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Visie op 2005

Mijn 2004 en een blik op 2005!

2004 was voor mij een erg zorgelijk jaar, met pijn in mijn hart heb ik alle rampspoed aanschouwd, inclusief de stijgende
maatschappelijke agressie als gevolg van grote wereldwijde veranderingen, die onbewust hun weg zoeken in onze
maatschappij.

Maar gelukkig waren er voor het eerst in lange tijd ook wat nieuwe lichtpunten aan de horizon. Ook al zal de zon nog
voor velen niet doorbreken in 2005, er zijn duidelijk signalen dat een nieuwe start is gemaakt en we een nieuw tijdperk
tegemoet gaan. Overal zie ik mensen met ongeduld broeden op vernieuwingen die nog moeten ontstaan. Mensen
waarvan het bloed kruipt waar het nog niet gaan kan. De bron van vernieuwing is eindelijk weer in beweging en dat is
goed!

Het komende jaar wordt dan ook uiterst spannend voor allen die vernieuwing als avontuurlijk ervaren en de bron der
vernieuwing (h)erkenen. Voor mij persoonlijk wordt 2005 de testcase of die lichtpunten van 2004 werkelijkheid waren en
geen fata morgana?s zijn geweest. In 2005 wil ik mijn nieuwste inzichten neerschrijven in mijn volgende boek, om ze zo
met anderen te kunnen delen. (Verschijning: midden 2006)

Niet alleen 2005 maar ook de daarop volgende jaren zullen ongrijpbare spanningen met zich meedragen. Spanningen
veroorzaakt door het ontwikkelingsproces van een totaal nieuw tijdperk. Deze te verwachten veranderingen in onze
maatschappelijke bouwstenen, kent zijn weerga niet in het nabije verleden. En dat dit grote maatschappelijke
omwentelingen met zich zal mee brengen is zeker, want de overgang die we nu ervaren is mogelijkst de toegangspoort
voor de eerstkomende 100 jaar. Voor allen van ons geld, de te verwachten veranderingen zijn te groots, te talrijk en
kennen hun weerga niet in het nabij verleden, om eraan te kunnen ontsnappen.

Mijn boodschap voor 2005 is dan ook: Open de ogen, wees alert en verander jezelf! Maak de verroeste bouten van het
korte termijn denken los en help mee bouwen aan de nieuwste toekomst!

Fons Maenhoudt
Onafhankelijk lange termijn denker en schrijver van "Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren"
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