
Del 2. 

 

Jeg stiller op som kandidat for Alternativet, hvor netop de 6 kærneværdier, jeg som den seriøse 

alternativist, jeg er, tager afsæt i som motivationsfaktor for at stille op og kæmpe for Alternativets videre 

eksistens på Borgen. 

Mod: 

Jeg er en meget modig person, der aldrig har svært ved at stille mig op for at kæmpe for en sag. 

Alternativets sag er ekstrem vigtig at kæmpe for, for at vi alle levende, sansende levende skabninger kan 

have en fremtid, med værdige værdier. 

Generøsitet: 

Jeg har som person et ekstraordinært overskud til at være generøs overfor alle mine medskabninger, både 

de menneskelige og dyrene. 

Gennemsigtighed: 

Jeg er af den overbevisning, at netop gennemskuelighed og dermed oplysning, giver en væsentlig bedre 

mulighed for medbestemmelse og endelig dermed bedre motivationsfaktor for at ”gå vejen” selv. 

Ydmyghed: 

Jeg tilgår altid opgaver med den største ydmyghed og respekt for de mennesker og dyr, jeg i den givende 

situation måtte påvirke med mine handlinger. Jeg har en meget bred erhvervserfaring, jf. mit CV, men jeg 

skal være den sidste til at påstå, at jeg ved det hele. Livet er en evig udvidelse af horisonten. 

Humor: 

Humoren har en meget stor plads i min generelle tilværelse. Jeg har hele livet igennem netop brugt 

humoren som et kreativt redskab til at få et utal af gode idéer, få disse gennemført og dermed få skabt 

gode solide og konstruktive resultater – både for mig selv og for andre. 

Empati: 

Jeg evner særlig godt at sætte mig ind i andres sted – både hos mennesker og dyr.  

Jeg er uddannet terapeut og har stor erfaring med sammen med personen at finde løsninger, der fungerer 

optimalt for netop denne person og de andre involverede parter og dermed også motiverer til helhjertet at 

vælge at gå vejen. 

Jeg bestræber mig så vidt muligt at holde fokus på ikke at påtvinge andre løsninger, som de ikke selv vil 

kunne stå inde for, og dermed ej heller føle sig motiveret til vitterligt at gennemføre. 

Den røde tråd for mig er - i den givende situation - at gøre alt for at holde fokus på at mestre 

kommunikationens svære spil. Dette gælder på alle områder både for mennesker og dyr.  

I kommunikationen med det enkelte menneske og dennes udfordringer. I kommunikationen med flere 

mennesker samlet. Det enkelte dyr og dyrene i flok. I forhold til dyrene har jeg ligeledes en bred erfaring, 

idet jeg driver en sanctuary for svigtede dyr, hvor der både er enkelt individer og flokken at kommunikere 

med. 


