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FUTURIST

STANDS FOR FREMTIDSSANS! 
Fremtiden vil ikke have mere - den vil have bedre! 

Føles hverdagen  
Nogle gange sådan her? 



 Choluteca bridge, Honduras  Efter Hurricane Mitch

MBS

Trends

Magi Irritation

Hvad er DIN  
vigtigste trend?

Game changer

Fremtidssans
Naviger i din egen fremtid, sorter i trends med 

magi og irritation og find game changeren

Her står du



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

Definitionen på en game changer

Kom ud og OPLEV fremtiden

Din hjerne forudser fremtiden

.. baseret på hændelser i fortiden

Fra MBA til MBS 
”Fra pedeller til rebeller”

Mind: Se fremtiden 

 Body: Mærke fremtiden 

Soul: Tro på fremtiden



Du bliver færdig på den halve tid 
Skal du så have:

Det samme i løn? 
Det halve i løn? 

Det dobbelte i løn? 
Eller løn i forhold til “forbedring”

FUTURIST FUTURIST“Multimennesker”
Du må gerne være dygtig til mange ting

Okay så…

GHETTO

FUTURIST

Hvem redder verden?
Politikere 
Eksperter 

Fællesskaber 
Teknologi 

Ledere / ildsjæle

FUTURIST



STYR PÅ SAGERNE !⇢ LØSE GODE PROBLEMER

Sælgeren, håndværkeren, oversætteren, kuratoren, træneren

Eftertragtede egenskaber

Det digitale gør os analoge

Det digitale “frisætter os”
Fra fastholdt til frisat: “Forbedringsparat”

Fra ekstrovert til introvert - fordybelse er godt!

DET GAMLE SPIL: “MERE”. JEG VINDER, DU TABER

Frygt: Der er ikke nok, vi løber tør lige om lidt

Spillet, der får dit indre røvhul frem i lyset

Tribal

FUTURIST

Det nye spil: “Bedre”. Spillet der tvinger os til at “connecte”

Succes: Du vinder, når de andre også vinder

Planetary mode



  Fjenden er ikke de andre længere - fjenden er os selv + “entitlement”

Entropi: Der bliver kun mere rod og uorden Optimisten: Det er altid mørkest lige før daggry FUTURIST

Pessimisten: Det er altid mørkest lige før det bliver helt, helt sort FUTURIST FUTURIST

Turisten

“Interessant”, “Wow”

Futuristen er en turist med fut i



Global karantæne + SoMe

Nyd de “tomme pladser”

FYSISK AFSTAND  !⇢ SOCIALT NÆRVÆR

Hold fokus på “Det fleksible arbejde”

Digitale møder er ikke “møder med strøm i” 

“Online samarbejds-facilitator” bliver et godt job! 



“Remote tourism”

De kedeligste spillere i det gamle game …

FUTURIST

Bliver epic players i det nye!!

Lytte, lære, opdage, udforske, aflære, forebygge, godt immunforsvar

Abonnementer, træning, smart data, oplevelsesdesign

DET LANGE LIV  !⇢ DET GODE LIV



PENSION  !⇢ PAUSER

“Retirement” erstattes med “pretirement”

Mange jobs, mange chefer, flekse ind og ud

FASTHOLDT  !⇢ FRISAT UNDERVISING !⇢ TRÆNING / DANNELSE
Al læring kan gøres interaktiv, skræddersyet og sjov

Tænk: Pokémon Go møder en sjov opgave 

Bare slap af - du kommer i MEGAgod form i fremtiden

“Earning while learning”



DUMME PENGE !⇢ INTELLIGENTE PENGE

E-penge vil være lige så lidt penge, som vi kender dem i dag

som E-sport er sport med strøm i 

Forestil dig penge som GPS, gud eller guide, der lægger budgetter, fører tilsyn, og holder styr på sagerne

GÆTVÆRK !⇢ MIKROFORUDSIGELSER
Vi vil med stor præcision kunne forudse, hvad der vil ske

indenfor et givent men snævert område.

Intet vil ku’ slå din fremtidssans!

Det handler ikke om at “have styr på sagerne”

Men om at elske sagen - sammen med borgeren!

Hvis i tvivl: fra MERE til BEDRE
Vil du lære at forudse og 
designe din egen fremtid? 
KOM MED OS OG MØD DE ANDRE FUTURISTER! 

www.kursusifremtidssans.dk 

Anne Skare Nielsen 
Mobil: 6179 9002 
anne@universalfuturist.com 
www.universalfuturist.com 




