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Tænk hvis
frugter vokser hver dag
overalt
hele året.

Tænk hvis
der er fri plukning
bare vi selv er modne.

Tænk hvis
der ingen begrænsninger
er på modning,
når bare vi selv
lader solen skinne.

TÆNK HVIS

o
o
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FrugTTræ-sTraTegien ForTæller

NÅR NU ALT HÆNGER SAMMEN, HVoRFoR SÅ IKKE LA' DET
Levende fortællinger om den nye tids ledelses DNA

FrugTTræ-sTraTegien ForTæller

Vær elsket menneske
og sørg for at få mindst ét dagligt godt grin.
Sørg for at du i alt, hvad du laver og foretager dig
GIVER SAMTIDIG MED AT DU SELV VoKSER.
Dette at give samtidig med at du selv vokser
er mig i en nøddeskal. 

Jeg har ligesom den holografiske bevidsthed
været til siden universets begyndelse.
og det samme har frugttræ-strategiens transformationsprincip:
at give samtidig med at du selv vokser.
Jeg kan spores i stort set alle de kulturer, 
der har levet og lever på jorden.
At give samtidig med at du selv vokser.
I selvorganiserede økonomier,
hvor der gives ydelser for ydelser,
hvorved det enkelte menneske vokser 
samtidig med at det giver og bidrager 
til det omgivende samfunds vækst.

De enkelte celler i levende systemer,
det være sig mennesker på mikroniveau
eller virksomheder og nationer på makroniveau
kan sagtens give uden at de selv vokser.
En rum tid.
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Men såfremt den enkelte celle navigerer intuitivt 
udfra den holografiske bevidsthed, udfra sit DNA,
– så længe det lader sig gøre med gensplejset ernæring – 
så er jeg en naturlig og integreret del af processen.

Jeg begynder at udfolde mig optimalt,
så snart der i en celle 
er tale om intuitiv navigation 
udfra den holografiske bevidsthed.

Jeg begynder at udfolde mig optimalt,
så snart der i en celle 
er tale om intuitiv navigation 
udfra den holografiske bevidsthed.

Jeg overføres også via forandringens væsen.
Jeg overføres via helt konkret fysisk ernæring,
der har været udsat for fotosyntese og dermed lys.

Så dette er en anden dimension ved intuitiv navigation
– at intuitive impulser er bærere af frugttræ-strategien.
Så ved at navigere intuitivt
begynder den enkelte celle og det enkelte menneske
helt naturligt at praktisere mig
– at give samtidig med at det selv vokser.

Såfremt mennesket så oven i købet ernærer sig 
i overensstemmelse med sin intuition,
det vil sige, såfremt der er tale om intuitiv ernæringsnavigation

o
FrugTTræ-sTraTegien ForTæller

o
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o

o– intuitiv ernæringsudvælgelse,
– så virker jeg dobbelt stærkt i den enkelte 
og i dennes mission og livskurs.

I des højere grad jeg er en integreret del 
af en celles selvorganiserende måde at bevæge sig på
– at give samtidig med at den selv vokser,
i des højere grad vil den enkelte celle føle sig i frugttræ-strategisk flow

i des højere grad jeg er en integreret del 
af menneskets selvorganiserende måde at bevæge sig på
– at give samtidig med at det selv vokser,
i des højere grad vil det enkelte menneske føle sig i frugttræ-strategisk flow.

Fysisk som psykisk,
på alle bevidsthedsplaner,
med alle sine intelligenser 
vil den enkelte celle, 
det enkelte menneske 
føle sig i højere grad i sit flow.
Virkelig føle sig forenet med, 
ét med organismen, med det levende system. 
Det være sig først med sig selv, 
dernæst familien, virksomheden, nationen etc.
og heraf opstår 
selvansvarligheds- og selvorganiseringsbegrebet 
og 
selvansvarligheds- og selvorganiseringskunsten.
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Selvorganisering som den adfærd,
der naturligt former sig,
når den enkelte celle i det levende system navigerer intuitivt 
udfra en holografisk bevidsthed
– en bevidsthed om helheden.

selvorganisering som den adfærd,
der naturligt former sig,
når den enkelte celle i det levende system
navigerer intuitivt 
udfra en holografisk bevidsthed
– en bevidsthed om helheden.

En selvorganisering, hvis væsen jeg er.
Selvorganiseringens væsen og formål er
at give samtidig med at det selv vokser:
at den enkelte celle navigerer intuitivt 
udfra den holografiske bevidsthed
og herigennem samtidig er medskaber af den holografiske bevidsthed
og dermed af dens egen livsvirkelighed.

selvorganiseringens væsen og formål er
at give samtidig med at det selv vokser:
at det enkelte menneske navigerer intuitivt 
udfra den holografiske bevidsthed
og herigennem samtidig er medskaber af den holografiske bevidsthed
og dermed af dets egen livsvirkelighed.

FrugTTræ-sTraTegien ForTæller

o

o
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Det bliver således stadig mere tydeligt
at det er bevidstheden, 
der skaber materien.
at den enkelte celle i det levende system
via brugen af sin bevidsthed
skaber sit eget liv.
og summen af de enkelte cellers bevidsthed 
skaber den kollektive bevidsthed,
som så igen manifesterer sig fysisk
som den fysiske virkelighed vi går rundt i.

Jeg frugttræ-strategien er et universelt transformationsprincip,
der er en del af hver enkelt celle i universet.

så det giver følgende billede:
såfremt det enkelte menneske
intuitivt navigerende giver samtidig med at det selv vokser,
så vil hele det kollektive bevidsthedsfelt
– summen af alle menneskers bevidsthed – 
vibrere af “at give samtidig med at jeg selv vokser”.
Bevidstheden skaber materien.
og såfremt det begynder 
at være en frugttræ-strategisk orienteret bevidsthed,
der skaber og genskaber jorden,
vil hele jorden begynde at vibrere af 
“at give samtidig med at jeg selv vokser”.

90
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Så alle celler hænger sammen.
Alle levende systemer hænger sammen.
Alle celler er dybt afhængige af hinandens brug af bevidsthed.

så alle celler hænger sammen.
alle levende systemer hænger sammen.
alle celler er dybt afhængige af hinandens brug af bevidsthed.

Alle celler i levende systemer 
er i virkeligheden dybt afhængige af 
at de selv og hinanden 
navigerer intuitivt selvorganiserende 
udfra den holografiske bevidsthed.

Det er her,
det bliver rigtig sjovt, 
bæredygtigt,
meningsfuldt, 
optimalt lærende, 
kærligt 
at være celle.

Det er her 
vi begynder at føle, 
at vi hører til.
At vi er værdifulde, vigtige medskabere.
At vi betyder og er
en yderst meningsfuld og værdifuld forskel.

FrugTTræ-sTraTegien ForTæller

o

o
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oDet er her 
vi føler os som de universelle medskabere,
vi hele tiden har været.

Det er her 
vi begynder at se os selv og vores virke 
i en større sammenhæng,
i et større perspektiv.

Det er her 
at selvansvarlighed,
teamansvarlighed,
social ansvarlighed får en helt anden betydning.
Fordi verdensbilledet og motivationen nu er 
at være en værdifuld, vigtig, unik medskaber
i et levende, sammenhængende system
fremfor et cpr-nummer, en ansat, en titel, en funktion.

Det er her vi går fra at være folk til at være mennesker
fra at være organisationer til levende organismer
fra samfund til bevidste, levende systemer
fra separationsfølelse til enhedsfølelse
fra fragmenterede nationer til en global stamme
fra en separat blå planet til en universel celle. 

o
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o
inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…
NÅR NU ALT HÆNGER SAMMEN, HVoRFoR SÅ IKKE LA' DET

Levende fortællinger om den nye tids ledelses DNA

inTuiTionen, 
Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

Dav, jeg er intuitionen.
Jeg er den der trådløse kommunikation,
som du nogen gange kan undre dig såre over,
hvor kommer fra.
og om man nu kan stole på mig.
For hvilke belæg har du for,
at jeg taler sandt?
Hvordan kan du vide dig sikker,
at jeg ikke er et produkt af dit eget hjernespind
eller nogle af dine ubevidste skyggesider,
der fristende melder sig på sindets balancerende knivsæg
mellem illusion og virkelighed?

Forståeligt nok.
Jeg er heller ikke ligefrem
en velintegreret del af den vesterlandske kultur.
Jeg er ikke nødvendigvis noget,
du har lært om
og er blevet trænet i
i løbet af din skoletid.

Du har ikke mødt mig
og lært mit væsen at kende
gennem regelmæssigt afholdte ritualer
op igennem din opvækst.
og i din stamme
har jeg ikke
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været en naturlig omgangsform
eller naturlig navigationsmåde
til eksempelvis at udvælge den ernæring,
der ville være den mest optimale for dig.
Eller udvælge din skole,
dine kammerater,
dit bosted,
dine fritidsinteresser,
dine lærere,
dine computerspil,
dine rejsemål,
dine kærester,
dine studie- og arbejdssteder.

Men tænk nu,
hvis jeg har været omkring i årtusinder.
Siden universets begyndelse,
hvornår det så end var.
Tænk nu hvis jeg altid har været en bestanddel af dig
– en del af dig.
Ligesom en container på et skib.
Men en container,
der aldrig registreres,
fordi dens indhold ikke umiddelbart er håndgribeligt.
Jeg kan nemlig ikke ses med almindelige øjne.
Jeg kan sanses med sanserne
og af de iboende intelligenser i alt levende.

inTuiTionen, 
Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

oMen denne form for sansning
kræver jo en vis form for sensitivitet og åbenhed.
og som det næste
kræver den træning i at finde ud af,
hvad de forskellige nuancer betyder.

Det er med mig – intuitionen
fuldstændig som med ethvert andet sprog.
Jeg – intuitionen – er et sprog.
Jeg er den holografiske bevidstheds sprog.
Jeg er et trådløst sprog,
der via DNA i hele universet trådløst overfører,
formidler og giver adgang
til al bevidsthed, læring og erfaring i hele universet.

Jeg er et trådløst sprog,
der via Dna i hele universet trådløst overfører,
formidler og giver adgang
til al bevidsthed, læring og erfaring i hele universet.

I kraft af mig
kan du så at sige “downloade”
alle de helt specifikke og nuancerede informationer,
du måtte kunne ønske dig.
Alle informationer uanset art og karakter
er intuitivt tilgængelige for dig.
Så jeg er navigationsmåden for dig menneske,
som celle i det levende system.
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Jeg er din nøgle til læring, erfaring, og bevidsthed
i din egen organisme
og i samtlige levende systemer, organismer,
som du som celle er en del af.

Jeg er et produkt af den holografiske bevidsthed,
der er manifesteret i eksempelvis 
menneskets 120 kvadrillioner meter DNA.
Jeg er scalarbølger.
Når DNA (universelt) udveksler holografisk bevidsthed,
så er det i form af mig.
Jeg består af scalarbølger,
der kan måles.
Jeg har en helende, selvorganiserende virkning og indflydelse.

Jeg har en helende, selvorganiserende virkning og indflydelse.

Jeg er sådan set den universelle impuls,
der udfra den holografiske bevidsthed
initierer selvorganisering
– heler dig, støtter dig i at holde din kurs.

Jeg er sådan set den universelle impuls,
der udfra den holografiske bevidsthed
initierer selvorganisering
– heler dig, støtter dig i at holde din kurs.

o
inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o



106 107
inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

oo
Forestil dig,
at du får en intuitiv impuls,
en intuitiv besked fra din sjæl,
som jeg jo indledningsvist kan føles som.

Nu er der tale om 120 kvadrillioner meter DNA,
der lystfuldt står og vibrerer af holografisk bevidsthed.
Og disse scalarbølger, som disse vibrationer består af
det er mig, der går i omløb
og får dig til at registrere:
“Hov, der kom lige en intuitiv impuls til mig.”

overordnet set
er jeg egentlig en impuls til dig,
– som celle i et levende system,
med et budskab,
som kun du kan udføre,
som den unikke celle du er.

overordnet set
er jeg egentlig en impuls til dig,
– som celle i et levende system,
med et budskab,
som kun du kan udføre,
som den unikke celle du er.

Din måde at forvalte mig på
har vidtrækkende virkning og effekt.
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En virkning, effekt og konsekvens,
der går langt ud over dig selv og det,
du umiddelbart måtte være i stand til at forestille dig.

Når jeg – din intuition taler til dig
er der rent faktisk tale om
at helheden i det levende system,
du er en del af,
kalder på din unikke bevidsthed
og på dig som enestående celle
til at udføre, gøre, handle, bidrage,
give samtidig med at du selv vokser.
På en måde, som kun du kan.

når jeg – din intuition taler til dig
er der rent faktisk tale om
at helheden i det levende system,
du er en del af,
kalder på din unikke bevidsthed
og på dig som enestående celle
til at udføre, gøre, handle, bidrage,
give samtidig med at du selv vokser.
På en måde, som kun du kan.

På en måde, som kun du kan.

oinTuiTionen, 
Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

så ikke så sært
at det fremgår i forskellige talemåder,
i forskellige sprog,
at man har modtaget “en påkaldelse”,
“at man føler sig kaldet til”,
jeg blev ledt til,
jeg blev ført derhen etc.,
Talemåder, der findes i alle kulturer.
i nogle mere udpræget end andre.
afhængig af, hvor stor og bæredygtig en del af kulturen,
jeg har været.

samtidig med
at jeg udfra helheden i det levende system,
udfra den holografiske bevidsthed
kalder på dig,
vil det med stor sandsynlighed også være sådan,
at jeg kalder på andre celler i levende systemer.
Fordi levende systemer er levende sam—fund.
Hvor der er symbiotiske tilstande
sym  =  sam
bios = liv.

og hvad er det lige for et billede, der så opstår?
Prøv at se 

110
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

FrugTTræ-sTraTegiens TransFormaTions univers 
– DET LEVENDE SySTEMS SELVoRGANISERINGS- oG NAVIGATIoNS MÅDE

hvid cirkel           =  den holografiske bevidsthed

sort prik              =  mennesket

 
          =  oplevelsen af frugttræ-strategisk flow, afstedkommet af intuitiv navigation

                            =  intuition/intuitive navigationstreg

grå cirkel             =  synkronicitet

bølgestreg
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o

o

Forestil dig, de hvide cirkler er den holografiske bevidsthed
manifesteret i menneskets DNA.

Den bevidsthed der gør,
at du som celle
er forbundet med al anden bevidsthed.
Forestil dig så,
at 120 kvadrillioner meter DNA 
begynder at tale den holografiske bevidstheds sprog
“You’ve got holographic mail”.
Og den holografiske bevidstheds sprog
– det er jo mig intuitionen.
Så nu kommer jeg på banen
i form af scalarbølger,
der i dit univers omsættes til en konkret intuitiv impuls,
der eksempelvis siger til dig: gå 45 grader NØ.
Det er ikke sikkert du får yderligere anvisninger end denne.
45 grader NØ.
Hmmm.
Det er så nu du kan vælge at tro på mig
eller begynde mentalt at dissekere mig,
hvorved en væsentlig timingfordel
og følelse af essens,
mening, tro, energi til handling går tabt.

o
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og jeg mister gennemslagskraft og navigationsstyrke
i din måde at sanse mig på.
Jeg bliver på den måde
i din opfattelse af mig
mindre klar,
mere diffus
og dermed grænsende til forvirrende.

vælger du imidlertid at tro på mig
sker der følgende:
stregen – intuitionen
bliver manifesteret i virkeligheden.
manifesteret fordi den ligger som mulighed hele tiden.
men ved at tro på mig – din intuition
og i og med at du begynder at bevæge dig
og følge mine navigationsimpulser
er du blevet en medskaber og frugttræ-strateg
på én og samme tid.

og når vi forestiller os,
at celler i levende systemer
begynder at navigere udfra deres intuitive impulser,
så vil bølgestregen – flow
blive en naturlig, underliggende livsstrøm.
Oplevelsen af frugttræ-strategisk flow
– af holografisk, intuitiv, universel rygvind
bliver en realitet.

117
inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
Men ikke bare er flow en universel rygvind. 
Det er samtidig en følelse af enhed
– en følelse af at være ét med sig selv
og ét med noget større end sig selv.

En følelse af at tingene lykkes,
at livet er uden modstand,
at tyngdeloven følelsesmæssigt synes ophævet,
at alt forekommer og er mere virkeligt.

og frugttræ-strategiens sande væsen
får mulighed for at manifestere sig.
For idet cellen – mennesket –
i og med sin intuitive navigation
har sagt ja til at være bevidst medskaber,
begynder mennesket automatisk, naturligt og organisk
at give samtidig med at det selv vokser.

Og det er denne udfoldelse af bevidsthed,
og denne måde at forbinde sig med sig selv og det levende system,
der giver oplevelsen af frugttræ-strategisk flow.

og frugttræ-strategiens sande væsen
får mulighed for at manifestere sig.
For idet cellen – mennesket –
i og med sin intuitive navigation
har sagt ja til at være bevidst medskaber,
begynder mennesket automatisk, naturligt og organisk
at give samtidig med at det selv vokser.

o
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og det er denne udfoldelse af bevidsthed,
og denne måde at forbinde sig med sig selv og det levende system,
der giver oplevelsen af frugttræ-strategisk flow.

Muligheden for intuitiv navigation og flow
er konstant eksisterende
er i al væren.
Men det er op til den enkelte celle
at vælge at følge mig.
Bevidst eller ubevidst.
ofte og i starten
mere ubevidst end bevidst.
I og med at jeg i den vestlige kultur
ikke er en integreret del
af den kollektive navigationsmåde
eller af den kollektivt accepterede samfundsnorm
endnu.

Og lad os så flowe lidt videre.
For lige så selvorganiserende let og uden modstand
og glad og sjov og glædesfuld,
helende, skabende og ubekymret
cellen og menneskets vej begynder at synes,
når jeg ligesom er understrømmen
og intuitiv navigation er en realitet
– lige så selvorganiserende let og uden modstand

inTuiTionen, 
Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
oo
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

og gladt og sjovt og glædesfuldt,
helende, skabende og ubekymret
lader jeg mennesket møde de mennesker,
sammenhænge,
sammenslutninger etc.,
som det har behov for,
for fortsat og optimalt bæredygtigt
i overensstemmelse med frugttræ-strategien
at kunne give samtidig med at mennesket selv vokser.

– lige så selvorganiserende let og uden modstand
og gladt og sjovt og glædesfuldt,
helende, skabende og ubekymret
lader jeg mennesket møde de mennesker,
sammenhænge,
sammenslutninger etc.,
som det har behov for,
for fortsat og optimalt bæredygtigt
i overensstemmelse med frugttræ-strategien
at kunne give samtidig med at mennesket selv vokser.

Cellen og mennesket har her fornøjelsen
af synkronicitetens velsignede virkninger.
På tegningen illustreret som de grå cirkler.
Synkronicitet som værende
de tilsyneladende tilfældige møder og sammentræf,
der kan opleves mellem mennesker.



124 125

Møder og sammentræf, der viser sig på forskellig vis
at have meget stor indflydelse
på de synkronicitetsbetrufne.

Cellen og mennesket har her fornøjelsen
af synkronicitetens velsignede virkninger.
synkronicitet som værende
de tilsyneladende tilfældige møder og sammentræf,
der kan opleves mellem mennesker.
møder og sammentræf,
der viser sig på forskellig vis
at have meget stor indflydelse
på de synkronicitetsbetrufne.

Det er ofte i sådanne situationer
af intensive synkronicitets oplevelser,
at man kan høre mennesker udtale sig om,
– at det her kan ikke være tilfældigt
– at det her er ren magi
– det føles som et mirakel
– det skete bare – pludselig var det dér
– luften var tæt af skæbne
– det føltes lykkeligt skæbnesvangert
– min tidsfornemmelse forsvandt totalt
– øjeblikket og oplevelsen var uden tid og sted
– det føltes som var jeg i en universel lomme – uden tid og sted
– alt blev ligesom klart eller lyst, transparent
– der var et specielt lys over det hele

inTuiTionen, 
Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
o

– lyssætningen blev ligesom ændret
– mine øjne så langt klarere
– jeg kan ikke forklare det

og så mange andre livsbekræftende måder,
og så mange vidunderlige sprog,
som det også udtrykkes på.

Prøv at forestille dig et levende system
á lá en virksomhed,
hvor frugttræ-strategien,
formålet med mig
og mit frugttræ-strategiske flow
og de intuitive lysfester á lá synkroniciteten
leves bevidst,
og selvorganisering i kraft af intuitiv navigation
er en realitet.

Prøv at forestille dig den virkelighed,
som dette levende system ville udgøre.

Prøv at forestille dig
hvilken dagligdag
medarbejderne
som bevidste celler og rollemodeller
i denne større organisme ville have.

o
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Prøv at forestille dig 
hvilke ressourcebesparende
og samtidig eksplosive kreativt ressourceudviklende virkninger
intuitiv navigation ville medføre på alle planer som eksempelvis
– det individuelt menneskelige
– det værdi– og livskvalitetsmæssige
– det arbejdsmæssige
– det samarbejdsmæssige – kommunikative
– det innovative, idéudviklende, produktudviklende
– det beslutningstagende
– det økonomiske
– det socialt ansvarlige
– det timingmæssige
– det strategiske, taktiske, operationelle.

Grænseløs er ordet
for den samtidigt ressourcebesparende
og kreativt ressourceudviklende virkning og konsekvens
som intuitiv navigation – det at lade dig flyde med mig – din intuition
ville have og har i levende systemer.

Timing.
Hvor tit har du for eksempel ikke hørt dig selv sige,
at det har jeg ikke tid til,
eller hvordan skal jeg nu nå det etc.?
Disse overvejelser er gode billeder på,
hvordan mennesket forvalter sine ressourcer
uden brug af intuitiv navigation.

o

o
inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
For bruger du mig 
vil du opleve at din tidsopfattelse,
i forhold til at sige JA og NEJ til opgaver,
i forhold til din måde at planlægge på,
begynder at ændre sig.
Når mennesket begynder at navigere intuitivt
som celle i den større organisme,
i det levende system,
så begynder det jo samtidigt at navigere
udfra den holografiske bevidsthed
– bevidstheden om helheden.
og når det sker
begynder mennesket ligeledes
som celle og medarbejder
at navigere bæredygtigt udfra frugttræ-strategien.
Mennesket begynder at give samtidig med at det selv vokser.

Som følge heraf
begynder mennesket og cellen 
på intuitiv vis
at bruge den adgang til universel information, læring og bevidsthed,
som det har.

og på dette tidspunkt opstår systemisk timing
– når mennesket og cellen på intuitiv vis
begynder at bruge den adgang det har
til det levende systems information, læring og bevidsthed.
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og på dette tidspunkt opstår systemisk timing
– når mennesket og cellen på intuitiv vis
begynder at bruge den adgang det har
til det levende systems information, læring og bevidsthed.

og heri ligger integreret
en høj intelligent form for
selvorganisering,
selvledelse,
selvansvarlighed,
som er en del af systemisk timing.

Synkronicitet er et udtryk for systemisk timing.
Systemisk timing er en på alle måder bæredygtig timing
der er i overensstemmelse med den holografiske bevidsthed
i det levende system.
Systemisk timing er timing via den intuitive intelligens,
der forbinder cellen og mennesket med det levende system,
med den større, levende organisme,
som det er en del af.

systemisk timing er en på alle måder bæredygtig timing,
der er i overensstemmelse med den holografiske bevidsthed
i det levende system.
systemisk timing er timing via den intuitive intelligens,
der forbinder cellen og mennesket med det levende system,
med den større, levende organisme,
som det er en del af.

inTuiTionen, 
Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
o
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inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
o

systemisk timing er timing via den intuitive intelligens.

Karakteristisk for mig udover det fortalte,
er den humoristiske sans,
der følger i kølvandet på mig.
og som faktisk er en væsentlig del af min grundnatur.

Selvhøjtideligheden bliver med tiden en saga blot,
når intuitiv navigation er en realitet.
Som celle i en større organisme
på lige fod med alle andre celler,
hver med vores ansvar og formål
– er celle, den status og rang jeg har
– og frugttræ-strategien den stand jeg er
– og humoren reflekterende i hvor høj grad 
jeg evner at have det
som fisk i vandet
i det her store ocean af bevidsthed.

Humor, systemisk timing og selvansvar er nært forbundne.
Humor, systemisk timing og team ansvar er nært forbundne.
Humor, systemisk timing og socialt ansvar er nært forbundne.

Humor som værende et udtryk for den måde,
det enkelte menneske,
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den enkelte celle
er i stand til intuitivt at farvelægge sin verden på.

Humor som værende et udtryk for den måde,
det enkelte menneske,
den enkelte celle
er i stand til intuitivt at farvelægge sin verden på.

Selvansvarlighed
– som den ansvarsfølelse,
der naturligt bliver til og skabes,
når jeg som intuitiv navigation
begynder at blive en realitet
og et naturligt integreret livsprincip.
og en måde menneskeligt at udvikle sig
og co-eksistere med andre på.

Selvansvarlighed
som den følelse,
der helt intuitivt og naturligt
går hånd i hånd med selvorganisering
– intuitiv navigation udfra den holografiske bevidsthed
og medskabelse i overensstemmelse med helheden.

o

o
inTuiTionen, 

Den inTuiTive inTelligens ForTæller…

o
o


