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‘Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?’: Een nieuw boek van Laurens Lieshout van
Een toekomst, gebaseerd op extrapolaties van huidige ontwikkelingen, wordt beschreven. Van
hieruit wordt een leidraad gegeven om die huidige ontwikkelingen en de mogelijke keuzes te
begrijpen. Cultuur en geestelijke energie spelen hierbij een sleutelrol.

De mens maakt keuzes op basis van recente gegevens, die de dag van morgen bepalen. De meeste
toekomstvoorspellingen gaan uit van een begrip van het heden, dat men naar de toekomst
extrapoleert. Het boek ‘Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?’ neemt de toekomst als
een gegeven en redeneert terug naar het heden en het verre verleden. Het verklaart waarom vele
toekomstvoorspellingen niet blijken te kloppen, omdat de interpretatie van het heden gekleurd
wordt door cultuurverschillen, politieke interpretaties/dogma's en 'wetenschappelijke' stellingname.
Het boek beschrijft tevens twee mogelijke toekomstbeelden, die onze samenleving in de toekomst
kunnen vormen. Ze worden uitgebreid beschreven. Met tekeningen en korte komische verhalen
worden de toekomstbeelden versterkt. Vervolgens worden een aantal trends onderzocht. Het unieke
van dit schrijven is dat het een verhelderende kijk op een duurzame toekomst geeft. Het blijkt, dat
door iets eenvoudig voor te stellen, en door alleen de kern - de essentie - te belichten, het
eenvoudig wordt om hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Heel het boek kan met slechts met één
zin worden onthouden. ‘Leven is groeien'
'Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?' (163 pagina's, ISBN: 9789462545601) is
gepubliceerd via het self-publishingplatform Mijnbestseller.nl.
Het boek is onder andere te koop bij www.mijnbestseller.nl. Prijs: €4,00.
Over Laurens Lieshout van
Laurens van Lieshout 1952 is een creatief persoon die als ontwerper constant bezig is om de
toekomst vorm te geven. Hij is een lange termijn denker en gefascineerd door trends. Op zijn
vijfendertigste vond hij het antwoord op de vraag: hoe ontstond het leven? Zijn antwoord is
verrassend eenvoudig: er is geen begin! De noodzaak van een begin is slechts een menselijk
verzinsel. In het boek ‘Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?’ wordt zijn antwoord
toegelicht en onderbouwd. Het boek leest als een roman en geeft een allesomvattende visie op ons
toekomstbeeld.
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Over Mijnbestseller.nl
Mijnbestseller.nl is een self publishing platform dat iedere schrijver in staat stelt om op een
professionele wijze zijn boek uit te geven. Mijnbestseller.nl ondersteunt de schrijver bij het
schrijven, opmaken en publiceren van zijn boek. Daarnaast biedt Mijnbestseller.nl de schrijver een
scala aan promotiemogelijkheden. Mijnbestseller.nl betrekt nadrukkelijk de schrijver bij het
verkoopsucces: 25 – 60% van de bruto verkoopprijs gaat naar de schrijver. Informatie over
Mijnbestseller.nl:
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Peter Paul van Bekkum
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