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GENEZA

Celem istnienia spółki Brewa jest budowanie społeczeństwa opartego o wzajemne zaufanie,
szacunek, umożliwienie dbania o najbliższych, jej bezpieczny i swobodny rozwój.

Brewa już dzisiaj udowadnia, że można budować zyskowne, dynamicznie rozwijające się
przedsiębiorstwo w oparciu o wspólny cel, samozarządzanie, zaufanie, samorealizację, bez kontroli,
kar i bezwzględnych egzekucji celów sprzedażowych.

Globalne społeczeństwo stoi przed ogromnymi wyzwaniami i przyszła dekada przyniesie wiele
zmian, które wpłyną na dzisiejszy sposób życia a mogą na to wpłynąć następujące czynniki:
Po pierwsze. Rosnące rozwarstwienie społeczne, według Oxfam International osiem
najbogatszych osób świata ma taki majątek jak 3,6 mld ludzi. Światowa historia już nie raz

pokazała, że duże różnice pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi były zapalnikiem rewolucji.
Zmniejsza się liczba osób z klasy średniej a stale rośnie liczba prekariuszy, czyli osób, których

pomimo, że pracują nie stać na zapewnienie sobie godnego życia. Wg. prognoz CitiGPS w latach

2015-2025 zatrudnienie w bankach (czyli miejscach dobrze płatnych i wymagających wyższego
wykształcenia) skurczy się o 30%, tj. pracę w Europie i USA może stracić 1,8 mln osób.
Po drugie. Automatyzacja i robotyzacja. Według prezesa Banku Światowego Jima Yong Kima, około
2/3 miejsc pracy w krajach rozwijających się może zniknąć z powodu automatyzacji i robotyzacji.

Foxconn, producent podzespołów (m.in. do iPhone) w wyniku automatyzacji pracy planuje zwolnić
nawet do miliona osób z 1,3 mln., których zatrudnia. Jest to czynnik, który dalej będzie powodował
dalsze rozwarstwienie.

Po trzecie. Nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym, które już zachodzą w sposób
wykładniczy. Pomijając kwestię dyskusji wpływu człowieka, to fakt jest taki, że globalna

temperatura rośnie. Napływ do Europy uchodźców z Bliskiego Wchodu czy Afryki wywołują nie
tylko wojny, wywołuje je także głód wynikający z długich okresów susz, które dotknęło wiele
obszarów Afryki. O wojnie w Syrii mówi się w kategorii pierwszej spowodowanej m.in. przez

globalne ocieplenie (susza w latach 2006-2010). Wg. ONZ nawet 20 milionom ludzi grozi głód i
śmierć, chodzi o mieszkańców Jemenu, Somalii, Sudanu Południowego i Nigerii. W 2030r roku
blisko połowa mieszkańców Ziemi stanie przed problemem deficytu zasobów wody pitnej, co

spowoduje masowe migracje ludzi z obszarów pół i pustynnych. Wg. WHO co 15 sek. umiera na
Ziemi jedno dziecko z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej. Możemy oczekiwać
dalszego napływu kulturowo obcej dla tzw. „zachodniej cywilizacji” ogromnej rzeszy uchodźców,

dla których nie będzie pracy, co wywoła ogromne frustracje i tym samym może dojść do wybuchu
konfliktu? Pisał już o tym 20 lat temu Samuel Huntington w książce "Zderzenie cywilizacji".
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Średnioterminowym celem Brewy, tj. w okresie 5-10 lat jest rozpoczęcie budowy osiedla
mieszkaniowego (domów i mieszkań), o zamkniętym eko-obiegu, wykorzystującego dzisiejsze

możliwości techniczne oraz biorące pod uwagę fakt zmian w zachowaniach i oczekiwaniach ludzi.
Filar pierwszy:
1. Pełna niezależność energetyczną, uzyskaną dzięki OZE i magazynom energii.

2. Niezależność w transporcie, dzięki samochodom elektrycznym, ładowanym z domowych
magazynów energii.

2. 100% recykling, wykorzystanie wody deszczowej - zamknięte obiegi wody.

3. Samowystarczalność żywieniową, poprzez wykorzystanie rozwiązań typu „indoor farm” (np.
boweryfarming.com).
Filar drugi:

Budowa miejsca dla ludzi, którzy kierują się podobnymi wartościami i mają zbliżone potrzeby.
Przykład tego miasta już jest, z taką ideą zostało wybudowane japońskie miasto Fujisawa

Sustainable Smart Town. Budując miasto (początkowo jedno osiedle), zostaną wykorzystane:
1. Zasady tzw. organizacji turkusowych, czyli w dużym uproszczeniu, samozarządzanie, dążenie do
pełni i cel ewolucyjny.

2. Ekonomię współpracy (z ang. sharing economy) polegającą od m.in. dzielenia się autem

(carsharing), wspólnych dojazdach do pracy, czy poprzez dzielenie się swoimi umiejętnościami
(TaskRabbit).
Niezależność energetyczna pozwoli na stworzenie zamkniętego ekosystemu, farmy typu „indor”
dadzą z jednej strony żywność, z drugiej strony zapewni zajęcie osobom, które straciły pracę ze

względu na automatyzację miejsc pracy. Dobieranie ludzi poprzez wspólne lub podobne wartości,
pozwoli na względnie łatwiejsze zachowanie ładu społecznego.
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