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O R G A N I S K   

T A N K E S M E D J A   

K L O K S K A P E R 

Vi pratar om de 5 Q:a , de finns beskrivna under varsin respektive ruta. Själva 

debatten sker under i kronologisk ordning. 

Presentation: 

TÄNKER OCH TYCKER MEST HELA TIDEN När, vilken behöver vi som mest, vilken ger 

oss mest stöd i livet, vilken tar oss snabbt framåt och vilken ”klokar” upp oss. 

Vi leker lite med att fördela dessa i %-satser med start på 20% vardera 

(20-20-20-20-20). Genom tankesmedjan går diskussionerna sig heta och vi kommer 

att följa upp med fördelningarna på de 5 kloka Q:na. 

Jag tycker och tänker mest hela tiden, översocial, filterlös näst intill plump 

men av många uppskattad som en genom ärlig sann person. Känd för att inte 

särskilja, vara nyfiken på det/ de annorlunda. Men numera väljer jag mer 

noggrant vilka som får gå in i den inre vänkretsen. Detta för att särskiljningen 

har gått allt som ofta från andra part som jag inte kränkt med att särskilja 

omvänt att de ger sig på mig.  

De fem Q:na möter jag upp med mina ”TEMA” klubbar, xx Verorna.  Nu i realtid har 

vi, jag och Sokrates startat upp 5 klubbar. 

1. TryffelVerorna en vinklubb med  medlemmar som är 100%-iga alfahonor, sedan 

har vi 

2. BokVerorna, där vi läser och diskuterar samhällsfrågor, 



3. AfterworkVerorna en klubb där vi varvar med att sitta framför brasan på 

Tegnérvägen hos oss till möten på lokal. Därtill har vi 

4. MandalaVerorna där vi sitter och skapar kreativa hinduiska mönster, sist ut 

nu senast uppstartade är  

5. Snitt&DrinkVerorna, Spa, snittar och drinkar allt efter säsong detta ihop med 

utflykter. 

-Många av ledande samtalen kring och i mina klubbar handlar om våra 

tillgängligheter king de fem Q:na 

KÄNNER ATT MIN URGAMLA SJÄL DRAR TILL SIG FLER OCH FLER ANDRA SJÄLAR SOM KOMMIT 

I INSIKT IOM ÅLDRANDET med åldrandet här och nu. Jag har alltid känt mig lite 

malplacerad med mina klokskapet och insikter. Jag har inte förstått mig på det 

ungdomliga leka av sig beteenden. Det omogna, det att slå runt och bara synas 

för synandes skull, ja vi pratar bla om kroglivet på 90-talet. Känt mig vis som 

en Uggla, ensam, mer att ingen såg det mer än att jag kunde vara udda. Nu kring 

50 känns jag rätt och mina väninnor känns som de kommit ikapp mig om än att jag 

har även en mycket gammal själ. Jag känner mig höjd och uppskattad, av min 

vänskara. De är ALLA utvalda, övriga som legat på någon form av ”dysfunktion” 

finns inte längre kring mig.  Många nya, väl utvalda. Några gamla är kvar, men 

ingen som tar, äter upp mig utan att fatta det. Det fanns ju tom en som inte 

bara satt som en bekväm passagerare utan denna satt även i baksätet utan att 

fatta det själv. Jag må vara hård, men jag har ett unikt eller unket liv, det 

jag som roddar och styr. Går jag tillbaka till slutgiltiga relationer, nej 

aldrig med hänvisning att problematiken ligger i personernas grundutförande och 

då är det lite låst. Bättre de hittar någon annan med andra förväntningar. Satt 

igår med en ny vännina som jag känt till i över 30år, har nu valt ut henne då 

det finns hel del Alfa och en mycket frigående höna. Hon har precis kommit själv 

i insikt och gjort sig av med en drös mindre bra vänskaper. När hon frågade mig 

hur jag ser på ordet generös visste jag. Du är min vän här och nu, vi fasar 

perfekt. Jag vet att det kommer komma fler då många kommit ikapp sig själva och 

mitt gamla jag. Jag föddes gammal i själen, inte att själen åldras men den 

samlar på sig mycket visdom genom sina resa. 


