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Het is heel goed mogelijk dat de dingen beter aflopen dan je gedacht had.
Maar er zijn een aantal dingen die we moeten loslaten.
Wat is de trend van COVID-19 en de toekomst? Wat komt er nu?
Vannacht droomde ik over onze toekomst. Ik zag de trends voor
2020-2030 die ik moet doorgeven. Ja, we stappen in die 5-dimensionale
realiteit, maar we hebben te dealen met onze 3-dimensionale realiteit.
Weet dat je vrij bent in deze 5-dimensionale realiteit.
Het is jouw wereld die niemand je kan afnemen. Jij bepaalt wat daar
gebeurt. Zoek manieren om heerlijk te reizen in jouw innerlijke wereld
waar alles mogelijk is.
De energie die je daar creëert kan je meenemen naar onze
3-dimensionale wereld, waar je kunt manifesteren wat je wilt.
Verander de wereld!
In onze 3-dimensionale wereld voorspel ik het einde van reizen,
toerisme en immigratie in de oude stijl zoals we die kennen.
Je gaat niet meer op vakantie zoals je vroeger op vakantie ging.
De wereldhandel en de beweging van mensen over de hele wereld zullen
steeds weer een halt toe geroepen worden. Steeds weer opnieuw.
Herhaaldelijk. En uiteindelijk zal onze oude manier van handel drijven
en reizen, stoppen.
De vervanging? Een nieuwe manier van reizen met elektrisch openbaar
vervoer, zonneveerboten met nieuwe stoelen, radicaal nieuwe luxe
fietsen.

Er heerst de komende jaren een storm van obstakels, barrières en
blokkades die het einde van de globalisering laat zien.
De storm begon als een briesje in januari 2020 met een zieke man in
China. In de maanden daarna zwol dit onschuldig lijkende briesje aan
tot een storm toen het COVID-19 virus en de pandemie hun
intrede deden.
Een storm die de komende decennia zal blijven woeden en grote
invloed zal hebben op de globalisering en de wereldhandel, maar ook
op reizigers, immigranten en globetrotters. Denk hierbij aan woorden
als blokkades, obstakels en stopborden.
Deze storm zal enorme gevolgen hebben voor luchtvaartmaatschappijen,
het ontstaan van strikte grenscontroles, nieuwe regels voor visa,
paspoorten, burgerschap, enzovoort.
Ik deel dit nu zodat je je bewust wordt
van onze 3-dimensionale realiteit en het
ineenstorten van de wereld zoals wij die
kennen.
Wat nu sciencefiction lijkt zal de
komende jaren onze realiteit worden.
Je moet deze risico's echt beseffen en
begrijpen dat we nu in een grillige,
onvoorspelbare, steeds veranderende,
inconsistente nieuwe wereld leven.

Maar laten we eerst eens kijken waarom de oude wereld van open
vrijhandel waarbij iedereen, overal en altijd betrokken is, voorbij is.
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Van het ene land naar de andere staat, van Australië naar California of
van Rusland naar China, er zal inconsistentie zijn. Van het ene land naar
het andere land zullen er steeds veranderende lijnen zijn.
Misschien wil je weten wanneer dit virus voorbij is?
Misschien wil je weten of er een remedie of een preventieve injectie
komt?
Er wordt veel geld in onderzoek gestoken, maar net als met AIDS zal men
proberen de situatie te managen, maar ook ontwijken. De komende tijd
zie ik geen remedie en geen magische injectie. De meesten van ons zullen
leren leven met een wereldwijde besmetting.
Deze storm zal hele generaties uitdagen en veranderen. Onze wereld zal
veranderen op een radicale manier. Echter, wat nu radicaal lijkt, zal over
10 of 20 jaar heel normaal zijn. Net zoals 20 jaar geleden onze huidige
communicatie met smartphones en wifi ook radicaal leek.
Zo zal het ook met reizen en immigratie gaan. Wat in 2021 niet mogelijk
lijkt zal over 20 jaar volkomen normaal zijn.
Qua reizen zullen er veilige bubbels ontstaan. COVID-vrije hubs waar de
nieuwe gezonde rijke elite via de lucht naartoe reist.
In 2022 zullen mensen helemaal klaar zijn met het zich steeds weer
herhalende patroon van lockdown – versoepeling – regels – lockdown –
opheffing - lockdown. Ze willen uitroeiing van het virus.
Ze zullen van hun leiders eisen dat ze de vliegtuigen en boten stoppen.
De wereld zal er anders uit gaan zien. Waar je woont zal je ook vakantie
vieren. Jonge mensen die houden van andere culturen en reizen zullen
diep geraakt worden door deze hindernisbaan. Een hindernisbaan die
tot aan hun midlifecrisis in de weg zal blijven staan.

Het komende decennium zal een heel nieuw reisspel ontstaan. Het zal
miljarden mensen treffen. Er zal een enorme weerstand zijn, maar de
verandering zal doorzetten. De nieuwe generatie zal de regels gaan
veranderen. Net zoals het COVID-19-virus zal muteren.
Er zullen andere pandemieën en virussen zijn.
Het nieuwe reisspel zal gevolgen hebben voor het klimaat.
Airconditioning in vliegtuigen en hotels zal steeds minder populair
worden. Luchtvaartmaatschappijen, hotels en cruises zullen simpelweg
instorten. Ik voorspel dat we eind januari 2021 ten minste één grote
luchtvaartmaatschappij en één grote cruisemaatschappij zullen zien
instorten tenzij ze door overheden financieel gesteund worden.
De waardering voor reizen op deze manier zal naar een dieptepunt
dalen. Mensen die vliegen en cruisen zullen zich jarenlang beschaamd
voelen.
Over 20 jaar zal er echter geen enkele
schaamte meer zijn. Vliegen wordt weer de
luxe waar mensen via luchtbruggen naar
veilige bubbels kunnen vliegen.
We zullen ook zelf sociale bubbels gaan
creëren van alleen jezelf en jouw directe
kring van familie en vrienden. Samen
vermijden we het virus. Er heerst de
komende jaren een storm van obstakels,
barrières en blokkades die het einde van de
globalisering laat zien.
Online community ’s zullen gaan bloeien en
duizenden gelijkgestemden aantrekken.
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Geen van de 2020-modellen heeft de toekomst. Ze zijn te onbetrouwbaar
en onvoorspelbaar. De huidige verschillende regels en voorschriften voor
verschillende delen van de wereld zijn verwarrend.
Binnen enkele jaren zul je pas zien dat de zaken beter en overzichtelijker
worden.
De Verenigde Staten zullen het wereldleiderschap verliezen en de
Democraten zullen de komende 20 jaar het Witte Huis domineren.
De VS worden groener en schoner, maar zullen in tweeën gespitst worden.
Staten die C-vrij kunnen blijven en staten die dat niet kunnen.
Woon-werkverkeer op de oude manier is de komende decennia niet meer
valide. Mensen accepteren de huidige manier van reizen niet meer.
Dag benzine! Elektriciteit en andere planeetvriendelijke vormen van energie
zullen echter blijven. Velen dromen van deze en andere planeetvriendelijke
energievormen. Sommige van deze energievormen lijken nu nog te bizar
voor woorden, maar zullen zich in snel tempo manifesteren.
Het openbaar vervoer wordt luxer, met een mooi en duurzaam interieur,
nieuwe technologie, meer ruimte en minder stoelen. Het zal ook
kostbaarder worden. Je zult je regio minder vaak verlaten en meer geld
gaan besteden aan reizen.
We gaan naar een tijd waarin mensen zorgvuldige reisplannen maken,
maandenlang ingepakt en duurzaam leven. En van de ene veilige bubbel
naar de andere veilige bubbel reizen.

Voor C was de wereldhandel ook al in gevaar. “Made In China” werd al
bedreigd. Het leven de komende 20 jaar zal er een zijn met blokkades,
obstakels en kruispunten tussen hele generaties mensen. De oude
wereld zal verdwijnen en de Europese Unie ook.
En wat komt ervoor in de plaats? Samenwerkingen tussen C-vrije regio’s
of landen. Sommigen zullen buiten de geprivilegieerde C-vrije-zone
vallen en dus gedwongen worden om met elkaar handel te drijven.
Zeg maar dag met je handje tegen je Flying Blue punten en Airmiles, en
zeg hallo tegen lokale reizen. Nieuwe technologie maakt lokaal kamperen
met campers, busjes, fietsen en tenten net zo luxe als vijfsterrenhotels.
Dat betekent een enorme groei voor Glamcampen en luxe fietsen.
Over de wereld reizen stopt, tot groot verdriet van velen, maar vooral
voor de jonge generatie die andere culturen wil leren kennen.
Door de obstakels en blokkades van de globalisering zal er een compleet
andere manier van reizen en handelen komen. Steeds weer veel
moeilijke en nieuwe beperkingen, maar ook opwindende, nieuwe
manieren om als een nomade over de wereld te “zwerven”.
De academische wereld, hogescholen, universiteiten en het onderwijs
zullen ook een grote transformatie doormaken. De wereldwijde
studentenindustrie waar internationale studenten nu nog hoge kosten
betalen om te studeren in het buitenland, wordt nu heel interessant voor
iedereen die wil studeren.

Mensen gaan vanuit huis werken en pendelen niet meer naar een kantoor.

Het online onderwijs wordt toegankelijk voor iedereen die voor de test
slaagt, omdat de tarieven betaalbaar worden.

Massale weekendtripjes met Pasen en Pinksteren en de vaste
vakantiekalender zullen verdwijnen. En als resultaat willen we een unieke
vakantiekalender met het vrije weekend op andere dagen. En dit mes
snijdt aan twee kanten, want we hebben een hekel aan drukte, files en
wachtrijen.

Dus als je een slim tienermeisje uit de arbeidersklasse in
Amsterdam-West bent, zul je met een bescheiden bedrag al zoomend
door je Harvard opleiding kunnen stromen en dit waardevolle diploma
kunnen behalen.
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Er liggen enorme kansen voor experts die hun kennis online willen delen
en verkopen. Online ondernemen wordt de lucratieve norm. Een industrie
die een enorme groei zal doormaken.

Lokale voedselmarkten in de open lucht breiden zich uit tot grote
handelscentra in steden of voorsteden. Betaalmiddel? Online met
Bitcoin of andere cryptocurrency.

Ik zei al eerder, het is heel goed mogelijk dat de dingen beter aflopen dan
je je had voorgesteld.

Festivals, theaters en bioscopen? De nieuwe live-evenementen op het
gebied van muziek, komedie, theater en film worden live gecast voor
wereldwijde abonnees en gaan door op aangepaste locaties voor
minder mensen.

Want niet alleen is onze planeet veranderd… Ik ga verder: onze planeet is
gered! Dit gaat niet alleen over vliegverkeer en witte strepen in de lucht.
Dit betekent het einde van de massaproductie voor enorme populaties.
De levende export van dieren? Dacht het niet! Te besmettelijk. Je eet ze
van lokale boerderijen of viskwekerijen of helemaal niet.
Bomen kappen om fotokopieerpapier te exporteren? Nee hoor! De
torenhoge kosten betekenen dat er ruimte wordt gemaakt voor gedwongen
lokale papierrecycling.

De komende jaren zal het grote geld stromen naar waar het gaat om
het creëren van superimmuniteit.
Als Nederlandse vrouw die graag de wereld over reist en woont in
Jakarta, moet ik zeggen dat ik je pijn voel. Maar als het veranderen van
onze wereld de planeet redt is het heel goed mogelijk dat de dingen
beter aflopen dan je je had voorgesteld.

Ouderwets openbaar vervoer en als sardientjes op elkaar? Dat willen we
niet meer. Er komen nieuw ontworpen, ruim opgezette bussen en treinen,
met minder stoelen in verschillende prijsklassen zoals Economy,
Businessclass en Upperclass.
Goedkope bulkkleding uit Azië? We recyclen en hervormen oude kleding.
Waarom? Op een snelle manier zal de huidige toeleveringsketen breken.

Supermarkten? Eén persoon die de quarantaine in één supermarkt
doorbreekt, betekent twee weken sluiting.
Fietsen zullen worden vernieuwd en opnieuw ontworpen. Het zal een
enorme nieuwe groei-industrie worden.
Gerecycled, gerenoveerd en tweedehands?
ALLES!
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Terug naar jou!

Wat zijn jouw voorspellingen?
We zitten de komende jaren in die perfecte storm van veranderlijke
blokkades en obstakels die het leven zoals we het gewend zijn,
dwarsbomen.
Maar wat zie jij? Wat denk je dat de uitkomst is?
Hebben we het over een nieuwe duurzame wereld met nieuwe
technologieën? Boten op zonne-energie? Tunnels onder de zee?
Nieuwe luchtbruggen? Online-studies? Reisbubbels?
Ik zie dit op 21 december 2020 tijdens de winterzonnewende en de
grote kosmische conjunctie, waarbij de helderste planeten in ons
zonnestelsel, Saturnus en Jupiter, vlak naast elkaar komen te staan.
Vanaf de aarde lijkt het dan één heldere ster, net als (volgens de
overlevering) de ster die de herders en de 3 wijzen naar de kribbe van
Jezus leidde.
Ik schrijf dit in de week nadat er een COVID-19 mutatie is opgedoken
in Engeland. Een week waarin Nederland voor Kerst het vluchtverkeer
van en naar Engeland heeft stilgelegd en ook de veerboten niet meer
mogen varen.

De pandemie is in veel landen bezig met de tweede golf en veel landen
zijn weer in lockdown gegaan.
Hoe gaat onze gloednieuwe wereld functioneren de komende 10
jaren?
Liefs,
Francien van den Boomen
Business Medium
Mentor voor Mindset, Manifestatie en Marketing
www.francienvandenboomen.nl
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Manifesteer Business Academie
MBA

Ben je klaar om een goed verdienende ondernemer,
coach, trainer, adviseur of expert te worden?

Het is mijn tijd en ik ben klaar voor de volgende stap!
De MBA helpt je jouw bedrijf te laten groeien door
eenvoudige marketing-, verkoop- en
bedrijfsgroeistrategieën te implementeren. De
afgelopen jaren heeft mijn holistische aanpak al
honderden vrouwelijke ondernemers geholpen met het
manifesteren van meer klanten en geld.

Ontdek hoe jij jezelf positioneert als de goedbetaalde
expert op elk onderwerp. Hoe je in de helft van de tijd
door beter verkopen het tienvoudige kunt verdienen.
Hoe je je advies en how-to-content verpakt in lucratieve
online trainingen, blogs, presentaties en coaching.
En hoe je je content, brand, producten en programma’s
online promoot zodat je ideale klanten zeggen:
“met jou wil ik werken!”.

W

Zoals we allemaal weten, zijn er veel dingen die we op
school niet geleerd hebben. Het oude onderwijssysteem
mist onderdelen die essentieel zijn voor succes in ons
leven en ons bedrijf. Miljoenen vrouwen en mannen
zoeken de hulp van coaches, trainers en experts die hen
daar brengen waar ze willen zijn.
Misschien zie jij jezelf nog niet als een succesvolle
ondernemer en de go-to expert. Maar jouw kennis,
talenten, gaven en levenservaring zijn jouw expertise.
Wil jij een goedverdienende ondernemer, coach,
trainer of expert zijn?
Let’s talk en kijken of ik je kan helpen.

Francien van den Boomen
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