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Hvad skal vi snakke om? 
 

Det er jo vigtig at snakke sammen, hvis vi vil noget med hinanden. Men ind imellem går det galt. Så 

bliver snakken til noget, der forhindrer efterfølgende handlinger. 

 

Der er nogle mennesker, som snakker på den måde, at de fortæller, hvad de har været ude for. Så får 

man at vide, hvornår det var. Hvad der skete. Så sagde én noget. Og så sagde en anden noget. Og så 

gjorde man noget. Og det kom der noget ud af. Og så sagde man igen noget. Og én spurgte om no-

get. Og en anden svarede. Og så gik man en tur. Og man gik hen på en café. Og kaffen var virkelig 

god. Og bagefter var der en smuk solnedgang. Sådanne mennesker kan snakke i timevis. De synes 

selv, at det er hyggeligt. Baggrunden er, at de ikke selv er i gang med noget projekt. De flakker 

rundt. De kommenterer det, som andre gør - og det, som de bliver udsat for. Det er efter min opfat-

telse støjforurening. Og det eneste, jeg ønsker af sådanne mennesker, er, at de holder mund. 

 

Meget ofte sker det, at disse mennesker – og også andre – kommenterer det, som andre siger. Det 

kan for eksempel være, at en mor fortæller noget om, hvordan og hvorfor hun praktiserer en bestemt 

form for børneopdragelse. Hun har læst en masse om det. Og hun har afprøvet meget. Hun har gjort 

masser af erfaringer. Og hun har nogle udfordringer og problemer, som presser sig på. Og så er det, 

at en anden person – sandsynligvis af høflighed – blander sig og siger noget. Denne anden person 

har ikke læst en masse om emnet. Har ikke afprøvet noget. Har ikke gjort nogen erfaringer osv. 

Men kommer med nogle umiddelbare meninger, som i en vis sammenhæng måske er meget kloge, 

men som i moderens situation trækker samtalen over i noget overfladisk og irrelevant. Et andet ek-

sempel er alle de mennesker, som for tiden udtaler sig som eksperter om økologisk dyrkning, selv-

om de aldrig har haft jord under neglene. Samtalen bliver til en masse påstande og idéer, som igen 

er en slags støjforurening. Igen handler det om, at disse mennesker ikke er i gang med deres eget 

projekt. Og det eneste, jeg ønsker af sådanne mennesker, er, at de fortæller om noget, som de selv 

har erfaring med. 

 

Så er der mennesker, der fortæller om det urimelige, som de har været udsat for. Her er der to vari-

anter. Den ene går ud på at fortælle, hvordan de psykisk kan holde ud og magte det, så de kan beva-

re optimismen og klare det, som andre måske ikke magter. Den anden går ud på at udtrykke forar-

gelse og harme over, hvordan de bliver ydmyget, nedvurderet og tilsidesat. Snakken kan også hand-

le om, hvordan politikere, embedsmænd, sagsbehandlere, læger, psykiatere, lærere og pædagoger 

udfolder en undertrykkende magt. 

 

Så er der dem, der snakker om ting. Sidste nye bilmærke, computermærke, tøjmode mm. Eller de 

snakker om oplevelser: restaurant, vin, film, mm. Jeg har for eksempel været udsat for, at 4 perso-

ner fortalte om en film, de havde set – og hvor de gengav scener fra filmen. De må jo have et meget 

kedeligt liv, siden de er interesseret i sådan nogle skuespillere, der udfører og siger noget fra et ma-

nuskript.  

 

Hvis man tager børn, der endnu ikke er mentalt gået i stå, snakker de jo ikke på nogle af ovenståen-

de måder. Det gør man kun, hvis ens vilje og lyst er mere eller mindre fortrængt – og man er en 

slags tilskuer til livet. Voksne mennesker, der har frigjort sig fra undertrykkelsen, taler heller ikke 

sådan. De/vi snakker om det, som vi er i gang med. 

 

En raffineret form for undertrykkelse er de såkaldte møder, hvor man snakker ud fra en dagsorden. 

Her skal man fortrænge sin vilje, sin lyst og sine fantasier – og nøjes med at forholde sig til noget, 

som alle kan blive enige om. Det fungerer kun for nogle få, og der kommer som regel ikke noget ud 

af det. 
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En anden raffineret form for undertrykkelse er, at man fortrænger sit underlivs bevidsthed. Her er 

der en dyrisk vilje. En kraft. En magt. En aggressivitet. Men den har man haft dårlig erfaringer med. 

Årsagen er, at man har brugt den negativt til at kritisere magthaverne og systemet. Så mener man, at 

man i stedet skal være positiv. Hvis man snakker om det negative, fremme man det negative. Hvis 

man snakker om det positive, fremmer man det positive. Tror man. Men reelt har man amputeret 

ens egen vilje, så man mangler retning i livet. Man orienterer sig i stedet efter ens umiddelbare ly-

ster og følelser. 

 

Det konstruktive er, at man bruger sin viljes kraft målrettet. Det handler om at erkende sine erfarin-

ger og ståsted. At se det negative i samfundet, som man skal styre udenom. At se sprækker og mu-

ligheder. At vælge og prøve sig frem. At få flere erfaringer og blive klogere. Skabe nye sociale rela-

tioner. Realisere sine idéer. Og det er det, man så skal snakke om. Jeg er total ligeglad med, hvad 

andre mener om et eller andet emne eller samfundsfænomen. Jeg er meget interesseret i at vide, 

hvad vedkommende er i gang med, hvad han eller hun indtil nu har opnået, hvad de næste udfor-

dringer er, samt hvilken drøm, det er, at man forfølger. Her er der rigeligt at snakke om, så al tiden 

bliver brugt til sådan en snak. 

 

Der skal snakkes om det materielle og produktionsmæssige, og der skal snakkes om det sociale og 

kreative. Under normale og oprindelige forhold giver det to grupperelationer for henholdsvis ens 

primærgruppe og sekundærgruppen. Primærgruppen er ens kæreste, andre elskere, ens børn m.fl. 

Her bør alle vide alt om alle. Og det er vigtigt at fortælle alle i gruppen om alt, hvad man gør med 

andre i gruppen. Sekundærgruppen er landsbyfællesskabet, fællesskabet på egnen, organisationen 

som alle er med i osv. Her er det især de produktionsmæssige og sociale forhold, der skal snakkes 

om. 

 

Når det handler om at skabe nye relationer, er det vigtigt, at man først knytter sig til en sekundær-

gruppe. For eksempel flytter man til en egn, hvor man bosætter sig. Eller man flytter i et slags ar-

bejdskollektiv. I denne gruppe er det så, at man finder en kæreste og udvikler det til en primærgrup-

pe. Hvis man allerede er i et parforhold, kan man godt som par tilslutte sig en sekundærgruppe. Men 

det mest sandsynlige er, at parforholdet så ændrer sig. Ikke at det nødvendigvis ophører, men dog 

ændrer sig. 

 

I vores samfund er der en opdragelse og uddannelse, hvor man lærer at beherske én beskæftigelse i 

et samspil med andre mennesker, som så udfører noget andet. Der er en arbejdsfordeling. Og den er 

tilpasset det eksisterende arbejdsmarked, som igen er tilpasset den internationale arbejdsdeling, 

hvor de fattigste på jorden aflevere råvarer og fødevare til os i Vesten. Når og hvis man vil træde ud 

af denne relation og skabe et alternativ, er det ikke nok kun at snakke om, hvad man hver især er i 

gang med. Man skal også lære noget. Men skal blive dygtig til det, som man gør. Det vil normalt 

tage mindst 3-4 år at blive god til noget. Og det skal man snakke om. Og udveksle erfaringer, så 

man ikke behøver gøre alle fejlene selv. 

 

Der er mange, der tror, at penge har en magisk kraft. Og de snakker om at lave andelsprojekter, 

hvor man skyder penge ind i et projekt. Andre taler om at lave lokal valuta – og tror, at det vil med-

føre mere lokal aktivitet. Men det er en kapitalistisk tankegang. De reelle forandringer begynder 

med, at nogen laver grønsager, andre istandsætter huse, nogle laver frugt, nogle laver ost, nogle syr 

tøj osv.  

 

Frigørelse 

Hvis man har egen virksomhed, kan man udvikle den i en retning, hvor man skifter fra at være en 

del af kapitalismen til at være en del af et lokalt fællesskab. Lønmodtagere kan også skifte fra et 

lønarbejde til at være med i sådan en virksomhed eller i fællesskab med andre lave sådan en virk-

somhed. Man kan også finde halvdagsarbejde eller sørge for i perioder at være arbejdsløs og så del-
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tage i en personlig omstilling, hvor man uddanner sig selv og hinanden til at arbejde i et lokalområ-

de, hvor man på egnen har en slags bytteøkonomi. Undervejs i sådan en omstilling er der brug for at 

snakke meget med andre, der også er undervejs.  

 

Bevidstheden i det vestlige samfundssystem er delt op i en arbejdsbevidsthed og en familiebevidst-

hed. Nogle tror, at de to bevidstheder ikke har noget med hinanden at gøre. Man tror, at man kan 

forandre arbejdsbevidstheden uden at ændre familiebevidstheden. Det kan man ikke. Det økonomi-

ske system og det seksuelle familiemønster er to sider af samme bevidsthed. Kapitalismen og kerne-

familien opstod samtidig.  

 

Når man går i gang med at ændre det arbejdsmæssige, skal man også fokusere på kærlighed og 

børn. Især det sidste er meget vigtigt. Det nytter ikke, at en mand har en bil og smartphone, så han 

kan komme rundt og deltage i opbygningsprojekter. Hans bil skal primært bruges til, at alle børn i 

projekterne kan komme i børnehave og skole. Og enlige mødre med børn skal have en særlig priori-

tet i forhold til at få et sted, hvor de kan bo. 

 

Man skal gøre sig klart, at livet består af faser. I hver fase har man en kæreste. I studie tiden har 

man en kæreste. Når man bor i byen og har fået arbejde, finder man en kæreste. Når man flytter til 

en anden egn, finder man en ny kæreste. Hvis man som par flytter ind i et større fællesskab, får man 

erotiske forhold til andre. Og efter nogen tid får man sikkert en ny kæreste osv. Halvdelen af ens 

bevidsthed er beskæftiget med erotik og seksualitet. Hvis man ikke snakker en masse om det, vil 

man have behov for at fantasere lige så meget.  

 

En progressiv alternativ bevægelse skal kombinere arbejdsfællesskab med erotisk fællesskab. Der 

skal være frokoster og middage, hvor man har god til at hygge sig med hinanden. Der skal være 

fridage, hvor man går ture sammen. Der skal være fester, hvor man drikker te og æblemost og er 

ædru, men hvor man danser og synger sammen. 

 

Et menneske kan polarisere bevidstheden og have et jeg i den ene side og en kæreste i den anden 

side. Og så er det altid kæresten, der dukker op i denne sides bevidsthed – indtil man bliver skilt og 

får en anden kæreste. Men så kan man også samle bevidstheden, så man oplever sig som hel. Her 

oplever man ikke kæresten. Men man oplever sig selv i forhold til det fællesskab, som man er med 

i. Her skifter man rundt mellem forskellige bevidstheder. Nogle gange oplever man et vi. Andre 

gange et jeg. Nogle gange et jeg i forhold til de andre. Andre gange en oplevelse af fællesskabets 

udvikling. Nogle gange får man følelser af samhørighed og ansvar. Andre gange får følelser af ero-

tik og sex. Og går det, som det plejer, får man lyst til at have sex med en anden end sin kæreste. Når 

det sker, skal man fortælle kæresten det. Og kæresten skal acceptere, at man har sex med denne 

anden person. Ellers ødelægger man sin bevidsthed og sine kærlige relationer. Her er der rigtig me-

get at snakke om. 

 

Arbejdsdeling 

Når man tilslutter sig et lokalt område med lokal produktion og bytteøkonomi, er der brug for en ny 

arbejdsdeling. Alle skal indstille sig på, at de nye jobs er meget forskellige fra det, som man kender 

på kapitalismes arbejdsmarked. Og det vil sandsynligvis tage 3-4 år eller mere, inden man er god til 

det nye. Man skal også gøre sig klart, at arbejdsområderne nu både handler om arbejdsliv og fami-

lieliv, idet de nu udgør et samlet hele. Den internationale arbejdsdeling, hvor vi sidder og trykker på 

nogle taster og kigger på en skærm, mens de fattigste arbejder i minerne og på markerne, hvorefter 

de sender det alt sammen op til os – går ikke længere. Vi skal i overvejende grad selv producere det, 

vi har brug for. Der er meget at snakke om for at dygtiggøre os. 
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Sundhed 

Jeg kan næsten ikke komme nogen steder, uden at folk snakker om, hvilke kropsøvelser jeg bør 

foretage, - hvilken spirituel aktivitet, jeg bør praktisere, - og hvilke kosttilskud, enzymer og vitami-

ner, jeg bør indtage. Og så fortæller de om alle mulige helbredelsesmetoder, terapier og behandlin-

ger, jeg bør underkaste mig. Samtidig spiser de en elendig kost, der gør dem syge. Og der bliver 

flere og flere syge hvert år. Og folk får flere og flere sygdomme. Hvis de endelig får nogle gode 

råvarer, laver de noget mad, hvor alle de gode stoffer skylles ud i vasken og brændes af under tilbe-

redningen. Vi skal lære at producere fødevarer, der gør os alle sammen raske. Og vi skal lære at 

lave mad, så vi får alle de gode stoffer i os. Det er også noget, vi skal snakke om. 

 

Erfaringer og visioner 

Der er i vores nuværende samfund en bevidsthedsspaltning mellem vores kropslige udfoldelse og 

vores tanker. Det medfører, at ”normale mennesker” ikke er i stand til at forbinde erfaringer med 

visioner. Og i alle de ”alternative” projekter, som jeg kender, sidder folk i grupper og visualiserer 

om fremtiden, uden at de på noget tidspunkt inddrager deres egen fortid, erfaringer, evner mm. Det 

medfører, at man formulerer en masse idéer, som alle så skal tilslutte sig. Og så tror man, at menne-

sker er en slags robotter, der bare skal programmeres rigtigt, og så kan de straks udføre det, som 

man har besluttet. Disse visions-snakke bør standse. Det er meget mere progressivt at snakke om 

det enkelte menneske. Hvad har jeg gjort de sidste par år? Hvad har jeg lært? Hvad kan jeg nu? 

Hvad magter jeg? Hvilke sociale relationer har jeg? Hvilke praktiske og økonomiske muligheder 

har jeg? Hvad er mine stærke sider? Hvad er mine svage? Hvem har jeg behov for at samarbejde 

med? Hvad kan jeg bidrage med? Hvilken hjælp har jeg brug for? Men også: Hvem kan jeg lide at 

være sammen med? Hem tænder jeg på? Hvem har jeg lyst til at hjælpe? 

 

Udfordringen går ud på at forene erfaringer med visioner. Når man først har sluppet bevidstheds-

spaltningen er det ligetil og selvfølgeligt. Men indtil det er sket, skal man bevidst styre sin snak. 

Man skal arbejde sig frem til en kropsfunderet bevidsthed med et aktivt handlende jeg. 

 

Kollektiv bevidsthed 

Med den kapitalistiske splittede bevidsthed er egoisme og fællesskab modsætninger. Men når man 

først har fået en kollektiv bevidsthed, betyder en styrkelse af jeg’et også en styrkelse af fællesska-

bet. Vi skal ikke blive enige. Vi skal koordinere os med hinanden. Og det kræver, at vi snakker 

sammen.  

 

Tommy Falkeøje 

16/9-2016 

 


