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Byg broen til fremtiden
Fremtidssans og det gode arbejdsliv

Gør det sammen + gør det trygt + gør det trænbart

Buddy træning
Du har ryggen på din buddy han/hun har ryggen på dig

Egenskab



Brug din Fremtidssans
1. Forstå “Spillebanen” 
2. Forstå hjernen & fremtiden 
3. Sæt trends i spil

Forstå spillebanen

Mere vs Bedre
vil skabes i dette krydsfelt

Fremtidens samfund og arbejdsliv

Gamle spilleregler: MERE!



Rejse registrering + import registrering for Buzz Aldrin

At smadre, ødelægge & komme af med noget 
 bliver lige så vigtigt som at innovere

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





Forstå  
hjernen & fremtiden 

MIG

Fremtiden

Magi irritation

Trends

De gode problemer

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!!!

Øvelse
Med din sidemand 

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

Sæt trends i spil
I forhold til fremtidens arbejdsliv



Fra normal krop til optimeret krop & sanser
Trend

Exoskeletter 1.0 - Passive
Assistance til at udføre den samme bevægelse igen 
og igen, uden at man bliver træt eller nedslidt.

Tungere og kræver mere batteri, 
men kan give ekstra kræfter

Exoskeletter 2.0 - Dynamiske



Exoskeletter 3.0 - Styret af hjernen
2019 gik den første lammede mand vha tankestyret system

Placeret mellem dig og tøjet og giver dig optimerede præstationer 
og passer på dig, uden behov for klumset ekstraudstyr

Udviklingen går mod ExoMuskler

Bionisk ærme der kan stimulere musklerne ved gangbesværede

Case: Cionic

Case: Mojo

A.R kontakt linse - optimeret syn, zoom og data lag



SMERTER

Psykedelisk tabu !⇢ Psykedelisk behandling
Trend

(At-home) Skræddersyet Psykedelisk behandling
Bruger A.I. til at målrette diagnoser og behandling

Case: NUE Life Health (opstart)

Finans + mentalt helbred forbindes
Og nudger til bedre vaner

Case: Maslife



Emmersive træning
Vha. Virtual reality mm. Kan vi opleve ubehag og se verden fra de andres perspektiv

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 
Jasper: Skrive artikler 

Midjourney: Designe grafik

Fra A.I til samarbejde med A.I.



A.I. system oversætter bureaukratisk snak
Reducerer apati ,bekymringer og hjælper mange med at træffe bedre valg

Case: ABC doc

A.I. system laver emotionel diagnose
Kan give indblik I en række mentale udfordringer specielt hos dem der ikke vil tale om deres helbred

Case: Opsis Emotion AI



Contact: Henrik Good Hovgaard - Mobil: 3110 0255 - henrik@universalfuturist.com - www.universalfuturist.dk 

www.futuristcommunity.dk 

Vil du lære at tænke 
som en futurist


