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Thürmer i 3D Julie Badura Hent PDF Forlaget skriver: Den globale verden står over for det største
paradigmeskift siden Jesus Kristi fødsel. En ny orden, hvor kunstig intelligens snart overgår menneskets

intellekt. Den digitale udvikling sker eksponentielt. Udviklingen kræver, at vi kigger indad og sætter alting i
nye dimensioner. Den kræver en ny, stærk kultur. Ikke blot i virksomhederne, men blandt os mennesker.

Eksponentiel entreprenør Erick Thürmer, CEO i Thürmer Tools, er ikke i tvivl. Vi skal hver især forankre os i
vores egen bevidsthed. Vi skal finde ind til vores autentiske kerne. Vi skal skrue ned for støjen og forbinde os

til en helt grundlæggende ro. Vi skal brænde med hver vores fakkel. Og vi skal først og fremmest være
kærlige individer. Kort sagt: Vi skal transformere måden, vi er mennesker på. Gør vi det, kan vi også

transformere måden, vi driver virksomheder på. Erick Thürmer har selv taget rejsen og transformeret en 120
år gammel familieejet produktionsvirksomhed til en succesfuld, purpose driven digital tech-virksomhed, og er
i dag en ledende aktør indenfor bl.a. 3D print. Samtidig guider han i dag andre virksomhedsledere ind i den

nye tid, som vi står på tærsklen af. Bevidsthed 4.0.
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