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skepter index stichting skepsis - index van artikelen uit skepter skepter is een tijdschrift dat sinds 1988 wordt uitgegeven
door de stichting skepsis reeds uitgekomen jaargangen zijn verkrijgbaar op een usb kaart en losse nummers zijn ook in
gedrukte versie verkrijgbaar zolang de voorraad strekt van 1996 t m 2007, duurzame politiek maatschappelijk
verantwoorde politiek - driekwart van de nederlanders getroffen door computercriminaliteit dat blijkt maandag uit een
onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de nationaal co rdinator terrorismebestrijding en veiligheid nctv en het
ministerie van justitie en veiligheid, geschiedenis van de wereld wikipedia - de geschiedenis van de wereld behandelt de
grote lijnen van de geschiedenis van de mensheid het ontstaan de groei en de veranderingen van samenlevingen en
beschavingen worden hierbij met elkaar vergeleken en de effecten van de onderlinge interactie bestudeerd de studie
hiervan is wereldgeschiedenis of globale geschiedenis voor een goed begrip wordt hier vaak ook de prehistorie bij
betrokken, volwassen indigo kenmerken eigenschappen en uitdagingen - hallo ik ben gordon volckmer de oprichter van
nieuwetijdskind magazine toen ik in 2009 startte was het mijn intentie om in nederland en belgi mensen wakker te maken en
te informeren over een veranderende wereld die op weg is naar een nieuw bewustzijn van liefde vrede en harmonie, die
tradisionele christelike godsdiens en teologie in die - opsomming die artikel neem as vertrekpunt die oortuiging van
hans k ng dat die christelike godsdiens en teologie sedert die 1ste eeu n c vyf paradigmaveranderings beleef het en dat dit
daarom moontlik is om ses paradigmas te kan onderskei
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