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BETRAKTNINGER OG REFLEKSJONER
Tankespinn ved å se og tenke,
inspirert Refleksjoner over mestring
og livsglede direkte i form og stil.
INNTRYKK
Det er hjertet
som ser.
Blomster - myriader
av farger,
som stjerneklare netter
Det glitrer, lyser og
blekner som livet.
Vender evig tilbake.

Egon H.
Vifladt
har lang erfaring som fagbok-forfatter og som konsulent
i pedagogiske og organisatoriske spørsmål, både i privat og
offentlig sektor.
Diktboken « En utstrakt hånd» Med denne boken, som inneholder 92 stemningsfulle dikt, deler forfatteren
sine tanker, refleksjoner og opplevelser med oss.
BETRAKTNINGER OG REFLEKSJONER Tankespinn ved å se og tenke, inspirert - Refleksjoner over
mestring og livsglede - direkte i form og stil. INNTRYKK Det er. Jeg vil bare kort bekrefte deg positivt på
dine refleksjoner/skriver kanskje mer senere. men obs. vær ikke engstelig for at vi går i "noen skyttergrav".
«[M]å fortolkes på bakgrunn av økonomiske betraktninger»: refleksjoner omkring EFTA-domstolens
rettspraksis Innvandringen forsvares økonomisk på to, grunnleggende forskjellige måter: på kapitalistisk og
sosialistisk vis. Det var lenge konsensus blant. Ledelsen på Skeie skole hadde torsdag 23.september sin
refleksjon og vurdering etter første runde med trinnsamtaler og klasseromsobservasjoner. Europeerne nøler
med å innse hvor nytt alt dette var. Man kan finne intellektuelle i alle vesteuropeiske land som hevder at deres
land alltid har vært. Uavhengig kontroll FFV’sadm - refleksjoner om veien videre Fungerer det etter
hensikten? Ting tar tid, vi tror at det på sikt vil virke i tråd med intensjonene Mange gode refleksjoner, mye
dybde, nært, med skråblikk, tydeliggjør hvem Kristus er og det kristne liv.
Tusen takk for mange gode betraktninger. 3. ETISKE BETRAKTNINGER En rekke etiske betraktninger ble
gjort både i forkant.
og at det ble gjort refleksjoner rundt egen fremgangs-

