Lezing
Na de crisis: Voor wie
verlangt naar het nieuwe
Omschrijving
De centrale vraag in deze lezing is: hoe kan de verandering van de samenleving worden vertaald
naar een concrete visie en acties op mijn werk en mijn privéleven?
Na de Corona crisis wordt misschien alles wel anders. Dat hopen veel mensen in mijn omgeving. In
deze lezing staan we stil bij de belangrijkste onderdelen van het boek van Etienne Verlaat: ‘Voor wie
verlangt naar het nieuwe. Hoe het lemniscaat helpt bij de overgang naar het tijdperk van Creatieve
Wijsheid’. We gaan in op de theorie, maar vooral ook op de dagelijkse praktijk van de deelnemers
van de lezing. Een belangrijk model is het lemniscaat van Creatieve Wijsheid. Dit lemniscaat kan je
helpen bij de overgang naar een nieuw tijdperk voor individu, organisatie en de samenleving. We
staan stil bij wat behulpzaam is voor creativiteit en wijsheid. Vervolgens staan we stil bij wat de
resultaten zijn van creativiteit en wijsheid.

Voor wie?
De lezing ‘Na de crisis: Voor wie verlangt naar het nieuwe’ is gericht op ‘game changers’ die na de
Coronacrisis, op zoek zijn naar visie op een nieuw tijdperk. We gaan van het 4e tijdperk die van
kennis naar die van het 5e tijdperk: Creatieve Wijsheid. De lezing is bestemd voor mensen die bij
willen dragen aan de samenleving en aan organisaties met de kennis en wijsheid van na de crises.
Een samenleving die niet alleen maar draait om geld, een maatschappij waar de natuur
gerespecteerd wordt en waar niet wordt gedacht in schaarste maar in overvloed, en waar
(werk)geluk belangrijk zijn. Maar hoe kom je daar?

Resultaten
-

Visie op je organisatie en/of je leven als het gaat om de nieuwe tijd.
Een aantal praktische toepassingen op weg naar het tijdperk van Creatieve Wijsheid
Nieuwe energie en enthousiasme.

Duur en spreker
De interactieve lezing duurt twee maal een halfuur met tussendoor een pauze. De spreker is Etienne
Verlaat.

Kosten
De kosten zijn op aanvraag.

Aanmelden en meer info
Aanmelden kan bij etienne.verlaat@gmail.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Etienne Verlaat, tel: 06 10 88 88 26.
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