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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Sociale, politieke en economische tegenstellingen
De Braziliaanse critische denker Paulo Freire definieert in zijn ‘Culturele
actie voor vrijheid’ de term ‘conscientizacao’ oftewel conscientisatie als
een leerproces dat nodig is om sociale, politieke en economische tegenstellingen te begrijpen. Dit om maatregelen te kunnen treffen tegen onderdrukkende verhoudingen in de werkelijkheid.
Conscientisatie betreft een proces waarbij mensen niet als ontvangers maar als
wetende subjecten een verdiept bewustzijn krijgen van de maatschappelijke en culturele realiteit die hun levens vorm geeft en van hun vermogen deze werkelijkheid
te transformeren. Het is een leerproces gericht op het onderkennen van sociale,
politieke en economische tegenstellingen wat moet leiden tot actie tegen onderdrukkende verhoudingen. Mensen die de maatschappelijke en culturele werkelijkheid onderkennen zijn vanuit een verdiept
bewustzijn in staat deze te transformeren. Het woord conscientisatie is geen uitvinding van Freire. Het ontstond in een
team van docenten aan het Hoger Instituut van Bestudering van de Braziliaanse
samenleving. De filosoof Alvaro Viera Pinto was aan dit instituut verbonden en is
daarbij van betekenis geweest. Oorspronkelijk is conscientisatie afgeleid van het
Griekse ‘syneidèsis’. De Latijnse vertaling ervan is ‘conscientia’. Bij conscientisatie
moet volgens Freire het accent liggen op aktie, leerproces, inzet, engagement,
emancipatie, bewustzijn van de eigenwaarde. Geen langzame maar snelle overgang van het object dat zich subject weet en zich ernaar gaat gedragen.
Inzicht krijgen we alleen, zegt hij, door ontdekken en herontdekken: door
rusteloos, ongeduldig en voortdurend van hoop vervuld onderzoek. Freire
gebruikte het woord ‘anti-depositair’ in de betekenis van werken dat gericht
is op de transformatie van de werkelijkheid door subjecten die hun eigen
onderwijs ter hand nemen. Subjecten die werkwijzen, strategieën, tactieken en gereedschappen ontwikkelen om hun concrete omgeving, de
bestaande maatschappij, te kunnen veranderen in de richting van meer
menselijkheid, solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid, vrede en gezond
leven in een menselijk milieu. RMD

Succes, prive en op het werk
Wordt bewust van de bron van je denken en handelen, wees jezelf en
verhoog daardoor je creativiteit, ontwikkel je persoonlijke roeping
en leer het maximale uit je leven te halen. Het beeld dat je hebt van
jezelf en van de wereld bepaalt de kwaliteit van je leven.

Hoe helder is uw denken?
Als er iets is waarover niemand klaagt er te weinig van te bezitten
dan is dat wel ‘common sense’ of gezond verstand. En toch wordt
vaak heel belabberd, gedacht, geredeneerd en geargumenteerd.
Ligt het aan ons onderwijsstelsel? Moet niet een directe studie van
de beginselen van juist redeneren in dit stelsel geïncorporeerd worden? Uiteraard zijn dit retorische vragen.
Bij de studie van de logica moet voorkomen worden dat doceren over helder denken ontaardt in informeel en slap geleuter. We weten allemaal wat
denken is en wij nemen het als iets vanzelsprekends aan. De meesten
hebben niet de gewoonte te ontleden en de regels en beginselen te
onderzoeken die bij de uitvoering van het denken gelden. Een van de
voornaamste doeleinden van het onderwijs is mensen helder te leren
denken. Helaas worden er vaak weinig pogingen ondernomen om dit volgens een directe methode te doen. Om goede resultaten te halen in bijvoorbeeld wiskunde is het nodig helder en doeltreffend volgens bepaalde
lijnen te denken. Dit leidt er echter niet automatisch toe dat een leerling
deze vaardigheid ook op andere gebieden van het denken zal kunnen
toepassen. Om doeltreffender te kunnen denken zullen wij dus meer over
ons denken moeten nadenken. Ons denken is veelal ongericht. Gericht
denken is een belangrijk soort denken, zoals bijvoorbeeld puzzelen over
een wiskundig probleem, of plannen maken voor morgen, of kritisch een
krantenartikel lezen. Dat is actief denken waarbij wij het gevoel hebben
onze gedachtengang te leiden, te besturen, te richten. Ons denken over
diverse onderwerpen zal beslist helderder worden als wij ervoor gaan zitten met pen in de hand en onze gedachten dwingen verbale vormen aan
te nemen. Woorden zijn van groot belang voor ons maar we moeten ze
op hun juiste plaats houden; zij moeten altijd de dienaren zijn van ons
denken en niet de baas worden. Gebruik woorden die uw gedachten juist
weergeven. Een woord is pas nauwkeurig als verschillende mensen
dezelfde betekenis aan toekennen en die betekenis moet redelijk scherp
omlijnd en precies zijn. Kortom: wees er altijd bewust van dat woorden
werktuigen zijn,dienaren van uw denken en dat zij nimmer als bazen uw
denken mogen dicteren. RMD

Als je weet wie en wat je daadwerkelijk bent en jij je sterke en zwakke kanten kent alsook bewust bent van je voorkeuren en van wat je denkt en voelt
en waarom, ontdek je dat je tot veel meer in staat bent dan je eerder voor
mogelijk hebt gehouden. Wij putten uit ‘Het Eureka-principe’ van Colin
Turner, een autoriteit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die trainingen geeft aan bedrijven over de gehele wereld. Zijn advies: ‘Wordt
bewust van de bron van je denken en handelen, verhoog je creativiteit
door jezelf te zijn, ontwikkel je persoonlijke roeping en leer het maximale
uit je leven te halen’. Elke verandering in je mnanier van denken moet van
binnenuit komen,anders heeft het geen effect. Wees altijd jezelf! Als je in
harmonie bent met jezelf en met universele principes ontspringt in jou het
inzicht dat de zekerheid en de kracht die we in de buitenwereld zoeken,
binnen in ons te vinden is. Je gaat beseffen dat de kwaliteit van je leven
afhangt van de mate waarin je je aanpast aan de fundamentele universele
wetten. Stel daarom waarden vast die zijn afgestemd op solide principes
en pureer hieruit jouw persoonlijke missie. Je verwachtingen worden
bepaald door de manier waarop je tegen de wereld aankijkt. Het is een
bron van vooroordelen die onze overtuigingen vervormen en ons dingen
doen zien die er helemaal niet zijn. We worden dan cynisch en sceptisch.
We moeten de gewoonte ontwikkelen om op een functionele manier i.p.v.
op een historische te reageren. De toekomst is geen voortzetting van het
verleden. Alles evolueert continu en bevindt zich in een staat van verandering. Wie de wereld wil veranderen moet leren er anders tegenaan te kijken. De enige constanten zijn de universele wetten en principes die binnen
een sfeer van groei en verandering stabiliteit bieden. Principes begrijpen
en je eraan aanpassen is crucial voor persoonlijke en zakelijke groei. Het
is onze referentiekader waarbinnen we interpreteren wat we beleven. Als
onze referentiekader niet klopt zullen we altijd hevig reageren op veranderingen in ons leven. Vastgeroeste denkmodellen of paradigma’s zorgen
ervoor dat we niet erg goed uitgerust zijn om met veranderingen om te
gaan. Als je echter je manier van denken afstemt op universele principes
ga je automatisch de juiste dingen doen. Je gaat je concentreren op wat
echt belangrijk is in je leven en je wordt effectief in alles wat je onderneemt. RMD

Evenementsfaciliteiten
Voor het huren van zalen en evenementenhallen, voor het organiseren van uw events, alsook het
huren van onze Reclameborden( rondom het KKF Beursterrein)
Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe een schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt
gedaan en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a. in overeenstemming met onze Algemene
Voorwaarden. Bufes is derhalve niet aansprakelijk voor derden afspraken inzake evenementen, zonder
dat met haar daartoe formele arrangementen zijn gemaakt.

BUFES, Fairs & Events Unit at KKF
KKF Vestigingen
Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Gravenberchstraat 33
(597) 530311 / (597) 530313
J.B.S. Rebostraat 74
(597) 530311 # 143
Kwattaweg Br. 664
(597) 530311 # 146 / 149
Vierkinderenweg #2/ Hk. Indira Ghandiweg (597) 530311 # 145
Oost-westverbinding # 251
(597) 530311 # 144
Granpasieweg 1
(597) 530311 # 148
Groningen (DC gebouw)
(597) 530311 # 147
Klaaskreekweg 30
(597) 530311 # 127
Brownsweg, Wakibasoe I
(597) 530311 # 128
G.G. Maynardstraat 34
(597) 0210485 # 140
Atjoni
(597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister
kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt
u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
B-Inno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

