Verden rundt

han/hun har sit eget selvstædige liv og
sine egne ambitioner, som ikke har noget med dig at gøre - men som det kan
være spændende at høre om, når I ses.
Du er ikke så sikker på, at I skal bo sammen og ”bygge rede”.

Intet varer ved,
men intet er tabt.

Lav din tjekliste!

William Blake

© Jens W. Pedersen

Hvis du har svært ved at afgøre, hvilket
område, der vægter mest i dit tilfælde,
så spørg dig selv, hvad du vil ofre dig
for. Altså, hvis du fik sat pistolen for
panden og skulle vælge imellem de to,
hvad tager du så?
Vil du ofre parforhold og romantiske
håb til fordel for dit åndsliv? Eller vil du
omvendt sige, at ægteskab og familieliv
går forud for alt andet?
Det er et basalt valg i livet, og i kraft
af din stillingtagen bliver du afklaret på
et dybere plan. Du får en bedre forståelse af, hvem du selv er, og hvilke former for romantik og samliv, du passer
ind i.
Du bør ikke vælge en partner, som
prioriterer omvendt af dig, for i så fald
vil I jo hele tiden slås om, hvad der er
vigtigst. Den, som prioriterer parforholdet, vil hive i dig for at få sit ægteskabelige behov dækket. Han eller hun, som
prioriterer åndslivet, vil til gengæld
skubbe dig væk og distancere sig. (Se
figur 2).
Lad os sige, at du prioriterer dine spirituelle interesser. Så må du være klar
over, at det kan koste på hjemmefronten. Hvis du er heldig, går de to ting op
i en højere enhed, men det kan du ikke
regne med.
Du må finde en, som ikke lægger beslag på dig. En som også har sine egne

Figur 2
Et eksempel på to, som ikke passer sammen, fordi
han vægter parforholdet meget højere, end hun gør.

interesser og aktiviteter. Hvis det lykkes, kan I nyde jeres liv sammen, men I
kan også nyde livet hver for sig, for I har
aftalt, at I ikke behøver have dårlig sam-

”Nogle af os befinder sig i en mellemzone,
hvor vi let kommer i konflikt med os selv.”

I forsøg på at begrænse brug-og-smidvæk-kulturen har Sverige i januar indført en lov, der mere end halverer momsen på reparationer af fx cykler, tøj og
sko. Svenskerne opfordres også til at få
refunderet den halve arbejdsudgift til
reparation af større apparater til husholdningen.
Initiativet til loven kom fra vicefinansminister Per Bolund. - Min vigtigste opgave er at sikre en stabil, langsigtet
økonomisk udvikling, siger Bolund.
- Jeg ønsker, at Sverige skal tackle klimaforandringerne på en offensiv måde
ved at investere og handle bæredygtigt.
Fordi reparationer ofte kræver mere
arbejde end produktion, kan denne udvikling også medføre nye jobs.
Kilde: Positive News

Mikkel Hindhede-prisen
- en nyskabelse! Indført af Dansk Vegetarisk Forening i år
og uddelt for første gang i august i forbindelse med foreningens nye arrangement: Vegetarisk Festival.
Prismodtager blev Maria Felding. Hun er klinisk diætist,
cand.scient. Men nok mest kendt for virkelig at have sat fokus på plantekost i den offentlige debat. Hun argumenterer
på ernæringsvidenskabeligt grundlag bl.a. for, at myndighederne bør revidere de officielle kostråd.
Maria Felding har holdt foredrag på Christiansborg og i
patientforeninger, og hun har sammen med lægen Tobias
Schmidt Hansen skrevet bogen Den plantebaserede kost
(2016). Prisen omfatter - foruden æren – 5000 kr.
Prisen er opkaldt efter læge og ernæringsforsker Mikkel
Hindhede (1862-1945), fordi vi stadig har meget at lære af
ham. Som fødevarerådgiver for den danske regering under
første verdenskrig sørgede han via rationeringen for, at
folk spiste mere rugbrød, kartofler og grønsager og mindre
kød. Sundhedstilstanden i befolkningen blev markant forbedret.
Hindhede studerede især menneskets proteinbehov og
påviste, at det var langt mindre, end man hidtil havde troet.
Kilde: Dansk Vegetarisk Forening

vittighed over at efterlade den anden.
På den måde går I ikke på kompromis
med jer selv.
Det bliver nok ikke et traditionelt par-

Figur 3
Der er balance i disse tos forhold, fordi begge prioriterer
deres åndsliv højt. De kan dyrke hver deres interesser.
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forhold med ægtefolk, der ”ejer” hinanden. I bliver mere som frie og uafhængige partnere, der nyder og inspirerer
hinanden. (Se figur 3).

Reparér - og spar

Maria Felding er blevet
hædret med den nye pris
som en anerkendelse
af hendes banebrydende arbejde.

Hvis du er på udkig efter en partner,
anbefaler jeg, at du laver en tjekliste
over vigtige prioriteter, som der skal stå
flueben ud for, før du indlader dig på et
forhold. Listen har flere punkter, men
det bør indgå, om du er til et traditionelt
familieliv - eller om du ønsker en mere
uforpligtende, moderne samlivsform.
Brug tjeklisten til at orientere dig efter, når/hvis du dater. Stil spørgsmål ud
fra den.
Det er vigtigt, at du tager dig god tid
og bliver sikker i din sag. Ellers risikerer
du at finde sammen med en, som ikke
kan/vil give dig det, du søger. Vær ærlig, så I ikke går forkert af hinanden og
gang på gang skuffer hinanden.
På den måde frasorterer du de forkerte og skaber plads til den rette!
q

Når enden er god …
Hver person i Vesten smider årligt 100 ruller
toiletpapir lavet af træ i toilettet - et enormt
spild af træ- og vandresurser. Men nu er den
miljøvenlige løsning kommet: toiletpapir af
bambus!
Bambus er en græsart og den hurtigst voksende plante på Jorden. Den kan gro 30 cm om
dagen, og når den bliver skåret ned, vokser den
op igen ligesom andet græs. Bambus kan gro
mange steder, fx på bjergsider og i udpint jord.
Toiletpapir af bambus er blødt og biologisk
nedbrydeligt. Fås gennem danske onlinehelsebutikker.

Jens W. Pedersen er cand.mag., coach og
forfatter, tlf. 50 49 54 68, www.jenswpe
dersen.mono.net

Kilde: The Optimist Daily

Litteratur: Dating, desperation og selvudvikling af Jens W. Pedersen, Indblik 2014.
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