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Nieuwsbrief april 2022, week 16

De overheid ondermijnt vrijheid van
denken

Cees Hamelink

De opgelegde werkelijkheid van de overheid is niet alleen evident ondemocratisch tot stand gekomen,
het heeft ook nog eens vele burgerlijke vrijheden ondermijnd. Hiermee is de Nederlandse rechtsstaat
rechtstreeks tot bananenrepubliek verworden. Het recht op vrijheid van denken, zo betoogt emeritus
hoogleraar Internationale Communicatie en Media Cees Hamelink in deze column, behoort tot het rijtje
basale mensenrechten die onder geen enkele voorwaarde beperkt mogen worden. Toch wordt dit recht
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op velerlei manieren vanuit overheidswege, met voeten getreden. De overheidscampagne om
Nederlanders te laten denken zoals het de corona-overheid uitkomt – en daarmee ‘bindend
internationaal recht’ stelselmatig negeert – behoort dan ook alleen thuis in schurkenstaten.

Bekijk de video hier

Sociëteit Weltschmerz organiseert:

Rusland events -5 lezingen
Entree: € 20 inclusief 2 drankjes
OF €85 voor alle 5 lezingen (inclusief 2 drankjes per lezing)

1e lezing
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Anthony Migchels

Monetair hervormer en architect achter de stichting
FlorijnAnthony Migchels, borduurt in dit tweede
deel voort op zijn eerdere uiteenzetting over geld,
meer specifiek de manco’s in ons geldsysteem.

Al delibererend over de werkelijke aard en het nut
van geld en bankieren in bredere zin, biedt Anthony
een interessante kijk op de geschiedenis van ons
bancaire en monetaire stelsel, alsook wat de staat
hiervan anno nu is.

Volgens hem wordt hethuidige financiële systeem momenteel in ijl tempo zodanig hervormd, dat de
opmaat naar een wereldregering onvermijdelijk wordt. Geld wordt zo, zo is althans de inzet, een
instrument tot supranationale, mondiale heerschappij waarbij de burger aan het kortste eind trekt.

Datum: 28 april

Titel: Rusland - Oekraïne, de oorsprong van het conflict

Informatie rond de Oekraïne-kwestie richt zich vooral tegen Rusland. Opmerkelijk is de propaganda
rond om de rol van Oekraïne. Europa heeft met al haar diensten aan de Oekraïne op een brede
Europese oorlog voorgesorteerd. De andere kant van het verhaal en de oorsprong van het conflict
wordt hierbij volledig buiten beschouwing gelaten.

Zoals u van Café Weltschmerz gewend bent willen wij graag het hele verhaal inclusief de rol van de
Verenigde Staten ter tafel brengen. Dit doen wij in samenwerking met de Rusland & Oost-Europa
Academie.

Ronald Bernard
Datum: 11 mei om 19.30 uur tot 22.30 uur
Entree: € 17,50

Onze grondrechten worden stapje bij beetje geschonden. Menig dictatuur is zo ontstaan door het
stilzwijgen van de bevolking. Wat ga jij doen aan de Mensenrechten en Medische Apartheid?
Steeds meer mensen beginnen (eindelijk) het leven en zijn gebeurtenissen anders te bezien. Men
begint open te staan voor een oplossingsgerichte weg naar een nieuwe wereld van vrede, welvaart en
welbevinden.

Heb je altijd al eens een lezing van een United People teamlid willen bijwonen?
Woensdagavond 11 mei verzorgt Ronald Bernard een presentatie bij Café Weltschmerz (Schiphol-Rijk).
Ronald persoonlijk horen en zien spreken zorgt dat je ook deze avond een antwoord ontvangt op al je
vragen.
Wees er snel bij want JIJ BENT DE VERANDERING. Zet jouw stem en vrije wil terug op de kaart.

Meer interviews van de afgelopen tijd:

Het financiële systeem ontleed: deel II

Bekijk de video hier
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Shohreh Feshtali en Merel van der Weurf

Het laatste decennium is het wetenschappelijke
bewijs steeds overvloediger geworden: het
functioneren van het overgrote deel van onze
gezondheid hangt af van de staat van onze
darmen. Maar ook jezelf ontlasten –van ontlasting-
is de facto niet alleen een fysieke aangelegenheid,
het is ook een emotionele praxis, namelijk het
loslaten vanal dan niet oude shit.

Shohreh Feshtali spreekt erover met
colonhydrotherapeute Merel van der Weurf. Want, om de woorden van Merel te fraseren, “het
uitspreken van wat je belast en jezelf daarvan ontlasten, dus van wat je letterlijk en figuurlijk dwars zit,
kan ontzettend bevrijdend zijn.”

Maria-Louise Genet, Willem Engel en Jeroen
Pols

Zoals iedere week nemen mr. Jeroen Pols, mr.
Hanno Wisse en mw. mr. Maria-Louise Genet -in
wisselende samenstelling- de relevante juridische
ontwikkelingen van de week door. 

In deze aflevering wordt samen met Willem Engel
ingegaan op het recente arrest inzake het hoger
beroep tegen leden van de Gezondheidsraad, het
CBG en de Staat. De inzet is onmiddellijke

opschorting van de injectiecampagne, gezien nog steeds niet duidelijk is wat de mogelijke
langetermijngevolgen zijn.

Deze juridische procedure is het directe gevolg van het feit dat de Staat zich telkens weer ‘verstopt’
achter de adviezen van het OMT, de Gezondheidsraad en nog een aantal van dit soort louche clubs.
En dat terwijl er aantoonbaar sprake is van perverse financiële prikkels en belangenverstrengeling.

En dat niet alleen : vrijwel alle adviezen van de Gezondheidsraad zijn onrechtmatig gebleken. Op
velerlei manieren, zo wordt betoogd, toont de rechtspraak een weinig scrupuleus verlengstuk van de
heersende macht te zijn. Eens te meer wordt hiermee op groteske wijze roofbouw gepleegd op de
Nederlandse rechtsstaat.

Sid Lukkassen en Paul Cliteur

Verborgen kracht: het zelfhelend vermogen van onze darmen

Bekijk de video hier

Criminelen in toga’s

Bekijk de video hier

Op de rand van de afgrond
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Publicist, jurist en filosoof Paul Cliteur is recentelijk
met pensioen gegaan. Een van zijn eerste
verpozingen als pensioengerechtigde was het
verslinden van nieuwste boek van historicus en
filosoof Sid Lukkassen. Volgens Paul is het boek,
luisterend naar de naam Wees Afgrondelijk, “een
stevige pil, maar ook Sid’s beste werk tot nu toe.”

Het boek, zo vertelt Sid, gaat over politiek en
religie, maar bovenal over de kracht om zelf te

scheppen. Als ware het een reis door de ziel, poogt Sid zichzelf, alsook de lezer los te maken uit wat hij
beschrijft als “het grote deugpronken.” De val van het Westen is imminent, maar vanuit onze wilskracht
lijken we ons hier maar moeilijk mee te kunnen verzoenen.

In geuren en kleuren beschrijft Sid de kwellingen die hij moest trotseren om dit boek te kunnen
schrijven. Niet zelden ontvlamt hij, zichtbaar aangedaan, terwijl Paul alle eruditie in zijn wezen aanboort
om Sid’s furie te temperen.

Shohreh Feshtali en Niels Vanaken

Advocaat en eigenaar van een advocatenkantoor
Niels Vanaken maakt zich hard voor de rechten van
kinderen. Want dat basale grondrechten ook voor
de jongsten onder ons onder druk zijn komen te
staan in coronatijd, is in zijn optiek zonneklaar.

Toch is hij hoopvol dat het rechtuiteindelijk zal
zegevieren. Dit laat evenwel onverlet dat de
vraagwie verantwoordelijk is bij eventuele
toekomstige vaccinatieschade bij kinderen,

vooralsnog onbeantwoord blijft. De overheid heeft ingestemd met de vooralsnog steeds waarde dat de
farmaceutische leveranciers in gevalvan schade niet aansprakelijk is. Maar als zij geen
verantwoordelijkheid dragen, wie dan wel?

Bekijk de video hier

Het kind van de rekening

Bekijk de video hier
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Wilt u breed geïnformeerd worden over de huidige ontwikkelingen nationaal en internationaal? Gebruik
dan de bronnen die wijzelf ook met grote regelmaat raadplegen.

U kunt ervan op aan dat wij deze bronnen selecteren op authenticiteit en betrouwbaarheid. Niettemin
kunnen ook wij in onze selectie soms een verkeerde keuze maken.

Mocht u kritiek hebben laat het ons weten.

Volg hier de StartPagina:
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- Advertorials -

De overheid ondermijnt vrijheid van denken- week 16  

7 of 9 24/04/2022, 17:34



De overheid ondermijnt vrijheid van denken- week 16  

8 of 9 24/04/2022, 17:34



Facebook Twitter Website YouTube

Share Tweet Share

Wilt u ons structureel steunen?
U helpt ons het meest met een maandelijkse betaling via bankoverschrijving.

Met een klein bedrag helpt u ons al vooruit. Elke euro telt!

U kunt uw bedrag overmaken naar:
NL23 TRIO 0390 4379 13

T.n.v. Coöperatie Weltschmerz u.a.

Ja, ik help!

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

Café Weltschmerz: nieuws dat je nergens anders leest

 .
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