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KAOS, ETIK & LIGEVÆRD
Oversigt:







Personlig ledelse i ”overlevelsesbanen” og stabiliserende udviklingskompetencer
Koordinerende KRYKKER i KAOS – og udviklingskompetence
Personlig ”implementering” / fodfæste i relation til teoretiske referencerammer, mentale
transformationskoncepter og organisatoriske strukturer
Mit ”langstrakte” CV
Patientrollen og sundhedsprofiler
Tidsfornemmelse & Integritet: Tidslommer (Kaos, orden og integritet)

PERSONLIG LEDELSE I ”OVERLEVELSESBANEN” OG
STABILISERENDE UDVIKLINGSKOMPETENCER
Hvad er kaos, etik og ligeværd?
De fleste af dem, der har ”underdrejede” livspositioner, bruger utrolig mange ressourcer på at
forholde sig til de fælles koordinerende strukturer i forhold til omgivelserne. For det er de
fælles koordinerende strukturer, der beskytter de personlige grænser og den individuelle
integritet i forhold til omgivelserne.

På den måde bliver de (vi), der har / har haft ”underdrejede” livspositioner, mange gange ret
bevidste om, i hvilken udstrækning de fælles koordinerende strukturer er baseret på
ligeværdige relationer mellem de parter, der skal ”spille sammen om” at få tingene til at
fungere.

Ulla Thorup Nielsen | http://fagogsamfund.utni.dk

1

PERSONLIG LEDELSE I ”OVERLEVELSESBANEN” | Ulla Thorup Nielsen

Nogen af os kan også opnå en hel del træning og erfaring i at vurdere de personlige fordomme
og illusioner, ”modparten” gør sig om os, andre mennesker og den måde verden fungerer på –
ud fra den måde de forvalter deres ståsted i relation til de fælles koordinerende strukturer.


Specialpædagogikken i etisk perspektiv:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/projekt/specialpaedagogikken-i-etisk-perspektivullatn.pdf



Udredning, definition og implementering af begrebet tilgængelighed CLH (1994-95):
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/clh-anbefaling-ullatn.pdf

Men andres personlige fordomme og illusioner kan vi nødvendigvis ikke gøre så meget ved, for
de problemer ”sidder ikke fast på” os selv. På den måde kommer mange af dem (os), der har
”underdrejede” livspositioner til at leve som ”slaver” af andres personlige fordomme og
illusioner – om både dem (os) selv, andre og den måde verden fungerer på.

Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/foucault.pdf
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KOORDINERENDE KRYKKER I KAOS – OG
UDVIKLINGSKOMPETENCE
Hvad er det fællessproglige omdrejningspunkt?
Jeg har et langt livs træning i at definere og beskrive de objektive koordinerende strukturer,
der stabiliserer den mellemmenneskelige integritet i kaotiske situationer.
Det giver mig blandt andet muligheden for at arbejde udviklingsorienteret med paradigmeskift,
samarbejds- og koordineringskoncepter og undervisning og læring indenfor de tværkulturelle
og tværfaglige felter.
Se uddybende beskrivelse: Udviklingskompetence:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/udviklingskompetence-ullatn.pdf

PERSONLIG ”IMPLEMENTERING” / FODFÆSTE I RELATION
TIL TEORETISKE REFERENCERAMMER, MENTALE
TRANSFORMATIONSKONCEPTER OG ORGANISATORISKE
STRUKTURER
Hvad er menneskelig realisme?
Jeg har et langt livs erfaring med at ”implementere” / definere mit eget ståsted i relation til
forskellige overordnede strukturer, teoretiske referencerammer og mentale
transformationskoncepter. Det er det livslod, der følger af at have en høj IQ /
bevidsthedsniveau.


Stabiliserende forankringsteknikker (Personlig ledelse ved omstillings- og
forandringsprocesser): http://utni.dk/dialogogopgave/pdf/UV-stabiliserendeforankringsteknikker.pdf



Personlig ledelse (1991 – 2014): http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/personligledelse-1991-2014-ullatn.pdf



Hvad er menneskelig realisme?: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/laering/hvad-ermenneskelig-realisme-ullatn.pdf



Kultursociologi – Etisk Ligestilling & Socialpsykologi (1987 – 2015):
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/laering/kultursociologi-etisk-ligestilling-ogsocialpsykologi-1987-2015-ullatn.pdf
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MIT ”LANGSTRAKTE” CV
Hvad er integritet?
Normalt er langstrakte CV’er ikke min kop te. Men jeg blev ”flosset ud i tovene” i nogle
amatørpsykologiske Scientology lignende personligt eksperimenterende
transformationskoncepter i ledighedssystemet, der bygger på den filosofi, at den måde
mennesker omstiller og erhvervsretter sig på arbejdsmarkedet, foregår ved at smide alt
uddannelse og faglighed i skraldespanden, og få skrællet langtidshukommelsen for alt
bagudrettet viden, for i stedet at blive ”genfødt” som en stereotyp, der udlever sin personlige
identitet på arbejdsmarkedet.
Sådan noget har ikke noget med ”normalmenneskelig” fornuft at gøre (Koordinerende krykker
& Fællessproglige referencer: Hjernens lagerstyring og hukommelses kapacitet:
http://fagogsamfund.utni.dk/fag/2015/05/koordinerende-krykker-faellessproglige-referencerhjernens-lagerstyring-og-hukommelses-kapacitet/).

Så jeg har været nødt til at ”spille filmen” bagudrettet, og rodfæste alt viden og alle
oplevelser, for at beskytte mig selv imod at blive smadret til menneskelig invalid. Nu er skaden
sket, og mit langstrakte CV er kommet for at blive, så jeg kan fremtidsbeskytte mig selv mod
flere overfladiske amatørpsykologiske eksperimenter.
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Og den med at gamble rundt med flere forskellige CV’er er heller ikke rigtigt noget for mig. På
mig virker det virker lettere skizofrent og psykologisk kompliceret (De ”gales” samfund?:
http://fagogsamfund.utni.dk/samfund/2012/03/de-gales-samfund/).
Det har kostet mig dyrt, at jeg har været nødt til at stå uden indkomst over flere perioder,
mens jeg har kæmpet for at rodfæste den personlige slagside, det giver at blive flosset ud i
det amatørpsykologisk eksperimenterende og varmluftige. Det er ikke OK og reelt, at man skal
være i stand til selv at rodfæste og fastholde det seriøse opgaverettede fokus i jobsøgningen i
perioder uden indkomst, for at undgå at tage permanent menneskelig skade af at blive udsat
for varmluftige amatørpsykologiske eksperimenter i ledighedssystemet.


Københavns kommunes jobcenter (2012 – 2014):
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/opgave/kbh-kom-jobcenter-2012-2014-ullatn.pdf



Anden aktør i ledighedssystemet (2009 – 2010):
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/opgave/anden-aktoer-i-ledighedssystemet-20092010-ullatn.pdf



Personlig chikane og psykisk vold i ledighedssystemet (2009 – 2014):
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/opgave/personlig-chikane-og-psykisk-voldledighedssystemet-2009-2014-ullatn.pdf

Selv hører jeg til de saglige og fornuftbaserede. Så jeg har det bedst med det mere saglige,
seriøse og opgaverettede. Sådan er jeg, og sådan fungerer det bedst for mig.

PATIENTROLLEN OG SUNDHEDSPROFILER
Hvad er personlige fordomme og dysfunktionelle roller?
Jeg har brugt en del år på at se om det kunne lade sig gøre at sætte en stopper for den
behandlingssjusk, der foregår indenfor det diabetiske behandlingsområde. Behandlingssjusk,
der blandt andet indebærer ulovlige adfærdspsykologiske forsøg og seksuelle overgreb.


Sundhedsprofiler & Videnskabsetik:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/fag/sundhedsprofiler-og-videnskabsetik-ullatn.pdf



Sundhedsprofil: Principiel aflivning af mennesker med diabetes 1:
http://utni.dk/dialogogopgave/pdf/Sundhedsprofil-Principiel-aflivning-af-menneskermed-diabetes-1.pdf



Adfærdspsykologiske forsøg og seksuelle overgreb som behandling af mennesker med
diabetes 1 (1989 –
2015):http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/opgave/adfaerdspsyklogiske-forsoeg-ogseksuelle-overgreb-som-behandling-af-mennesker-med-diabetes-1-1989-2015.pdf



Overgrebene mod mennesker med diabetes 1 (1989 – 2014):
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/opgave/overgrebene-mod-mennesker-med-diabetes1-1989-2014-ullatn.pdf
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TIDSFORNEMMELSE & INTEGRITET: TIDSLOMMER
Hvad er kaos, orden og integritet?
En hel roman – af tanker, oplevelser og refleksioner – siden – i går…
Tur med metro…
Højlydt samtale mellem parret – der skulle i biffen…
Ny film – har fået gode anmeldelser…
En tur i den lokale Netto…
Den ældre dame – fra sidste uge – var der også…
Den ugentlige indkøbsdag?
Aftensmaden…
Kartoflerne koger – nyhederne kører i baggrunden…
Spise – vasketøjet klarer sig selv…
Renskrive opgave – eller noget af den…
Ny knap i den grønne trøje…
Nål og tråd…
Fodbad – og halvdelen af en gammel krimi…
Havde set den før…
Søvnløs…
Tankerne fløj langfart…
Jagtede en helhed – i to brudstykker – uden oprindelse?
Vækkeuret – alt for tidligt…
Hul på kaffeposen…
Kost – til det værste…
Resten må vente…
Ingen kaffe – kun en hurtig skive brød – med ost…
Støvregn…
Glemte paraplyen…
I går…
En hel roman af tanker, oplevelser og refleksioner – gør i går – til længe siden…
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Ikke ret mange – skriver – deres roman…
Om tidslommen – siden i går…
Sikkert ikke ret mange – vil læse – flere millioner romaner om tidslommerne – siden i går…
Men tidslommerne – er der – alligevel…
Beskrevet – eller ubeskrevet…
Gør den du så – i går…
Til en fremmed…
En fremmed – du må genopdage – med nye øjne…
Nye øjne – der ser forvandlingen – efter en hel roman af tanker, oplevelser og refleksioner…
Siden – i går…
(Supplerende beskrivelser:
 Kaospilotens ABC: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/laering/kaospilotens-ABC-ullatn.pdf
 Relationskunst på ”formel”: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/laering/relationskunstpaa-formel-ullatn.pdf
 Koordinerende krykker & Fællessproglige referencer: Hjernens lagerstyring og
hukommelses kapacitet: http://fagogsamfund.utni.dk/fag/2015/05/koordinerendekrykker-faellessproglige-referencer-hjernens-lagerstyring-og-hukommelses-kapacitet/)
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