Regenboogpartij
Oprichtingsbijeenkomst
zaterdag 11 september 2010
Almere
Zaterdag 11 september 2010 vindt onder leiding van Robert van Harten
www.nieuwepolitiek.nu en Otto van Nieuwenhuijze www.scienceoflife.nl de
introductie en opening plaats van de Regenboogpartij te Almere.
De Regenboogpartij is een plek om je ideeën openbaar te maken, ze te
delen, gezamenlijk vorm te geven en te verwerkelijken. Het is de plek waar
jouw ideeën opgepikt kunnen worden door anderen, door groepen, door
mensen van de overheid, ambtenaren, politici, politieke partijen.
Je kunt natuurlijk ook meedoen met de ideeën van anderen die je
aanspreken.
De Regenboogpartij stoelt op waarden van de Nieuwe Tijd, waarbij eerlijkheid
en samenwerking de sleutelwaarden zijn. Zonder eerlijkheid kun je niet
overleven in de Nieuwe Tijd, zie de ondergang van de woekerpolissen van
verzekeringsmaatschappijen, de banken met hun oneerlijke financiële
instrumenten, bedrijven met hun foute bonusculturen en producten, etc.
En zonder samenwerking kunnen wij de problemen van de
klimaatveranderingen en de ongelijkheid in geld en macht niet oplossen.
In de Oude Tijd kon je succesvol zijn in en met oneerlijke praktijken, door
speculatie (een ander zijn verlies is jouw winst), door egoïstische geld- en
machtconcentratie, door patentering van producten (met het freeware
principe verspreiden producten zich heel veel sneller en verder en kun je toch
een inkomen hebben) etc. Je kunt al enige tijd in het nieuws zien en horen
dat die tijd voorbij is. Het is een proces dat zich dagelijks versnelt.
De Nieuwe Tijd is de tijd van gratis internet (het instrument om contact te
maken met iedereen in de wereld), gratis producten (Open Source software
en producten, mobieltjes, energie (vrije energie machines), gratis geld
(Lotusbank) etc. Mooie voorbeelden van samenwerking waarvan er nu al een
aantal bestaan.
Dus wees er bij! Maak het zelf mee vanaf de eerste dag en vanaf de eerste
rang! Het is het meest fantastische avontuur in de wereldgeschiedenis dat
zich aan het afspelen is.
Kom ook als je twijfelt, als je niet overtuigd bent, als je het nog niet kunt
geloven, want bij de Regenboogpartij kan de Nieuwe Tijd je opeens raken en
je ogen openen!

