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Jeg tilbyder mig som kandidat til konfliktmæglingsrådet, da jeg har 

kompetencer og erfaring indenfor området. Jeg er dog mest motiveret af min 

oplevelse af et grundlæggende behov for, at vi bliver bedre til at se, høre, 

indleve os i, respektere og forstå hinanden. Det inkluderer også mig selv.  

Det er afgørende for vores bevægelse og politiske projekt, at der mere og 

mere opstår bæredygtighed på vores individuelle, relationelle og 

kommunikative bundlinie – som jeg oplever inddirrekte er indlejret i vores 

værdier og dogmer.  

Graden af balance på denne fjerde bundlinie, smitter af på vores evne og 

kompetencer til at opnå bæredygtighed på vores tre andre bundlinier. 

Det er derfor jeg startede og er tovholder på seminarerne i Ejerskab i Ny 

Politisk Kultur, og det er derfor jeg gerne vil give en hånd med i forhold til de 

konfliktmæssige udfordringer som opstår undervejs på vejen, og i denne 

sammenhæng, i andre storkredse end vores egen. 

 

    Værdier og Overbevisninger ifm. konfliktmægling og kommunikation 
 

 Bagved enhver adfærd ligger der en positiv hensigt 
 Alle gør det bedste de kan 

 Alle har brug for at blive oprigtigt hørt og anerkendt 
 Alle oplever deres unikke model af verden, som ikke er verden som den er 

 Oprigtig nysgerrighed på og respekt for andres model af verden er vigtig 
 Al kommunikation er feedback 

 Modstand er tegn på utilstrækkelig kontakt og kommunikation 
 Når noget ikke virker, så prøv noget andet 

 Det vi lægger andre i skoene, er ofte uerkendte kvaliteter i os selv 
 Krop og sind påvirker hinanden, og vi har evnen til selv at styre det 

 Alle har en væsenskerne, sit rene upåvirkede og autentiske ”mig”  

 Stilhed er befordrende for kontakt og kommunkation, indad som udad 
 Gode relationer og kommunikation er vejen til ligeværd og sundt demokrati 

 
 

    Uddannelsesmæssig faglig baggrund i kommunikation og relationer 
 

 Konfliktmægler 
 

 Meditations- og Mindfulnesscoach 
 Coaching supervisor  Krop- og Gestaltterapeut – individuelle og grupper 
 Folkeskolelærer  Cand.merc i HRM uden kandidatafhandling 

 


