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Når fremtiden begynder Magnus Lindkvist Hent PDF Hvad er fremtiden? Hvordan skal vi tænke på
fremtiden? Og hvordan kan vi ændre den?

Vi kan ikke se ind i fremtiden, men vi kan analysere, hvad vi forestiller os vil ske. Bogen her konkurrerer
ikke med meteorologer, aktieanalytikere, vismænd, tarotkort, krystalkugler, scifi-romaner eller andre, der
hævder at kunne se ind i fremtiden. I stedet er det en undersøgelse af vores optagethed af selve ordet

”fremtid” – hvordan tænker vi og hvordan bør vi tænke om morgendagen og det, der følger.

Futurologen Magnus Lindkvist vejleder os i at tænke langsigtet og i at arbejde bedre og med en mere
konstruktiv fremtidstænkning, så vi ikke længere er helt så afhængige af, hvad de professionelle profeter spår.

Vi skal ikke længere kun tænke på fremtiden, vi skal selv skabe den, ved at drømme store provokerende
drømme.
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hvordan kan vi ændre den?

Vi kan ikke se ind i fremtiden, men vi kan analysere, hvad vi
forestiller os vil ske. Bogen her konkurrerer ikke med meteorologer,
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undersøgelse af vores optagethed af selve ordet ”fremtid” – hvordan
tænker vi og hvordan bør vi tænke om morgendagen og det, der

følger.

Futurologen Magnus Lindkvist vejleder os i at tænke langsigtet og i
at arbejde bedre og med en mere konstruktiv fremtidstænkning, så vi
ikke længere er helt så afhængige af, hvad de professionelle profeter
spår. Vi skal ikke længere kun tænke på fremtiden, vi skal selv skabe

den, ved at drømme store provokerende drømme.
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