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»...om middagen - når alt er dysset i søvn af varmen. 

                                           Så bliver verden gennemsigtig. Som en flod, forstår du? 

           - Man kan se helt ned til bunden... 

                                              der ligger andre tider, dér nede på bunden.«
                                                                                                                                               Michael Ende: »Momo«

 

»Tid til nærvær« er et frirum til inspiration og fordybelse. Et rum, der tillader 

vigtige spørgsmål i tilværelsen at afklares og modnes. Hvad de forskellige  

historier vækker i dig, kan ikke forudses. Hvordan du oplever historierne,  

kan meget vel afhænge af din sindsstemning, din situation, og hvor du  

befinder dig i dit liv. Men mest af alt er det din åbenhed for at lade sindet  

stilne og tillade historierne at folde sig ud, der afgør hvad bogen bringer dig.
 

Et besøg i bogen kan være den daglige blå time til stille eftertænksomhed 

- som en anledning til en meditativ stund eller en uventet udfordring. Lad  

historierne flyde igennem dig, når du i løbet af dagen pludselig har rum til 

at »lave ingenting«. Der skal ikke tænkes eller analyseres, snarere sanses  

og reflekteres.
 

»Tid til Nærvær« tager dig med på en opdagelsesrejse i billeder og historier, 

i tanker og følelser ind i en legende verden af fantasi, visdom og barnlig  

undren.
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Hvis du var en lerkrukke
                       - hvordan villeduså se ud?

                                  Hvem er jeg?!  Det mest stillede spørgsmål i menneskets underbevidsthed.        Alt søger mod svaret!

Det er så smukt at sige: Jeg fik lov af mine omgivelser til at være mig. Du må godt være 

dig, og jo, jeg kan lide dig! Nej, det er for meget, kan du virkelig lide den særegne 

brænding? Ja, jeg kan, og vi har en særegen brænding alle sammen.  Pointen i 

livet er at komme frem til den. Ganske som en krukke, der bliver  formet og får 

sin brænding. Det var nu ham, det var nu hende. Det har taget et langt liv at nå  

dertil, men den har fået den form, som den nu har...  Du tillod mit liv at danne 

sin sAErEgnE brAEnding. Det er for mig det mirakuløse, som går hinsides 

kemien. At hvert menneske er noget specielt. Hvert menneske er 

noget unikt, hvert mennesker noget sjæleligt ejendommeligt...  

Og hvis du vil sige, det hele er kemi, så vil jeg sige: Jamen så 

mangler du at forklare, hvorfor jeg blev mig... Vi sejler med 

forseglede ordrer her i livet, og ganske langsomt finder 

vi ud af, hvad der er vores bestemmelse. Der er 

nogle grundtoner, som hele tiden er dig, 

som bestemmer dit liv.

Citat: Jakob Kvist fra »Møllehave: et liv har fem akter«



»Mig« og »du« -  en absurditet, en illusion om det tilsyneladende afskærmede individualistiske individ.                     Når perspektivet skifter til at iagttage en elektron, skifter vi frekvens - det gør elektronen også.

Hvis du synes, at du hele tiden bliver 
distraheret til at være en anden - så husk 
at hele verden går og venter på, at... 

du Er dig!

»Jeg tror 
nok, at hvis 

jeg var gået 
dybt nok på et 

tidspunkt, så havde 
jeg ikke syntes, at jeg 

var værdig til at være her. 
Jeg spillede en helt anden 

rolle end hvad, der er mig« 

... siger en kvinde, der har levet væsentlig længere 

med kræft, end det var ventet.

 »Det var en bestemt oplevelse, der fik mig til 
at dykke ned i selve retten til at leve. En stemme 

i mig sagde, hvordan kan du tro, at du kan blive 
rask, hvis du ikke selv synes, at du fortjener at leve?« 

Citat: Mette Kold Jensen fra »Døden er ikke en fiasko her i livet«



De forspildte muligheder!

...alt det du ikke fik taget 

dig tid til at 

smage på 
Er der noget af det, som du
alligevel stadig kan nå? 

En let sitren i din krop... må lige have den sidste puls med. Jo, den er også i lysken, dit ben er tungt.

Livet er som en is. 

Hvis du ikke spiser den, 

smelter den ned over 

fingrene på dig.

...og ikke nok med at 

du ikke får den spist, 

den volder dig også 

en masse besvær. 



når...

Det er godt at have mål i livet...

- men husk 
det er aldrig fremtiden, 
der gør dig lykkelig...!

Når jeg får et bedre job, så...
Når jeg tjener flere penge, så...
Når jeg bare lige... så ...
Når...  så....
Når... så...

...så hvad?

hvis og hvis og...

Det er trygt og beroligende at tro på noget større.                      Hvordan er det at leve det?



Se hele din dag for dig.
Hvad er dit næste skridt? 

Gør dét og kun det...
et skridt ad gangen.

Og husk ind imellem 
- dit åndedrag.

Og sådan skal det være.«

Jeg havde besluttet, at jeg godt kunne nå at skrive eksamensopgave på trods af barsel.              Tankerne var ved opgaven samtidig med, at jeg brugte en masse tid på amning, puslen, hyggen.
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          ens han rykkede frem  

på den måde – foran ham lå den 

snavsede gade og bag ham den rene 

– tænkte han ofte store tanker. 

               en det var tanker uden 

ord, tanker, der var lige så svære at  

udtrykke, som det at beskrive en  

bestemt duft, man lige netop mindes, 

eller en farve man har drømt om.  

Når det var blevet fyraften, og han 

sad hos Momo, forklarede han hende 

sine tanker. Og eftersom hun lyttede 

på sine særlige måde, fik han tungen 

på gled og fandt de rette ord...

 

          an skal aldrig tænke på  

hele gaden på én gang, forstår du?  

Man skal kun tænke på næste skridt,  

på næste åndedrag, på næste feje-

strøg. Hele tiden kun på det næste... 

Så får man glæde af det; det er 

vigtigt; så gør man sit arbejde godt.  

Citat: Michael Ende fra »Momo« 

»Beppo elskede disse timer, før dagen 

begyndte, og mens byen stadig sov. Han var 

glad for sit arbejde og gjorde det grundigt. Han 

vidste, at det var et nyttigt og nødvendigt arbejde. 

Når han sådan gik og fejede gade, gjorde han det 

langsomt, men støt: For hvert skridt et åndedrag 

og for hvert åndedrag et strøg med kosten. 

Skridt – åndedrag – fejestrøg. Skridt 

– åndedrag – fejestrøg. 

Indimellem tog 

han ofte et 

lille pusterum 

og så eftertænksomt 

frem for sig.  Og så forsatte det igen...

 

åndedrag...


