
Lottosamfundet
Hent bøger PDF

Keld Holm

Lottosamfundet Keld Holm Hent PDF Forlaget skriver:

Vores samfund knager voldsomt i furerne. Vi er ved at løbe træt i industrisamfundets evige effektivitetspres,
samtidig med at udsigterne til en fremtid med robotter og digitalisering vækker stadig større bekymring eller

begejstring, alt efter hvilke briller man har på.

Vi står ved en skillevej. Den vestlige verdener ved at forlade industrisamfundet, men hvad skal afløse det?
Hvad skal vi leve af i fremtiden? Hvad vil fremtiden kræve af os og vores børn? Hvordan skal vi indrette
samfundet, så det passer til fremtidens værdiskabelse? Hvordan skaber vi en fornyet sammenhængskraft?

LOTTOSAMFUNDET giver nogle af de manglende svar – eller mere præcist nogle nye svar på
udfordringerne, som får et helt andet perspektiv, når man ser dem gennem det nye paradigmes briller. Keld
Holms bog er en fortælling om den ny samfundsindretning, som allerede er på vej drevet af et fundamentalt
skift i værdiskabelsen. Det er en verden, der indebærer større tilfældighed og kræver mere risikovillighed. Til
gengæld er det også et samfund, der både forløser den enkeltes potentiale og passion, samtidig med at det

skaber mere værdi for os alle.
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