
Flaskepost til dig fra Polynesien – februar 2022 
 

Kære ven af Polynesien – Levefællesskab & Inspirationscenter 

Nu Levefælleskab OG Inspirationscenter 

2022 bliver ekspansionens og manifestationens år her i vores lille ørige på Midtsjælland. 

Tiden er kommet, hvor vi tydeligt vil signalere ud, at det er krop og ånd samlet i hjertet, der guider os, og 

ikke intellektet – der har styret de sidste par tusind år. 

 

 
 

Efter to stærke visionsmåneder i december og januar, er vi nu klar til at melde version 2.0 af vores 

fællesskab ud til jer: 

Praksis er nu, at vi ikke kun bor sammen, men også deler meget af vores liv med hinanden. Fremover vil en 

stor del af os have vores arbejdsplads her som selvstændige. Sammen i fællesskabet, men også hver 

virksomhedsejer, vil gerne fremover stå for mangeartede arrangementet i vores to samlingsrum og i vores 

kommende store sal. Vi ønsker ikke at være en isoleret ø, men også at samspille med og være 

inspirationsscenter for mennesker udenfor Polynesien. Derfor hedder vi nu: Polynesien – Levefællesskab & 

Inspirationscenter. 

 

Vi bliver et nyt lille mikrosamfund. Hvis du ønsker at blive en del af vores fællesskab, er der nu tre 

muligheder. 

1. Bliv indbygger, køb en ø, få bygget en bolig, ej en del af fællesbygningerne og bliv vores nye bofælle 

2. Bliv medlem af Indercirklen, vær med i mange fælles aktiviteter og føl dig fast tilknyttet 

fællesskabet 

3. Bliv medlem af Ydercirklen, bliv inspireret, få info og invitation til de to årlige store årstidsfejringer. 



Læs mere nederst i flaskeposten og på polynesienbo.dk 

 

Vores logo & værdigrundlag 

  

 

Vores logo er optimeret og indeholder seks nøgleord, der udtrykker vores værdigrundlag: 

Vi bygger fællesskabet på ligevægt mellem Ånd og Krop, Væren og Handling. Når vi har Bevidsthed om at 

holde ligevægten sker en Transformation ind i et liv i lykke og lethed. 

Vi ønsker balance mellem at være alene og være sammen. Et autentisk, varmt, åbent og ærligt fællesskab, 

hvor hver især tager ansvar for egne følelser. Læs meget mere HER 

 

Udpluk af fælles arrangementer siden sidste flaskepost: 

Vintersolhvervsfejring 

Vi har etableret vores Ceremoniplads, og indviede den med første fejring af Vintersolhverv – naturens 

nytårsaften. Det blev en både smuk, dyb, festlig og stærk aften Se mere om vores årstidsfejringer HER 

 

Vedhæftet denne flaskepost er en særskilt invitation til Fejring af Forårsjævndøgn, for jer der ønsker at 

være med i Indercirklen. 



 
 

Den traditionelle Nytårsaften … 

… fejrede vi 14 mænd og kvinder i Møllen med sang, bevægelse og berøringsøvelser, taler, god mad, dans, 

dejlig drikkelse, ritualer, bål og spa. 

 

Til inspirationsaften udenfor Polynesien 

Vi tog 10 bofæller og fast tilknyttede sammen af sted til Hennings R. Jensens livgivende foredrag: ”Derfor 

skaber du dit eget liv – med baggrund i kvantefysikken” Vi sad i Den sorte Diamants store sal med 300 

andre nysgerrig, blandt andet en del yngre mænd. YES. Vi blev bekræftet på det, vi er overbeviste om – nu 

også forklaret enkelt og forståeligt gennem videnskaben. YES. Alt er eet – alt er energi – alt kan påvirkes. 

Bagefter tog vi på cafe og delte vores indtryk og erkendelser med hinanden. Læs mere HER 

 

To fælleslokaler 

 

Indtil den store sal på 112 m2 bliver bygget, afholder vi vores fælles samlinger, hygge og arrangementer i 

disse to lokaler 

 

Loungen i Møllen 

Et maskulint lokale der bruges til møder, hygge og fester med sofa, bibliotek, sangbøger, mødebord, 

storskærm, anlæg, thekøkken og toilet. Ved helt store arrangementer inddrages 1. og 2. salen af Møllen 

også. 

 

Oasen i Fælleshuset 

Et mere feminint rum, hvor vi samles til vores bevægelse- og bevidsthedsarrangementer samt skabende og 



kreative projekter. Her har vi masser af madrasser, yogamåtter, puder, diverse kunstnermaterialer, 

udklædning, stoffer en mas, projektor, kæmpelærred, anlæg. 

 

Kommende fællesdage/arrangementer 

Virkedage. Kom og være med en time eller hele dagen eller aften. Hver anden lørdag eller søndag. Se 

hvordan du kan deltage HER 

 

 

Her holder vi en hyggepause, som er en lige så vigtig del på virkedagene. 

Bevægelses- og bevidsthedsaftener. Kom og være med hver anden torsdag aften. 

Se hvordan du kan deltage HER  

Herreværelset. Hans Eriks mandegruppe hver 14. dag. Se mere HER 

 

Ubeboede øer til salg i det selvstændige ørige Polynesien 

NU SKER DET! 

 

Vi sætter nu vores 8 øer (grunde) inklusiv ejerandele af fællesbygningerne og jord officielt til salg 

Se meget mere HER 



 

Prøve-boning i Møllen 

 

To mænd har i december og januar prøvet at bo i vores levefælleskab ved at leje Møllens bolig i en uge. 

Hvis du overvejer at bygge og bo i Polynesien, har du mulighed for at prøve det af for en weekend, nogle 

hverdage eller en uge. Så kan både du/I (hvis I er et par) og vi fornemme hinanden og på et også dybere 

følelsesmæssigt grundlag mærke efter, om vi er et bofællematch. Læs mere om muligheden HER 

 

Medlemskab 

Indercirklen: 

Prøv og vær med en gang og mærk om vi er et match. Vores mål er IKKE at blive så mange som muligt, men 

at opbygge et fællesskab af mennesker, der ønsker den samme dybde, lethed, autenticitet, selvansvar og 

livsglæde i livet. 

 

 

 

(foto af fællesskab) 

Ydercirklen: 

 

 

 

 

Kender du til et menneske, der vil kunne mærke sig selv i vores værdigrundlag og som du ville berige ved at 

fortælle om vores fællesskab? Så må du gerne sende flaskeposten videre til ham/hende. 
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