
FREMTIDEN - EN HJERTESAG 
Velkommen til De Ordentlige År 

Fremtidsforsker - Anne Skare Nielsen





Hvem er du i verden?  Hvem har verden brug for, at du er?

Mere politimand? Eller bedre politimand?



Når “spillets regler” ændrer sig 

3 gode trends: 
• Fra sygdom til sunddom 
• Fra mere til bedre  
• Fra pedel til rebel



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



Tænk over det her i pausen: 

Hvad irriterer dig? 
• Hvad kan virkeligt få dig op i det røde felt? 
• Hvad har du mest lyst til, når du bliver irriteret?



“OPSØG IRRITATION” TEKNIKKEN 
Sådan hacker du 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!
“MAGI”

“IRRITATION”



Irritation: de andre har ret

Indignation: du har ret



Fra pårørende Til medrørende

Fra “serious disabilities” Til “serious abilities”

Fra patienter Til personer



3 historier fra det virkelige liv

“Liv redder liv”



Fra sygdom til sunddom

Vi formes af vores beslutninger, og de historier vi deler Fra sensitiv til sansestærk

Fra misundelige til plusundelig

Humør og følelser smitter helt vildt!

Ordentlighed smitter!



Pit Pony

Stress er ikke svaghed - det rammer os, når vi sælger ud af vores principper

Sensitiv vs sansestærk



Mere vs Bedre
Fra ydre styring til indre kompas 

Fra evig bedømmelse til bestået som menneske 
Men det kræver “ordentlighed” 

Og at turde være lidt mere rebel end pedel ;)

Den store gamechanger





Hvis alle vil de andres lykke,

finder vi også vores egen


