Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda
F. William Engdahl
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Det här är ingen vanlig bok om de ekologiska och hälsomässiga
riskerna med genetiskt modifierade organismer (gmo). Det är en bok
om den dolda historien bakom en högaktuell och ödesmättad fråga
som ingen människa undkommer att ta ställning till – den genetiska
revolutionen. Författaren avslöjar en värld av politiska intriger, statlig
korruption och olika tvångsåtgärder.
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Aktuella böcker • 2018
Fantomjaget – (och hur man hittar sitt verkliga jag)

Prissänkt!

David Icke

Frågor ställs som aldrig förr.Vad händer i världen? Vad handlar egentligen ”livet” egentligen om? Ett växande antal människor känner
olust inför den riktning som vårt samhälle är på väg i, men de vet
inte varför. Något händer, men vad? David Icke har ägnat mer än ett
kvarts sekel åt att ta reda på svaren på dessa frågor, och nästan varje
dag inträffar något som han för många år sedan förutsåg i sina böcker.
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Den sanna historien om
Bilderberggruppen

Maskinernas skymning

Daniel Estulin

Vad har Fredrik
Reinfeldt, Carl Bildt,
Mona Sahlin, Anders
Borg, Percy Barnevik,
Jacob Wallenberg och
Olof Palme gemensamt
med Henry Kissinger,
Angela Merkel, Tony
Blair, Rupert Murdoch, Bill Clinton och
David Rockefeller? Jo, de har alla deltagit
i hemliga möten med Bilderberggruppen.
Indragen i en dold värld av intriger och
hemlighetsmakeri, avslöjar nu Daniel
Estulin det som aldrig tidigare har avslöjats.

I denna bok ställer
filosofen, författaren,
föreläsaren och civilisationskritikern John
Zerzan oss bland annat
inför massamhällets,
globaliseringens och
teknokulturens förödande konsekvenser och dess grundläggande orsaker. Denna bok kan sägas vara
en ypperlig introduktion till hela John
Zerzans tänkande, men även till den rörelse som omväxlande går under beteckningarna primitivism, anarko-primitivism
och grön anarkism.
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John Zerzan

Nyhet!

Revolutionerande energiteknik

Vaccinationer: risker och skador

Jeane Manning & Joel Garbon

Dr Mayer Eisenstein & Neil Z. Miller

Mäktiga intressen har
länge hindrat de stora
förändringar som hela
mänskligheten är i
skriande behov av när
det gäller nya, rena och
Priseffektiva energikälsänkt!
lor, men nu öppnar
Revolutionerande energiteknik dörrarna till
de uppfinningar som kommer att göra
dessa förändringar möjliga.

Ska jag låta vaccinera
mig och mitt barn?
Den här guide till de
vanligaste barn- och
vuxenvaccinerna i USA
och Sverige tar upp de
risker som finns vid en
vaccination och vilka
skador som kan uppkomma – information som i dag inte är lätt att få tag i på
svenska. Specialskrivet förord på svenska.
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2012 i fickformat

Överlista din cancer
Tanya Harter Pierce

Geoff Stray

Denna bok tar på ett lättfattligt och översiktligt sätt upp 21 alternativa cancerbehandlingar som inte använder sig av läkemedel eller
metoder som är toxiska (giftiga) för kroppen samt även viktiga generella frågor om vad man bör tänka på vid val av behandling. Bokens
innehåll visar att det finns mycket goda skäl till att titta närmare på
alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar. Boken tar även upp
hälsofrågor som inte enbart är specifika för cancer, till exempel syrabasbalansen och hur den kvinnliga hormonbalansen påverkar hälsan.

Vad hände egentligen … slog profetiorna in? Allt du någonsin velat
veta om år 2012 och åren därefter är sammanställt i denna lilla händiga
och komprimerade guide av 2012-experten Geoff Stray. Med hjälp av
illustrationer, diagram och kortfattade texter, tar Stray oss med på en
spännande resa från vårt förflutna till vår framtid. Hur kommer världen
att se ut nu efter den 21 december 2012? Det möjliga svaret på denna
fråga hittar du i den här unika guiden som är ett måste för alla som är
intresserade av forntida mysterier och profetior.
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Bankerna och skuldnätet
Ellen Hodgson Brown
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Inre vägar till yttre rymden –
resor till främmande världar
med hjälp av psykedelika och
andra andliga tekniker

Moderna skor – plågade fötter:
insikter och träning för en
friskare fot

Att vara jordad
– den viktigaste upptäckten
för vår hälsa i modern tid!

Helle Gotved

Clint Ober, Stephen T. Sinatra & Martin Zucker

Frecska, Luna, Strassman & Wojtowicz

Har du elektronbrist? Det har du om
du lider av sjukdom,
smärta eller inflammation. I denna bok få du
lära dig hur naturens
ursprungliga inflammationshämmare –
nämligen Jorden själv – kan bota din brist
och förbättra din hälsa, energi och sömn.
Vi människor, liksom allt annat levande, är
elektriska varelser på en elektrisk planet,
och Jorden under oss är en källa till obegränsad läkande energi.
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Skapandet av pengar
har tagits över av en
privat penningkartell.
Förutom mynt så skapas i dag alla våra pengar som lån, vilka lånas
ut av privata bankinstiNy
tutioner. Denna privata
upplaga!
kartell av internationella bankirer har inte bara lyckats få själva
USA hopplöst intrasslat i ett skuldnät, utan
även resten av världen. Lösningen på detta
förslavande tillstånd är att folken och dess
representanter i riksdag och regering måste
återta makten och kontrollen över penningmängden och penningutgivningen.

Under tusentals år
har resenärer i den
inre rymden – andliga sökare, schamaner
och användare av
psykoaktiva droger –
återvänt från sina inre
resor med rapporter
om möten med främmande intelligenser.
Denna bok presenterar en innovativ undersökning av hur vi kan nå dessa andra
existensdimensioner och kontakta varelser
från andra världar.

Den legendariska danska
rörelsepedagogen Helle
Gotved visar i denna
klassiska bok vilka problem de som använder
moderna och anatomiskt
felaktiga skor kan råka
Nyhet!
ut för, och vad vi själva
genom några få minuters enkel men daglig träning kan göra för
att återfå de friska fötter vi en gång föddes
med – de friska, starka och livfulla fötterna utan smärta. En unik, insiktsfull och
mycket uppskattad gör-det-själv-bok.
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