
Uruverse - Heden, Verleden en Visie

Inleiding

Dit document kan worden gelezen als een soort Whitepaper over de ontwikkeling en
toekomst van het Uruverse.

Wat is het Uruverse
Het Uruverse is de complete verzameling van alle projecten die samen de doelstellingen
zoals gepresenteerd in dit document gaan verwezenlijken. De naam is afgeleid van Urubin
wat het eerste project was dat het levenslicht zag.

Het Uruverse omvat

Urubin
Dit is ons social media platform met als doelstellingen:
- Een vrijhaven bieden waar mensen ongecensureerd hun mening kunnen verkondigen
- Een vrijhaven bieden waar groepen kunnen samenkomen en evenementen kunnen
lanceren

World Unity
Dit is onze alternatieve nieuws website met als doelstellingen:
- Mensen wakker schudden omtrent wat er werkelijk gaande is op de wereld
- Kanten te belichten van zaken die de mainstream media verbergen, negeren of verzwijgen

Health Bytes
Dit is onze alternatieve health website met als doelstellingen:
- Mensen bekend maken met natuurlijke alternatieven
- Mensen wakker schudden met betrekking tot het bedrog van Big Pharma

Naturotheek
Dit is onze site over duurzaamheid en natuurlijk genezen met als doelstellingen:
- Mensen wakker schudden omtrent echt duurzame oplossingen
- Mensen bekend maken met natuurlijke geneeswijzen die werken.

Natuurlijf
Dit is onze website over verantwoorde lifestyles met als doelstellingen:
- Mensen bewust maken van de impact van de hedendaagse westerse cultuur
- Mensen oplossingen bieden voor gezond leven.



Samen vormen deze websites het Uruverse en werken ze
samen om de volgende doelstellingen te behalen:

1. De bescherming van het vrije woord
Censuur en onderdrukking zijn de belangrijkste zaken die wij middels het Uruverse
willen bestrijden door middel van berichtgeving en het faciliteren van media waar
iedereen mag zeggen wat hij of zij wenst, zonder angst voor censuur, onderdrukking
of sancties in wat voor vorm dan ook.

2. Bewustmaking
Er zijn krachten in deze wereld die werken tegen het algemeen belang en puur voor
het belang van een kleine groep waar vaak naar wordt gerefereerd als de “Elite” of
de “1%” Het Uruverse heeft als doel deze zaken in de schijnwerpers te zetten en
mensen bewust te maken dat hetgeen zij in de mainstream media vernemen vaak
eenzijdige propaganda is en soms zelfs ronduit nep nieuws. Het Uruverse faciliteert
de mogelijkheid voor mensen om ook de keerzijde van de diverse medailles te zien
en daardoor echt geïnformeerd te kunnen oordelen over alle zaken van belang

3. Het bieden van alternatieven
We willen niet alleen wijzen op misstanden maar ook onderdeel zijn van de
oplossing. Daarom ontwikkelen wij binnen het Uruverse methodieken waarmee
mensen financieel vrij kunnen worden. Naast informatie hieromtrent willen we op
termijn hier ook middelen voor verzorgen en faciliteren

Het bekostigen van het Uruverse

Bovenstaande in stand houden is uiteraard niet gratis, en kost (veel) geld. In een perfecte
wereld zou het hosten van de projecten niet duur moeten zijn, maar helaas leven we niet in
een perfecte wereld en is de realiteit dat we dagelijks te maken hebben met kwaadwillenden
aan alle kanten waardoor hoogstaande beveiliging noodzakelijk is omdat we dagelijks onder
andere te maken hebben met Hackpogingen en DDOS aanvallen.

Ook is het voor projecten als de onze vele malen moeilijker en duurder om de zaken onder
ogen te krijgen van de lezers vanwege extreme tegenwerking van alle grote door de “Elite”
gecontroleerde bronnen zoals Zoekmachines en Social Media.

Tot 2020 was dat geen probleem omdat de inkomsten vanuit advertenties en aanvulling
vanuit het eigen vermogen meer dan in staat waren deze kosten te dragen. Dat veranderde
na de komst van de Corona Plandemie waardoor niet alleen de advertentiemarkt instortte
maar ook het besteedbare eigen vermogen halveerde. Hierdoor was een omschakeling
nodig van advertentie gebaseerde inkomsten naar een community driven model wat loopt op
donaties.



Omdat donaties ook niet eindeloos door kunnen gaan, hebben we de tijd die we erdoor
kregen gebruikt om een strategie te bepalen om weer zelfredzaam te worden en deze
hebben we gevonden in Crypto valuta. Hierbij gaan we donaties die binnenkomen
investeren in zogeheten “Stabiele Coins”. Dit is Crypto valuta die is gekoppeld aan de dollar
en daardoor niet onderhevig aan de volatiliteit die zo kenmerkend is aan Crypto valuta als
Bitcoin, Ethereum and andere “Altcoins”.

Door te investeren in “Stabiele Coins” hebben we de mogelijkheid om hier rente op te
trekken in hoge percentages(12,3%) Naarmate het vermogen groeit wordt het wekelijkse
rentebedrag hoger en zal uiteindelijk in staat zijn alle projecten te bekostigen. We hebben dit
al draaien in het klein maar alleen gaat het veel te langzaam om binnen afzienbare tijd
zelfredzaam te zijn en dus is een laatste donatiecampagne noodzakelijk.

Toekomst

Wanneer bovenstaand doel is bereikt gaan we de laatste fase in waarbij we onze community
gaan leren dit ook te doen en daarmee zelfredzaam te worden onafhankelijk van overheden,
en werkgevers.

Dit doen we door het uitgeven van een cursus, wellicht uitgebreid met livestreams waarmee
we trainingen kunnen verzorgen.

Uiteindelijk maken we dan ook met het Uruverse de transitie naar een investeringsmodel
waarbij zogeheten shares kunnen worden gekocht met een beperkte looptijd (bijvoorbeeld 1
jaar) waarbij dagelijks het ingelegde bedrag in crypto valuta wordt uitgekeerd plus rente.

Conclusie

Met bovenstaande gerealiseerd is het Uruverse weer zelfredzaam en kunnen we in de
nabije toekomst zelfs weer meer zaken faciliteren om de wakkere mens zelfredzaam te
maken.

Wilt u ons helpen bovenstaande realiteit te maken, doneer dan nu. We kunnen iedere cent
gebruiken.

Klik hier om te doneren

Kleinere bedragen dan € 5 kan via Paypal me

https://www.whydonate.nl/donate/uruverse/nl
https://www.paypal.com/paypalme/Urubin



