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Nieuwsbrief mei 2022, week 17

CWS Inside
CWS - Inside is het nieuwe, regelmatige programma met info over Cafe Weltschmerz zelf. Over

de bijzondere ontwikkelingen, achter de coulissen.

Presentatie: Shoreh Feshtali en Max von Kreyfelt

Bekijk de video hier
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Sociëteit Weltschmerz organiseert:

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

2e lezing
Datum: 5 mei

In 2020 herdenkt Nederland 75 jaar vrijheid. Wat 4 en 5 mei zijn voor Nederland, betekent 9 mei voor
Rusland. Op 9 mei worden in Rusland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en wordt
de vrijheid gevierd. Het is traditie dat miljoenen mensen die dag de straat opgaan met een foto van hun
dierbaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Veel Westerlingen weten nauwelijks dat de
Sovjetunie meer dan 27 miljoen slachtoffers telt. Wat zou er met Europa gebeurd zijn als Hitler niet
verslagen was tijdens de Slag om Stalingrad?
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Peter den Haring en Willemijn Bessem

Peter den Haring spreekt met Willemijn Bessem
over spiritualiteit, dualiteit, zingeving en meer. Als
econome, medium en schrijfster deelt Willemijn al
ruim 25 jaar haar kennis en ervaring op het gebied
van meditatie, intimiteit en mediumschap. Tijdens
workshops, individuele sessies, festivals en
retraites heeft ze reeds vele mensen wegwijs
gemaakt in de wereld tussen hemel en aarde.
Daarnaast heeft ze haar ervaringen opgetekend in
boeken, artikelen en columns. Een van de rode

draden hierin is haar overtuiging dat we ons meer zouden moeten richten op dat wat binnen onze
vermogens en invloedsfeer ligt, en juist dit zouden kunnen versterken. Hoe? Dat vertelt ze in de
uitzending.

Door de Koude Oorlog is de immense bijdrage van de Sovjet-Unie in de vergetelheid geraakt en
doordat het Westen onbekend is met de situatie na de val van het communisme, is herwaardering voor
de Sovjet-slachtoffers van de strijd tegen Hitler tot nu toe uitgebleven.

In deze lezing zal de nadruk liggen op de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. Welke rol heeft de
Sovjet-Unie daarin gespeeld? Wie waren de hoofdrolspelers? Hoe verliep de samenwerking met de
andere bevrijders? Waarom is de Slag om Stalingrad niet alleen voor de Sovjet-Unie, maar voor heel
Europa zo cruciaal geweest?

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:

Tussen Hemel en Aarde

Bekijk de video hier

Verborgen kracht: De kracht van kwetsbaarheid
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Shohreh Feshtali en Tuffie Vos

Shohreh Feshtali interviewt dit maal Tuffie Vos,
voormalig stemactrice, zangeres en dochter van
radio- en tv-presentatrice Tineke de Nooij. In deze
intieme tête-à-tête praat Tuffie Shoreh bij over haar
carrièreswitch van voice-over professional naar
transformatiecoach. Wat maakte dat ze de stap
zette?

Haar ervaringen als transformatiecoach hebben
haar, zo vertelt ze, onder meer geïnspireerd tot het

schrijven van een boek over energiebewustzijn en de Nieuwe Tijd. En ook “Tuffie’s boekenclub” bij
tv-kanaal 13Vrouwen komt uitgebreid aan bod.

Maria-Louise Genet en Hanno Wisse

Mw. mr. Maria-Louise Genet en mr. Hanno Wisse
bespreken hoe jarenlang wanbeleid en corruptie de
jeugdzorg van binnenuit uitgehold heeft. Er zijn, zo
poneren ze, opvallend veel parallellen te ontwaren
tussen de modus operandi van jeugdzorg en hoe
het coronabeleid uitgevoerd is.

Checks and balances blijken in de praktijk niet te
werken binnen de jeugdzorg, waardoor belangrijke
controlemechanismen niet alleen haperen, maar

zelfs de verkeerde doelen dienen. Dit klimaat heeft geleid tot structurele economische exploitatie van
kinderen.

De facto leveren beschadigde kinderen namelijk –hoe geperverteerd ook- méér geld op dan het bieden
van constructieve hulp. Het heeft Nederland tot kampioen uithuisplaatsingen in heel Europa gemaakt.

Netwerkcorruptie en perverse prikkels hebben de jeugdzorgketen dusdanig machtig gemaakt dat zij de
vraag naar haar eigen dienstverlening vandaag de dag volledig kan sturen. Dit alles, zo wordt
gestipuleerd in deze uitzending, voedt een syndicaat van georganiseerde misdaad dat teert op
geïnstitutionaliseerd wantrouwen jegens de burger.

Ad Nuis

Propaganda is van alle tijden. En toch loopt het de
laatste jaren finaal de spuigaten uit, zo betoogt
journalist en fotograaf Ad Nuis in zijn nieuwste

Bekijk de video hier

Hoe jeugdzorg uitgroeide tot syndicaat van georganiseerde
misdaad

Bekijk de video hier

Propaganda
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column.

Sterker nog, we zitten midden in een propaganda-
tsunami. Hij kan er met gemak en geheel in traditie
van wijlen Fidel Castro, een zeven uur durende
column aan wijden. Maar dat zal hij de kijkers niet

aandoen. Evenwel is er geen ontkomen aan. De propaganda impregneert alle haarvaten van de
samenleving en met een dusdanige intensiteit, dat sommigen het zicht op een niet-voorgeschreven
werkelijkheid volledig ontnomen is.

In het journaal van deze week praten Jeroen Pols
en Willem Engel je bij over politiek, propaganda en
censuur. Maar ook ‘The Ministry of Truth’, de
overname van Twitter, het debacle van de MRNA
injecties, de internationale informatieoorlogen en de
vorderingen van de Agenda 2030 worden nader
tegen het licht gehouden.

Zondag 1 mei 2022 organiseert Samen voor
Nederland wederom een mars voor menselijke
verbinding van Samen Voor Nederland, want zoals
Michel Reijinga het zegt, “it aint right!”

Het programma:

12:00u voorprogramma
13:00u start van de mars op de Dam te
Amsterdam
16:00u einde

Bekijk de video hier

Jeroen en Willem nemen de week door

Bekijk de video hier

Samen Voor Nederland- mars: zondag 1 mei

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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