
Subject: Digitale veiligheid en autonomie  - week 19 
From: Café Weltschmerz <vrienden@weltschmerz.nl> 
Date: 15/05/2022, 11:11

Nieuwsbrief mei 2022, week 19

Digitale veiligheid en autonomie  - week 19

1 of 9 15/05/2022, 11:30



Digitale veiligheid en autonomie
Willem Engel en Patrick Savalle

Journalist Patrick Savalle schuift aan bij Willem Engel om uit te leggen wat de potentiële gevaren zijn
van regulier internetgebruik. Twee begrippen zullen hierbij uitvoerig uitgediept worden, te weten
encryptie en decentralisatie. Er zijn namelijk handige tools waardoor je je online privacy kan
waarborgen en kan ontsnappen aan het alwetend oog van Big Tech.

Bekijk de video hier

Sociëteit Weltschmerz organiseert:
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Denise Pellinkhof en Ken van Ierlant

Denise Pellinkhof interviewt Ken van Ierlant om te
praten over de potentie van data. Als directeur van
FutureXL werkt Ken al 45 jaar aan digitale
transformatie. In al die jaren heeft hij dusdanig veel
kennis opgedaan, dat hij besloot er een boek aan
te wijden, luisterend naar de pakkende titel ‘Data –
waarde – creatie: zo verdien je geld in het digitale
tijdperk’.

Data is de facto oneindig. Toch valt er op bestuurlijk
niveau, als het aankomt op het cultiveren van een meer holistisch en data-gedreven modus operandi,
nog een wereld te winnen. Bovendien, zo beklemtoont Kent, werkt het alleen als je het op de juiste
wijze weet toe te passen. Alleen dan kan het aangewend worden voor disruptie en innovatie. En juist
daar gaat het vaak mis. Daarom in deze uitzending: alle ins en outs over digitale transformatie. Wat is
het precies, waar moet je opletten en hoe kan je het ook voor jou laten werken?

Op zondag 5 juni aanstaande op Eerste
Pinksterdag, organiseert Samen voor Nederland
weer een mars. En niet zomaar een mars, maar
een mars van de menselijke verbinding, waarbij we
dit maal onder meer een lans breken voor de boer.
Want de agrarische sector staat zwaar onder druk
en in een dusdanige mate dat het niet alleen de
boerenstand treft, maar ons allemaal. Zonder
boeren is er immers geen voedsel. En dat is geen
grootspraak; de voedselzekerheid staat onder
ongekende druk.

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

3e lezing
Datum: 19 mei

Oekraïne-Rusland cultuurverschillen / overeenkomsten met Europa

Een helicopterview van 1000 jaar geschiedenis, politiek, maatschappij en taal van Rusland en
Oekraïne.
Waarin verschillen deze Slavische landen van West-Europa en wat zijn de overeenkomsten? 

Meer interviews van de afgelopen tijd:

It’s all in the data, stupid!

Bekijk de video hier

Samen Voor Nederland – No Farmers, No Food
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Maar ook de permanente coronawet, de op handen zijnde Europese digitale ID, de ongebreidelde
invloed van het WEF, het World Economic Forum en de 1115 verdwenen toeslagenkinderen zijn meer
dan legitieme redenen om 5 juni present te zijn op het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

De opbouw van de mars:
-  12.00u verzamelen
-  12.30u voorprogramma
-  13.00u start van de mars
-  16.00u einde

Shohreh Feshtali en Max von Kreyfelt

Aflevering Filemon en de Complotten, de lancering
13 Vrouwen (www.13vrouwen.nl) en bloopers...

Jeroen Pols en Willem Engel

De cassatie van de avondklok staat in deze
aflevering van het Juridisch Weekjournaal centraal.
Welke rechtskundige route was ook alweer
bewandeld om bij die vermaledijde avondklok uit te
komen, en wat was eigenlijk de rol van de NCTV
hierin? De heren betogen dat om te beginnen de
juridische constructie achter de verordening uiterst
wankel is. En, als klap op de vuurpijl is er ook nog
eens aantoonbaar bedrog vastgesteld bij het
Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken wat de

overheid als landsadvocaat hierin bijstond. Er zal daarom om herziening van het vonnis worden
gevraagd. En dat niet alleen: er zal ook aangifte worden gedaan. Het laatste is hier dan ook nog niet
over gezegd.

Bekijk de video hier

CWS Inside

Bekijk de video hier

Het Juridisch Weekjournaal: Pels Rijcken pleegt fraude bij
avondklok

Bekijk de video hier

Duik in je familiegeschiedenis
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Heidi Gündel en Maarten Oversier

Reïncarnatie- en regressietherapie hebben in de
ogen van de meer rationeel ingestelde medemens
dikwijls een zweem van zweverigheid om zich heen
hangen. Ten onrechte, zo betoogt schrijver,
regressie- en reïncarnatietherapeut Maarten
Oversier in dit gesprek met Heidi Gündel.

In de ruim 25 jaar dat Maarten zijn praktijk runt
kwam hij erachter dat vrijwel alle menselijke
trauma’s terug te voeren zijn naar dezelfde

bronnen, te weten oorlogen, de kerk en de onverwerkte ervaringen van voorouders. Gaandeweg drong
de impressie dat onze klachten in de basis vrijwel altijd oorzakelijk te relateren zijn aan het leven van
onze voorouders, steeds manifester aan hem op.
De indianen in Noord-Canada zijn al eeuwenlang doordrongen van dit gegeven. De rol van voorouders
is bij hen dan ook volkomen vanzelfsprekend. Interessant genoeg is het volgens Maarten irrelevant in
hoeverre je wel of niet gelooft in reïncarnatie, in zoverre dat trauma’s worden doorgegeven via ons
DNA, getuige ook de laatste inzichten uit de epigenetica. Een inmiddels bekend gevolg van
onverwerkte kwetsuren is het ontstaan van ongeregeldheden in het DNA (zogeheten defecte
genomen).

Maar, wie de verbinding herstelt met zijn voorouders, kan daarmee niet alleen het lichamelijke
genezingsproces in ere herstellen, maar ook de verbinding met zichzelf. Op inzichtelijke wijze legt hij uit
hoe dit voor iedereen binnen handbereik ligt, al was het maar om te voorkomen dat dit
intergenerationeel doorgegeven wordt aan eventueel nageslacht.
Klachten, of ze nu fysiek, mentaal of psychisch van aard zijn, zullen hoe dan ook pas verminderen of
verdwijnen als mensen hun ‘unfinished business’ aangaan. En dat blijkt, zo onthult Maarten,
verrassend toegankelijk.

Shohreh Feshtali en Brecht Arnaert

In dit gesprek voelt Shoreh Festali monetair expert
en publicist Brecht Arnaert aan de tand over de
wankele staat van het huidige monetaire systeem.
Volgens hem is de wijze waarop het politieke
apparaat anno nu bestuurd wordt niet opgewassen
tegen de almacht van de commercie: die laatste
heeft de twee andere natuurlijke machten compleet
overmeesterd en ons wijs gemaakt dat er werkelijk
een goed functionerende trias politica, ofwel
scheiding der machten, bestaat. Brecht betoogt dat

dit niets dan een wassen neus is, en pleit dan ook voor een terugkeer naar de klassieke trias politica.
Alleen zo, kunnen de twee andere machten in ere hersteld worden.

Bekijk de video hier

Wat is de illusie?: deel 1

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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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
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