Tiden er inne - til å oppdatere våre innstillinger tiden er inne til å endre kurs.

Downloading new information...
Hva - hvordan - hvorfor …
HVA
Se for deg - Et stort hjerte av solcellepanel av «gull» - på toppen av KLP bygget - Et hjerte som byens
landemerke og motivator for gode etiske gjerninger mot en bærekraftig utvikling. Oslo er byen med
det store hjertet.
Byen med det store hjertet - Midt i byen, sentralt og lett tilgjengelig - i toppen av KLP tårnet - se for

deg et idelaboratorium og motivasjonssenter for byens befolkning og besøkende fra verden.
Se for deg mennesker i samspill og herske-frie samtaler. Se for deg et idelaboratorium for podcast og
kringkasting av gode nyheter.
Downloading new information er et kunstprosjekt som samler inn data om ny teknologi og
miljøvennlige tiltak fra hele verden, teknologi og nye måter å tenke samfunnsutvikling på som
fremmer en bærekraftig utvikling - et motivasjonssenter for fremtiden.
Motivasjons-senteret - idelaboratoriet samler inn informasjon til byens store hjerne Se for deg - I midten og i toppen av KLP tårnet - en stor hjerne i blankt stål. Den har flere
forgreninger/nervetråder ut til VR-briller som mennesker kan se inn i; hjernen er en installasjon som
symboliserer en kollektiv bevissthet - en stor hjerne i blankt stål som innrettes med teknologi som
gjør det mulig å samle inn data. Den samler inn gode nyheter og teknologiske nyheter som motiverer
for bærekraftig utvikling.
Hjernen vil etterhvert kringkaste nyheter som motiverer og inspirerer. Hjernen tar imot innspill fra
verden og byen; en redaksjon utvikler informasjonen videre og hjernen utvikles underveis.
Innspillene utvikles til en motivasjonsfilm som viser gode miljøtiltak i verden og som fremmer
motivasjon til å tenke nytt innen samfunnsutvikling.
Tobias i tårnet er i dag en hjerne - en kunstinstallasjon som samler kunnskap og holder byens
befolkning orientert om gode nyheter og gode forslag til miljøbevissthet; hjernen tenkes som en
kollektiv bevissthet som utvikles over tid, hvor etikk og plikt står høyt i kurs. Bevisstheten retter seg
inn mot nytenking og hvordan ta vare på naturen. Vi må omstille oss til å tenke nytt, vi må handle ut
fra miljøhensyn til naturen og til menneskene.
Det er et helseperspektiv å ta vare på naturen - det gavner mennesker og dyr. Å utvikle en kollektiv
bevissthet som har stort fokus på miljøbevissthet fremmer vitenskap og vekst på nye måter. Det må
et krafttak til og en vilje til å endre våre gamle innstillinger for å komme i mål - menneskene trenger
håp og inspirasjon. Hjernen - vår kollektive bevissthet utvikles i toppen av tårnet - når den er klar, kan
den vises på flere steder i verden - det kan lages flere hjerner - som installasjoner ute i offentlig rom menneskene trenger inspirasjon!

HVORDAN
Inspirert av Verdibørsen, Ekko, Abels tårn - et konglomerat av tenkere og utviklere ...
I toppen av tårnet - et idelaboratorium/møteplass for mennesker som blir innsamlerne av kunnskap
og informasjon til installasjon hjernen. Dette er mennesker som er opptatt av å utvikle vår
bevissthet.. mennesker som er opptatt av å utvikle det gode i mennesket.
Se for deg samarbeid med psykologer, leger, hjerneforskere, samfunnsvitere, samfunnsøkonomer,
ingeniører, arkitekter, filosofer, mennesker som vil utvikle og tenke ny økonomi for fremtiden - Det
opprettes et slags team som reflekterer, diskuterer og henter inn nyheter og nytenkning.
Kanskje ideen trenger en kjendis? Andreas whalen? Morten Harket? For å skape publisitet?
Temaene som belyses i teamet vil kretse rundt - er det mulig å utvikle et samfunn hvor penger ikke er
den største drivkraft? Er det mulig å utvikle et samfunn der hvert enkelt menneske kan føle trygghet har arbeid - nok mat - et sted å bo - opprettholde levestandarden vi har i dag - og samtidig være
miljøvennlig og bærekraftig for fremtiden?

Kan vi skape en bærekraftig verden uten fattigdom og med fred i hvert eneste land?
Se for deg en slik verden - hvordan ser den ut?
La deg nullstille - kjenn etter og åpne ditt sinn - ikke la dine gamle innstillinger lede deg. La drømmen
komme frem - hvordan ser den ut? Verden uten fattigdom og med fred i hver eneste krok?
Vi mennesker lever etter gamle innstillinger - men hjernen er fleksibel - den lar seg oppdatere!

Oslo er byen med hjertet på rett sted - KLP-tårnet rommer et idelaboratorium og en interaktiv kafé –
en kafe med debatter og kanskje dataspill hvor byens innbyggere kan komme å delta; la menneskene
i byen få mulighet til å være kreative - komme med innspill.
Tobias i tårnet – er i dag en «hjerne» som samler informasjon og nytenkning.
Etterhvert vil «hjernen» via en redaksjon - kringkaste til byens befolkning – kanskje til verdens
befolkning via Podkast - Youtube, eller via en egen radio/tv kanal?
Fra Oslo - fra «hjertet» og «hjernen» i byen - vil inspirasjon spre seg. Inspirasjon gir håp og vilje til å
oppdatere seg - til å tenke nytt, til å se - til å bli bevisst - til å sette ut i handling et verdisett som
oppdaterer verden – til en verden hvor mangfoldet er naturlig og hvor naturen blir ivaretatt – og
hvor menneskene lever i fred og i frihet.

HVORFOR
Menneskene trenger inspirasjon og gode gjerninger - noen som viser vei og gir håp.
Kjærlighet i ledelse, det er det det handler om - og vi har det i oss - vi må bare oppdatere våre
innstillinger og omgjøre algoritmer. Det er vi mennesker som lager systemer vi lever i – og vi går i
gamle spor - men hjernen er fleksibel, den lar seg oppdatere. Det handler om å spre begeistring for
naturen rundt oss og i oss - ta vare på og utvikle - ikke for stadig vekst og forbruk, men for stabilt
sideleie og ivaretakelsen. Det er naturens biologiske mønster vi trenger kunnskap om. Vi trenger å
oppdatere våre innstillinger - vi trenger å tenke nytt.
Downloading new information - det startet i Oslo.

Og – Ja jeg elsker Oslo!
Jeg elsker naturen!

