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Nieuwsbrief april 2022, week 15

Manipulatie in de financiële wereld
Kiki Scheepens en Jelena Postuma

Voor Weltschmerz’ Toxic serie is Kiki Scheepens in gesprek met Jelena Postuma om te praten over
manipulatie in de financiële wereld.

Behalve econome is Jelena ook lid van een economische denktank. Daarnaast is ze ook nog eens één
van de jongste schrijvers ooit bij stichting Gezond Verstand.
In welke hoedanigheden komt manipulatie eigenlijk voor in de financiële wereld? Wat heeft het World
Economic Forum (het WEF) hiermee te maken, en wat zijn de gevolgen van de onvermijdelijke Great
Reset voor de burger?

Manipulatie in de financiële wereld- week 15

1 of 9 18/04/2022, 15:26



Dat de 2030-plannen van het WEF en consorten uitgerold gaan worden is voor Jelena zonneklaar. De
vraag is dan ook hoe je je als burger het beste kunt voorbereiden op deze blauwdruk voor een nieuwe
samenleving. Jelena geeft daarom tips om zo min mogelijk voor onaangename verrassingen te komen
staan.

Bekijk de video hier

Sociëteit Weltschmerz organiseert:

Rusland events -5 lezingen
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Shohreh Feshtali en Evelien Stricker

Hoe hervind je je kracht en geluk als trauma’s roet
in het eten hebben gegooid? Shohreh Feshtali
praat met onderneemster en coach Evelien
Stricker, wiens filmpjes over bewustzijn,
authenticiteit en emotionele balans, viraal gingen.
Ze heeft, zo vertelt ze, er bewust voor gekozen om
haar persoonlijke geluk niet te laten afhangen van
uiterlijke omstandigheden, maar in plaats daarvan,
de regie in eigen hand te nemen

Loek Dullaart en Frans Lutters

Voor onderwijskundige en leraar Frans Lutters zijn
vrijheid, gelijkheid en broederschap dé drie pijlers
voor een gezonde post-coronasamenleving.Hoewel
deze waarden danig onder druk zijn komen te
staan in het huidige tijdsgewricht, is het vooral de
vrijheid die in dit gesprek centraal staat.

Want hoe voeden we kinderen op tot vrije geesten,
tot mensen die kunnen nadenken en tot mensen
die in vrijheid en autonomie kunnen kiezen uit de

mogelijkheden die het leven biedt? Wat is nu werkelijke vrijheid van onderwijs? En welke toekomst
gaan onze kinderen tegemoet?

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

1e lezing
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.

Meer interviews van de afgelopen tijd:

Verborgen kracht: trouw aan eigen keuze

Bekijk de video hier

Drie pijlers voor een post-coronasamenleving
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Daarover gaat dit gesprek tussenschrijver Loek Dullaart en Frans Lutters, leraar op een middelbare
school in onder andere het vak levensbeschouwing.

Hanno Wisse en Maria Louise Genet

In deze aflevering van het Juridisch Weekjournaal
bespreken mr. Hanno Wisse en mw. Maria Louise
Genet de relevante juridische ontwikkelingen van
de week weer. Zo wordt onder andere de uit 1952
afstammende, maar inmiddels weer afgestofte Wet
Verplaatsing Bevolking,besproken. Onderdelen van
deze wet zijn namelijk na vele decenniaweer
geactiveerd als oplossing om gevluchte Oekraïners
te kunnen huisvesten, maar komen er in concreto
op neer dat de overheid Nederlandse burgers op

kan dragen hun huis te offeren.

Daarnaast bespreken Wisse en Genet de nefaste houding van het Nationaal Coördinator
Sanctienaleving en Handhaving aangaande rijke Russen. Het mantra is namelijk het zoveel mogelijk
uitkleden van vermogende Russen, ongeacht hun – niet zelden non-existente- rol in het conflict met
Oekraïne.

Anthony Migchels

Ondernemer, filosoof en voorzitter van de stichting
Florijn Nederland Anthony Migchels weet als geen
ander het huidige geldsysteem te duiden. Dat deze
nodig toe is aan revisie behoeft wat hem betreft
weinig betoog. De werkelijke basis tot vernieuwing
van het financiële systeem ligt in zijn optiek in het
afschaffen van rente. Want, zo betoogt Migchels,
het gebrek aan integriteit zit hem niet zozeer
binnen de financiële wereld zelf, als wel het gebrek
aan integriteit van het financiële systeem zelf.

Een solistische verhandeling uit monde van Migchels over de ware aard van geld en bankieren, alsook
een historische analyse van het bankwezen en de inherente hang vanuit het bancaire systeem naar
sturing en uiteindelijk, wereldheerschappij.

Bekijk de video hier

Inkwartieren & uitkleden

Bekijk de video hier

Wat is er mis met het financiële systeem?

Bekijk de video hier

Oproep: zorg voor Nederland
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Max von Kreyfelt en Shohreh Feshtali

Café Weltschmerz maakt zich ernstig zorgen over
de bezuinigingen in de zorg en de gevolgen die dit
heeft. Zo is de zorg door het stringente beleid
onweerlegbaar en structureel overbelast geraakt.
Om dit alles echter nog nauwkeuriger in kaart te
brengen, vragen we mensen uit alle sectoren van
de zorg om waar mogelijk feiten en bewijzen aan te
dragen. Want alleen met glasharde data kunnen we
de tegenstrijdigheid die het huidige
gezondheidsbeleidzo kenmerkt -of het nu

jeugdzorg betreft, de ouderenzorg of de klinische zorg-aan het licht brengen.

Jeroen Pols en Willem Engel

In het weekjournaal van 15 april 2022 bespreken
Willem en Jeroen het internationale nieuws, de
Nederlandse politiek, de rechtszaken die zij aan het
voeren zijn, de opmerkelijke seponeringen vanuit
het OM, met name rond 23 maart 2022 en de
misstanden in de strafzaak tegen Willem Engel.
Ook de vorderingen van Agenda 2030 komen aan
bod en de heren sluiten af met de uitgangsagenda:
welke demonstraties vinden plaats, waar vinden ze
plaats en waar kan je je voor inzetten.

Bekijk de video hier

Jeroen en Willem nemen de week door

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 -
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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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