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Gud, Guide eller GPS?
Velkommen til de empatiske rebellers tid
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Turist mode

De gode gamle dage:

Sæt et mål - skændes hele vejen

Vi havde infrastrukturen, men ingen feedback-mekanisme eller lyst til at korrigere, lære og forbedre

De nye spilleregler:

Sæt et mål - og dig selv fri

Vi har infrastrukturen, feedback-mekanisme, lyst til at korrigere, lære og forbedre - for ikke at være en del af problemet
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Vs

Hvad er “på spil” på den lange bane?

Mere vs Bedre
Fremtidens samfund og arbejdsmarked  

vil skabes i dette krydsfelt

Kursen på den korte bane



Rejse registrering + import registrering for Buzz Aldrin

24 børn  
1 voksen 

(Opbevaring)

En klasse
5 børn  

3 voksne 
(Trivsel & glæde)

En klasse



Tjene penge på 
sygdom og 
behandling

Forretningsmodel
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sundhed og 
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forretnings-
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Vi vil

Stinke
Du kan 

Elsk stinkefasen!

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

Autopilot er nemt - At skabe det nye er svært!



Vær tydeligt! Det digitale forstærker alt! Find “de empatiske rebeller”

Fagligt  
dygtig

Du er

Gå over 
faggrænser

Du kan



Programmere 
GPS’en

Du kan 
Få det bedste af det næste!

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

Sign up

www.fremtidsudsigten.com 


