2014 en verder...

Inspiratie voor 2014:
Vakmanschap is opnieuw
iets om trots op te zijn!

Vraag voor 2014?
Ben je al overgeschakeld
op de driptray koffie of zit
je nog in het tijdperk van
de stress(ex)presso?

Voor ondernermers:
Eerst out-sourcing dan offshoring en nu re-shoring, de
cirkel is bijna rond. Voor sommigen is een ‘doorstart’ misschien
wel de beste oplossing. Inderdaad het is hoog tijd om de kennis
van de maakindustrie weer in huis te halen.

‘Bouw reserves op,
! maar investeer vooral in de toekomst!’
Meer nog dan 3D printers gaan Drones en (zwerm)robots ons
leven de komende decenia drastisch beïnvloeden.
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2014 en verder...
Tijd voor een nieuw begin,
!

!

!

of toch een doorstart poging?

!
Herken, Erken en Verken het zelf.
Het einde van een 'crisis' is niet het einde van de transitie.
Er komt even wat rust, dat is duidelijk. Maar voor hoelang?
!
De komende tijd kunnen we in elk geval gebruiken om
op krachten te komen.
Intussen gaat het oude proces van opsplitsing in arm en rijk
gewoon door en worden de verworvenheden van de vorige eeuw
steeds verder afgebouwd. De eerste verkenningen zijn mislukt, de
Occupy-beweging en de Arabische lente hebben intussen
bewezen dat 'the wisdom of the crowd' het antwoord niet kan
bieden in de zoektocht naar een nieuw sociaal model.
!
Toch is het belangrijk dat we de wereld teruggeven aan
zijn bewoners, al wordt dit erg onwaarschijnlijk als we niet
afkicken van het westerse lineaire denkmodel, dat ons zolang
heeft geholpen.
Maar wat dan wel? Het cyclisch denken dat de afgelopen
decennia door meerdere groepeningen (milieu organisatie, de
slow bewegingen, alternatief links, de groenen, etc) als alternatief
is aangedragen, levert eveneens weinig toekomstperspectief. Het
mag duidelijk zijn: Verkennen is onze enige uitweg en die is nog
lang niet afgelopen.

!
Intussen verschuift onze angst voor de zorg om
moeder aarde, via zorgen over de kwaliteit van ons
voedsel, naar de toekomst van onszelf als mens. Bedrijven
die handelen in angst en hoop (producten of diensten) hoeven
zich dus voorlopig geen zorgen te maken. Hun business zal
hoogstens verschuiven, maar niet krimpen.
!
De moderne “aflaten”, aangeboden door bedrijven en
hulporganisaties, zoals “koop onze producten dan steun je een
hele reeks goede doelen”, zullen nog steeds gretig worden
afgenomen. Al verandert er geen bal en komen deze 'aflaten'
steeds meer onder druk te staan, ze blijven voorlopig erg
populair.
En gelukkig zijn er altijd mensen die opkomen voor anderen!
!
De mensheid wordt niet domweg bedreigd, de wereld
en de natuur gaan niet verdwijnen in het niets. Ze vervelt
gewoon tot iets nieuws. We botsen nu op onze grenzen,
maar niet alle grenzen zijn een einde.
Er staan diverse geweldige innovaties in de startblokken.
Hoe de toekomst er voor de volgende eeuwen uitziet? Dat is
nog niet helder te zien, maar deze wordt wel nu gevormd.
Het is dan ook een voorrecht om dit te mogen meemaken!

Prettige
feestdagen

!
Waar blijven onze KUNSTENAARS (in Nederland)?
Kunst is een graadmeter voor de ontwikkeling van een land.
Kunst laat mensen anders naar de dingen kijken. Je hebt de
blik van ANDERE KUNST nodig om te leren kijken en je eigen
conclusie te corrigeren.
!
KUNST leert hoe je een beeld kunt vormen van de
wereld en welke plaats je daarin zou kunnen innemen om
van betekenis te worden voor anderen.
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