Geef niet op, spreek je uit- week 14

Subject: Geef niet op, spreek je uit- week 14
From: Café Weltschmerz <vrienden@weltschmerz.nl>
Date: 10/04/2022, 10:45

Nieuwsbrief april 2022, week 14

Geef niet op, spreek je uit!
Shohreh Feshtali en Mattias Desmet
Shohreh Feshtali spreekt met Mattias Desmet over het totalitarisme waar mensen zich de afgelopen
twee jaar massaal aan overgaven. Mattias is gespecialiseerd in de theorie achter totalitaire systemen,
terwijl Shohreh de uitrol ervan in de praktijk ervaren heeft in Iran. De overeenkomsten tussen theorie en
praktijk zijn herkenbaar en schokkend.

Bekijk de video hier
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Sociëteit Weltschmerz organiseert:
Lezing UFO’s door Bart Uytterhaegen
Donderdag 21 april 19:00 - 22:00
Deur open 18:30
€20 incl 3 drankjes

In de VS wordt steeds meer informatie vrijgegeven over een
onderwerp dat jarenlang alleen door "aluhoedjes" serieus werd
genomen. Nu het Pentagon toegeeft al jarenlang onderzoek te hebben gedaan naar o.a. incidenten
vastgelegd door militaire vliegtuigen, leek het ons een goed idee om een specialist over dit onderwerp
uit te nodigen. Bart Uytterhaegen is een internationaal gevestigde UAP-expert. Hij studeerde
Beeldende Kunsten aan het Sint-Lucas te Gent en deed zelfstudie van de frequentietherapie
(fonoforese). Het laatste is een essentieel onderdeel om de wereld van de UAP-technologie en diens
effect op het menselijk lichaam beter in kaart te kunnen brengen. Een uitgebreide studie van het
UAP-dossier resulteerde in het oprichten van de onderzoeksorganisatie BUFON (Belgisch UFO
Netwerk).
De lezing is in lijn met wat er officieel vanuit het Pentagon wordt vrijgegeven en wat er tot op heden
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vanuit het officieel UAP-dossier is vastgesteld. Bart Uytterhaegen is UAP-expert (onderzoeker), auteur,
lecturer en executive director bij het Belgisch UFO Netwerk (BUFON).
Zijn boek ‘Ufo's officieel erkend’, waarvan het voorwoord is geschreven door niemand minder dan Nick
Pope (ex MoD, UK), is na de lezing verkrijgbaar. En is er de mogelijkheid het boek te laten signeren.

Meer interviews van de afgelopen tijd:
Iedereen is een Willem
Ad Nuis
Bij het NCTV is een nieuwe afdeling opgericht: de
Willem-Engel-afdeling. Ze sturen een bijstandsteam
aan van 50 rechercheurs die zich 24 uur per dag
gaan bezig houden met Willem Engel.
Hoe vaak gaat hij naar het toilet? Wat eet hij het
liefst? Hoe kamt hij zijn haar? Danst hij nog wel
eens? Is Willem Engel eigenlijk wel Willem Engel?
Ze zijn er maar druk mee, zou mijn moeder zeggen.
Hebben zij bij de politie niets beters te doen, hoor ik
miljoenen Nederlanders roepen. Willem Engel, onze eigen hedendaagse Jezus Christus, is op 3 april
opnieuw aangehouden en twee dagen later alweer vrijgelaten.
En dit allemaal vanwege slechts 22.561 handtekeningen van Norbert Dikkeboom…

Bekijk de video hier

Uncensored: The reasons behind the Russian intervention
Kees van der Pijl en Aleksander Sjoelgin
Kees van der Pijl gaat in deze uitzending in
gesprek met Rusland ambassadeur Aleksander
Sjoelgin.
Sjoelgin was een paar weken geleden ’te gast’ bij
Buitenhof, een respectloos kruisverhoor dat de
ronde deed als een van de slechtste interviews
aller tijden. Eerder schreef Weltschmerz hier al een
artikel over, waarin de manipulatieve
gesprekstechnieken van interviewster Maaike
Schoon uiteen wordt gezet. Deze lees je hier.
Kees van der Pijl en Aleksander Sjoelgin spreken met elkaar over het “waarom” en het tijdstip van de
Russische interventie en wat de langetermijngevolgen zullen zijn voor zowel Rusland als ook degene
die pro-Rusland zijn in de Oekraïne.
Café Weltschmerz is blij om Aleksander Sjoelgin te ruimte te kunnen bieden om hem wél uit te laten
praten en zijn kant van het verhaal te laten vertellen.
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Bekijk de video hier

Ex-politieagent: De waarheid was voor mij belangrijker
Heidi Gündel en Brian Geertshuis
Heidi Gündel in een openhartig gesprek met de 47
jarige Brian Geertshuis, hoofdagent en lijststrekker
van Forum voor Democratie (FvD).
Na een carrière als beroepsmilitair bij Defensie
stapte Geertshuis in 2011 over naar de politie in
Noord-Oost Twente waar hij zich onder andere
inzette voor de veiligheid van de burgers en het
dierenwelzijn. Hij trad onder andere op tegen
illegale broodfokkers en andere misstanden
rondom dieren. Vorige maand nam hij ontslag nadat er intern meerdere gesprekken met hem waren
gevoerd.

Bekijk de video hier

Comedy brengt licht en donker samen
Laila Mol en Jonathan Krispijn
Laila Mol gaat in deze uitzending in gesprek met
Hart Voor Humor-initiatiefnemer Jonathan Krispijn.
Volgens Krispijn kan humor een helende werking
hebben, juist wanneer we niet wegkijken van het
donker. ‘Het is niet alleen maar liefde en licht dat
we nodig hebben’.
Hij is van mening dat comedy ongecensureerd
moet zijn, om zo innerlijke balans te bewaren,
zonder yin geen yang. Lachen om jezelf, ook om
pijn en het negatieve in de wereld, is volgens hem de manier om wat onderdrukt is naar de oppervlakte
te laten komen en dit te kunnen verwerken.

Bekijk de video hier

Lockdown als afleiding?
Patricia Mensink en Anthony Migchels
Patricia Mensink spreekt met Anthony Migchels
over de rentestijging op de financiële markt die
grote gevolgen zal hebben.
De overeenkomst tussen de financiële markt en
politieke gebeurtenissen wereldwijd zijn opvallend
te noemen. In oktober 2019 sprak Anthony
Migchels voor het eerst over een rentestijging op
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de financiële markt. Diende de lockdown als
afleiding voor de economische crisis?

Bekijk de video hier

Bestaat reïncarnatie echt?
Peter Toonen met Peter den Haring
Peter Toonen gaat in gesprek met hypnotherapeut,
coach en journalist Peter den Haring (1946) over
zijn boek ‘Dikke Hans Leert Vliegen – Bestaat
reïncarnatie echt?’.
Den Haring studeerde bedrijfskunde aan Nyenrode
en voert al meer dan dertig jaar een
coachingspraktijk in Den Haag. Daarin maakt hij
gebruik van trancewerk, regressie, astrologie, aura
lezen en familie opstellingen.
Den Haring is ook een bekende Hagenaar als medeoprichter van het Haagse jongerencentrum Het
Paard van Troje in 1972. Later was hij daar vijf jaar lang directeur. Hij was met de aanstelling van de
eerste hash-huisdealer in Nederland één van de voornaamste voorvechters in de langdurige strijd
tegen de de criminalisering van softdrugs.
Als therapeut heeft hij duizenden cliënten behandeld met horoscopen, hypnosesessies, auralezen en
Familie Opstellingen. Als discipel van de Indiase goeroe Bhagwan Osho Rajneesh verbaasde hij acht
jaar lang (tot 1985) mensen door in oranje en rode kleren te lopen. Zijn journalistieke carrière begon
met het verzorgen van een wekelijkse jongerenpagina in het Algemeen Dagblad in 1978. Sindsdien
publiceerde hij in vrijwel alle New Age tijdschriften.

Bekijk de video hier

Luizen in de Pels
Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr.
Maria-Louise Genet samen de relevante juridische
ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met mr.
Hanno Wisse die mr. Jeroen Pols vandaag zal
vervangen.
Vandaag (in deel 24) wordt ingegaan op de
volgende onderwerpen:
de tweede aanhouding van Willem op zondag
3 april 2022
artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting)
de “strijd” tegen “desinformatie” / LIMC / BDM
update stand van zaken tuchtklacht tegen de
landsadvocaat
artikel in Vrij Nederland d.d. 3 april 2022 over de
landsadvocaat
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Bekijk de video hier

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 -
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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

Facebook
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