
STANDS! FOR FREMTIDSSANS! 
Vi har alt det, vi skal bruge - led efter “bedre”, ikke “mere”

Fremtidsforsker - Anne Skare Nielsen

MBS

Trends 
(Fra mere til bedre)

MagiIrritation

Hvad er på spil?

Din måde at lede på

Fremtidssans
Få dig selv og andre med i den gode fremtid 

(selvom du har travlt og alt er kaos)

Her står du

Du er bestået



Turisten

“Interessant”, “Wow”, “Nå”

Vi skal fare vild for at finde os selv

Magiske øjeblikke

Heroiske beslutninger

på børnenes vegne

MBS

Trends 
(Fra mere til bedre)

MagiIrritation

Hvad er på spil?

Din vision

Fremtidssans
Få dig selv og andre med i den gode fremtid 

(selvom du har travlt og alt er kaos)

Her står du



Det er altid “magisk", når nogen ændrer spillets regler
Og irriterende

Definitionen på en game changer

Fremtidssans “MBS”:

se 
fremtiden

+ mærke 
fremtiden

tro 
på fremtiden

+

Mind Body Soul

Kærlighed? Videnskab?



Klimaændringer? Working 9 to 5? Sidde stille?

Pension? Crop top?



Din hjerne forudser fremtiden

.. baseret på hændelser i fortiden

“Lost in transition”

“Det går over” .. “lige om lidt …”

“Vi er bare statister, og om lidt kommer der nogen og redder os”

Når man har det hele,  
men mangler “noget,”
.. så fylder det alt.

Stuck in fuck fasen

Vi længes efter “noget bedre”



Sådan ser du ud indeni - når du er 42

Det vi bliver gamle af er at 
sidde sti!e + være irriterede 
over de samme ting!

Når man ikke kan se det bedste, kan man gøre sig særligt umage med at se det værste!

“Emhætte-tilgangen”

Nogen der vil med ud og brok’ sig?



Floating on crap!

Vi orker ikke “mere” pis

Leder-egenskab: Bliv i egen energi

“OPSØG IRRITATION” EGENSKABEN 
Det bedste fremtidssans-hack!

BRUG DIN IRRITATION TIL AT BLIVE MERE… GLA
D!

BRUG DIN IRRITATION TIL AT BLIVE MERE…SUR!

DU SER NYE VINKLER 
OG MULIGHEDER

DU SER KUN TING DER 
STYRKER DIT EGET PERSPEKTIV

- FORSTÅENDE 

- KREATIV 

- INTERESSERET 

- NYSGERRIG

- SKEPTISK 

- DØMMENDE 

- USIKKER 

- BLOKERET

STEP 1 
TRÆK VEJRET DYBT.. NÅ!

STEP 2 
SIG “INTERESSANT?!”

STEP 3 
HVAD HAR “DE” RET I?

STEP 4 
HVILKET BUDSKAB LIGGER BAG?

Irritationen rammer!!!

I feel Entitled!

I feel Enlightened!
“MAGI”

“IRRITATION”

Magiske øjeblikkeOpsøg irritation

MBS

Trends 
(Fra mere til bedre)

MagiIrritation

Hvad er på spil?

Skab noget “bedre”

Fremtidssans
Få dig selv og andre med i den gode fremtid 

(selvom du har travlt og alt er kaos)

Her står du



Bøh!?

Æde?

Bolle?
GHETTO

Set det før?

“Tror du også på Hjulmanden?”
Sur, bi"er, indebrændt, skilt,  
dårlig far, ryger, drikker og  
skal samles op af andre

Fortidsmand Fremtidsmand

Hvad med de næste 10?
1. Det bliver stille og roligt 
2. Det bliver nok pænt skørt …



Magiske øjeblikkeOpsøg irritation Rebelskhed

Mere vs Bedre
Fra ydre styring til indre kompas 

Fra mængder og meget til glæde og værdiskabelse 
Fra pedeller til rebeller

Den store gamechanger

Det gamle spil: “Mere”. Du vinder, jeg taber

Drevet af frygt: der er ikke nok, vi skal forbruge og producere og holde hjulene i gang

Spillet, der får dit indre røvhul frem i lyset

“Tribal mode”



Mere, mere?
Planetary mode

Den nye spil: “Bedre”. Vi spiller for at lære, smadre og skabe

Individ og fællesskab er hinandens forudsætninger

Spillet, der tvinger os til at blive bedre mennesker

Fejle sig frem / Eksperimentere

“Pedellen” vedligeholder, pussenusser og synes vi skal passe på det, vi har

“Rebellen” ødelægger (den gode stemning) og har alle mulige nye idéer

“Så nu holder det min tid ud”

Vi har alt det, vi skal bruge!

Ikke mere - men bedre



FORTIDENS PEDELLER: 

Produktivitet 

Effektivisering 

Standardisering 

Automatisering 

Ingen fejl 

Beregne 

MORGENDAGENS REBELLER: 

Lege, eksperimentere, opdage 

“Hånd”værk 

Etik, dilemmaer 

Samarbejde, empati 

Løse reelle problemer 

Træne, øve, stinke, fejre 

Det her klarer digitalisering Her er mennesker bedst

Hvad skal dø?
Hvad er du villig til at ofre?

Irritation = når du tager fejl 
Indignation = når du har ret

MBS

Trends 
(Fra mere til bedre)

MagiIrritation

Hvad er på spil?

Mindre papirpis?  
Mere empati?

Fremtidssans
Få dig selv og andre med i den gode fremtid 

(selvom du har travlt og alt er kaos)

Her står du

Magiske øjeblikke

Individ & fællesskab er hinandens forudsætninger (empati)

Opsøg irritation Rebelskhed

Ikke mere Bedre



Caves of Monte Castillo 40.800 år gammelt

Elsk stinkefasen!

Når du stinker er du altid bedre, end da du var god!

Autopilot er nemt - At skabe det nye er svært!

The Chauvet-Pont-d’ Arc Cave 32.000 år



Argentina’s Cueva de las Manos, 9.000 år

Vi synkroniserer 

Pit Pony

Sensitiv -> Sansestærk

Til spirituelle revolution

Fra industriel revolution

Stre# er hvor din grænse går

Vi lever så meget i en traumaforløsningstid
De ordentlige år - Den tydelige tid



Få det bedste af det næste!

Anne Skare Nielsen - anne@universalfuturist.com - +45 6179 9002 

Sign up

www.fremtidsudsigten.com 


