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1. INTET
I begyndelsen var der intet, ingen tid, intet rum, ikke engang tomhed,
for der var intet rum til at være tomt.
Ud af de e tomrum, denne intethed så ekstrem, at intet ord kan gøre
det fa eligt, springer et...univers,
pludselig er det der, mindre end selv det mindste støvgran.

Kilde: På rejse i rummet. Lademanns rumserie. Lademann.

Forestil dig, at du er helt tom indeni;
- ingenting er, ingenting skal og ingenting har…
Hvad kunne du tænke dig kom ud af denne tomhed?

2. VERDSLIG ETIK

Kilde: Hans Hellighed Dalai Lamas budskab for det nye årtusinde.

3. KYSSE FRØER

Kilde: Vandrehistorie

Pas på frøkyssende piger!

Er der et problem, der virker forkert at løse?

Vend ryggen til det,

gå din vej.

4. KRUKKEN

En lærer stod i sin klasse. Han tog en
krukke, og lagde nogle store sten ned i
den, en ad gangen. Da der var top på
spurgte han: ”Er krukken fuld?" Alle i
klassen svarede ja. ”Virkelig?” spurgte
han. Han tog noget grus frem. Dumpede
det forsigtigt i og rystede krukken,
således at gruset arbejdede sig ned
mellem de store sten. Så spurgte han
igen klassen, om krukken var fuld.
”Måske ikke”, svarede en af eleverne. Så
begyndte han at pu e sand i krukken og
spurgte igen. ”Er krukken fuld?” ”Neej!!"
råbte klassen. Så tog han noget vand og
begyndte at fylde det i krukken, indtil den
var fyldt til randen. Så spurgte han "Hvad
er pointen i denne illustration?".

Kilde: Gammel fortælling

Så tog han noget vand og begyndte at
fylde det i krukken, indtil den var fyldt
til randen. Så spurgte han ”Hvad er
pointen i denne illustration?” En ivrig
elev svarede, ”Pointen er, at uanset hvor
fyldt dit skema er, så kan du altid fylde
lidt mere på.” ”Nej det er ikke pointen.
Det illustrationen skal vise os er: Hvis
du ikke lægger de store sten i først, så
vil du ikke få dem i overhovedet”.
"Hvad er de 'store sten' i jeres liv? Jeres
børn, jeres familie og venner, jeres
uddannelse, jeres drømme, gøre ting I
synes om, jeres helbred… Husk at lægge
de store sten i først, for ellers bliver der
aldrig plads til dem. Hvis I foretrækker
de små ting (grus, sand), vil I fylde jeres
liv med aktiviteter, der ikke betyder så
meget for jer, og I vil aldrig få tid til de
virkelig vigtige ting".

Så i aften eller i morgen tidlig, når du
planlægger din dag,
husk at lægge de store sten i først.

5. LAUDRUP

Michael Laudrup:

”Det der var hårdt var… at de skulle lære at spille på en anden måde, og når der var
så stor slinger i valsen, som der var, så kommer de ydre påvirkninger… Netop
derfor var det vigtigt at holde fast i konceptet, selvom der var folk, der sagde, at
det skulle laves om. Men hvis jeg laver om, og det går galt, hvad så? Så er det
stadig mig, der får skylden. Hvis det skal gå galt, så skal det gå galt med ens egne
ideer, og det er lige meget, om det er i fodbold eller noget andet her i livet.”
Kilde: Michael Laudrup i Berlinske Tidende, magasin, søndag den. 30.11.03.

Man kan ikke
sige succes, bare
fordi man vinder, og
ﬁasko, hvis man taber.
Der må man være lidt bredere…

At være tro mod sine egne overbevisninger,
også selvom man - tilsyneladende - risikerer at tabe.

6. BEGRÆNSNINGER

Kilde: Richard Bach, Illusions, The Adventrue of a Relucatans Messiah, side 75 og side 92. Pan Books 1977. ISBN: 0-33025355-7. Dansk udgave: Illusioner. En modvillig messias' eventyr. Lindhardt & Ringhof. 1990. ISBN: 87-595-0074-3.

7. SØGE DET UMULIGE

Det er ved at søge det umulige,
at mennesket har erkendt og
realiseret det umulige, og de som
snusfornuftigt har begrænset sig
til det, som forekom dem muligt,
er aldrig kommet så meget som et
skridt videre.

Kilde: Henri Cartier Bresson, fransk fotograf. Læst på hans hjemmeside, www.henricartierbresson.org.

Søg i dag det umulige!
Uden dog nødvendigvis at forvente,
at du faktisk når målet.
Måske der opstår noget andet overraskende på vejen.

8. PRÆDIKEN

Hvem prøver du på at overbevise?

Kilde: Psykologisk tommefingerregel

9. EKKOET

Kilde: Fortælling set som internetrundsending.

10. FLODHESTEN

Kilde: Arne Norlin. Tegninger af Lena Anderson. Historien om flodhesten. Gyldendal 1993. ISBN: 87-00-16334-1.

Kilde: På rejse i rummet. Lademanns rumserie. Lademann

11. VÆKST

Kilde: Abraham Maslow. På vej mod en eksistenspsykologi. Nyt Nordisk Forlag 1970. ISBN: 87-00-16334-1.

12. OPLYSNING

Kilde: Zenordsprog.

Prøv engang: Kulsækløft
De e er en vældig god måde at strække og løsne
lænden på. Øvelsen skal helst udføres med en
partner af nogenlunde sammen størrelse som du
selv, men hvis I er forsigtige, kan den
foretages af alle par. Stå med
ryggen til hinanden og
beslut, hvem der skal løftes
først. Løft armene op i luften.
Den der skal løfte: Tag fat om
partnerens håndled. Bøj knæene, så
partnerens bagdel hviler på din lænd, og bøj dig
forsigtigt forover til partnerens fødder har hævet
sig fra gulvet. Det er vigtigt, at dine knæ hele
tiden er bøjede. Du kan rokke forsigtigt frem og
tilbage for at øge strækket. Sænk partneren forsigtigt ned på gulvet, når du er færdig, inden du
giver slip. Den der skal løftes: Lad partneren løfte
dig op fra gul
gulvet, prøv at slappe fuldstændig af
og koncentrer dig om dit hoved, din nakke og din
lænd. Træk vejret dybt og hav tillid til partneren.
Hvil et øjeblik, inden I by er roller.

13. FLOWSTOPPET

Da jeg var ung, levede jeg i et ﬂow. Jeg kunne gøre
lige hvad jeg havde lyst til. Ligesom Kronprinsen
før han fandt sin Mary. Så hvis man var kommet
til at sidde for længe på værtshus en hverdagsaften tog man bare "en praktisk dag" derhjemme:
drak lidt kaﬀe, hørte musik, læste nogle aviser og
slentrede for skams skyld ned på posthuset for at
betale regninger. Slow ﬂow.

Fast arbejde og kone er seriøse
ﬂowstoppere, men fast arbejde
lærer man at håndtere, i bedste
fald kan man opleve det som
karriere, og koner er søde de
første par år, hvor de ikke
afslører deres dybeste hensigt,
ﬂo
som er at stoppe ﬂowet.

Nu er det længe siden, mit liv var ﬂow; det
fortaber sig i en form for mytisk tid. Vi skal lige
over 10 år tilbage. Min førstefødte søn var et eller
to år. Det var slaget om lørdag formiddag.
Sådan så jeg gerne lørdag formiddag: Jeg ville
springe lige ud af sengen og op på cyklen for at
tage en rask times squash med min ven Jens.
Men da jeg på den anden side ubetinget forbandt
lørdag formiddag med en stor og tung morgenmad, gik konceptet ud på at holde ind hos
bageren på vej hjem fra squash og købe rigeligt
ind med håndværkere, thebirkes, kanelsnegle og
rejeost og så og indtage det hele med dagens
aviser, som man jo endnu ikke havde fået åbnet.
Åh salig lørdag formiddag, som kunne strække
sig helt til frokost.

Kilde: Nils Gunder Hansen. Berlingske Tidende den 20.11.03, side 20.

Hvornår er du i ﬂow?
Hvad stopper dit ﬂow?
Skab mindst et godt ﬂow i dag.

14. DØGNFLUEN

Og Døgnﬂuen dansede og svang sig i Luften, glædede sig ved sine ﬁne, kunstige
Vinger, deres Flor og Fløiel, glædede sig i den varme Luft, der var saa krydret
med Duft fra Kløvermarken og fra Gjerdets vilde Roser, Hyld og Kaprifolier, ikke
at tale om Skovmærker, Kodriver og vilde Krusemynter; der var en Duft saa
stærk, at Døgnﬂuen troede at have en lille Ruus af den. Dagen var lang og deilig,
fuld af Glæde og sød Fornemmelse, og naar saa Solen sank, følte altid den lille
Flue sig saa behagelig træt af al den Lystighed. Vingen vilde ikke
længer bære den og ganske sagte gled den ned paa
det bløde, gyngende Græsstraa, nikkede
med Hovedet, som den kan
nikke, og sov ind saa
gladelig, det var
Døden.

Kilde: H.C. Andersen. Det gamle Egetræs sidste Drøm. Samlede eventyr og historier. Bind 2, side 222-223. Gyldendal 1985.
ISBN: 87-01-05692-1.

Mærk dit livsforløb,
også det der ligger forude.
Se det som een dag, fra morgen til aften.

15. VÆRE, GØRE, HAVE

tid til at have

tid til at være

tid til at gøre
Kilde: Mette Kold & Søren Schandorg

- et helt menneske
har tid til det hele

Gå efter den du Er
Så kan du bedre Gøre det du vil
Og få det du gerne vil Ha’
… så bliver du den du gerne vil Være

16. PETER PLYS

En smuk vinterdag, da Grislingen var i færd med at feje
sneen bort foran sit hus, ﬁk han pludselig øje på Peter Plys,
der gik rundt og rundt i en kreds og lod til
at være meget optaget af at tænke, og da
Grislingen kaldte på ham, blev han
bare ved med at gå. ”Halløj, Plys,”
sagde Grislingen, ”hvad bestiller
du?” ”Jeg går på jagt,” ssvarede
Peter Plys. ”Hvad går du på
jagt efter?” ”Jeg følger et
spor,” svarede Plys meget
hemmelighedsfuldt.
”Hvad for et spor?”
spurgte Grislingen
og nærmede sig.
”Ja, se det er netop,
hvad jeg spørger mig selv
om. Jeg spørger mig selv: Hvad?”

Kilde: A.A. Milne. Peter Plys. Kapitel 3, side 39-40. Gyldendal 1991. ISBN: 87-00-09287-8.

Hvad tror du?
På hvilke områder af dit liv synes du, at du følger et blindt spor,
går i ring eller står i stampe?
Kan du få øje på, hvilken funktion (god eller dårlig) det kan ha’ ?

17. BØGER OG LYKKE

”Ingen bøger i denne verden bringer dig nogen lykke,
men de peger hemmeligt tilbage på dig selv. Dér er alt,
hvad du behøver - sol, stjerner og måne - for det lys du
søger, ﬁndes i dig selv.”

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Første gang på dansk 1936. Nyeste udgave: 5. udgave. Gyldendal 2000. ISBN: 87-0045908-9.

Det kan være hårdt arbejde altid at søge videre, uddanne sig og stikke
snabelen i den enorme informationsmængde, der eksisterer i verden –
på web, i bøger, på tv.
Uanset hvad din dag bringer dig, så mærk at det du allerede er og
rummer, er tilstrækkeligt.

18. SKOVEN OG LYNGEN
Skoven og lyngen
Der var engang ude i Rebild Bakker. Skoven havde bredt sig så meget, at der ikke
længere var mere lyng tilbage. Så diskuterede man, hvad man kunne gøre for at
få lyngen tilbage. Efter flere års trakasserier besluttede man at rydde et stort
stykke af skoven. Samtidig satte man får ud for at forhindre nye træer i at vokse
op igen. I flere år stod jorden og så bar og forrevet ud, mens fårene gik og spiste.
Nu er der gået mere end 12 år. Og hvert år blomstrer den lyse, violette lyng på de
åbne bakker. Men fårene går stadig og spiser, for de kan nemlig ikke lide lyng.

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

Skoven og lyngen

Hvadude
er ivirkelig
vigtigt
for havde
dig lige
nu
Der var engang
Rebild Bakker.
Skoven
bredt
sig- så meget, at der ikke
længere var
mere lyng tilbage.
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19. HÅBET

"Samtidig med, at jeg slap håbet,
skete der det for mig og alle andre
helt og aldeles uventede: Jeg begyndte
at få det bedre! Min sygdom vendte,
da jeg havde sagt ja til at dø. Det er
ikke det samme som at give op, fordi
le var der stadig… Men jeg slap håbet, som er det sidste
min vilje til at leve
slør, den sidste illusion vi må give a ald på, før vi træder ind i virkeligheden
– ind i det hellige nu”
Kilde: Merete Birkelund. Kræft for viderekomne: At møde sin sygdom. Side 37-38. Hovedland 2002. ISBN: 87-7739-5624-3.

Prøv i dag at give slip på alle de håb og
forventninger, du må e have til andre
menneskers måde at behandle dig på.
Træd ind i nu’et.

20. MENING I LIVET
Spiste middag i byen forleden med en kvindelig bekendt, som sent i livet har
fået mand og barn. ”Mit liv har for meget mening,” sagde hun. Hver morgen
hun åbner øjnene: Bang! Så er meningen der. Lige til at stikke fødderne
i og tøﬂe af sted i den dag. Mens jeg selv møjsommeligt må
strikke en ny mening sammen hver morgen. Et knips
med ﬁngeren, så styrter mit korthus
sammen. Som en myre føler jeg
mig, der hele tiden får
sin tue ødelagt
af Guds

kæmpemæssige støvlesnude.
Og så på den igen. Bygge op og reparere…
indtil næste gang.

Kilde: Kirsten Sarauw. Tilbage bliver kun ømheden. Prædikener og optegnelser. side 31-32. Gyldendal 1999. ISBN: 87-0200797-5.

Hun derimod længes efter drømmene, efter ernheden,
tomhedens uendelighed. Der er alt for meget
nærhed i hendes liv nu med mand og barn.
Og dog – hun skulle skamme sig.
Det ved hun også godt….
Meningen er nærheden, som den
spænder sig op imod ernheden,
drømmene og meningsløsheden.
Det ene kan ikke være uden det andet.

Hvad er mening - i dit liv?
Hvilken mening er der for meget af?
Hvilken er der for lidt af?

21. TIDEN OG RUMMET

Jeg kom her før dig, sagde rummet til tiden.
Tiden svarede ikke. Den gik bare.

Kilde: Thoki Yenn, www.thok.dk

Luk øjnene,
mærk dit åndedrag lad tid og rum glide ud.

22. DRAMA

eg er begyndt at få øjnene op for, at det at være menneske i sig
selv er dramatisk nok for enhver; man behøver ikke være heroinafhængig eller en sulten lyriker for at opleve livets ekstremer.
Man behøver blot at have nogen, man holder af.
Kilde: Nick Hornby. Hvordan man er et godt menneske. Side 136. Lindhold & Ringhof 2003. ISBN: 87-595-1945-2.

Hver gang der er en relation eller en tilknytning til et
andet menneske, er der også kimen til angsten for at
miste og trangen til at kontrollere. Vi har alle vores
små og store dramaer i vores liv…
Hvordan er dine?
Hvornår kommer de?
Hvad opnår du ved dem?
Hvad taber du ved dem?

23. LIVET SOM OPGAVE

Livet har nemlig altid karakter af opgave, og tilværelsen samtidig
karakter af ansvar. Derfor er det ikke mennesket, der skal
stille spørgsmålet om livets mening,
men snarere omvendt: Det er
mennesket, der får stillet
spørgsmålet af livet.
Det er mennesket,
der skal svare
–
s
ved handling i
den konkrete
situation.

Kilde: Victor E. Frankl. Psykologi og eksistens. Gyldendal 1993. ISBN: 87-00-14188-7.

Hvad er dit svar?

24. BEPPO GADEFEJER
Beppo Gadefejer er – som hans
øgenavn siger – gadefejer.
”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 ny igt
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 forsa e det
igen…
Kilde: Michael Ende. Momo. Side 34-35. Sommer & Sørensen 1981. ISBN: 87-7499-490-5.

Medens han rykkede frem på den
måde – foran ham lå den snavsede
gade og bag ham den rene – tænkte
han ofte store tanker. Men 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 far
farve man har
drømt om. Når det var blevet
fyraften, og han sad hos Momo,
forklarede han hende sine tanker. Og
eftersom hun ly ede på sine særlige
måde, ﬁk han tungen på gled og fandt
de re e ord…
Man skal aldrig tænke på hele
gaden på én gang, forstår du? Man
skal kun tænke på næste skridt, på
næste åndedrag, på næste fejestrøg.
Hele tiden kun på det næste… Så får
man glæde af det; det er vigtigt; så
gør man sit arbejde godt. Og sådan
skal det være.”

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.

25. KOMPETENCER
Trangen til at udfolde kompetencer –
fysisk, intellektuelt, følelsesmæssigt og
kommunikativt – er medfødt.
Se blot på det lille barns iver efter øjenkontakt og nærvær, dets evne til stadig
mere præcist at kommunikere sine behov.
Se på dets fysiske udvikling: Først iveren
efter at lære at gribe, dernæst at vende sig,
så komme op at sidde, så begynde at
kravle, så stå, så gå, så løbe, så snakke, så…
Man får sjældent noget ud af at træne den
enkelte færdighed med barnet.
Det der skal til, for at kompetencerne
folder sig ud er: Tryghed, kærlighed,
opmuntring, nærvær.
Barnet lærer sig selv alt, der skal læres
gennem iag agelse, gentagelse, udholdenhed og en stærk vilje. Og først og fremmest
gennem leg.

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

Er der noget, du brænder efter
at kunne eller blive bedre til?
Er der noget, der forhindrer
dig i det?
Er der noget eller nogen, der
kan stø e dig i det?

14. FRØUNGEN
Det var en gang en flok frøunger, som arrangerede en
løbekonkurrence. Målet var at nå toppen af et rigtig højt tårn.
Mange havde samlet sig for at følge løbet og heppe… Så gik
starten... Ærlig talt: Ingen af tilskuerne troede virkelig på, at
frøungerne kunne klare at nå toppen af tårnet. Man hørte
nogle sige:"Åh, det alt for svært!!! De kommer ALDRiG til
toppen.""Ikke en chance for at det lykkes, tårnet er alt for
højt!" Frøungerne begyndte at falde om, én efter én…
Undtagen dem, som raskt klatrede højere og højere op...
Folkemængden fortsatte med at råbe: "Det er alt for svært!!
Ingen vil klare det!" Flere frøunger blev trætte og gav op...
Men én fortsatte højere højere højere... HAN ville slet og
ret ikke give op! Til slut havde alle andre opgivet
klatringen, undtagen den ene frøunge, som efter stor
indsats nåede toppen som den eneste! DA ville de
andre udøvere naturligt nok vide hvordan han
egentlig klarede det! En udøver spurgte
frøungen hvordan han havde klaret
at udføre den kæmpe præstation
at nå målet.

Kilde: Internetrundsending.

Da viste det sig...
at den var døv!

27. SMERTE

“Al smerte i livet ligger i afstanden mellem
hvor vi er
og hvor vi synes, vi bør være.”

Kilde: Herman Hesse. Siddhartha. Gyldendals Tranebøger 1984. Første gang på tysk 1950. ISBN: 87-00-70393-1.

Hvor er du nu?
Hvor synes du, du
bør være - lige nu?

28. OPSUMMERING

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

Prøv at kigge temaet igennem som én
lang historie, hvor de forskellige
spørgsmål spiller op
til og udfordrer
hinanden.

