Krant en
Gezond Verstand hebben de laatste tijd veel
stof doen opwaaien. In een diepte-interview
met Pieter Stuurman legt Sander
Compagner, oprichter van De Andere Krant,
uit waarom hij zijn initiatief is begonnen, en
hoe erop is gereageerd vanuit zijn omgeving.
Hij gaat ook in de op de jongste editie
(oplage 1,1 miljoen!) die zich toespitst op de
eenzijdige en misleidende berichtgeving in
de reguliere media en waar die vandaan

Zouden we er zelfs beter uit kunnen komen dan we erin zijn gegaan?

Dat is wel de overtuiging van Richard de Leth, een jonge arts die vastliep in de reguliere
geneeskunde en een nieuw pad insloeg. Met zijn bedrijf Oersterk, dat doel heeft om in 2022 één
miljoen mensen “leider te maken over hun eigen gezondheid”, richt hij zich niet op het vermijden
van ziekten, maar het versterken van de weerbaarheid. Niet op het bestrijden van symptomen,
maar inzetten op hoe we onszelf kunnen versterken. “Hier horen we bijna niets over in de
corona-crisis,” zegt hij in een boeiend interview met Fiona Zwart.
 
De Leth werd zich jaren geleden al bewust van de beperkingen van de huidige zorgaanpak. Hij
noemt het “verschuifkunde” in plaats van geneeskunde. Iemand krijgt een pilletje voor een
probleem, waarna het volgende probleem ontstaat. “Ziekte is een signaal dat je als mens uit
balans bent. Dat kun je alleen oplossen door de balans te herstellen.” Bijna 10 miljoen mensen
in Nederland lijden aan ontstekingsziektes, stelt De Leth.
 
De coronacrisis brengt de gebreken van ons huidige gezondheidsstelsel op pijnlijke wijze aan
het licht, signaleert De Leth. We zouden juist nu moeten inzetten op het versterken van ons
immuunsysteem, gezond eten, lichaamsbeweging, veel sociale en fysieke contacten. In plaats
daarvan wordt gekozen voor schijnveiligheid: handen wassen, mondkapjes, afstand houden –
maatregelen die niet werken tegen een virus als corona en angst en isolatie aanwakkeren,
waardoor mensen juist kwetsbaarder worden. “Je gaat niet dood aan het virus, maar aan je
gebrek aan weerbaarheid.”
 
De Leth raadt mensen aan om hun leven in eigen hand te nemen. Hij waarschuwt dat de
schade die wordt toegebracht aan jongeren, die mondkapjes op moeten en fysiek van elkaar
worden gescheiden,  aanzienlijk zal zijn en roept op tot dialoog met de voorstanders van het
coronabeleid – van politici tot schooldirecteuren – om ze te laten inzien dat ze een andere koers
moeten inslaan.
 
Wij hopen dat het interview met Richard de Leth u inspiratie zal bieden. Café Weltschmerz zal
het overheidsbeleid kritisch blijven volgen, maar blijft ook op zoek naar perspectieven hoe het
beter kan. We merken dat onze inspanningen worden gewaardeerd. Onze campagne om ons te
steunen heeft ongelooflijk veel respons opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor! En als u
suggesties heeft, laat het ons dan alstublieft weten.
 

Meer interviews in de afgelopen tijd:

Klik op een afbeelding voor de video

Licht in het donker De Andere K(r)ant
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interview met Fiona Zwart vertellen drie van
de initiatiefneemsters wat hen beweegt.
 

komt.

 

Onderzoeksjournalist, filosoof en
theatermaker Ab Gietelink laat zijn licht
schijnen over diverse aspecten van het
coronabeleid. Hij bespreekt de harde cijfers
over de mortaliteit van Covid-19, maar ook
de tunnelvisie die politici en media in de
greep houdt, de bewieroking van enkele
virologische hogepriesters, de ongekende
censuur op de social media, en de heftige
reacties op alternatieve media als Gezond
Verstand en De Andere Krant. En: waar is
de linkse oppositie in dit debat, vraagt
Gietelink zich af?
 

Wij
zijn

gestart met een BLOG op onze website. Hier
geven wij meer achtergrondinformatie over
onze video's en brengen wij actuele
berichten die wij belangrijk vinden voor onze
volgers. Klik hier voor recente berichten. 

 

 

Tunnelvisies in de media Nieuw: Weltschmerz Blog

De impact van Café Weltschmerz
Café Weltschmerz is een onafhankelijk platform voor burgerjournalistiek dat interviews uitzendt

over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden die in de gevestigde media onvoldoende aan
bod komen.

Ga naar Café Weltschmerz
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Om onze objectiviteit en neutraliteit volledig te waarborgen
maakt Café Weltschmerz geen gebruik van subsidies,
geldschieters of advertenties. We doen dit vrijwillig!
We hopen dat u ons financieel wilt steunen. Ook kleine
bijdragen zijn meer dan welkom.

Via Whydonate kunt u eenmalig, maandelijks of jaarlijks een
bedrag aan Café Weltschmerz overmaken. U helpt ons
enorm! Hartelijk dank.

Facebook Twitter Website YouTube

Share Tweet Share

Geen censuur: houd ons in de lucht!

Ja! Natuurlijk draag ik een centje bij!

ADVERTORIAL

Wilt u in onze nieuwsbrief adverteren?
Stuur dan een email naar mail@weltschmerz.nl. Bij ons is iedereen welkom, toch willen wij u erop
wijzen dat Café Weltschmerz een onafhankelijke organisatie is en uw advertentie ook als zodanig
wordt beschouwd. Wij nemen daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Café Weltschmerz: denktank en broedplaats voor oplossingen
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