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HC Andersens geniale inspiration lå i, at han instinktivt fornemmede, at alle – uanset 
hvor gamle vi er – er små, dvs en slags voksne børn, der kun er i stand til at fa e det uen-
deligt store i det uendeligt små og derfor har mere brug for eventyr og historier end for 
teorier og tankespind. Her fle ede han fingre med det guddommelige, for Jesus vidste 
også, at hvis noget skal lykkes, er det nødvendigt for os at blive som børn igen.

Ved dit næste måltid, forestil dig at du og 
dem, du spiser med, er 2 år gamle.

Forestil dig, hvordan du spiser
– hvordan du tager maden, 

smager, lugter og kigger
 på den. Bare i få

 minu er.

Kilde: Klaus Rifbjerg. Artikel fra Samvirke januar 2004, side 66-67.

1. DET VOKSNE BARN



Forfa eren er styrtet ned i Sahara ørkenen med sit fly, og han er ved at reparere det. Pludselig 
kommer en lille fyr, som uden forklaring beder ham om at tegne et får til sig. Forfa eren 
tegner i 3 forsøg 3 forskellige får, men alle 3 kasseres – det ene ser for sygt ud, det andet for 
gammelt ud, det tredje har fejlagtigt horn. Men så:

”Og da det kneb med tålmodigheden, fordi jeg
havde travlt med at komme hen og få min 
motor pillet fra hinanden, kradsede 
jeg denne tegning ned og erklærede: jeg denne tegning ned og erklærede: 
”Her har du en kasse. Dit får er 
indeni”. Men jeg blev ganske 
forbavset over at se min unge 
dommers ansigt lyse op. ”Det er 
lige akkurat sådan en, jeg har ønsket 
mig. Tror du, der går meget græs 
til sådan et får?” ”Hvorfor det?” til sådan et får?” ”Hvorfor det?” 
”For hjemme hos mig er alting 
ganske småt…” ”Det skal nok slå til, det er også 
kun et ganske lille får, jeg har givet dig.” Han bøjede hovedet ned over tegningen. 
”Det er nu slet ikke så lille endda…Se! Nu er det faldet i søvn”. 

Det er overraskende, hvor
meget man kan få ud af andre 
menneskers fantasi.

Brug din egen til at opdage 
at andre også har den.

Kilde: Saint-Exupéry. Den lille prins. Lindhardt & Ringhof. 1986, 4. udgave. ISBN 87-7560-931-2.

2. FÅRET I KASSEN



På en ganske lille planet, boede en konge. Han sad, klædt i purpur og hermelin, på 
en ganske enkel, men alligevel majestætisk trone.

-Aha! Der har vi jo en undersåt! udbrød kongen, da han fik øje på den lille prins.
Og den lille prins tænkte ved sig selv:
-Hvordan kan han vide det. Han har jo aldrig set mig før!
Han vidste ikke, at for konger er verden uhyre ligetil. Alle mennesker er underså er.
-Kom-Kom nærmere, så jeg bedre kan se dig, sagde kongen, der var stolt over endelig at 
have en at være konge for.
Den lille prins så sig om efter noget at sidde på, men hele planeten var oversvømmet 
af den pragtfulde hermelinskåbe. Så blev han stående, og da han var meget søvnig, 
kom han til at gabe.
-Det strider mod etike en at gabe i kongens nærværelse, sagde monarken. Jeg 
forbyder dig at gabe.
-Jeg-Jeg kan ikke gøre for det, svarede den lille prins forvirret. Jeg har foretaget en lang 
rejse, og jeg har slet ikke sovet.
-Nå sådan, sagde kongen. Så befaler jeg dig at gabe. Jeg har ikke i årevis set nogen 
gabe. Jeg betragter gaben som en kuriositet. Så gab du igen. Det er en ordre!

Er der nogen i dit liv 
   der befaler dig ”at gabe”?

Kilde: Saint-Exupéry. Den lille prins. Lindhardt & Ringhof. 1986, 4. udgave. ISBN 87-7560-931-2.

3. VÆRSGO AT GABE



-Jeg kender en planet, hvor der bor en apoplektisk herre. 
Han har aldrig lugtet til en blomst. Han har aldrig set
på en stjerne. Han har aldrig holdt af nogen. Han 
har aldrig bestilt andet end at lægge tal
sammen. Og hele dagen siger han 
ligesom du, ”jeg har vigtigere
ting at tænke på. Jeg erting at tænke på. Jeg er
alvorsmand!” Og så
svulmer han af 
stolthed. Men 
han er slet
ikke nogen
mand. 

Han er en paddehat.Han er en paddehat.

Kilde: Saint-Exupéry. Den lille prins. Lindhardt & Ringhof. 1986, 4. udgave. ISBN 87-7560-931-2.

4. PADDEHATTEMANDEN



De voksne elsker tal. Når man kommer 
og fortæller om en ny ven, spørger de aldrig om noget 

væsentligt. De siger aldrig: ”Hvordan lyder hans stemme? Hvad vil han
helst lege? Samler han på sommerfugle?” – Nej, de spørger: ”Hvor gammel er

han? Hvor mange søskende har han? Hvor meget vejer han? Hvor mange penge
tjener hans far?” Først da tror de, at de kender ham. Og hvis man siger til de voksne:

”Jeg har set et smukt hus af røde sten med geranier i vinduet og duer på taget…”så er    ”Jeg har set et smukt hus af røde sten med geranier i vinduet og duer på taget…”så er    
de slet ikke i stand til at forestille sig huset. Man skal sige: ”Jeg har set et hus til 

hundrede tusinde francs.” Så vil de straks udbryde: ”Hvor er det dog 
smukt!”- Sådan er de nu engang, og man skal ikke bære

 nag til dem af den grund. 

Kilde: Saint-Exupéry. Den lille prins. Lindhardt & Ringhof. 1986, 4. udgave. ISBN 87-7560-931-2.

”Hvilken farve har din dag været?” 

Prøv i dag at spørge en i dit netværk om noget, 
som dit indre barn synes er spændende eller 
sjovt. 

5. SÅDAN ER DE VOKSNE



…Jeg er nemlig alvorsmand. Jeg spilder ikke min 
tid med snak!...
-Femhundrede og én million hvadfornoget? Sagde 
den lille prins, som aldrig i sit liv havde ladet sig 
snyde for et svar, når han én gang havde stillet sit 
spørgsmål…
(der går lidt mere tid, inden manden svarer):
-Af disse små tingester, man somme tider ser på -Af disse små tingester, man somme tider ser på 
himmelen.
-Fluer?
-Nej, nej, de små, der skinner.
-Bier da?
-Nej, nej. De små g-Nej, nej. De små gyldne tingester, der får 
døgenigte til at hengive sig til drømmerier. Men 
jeg er en alvorsmand. Jeg har ikke tid til at 
drømme.
-Nåh! Stjerner?

-Og hvad skal du så med alle de stjerner?...
-Ikke noget. Jeg ejer dem.
-Ejer du stjernerne?
-Ja.
-Og hvad har du så ud af at eje stjernerne?
-Det, at jeg er rig.
-Og h-Og hvad gavner det dig, at du er rig?
-Så jeg kan købe flere stjerner, hvis der skulle 
findes nogen… Og jeg ejer altså stjernerne, 
fordi der ikke er nogen før mig, der har tænkt 
på at eje dem… Jeg forvalter dem. Jeg tæller 
dem om og om igen, sagde forretningsmanden. 
Det er svært. Men jeg er jo alvorsmand.

Kilde: Saint-Exupéry. Den lille prins. Lindhardt & Ringhof. 1986, 4. udgave. ISBN 87-7560-931-2.

6. ALVORSMAND



Alle har noget de har bare for at ha’
Hvad har du?

Den lillle prins var endnu ikke tilfreds.
-Jamen, hvis jeg ejer et tørklæde, så kan jeg 
tage det om halsen og tage det med mig. Og 
hvis jeg ejer en blomst, kan jeg plukke den og 
tage den med mig. Men du kan ikke plukke 
dine stjerner!
-Nej, men jeg kan sæ e dem i banken.-Nej, men jeg kan sæ e dem i banken.
-Hvad betyder det?
-Det betyder, at jeg skriver op på et stykke 
papir, hvor mange stjerner jeg har. Og så låser 
jeg det stykke papir ned i en skuffe.
-Er det det hele?
-Det er nok!



Hvad betyder ”gøre tam”? spurgte den lille prins ræven.
-Mennesker har bøsser, sagde ræven, og de går på jagt. Det er meget gener-
ende! De opdræ er også høns. Det er det eneste interessante ved dem. Leder 
du også efter høns?
-Nej, sagde den lille prins. Jeg leder efter venner. Hvad betyder ”gøre tam”?
-Noget man i al for høj grad har glemt. Det betyder at kny e bånd.
-Kny e bånd?
-Ja vist, sagde ræven. Endnu betyder du ikke andet for 
mig end en lille dreng, mage til hundrede tusinde 
andre små drenge. Jeg har ikke brug for dig, og 
du har heller ikke brug for mig. For dig er jeg 
bare en ræv mage til hundrede tusinde andre ræve.
Men hvis du gør mig tam, så vil vi få brug for hinanden. 
Så bliSå bliverdu den eneste i verden for mig, og jeg bliver den 
eneste i verden for dig.

-Nu begynder jeg at forstå, sagde den lille prins…
- Man lærer kun det at kende, som man gør

 tamt, sagde ræven…
Hvis du ønsker en ven, så gør mig tam.

    - Hvordan bærer man sig ad? 
Spurgte den lille prins.

- Man skal være tålmodig, s- Man skal være tålmodig, svarede ræven.
 Først skal du sæ e dig et stykke fra mig,

 således, i græsset. Jeg skæver til dig,
 og du siger ingenting. 

Ordene er misforståelsens 
kilde. Men for hver dag 

ville du kunne rykke 
lidt nærmere…lidt nærmere…

Kilde: Saint-Exupéry. Den lille prins. Lindhardt & Ringhof. 1986, 4. udgave. ISBN 87-7560-931-2.

7. AT GØRE TAM



Hvordan føles det at være gjort tam?



Emil er en sød dreng,” sagde hans mor. ”Og vi elsker ham præcis som han er!” 
Alligevel var hun vist lidt urolig for sin Emil. Det plejer mødre at blive, når folk 
kommer og klager over deres børn. Om aftenen, da Emil var kommet i seng med 
sin lue og sin bøsse, gik hun ind og satte sig lidt hos ham. ”Emil, sagde hun, ”du 
er snart stor og skal til at gå i skole. Hvordan skal det 
dog gå dig, når du er sådan en vildbasse og finder på
så mange skarnstreger?” 
Emil lå og så ud som en lille engel med sine runde, Emil lå og så ud som en lille engel med sine runde, 
blå øjne og sit hvide uldhår. ”Hop-sa-sa, tra-la-la-la-la,”
sagde han, for den slags snak, som hans mor kom 
med, ville han helst ikke høre på. ”Emil,” sagde 
hans mor strengt, ”hvordan tror du, det skal gå, når 
du kommer i skole?” ”Godt”, sagde Emil, ”jeg lader nok 
være med at finde på skarnstreger, tænker jeg --- når jeg 
kkommer i skole.”Emils mor sukkede. ”Ja, det må vi 
da håbe,” sagde hun og rejste sig for at gå. I det
samme stak Emil hovedet op over sengekanten 
og smilede som en lille engel og sagde: 
”Men helt sikkert er det jo ikke!”
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Kilde: Astrid Lindgren. Emil fra Lønneberg.

8. ENGEL ELLER DÆMON



Puff, da jeg var lille, red jeg på dig, 
jeg sad på halen stor og bred.

Du svømmede med mig.
Alle sænker flaget, hilser på dig.

Vi fandt en skat med sølv og guld 
– og delte, du og jeg.

Puff, hvor kan man finde drager som dig.
Du ligger på en klippeø

og venter kun på mig.
Du ka’ li’ at lege, du var min ven,

men, kære Puff, vi kommer aldrig til at leg’ igen.

Puff, på vores rejse så vi et slot,
Hvor prinser og prinsesser bo’de.
Nej, hvor var det flot.
Kongen og hans dronning ga’ mig en ring,
Men ringen var en tryllering.
Nu er den ingenting.

Puff, vi sad på stranden, solen gik ned,
en havskildpadde gemmer sine
æg et hem’ligt sted.
Tropevindens susen, na en bli’r sort,
vi føler begge to, vi sidder nær ved lykkens port.

Kilde: Oprindelig engelsk børnesang af Leonard Lipton. Dansk oversættelse af Per Borgsten.

9. PUFF



Puff, du er alene. Alt er forbi,
For drager lever tusind år.
Hvor er min fantasi?
Du ka’ li’ at lege, du var min ven,
Men, kære Puff, jeg bli’r jo aldrig 
som et barn igen.

Rejs ud til Puff. 
Måske han gerne vil hjælpe dig med noget.



”For enden af regnbuen ligger ska en begravet i en hule, 
den hule der er vores barndomsland, hvor forandringer 
og fortryllelser smelter sammen.” 

Hvor gammel kunne du 
tænke dig at være udenpå og inden i?

Hvilken alder har du indvendig?

Hvor gammel er du?

Kilde: Sagt af Troels Kløvedal i radiointerview.

10. BARNDOMSLANDET



Bru onationallykke (BNL) 
som defineret af Bhutans regering:
- En social og økonomisk udvikling, der 
blandt andet skal sikre, at alle børn kan gå i 
skole og at folk har adgang til rent vand og
 gode sundhedsklinikker.
- Be- Bevaring af Bhutans helt unikke miljø og natur.
- Besky else af landets særegne kultur.
- God regeringsførelse, altså en grundlov, der sikrer, at 
alle har indflydelse, og at alle er lige for loven.

Bru onationalprodukt (BNP) ifølge pax leksikon: 
- En indikaton for den årlige værdiskabelse i samfundet. BNP 
er summen af alle de varer og tjenester et land producerer til 
priprivat konsum, offentlig konsum, investeringer og eksport. 

Hvordan tager de to

 bru onationalmål

hensyn til dine værdier?

Kilde: BNL: Bhutans regering. BNP: Fra pax leksikon.

11. BRUTTONATIONALLYKKE



Der var ingen ende på al den barnetro, der boblede op, da jeg blev voksen...
Man kan vist roligt hævde, at det er svært at finde mere uskMan kan vist roligt hævde, at det er svært at finde mere uskyldsrene mennesker end 
de, der er blevet forældre inden for de sidste par år. Når man bliver far og mor, bliver 
troen på barnet                                                                                             født, ikke kun i 
barnet selv, men                                                                                           også i den voksne. 
Forældre synes                                                                                    at vinde en ret til at 
være mere naive                                                                                  end børn. Forældre 
går på kunst-                                                                                        museum for børn går på kunst-                                                                                        museum for børn 
for at opleve                                                                                         kunst gennem   
rollingernes øjne,                                          avisskribenter 
bere er i                                    klumme efter 
klumme om                                  deres liv i 
knæhøjde...
Måske er det for at tro på en verden, man kan overskue og tage ansvaret for. Man 
tror på familien, på hverdagen og de små ting. Man tror, at alting vil gå, som man 
synes, man har fortjent – det vil sige godt...

Hvad tænder din barnetro? 

Hvad gør din barnetro for dig?

Kilde: Ida Jessen. Samvirke, januar 2004, side 42-43.

12. BARNETRO



”Prins Pilfinger, han var tem’lig streng, 
dengang han var en lille dreng. Men 
det er blevet meget værre – nu, han er 
blevet en ældre herre”. 

Hvor meget har du egentlig forandret dig, siden du var barn?
Hvad har været det gode nye ved at blive voksen?

Kilde: Flemming Quist Møller. Snudens ABC.

13. PRINS PILFINGER



Jeg drømmer 
tit den samme 
drøm. Jeg rider 
gennem verden på 
ryggen af et æsel. Jeg 
er hverken mand eller 
kvinde,kvinde, dreng eller pige, 
og muligvis er æslet et 
fabeldyr, det har i hvert
fald fire ører. Mærkeligt nok
sidder jeg ikke overskrævs på dyret,
som man skulle forvente, men ligger på 
siden med hovedet hvilende på den ene hånd. 
Det land vi rider igennem kunne godt minde lidt om Det land vi rider igennem kunne godt minde lidt om Persien og det tøj, jeg har på er 
af silke og på fødderne har jeg snabelsko med små skinnende bjælder, som var jeg en 
fyrste eller en shah. Over os hænger månens segl, men det er hverken nat eller  dag, 
alligevel blinker orientens stjerne ned til os og styrer æslets hove og tidens gang. 

Næste gange du vågner fra en drøm eller
 tager dig selv i at dagdrømme, så 

tillad dig selv at dvæle ved den,
 inden du lader den fare.

Kilde: Bjarne Reuter. Ved profetens skæg. Gyldendals Paperback, 1996. ISBN: 87-00-34976-3.

14. DRØMMELANDET



Kan du huske ”Palle alene i verden”. 
Han havde ikke nogen at vippe med på legepladsen…

Tænk over de relationer i dit liv, 
hvor vippen ikke længere vipper.

Hvor meget skal du fly e dig på 
vippen, for at den vipper igen?

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

15. PALLE ALENE I VERDEN



Kan du huske en af dine 
allerbedste lege, fra da du var barn. 

Er der noget i dag, der giver dig samme følelse.

 

Kilde: Alfons Åberg

16. BINDE SLØJFER



Lige bag urskoven strakte der sig en stor steppe, og midt ude på 
steppen stod der en flok elefanter fordybet i alvorlig samtale. De så 
meget kloge ud og bevægede sig med stor værdighed. “Undskyld,” 
sagde bjørnen Washable beklemt, “I kan vel ikke fortælle mig, 
hvorfor man er til?” Elefanterne stillede sig op rundt om bjørnen og 
kiggede ned på ham med dybe rynker i panden. “Det,” sagde den 
ene af dem, “er et meget dybsindigt spørgsmål - Det er et problem, 
vi har grundet ovi har grundet over i længere tid.” Og hvad er resultatet så blevet?” 
spurgte Washable spændt. “Har I fundet ud af det?” “I dybsindige 
spørgsmål,” sagde en af de andre, “må man ikke forhaste sig. Derfor 
består meningen med tilværelsen foreløbig i, at man spekulerer over 
meningen med tilværelsen.”

??

17. ELEFANTTANKER



Hjernen er først parat til at begribe tid i mere voksen forstand, når man er omkring 8 
år. Jo yngre, jo mere flydende tidsbegreb; kun nu’et eksisterer hos den nyfødte. Noget 
af det, som allerflest voksne længes efter at slippe for, er at være slave af tiden. 
Nogle drømmer om at døgnet var længere, andre at uret ikke eksisterede.

Victoria på 4 år er i børnehaven, men savner lidt sin mor. Nogle
gange bliver hun hentet allerede ved middagstid, andre gange
først allersidst på dagen. I dag ved pædagogen, at hun bliver 
hentet hentet ved halv fire tiden. Ved tre-tiden spørger hun igen, 
hvornår hun bliver hentet. “Om lidt”, får hun at vide.
Hun dasker lidt rundt. Så kommer en
anden mor for at hente sit barn. 
Victoria spørger hende, “hvor 
mange timer er om lidt?” Moren 
svarer, “om lidt er nok, når du 
har leget én lille god leg mere.”har leget én lille god leg mere.”
 – om det havde nogen positiv 
virkning for Victoria står hen 
i det uvisse.

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

... så hvad?

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

18. OM LIDT



Det er godt at have 
mål i livet

- men husk 

det er aldrig fremtiden, 
der gør dig lykkelig.



Pippi gik henad gaden. Hun gik med det ene ben på fortovet og det andet i 
rendestenen. Tommy og Annika kiggede efter hende, så længe de kunne se 
hende. Lidt efter kom hun tilbage, og nu gik hun baglæns. 

Da hun var lige ud for Tommys og Annikas låge standsede hun. Børnene 
betragtede hinanden i tavshed. Til sidst sagde Tommy: ”Hvorfor gik du 
baglæns?” 
”Hvorfor jeg gik baglæns?” sagde Pippi. ”Le”Hvorfor jeg gik baglæns?” sagde Pippi. ”Lever vi måske ikke i et frit land? 
Må man ikke gå, som man vil?"

Kan du selv se det som en 
ressource?
 

Hvilke positive muligheder 
ligger der gemt i det? 

 

Find et karaktertræk ved 
dig selv, som ofte betrag-
tes som noget negativt.
 

Kilde: Astrid Lindgren. Pippi Langstrømpe. Side 15. Gyldendals Bogklubber, 1992. ISBN: 87-00-50966-3.

19. RESSOURCER



"Det hænder – og ikke så sjældent 
som man tror, - at en, som intet 
har at lære her paa jorden, en, 
som allerede er en engel, fødes for 
at leve her en tid, fordi ingen, 
som ser en saadan sjæl kan 
undgaa at føle godt og blive god. 
Der er en uskDer er en uskyld omkring saadan 
en sjæl, som faar uskylden til at 
spire i dem, som er den nær.” 

Se på de mennesker der er nærmest 
omkring dig:

Se deres motiver som udspekulerede 
og selviske. Hvordan bliver du selv af 
det?

Prøv derefter at betragte deres 
motiver som uskyldige og 
oprigtige. Hvordan oprigtige. Hvordan 
føles det?

Kilde: Karen Blixen. Babettes gæstebud. I: Skæbne-anekdoter. Side 71-73. Gyldendal, 1992. 5.udgave. ISBN: 87-00-12746-9.

20. EN STOR KUNSTNER



I “Babe es gæstebud” lykkes det Babe e, med et 
himmelsk måltid, som hun laver til provstens 100 
års fødselsdag, at hensæ e gæsterne i en tilstand, 
der knap kan bere es. 

“Om h“Om hvad der hændte senere paa Aftenen kan 
her ikke afgives nogen bestemt Beretning. Ingen 
af de Tilstedeværende havde siden nogen helt 
klar Erindring herom. De huskede kun at Stuen 
havde været fyldt med himmelsk Lys, som om en 
Samling smaa Glorier var løbet sammen til en stor 
Straaleglans. Faamælte gamle Mennesker modtog 
Tungetalens GaTungetalens Gave, Tunghøres Ører oplodes. 
Tiden selv løb sammen til en Evighed. Indtil over 
Midnat straalede Husets Vinduer, og Sang strøm-
mede ud i Vinterna en.” 

Prøv i dag at gøre rigtig meget 
ud af ét af måltiderne – 

Nyd at tilberede det.
Nyd at spise det.

Nyd at fordøje det.

Kilde: Karen Blixen. Babettes gæstebud. I: Skæbne-anekdoter. Side 67. Gyldendal, 1992. 5.udgave. ISBN: 87-00-12746-9.

21. BABETTES GÆSTEBUD



What's in it for me? 

CAUTION

What's in it 
for me? 

What's in it 
for me? 

What's in it 
for me? 

What's in it 
for me? 

What's in it 
for me? 

What's in it 
for me? 

What's in it for me? 

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

22. WHAT’S IN IT FOR ME?



På en tilfældig dag på gågaden sendte et strejf af piberøg mig med 
ét 30 år tilbage i tiden.

    Jeg er 8 år, på sommerferie hos bedstemor og bedstefar. Jeg er tilbage i  
    forgangen i deres lille hus for enden af den lille villavej i Vedsted, hvor  
       jeg sidder ved tobaksbordet. Den lange nu ikke længere i brug  
         porcelænspibe hænger til højre for bordet. Jeg åbner den højre skuffe,
           som er halvfyldt med tobak. Jeg lukker øjnene og dufter. Det lugter   
           græsagtigt på en behagelig måde. Og bedst af alt: Det lugter af   
    bedstefar. Jeg åbner     bedstefar. Jeg åbner venstre skuffe, tager den runde af de to piber. Så  
   begynder jeg omhyggeligt at stoppe piben, tager forsigtigt stopperen til    begynder jeg omhyggeligt at stoppe piben, tager forsigtigt stopperen til 
sidst, det må ikke blive for sammen- presset. Går ind i stuen. Bedstefar 
sidder i gyngestolen med halvt lukkede øjne, allerede på vej ind i hans 
stille rum, det han kalder middagsluren. "Værsgo, bedstefar”. En brummen 
til tak. Så tænder han den. Jeg sæ er mig i den bløde stol med striberne, 
3-4 meter fra ham og iag ager. Lugter til røgen, som ikke lugter helt så 
godt som tobakken, den skærer lidt i halsen. Bappelyden fylder mine ører. 
Urets tikken, den bløde ding-dong lyd da klokken slår halv et.Urets tikken, den bløde ding-dong lyd da klokken slår halv et.
Svits – og jeg var a er tilbage på gågaden.
 Var der gået 10 sekunder, 2 minu er – eller 30 år?

Genkald dig en erindring, der er forbundet med en lugt, du holder af.
Fasthold billedet og lugten for en kort stund.

Skriv et stikord til erindringen
i din dagbog.

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

23. BEDSTEFARS PIBE



Det lille barn kan i starten kun se klart i brystafstand - ligge i armen og kigge mor 
eller far i øjnene. Måske bliver barnet således heller ikke så nemt distraheret i 

forhold til, hvad der er vigtigt: At få fysisk og sjælelig næring. Efter ca. en 
måned udvikles synet hurtigt til at blive klart på alle afstande. Op til ca. 

fem måneders alderen har alle børn (sådan har det også været for dig!) 
de e helt direkte, hvilende men årvågne blik, der kigger, suger, 

undersøger alt og alle. Blikket er klart, ingen tegn på generthed, 
det har intet dømmende odet har intet dømmende over sig, kun iag agelse. 

Først når barnet er over ½ år forsvinder den
 spontane kiggen og seen. Når vi bliver større kan det

at kigge og blive kigget intenst på opleves krænkende. Måske
fordi det er meget ”nøgent”, og samtidig fordi vi selv i så høj grad 

bærer rundt på vores eget 'dømmende' blik i stedet for det iag agende blik. 

Prøv at lege med at kigge med spædbarnets øjne, 
nysgerrigt, årvågent, ikke-dømmende. 

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

24. IAGTTAGELSE



Berøring betyder kontakt – forbindelse til det, der ligger uden for en selv. Berøring
er af vital betydning for mennesket; det giver tryghed, varme, glæde, velvære og
fornyet energi. Berøring fortæller os, at vi ikke er alene. Af alle sanser er følesansen
den, vi først udvikler. Aer den gravide kvinde barnet gennem maveskindet fra ca.
den 7.måned i graviditeten, sanser barnet det. Som nyfødte er det primært
gennem følesansen, vi opdager og får forståelse af omverdenen, og
vore forældres kærlige berøring er yderst vigtig for vores opvækst.vore forældres kærlige berøring er yderst vigtig for vores opvækst.
De knus og kærtegn, vi modtager i barndommen, hjælper os
til en sund selvtillid – nærer vores følelse af at
være accepteret og elsket. 

Berøring er et fællessprog, som vi kan gøre brug af til at helbrede eller berolige, til 
at lindre smerte eller erne spændinger, og fremfor alt til at vise omsorg for 
hinanden.

Har du mulighed for det, så tilbyd i dag en person omkring dig, at massere vedk-
ommende. Rør som var det første gang, du rørte og den anden blev berørt. Prøv 
måske at ly e til den andens kropslyde – læg øret ned til brystet, så du kan høre 
hjertelyden, mærk den andens puls eller mavens rumlelyde. Byt roller.

Har du ikke umiddelbart nogen, du har lyst til at udføre praksis’en med – masser 
nænsomt og omsorgsfuldt dig selv. Eller bestil tid til en massage hos en 
professionel massør.
 

Kilde: Lucinda Lidell, Sara Thomas, Carola Beresford Cooke & Anthony Porter. Politikens Massagebog. Politikens Forlag, 
1988. ISBN: 87-567-4761-6.

25. BERØRING BETYDER KONTAKT



Vi skifter naturligt mellem at registrere lyde uden for os selv og inden i.
De ydre lyde kan være tale, støj, musik, fuglekvidder, og de indre lyde kan 
være krops signaler, vores tanker, erindringer og følelser. Ofte tænker vi 
slet ikke over, hvor hurtigt vi ’skifter kanal’ mellem indre og ydre lyde.

Prøv nu for en kort stund udelukkende at 
ly e til de 'ydre lyde'. Lyt som var det
et lydtæppe - ingen lyde skal analysereset lydtæppe - ingen lyde skal analyseres
eller vurderes som gode eller dårlige,
rigtige eller forkerte. Du ly er som var 
det  første gang, du sådan rigtig ly ede. 
Jomfruelig ly en.

Læg mærke til, hvordan opmærksomheden uvægerligt skifter til de indre 
lyde, men vend så blidt opmærksomheden til igen at ly e udad. 
  

Kilde: James Joyce. Ulysses. Martins Forlag, 1970. ISBN: 87-566-0001-1. Udkom første gang i Paris i 1922.

26. INDRE OG YDRE LYDE



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.  

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

27. LIVET ER SOM EN IS



Barnelighed

Du har nu været med på en 
rejse gennem temaet for marts måned.

De 4 overskrifter, som har båret dagene er:

· Det barnliges værdier  - i dagene fra den 2.-8.
· Frekvensskifte - i dagene fra den 9. - 16.
· Legen er sit eget formål - i dagene fra den 17. – 23.
· Sanseintensitet - i dagene fra den 24.-30.

Gå ind i 'tilbageblik' og klik løst igennem dagene i 
marts måned - se hvad den har budt på

i forhold til de 4 oi forhold til de 4 overskrifter.

28. OPSUMMERING




