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Nieuwsbrief mei 2022, week 18

Gemanipuleerde voedselcrisis
Maria-Louise Genet en Hanno Wisse

Mw. mr. Maria-Louise Genet en mr. Hanno Wisse gaan in dit juridische weekjournaal in op het
fenomeen gemanipuleerde crisis, meer specifiek de voedselcrisis die du moment om zich heen grijpt.

We zitten inmiddels in een cascade aan crises, waarvan corona er slechts één is en die naar het zich
laat aanzien, wordt gebruikt om een ongewoon sterke centralisering door te voeren in de wereldwijde
economie, ten gunste van een al schathemelrijke elite.
Een van de wijzen waarop dit uitgerold gaat worden is via voortdurende monitoring, waarbij met behulp
van zogeheten ESG-criteria mensen in een bepaalde richting ‘ge-nudged’ worden. En als dat niet het
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gewenste effect heeft, dan zijn er op maat gemaakte interventies waar op teruggegrepen kan worden.
Dit gaat, zo wordt gestipuleerd, de dwangbuis worden voor de wereldeconomie van de toekomst.
Sinds enige jaren staat de productie van voedsel volop in de belangstelling bij grote spelers uit het
bedrijfsleven. En ook hier zien we dezelfde tendens ontvouwen, met alle gevolgen van dien.

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)
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Ad Nuis

Af en toe zie je ze nog in het wild, de
mondkapdrager. Iemand zonder enig zelfrespect
die zijn eigen gezondheid schaadt en die orders
opvolgt zonder na te denken. Al kan je enkelingen
van hen ook zien als visonairs, als mensen die
weten wat komen gaat en het mondkapje daarom
nooit hebben afgedaan. Zij hebben de frase
‘monddood gemaakt worden’ geheel nieuw elan
gegeven. Eén ding is in ieder geval zonneklaar: het
mondmasker komt dit najaar terug, en hoe.

Anthony Migchels

Monetair hervormer en ontwerper van de monetaire

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? 

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 mondkapje en kaarsgate

Bekijk de video hier

Libertarisme als Trojaans paard
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architectuur achter de Florijn, Anthony Migchels,
laat dit maal zijn kundig licht schijnen op de
politieke ideologie van het libertarisme.

Het libertarisme promoot goud als geld, en dat
heeft nogal wat ramificaties, zo betoogt Anthony. 
Het libertarisme biedt wat hem betreft dan ook
geen valide antwoord op de basale problemen

waar we met het huidige financiële stelsel in steeds overvloedige mate te maken hebben. De hele
ideologie achter deze op het eerste oog aantrekkelijke zienswijze, is over decennia zorgvuldig
opgebouwd met hulp van vele miljarden van banken en multinationals. Het libertarisme heeft, zo blijkt
gaandeweg uit dit traktaat, verdacht veel weg van een Trojaans paard.

Shohreh Feshtali en Jan Storms

In deze turbulente tijden interviewt Shohreh
Feshtali dichter, schrijver en
bewustzijnsdeskundige Jan Storms. Op jonge
leeftijd dacht hij al na over hoe samenlevingen het
beste bestuurd kunnen worden en hoe ‘de politiek
van het geluk’ in optima forma gerealiseerd kan
worden. De rol van psychopathie kan daarbij niet
onderschat worden, zo stelt hij, want het
bestuurlijke en politieke domein is bij uitstek een
plek waar psychopathie goed in gedijt.

Hoe tegenstrijdig het op het eerste oog misschien ook klinkt, het kunnen tonen van begrip voor die
psychopaten die wereldwijd aan de touwtjes trekken, is een eerste goede stap in de richting. Van
daaruit, zo stelt hij, kunnen we hoopvol over de toekomst te zijn.

Heidi Gündel en Patrick aan de Kerk

Heidi Gündel is in gesprek met Patrick aan de Kerk,
voormalig advocaat, producer van dansmuziek én
deskundige op het gebied van remote viewing.
Dit is een methode uit de parapsychologie
waarmee het vermogen ontwikkeld wordt om
ergens anders dan waar je fysiek bent zintuiglijk
waar te nemen, zonder dat tijd en ruimte een
belemmering vormen. Iets wat volgens Patrick
iedereen in potentie kan cultiveren.

Goed getrainde remote viewers kunnen op de plek die op afstand wordt waargenomen, niet alleen de
sfeer maar vaak ook de emotionele staat van de aanwezige personen waarnemen. In een enkel geval
kunnen remote viewers zelfs beleven dat zij daadwerkelijk op de locatie zijn.

Bekijk de video hier

#1 the Zi talk met Jan Storms

Bekijk de video hier

Remote viewing en de ongekende omvang van ons bewustzijn
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Onderschreven door een overweldigende hoeveelheid bewijs, alsook observaties uit de kwantumfysica,
is inmiddels duidelijk dat er een allesomvattend informatieveld bestaat waarin alle in het universum
aanwezige data ligt opgeslagen. Alle informatie uit het nu, het verleden en de toekomst – dus
onafhankelijk van hoe ver weg deze informatie is in tijd of ruimte – bevindt zich in dit veld.

Om de informatie te kunnen ‘zien’, volgen de remote viewers een protocol die hen in staat stelt om
toegang te krijgen tot dit universele informatieveld.

Ook de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst heeft zich ermee gebezigd: in de jaren ’70 is een
programma remote viewing ingesteld om te onderzoeken of buitenzintuigelijke waarneming van nut kon
zijn bij het vergaren van inlichtingen. En ook de Defence Intelligence Agency (de DIA) en het
Amerikaanse leger hebben het ingezet als spionagewapen.

Willem Engel en Dennis Spaanstra

Dennis en Willem bespreken politiezaken. Het
eerste deel gaat over de ontwikkeling van de
laatste 12 jaar bij de organisatie. In het tweede
gedeelte bespreken zij de structuur en de sfeer bij
de vakbonden en de politie. In het derde deel gaan
zij specifiek in op uitingen van agenten op social
media die opruiend, haatzaaiend van karakter zijn
en zelfs aanzetten tot geweld.

Het is alweer het 77ste jaar dat we de bevrijding
herdenken. In deze speciale Crisis Compilatie
wordt hierop teruggeblikt, alsook gekeken naar wat
het anno nu betekent om vrij te zijn.

Bekijk de video hier

Opruiing door agenten op social media

Bekijk de video hier

Crisis Compilatie 4-5 mei special: opdat wij niet vergeten

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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