
Het is 2121. 

Een totaal andere tijd. Het leven wordt gevierd in een duurzame wereld, waar afval niet bestaat 

en ongelijkheid ook niet. Het leven is fijn, ook al zijn de tijden hiervoor hard, zwaar en moeilijk 

geweest vanwege de problemen in de 21e eeuw. Maar daar hebben we het niet meer over. Dat 

is haast een taboe om over te praten, omdat zulk soort praktijken illegaal zijn geworden, net als 

roken, vervuilen, weggooien en verbruiken van spullen en diensten. Alles is 100% duurzaam, 

klimaat en biodiversiteit positief, aldus, Regeneratief. Alleen het goede bestaat. 

Transporttoestellen halen CO2 uit de lucht, zuiveren het, en stoten het uit als zuurstof, net als 

planten dat doen met fotosynthese. Diamanten worden gemaakt uit CO2, en alle gebouwen en 

steden zijn regeneratief. We leven in harmonie en symbiose met de natuur en regeneratieve 

landbouw is de norm.  

  

Klimaatverandering is teruggedraaid, net als verlies aan biodiversiteit en alle andere problemen 

die door de VN duurzame doelen ooit waren aangekaart in 2015 tot 2030. Natuur heeft veel 

ruimte, want 50% van land en zee is beschermd, waarbij toerisme op kleine en duurzame schaal 

is toegestaan, maar niet tot nauwelijks andere economische activiteiten tenzij door lokale en 

inheemse bevolking gecoördineerd en uitgevoerd. Immers, zij weten al eeuwen hoe samen te 

leven met de natuur zonder haar te schaden.  

  

De United People (voorheen United Nations) heeft een heel andere beslisvorm gekregen op basis 

van gelijkheid tussen mensen onderling en in samenspraak met de natuur en toekomstige 

generaties. Deze stemmen worden meegenomen in elke beslissing op basis van Eco en Eco-

Systemen, en niet op basis van Ego, of Ego-systemen zoals voorheen de Egonomie. Inderdaad, 

met onze Ego´s en onze Egonomie van meer en meer willen van materiële zaken, status en macht, 

maakten we de wereld en onszelf kapot. Dat dat niet kon, kwamen velen in 2023 tot besef, en 

daarom pleitten menigeen voor een mentaliteitsverandering van Ego naar Eco.  

 



Eco leiderschap is de basis van gelijkheid op een regeneratieve manier op sociaal, ecologisch, 

welvaart en welzijn gebied voor elke generatie van huidige tot toekomstige en van mens tot 

natuur.  

  

En wat kunnen we doen om deze toekomstvisie te realiseren? 

Steun een burgerberaad dat zich focust op klimaatverandering. Dat moet NU komen, want de 

urgentie is hoog.  

Kies voor duurzame, lokale, en sociale producten en diensten. Biologisch, circulair, regeneratief.  

Sluit aan bij een beweging die opkomt voor duurzame initiatieven.  
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