Zoommeeting: Nieuwe Financiële Systemen. Maak kennis met
jouw bank in oprichting.
Donderdag 10 december om 20 uur

Michael Sabbe toont tijdens deze boeiende lezing aan dat we via het geld onze macht hebben weggegeven
aan banken, multinationals en de politiek.
Als je eenmaal begrijpt hoe het huidige bankensysteem in elkaar zit, dan kun je het ook positief veranderen.
Michael legt uit hoe we deze verandering kunnen bewerkstelligen. We kijken naar oplossingen. Daarbij
maak je gelijk kennis met:
Het URA Platform. De grote sleutel om tot echt
positieve veranderingen in deze wereld te komen op
een vreedzame wijze is het realiseren van een
omvangrijk financieel platform met een eigen munt.
Het URA platform en de URA munt bieden de
mogelijkheid om te kopen en te verkopen, om
diensten aan te bieden, om advertenties te plaatsen
... "Your liberation has begun".

De Bank of Joy is een coöperatieve fairtrade bank in oprichting.
Een initiatief van, voor en door de mensen!
Een burgerinitiatief van professionals.

Op het einde van de lezing kan je jouw vragen stellen en interactief deelnemen.
Vergeet nooit: Wijzelf zijn de verandering. In deze onzekere tijd is het nu echt de tijd om op te staan en
samen voor een alternatief te gaan. Luister mee met ons zodat je ook mee kan doen. Samen sterk!
Michael Sabbe studeerde economie en was actief als bedrijfsleider. Sedert enige jaren is
hij werkzaam in de ontwikkeling van systemen in groene energie. Zijn focus ligt nu op de
“nieuwe” financiële wereld en (vrije) energie.
Deze lezing geeft Michael vanuit United People Foundation waarin hij actief is.
https://unitedpeople-foundation.org/home
Inschrijven: Stort 5 euro op BE36 7795 9897 9781. Voeg jouw e-mail adres in bij
mededelingen terwijl je de storting doorvoert. Niet vergeten, anders kunnen we de link
niet doorsturen!!! Na betaling sturen we jou een bevestiging van inschrijving. Op 9
december ontvang je de link van de meeting.
Voor studenten en werklozen is inkom gratis. Stuur een mail naar info@tegenstroom.eu
Deel deze uitnodiging gerust met geïnteresseerden. Dank je wel!

