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Beweging van het elektron *'Elektronen en bewustziin ï Elektromagnetisme en het

Goddeliike íCapriolen van"de bliksem * Negatieve ionen í Elektrosmog lMaling aan

straling § De.geest in de machine §Atlantis en het goden-elektron *Wat ie aandacht
geeft groeit * Elet<tronisch ontvangen communicatie I Zwevende tempelbeelden
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Bits, bytes & bewustziin
Op het sniivlah van compu-
tertechnologie en menseliih potentieel

'ln de toekomst worden we wellicht niet meer geboren
maar enkel nog gefabriceerd, gekloond, ontdooid,
gedownload of geprint in een wereld voorzien van kunst-
matige intelligentie en vergeven van kunstmatige frequc-rr
ties.' Er vinden immense verschuivingen plaats, zowel op
het wereldtoneel als diep in onszelf. Daarnaast bevindt dr:
computertechnologie zich in een ongekende stroomver-
snelling. Dit zal ons mens-zijn en onze werkeliikheid
radicaal en onherkenbaar veranderen in de komende l5
jaa r.

Virtual Reality, 'wearables'zoals smartwatches en het
'lnternet of Things' zijn brooming. Biologie en technologie
smelten steeds meer samen, denk aan de implantatie van
chips, het printen van organen, robotjes in ie bloedbanen
en het uploaden van je mind in een computer. Wat ziin de
implicaties voor ons bewustziin, welzijn en mens-zijn? ls
er sprake van een upgrade of iuist een downgrade?
Welkom in de wereld van Biohacking, Transhumanisme,
Holistic Hacking en Slow Tech.

Shirrrirr Yokrr, l)c l.rpansc kutrst van het bosbaden
Dompel ic onder in het bos voor ontspafining en gezondheid

Bomen geven lucht, wandelen ontspant en elk seizoen
betovert. Gevoelsmatig weten we dat natuurlijk wel, maar
ook wetenschappeliik is aangetoond dat de natuur helend
werkt. In lapan wordt daarom al decennialang Shinrin-yoku,
bosbaden, beoefent. 'l\4ensen in de natuur ervaren minder
stress en kunnen ontspannen. Ze voelen zich verfrist en

krijgen nieuwe energie. Op die manier wordt ziekte voorko-
men en een gezoncle levenswiize bevorderd'zegt Yoshifumi
Ir4iyazaki, auteur cn expert in Shinrin-yoku.
ln dit riik gcïllrrst rcerule lroek leert Ir4iyazaki ons het beoefe-
nen van Slrirrrin-voku, ool< in onzc eigen omgeving, en hoe
we het krrrrrrr,rr tloorvot'rt'rr irr ons dagelijks leven. Shinrin-
yoku is rrirrrrt,liik 1,,trt'rI voor: rlc weerbaarheid; de hor-
moonspir'1it,l, lrt'l zt'rrrrw:;lt'ls;cl; lrct hartritme en het brein.
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Shlnrln-Yoku, De Jaoanse
kunst van h-et bosbaden

Yoshifumi /{igazaki

Uitgeverij Het Spectrum

tsBN s78S0003610e1

132 pag., geb.

€ 15,-

Wt' lcvcrr heel bewust, doen aan mindfulness, yoga of
rrrt'rlilrrl ic cn we lrouden ons bezig met pure food, super
loorl t'n t'lcrr iilleen wat het beste voor ons is. I\4aar we
l,rlt'rr r,r'rr lrcr.l Ircl;rngrijk en groot gedeelte liggenl Zo
lrlwrr:;l ,rlr, wt'op lrt:l erre vlak ziin, zo onwetend zijn we
v,rrr (l(' invlot'tl v;rtr irllc a[)paratuur en materialen die we
rrr lrrri', lr,rlt,rr Voor;rl allc <lraadloze apparatuur. Het zou
/( )vr'(,1 lrr,lr,r krrrrrrcrr in httis! If4aar ook van buitenaf
w()r(l('l wr, lrt,r'nvlot'«l rlortr sl raling van mobiele masten,
Ir,,r,1,,,1 r, rr rrrirrli:;l i j rrt'rr crr andere vofmen van straling. Wat
r.. (,r ',( lr,rrlt,lilk t,rr w;rt nict'? Waar kun je zelf wat aan doen
(,rll ,,(.rr vr'ili1ir,w()nin8 tc creëren voor iou en je gezin?
l\,4r'l w,rl ',irrr1rt'lt'lr;rtrrlclirrgen die in dit boek beschreven
',l,r,rrr [.rrrr lr'('Ív()()r r()rgcn, dat ook de woning gezoqd is
ltt ltr'l lrr'lr' 1'1'71,, zit lt 1r lckker voelt en het een eCht
(, rnllr lrl,rlrcl l lrtti:; i:;
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