
Godt nytt år
Nyttårsønsker for

«my good friends»



Nyttårsønske 2016 kreativt engasjement med nye digitale løsninger.

• Det startet med ønske om å være mer tilstede på sosiale media.
• Yammer, Facebook, Twitter, LinkedIn ……….

• Men hva skal jeg skrive? Ikke om mat og reiser, men noe annet.
• Politikk, samfunnsdebatt, familie ……..?

• Jeg måtte forstå mer om konsekvenser av de digitale endringene.
• Store endringer er på gang – se NHO konferansen REMIX

• Jeg har forutsett det – det var derfor jeg startet «my good friends»

• Filosofi – jeg ønsker å systematisere mine tanker bedre
• Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor skal vi?

• Konsekvenser av å filosifere – jeg innså at jeg måtte ta en aktiv rolle for flyktninger

• Startet med norske samtalegrupper i januar for å bidra til raskere og bedre integrering

https://www.nho.no/arskonferanser/remix/forside/
https://www.nho.no/arskonferanser/remix/forside/
https://www.nho.no/arskonferanser/remix/forside/


Filosofi  Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor skal vi?

Jeg forsøker å forstå hvordan mennesker over hele verden forholder seg til:

• livsglede (hva gjør menneskene lykkelig)

• god balanse – ikke for mye, ikke for lite (hvordan finne rett balanse)

• geo-Sosial – (hvorfor skjer det så store endringer på jorda vår)

• Qi (livskraft) og Feng Shui (omgivelser) - (hvordan forholder vi oss til oss selv og våre omgivelser) 

• tid (det moderne mennesket er mindre enn 100 000 år – vi kan fort forsvinne igjen)

• alder (hvordan og hvorfor endres våre tanker og oppfatninger som i aldresgrupper)

http://steffenmyklebust.com/no/filosofi
http://steffenmyklebust.com/no/filosofi


Jorda er en bitte liten planet.
Forskere mener at planeten ble dannet for 4,6 milliarder år siden og at 

det oppstod liv på overflaten før det var gått en milliard år.
Det moderne mennesket er mindre enn 100 000 år.

Mennesket kan fort forsvinne igjen - planeten lever videre.
Skal vi ha et bra liv må vi hjelpe hverandre og ta vare på hverandre.



Jeg forsto at 
jeg må hjelpe til 

–
men hvordan? 

I januar har jeg startet norske 

samtalegrupper med 

innvandrere fra Polen.

Jeg skal forsøke å finne en 

digital løsning som kan være til 

hjelp for flyktninger som har 

krav på bosetting i Norge.


