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Kursen på den lange bane
Består vi den intergalaktiske I.Q.Test?

Mere vs Bedre
Fremtidens samfund og arbejdsmarked  

vil skabes i dette krydsfelt

Kursen på den korte bane Eje mere + være nr. 1 + vækst + vinde + Hierarkier + “Dem vs os” + Problem: business as usual = kollaps!

Gamle spilleregler: MERE!



Mere, mere?

Nye spilleregler: BEDRE!
Mening som drivkraft + forbedre spillet + udvikling + omtanke + Problem: at udfordre og ændre reglerne er hårdt!



Dømt til frihed
Det er både godt og skidt

Den store frygt:   ikke at vælge rigtigt!
Mange bliver flydende i deres valg

SE PÅ FREMTIDEN SOM ET SPIL 
VI LEVER I EN EPISK TID, HVOR DET ER MULIGT AT ÆNDRE SPILLETS REGLER 

Karrierestigen Stige i levels

VS

Op i hierakiet Spille dig selv så godt som muligt



Din hjerne forudser fremtiden
Baseret på hændelser i fortiden

Hvem er du i verden?

 Hvem har verden brug for, at du er?

Vil du Træffe Beslutninger ud Fra Fremtiden…

se 
fremtiden

+ mærke 
fremtiden

tro 
på fremtiden

+

Mind Body Soul
Spil dine kort, så godt som muligt
Jo mere du skaber dig - jo mere finder du din kerne

Design fremtiden og aktivér din funk



Vi kommer til at skulle genopfinde os selv mange flere gange end tidligere

En af de vigtigste bølger …

Hvilken værdi vil jeg være i stand til at kunne skabe?

Kombiner dine kort på hånden + de vigtige nye egenskaber + din gnist = ________________________________________________________

VÆLG GAME CHANGER + OMRÅDE 
Beskriv fremtiden om 5 eller 10 år

TALENTKORT 
(medfødt) 

Det som jeg er god til

MINDSET KORT 
(min indstilling) 

Det som de andre ville 
sige om mig

DRØMMEKORT 
(motivation) 

Det som motiverer mig 
Det jeg gerne vil opnå

GNIST KORT 
Det fag, profession eller 
erhverv der tænder mig

EGENSKABSKORT 
(skal trænes) 

De kompetencer, jeg 
mestrer lige nu

VIGTIG NY EGENSKAB NR. 1 VIGTIG NY EGENSKAB NR. 2 VIGTIG NY EGENSKAB NR. 3

MINE KORT PÅ HÅNDEN 
Hvilke kort har jeg på hånden i dag

1

2

3

4

Min professionelle titel i fremtiden  
- Hvad vil jeg kalde mig selv?

5

SPIL DINE KORT MODELLEN Design dig selv med fremtiden som kompas

Øvelse
Med din sidemand - 2 min. 

Hvem kender du som 
virkelig har spillet sine 
kort godt? 
(og hvorfor?)

Talenter er der masser af…

Talent + motivation + fokus på dygtighed / mestring er sjældent



Udvalgte trends +  
Gode kort at have på hånden

 Choluteca broen i Honduras  

 Efter Hurricane Mitch 



Opsøg irritation
Hack din autopilot og se nye muligheder

Egenskab

OPSØG IRRITATION MODELLEN 
Teknikken til at hacke din hjernes autopilot

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.. RO PÅ!

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!

Øvelse
Med din sidemand - 2 min. 

Hvad irriterer dig max? 
(Husk at sige interessant:-)



Præstationssamfundet gennemsyrer vores kultur. Folk bliver mere 
stressede, sårbare, ensomme og kommer oftere med psykiske diagnoser.

Fra fysisk slidt til mental burnout
Trend

Vælge de ting som virkelig rager mig! 
Og sige “det rager mig ikke” til resten

Egenskab

Mestre eget liv 
(i samhørighed med andre)

FRA A.I.  TIL   A.I.+MENNESKER
Siri: Personlig assistent 

Alexa: Hjem assistent 
Watson: Stiller diagnoser 

Ross: Ordner jura 
Quill: Laver journalistik 

Gordon: Laver kaffe 
Bishop: Er projektleder 

Aric: Kan spotte svindel+ludomani 
Maya: forsikring & sandhed / løgn 

Penny: Geografisk overblik over indtægt

Trend



Hvis du vil have mere/bedre fremtid 
Så følg mig her: 

www.universalfuturist.com

 Henrik Good Hovgaard - henrik@universalfuturist.com - 3110 0255


