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 Ikke helt efter mit hoved

 
Hvis du læser dette debatoplæg, så har du formentlig også læst de foregående, og hvis det ikke er 

tilfældet, så kan det stærkt anbefales, da det eller kan være 

Og tror os, det kan for udenforstående nemt opfattes som galskab.

Med det på plads, så har du formentlig undervejs flere gange har tænkt noget i stil med overskriften, og 

det kan også være, at du har været 

Men hvordan skal vi egentlig samle alle disse input og meninger sammen og forhåbentlig ende med et 

stormflodsprojekt, som alle kan se sig selv i? Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er nok mange svar.

Vi får formentlig alle brug for vores evne til at forstå andres synspunkter og respektere dem, selv om vi 

ikke er helt enige. Der bliver sikkert også brug for at udvise fleksibilitet og imødekommenhed. Og med 

mere end 1000 ejeres interesser involveret, så vil a

lige er helt efter deres hoved. 

Det er vilkårene i et samfund og i et fællesskab. Men det er jo heller ikke selve eksistensgrundlaget eller 

en evig plads i skærsilden vi tales om, så mon ikke vi kan fi

alle brug for det. 

Det vi ikke vil 

Vi vil ikke forsøge at opsummere alle de input, som der er præsenteret i debatserien, for det vil være 

spild af tid. Men vi vil gerne opfordre dig til at læse dem igen, og tæ

ulemper og detaljer, der dybest set ikke er vigtige, hvis vi bare får en stormflodsbeskyttelse.

Prøv at tænk på, hvor lille en betydning det har i dit liv og hvor let det bare er at få taget en beslutning, 

og få lavet den stormflodsbeskyttelse, så du aldrig skal tænke på det igen… det er faktisk befriende let.

Hvis det ikke rigtig lykkes for dig, så vil vi anbefale, at

side. Om et par uger kan du tage dem frem igen, og læse det hele e

gentage, indtil din energi og detaljefokusering er forsvundet. Derefter skal du lave en tilkendegivelse på 

vores hjemmeside, og så kan du leve resten af dit liv i ren harmoni. Enkelt og

Når du er nået dertil, så behøver du ikke læse resten af dette oplæg. Tak for din interesse og tillykke 

med din indre harmoni og nyd resten af dit liv

….. er du her endnu? Hvis det efter flere gentagelser

du læse noget mere på vores hjemmeside. Der er så meget materiale, at du med garanti kan falde i søvn 

resten af måneden. Prøv det, det virker hver gang.

Når du er blevet så træt, at du ikke orker mere, så laver du en tilkendegivelse, og dermed bliver også du 

fyldt af en følelse af total harmoni og kosmisk ro. Det kan varmt anbefales.

Tak for din interesse og støtte, vi skal nok tage os af alle de irriterende små detaljer, på dine vegne. Når 

vi har fået lavet en stormflodsbeskyttelse, så kan vi måske også opfyldes af en indre harm

komme videre med vores liv. I hvert fald behøver vi ikke bekymre os om, at skulle gå med vaders i stuen.

 

 

Ikke helt efter mit hoved 

Hvis du læser dette debatoplæg, så har du formentlig også læst de foregående, og hvis det ikke er 

tilfældet, så kan det stærkt anbefales, da det eller kan være svært, at finde meningen med galskaben.

Og tror os, det kan for udenforstående nemt opfattes som galskab. 

Med det på plads, så har du formentlig undervejs flere gange har tænkt noget i stil med overskriften, og 

det kan også være, at du har været endnu mere eksplicit. Helt forståeligt og ikke uventet.

Men hvordan skal vi egentlig samle alle disse input og meninger sammen og forhåbentlig ende med et 

stormflodsprojekt, som alle kan se sig selv i? Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er nok mange svar.

r formentlig alle brug for vores evne til at forstå andres synspunkter og respektere dem, selv om vi 

enige. Der bliver sikkert også brug for at udvise fleksibilitet og imødekommenhed. Og med 

involveret, så vil alle sikkert være nødt til at acceptere noget, som ikke 

Det er vilkårene i et samfund og i et fællesskab. Men det er jo heller ikke selve eksistensgrundlaget eller 

en evig plads i skærsilden vi tales om, så mon ikke vi kan finde et passende leje? Det håber vi, for vi har 

Vi vil ikke forsøge at opsummere alle de input, som der er præsenteret i debatserien, for det vil være 

spild af tid. Men vi vil gerne opfordre dig til at læse dem igen, og tænke over hvor mange fordele, 

ulemper og detaljer, der dybest set ikke er vigtige, hvis vi bare får en stormflodsbeskyttelse.

Prøv at tænk på, hvor lille en betydning det har i dit liv og hvor let det bare er at få taget en beslutning, 

flodsbeskyttelse, så du aldrig skal tænke på det igen… det er faktisk befriende let.

Hvis det ikke rigtig lykkes for dig, så vil vi anbefale, at glemme det hele, og lægge debatoplæggene til 

side. Om et par uger kan du tage dem frem igen, og læse det hele en gang til. Denne øvelse kan du så 

gentage, indtil din energi og detaljefokusering er forsvundet. Derefter skal du lave en tilkendegivelse på 

vores hjemmeside, og så kan du leve resten af dit liv i ren harmoni. Enkelt og behageligt.

så behøver du ikke læse resten af dette oplæg. Tak for din interesse og tillykke 

og nyd resten af dit liv. 

Hvis det efter flere gentagelser IKKE er lykkes at finde roen og harmonien, så kan 

ores hjemmeside. Der er så meget materiale, at du med garanti kan falde i søvn 

resten af måneden. Prøv det, det virker hver gang. 

Når du er blevet så træt, at du ikke orker mere, så laver du en tilkendegivelse, og dermed bliver også du 

af total harmoni og kosmisk ro. Det kan varmt anbefales. 

Tak for din interesse og støtte, vi skal nok tage os af alle de irriterende små detaljer, på dine vegne. Når 

vi har fået lavet en stormflodsbeskyttelse, så kan vi måske også opfyldes af en indre harm

komme videre med vores liv. I hvert fald behøver vi ikke bekymre os om, at skulle gå med vaders i stuen.

Hvis du læser dette debatoplæg, så har du formentlig også læst de foregående, og hvis det ikke er 

svært, at finde meningen med galskaben. 

Med det på plads, så har du formentlig undervejs flere gange har tænkt noget i stil med overskriften, og 

eksplicit. Helt forståeligt og ikke uventet. 

Men hvordan skal vi egentlig samle alle disse input og meninger sammen og forhåbentlig ende med et 

stormflodsprojekt, som alle kan se sig selv i? Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er nok mange svar. 

r formentlig alle brug for vores evne til at forstå andres synspunkter og respektere dem, selv om vi 

enige. Der bliver sikkert også brug for at udvise fleksibilitet og imødekommenhed. Og med 

lle sikkert være nødt til at acceptere noget, som ikke 

Det er vilkårene i et samfund og i et fællesskab. Men det er jo heller ikke selve eksistensgrundlaget eller 

nde et passende leje? Det håber vi, for vi har 

Vi vil ikke forsøge at opsummere alle de input, som der er præsenteret i debatserien, for det vil være 

nke over hvor mange fordele, 

ulemper og detaljer, der dybest set ikke er vigtige, hvis vi bare får en stormflodsbeskyttelse. 

Prøv at tænk på, hvor lille en betydning det har i dit liv og hvor let det bare er at få taget en beslutning, 

flodsbeskyttelse, så du aldrig skal tænke på det igen… det er faktisk befriende let. 

glemme det hele, og lægge debatoplæggene til 

n gang til. Denne øvelse kan du så 

gentage, indtil din energi og detaljefokusering er forsvundet. Derefter skal du lave en tilkendegivelse på 

behageligt. 

så behøver du ikke læse resten af dette oplæg. Tak for din interesse og tillykke 

IKKE er lykkes at finde roen og harmonien, så kan 

ores hjemmeside. Der er så meget materiale, at du med garanti kan falde i søvn 

Når du er blevet så træt, at du ikke orker mere, så laver du en tilkendegivelse, og dermed bliver også du 

Tak for din interesse og støtte, vi skal nok tage os af alle de irriterende små detaljer, på dine vegne. Når 

vi har fået lavet en stormflodsbeskyttelse, så kan vi måske også opfyldes af en indre harmoni, og 

komme videre med vores liv. I hvert fald behøver vi ikke bekymre os om, at skulle gå med vaders i stuen. 
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Dette er det sidste debatindlæg i en serie af fire. Oplæggene er fra Folkeslusen, og bliver bragt i august 

og september 2019. Formålet med debatserien er at udbrede kendskabet til fakta og at nedbryde nogle 

myter. Bestyrelsen modtager gerne spørgsmål, forslag og kommentarer på mail@folkeslusen.dk 

 


