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Vækst er ikke svaret!

Økologi er Ringo Starr Og i fremtiden en forventning



Mental folkepension Dekadens / Intelligens

KAMPEN MOD DE SUPERNATURLIGE STIMULI
Alt kan måles, vejes, monitoreres, synkroniseres

- de næste ti år får vi indsigt i den menneskelige natur

Hvad ved vi? Hard trends

• At der bliver flere mennesker i verden
• At vi lever længere
• At der er mad nok i verden
• At verdens goder er ulige fordelt
• Vi stræber efter frihed
• Som de flokdyr vi er, dog stort set på den samme måde
• Kompleksiteten overhaler den menneskelige intelligens
• Udviklingsomkostningerne på komplekse systemer stiger
• Der er ikke mangel på muligheder, men på mening og 

paskram (de løsninger, der får folk til at sige aaaahhh)

Hvad kan vi forvente? 
Soft trends
• at hvis kineserne begynder at spise mere kød, 

så eksploderer hele planeten
• at der kommer meget mere dekadent 

markedsføring
• at viljestyrken ikke kan konkurrere med de 

supernaturlige stimuli
• at danskere/Vesten slukker for den visionære 

føntørrer de næste 5-7 år 
• at singlehusholdninger vinder frem
• sammen med de omsorgsfulde fællesskaber

Hvad gør de andre?

• Rusland kan forsyne sig selv
• Kina redder verden
• Og tager Afrika med
• USA bliver sig selv nok
• McDonalds vil begynde at lave økologisk, sund 

fastfood
• Sydamerika bliver spændende
• Og Europa mere konservativt (og kedeligt)

Vi kan fortsætte som vi 
plejer….
• Så bliver det traditionelle så billigt, at ingen gider 

producere det, ingen kan tjene penge på det, og slet 
ingen gider spise det

• Kunderne kan vælge mellem ok standardvarer (skala) 
og det sjove & originale (niche)

• Originaliteten flytter ud af supermarkederne
• Dem med underskud bliver federe og dummere 
• Dem med overskud tager selv ansvar og investerer i 

egen sundhed og kvalitet
• Sundhedsudgifterne eksploderer (i hele verden)

Så hvad kunne vi gøre?

20% ”mere”
Dekadens

80% ”bedre”
Intelligens

KOMPLEKSITETEN OVERHALER DEN 
MENNESKELIGE INTELLIGENS



AMATØRERNES ÆRA SLUTTER I 2020 
Hvis man vil være dygtig og professionel, 

så tager det 10 år eller 10.000 timers træning.

BIG DATA
Vi kan i princippet vide alt om alting

BODY HACKING - MIN HISTORIE
Årets julegave i 2015 – en soft/hardware dimsedut eller blot en app, der 

hjælper dig med at monitorere din tilstand, sætte mål og nå dem. 
Og huske hele dit liv... 

MEANING MINING
Dem der kan tænke i mening, helheder og sammenhænge og som har gode 

relationer de kan udvikle og eksperimentere sammen med 
bliver fremtidens helte.

Ex: MEANING MINING
Online supermarked i metroen i Korea. 
10.000 kunder + 130% stigning i salget 

Ex: MEANING MINING
Hovedpine og narkose

IKKE MERE MEN BEDRE - SÆBE
Verden har ikke brug for mere sæbe, men for at mange flere 

mennesker vasker hænder

MADE IN DENMARK?
Når hvad man laver, og hvordan man gør det 

er i klar harmoni med hvorfor man gør det.

ØKOLOGI NU 100% MERE AMBITIØS
Break the fucking rules

Uhellige alliancer
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