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// We live in interesting and challenging 

time. Massive climate changes are likely, 

the world’s population is growing rapidly, 

an economy built on debt, and not on 

savings, is producing austerity for billions 

of people, loss of biodiversity threatens 

the survival of millions of species – you’ve 

heard it all before. 

Given this reality we have two choices. 

Firstly, we can wait until the consequen-

ces of these changes are upon us and 

try to cope as best we can during the 

crises. Or we can act now, building our 

resilience and adaptive capacity, prepa-

ring in advance and do the best we can 

to ensure a more positive outcome. Paul 

Hawken in »Blessed Unrest« speaks of a 

massive international movement of civil 

society, an intersection of the ecology, 

civil rights and participatory democracy  

movements that spans the globe. This 

movement – unforeseen and leaderless – 

is literally the activation of the planetary 

immune system seeking to build a future 

that works for all. Dragon Dreaming is a 

part of this movement and aims to be of 

»Service to the Earth«, contributing to a 

positive human presence on the planet.

We also live in a very individualized 

time, and while this has a lot of positive 

effects, it also drives us into isolation. 

However when facing the challenges 

mentioned above, we need to be sup-

porting each other as much as we can. 

This is why Dragon Dreaming also focuses 

on »Community Building«.

Thirdly we like to live our lives within 

THE PHILOSOPHy
The philosophy of Dragon Dreaming draws upon indigenous 

wisdom of the Aborigines of Western Australia and is based on 

three, equally important objectives: Service to the Earth, Community 

Building, Personal Growth
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Sprog
Du kan også skifte sprog. For at skifte sprog går du til forsiden og klikker på det 

sprog, som du ønsker at læse bogen på.

Vi arbejder hele tiden på at udvide antallet af tilgængelige sprog. Hvis der ikke 

er en oversættelse til dit sprog og du er interesseret i at oversætte denne e-

bog, vil det glæde os meget. Vi har allerede oprettet en procedure for dette. Du 

kan få nærmere detaljer ved at kontakte translations@dragondreaming.org.

Tilegnelse
Denne e-bog er tilegnet alle dem som ikke vil opgive deres drømme, og som 

tør danse med deres drager! E-bogen udgives under „Creative Commons“-

licens. Det vil sige at den kan bruges og mangfoldiggøres med ikke-kommer-

cielle formål, når blot forfatterne krediteres. Hvis du ønsker at ændre dens 

indhold eller bruge den til andre formål end at skabe projekter eller organi-

sationer efter disse principper, bedes du henvende dig til forfatterne og bede 

om deres tilladelse. 

Husk at Dragedrømning i sig selv er et projekt i udvikling. Det er vokset ud 

af Gaia Foundations arbejde i Vest-australien. Dragedrømmere fra Brasilien til 

Rusland og fra Canada til Congo er alle medlemmer af et levende og lærende 

fællesskab, hvor alle gør deres bedste. Denne e-bog er bare en del af den vok-

sende viden om Dragedrømning. 

Hvis du ønsker at hjælpe os med at virkeliggøre vore drømme og hjælpe 

Dragedrømnings-fællesskabet med at vokse og videregive arbejdet, så kon-

takt os! Dette er hvad Dragedrømning vil: Virkeliggøre 100 % af dine drømme. 

Vi håber at denne lille vejledning kan hjælpe dig i gang med enhver af de 

drømme, som venter på dig, og vi ønsker dig masser af glæde og lærerige 

oplevelser på vejen. Husk at hvis det ikke er sjovt, er det ikke bæredygtigt! Så 

kom bare i gang, Dragedrømmer! 

Hvis du ønsker at støtte Dragon Dreaming fællesskabet med en donation, gå til:  
http://www.dragondreaming.org/about-us/become-involved/

Klik her for en sort-hvid version:      

___________  Print-venlig version

Klik her for en version i farver:   

   Skærm-venlig version

Hvordan bruges denne flersprogede e-bog? 
For at gøre denne e-bog så anvendelig som muligt for dig, har vi lavet den 

interaktiv.          

    Det betyder at du har flere muligheder for at vælge bogens udseende. Hvis 

du bruger den gratis professionelle PDF-læser »Adobe Reader« kan du udnytte 

alle e-bogens funktioner. 
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Kolofon
Arbejdet med denne e-bog begyndte i foråret 2012 da Ilona Koglin gik i gang 

med at skrive i samarbejde med Manuela Bosch, Angel Hernandez og Florian 

Müller. Det sluttede i sommeren 2013 i samarbejde med John Croft, Catriona 

Blanke og Ilona Kogling idet også tekster af Monica Prado (Mandakini Dasi) og 

Juiz de Fora (Brasilien) og Bernadette Otto fra Penticton, Canada. Vi takker sær-

ligt John Croft, som skabte Dragon Dreaming sammen med Vivienne Elanta, og 

på hvis tanker og ideer denne bog er baseret. 

Forfattere: Catriona Blanke, John Croft, Mandakini Dasi (Monica Prado), Ilona Koglin

Støtte: Manuela Bosch, Angel Hernandez, Florian Müller, Bernadette Otto,         

Tekniske forbedringer: Matthias Brück

Illustrationer: Wiebke Koch

Forside: Luiza Padoa

Lay-out: Ilona Koglin

Translations: slovenščino - Barbara Dovjak, Lara Kastelic & Nara Petrovič; 

español - Teresa Fernandez, Juliana Simoes, Daniela Pereira, Julia Ramos & Luna Marcén; 

latviešu - Rūta Kronberga; русский - Anton Tofilyuk & Sasha Bezrodnova; português 

- Rita Tojal,Teresa Silva, Marta Duarte,Pedro Ferreira, Njiza Costa & Virgílio Varela; 

deutsch - Catriona Blanke, Uli Bostelmann, Marion Wiesler & Marcella von der Weppen; 

srpski - Dubravka Simonović; Dansk oversættelse - Frands Frydendal og Susanne 

Lautrop. 

For more information on Dragon Dreaming as well as a list of trainers and 
other useful insights please visit www.dragondreaming.org 

»Fremtiden tilhører dem, 

der tror på 

skønheden i deres drømme.«

Eleanor Roosevelt
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// Vi lever i interessante og udfordrende 
tider. Store klimaændringer er sandsyn-
lige, verdens befolkning vokser hurtigt, 
en økonomi baseret på gæld i stedet for 
opsparing fremkalder nedskæringer for 
milliarder af mennesker, tab af biodi-
versitet truer millioner af arter – du har 
hørt det alt sammen før.

Med denne virkelighed har vi to valg-
muligheder: Enten kan vi vente til disse 
forandringer er sket og prøve at klare 
os så godt vi kan gennem krisen, eller vi 
kan handle nu og opbygge modstands-
kraft og tilpasningsevne, forberede os 
og sikre det bedst mulige resultat. Paul 
Hawken skriver i „Blessed Unrest“ om 
en overvældende international bevæ-
gelse af det civile samfund, som opstår 
gennem et sammenfald af bevægelser 
for økologi, borgerrettigheder og bor-
gerinddragende demokrati som om-
fatter hele kloden. Denne bevægelse, 
uforudset og uden egentlig leder, er 
bogstavelig talt aktiveringen af plane-
tens immunsystem som søger at bygge 

en fremtid der tjener alle. Dragedrøm-
ning er del af denne bevægelse og sig-
ter mod at „tjene jorden“ og gøre men-
neskets tilstedeværelse på den mere 
konstruktiv. 

Vi lever også i en meget individualise-
ret tid, og mens dette har mange gode 
sider, driver det os også ind i isolation. 
For at kunne møde de nævnte udfor-
dringer er vi nødt til at støtte hinanden 
så meget vi kan.  Det er derfor Drage-
drømning også fokuserer på det andet 
mål, opbygning af fællesskaber. 

  For det tredie foretrækker vi at leve 
vore liv inden for vores „komfort zone“. 
Du kender den jo nok, den zone vi er 
fortrolige med, ligesom vi foretrækker 
at omgås de mennesker, vi finder mest 
behagelige. Her føler vi os trygge. Men 
vi kan kun lære ved at træde uden for 
vores komfortzone. Det er herude „dra-
gerne“ ligger og venter på os, og hvor 
navnet „Dragedrømning“ kommer fra. 
Dragerne repræsenterer vore problemer, 
de ting vi er utrygge ved og de men-

FILOSOFIEN
Dragon Dreamings filosofi trækker på de vestaustralske aboriginers 

visdom og er rettet mod tre, lige vigtige formål: Tjeneste for jorden, 

fællesskabsbygning og personlig udvikling.
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nesker i vore liv, som vi har det svært 

med. Hvis vi kan overskride grænsen for 

vores egen komfortzone, kan vi lære at 

danse med vore drager, opdage og ud-

vikle vore færdigheder og bliver stærke-

re. Således sigter Dragedrømning mod 

det tredie mål: Personlig vækst. 

Aha-Moments
At maksimere kreativiteten. 

Det er dejligt at opdage noget, vi ikke 

vidste. Endnu dejligere er det at opdage 

noget vi ikke vidste, at vi ikke vidste. Det 

er de såkaldte Aha-øjeblikke. De opstår 

når vi lærer noget som er nyt på en helt 

ny måde. De kan også opstå, når vi fin-

der helt nye forbindelser mellem ting vi 

allerede vidste. I alle tilfælde giver Aha-

øjeblikkende en ny opfattelse af verden 

og gør os mere bevidste. 

Aha-øjeblikke smitter. Når personer de-

ler deres aha-øjeblikke øger det sand-

synligheden for at andre kan opdage 

noget, de ikke vidste at de ikke vidste. 

At dele aha-oplevelser i en gruppe kan 

føre til kreative løsninger på almindeli-

ge problemer. At lære kunsten at stille 

skabende spørgsmål vil åbne verden for 

dig. Forskellige mennesker har ikke lige 

megen erfaring med aha-øjeblikke. Du 

kan maksimere dine aha-øjeblikke ved: 

  

 » At komme  i kontakt med naturen.

 » At være i kontakt med forskellige   ____   

o.mennesker, sammenhænge og .............

oirealiteter

 » At rejse i andre kulturer

 » At observere og reflektere

 » At lytte dybt og koncentreret til andre

 » At søge efter tegn, synlige såvel som  

...usynlige

 » At komme  i kontakt med dine egne 

...drømme og visioner 

 » At meditere 

 » At koncentrere sig dybt om et prob-...

iiiilem ot derefter gøre noget helt nyt og 

iiiianderledes

Drømmetid
Aboriginernes begreb om tid

Den moderne verdensopfattelse an-

tager at tiden er kollektiv og objektivt 

en lineær proces som bevæger sig fra 

fortiden gennem nutiden og ind i frem-

tiden. Denne opfattelse ser drømme 

som en individuel proces adskilt fra vir-

keligheden. I mange oprindelige kultu-

rer herunder den traditionelle australske 

aboriginale kultur ses drømmen som 

en kollektiv og objektiv erfaring.  Den-

ne opfattelse tillader os at træde ind i 

en fællesmenneskelig kreativitet og en 

Dragedrømning handler 

især om at bringe tingene 

sikkert ud af kontrol.

dybere forståelse. I denne opfattelse er 

hverken ting eller personer adskilte. I 

stedet er alt og alle midlertidige knude-

punkter i en evigt strømmende proces. 

Et australsk ordsprog siger: „Vi er alle 

bare besøgende på dette sted og i den-

ne tid. Vi er på gennemrejse. Vort formål 

her er at iagttage, at lære, at vokse og 

at elske … og derefter vende tilbage til 

landet“. Det betyder at alt er muligt, og 

når vi arbejder med begrebet drømme-

tid, arbejder vi med den side af os selv, 

som har adgang til kollektiv intelligens. 

Denne opfattelse opfatter os alle som 

fanget i øjeblikket på en bro der går 

over afgrunden mellem det, vi kommer 

fra og det, vi går til. For nogen er denne 

bro tryg og let at passere, for andre er 

afgrunden dyb og truende. Broen dan-

nes i en sang, hvis tekst er en fortæl-

ling, som vi skaber øjeblik for øjeblik,  

og hvor hvert led af broen opstår mens 

vi går på den. Herved skaber vi en for-

klaring på vore liv, hvor vi begyndte og 

hvad vi lærte af nøglebegivenheder i 

vore liv og udtrykker en følelsen af, hvor 

vi går hen. Vort liv er en „sanglinie“.   
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Aboriginernes begreb om drømmetid: alt og 
alle er midlertidige knudepunkter i en strøm-
mende proces.

Sanglinierne 
Hvorfor projekter er vigtige 
_______
Det australske folk Noongar tror at al-

ting begynder ved et bål, som de kaldte 

„Karl“. Dette bål er morgensolens spæ-

de begyndelse. „Karlup“ er bålpladsen, 

hvor folk samles for at dele deres drøm-

me, fortælle historier, tage beslutninger, 

aftale arbejde og leg og ved dagens 

afslutning at udveksle oplysninger, tæn-

ke efter, fejre og lade dagen synke ind.

En del af denne udveksling skete gen-

nem sange, for eksempel overleverede 

man vejledninger om ruter og vigtige 

landemærker gennem sange, og det er 

her ordet „sanglinier“ kommer fra. 

Disse sangliner giver retning og me-

ning til vore liv. På denne måde kan vort 

liv ses som et projekt med vigtige lan-

demærker som er forbundet af sanglini-

er. Det er de projekter som vi engagerer 

os i gennem vore liv, der giver det mål 

og mening. 

Vind-vind-spil                                                                               _____________________                   
Enden på konkurrence-kulturen 
_
Civilisationen som vi kender den, er 

baseret på et særligt verdenssyn. Gen-

nem vort sprog af aktive subjekter og 

passive objekter opfatter vi verden som 

bestående af ting, som vi kan have 

magt og kontrol over. Dette verdenssyn 

opdeler alting i adskilte kategorier, hvo-

raf nogle har magt over de andre. Dette 

skaber samspil med vindere og tabere 

og et voldeligt hierarki, som vi almin-

deligvis opfatter som den eneste måde 

ting kan virke på.

Ved at engagere os i vore omgivelser 

vekselvirker vi med en levende verden 

som vi også selv er en del af.  At tro at vi 

kan kontrollere denne verden ved at ”få 

magt over den”, er menneskelig myte, 

en egoisme, som leder til frustration 

og fortvivlelse. Vi kan ikke få magt over 

den strøm af energi, stof, information, 

kaos og entropi, som vi svømmer i. Den 

aborigine tradition hævder at alt er for-

bundet og videnskaben bekræfter dette 

med jævne mellemrum. 

Vi kan imidlertid få „magt sammen 

med“ disse strømme. Det betyder at vi 

kan samarbejde med alle og alting, idet 

vi hele tiden forsøger at finde ud af, 

hvordan vi kan skabe en vind-vind-situ-

ation. For at gøre det, må vi gøre os selv 

sårbare. Vi må altid prøve at se tingene 

fra den anden side. Vi må se tingen fra 

vores modstanders side, den side, som 

vi har formodninger og fordomme om. 

Ved at øve os i denne nye form for spil 

åbner vi endeløse muligheder, som vi 

ikke kunne opfatte før. Vind-tab-spillene 

er ikke bæredygtige. Når vi virkelig taler 

om en bæredygtig kultur bliver vind-

vind-situationerne afgørende. 
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KOMMUNICATION
Når man bruger Dragedrømning er det godt at huske, at vi stræber 

efter skabelsen af nye paradigmer og en ny kultur. Vi må igen lære 

lytte dybt, lytte til hvad Jorden siger os, lytte til hinanden og lytte til 

os selv. 

// Dragedrømning sigter mod at ska-

be et nyt sprog, baseret på at begrebet 

vind-vind-samspil skal afløse konkur-

rence vind-tab-spil og naturligvis også 

tab-tab-samspil. Som med mange and-

re færdigheder gælder det, at jo mere vi 

øver os, jo bedre bliver vi til det. Projek-

ter vil ofte mislykkes på grund af dårlig 

eller ikke-eksisterende kommunikati-

on. Heldigvis er der forskellige måder 

at kommunikere på, som hjælper med 

at virkeliggøre drømme og forebygge 

konflikter. 

Skabende spørgsmål  
Bed om følelsesmæssig kraft

Et „skabende spørgsmål“ er et spørgs-

mål, som har følelsesmæssig kraft både 

for den som spørger og den som bliver 

spurgt. I almindelighed søger det at af-

dække noget, som mangler, og som når 

det blev nærværende, ville gør gøre en 

forskel til det bedre. Det er en åben in-

vitation til at træde i kontakt med noget 

vi ikke kender, og det fremkommer gen-

nem en åben reflektion over en dybere 

virkelighed.

Den måde vi samarbejder på er 

stærkt påvirket af den måde vi kommu-

nikerer og lytter til hinanden. Skabende 

spørgsmål er centrale for Dragon Dre-

aming/Dragedrømning, så vi opfordrer 

dit til at udvikle din evne til at skabe og 

stille skabende spørgsmål. For at støtte 

dette, har vi indsat eksempler hele vejen 

gennem denne e-bog. 
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Pinakarri 
Om at lytte dybere

I et af Australiens aborigin-sprog 

(Mandilidjara) betegner ordet „pinakar-

ri“ „dyb lytten“. Vi har mistet det meste 

af evnen til at lytte empatisk til hinan-

den og udviklet en vane med mest at 

lytte til en stemme i hovedet som hele 

tiden afsiger domme om at vinde og 

tabe. Denne stemme er meget distrahe-

rende og får os til at glemme hurtigere. 

De fleste mennesker kan for eksempel 

højst koncentrere sig om begrebsmæs-

sige teorier i omkring 20 minutter før 

stemmen begynder at snakke og gøre 

det vanskeligt for os at lytte. Pinakarri er 

en praksis, som mildt får denne stemme 

til at tie stille.

Alle deltagere i Dragedrømning kan 

nårsomhelst bede om en Pinakarri. Man 

kan bruge en klokke eller et andet sig-

nal, som man er enedes om. På signalet 

vil alle standse hvad de er i gang med 

og sidde i  stilhed et øjeblik. 

The imbalance of dominance and re-

pression can often be found in project 

groups: a few »top dogs« taking up 

most of the talking time and pushing 

their ideas and interests. Pinakarri can 

help us to overcome our tendency of 

dominance and repression and thus be-

coming authentic and real. It can help us 

to become human beings who live »love 

in action». And it can help us create a 

loving community in which every indi-

vidual is heard and s???een. When 

introducing Pinakarri, be aware that it 

may take a while for people to adjust to 

using it.

En lille vejledning i Pinakarri
Berolig dig selv og forbind dig med sanserne i din krop

1. Føl, hvor din krop forbinder sig med stolen eller puden du sidder på og 
underlaget som bærer dine fødder.

2. Føl din krops vægt og og læg mærke til, hvordan jorden understøtter den 
gennem underlaget. Tyngden er universets ældste kraft. Hvis det var en per-
son, ville du kalde det betingelsesløs kærlighed.  Anerkend den støtte du har 
og altid har haft fra Jordens betingelsesløse kærlighed.

3. Ånd dybt, ind og ud. Hør forskellen i lyd og føl forskellen i luftens tempe-
ratur ved din indånding og din udånding. Den varme som du har givet din 
udåndingsluft kommer fra Solen. Hvem er du? Du er en dans mellem Jordens 
stoflige kredsløb og Solens energi. 

4. Kan du høre rytmen fra dit hjerte? Den har været med dig siden før du blev 
født og den vil være med dig til det øjeblik, du dør.

5. Find det punkt i kroppen hvor du mærker mest spænding eller energi. Ret 
dit åndedræt mod dette punkt, slap opmærksomt af og ånd spændingen ud.

6. Bemærk at stemmen i dit hoved er blevet stille. Stilheden og det du kan 
høre nu er Pinakarri, dyb lytten. Der er mange måder at opnå Pinakarri på. 
Tag dig friheden til at prøve dig frem og finde den måde, der passer dig 

bedst.

Tip: Ligesom med Pinakarri er der mange måder at gøre dig selv nærværende og 
tale karismatisk. Du kan få vejledning og inspiration fra bøger om ikke-voldelig 
kommunikation, Otte Scharmers „U-teori“, facilitering som spirituel praksis som 
beskrevet af John Heron samt om fællesskabsbygning ifølge M. Scott Peck.
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optaget af, at fortolke hvad andre siger 

og hvad „den sande mening“med deres 

ord måtte være. 

I Dragedrømning bruger vi vores 

intuition til at tillade projektet at tale 

gennem os. Dette er karismatisk kom-

munikation. Vi anbefaler, at du øver 

karismatisk kommunikation i så mange 

forskellige sammenhænge som muligt. 

Det hjælper at tale til et stort publikum 

eller at holde workshops.

Karismatisk kommunikation
Vind-vind-sprog

Karismatisk kommunkation forsøger at 

udtrykke det, som dybest nede virkeligt 

ønsker at blive sagt. Det virker lidt lige-

som automat-skrivning. Det kræver blot 

at vi bringer den lille stemme i vort ho-

ved til tavshed; men det kan til gengæld 

kræve mere mod end vi tror. Karisma-

tisk kommunikation er baseret på tillid, 

tillid til at vi kan dele vore følelser og 

drømme uden at blive leet ad. Vores 

hverdagskommunikation tjener som sk-

jold: Vi gemmer og bag fakta og dom-

me, hvor vi kunne give andre lejlighed 

til virkelig at se os selv og vore projekter, 

hvis vi åbner os.

Vores måde at kommunikere på er 

præget af den lille stemme i vort hoved, 

der stiller spørgsmål som: „Hvad er det 

jeg ønsker at sige? Hvad er vigtigt for 

mig?“ Ofte er vi ikke opmærksomme 

på, at vore ord formidler et vind-tab-

samspil om beundring og forrang for 

andre mennesker, eller måske endda 

dominans eller undertrykkelse. Vi bliver 

Hvordan man kan kommunikere karismatisk
Stol på, at det er sikkert at sige åbent, hvad vi tænker 

Øvelse: Deltagerne sidder sammen to og to, ansigt til ansigt for at fortælle 

om projekter de er i gang med eller gerne vil i gang med. 

Først fortæller de om deres projekter som de plejer at gøre det. Derefter 

skifter de til karismatisk kommunikation og fortæller om deres projekt igen. 

Endelig giver man feed-back og fortæller, hvad man lagde mærke til var 

anderledes. Den karismatiske kommunikation øves sådan:

1. Lav Pinakarri som beskrevet ovenfor. Sid opret og luk øjnene. Ånd dybt, 

det hjælper til at slippe frygt og spænding. Mærk hvor du er forbundet med 

Jorden. Mærk hvordan din ryg og dit hoved forbinder dig med himlen. 

2. Flyt din opmærksomhed fra dit hoved til lidt under din navle. Dette er 

Hara, din krops tyngdepunkt.

3. Brug din forestillingsevne og forestil dig en boble af personligt rum, som 

omgiver hver person, du taler til.  Forestil dig nu din egen boble og bemærk 

dens størrelse, form og farve. Lad nu din egen boble udvide sig indtil den 

omfatter og støtter boblerne omkring alle dem, du taler til. 

4. Forestil den fornemmelse af nærvær du ønsker at skabe i den person, du 

taler til. Forestil dig, hvordan din stemme skal lyde, for at skabe den fornem-

melse af nærvær.

5. Indstil din stemme på denne stemmeføring og fortsæt med at være op-

mærksom på de foregående 4 trin. Undlad at forestille dig ordene, lad dem 

i stedet bare komme. Lad blot det der ønsker at at blive sagt, sige sig selv. 
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PROJEKT-HJULET
Hvert projekt er både et møde mellem et projekts første individ og 
hans/hendes omgivelser og et møde mellem teori og praksis. De to 
møder danner to grænseflader som krydser hinanden og dermed 
dannes de fire kvadranter som ethvert projekt udfolder sig i: Drømmen, 
planlægningen, handlingen og fejringen. Dragon Dreamin-hjulet illust-
rerer denne proces.

Mønsteret fra Dragedrømning findes også i økologiske systemer, i udviklingen af vejret, i 
amerikanske indianeres medicin hjul og tilmed i systemer i den menneskelige krop som 
strukturen vi bærer i vores hjerne. Én analogi blandt mange er de fire årstider (vinter, forår, 
sommer og efterår), en anden er livets faser, barndom, ungdom, midalder og alderdom). En 
god dag er også illustreret af dette hjul. Den udspringer af drømmene og fortsætter med 
planlægning om morgenen, så dagens aktiviteter og hvis man er klog, aftenens eftertanke 
og fejring. 

IndividOmgivelser

Teori

Praksis

Drøm
m

e

Plan
læ

gge

Handle Fe
jre

Opmærksomhed

Motivation

Indsamle
oplysninger

Overveje
alternativer

Designe 
strategier

Teste/
Pilotprojekt

Implementering

Ledelse og _______
administration

Overvåge
fremskridt

Integrere nye  
færdigheder

Transformerende
resultater

Visdom til 
at skelne

// Drømmekvadranten i Dragedrøm-
ning inddrager både nattedrømme, 
dagdrømme og visioner, og udfolder sig 
i projektet som bevidsthed, motivation 
og muligheder. Det går fra det individu-
elle og ind i det kollektive og teoretiske. 
I planlægningskvadranten modnes det 
teoretiske gennem valg af muligheder 
og udvikling af en strategi, før man ta-
ger skridtet ind i praksisdelen, hvor kva-
dranten for handling kommer først. Når 
projektets praksis har kulmineret, kom-
mer fejringen. Fejringen er mere end 
festen efter et vellykket forløb. Den er 
den værdifulde undersøgelse og aner-
kendelsen af alt det som er til, og alt det 
som projektet forandrede for verden, for 
fællesskabet og for de enkelte deltagere. 
Fejringen udfolder sig som glæden over 
det som lykkedes, sorgen over det som 

gik tabt og afklaringen i det man lærte. 

At krydse tærsklerne 
Grænseflader for kommunikation

Grænsefladerne er kommunikationsor-
ganer og altså ikke tætte skotter som 
adskiller de to sider. Desuden kan de 
bevæge sig afhængigt af projektgrup-
pen eller projektets udvikling. Til tider vil 
den ene side af en grænseflade domine-
re, til andre tider vil den anden. Bemærk 
at projekter har en fraktal karakter. Det 
vil sige at selv om drømning, planlæg-
ning, udførelse eller fejring har hver 
sin kvadrant i hjulet, så rummer hver 
enkelt kvadrant hele hjulet med drøm-
ning, planlægning, udførelse og fejring. 
For at vore Dragedrømnings projekter 
kan blive bæredygtige skal vi altså gen-
nemgå alle disse stadier også inden for  
hver kvadrant. Hver kvadrant begynder 
med drømme, fortsætter med planlæg-
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ning, udførelse og endelig før tærsklen 
mellem en kvadrant til den næste, er 
der en fejring. Det kan vække frygt at 
overskride disse tærskler: At komme 
fra drømmefasen og ind i planlægning 
kræver mod og megen energi. Tærsklen 
fra planlægning til handling er særlig 
svær, fordi den kræver stor beslutsom-
hed og troskab fra alle involverede. Hvis 
et projekt kommer ind i vanskeligheder, 
kan det være klogt at spørge sig selv, 
om projektet tøver ved tærsklen ind til 
næste fase. Fejringen ved afslutningen 
af en kvadrant er vigtig for at kunne 
træde ind i en ny kvadrant. Hvert skridt 
over en tærskel fra en kvadrant til den 
næste (for eksempel fra planlægning 
til handling) er også et skridt fra fejrin-
gen af den kvadrant man forlader og til 
drømmen i den næste og derfor også 

et skridt ud af vores komfortzone. Ud-
brændthed kan forebygges ved at give 
sig tid til at fejre i de rette øjeblikke. Fe-
jringen giver os energien til at nære den 
fremadskridende proces og gør projek-

tet bæredygtigt. 

DE FIRE TyPER
Drømmeren, planlæggeren, 
handlingsmennesket og fejreren. 
_
De fire kvadranter i Dragedrømning 
betegner både stadier i et projekt og 
personlighedstræk hos deltagerne. Alle 
mennesker har dem alle, men hver per-
son har hver af dem i forskellig grad de 
fleste har en tendens til at føle sig mest 
hjemme i en bestemt af de fire kvad-
ranter. Hvis en projektgruppe har god 

balance mellem deltagernes forskelli-
ge komfort zoner bliver de lettere et 
„drømmehold“, der har en større chan-
ce for at lykkes med projektet og for at 
deltagerne lærer nye færdigheder på et 
dybt plan. En projektgruppe som sav-
ner deltagere som føler sig hjemme i en 
eller flere kvadranter vil have sværere 
ved at lykkes med sit projekt. Samtidig 
skal det siges, at de forskellige karak-
tertræk sandsynligvis vil skabe konflik-
ter. En drømmer kan have svært ved at 
samarbejde med et handlingsmenneske 
og omvendt. En planlægger kan føle sig 
udfordret ved at måtte samarbejde med 
en fejringsperson og omvendt. I det 
vestlige samfund i dag bliver planlæg-
gere og handlingsmennesker ofte værd-
sat højest. Men faktisk er drømmerne 
og fejrerne også meget vigtige. Søg ef-
ter dem og få dem med i projektet!

Vi har alle samtlige fire karakterer 
i os. Hvilken side der dominerer, kan 
skifte fra situation til situation, fra pro-
jekt til projekt og fra en fase i vort liv 
til en anden. I hele vort livs cyklus ser vi 
at spædbørn og småbørn bruger mest 
tid på at drømme, unge lægger planer, 
midaldrende handler meget og ældre 
mennesker ønsker at nyde livet og re-
flektere over det, altså at fejre det. 

»Ude hinsides alle ideer om at handle rig-

tigt eller forkert er en dejlig, åben mark. 

der vil jeg møde dig.« Jalaladin Rumi
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Øvelse: Hvad er min type?
En lille øvelse til at få et indtryk af dit hold

1. Lav et Dragedrømning-hjul med grænsefladerne (Individ/Omgivelser – Teori/Prak-

sis) på gulvet. Tegn dem også på en flip-over eller et stykke papir. Forestil dig at ak-

serne krydser i et nul-punkt og har skalaer 0-10 i retning af yderpunkterne Individ, 

omgivelser, teori og praksis.

2. Udfør Pinakarri og bestem, for hvilken kontekst du ønsker at finde din profil (f. Eks. 

Det aktuelle projekt eller dit liv som helhed).

3. Stil dig midt på tærsklen som rækker mellem yderlighederne af individ og omgivel-

ser. Gå intuitivt frem og tilbage mellem midtpunktet og en yderlighed og find grænsen 

for din komfortzone. Din krop vil sige det, måske ved at du holder vejret eller at du 

bliver opmærksom på en spænding i kroppen. Gør dette både i retning af individ og 

omgivelser.  Angiv et tal 0 – 10 i hver retning. De to tal er uafhængige, så man kan 

godt have 9 i retning af individ, et udtryk for hvor introvert, man er, og 9 i retning af 

omgivelser, et udtryk for hvor extrovert man er.  

4. Gør det samme på tærsklen som forbinder teori og praksis.

5. Marker resultaterne på dit papir. Forbind punktet du har markeret på individ-tærsklen 

med mærket på teori-tæsklen. Fortsæt derfra til omgivelserne-tærsklen og videre til 

praksis-tærsklen og så tilbage til individ-tærsklen (se figuren).                                                                                          

             

             

 

6. Firkanten mellem mærkerne skitserer din komfortzone og dens tyngdepunkt angi-

ver din dominerende tendens. Find dette centrum ved at markere halvvejen på hver af 

forbindelseslinierne og forbinde de modstående siders midtpunkter med to rette linier. 

De to linier krydser hinanden i et punkt som sandsynligvis ligger i et af kvadranterne 

eller på en grænse mellem dem. Dette angiver centrum af din komfortzone. 

IndividOmgivelser

Te
or

i

Praksis

DRØMMERPLANLÆGGER

UDFØRER FEJRER

Centrum af       
komfort zone   
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// Ethvert projekt, som gennemføres, 

begynder med en enkelt persons drøm. 

Ofte kommer drømmen ud af en ny 

bevidsthed, et aha-øjeblik. Gennem 

processen med at kommunikere drøm-

men bliver drømmeren fuldt bevidst 

om drømmens natur. De fleste projek-

ter bliver blokeret i drømmefasen, fordi 

drømmeren ikke deler drømmen med 

andre. Dette er den første tærskel, som 

mange gode projektideer aldrig kom-

mer over. I vor tid har vi ikke længere 

tillid til drømmenes kraft. Af frygt for 

ikke at blive lyttet til eller for at blive 

latterliggjort deler vi ikke vore drøm-

me. Dette er det første, der kan afholde 

vore drømme fra at blive virkelighed. 

Drømmeholdet
Hvordan man vælger de rette 
mennesker 

Når en person har en ide eller en drøm, 

er Dragedrømningens første skridt at 

dele den med en gruppe mennesker. 

Hvem skal det være? Det kan være ven-

ner, naboer, familie, kolleger, mennesker 

med særlige færdigheder eller mennes-

ker som kan forventes at have en inte-

resse i ideen.  I valget af mennesker er 

det ikke bare vigtigt at vælge folk, hvis 

færdigheder og viden kan hjælpe pro-

jektet, men også at det er mennesker, 

som du gerne vil være sammen med og 

samarbejde med. Det handler meget 

DRØMMEN
Ethvert projekt begynder med en enkelt persons drøm, ide eller visi-

on. I Dragedrømning bliver denne drøm beriget gennem drømme-

kredsens kollektive intelligens. Den bliver hele drømmeholdets drøm. 

Målet herved er at 100 % af alle drømmene bliver virkeliggjort. Ingen 

kompromiser!
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den person, som netop har talt, notere 

den næste deltagers ide. I alle tilfælde 

noterer man både ideen og hvem der 

delte den. Forsøg ikke at gøre det ord-

ret, tag bare essensen af hver idé. 

om forholdet mellem personerne. Hvis 

projektet drejer sig om en landsby, en 

by eller et allerede eksisterende fæl-

lesskab, er det klogt at tænke på hvem, 

der vil blive direkte påvirket af projektet. 

Disse mennesker skal involveres, i det 

mindste som støttekreds. Hvis projektet 

hander om at forandre et fællesskab, er 

det klogt at invitere mennesker der har 

gode netværker samt børn og unge. 

Efterhånden som projektet vokser 

kan drømmeholdet også vokse. Hvis 

der er mere end otte  mennesker med i 

drømmefasen er det bedre at have fle-

re drømmekredse for forskellige mindre 

grupper. Det er ikke nødvendigt at alle, 

som er med i drømmekredsen er del af 

realiseringen af drømmen, men erfarin-

gen viser at folk ofte bliver entusiastiske 

for at realisere et projekt, når de delta-

get i drømmekredsen. 

Drømmekredsen
Ingen kompromiser!
 

Når du har bestemt, hvem du vil dele 

drømmen med inviterer du dem til en 

Når igangsætteren har præsenteret 

hans/hendes drøm og forklaret hvad 

projektet handler om, lægger han/

hun drømmen ud til drømmeholdet 

og stiller et „skabende spørgsmål“, for 

eksempel: „Hvad skulle der til i dette 

projekt, for at du kan sige: Dette er 

den bedste måde, jeg kunne bruge 

min tid?“ Eller:  „Hvad ville få dig til at 

sige: „Ja, jeg er så glad for at arbejde-

de med i dette projekt?“ 

Nu besvarer hver enkelt deltager 

efter tur spørgsmålet idet man måske 

bruger et talestykke. En deltager kan 

sige „pas“ og komme tilbage senere og 

tilføje en ide, når det er deres tur igen. 

Det er vigtigt at alle ideer bliver noteret. 

En måde at gøre det på, er at vælge en 

referent som fanger ideerne efterhån-

den som de dukker op. En anden måde 

at høste ideerne på er at lade opgaven 

gå rundt lige efter talestykket og lade 

Husk for at få det bedste udbytte af drømmekredsen:

 » UBrug en pinakarri-klokke el.l. 

 » Brug et talestykke 

 » Noter kun essensen af hver enkelt drøm, ikke hele ordlyden

 » Hver person tilføjer en drøm ad gangen

 » Lad hver drøm være både tilpas abstrakt og tilpas konkret

 » Lad hver drøm forholde sig til noget i virkeligheden 

 » Skriv drømmene pænt på et smukt stykke papir, lad det blive et kunststykke at se på

 » .....

Hvordan man gennemfører en drømmekreds?
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sig klart, hvad der er vigtigt for dem i 

det aktuelle projekt og derefter fortælle 

om deres behov til de andre. Det kræver 

mod,  fordi de måske tænker, at det, de 

siger lyder egoistisk eller rodet. Det er 

imidlertid nødvendigt for drømmepro-

cessen at man har mod til at afprøve 

sine ufærdige tanker og ideer i kredsen. 

Efterhånden som projektet fortsætter 

vil det blive klart, hvad der kræves for 

at alle kan identificere sig 100 % med 

projektet.

Kun hvis deltagerne kan identificere 

sig 100 % med drømmen kan de støt-

te det helhjertet. En af lovene i Drage-

drømning er „Ingen kompromiser! 100 

% af drømmene skal blive virkelige“. Det 

lyder måske urealistisk nu, men det er 

muligt. 

I en drømmekreds dømmer vi ikke 

de andres drømme. Øvelsen handler 

om mangfoldigheden og ægtheden af 

hver enkelt persons drøm, også selv om 

den modsiger hvad andre har sagt. Husk 

at drømmestadiet er et stadium, hvor 

modsigelser eksisterer side om side. At 

opretholde modsigelserne danner et 

frugtbart felt hvori aha-øjeblikke kan 

opstå. Bag dualismen er der et mønster, 

hvor en modsigelses to sider kan være 

sande på samme tid. Drømme er ofte 

paradoksale og selvmodsigende, det er 

en del af morskaben. 

Under drømmekredsen skal det altid 

være muligt for deltagere at erkende at 

dette projekt ikke er deres kop te. Da 

skal det være tilladt åbent og ærligt at 

sige det, også hvis det kan være smer-

tefuldt for gruppen eller dem selv at 

høre det sagt. Bidragende til drømme-

kredsen virker bedst, hvis de udtrykkes 

positivt. D.v.s. hvis en drømmer udtryk-

ker noget han ikke ønsker i projektet, 

kan gruppen hjælpe ved at udtrykke 

vad vedkommende gerne vil have. Det 

kan være meget inspirerende for en 

gruppe, hvis drømmen læses op i datid 

som om projektet allerede er gennem-

ført. For eksempel „Projektgruppen sa-

„drømmekreds“. En drømmekreds er et 

møde, hvor gruppens kollektive intelli-

gens slippes fri. Det er også ved denne 

lejlighed, at din individuelle drøm må dø 

for at blive genfødt som hele gruppens 

drøm, fordi der er stor forskel på om jeg 

arbejder på dit projekt, sammenlignet 

med at arbejde på vort fælles projekt. 

At lade den individuelle drøm dø 

kan måske lyde let. Det er imidlertid et 

skridt, som kan være meget svært. Det 

kan være ganske smertefuldt at ander-

kende, at individet alene ikke kan gøre 

drømmen til virkelighed. Det kan tage 

tid og kræve en megen bevidst anstren-

gelse. Vær ikke for hård ved dig selv, 

hvis det ikke sker straks. Det er en fort-

sat proces, men husk at det er nødven-

digt for at projektet kan blive et ægte 

kollektivt projekt, vellykket og nærende.  

I en drømmekreds skal alle først gøre 

marbejder fantastisk godt og lærte en 

masse af projektet.“ Eller: „Vi klarede at 

rejse 15.000 kr til projektet.“ Dette er en 

stærk måde at invitere fremtiden ind i 

nutiden. Det kan lyde akavet i begyndel-

sen, men prøv det. Det kan virke meget 

motiverende. I stedet for at forestille sig 

det enorme arbejde, som venter forude, 

skaber man en stemning af fejring og 

begynder straks at leve gennem nogle 

af dit projekts fine aspekter. 

Talestykket 
Et godt kommunikationsværktøj

Et andet kommunikationsværktøj, man 

kan bruge under drømmekredsen er et 

talestykke eller en ”talking stick”. Det 

kan være en sten, en pind eller en an-

den ting, som man kan lade passere 

rundt i kredsen. Den som har talestyk-

ket har hele gruppens udelte opmærk-

somhed. Talestykket er godt, når man 

samler svar på et spørgsmål, udforsker 

et tema, deler „aha-er“, runder af el-

ler indleder et nyt emne eller en ny idé. 

Hvis det ikke er sjovt, er 

det ikke bæredygtigt!



PR
OV
ISO
RY

SIDE 17

// Det første skridt i planlægningen er 

at definere delmål. I Dragedrømning 

defineres et delmål som et begrænset 

fremtidigt forhold, som er opnåeligt 

gennem handling. Man kan også bru-

ge SMART principperne (F.eks. specifik, 

målelig, ambitiøst, realistisk og tidsbes-

temt eller tilsvarende). Dragedrømning 

tilstræber, til forskel fra konventionel 

planlægning, at gøre processen legen-

de, det giver mere energi. Husk at per-

fektionisme er det godes fjende. Hvis 

energien begynder at synke må facilita-

toren finde på noget, som giver proces-

sen det legende tilbage. 

Projektets mål eller formål er vigtigt 

fordi det forbinder projektets vision, 

drømmen, med de konkrete delmål. 

Derved bliver formålet en vigtig del af 

den bro man bygger, fordi det er den er-

klæring som bruges, når deltagerne bli-

ver bedt om at forklare, hvad projektet 

drejer sig om. Formålet er en erklæring, 

man er enedes om, og som beskriver 

projektets retning. 

I konventionel projektledelse define-

rer man ofte formålet før man definerer 

delmålene; men den rækkefølge fører 

ofte blot til en banal erklæring, som 

ikke siger ret meget om, hvad projektet 

virkelig handler om, men skaber i ste-

det forvirring. Dragedrømning foreslår 

at delmålene defineres først, fordi det 

overordnede formål derved bliver fo-

rankret i virkeligheden. Derfor har et 

godt Dragedrømnings mål følgende fire 

kendetegn:

PLANLÆGNING 
Drømmefasen handler om mangfoldighed og om at samle så mange 

forskellige ideer som muligt. Planlægningsfasen handler om at foku-

sere, destillere og filtrere. Her skal vi definere mål og delmål og tage 

de første skrid til organisere opgaver, ansvar, tid og budget.



PR
OV
ISO
RY

SIDE 18

 » Det er kortfattet. Lange målsætninger 

skaber forvirring hos lytter eller læser.

 » Det er inklusivt. Alle grundlæggen-

de elementer er med, så det skaber en 

stærk forbindelse mellem delmålene og 

projektgruppen.

 » Det er let at huske. Mål, man ikke kan 

huske, er komplet værdiløse. Målet er 

projektets offentlige ansigt, og det skal 

være til at huske. 

 » Det er inspirerende. Mål skal inspirere. 

Både den, der udtaler det, den der lytter 

og den offentlighed, som skal involveres 

i projektet. 

Tip: For at teste jeres projekts mål og 

delmål(se næste side) er det klogt at 

opdele større strategier i mindre pilot- 

og prototypeprojekter. En gruppe som 

ønsker at grundlægge et økosamfund 

kan begynde med at lave et lille fælless-

kab ved at flytte sammen en tid. 

     
     
     
    
 

1. I skal bruge 30 post-it sedler til denne 

øvelse. Fordel dem ligeligt mellem de 

medlemmer, som deltager.

2. Gruppen læser endnu en gang de 

samlede drømme. Så stiller de det ska-

bende spørgsmål: „Hvilke opgaver skal 

løses først for at bringe denne drøm i 

opfyldelse.«

3. Alle skriver ideer ned, én på hver 

post-it-seddel. Det skal ikke tage mere 

end 10 minutter. Husk at skrive på sed-

len, så klæbestrimmelen kommer øverst 

på bagsiden. 

4. Den første person sætter sine sedler 

side om side på flip-over ‘en. 

5. Den næste person tilføjer sine sedler 

således at forskellige opgaver står side 

om side, mens beslægtede opgaver 

samles i en søjle. Højst 8 søjler. 

6.  Deltagerne fortsætter efter tur med 

at sætte deres ideer op på tavlen. Hvis 

antallet af søjler overstiger 8, må en 

deltager arrangere de allerede opsat-

te sedler om, så beslægtede opgaver 

samles og antallet af søjler holdes på 8 

eller derunder. Deltageren skal forklare 

hvorfor han ønsker at ændre opstillin-

gen og parterne skal gennem en vind-

vind-samtale opnå konsensus om ops-

tillingen. 

7. Det må ikke tage meget lang tid. Alle 

skal være opmærksomme på deres 

ansvar for processen og den fine græn-

se mellem over-analyseren og opgivel-

se for at slippe for diskussion. 

8. Deltagerne fordeler sig i hold, som 

hver tager en eller to søjler for at identi-

ficere nøgleord. Nøgleordene er de ord, 

som forener et tema og optræder gen-

tagne gange. 

9. Holdene formulerer et delmål for hver 

søjle. Hvert delmål skal opfylde disse 

kriterier: Det skal være en begrænset, 

fremtidig tilstand som kan opnås gen-

nem handling. 

10. Deltagerne giver deres bidrag ved 

at vægte de forskellige delmål, idet de 

sætter prikker på op til tre delmål. Det 

skabende spørgsmål her er: „Hvilket 

opgaver vil, hvis det bliver behandlet 

først, bedst befordre opfyldelsen af alle 

delmål og 100 % af vore drømme? Hver 

deltager må højst sætte to prikker på ét 

delmål. Vær opmærksom her: Dette er 

ikke en vægtning af hvor vigtige delmå-

lene er. Alle delmålene er vigtige i en 

vind-vind-situation. Det er en måde at 

finde en god rækkefølge. 

1. trin: Opstil delmål
Hold altid denne proces legende. Hvis det bliver vanskeligt – tag en fejring!
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Karabirrdt
At sætte spillepladen op 

I Dragedrømning er planlægningsfa-

sens vigtigste værktøj en slags spille-

plade, som kaldes „Karabirrdt“ Navnet 

kommer fra aboriginsproget Nyun-

gar, hvor „kara“ betyder edderkop og 

„birrdt“ betyder spind, altså et „spin-

delvævsdiagram“. Processen med at 

lave en karabirrdt er anderledes og 

mere legende end konventionel plan-

lægning, som hovedsaglig taler om 

milepæle og handleplaner. Karabirrd-

ten er som børns spilleplader, hvor der 

er forskellige forhindinger, at overvin-

de efterhånden som man kommer fra 

start til mål.

Knudepunkterne er som mødes-

teder (bålpladser eller på Nyungar: 

„Karlupgur“). Dragedrømning lægger 

vægt på „sanglinierne“, som angiver 

den vej mellem knudepunkterne som 

information, ressourcer, mennesker, 

penge og beslutninger flyder ad. Husk 

at vejen er vigtigere end målet, pro-

cessen er på mange måder vigtigere 

end resultatet. 

Hvis mange linier løber ind i et punkt, 

men ingen eller kun få kommer ud af 

det, så er det et punkt som nok vil ska-

be vanskeligheder: Megen energi går 

ind i det, men der kommer kun lidt ud 

af det. Tilsvarende må man se nærmere 

på punkter hvor det er modsat: Planen 

forudsætter tilsyneladende at, der skal 

komme meget ud af et punkt, som kun 

få linier flyder ind i. Det vil vi se nærmere 

på senere. 

Når jeres Karabirrdt er færdig skal 

opgaverne være jævnt fordelt, så der 

ikke er store tomme områder, eller me-

get kompakte områder. Hvis der er det, 

betyder det muligvis at I har glemt vig-

tige opgaver eller at der er noget, der 

ikke er blevet sammenfattet på en hen-

sigtsmæssig måde. Hvis der er opgaver, 

som I har svært ved at placere, kan I 

prøve dette: Anbring bare opgaven et 

sted, hvor jeres Karabirrdt har plads til 

den, og kontroller derefter, om den kan 

forstås ud fra det trin, den er landet på 

(det lyder som hokus-pokus, men det 

virker ofte).  

2. trin: At opstille projektets hovedmål
En kort øvelse til at skabe formålserklæringer.

 » Gennemlæs igen projektets drømme og delmål. Idet I udøver pinakarri og 

karismatisk kommunikation, gør I følgende: 

 » I stilhed – hver person skriver sit eget mål: Hvad der bedst opfylder de 4 

kriterier ovenfor. 

 » En af disse erklæringer skrives op midt på en stor tavle eller et stort stykke 

papir.

 » Enhver anden kan nu foreslå ændringer og forbedringer. Den person som 

opstiller en ændring skal forklare hvorfor de mener at deres ændring gør er-

klæringen mere kortfattet, inkluderende, inspirerende eller nem at huske. 

 » Fortsæt denne proces i 20 minutter. Det som står på papiret efter 20 minutter 

er projektets formål. Det hjælper at fastholde dette tidspres.

I vil blive overrasket over kvaliteten af erklæringen og den enighed I opnår. I kan 

også blive nødt til at minde hinanden om, at perfektionisme er det godes fjende. 

Diskussion om ordenes betydning vil hurtigt svække gruppens motivation.
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1. Lav en brain-storm, hvori I danner 
opgaver. Fokuser på at samle ideer hur-
tigt og kreativt uden at forsøge at eva-
luere kritisk. Hold diskussion af ideerne 
på et absolut minimum.

2. Gennemgå ideerne for at fastslå, 
hvilken kvadrant af dragedrømnings-
hjulet de hører til (drøm, planlægning, 
udførelse eller fejring?). Hvis der er er 
uenighed, giver I opgaven begge vur-
deringer. 

3. Overfør ideerne til post-it-sedler. Sæt 
en cirkel øverst på sedlen og beskriv 
opgaven nedenunder.

4. Tegn karabirrdtens grundlæggende 
spilleplade ind på et stort stykke papir 
på højkant og inddel det i fire felter over 
hinanden. Felterne får (ovenfra) navne-
ne drøm, planlægning, udførelse eller 
fejring. Hvert felt underdeles i deres un-
derstadier: Drøm i bevidsthed, motive-
ring og samle information. Planlægning 
i overveje alternativer, lave strategi, tes-
te strategi. Udførelse i implementering, 
ledelse/administration og monitorere 
fremskridt. Fejring i integrere nye fær-
digheder, tranformative resultater og 
visdom til at skelne. Fra venstre mod 
højre inddeler I papiret i 3 søjler, hvor 

den venstre tager imod opgaver som 
opretholder projektgruppen, den høj-
re tager imod opgaver som bringer 
projektet ud i den vide verden og mel-
lemsøjlen tager imod opgaver, som gør 
begge dele.

5. Deltagerne tager nu alle opgavesed-
lerne og sætter dem på karabirrdten 
efter hvilket stadium og hvilken side, de 
hører til.

6. Nævn alle de vigtige opgaver idet i 
både undgår at samle for mange op-
gaver i en enkelt og at lave for mange 
små opgaver. Der skal mindst være 24 
og højst være 48 opgaver. Tallet 36 er 
fint at sigte mod.

7. Forbind de enkelte opgaver med 
„sanglinier “. Alle deltagerne samles fo-
ran Karabirrdten og begynder at for-
binde cirklerne med sanglinier som vi-
ser hvordan én opgaves løsning fører til 
eller bidrager til en andens. 

8. Se på Karabirrdten. Er der omtrent 
lige mange sanglinier, som går ind i 
hver cirkel som der går ud? Hvis ikke, 
er der nogle forbindelser eller opgaver 
som mangler? 

9. Kontroller, at alle opgaver er forbun-

det med både projektets begyndelse og 
dets afslutning. Giv dem numre fra pro-
jektets begyndelse øverst på papiret til 
dets afslutning nederst.

10. Identificer de opgaver, hvor særligt 
mange linier går ind i og kommer ud 
af. Disse opgaver kan være projektets 
milestene. Fremhæv dem. 

11. Fremhæv de opgaver, som alle-
rede er påbegyndt og måske endda 

3. proces: At danne en karabirrdt
Gennemgå de følgende trin for at danne en karrabirrdt

færddiggjorte. I kan bliver overrasket 
over, at finde mellem ¼ og 1/3 af projek-
tet allerede er påbegyndt.  
 
Et tip: Maksimer kreativiteten. Måske vil I 
nyde at udvikle karabirrdten til et kunst-
værk, på papir, i træ eller som en skulptur 
med andre materialer så I alle får glæde af 
at se på det. Det kan inspirere jer endnu 
mere gennem processen...immense joy of 
looking at it, and that it might inspire you 
even more throughout the whole process…
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I skabelsen af jeres karabirrdt er hver 

enkelt ansvarlig for hele gruppen. Giv 

slip på opgaver hvis der er gode grun-

de til det. Hold det legende og husk at 

praktisere Pinakarri en gang imellem for 

at kunne lytte dybt til hinandens stand-

punkter. Gør opstillingen af jeres Karab-

irrdt til et vind-vind-spil og husk: Hold 

det legende!

Hvis jeres Karabirrdt ser lidt forvir-

rende ud – pyt med det. Husk en an-

den Dragedrømnings lov: Forvirring er 

indgangen til øvelse. Kaos vil hjælpe jer 

med at blive ved spørgsmålene og leve 

jer ind i svarene. En Karabirrdt er noget 

levende, som kan forandre sig. I kan al-

tid tilføje opgaver når I opdager, at de 

mangler. Sørg for at jeres Karabirrdt er 

hængt op et sted, hvor alle deltagere 

kan se det. På denne måde kan alle se 

hvordan projektet skrider frem, hvilke 

opgaver, der endnu behøver at blive 

udført, og hvem der er ansvarlig for at 

udføre dem. 

Opgaver og ansvar
Enthusiaster, lærlinge og mentorer

Når alle opgaverne er kommet på Karra-

birrdten og sanglinierne er tegnet, skal 

opgaverne fordeles. Dragedrømning 

gør dette forskelligt fra konventionelle 

processer, hvor den person som er bedst 

til noget automatisk bliver ansvarlig for 

det. I dragedrømning er det den, som 

følger sig mest enthusiastisk i forhold til 

en bestemt opgave, som bliver ansvar-

lig for den. For at undgå at nogen bliver 

overbelastet eller skal ”genopfinde hju-

let” hele tiden, bruger dragedrømning 

en særlig måde til at fordele opgaver (se 

øvelse til højre).

Tidsplan og budget 
En 20-minutters øvelse

Tidsplan og budget for et dragedrøm-

ningsprojekt kan laves på en meget 

ukonventionel måde. Almindeligvis la-

ves tidsplaner og budgetter laves af en 

eller to personer som bruger mange ti-

mer og dage og analytiske processer. I 

1. For hver opgave, find den person, som er mest ivrig og enthusiastisk for at 

komme i gang med den. Det hjælper hvis personen allerede har kundskaber og 

færdigheder på området, men de behøver ikke at være dygtige. Personens navn 

eller forbogstaver skrives ved opgaven med GRØNT.

2. For hver opgave, find de personer som er interesseret i opgaven, men også 

er bange for at gøre noget galt med den. Sæt deres navn eller forbogstaver ved 

opgaven med RØDT.

3. For hver opgave, find de erfarne personer som sikkert kan løse en bestemt 

slags opgave, men ville kede sig ved gøre det igen. Sæt deres forbogstaver ved 

opgaven med SORT.

4. De grønne forbogstaver udpeger holdlederen, de røde en lærling og de sorte 

en mentor, som kan støtte med råd, oplysning, træning eller anden støtte. Der 

kan være mange personer som ledere, lærlinge og mentorer for enhver opgave.

5. Opgaver, som ikke får nogen navne tilknyttet, kan kræve en beslutning fra alle i 

projektet. Hvis det er tilfældet, skriv „Alle“ med grønt ved sådanne opgaver. 

6. Nogle opgaver kan kræve særlig ekspertise. Her kan man tilknytte en grøn 

person i fremtiden. Sådanne opgaver kan også antyde, at der er opgaver, som er 

overset af den gruppe, som skabte Karabirrdten. 

7. Hvis der er huller i opgavefordelingen kan gruppen dække dem med personer 

som har taget opgaver enten opstrøms eller nedstrøms efter sanglinierne.

4. proces: At uddele opgaver og ansvar
Understøt personlig udvikling gennem de følgende trin
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et dragedrømningsprojekt bruger man 

gruppens kollektive intuition i en proces 

som er både meget hurtigere og sjove-

re. Det kan være skræmmende; men 

prøv alligevel. Hele gruppen samler sig 

foran Karabirrten. En tager rollen som 

opråber. Gruppen begynder at spille en 

rytme f.eks. Ved at klappe eller tromme. 

Opråberen oplæser opgaverne en ad 

gangen, med forventningen om svar på 

hvor lang tid det vil tage og hvad det vil 

koste. Gruppens medlemmer råber det 

første tal, der falder dem ind for den 

nødvendige tid og de nødvendige pen-

ge, idet de forsøge at falde ind i rytmen. 

Opråberen eller en anden tager noter 

og skriver et tal på Karabirrten, enten 

det første eller et middeltal af adskilli-

ge noterede tal. Det hele skal ikke tage 

mere end 20 minutter. Rytmen og tids-

presset afværger for megen tænkning. I 

stedet svarer gruppens medlemmer ud-

fra en intuitiv fornemmelse.

Erfaring har vist at denne metode til 

budgetlægning er ret præcis. Det kan 

dog som ved konventionel budgetlæg-

ning være klogt at lægge 15 % i tid og 

penge oven i resultatet. Idet en vigtig 

lov i Dragedrømning er, at alting tager 

længere tid end man regner med, så det 

er godt at lægge lidt til for uforudsete 

begivenheder. I alle tilfælde er det vig-

tigt at tage et skridt ad gangen. Også 

en rejse på tusind mil begynder med et 

første skridt. Man kan altid ændre bud-

gettet hvis det bliver nødvendigt. Det 

første budget er kun vejledende og en 

invitation til at begynde virkeliggørelsen 

af den fælles drøm. 

At teste planen
Gruppens beslutsomhed

Planen skal testes før man sætter den 

i søen. Er den så god, at jeres gruppe 

kan tage en tilstrækkelig fast beslutning 

om at føre den ud i livet? Ingen kan sige, 

hvordan en ærlig afprøvning vil falde 

ud; hvis vi  tilrettelægger den sådan at 

gruppen siger ja, er det manipulation, 

og det vil være overgreb at fremture. 

Derfor må vores test forudsætte fri-

hed. Blandt dragedrømnings skabende 

Når man giver en sand gave, 

får giveren lige så megen glæ-

de af den som modtageren.

spørgsmål er det følgende spørgsmål 

et, som kan besvares med ja eller nej: 

»Hvis dette projekt skulle ende med 

tab og vi ikke kan rejse de nødvendige 

penge, ville du da være én ud af et hold 

på mindst 4, som er klar til at dække ta-

bet ud af egen lomme? Ja eller nej?«

Det er meget vigtigt i denne situati-

on, at dele og fejre såvel et ja som et 

nej. Hvis I indser, at I fejrer ja‘erne mere 

end nej‘erne, så er projektet blevet ma-

nipulerende og et spil om at vinde eller 

tabe og ikke et sandt vind-vind-spil. Vi 

behøver mindst 4 personer for at sikre, 

at gruppen ikke består af bare drøm-

mere (eller planlæggere, udførerer eller 

fejrere) og at holdet er nogenlunde ba-

lanceret. 
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Hvis man ikke opnår mindst 4 perso-

ner som siger ja, betyder det sædvan-

ligvis at der er noget i vejen med pla-

nen. I kan være nødt til at vende tilbage 

og genoverveje alternativer og måske 

forsøge jer med mindre ambitiøse mål 

og delmål. Hvis en person har betingel-

ser på sit svar, gælder det som et nej-

svar. Selvom de har sagt  nej nu og pro-

jektet fortsætter, kan de godt træde ind 

i risikogruppen senere. 

Ved udførelsen af et projekt er det 

kun de personer, som sagde ja i testen 

som i sidste instans deltager i beslutnin-

ger om de opgaver, som involverer pen-

ge. Det betyder ikke, at de ikke rådfø-

rer sig med andre eller at de andre ikke 

længere er med i projektet. Men det er 

kun dem, der siger ja til at tage risiko-

en som har beslutningsmyndighed om 

pengesager. Beslutninger i denne grup-

pe sker altid ved konsensus.

Hidtil har vi ikke hørt om dragedrøm-

ningsprojekter, som har givet tab. Det 

skyldes nok delvis at de personer som 

tager risikoen, også holder godt øje 

med, at der ikke tages hasarderede bes-

lutninger. De fleste dragedrømnings-

projekter giver et mindre overskud. 

Princippet i dragedrømning er, at det-

te uventede overskud ikke kan deles af 

eller udbtales til dem, der tog risikoen. 

Deres omkostninger er allerede dækket 

ind i projektbudgettet. Et dragedrøm-

ningsprojekt slutter naturligvis med en 

fejring, og når de sidste regninger er 

betalt og der viser sig et overraskende 

overskud, doneres dette overskud som 

en overraskelse til et andet projekt, som 

lever op til dragedrømningens princip-

per.

Den Store Modstander
At samarbejde med dine fjender

En modstander af projektet eller af dele af det, kan faktisk være den, der hjæl-

per projektet mest ved at gøre opmærksom på uforudset faktorer, som vi ikke 

vidste, at vi ikke kendte. Når vi møder en aktiv modstander må vi fejre det, for 

når vi får denne person engageret i et vind-vind-spil bliver han/hun en af pro-

jektets vigtigste hjælpere. Vi må skabe kommunikation med sådan en person 

og stille det skabende spørgsmål: »Jeg ved, at du synes at dette projekt er 

forkert/dumt/dårligt, og helt seriøst vil jeg gerne vide, hvorfor du synes det?«

Lyt og skriv svaret og kontroller, at du har ´noteret det præcist. Derefter tager 

du det med til dit drømmehold og arbejder med at finde løsninger for hvert 

punkt, som modstanderen har rejst. Så går du tilbage til modstanderen og stil 

et nyt skabende spørgsmål: „Kan du huske vores sidste samtale? Vi har arbejdet 

med det og vi tror vi har fundet nogle svar. Jeg vil gerne høre hvad du mener 

om dem?“

Modstanderen vil ofte svare „Ja, men...“ og komme med en række nye indven-

dinger. Ved at gentage processen vil I efterhånden opnå et anderledes svar: „Ja, 

nu tror jeg det kan virke“. Dette er øjeblikket for et af de skønneste øjeblikke, 

hvor man kan fejre en hjertelig taknemmelighed: „Tak skal du have. Du aner 

ikke hvor meget du har hjulpet vort projekt. Kunne du tænke dig at slutte dig 

til vores drømmehold for at virkeliggøre denne drøm?“ Som et resultat af den 

respekt man har vist, kan svaret meget vel være et „Ja!“ 

Dans med dine drager!
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// Uden udførelsesfasen er Dragedrøm-

ning bare teori. Når du virkeliggør dine 

projekter vil dine drager opsøge dig. 

Det er i udførelsen at du lærer at:

 » Forene teori og praksis

 » Blive mere bevidst om dig selv

 » Forbedre dine samarbejdsevner

 » Udvide dine begreber om dig selv, dit 

___fælleskab og om verden.

 » Udvikle de taktikker som bringer stra_ 

iiiiiitegien i dit projekt til udfoldelse

 » Arbejde kreativt med konflikter

 » Håndtere stress og risiko

 » Udvide grænserne for dit personlige 

iiiiiiog kollektive potentiale

For at kunne gøre dette er det vig-

tigt at forstå projekternes fraktale natur: 

Gennem Pinakarri og karismatisk kom-

munikation, afspænding, kropsbevæ-

gelser og styrkelse af vores mission. Det 

UDFØRELSE
Alt hvad vi har talt om hidtil er kun kortet over Dragedrømning. Det 

er endnu ikke turen ud i territoriet Dragedrømning. 

totale antal års erfaring som deltager-

ne har tilsammen, er meget større end 

nogen individuel erfaring. Derfor er det 

vigtigt at bruge den kollektive intelli-

gens, der bunder i den rigdom og vis-

dom som kan dannes ved foreningen af 

de enkelte medlemmers bidrag.

I udførelsesfasen skal vi administre-

re og lede projektet. Det er også her 

tingene let kan gå alvorligt galt. Det 

kræver, at vi monitorerer projektets ud-

vikling og tilpasser det til forandringer i 

vilkårene. Holder vi vores tidsplan? Kan 

vi dække vore udgifter? Hvordan klarer 

vi stress? (Et meget vigtigt spørgsmål). 

Hvordan minimerer vi risici? Et meget 

vigtigt spørgsmål i udførelsesfasen så-

vel som i andre faser er: Fejrer vi nok? 

Er vi stadig i gang med at virkelig-

gøre den oprindelige drøm eller har vi 

haft så travlt, at vi uden at bemærke det 
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er gået i en helt anden retning? Vellyk-

ket ledelse omfatter ofte omhyggelig 

styring af tid, ressourcer og stress. At 

holde retningen og virkeliggøre drøm-

men og alle dens delmål omfatter nøje 

koordination af mange menneskers ar-

bejde, både af dem som får løn og dem, 

som arbejder frivilligt. At opnå en sådan 

ledelse og administration kan kræve 

mere end overblik, nemlig metodisk 

monitorering, supervision eller over-

vågning. Den slags forbinder vi normalt 

med at nogen har „magt over“ andre, 

hvor de, som monitorerer ender med at 

gøre det meste af arbejdet. Dragedrøm-

ning er anderledes og tro mod at skabe 

en vind-vind-situation. Alle i organi-

sationen bliver monitoreret og de, der 

udfører traditionelle ledelsesfunktioner 

kan meget vel monitoreres af dem, som 

også gør rent! 

For at sikre, at projektet holder sig på 

sporet, når delmålene og tilsidst gør 

jeres kollektive drømme virkelige, får I 

brug for værktøj til at overvåge projek-

tets fremgang.  Det værktøj som beskri-

ves her er en demokratisk proces, som 

for større projekter afvikles ugentligt. 

Den som superviserer og den som su-

perviseres aftaler et møde på passende 

tid og sted, hvor den som tager rollen 

som supervisor stiller 12 spørgsmål 

og derved gennemgår opgaverne på 

Karabirrdt‘en.  

1.  Hvad håbede du at opnå siden sidst 

vi mødtes til supervision (sidste uge, 

sidste måned)? Har du opnået det? Hvis 

ja – fejrede du det og udfyldte feltet på 

Karabirrdten? 

2. Hvad håber du at færdiggøre frem til 

næste gang vi mødes til supervision?  Er 

det noget som bidrager til at virkelig-

gøre den overordnede drøm? Overvej 

12 Spørgsmål til supervision
Hvordan man sikrer at projektet holder sig på sporet. 

alternativer hvis det er nødvendigt.

3. Hvem skal involveres? Hvem har inte-

resser i disse aktiviteter?

4. Hvordan vil du involvere de, som skal 

involveres?

5. Hvilke ressourcer - fysiske, financielle, 

åndelige, metale eller følelsesmæssige 

– behøver du for at løse disse opgaver? 

6. Hvordan kan du bedst få adgang til 

disse ressourcer? Hvordan vil du udføre 

arbejdet? Hvilke processer er bedst til 

denne del af projektet?

7. Hvornår skal dette arbejde være fær-

digt? Hvornår vil du begynde på det? 

8. Hvordan kan du eventuelt komme til 

at sabotere, distrahere eller forhindre 

dig selv i at opnå de mål du har sat dig?

9. Hvordan kan du bedst modstå disse 

fristelser? Hvilken støtte behøver du? 

Hvor og til hvem skal arbejdet leveres? 

Hvor kan du bedst gøre arbejdet? 

10. Ved den næste opfølgning stiller 

man disse 3 spørgsmål: 

11. Førte svarene på supervisions-

spørgsmålene til, at du opnåede det du 

havde håbet? Fejrede du det? Hvordan?

12. Bidrager din løsning af opgaven til 

målene i forhold til verden omkring dig, 

til styrkelse af fællesskabet og til de in-

volverede personer, såvel interessenter 

som deltagere? Hvordan blev det kom-

munikeret og fejret?

13. Afslut hvert møde med: Hvor og 

hvornår kan vi mødes igen? Hvordan 

har du det nu? Er der noget du ønsker 

at tilføje? 
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//  Vi anbefaler stærkt at 25% af ener-

gien og omkostningerne i dragedrøm-

ningsprojekter (herunder dragedrøm-

ningskurser) skal gå til fejringen!

I dragedrømning er fejringen en del 

af den indadvente reflektion. I drage-

drømning drejer fejring sig ikke så me-

get om rigeligt forbrug af alkohol men 

mere om taknemmelighed og aner-

kendelse af anstrengelser. Det handler 

mere om at se andre mennesker i al de-

res skønhed og storhed og på samme 

tid at se deres sårbarhed og sårethed. 

Det hander om at se hele mennesket i 

andre og sig selv og at forlige sig med 

det, og det handler om at anerkende alt 

i projektet som gik godt og alt det som 

ikke gik så godt. Fejring er også en vig-

FEJRING
Det som adskiller Dragedrømning fra mange andre projektstyrings-

værktøj er dens betoning af fejringen. Fejring er ikke bare en lystig 

udadvendt aktivitet, men også iagttagelse, refleksion, taknemmelig-

hed og anerkendelse. 

tig proces der igen forbinder projektet 

med den oprindelige drøm. Det er en 

måde at undersøge hvordan det projekt 

vi virkeliggør giver mening til vore liv. 

Det er i fejringen at vi igen bliver per-

sonlige. 

Det betyder at anerkende den indivi-

duelle person, projektgruppen og også 

– som i alle dragedrømningsprojekter – 

jorden selv. I fejringen ser finder vi de 

tre mål for dragedrømning: I tjeneste 

for jorden lærer vi at fejre det samspil vi 

indgår i, når vi skaber et projekt. Vi ser, 

at sorg er et spejlbillede af kærlighed. Vi 

sørger kun over det vi elsker. Så længe 

vi stærkt kan føle det som sker omkring 

os, kan vi engagere os på lidenskabelig, 

modig og frugtbar måde.
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Også fælleskabsbygningen næres af 

fejringen. Fælleskabet er et sikkert rum, 

hvor følelser kan deles. Den vestlige kul-

tur har ganske vist lært os, ikke at vise 

vore følelser og til at afvise negative 

følelser. Men  på den måde kommer vi 

til at undertrykke de positive følelser 

sammen med de negative. Vi er bange 

for at vise vort sande selv, vore skygger 

såvel som vort lys og træder i stedet 

ind i en følelsesmæssig gråzone. Dra-

gedrømning leder os til at erkende, at 

vi alle er ét, at vi forbundet med hinan-

den og med alt hvad der sker omkring 

os. Vi erkender at vi kan gøre andre en 

tjeneste ved at udtrykke noget, som de 

måske også føler, og vi kan faktisk også 

bidrage til dybden og ægtheden af vort 

projekt.

Fejringen styrker også den personlige 

udvikling og giver os lejlighed til at træ-

de lidt tilbage fra det stress, som pro-

jekter kan medføre i hverdagen. Vi ser 

på, hvad vi har lært, hvilke nye færdig-

heder vi har tilegnet os, hvor vi er trådt 

uden for vores komfortzone og de Aha-

øjeblikke vi har oplevet. Fejringen er 

også den fase, hvor vi ærer de gaver og 

færdigheder som hver enkelt af os har 

modtaget i projektets mange processer. 

I fejringen bliver vi bevidste om hvordan 

projektet har bragt os nye indsigter og 

givet os en ændret måde at opfatte ver-

den på, som igen fører til nye drømme, 

så processen kan begynde påny. 

Vi anbefaler at I begynder med fe-

jring, når I mødes til dragedrømning. 

Stil jer selv de skabende spørgsmål: 

„Hvordan kan vi samle mennesker på en 

måde, som er sjov, vækker deres nys-

gerrighed og motiverer dem til at tage 

del i det som sker omkring dem?“  - og: 

„Hvordan kan vi skabe et rum der nærer 

de involverede, understøtter deres for-

bindelser med hinanden og lader dem 

se at vi alle er del af det, som sker om-

kring os? - og: „Hvordan kan vi løfte fe-

jringen fra det trivielle og invitere til et 

rigere fællesskab?“

Vi anbefaler at jeres projekt opretter 

en fejringsgruppe som sikrer at I fejrer 

gennem hele projektet, også som led i 

hver enkelt kvadrant). Fejring gennem 

projektet kan omfatte historiefortælling, 

Hold legen i live!

dans, sang, ceremonier og selvfølgelig, 

god mad. 

At lære mestring
Når projektet ender

Fejringsfasen vokser ud fra tileg-

nelsen af nye færdigheder til og med 

læringen af mesterskab,. At skabe en 

karabirrdt, danse med vore drager og 

gøre vore drømme til virkelighed kræ-

ver af alle, at de lærer nye færdigheder, 

træder ud af deres komfortzoner og 

opdager at de er mere end de tror, de 

er. Færdighederne skal opdages, aner-

kendes og accepteres. Hver person som 

har bidraget, skal takkes. Glem aldrig at 

lave en større fejring, når udførelsen af 

projektet er slut. Det først efter denne 

fejring at projektets resultater for alvor 

er sat fri i verden, så kredsen er sluttet 

og processen kan begynde påny. Det 

sidste led i fejringen er analysen af de 

transformerende resultater. Det omfat-

ter de følgende opgaver:

For det første, nu hvor projektet er 

ved at slutte, hvad ville vi ændre, hvis 

vi skulle gøre det om? Dette giver den 

læring, som fører til personlig udvikling. 

For det andet, hvad har vi haft glæde af 

i dette projekt, som vi vil bygge ind i nye 

projekter i fremtiden? Endelig, på hvil-

ke måder har projektet ført til personlig 

udvikling, styrkelse af vore fællesskaber 

og bidraget til den evige udfoldelse af 

alt liv? 

Verden er blevet udpint og har på 

flere måder nået grænser for hvad den 

kan give. På den baggrund sigter drage-

drømning mod at gøre verden til et be-

dre sted end den var da vi kom hertil. At 

gøre rent og gøre rummet endnu mere 

rede til nye projekter er en del af fejrin-

gen af ethvert dragedrømningsprojekt. 
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Lige som vi kan have forhold til individer kan vi have forhold til en gruppe. Kvali-

teten af dette forhold afhænger af vores kommunikation: Hvordan vi fodrer 

den drage som gruppen også repræsenterer. Hver gruppe har sine 

svagheder og interpersonelle skygger, som skal håndteres. 

Gruppedannelse har fire faser: 

1.  I begyndelsen når mennesker mødes og grup-

pen er ny, viser deltagerne i deres nye begejstring 

kun det de tror, er acceptabelt og styrkende for 

projektet.

2. Den anden fase begynder når skyggerne bli-

ver synlige. Motivationen falder og projektet 

går ind i en mere kaotisk fase. Her kan grup-

pens deltagere forvilde sig ind i vind-tab-spil 

og give hinanden skylden. Grupper vil også ofte 

vende sig til nogen, som de anser for at være leder 

og presse på for at vedkommende skal lede gruppen 

ud af kaos. Hvis „lederen“ afviser dette, får vedkommende 

ofte skylden af gruppen, som derefter forsøger at finde en anden 

der kan lede dem ud af kaos. I denne dynamik risikerer gruppen at skabe 

hierarkier, som svækker følelsen af fælleskab. For at befri sig for det ubehag de føler, 

kan medlemmer forsøge at fikse, helbrede eller omvende dem, som de anser for 

grunden til ubehaget.

Bevidsthed om følelser i gruppen
Gruppedannelsens fire faser

3. Hvis gruppen klarer at danse med denne drage af ubehag og holde de spørgsmål 

som er opstået i den anden fase, kan der opstå en tid med en vis stilhed. I denne 

stilhed kan vi besinde os på at vi alle har skygger og sårethed, og 

det kan bringe os videre, så vi lægger det dømmende bag os.

4. Når vi er kommet så vidt træder vi ind i den fjer-

de fase: Denne fase udfolder sig af vores evne til at 

deltage og observere på samme tid og bærer os 

imod et ægte fælleskab. Det er ofte en dybt he-

lende proces, så den skal fejres!

Lad jer ikke slå ud uanset, hvilken fase I er i. Det 

er altsammen helt normalt. For at undersøge 

hvilken fase man er i, kan gruppen lave check-in 

med en indre vejrrapport. Det giver et godt in-

dtryk af følelserne i gruppen. Man kan også læse, 

gå på kurser, lære og afprøve andre metoder. Opsøg 

for eksemplel bøger af M. Scott Peck, der skriver om fæl-

leskabsdannelse og „Deep Ecology“ af Joanna Macy. Proces-

ser kan omfatte bevægelser og kreative aktiviteter og selvfølgelig 

stilhed. En glimrende lejlighed til at bruge Pinakarri! 
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te dem. En tilstrækkelig læretid vil sikre 

at projektets historie ikke går tabt, når 

stifterne forlader det. 

At du finder en afløser betyder ikke 

nødvendigvis at du forlader projektet 

helt. Derimod skaber det en dyb op-

levelse af frihed. Projektet vil overleve, 

også selv om du må træde tilbage af 

helbredsgrunde. At indse at projektet 

kan og skal leve uden dig, vil også tilby-

de en dyb erkendelse af ydmyghed. 

Planlægning af afløsning
Gør dig klar til at blive afløst

Alle vil før eller siden forlade deres pro-

jekter. Vil projektet overleve at du forla-

der det? Det er nødvendigt at planlæg-

ge sin afløsning for at sikre at projekter 

ikke forliser fordi de oprindelige ildsjæle 

brænder ud, flytter til noget andet eller 

skifter interesser. I reglen sker det først 

ved afslutningen af et projekt. I drage-

drømning er det er det vigtigt at man 

finder en afløser som kan bære projek-

tet mindst lige så godt som en selv og 

at man gør det, mens ens begejstring 

for projektet er størst, ikke når den er 

mindst. Hvis man venter til afslutningen 

kan det medføre at projektet mislykkes 

og man selv bliver som en vampyr der 

leder efter nyt blod. 

Hvordan finder du dine mulige aflø-

sere? De kommer sandsynligvis fra dit 

drømmehold, dem som støtter dig i 

at virkeliggøre drømmen. De kan have 

brug for at lære nye færdigheder og 

dermed vejledning eller træning. Også 

de vil behøve et drømmehold til at støt-

Den 11. Time – En Hopi ældstes profeti

     »I har fortalt folket at det er den ellevte time.    
Nu må I gå tilbage og fortælle folket at dette er timen. 

Der er ting at tænke på: 
Hvor bor du? Hvad er du i gang med? Hvordan er dine forhold til andre mennesker? 

Er du i de rette forhold?
Kend din have. 

Det er tid at du siger din sandhed.  
Vær gode ved hinaden.

Og led ikke uden for dig selv efter en leder.
Dette kunne være et godt tidspunkt.

Der er en flod nu, der strømmer meget hurtigt.
Den er så stor og strømmer så stærkt at mange vil blive bange.

De vil forsøge at holde sig på bredden.
De vil føle at de bliver revet i stykker og de vil lide meget.

Vid, at floden har sit mål.
De gamle siger, vi må give slip på bredden, støde fra og komme ud midt i floden,

holde øjnene åbne og hovedet over vandet.
Og jeg siger, se hvem der er med dig der i floden og glæd dig over det. 

På denne tid i historien skal vi ikke tage noget personligt.
Mindst af alt os selv.

For i det øjeblik vil gør det, går vores åndelig vækst og vandring i stå.
Den ensomme ulvs tid er forbi.

Find sammen!
Fjern ordet kamp fra din holdning og dit ordforråd.

Alt hvad vi gør nu må gøres som en fejring og på en hellig måde. 
Vi er de mennesker, vi har ventet på! «
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