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ÅNDSNÆRVÆR 
Et speak i fire dele af Mette Kold, i alt ca. 22 minutter 
 
 
DEL 1. EN ÅNDSNÆRVÆRSOPLEVELSE I HAVET (3:44 minutter) 
 
Åndsnærvær er… 
Åndsnærvær er for 
mig der hvor noget 
i mig træder til 
side, så jeg kan 
være så til stede i 
en oplevelse, i en 
sansning, i en 
fokusering, at jeg 
bliver eet med det 
jeg sanser. 
    
 
Bade i havet som en helhedsforbundethedsfølelse 
Jeg sidder i mit sommerhus, har lige været gået en tur ned til vandet. Har lige været ude at bade.  
 
Og når jeg går ud og bade,  
og synker mig selv ned i havet,  
og med en del af mig selv ved, erfarer,  
at langt den største del af mig er vand,  
så er min lillebitte tilstedeværelse der i havet   
i virkeligheden en sammensmeltning med det store hav,  
der omkranser hele vores klode.  
 
Den form for forbundethedsoplevelse, den form for oplevelse kan jeg kun få, når noget i mig er 
trådt til side. Nogen kalder det egoet, nogen kalder det personligheden. Men det er nogle - hvis jeg 
skal tale i metaforer - bestemte former for gardiner, der bliver trukket til side. Tankerne stopper. 
Følelsestilstanden, jeg var indpakket i, stopper. Min kropsfortællinger stopper. Mine forestillinger 
om alt det jeg er; jeg er psykolog, mor, ven. Alt det der, det stopper. Og frem træder en eller anden 
form for essens, der siger JA.  
 
Lige nu tusser min hund rundt, kigger efter en spyflue, jeg ved ikke om det kan høres på 
optagelsen. Det at sige ja til spyfluen, det at sige ja til min hund Olga, der ligger 20 cm fra mig lige 
nu, det ja til at være en del af en større helhed. Med andre mennesker, med naturen, med andre 
dyr, dét er åndsnærvær.  
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DEL 2. LYKKEFØLELSE KAN VÆRE KNYTTET OP PÅ ALT LEVENDE (9:49 minutter) 
 
Er lykke kun virkelig når delt med andre mennesker?  
I den forløbne uge har jeg haft nogle dialoger med unge mennesker. Den første refleksion var med 
min søn, vi så og læste bogen Into the Wild. Den er også filmatiseret. Og der er en af de 
essentielle sætninger ’happiness only real when shared’. Og han sagde, ’det er jo kun sjovt, det er 
kun ægte at opleve, når man oplever med dem man elsker.’  
 
Jeg giver ham jo ret, at der er en særlig kvalitet ved at opleve med dem, vi 
elsker, når vi går ind i præcis den forbundethed at opleve sammen. Så ja, der 
findes formentlig ikke noget større end at opleve livet, leve livet, erfare livet 
med dem vi elsker.  
 
Hvis der er nogen vi elsker. Og hvis dem, vi elsker, er til stede i en form for samklang.  

 
Det andet eksempel jeg vil trække frem, er fra en undervisning, 
jeg havde på psykologistudiet på AAU i denne uge, hvor en 
studerende sagde, at ’det der med at sidde og meditere, det er 
ikke noget for mig, for jeg kan ikke se noget formål med at sidde 
og gøre noget for mig selv på egen hånd. Så hvorfor skulle jeg 
sidde og spilde tid på at sidde og mærke mig selv indefra, sidde 
og fremkalde et eller andet inden i mig, når nu det allerede er 
udenpå? Jeg kan være sammen med mine børn, min mand, 
mine venner, mine studiekammerater, og der oplever jeg præcis 
det, jeg ønsker mig. Så hvorfor skal jeg sætte mig hjem og lave 
en praksis, der gør mig parat til det?’  
 

Jeg måtte svare hende, at det kan jo være, at hun indtil nu i sit liv har været meget heldig omkring 
det med - og har gjort sig fortjent til ved sine egne, måske intuitive, bestræbelser - at have haft 
relationer hele sit liv, hvor den her samklang med menneskene omkring sig optræder en meget 
stor del af tiden.  
 
Hvad kræver det indeni for at kunne føle lykke (uanset om det er alene eller med andre 
mennesker)?  
Men – og nu ikke mere om denne her studerende, for hendes liv vil jeg ikke være smagsdommer 
omkring - jeg vil så dog sige, der var andre studerende, der sagde: ’Nej, sådan er det ikke for mig; 
forudsætningen for at jeg kan være ’derude’, er, at jeg er ’derinde’ indimellem og forbinde mig med 
en eller anden form for stilhed, en eller anden form for essens, lidt a la det jeg beskrev med mit 
morgenbad i havet.  
 
Jeg spurgte de studerende, ’hvad kan det være for dig?’ Det kunne være alt lige fra at løbe en tur, 
gå en tur, til at høre en podcast, være ude at bade. Eller have en meditativ praksis. Eller en bøns-
praksis. 
 
Den konklusion, jeg uddragede af det, de sagde, var, at: 
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ja, når du gør plads til, når du har en form for disciplin eller struktur omkring 
at gøre plads til at være et værende og sansende væsen 
 
… der hvor du træder til side…  
 
når du har sådan noget i dit liv, så tror jeg, du er mere i balance, både i 
relationen til dig selv og i relation til dem derude, og i forhold til dit virke 
derude.  
 
Det er meget nemt at få etableret sig et liv, hvor vi squeezer det der rum ud af vores tilværelse. Vi 
har alle vores to do lister, og hvor man til sidst er blevet til en automatpilot, hvor man får gjort alt 
det, man skal gøre, men vi står tilbage med en følelse af farveløshed, tomhed, meningsløshed.  
 
Noget af det, jeg så oplever er det eneste, der kan skubbe meningen ind i vores gøremål igen, er 
hvis vi træder ind i nogle praksisser, ind i nogle rutiner, hvor den her ånd får lejlighed til at skubbe 
sig opefter i vores tilværelse igen. 
 
Jeg tror, at lykkefølelse og samklangsfølelse kan være knyttet op på alt levende 
Når jeg taler med de unge mennesker, så jamen, jeg havde det præcis lige som dig (kære søn og 
kære studerende), at da jeg var i din alder, da var andre mennesker enormt vigtige for mig: At 
hvad jeg erfarede og oplevede sammen med dem, var enormt vigtige. Andre mennesker er også 
stadig meget, meget vigtige.  
 
Jeg er lige blevet mormor for 15 måneder siden, og min relation til lille Johannes, jamen det er jo 
bare en relation, hvor det åndsnærvær helt automatisk er der. Det er der helt automatisk med små 
børn. Det er der helt automatisk med gamle mennesker. Fordi identiteten, den der struktur, det slør 
den laver, er smeltet væk. Den er slet ikke trådt i kraft hos det lille barn, og hos det gamle 
menneske er den smeltet væk. Så ja, andre mennesker er vigtige. Men jeg vil sige, at nu er jeg 55 
år gammel, de sidste 5-10 år er der trådt noget nyt ind. Eller rettere, det har altid været der, nu er 
det vokset sig væsentligt større: 

 
Den der samklangsoplevelse,  
den har jeg også ude i naturen.  
At sætte sig op ad et træ, at kramme et træ,  
hvor jeg gør et eller andet,  
hvor jeg giver slip på mig selv.  
Og lige pludselig, 
der får jeg den der oplevelse af,  
nu kan jeg mærke dig, kære træ!  
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Så jeg har ikke længere samme trang til, at mine samklangsoplevelser skal være knyttet til en 
subjektivitet, til et bestemt menneske med en bestemt form for bevidsthed.  
 
Jeg tænker ikke på det guddommelige som en subjektivitet, men mere som noget allesteds-
nærværende. Som noget som jeg kan fjerne så mange slør for, så jeg erfarer det, faktisk lige 
præcis hvornår jeg har lyst til det.  
 
Dybest set er vores Moder Jord ufatteligt svulstig og givende.  
 
Solen står op og solen går ned, hvad enten jeg har gjort mig fortjent til den, hvad enten jeg har 
relateret til den. Den gør det bare. 
 
Blomsten kommer op af jorden, hvis vel og mærke at jorden er frugtbar nok, hvis klimaet passer til 
den, så kommer den op.  
 
Og det at træde ind i det nærvær og relatere til den lille blomst, der er kommet op mellem to sten 
på fortovet, det kan være lige så godt som at være i det store hav eller gå en tur i den dybe skovs 
stilhed. Det at gå forbi et æbletræ, der har produceret en masse æbler, der langtfra er blevet spist 
op af dyrene, menneskene og mikroberne, så æblerne er faldet ned og ligger i en krans omkring 
træet, de er jo en helt vanvittig svulstig overflod. Måske det lyder som om jeg er halvsindssyg, men 
jeg kan faktisk godt finde på at - jeg gør det i hvert fald inden i - at gå hen til træet og røre ved det 
og sige ’tak for det du gør, tak for det du er.’ 
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DEL 3. ENSOMHED VERSUS SAMKLANG (3:41 minutter) 
 
Det der med samklang… Mine største ensomhedsoplevelser har været sammen med andre 
mennesker. Jeg kan få et fragment af en erindring om at sidde på min mors skød som lille barn, 
hun sad og talte med min far om, hvilke ting de skulle have købt ind til deres isenkram-butik,, og på 
hvilke måder de var bagefter med forskellige praktiske ting. Og jeg kan huske, at jeg sad og lavede 
det som små børn gør, der kaldes ’moulding behavior’ (dvs. jeg prøvede at få min krop til at passe 
godt ind i formen sammen med min mors, prøvede på at blive trygt holdt af hende). Jeg ville på én 
eller anden måde gerne smelte ind, smelte sammen med hendes krop og have en form for 
samklangsoplevelse. Og det fik jeg selvfølgelig ind imellem. Jeg har haft en dejlig barndom. Min 
mor elsker mig. Jeg elsker hende. Men jeg husker også masser af gange, hvor hun var et helt 
andet sted. 
 
Jeg husker begyndelsen på enden på mit mere end 20 år lange ægteskab og 25-årige relation 
med min ex-mand. Jeg stod en dag over for ham og ville give ham et kram, og så kunne jeg 
mærke: Der er et eller andet imellem os, han lukker mig ikke ind. Og den der sådan nærmest 
buffer, stødpude, panser, der var, jeg italesatte det. Jeg sagde, ’der er noget mellem os. Hvad er 
det?’ På det tidspunkt ville han ikke fortælle, at det var en anden kvinde, det var at han ville ud, 
han ville videre. Men lige præcis i den situation, der sagde jeg, ’vil du godt lukke mig ind?’ Og han 
kiggede mig i øjnene og sagde, ’nej, det vil jeg ikke.’  
 
Det jeg prøver på at sige, det er, at de menneskelige 
relationer, de er vel i særlig grad karakteriseret ved, 
at vi kan spontant være i samklang. Vi kan også 
være i ikke-samklang. Vi kan være i dis-resonans i 
forhold til hinanden, der hvor vi er.  
 
Og så kan mennesker bevidst 
bringe sig i samklang med hinanden.  
Hvis de vil.  
Hvis de ønsker det.  
Hvis de gør sig umage med hinanden.  
 
Selvfølgelig kan vi ikke altid være i samklang med alle de mennesker, vi har omkring os. Men jeg 
synes vi i al for høj grad ikke gør os umage med at være til stede,  
 
med at være med hinanden på en sådan måde,  
så det i os, der holder på vores ramme,  
er trådt til side,  
så vi kan have et ægte møde med hinanden.  
 
Det er en længsel, jeg jævnligt har i mig: Det er længslen efter de ægte møder.  
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DEL 4. LIV, SAMKLANG, FORBUNDETHED, ÅNDSNÆRVÆR (4:17 minutter) 
 
Samklang og forbundethed er hele tiden til stede som mulige kvaliteter at tappe ind i 
Jo flere konceptuelle lag, der bliver skrællet af, jo mere kan jeg faktisk føle mig forbundet med Liv, 
med Levendehed. Jeg synes, at det, alene stående betragtet, er mirakuløst, at Liv eksisterer. At 
åndedraget eksisterer. Prøv at høre ordet ’åndedrag’, heri er ordet ’ånd’. At hjerteslaget eksisterer. 
At man kan undfange et lillebitte menneske. At når fosteret er 8 mm langt, 6 uger gammelt, at det 
er faktisk kun fire uger siden, at det er blevet undfanget, men det er 6. graviditetsuge, at så er der 
et eller andet, der sætter hjerteslaget i gang. Og ingen ved, hvad der sætter det hjerteslag i gang. 
Det er et diskontinuert spring fra, at her er bare et foster, at bang, så opstår levendehed. Jeg 
synes, det er rigeligt med mirakel.  
 
Når vi ser på hver eneste kropsfunktion, og det er ikke kun hos mennesket, det er også hos 
dyrene, jamen det er jo helt fantastisk, hvordan f.eks. en nyre fungerer. Den renselsesfunktion, det 
at den kan udskille væske. Hver eneste gang jeg ser en natur-udsendelse sidder jeg bare med den 
der oplevelse af, hvordan wauw, hvordan livet er blevet stadig mere diverst over millioner af året, 
og på en eller anden måde går i forbindelse, forbundethed, samklang. Godt nok også konkurrence, 
men i virkeligheden er det hele samklangen, der er det mirakuløse. Det er her allerede. Og vi kan 
træde ind i et nænsomt forbindelsesforhold til den klode, vi bor på. Vi kan være nænsomme, være 
ydmyge med hensyn til hvor meget plads vi tager, hvordan vi spiser, hvordan vi bevæger os rundt 
på kloden. Men det er her allerede, alt det som vi bilder os ind, at vi skal skabe.  
 
Åndsnærvær er… 

Så åndsnærvær er for mig der hvor jeg kan blive så stille 
indeni, så jeg kan sige ja til det, der allerede er. Så jeg kan 
sige ja til den jord, jeg er på. Ja til de dyr, de mennesker, der 
kommer forbi på min vej. Når jeg ikke er så forstyrret af mine 
egne tanker og følelser og planer og gøremål, at jeg kan 
træde til side og være til stede. Det er åndsnærvær.  
 
Meditative praksisser kan hjælpe mig i retning af det. Bøns-
praksisser kan hjælpe mig i retning af det. Så derfor er de 
rutiner gode at have i livet.  
 
Men det er ikke det eneste. Det er også at bringe ånden 
med ind i alle mine øvrige gøremål, i alle mine møder. Når 
det rum er med, så er meningen med at være i live også 
fuldstændig til stede. 
 

  


