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Vi har hele tiden, 24 timer i døgnet, en relation til os 
selv. 

Vi slipper aldrig uden om denne relation, den er 
fundamentet for alle de andre relationer, vi er i 
eller skaber: 

Vores relationer til andre mennesker, vores omgielser, Vores relationer til andre mennesker, vores omgielser, 
vores hjem, vores ting, husdyr og den omgivende 
natur både den lige uden for vinduet og den store 
vide verden - alt kan "føres tilbage" til vores relation 
til os selv.

Kilde: Psykologisk leksikon.

1. EN RELATION ER…



Forestil dig en biograf med én række stole for hvert år i dit liv. 
Uden for salen er der en foyer, fyldt med de mennesker 
du holder af. Der er ind- og udgange i begge sider af
biografen, og du bestemmer selv, hvem der skal
med ind i salen. Gå nu ind i biografen, sæt 
dig på den bagerste række, som er den 
alder du er lige nu. Forestil dig, at alder du er lige nu. Forestil dig, at 
på rækken foran er du bare ét år 
yngre, og foran endnu et år 
yngre. Og således kan 
du se helt frem til 
første række. 

Forestil dig nu, at du kan vælge en hvilken som helst række til at være i dag, 
og herfra kan du kigge både frem og tilbage. Rejs dig nu op, og vær ved 
allerførste stolerække. Se og mærk dig selv som nyfødt. Gå ganske langsomt 
op gennem biografen, fra stolerække til stolerække – men ikke hurtigere end 
at du når at opleve noget ved hver række. Måske nogle aldre træder tydeli-
gere frem end andre. Måske erindringer fra forskellige aldre dukker op. Og 
når du kommer ned til bagerste række igen, så sæt dig ned og mærk nu hele 
dit liv, hele dig selv. Rejs dig og gå ud af biografen.dit liv, hele dig selv. Rejs dig og gå ud af biografen.

2. BIOGRAFEN

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf. 



Steen og Stoffer sidder under et træ. Steen siger:
For 4,5 milliarder år siden var jorden bare en støvsky. For 3 milliarder 
år siden dukkede de første bakterier op. Så kom dinosaurerne og 
fuglene og pa edyrene og til sidst, for en million år siden, mennesket. 
Og her er så JEG… udviklingens ubestridte højdepunkt!

Har du nogensinde mærket, ikke bare tænkt, men mærket hvor 
stort et mirakel skabelsen egentlig er?  Hvad mon det er for en 
kraft, der sæ er den i gang?  Hvad er det for en kraft, der holder 
de uendeligt mange celler i dig samlet og indbyrdes koordinerede? 

Kilde: Steen & Stoffer 5. Jeg elsker dig. Side 5. Interpresse 1989. ISBN: 87-456-0776-1.
Billeder (skærm 1 og delvist skærm 2): NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

3. LIVETS STORHED



Når tilværelsen, til vores store 
overraskelse, ikke former sig som 
forventet, bliver vi skuffet. Når de 
ideer, forventninger og drømme vi 
har til vores liv, til os selv og andre 
ikke bliver indfriet, bliver vi nogle 
gange dybt skuffet.

Det er skuffende at erkende, at vi Det er skuffende at erkende, at vi 
bliver nødt til arbejde med os selv 
og vores lidelse, snarere end at 
sæ e vores lid til de drømme og 
ideer, vi går rundt med.

Nogle gange må vi tillade os selv at 
blive skuffede og give slip på alt det, vi tror på. 

Det er en smertefuld proces; det er som at skrælde 
lag efter lag af sin identitet - den ene skuffelse efter den
anden står i kulissen og venter.

"Vi falder ned og ned og ned og ned indtil vi når vores
eget grundlag, den basale sunde jord. Her er vi det laeget grundlag, den basale sunde jord. Her er vi det laveste
af det lave, det mindste at det mindste, som et sandkorn - helt
simple, uden forventninger".

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

4. SKABELSEN



Herfra kan vores liv begynde at fungere igen. 
Herfra kan vi vokse indefra os selv, ud fra vores Herfra kan vi vokse indefra os selv, ud fra vores 
helt egne værdier. Alle de forførende og lovende 
drømme og idealer vi bliver bombarderet med, 
har ingen betydning fra et sandkorns synspunkt, 
vi er som et støvkorn midt i universet. Her har vi 
uendelig plads til at bare at være os selv og 
blive inspireret påny. Verden er enkel og
åben men samtidig værdig, fordi åben men samtidig værdig, fordi 
vores inspiration ikke regeres 
af vores egos ambition.



”Når jeg står op om morgenen klokken fire, begynder jeg automatisk at recitere Ngak chinlap-mantraet. 
Det er en bøn, der dedikerer alt det, jeg gør – ord, tanker, handlinger, hele min dag – til andre som et 
offer til gavn for dem. Og derpå, eftersom det er koldt, udfører jeg nogle få gymnastikøvelser, vasker 
mig og klæder mig hurtigt på. Jeg mediterer indtil klokken halv fem. Hvis vejret er godt, går jeg derefter 
ud i haven. Denne tid på dagen betyder noget særligt for mig. Jeg ser op i himlen. Den er meget klar, jeg 
kan se stjernerne, og de giver mig følelsen af at være ganske ubetydelig midt i et uhyre kosmos. Det er 
indsigten i det, vi buddhister kalder ”ubestandighed”. Det er enormt beroligende."indsigten i det, vi buddhister kalder ”ubestandighed”. Det er enormt beroligende."

Hvilken morgenrytme sæ er
dig på sporet af en god dag?

Kilde: Hans Hellighed Dalai Lama. Et liv i fred. Side 33. Lademann 2003. ISBN: 87-15-10839-2.

5. MORGENRYTME



”Røg”
Jeg kunne kysse de lyse vægge til hjertet trykke
De rum som ruger på kommende tankers uanede lykke -
de rum som skærmed min forsken af ilden og kræfternes spænding
og tillod mit liv ubekymret at danne sin egen brænding.

Sophus Claussen

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 særegne brænding. Det er for har… Du tillod mit liv at danne sin særegne brænding. 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, 
hhvad der er vores bestemmelse. Der er nogle 
grundtoner, som hele tiden er dig, 
som bestemmer dit liv.

Kilde: Jakob Kvist. Møllehave: et liv har fem akter. Aschehoug 2003. ISBN: 87-11-11695-1.

6. KRUKKENS BRÆNDING



Hvis du nu var en krukke 
                            – hvordan ville du så se ud?



..."her på min nye bænk skulle jeg så rigtig sidde og falde til ro...
men når jeg sad der på min bænk, opdagede jeg, at mine tanker ikke 
var i ro... jeg sad alligevel og tænkte på alle mulige dagligdags ting....
men når jeg rejste mig og gik, så slap jeg tankerne......"

Kilde: Benthe Rask.

7. RO I BEÆVGELSE

Hvornår hviler du allermest
 i dig selv, når du gør noget?



Når vi har rod i vores hoved, 
når vi ikke kan fokusere og koncentrere os, som om flere forskellige radioer spiller på samme 
tid, så er det måske tid til at få ryddet op i vores mentale loftskammer. 

Forestil dig, at hele din krop er et hus. Der har været 
mange begivenheder i de e hus og mange oplevleser, 
nogle sjove og andre ikke. Overvej et øjeblik, hvor 
loftskammeret er i de e hus. 

Tænk dig, at du bevæger dig op på loftskammeret 
medbringende en lygte og nogle tomme kasser. Du 
kan smide de ting, som du ikke behøver ud, og 
rydde op og ordne de arrydde op og ordne de arvestykker, som du sæ er 
pris på. Mens du nu begynder at sortere tingene, kan 
du begynde at finde ud af, hvem hver ting tilhører, 
og om de stadig har værdi for dig. Anbring det, du 
holder af og vil beholde i ét område, og de ting, som 
hører til andre, lægger du i de tomme kasser.

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

8. KROPPEN SOM ET HUS



For hver gang du giver slip på de andre menneskers 
ting, kan du opleve at få mere og mere klarhed. 

På et tidspunkt har mange af disse ting haft en vis 
betydning for dig. Bliv klar over, hvad du behøver at 
huske, og put så tingen i den rigtige kasse.

Sæt de kasser, du vil beholde, i orden. Når du er parat Sæt de kasser, du vil beholde, i orden. Når du er parat 
til at forlade loftskammeret, så tag de kasser med ned, 
der indeholder andres ting. Smid dem væk, eller giv 
dem tilbage til re e vedkommende. 

Mærk roen og stilheden brede sig i hele kroppen



Den største religion i vores kultur er 
overbevisningen om, at vi mangler noget.

En diffus sky, der består af ting, tid, ord, 
følelser, penge...

en udefinerbar sky af alt muligt, der giver 
mig den der kroniske følelse af at:

Jeg mangler noget.Jeg mangler noget.

Hvad mangler du? 

På hvor mange forskellige måder kan du svare på spørgsmålet?

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

9. HVAD MANGLER DU?



I I Vesten har I alt, eller tror i det mindste, I 
har alt; alle materielle goder er tilgængelige 
og fordeles uden tvivl mere retfærdigt, end 
det var tilfældet før i tiden. Men det 
forekommer mig, at I lever i en tilstand af 
konstant anspændelse, i en atmosfære af 
uophørlig konkurrence og frygt. Og de, 
som vokser op i en sådan atmosfære, vil som vokser op i en sådan atmosfære, vil 
hele deres liv føle, at de mangler noget. De 
vil aldrig lære den vidunderlige dybde og 
nærhed at kende, som er livets rigdom. De 
vil forblive på overfladen af et oprørt hav, 
uden nogensinde at opleve den ro, der 
hersker nedenunder.

I hvert øjeblik har vi valget mellem at opleve tilværelsen som en mangel-tilstand,
eller som en tilstand af rigdom.

Mærk de to forskellige frekvenser – mangel eller rigdom!

Mærk at det er dit valg!

Mærk dit valg lige nu!

Kilde: Hans Hellighed Dalai Lama. Et liv i fred. Side 63. Lademann 2003. ISBN: 87-15-10839-2.

10. RIGDOM



Vaner er ofte 
udsprunget af en udsprunget af en 

intention om, at hvis 
jeg gør hint eller de e, 

så får det denne 
positive betydning for 

mit liv. 
Men det kan også Men det kan også 

være, at vanerne bare 
er overtaget fra dem, 
man er opvokset hos. 

Vaner kommer let, 
men er svære at 

ændre på.

Vaner kan gøre 
dagligdagen le ere, 
fordi rutineprægede 
handlinger kan gøres 

uden bevidsthed. Men 
de kan også risikere at 

være med til, at vi 
erner os mere og erner os mere og 

mere fra os selv, fra 
øjeblikket og 

opmærksomheden 
på nu’et. 

Vaner kan være svære 
at få øje på, for vi 

vænner os til dem.

Vend ”plejer” på 
hovedet: 

Prøv i dag at 
opdage, hvornår 
det du gør, er en 
vane. Se den lidt 
udefra: 

Er den stadig Er den stadig 
tids-svarende? 

Har du brug for 
den? 

Har du lyst til at 
have den? 

Hvis du gerne 
ville skifte den ud, 
hvilken vane ville 
du så gerne have i 
stedet? 

 – hvis du o – hvis du over-
hovedet vil af med 
din gode gamle 
vane.

11. VANER

Kilde: Ranvita la Cour. Tingenes magt - og kraft. I: Gitte Jørgensen m.fl. Simple-living.dk Nye veje til et enkelt liv. Det 
Schønbergske Forlag 2003. ISBN: 87-570-1651-8.



Som barn hadede jeg, at der aldrig var 
jordbær nok til den store børneflok, 
jeg var en del af. Jeg beslu ede, at
når jeg blev stor, så skulle jeg spise 
jordbær nok hver dag. Og lige så 
mange, jeg ville! Nu er vi endelig 
blevet voksne – og har ret til at
spise ligeså mange jordbær, spise ligeså mange jordbær, 
som det passer os – og til 
at bo fuldstændig, som 
det passer os. Og vi 
kan vende op og 
nedpå alting. 

Kan du huske, hvilke 
betingelser du som 
barn beslu ede at 
vende op og ned på? 

Har du gjort det?

Kilde: Ranvita la Cour. Tingenes magt - og kraft, side 60. I: Gitte Jørgensen m.fl. Simple-living.dk Nye veje til et enkelt liv. Det 
Schønbergske Forlag 2003. ISBN: 87-570-1651-8.

13. JORDBÆROVERFLOD



Livets labyrint

For at finde ud af det, må man først finde 
ind i det – men har man endelig fundet ind 

i det, så er det ikke til at finde ud af.

Hvad vil det sige for dig at være 
på vej ind i labyrinten.

Ved du, hvor den fører hen?

Er du på vej ind eller på vej ud 
af din labyrint?

Kilde: Ordsprog fra ukendt forfatter.

13. LIVETS LABYRINT



Forestil dig et støvet pulterkammer fyldt med 
gammelt ragelse. Du kan dårligt komme ind 
ad døren og har svært ved at se noget som 
helst. Hvor meget livsenergi fornemmer du 
der? Ikke meget, vel? Hvis du derimod går 
ind i f.eks. Palmehaven i Botanisk Have, det 
store glashus fyldt med saftige eksotiske 
palmer og blomster, hvor sollyset stråler ind palmer og blomster, hvor sollyset stråler ind 
ad de mange hvidkalkede vinduer. Hvor 
meget livsenergi mærker du der?
Forskellen er egentlig slående, og det er 
egentlig bare godt gammeldags købmand-
skab. Det viser os, at lys og sunde planter har 
en tendens til at live op og give energi. Som et 
træ, der varsler muligheden for vækst, og en 
solopgang, der rummer en ny begyndelse, 
føler vi os ubevidst inspireret til netop vækst 
og nog nye begyndelser – en igangsæ ende og 
frugtbar energi.

Kig på dine omgivelser, der hvor du sidder lige nu. 
Hvor meget livsenergi mærker du der? 
Er der noget, du har lyst til at lave om på, 
så energien flyder endnu mere frit?

14. LIVSENERGI

Kilde: Ranvita la Cour. Tingenes magt - og kraft, side 48. I: Gitte Jørgensen m.fl. Simple-living.dk Nye veje til et enkelt liv. Det 
Schønbergske Forlag 2003. ISBN: 87-570-1651-8.



Gå ud og find en urt!

Pluk den eller køb den. 

Plant den i din have eller i en krukke 
i vinduskarmen, så den kan vokse sig 
stor.

Plej den godt og spis den.

Kilde: Dannie Druehyld. Nulevende heks, boende i Rold Skov. Citat fra hendes 2004 hjemmeside, billedtid.dk/druehyld.

15. URTEN



Hvad er det i os, der gør det legitimt at spise hajbøffer og tunsalat 
men næsten umuligt at forestille sig at spise en delfin?

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

16. DYRS BETYDNING



Hvilke dyr må slås ihjel?

Er dyr besjælede væsener?

Hvad er din holdning til dyr?



Kilde: Mette Kold. Døden er ikke en fiasko her i livet. Ph.d. Afhandling, 2003. Århus Universitet.

17. NATURENS RO

”Ja, og nu var det heldigvis sommer, og vejret var bare så pragtfuldt. 
Det gjorde noget ved mig, at man lever der i Guds grønne natur og 
kan se det hele. Mine sanser var åbne, så det føltes meget naturligt at 
sende en bøn op. Det har jeg haft det godt med. Jeg har gået meget 
ovre ved sommerhuset. Alene. Og det har jeg haft det fint med. 



En god tur langs stranden. Det har
gjort et eller andet. Man kommer sådan

ned i småtingene. Bare det at gå og finde
nogle dejlige sten. Der er også mange små

ting i skoven, svampe og sjove blade. Jeg
svømmede i havet om sommeren, og jeg

svømmede langt. Det hele gik op i en enhed.svømmede langt. Det hele gik op i en enhed.
Det var dejligt. Man lagde mærke til solens

stråler ned i vandet, fuglene og fiskene.
 Det berigede mig”.

Når du står i en svær situation, 

       hvad er så din ”helle”?

                                                                    Husker du at bruge den?



Tarmrensning - 
er noget man gør, når svinets tarm skal 
gøres klar til medisterpølse. Men det 
er faktisk også noget, der er helt 
almindelig i yoga-traditionen. Ud fra 
den logiske tanke, at lige såvel som at
vi rengør os udenpå, så skal vi rense tarmene indimellem, fordi gamle affalds-vi rengør os udenpå, så skal vi rense tarmene indimellem, fordi gamle affalds-
stoffer (=lort) sæ er sig som små udposninger af slagger i tarmene, hvor det ikke kan 
komme med ud med den daglige afføring... og kan ligge der og rådne og stinke i mange år.  
Tarmrens udføres ved, at man i løbet af et par timer drikker 3-5 liter varmt vand, med salt-
koncentrationen 0,9%, hvilket præcis er kroppens saltkoncentration (det smager af bouillon). 
Man udfører indmellem nogle simple øvelser for at aktivere gennemstrømningen af vand i 
tarmene. Efter adskillige - for de flestes vedkommende meget lugtende - toiletbesøg, kommer 
der til sidst kun klart saltvand ud. Gennemskylningen kan hermed afslu es. Man slu er        
                                                af med at hvile; en enorm fred breder sig i kroppen. Dernæst holder man       
                                                en mild kostplan i nogle dage, sådan at maven langsomt startes op igen.           
                                                Effekten på fordøjelsesprocessen er fantastisk!

På hvor mange måder kan man komme af med en lort?
Den kan skylles ud i 5-10 liter rent drikkevand, der er pumpet op fra

undergrunden, renset og sendt helt ud til toile et. Eller den kan skylles
ud med regnvand. Den bliver herefter, via kloakken, fragtet til

rensningsanlægget, der omsæ er den. Eller den kan føres ud til et
nedsivningsanlæg, hvor den bliver omsat som næring for piletræer.
Man kan også lægge den i et mul oilet, hvor den komposteres ogMan kan også lægge den i et mul oilet, hvor den komposteres og

i løbet af nogle måneder bliver til næringsrig jord.
Eller man kan også bare aflevere den direkte ude i skoven.

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

18. JORD & LORT



God morgen sol! God morgen, morgensol!
som skinner ned på bellis og viol
og ned på Jens og Karl, de frække fyre,
der står og tisser på en tissemyre.

Men myren skal man ikke tisse på,
og derfor råber jeg: la vær og stå
og tis på myren, men gå hjem igenog tis på myren, men gå hjem igen
med jeres tissemyretissemænd!

Se dig for 
hvor du går!

Kilde: Dansk Børnesang. Tekst Halfdan Rasmussen. Musik Benny Andersen.

19. MYREN



Da han vendte sig mod 
hylden, saa han, at den 
stod aaben ligesom 
Lillebror og vidste, at 
det det var det, den lille var 
falden i staver over. 
Han kunne se, hvad 
hylden var, og hvordan 
den mærkede, at den 
var det.

Det var ligesom 
hylden aandede ind i 
ham, og da hyldens 
aande var kommen 
ind i ham, mærkede 
han en stor glæde, 
som han kendte, him-
melsprogets glæde. melsprogets glæde. 
Ogsaa hylden talte 
himmelsprog inderst 
inde. 

Sid stille og iag ag naturen 
- helt uden at tillægge den nogen særlig værdi.

Lad sindet være let - uden at forfølge tankerne
- lad dem passere som skyer på himlen.

Find i dag et sted hvor der er en eller anden form for natur - 
i dit hjem, i skoven eller i en park.

Kilde: J.Anker Larsen. De vises sten. Side 36. Gyldendal, 1923. Genudgivet 1983 på Sankt Ansgars Forlag, 
Visdomsbøgerne. ISBN: 87-875-05495.

20. DEN ÅBNE HYLD



Her i haven i Hune har vi flere småhuse, og selvom de med hver deres form og funktion er resultat af 
noget, vi har ønsket og planlagt, så er det Griseslo et, med det – for selv mig – mærkværdige navn, 
som står mit hjerte nærmest. Helt fra den dag, Værkstedet blev mit, var det ikke købet af huset, der 
gjorde indtryk, men glæden og overraskelsen ved at få udleveret en nøgle fastbundet til en gris 
udskåret i træ. Her må indskydes, at jeg altid har haft en forkærlighed for grise. Jeg kan lide alt ved 
dem: Stikkontaktnæsen, rumpens facon, krøllen på halen og hele den rørende appel, der er i grisens 
lyserøde nøgenhed! Nøglen var til udhuset – det oprindelige grishus, hvor man endnu kunne se, 
hvordanhvordan grisene havde boet med fareboks, lemmen ud og grisestien foran. Se, det var en erhvervelse 
udover det sædvanlige.

Hvad har du, som du passioneret 
og inderligt holder af at eje?

Kilde: Anne Just. Haven i Hune. Gyldendals Bogklubber 2003. ISBN: 87-00-65484-1.

21. GRISESLOTTET



Naturer af din slags, mennesker med stærke og fintmærkende sanser, de besjælede, 
drømmerne, digterne, de elskende, er næsten altid os andre, os åndsmennesker, 
overlegne. Jeres oprindelse er moderlig. I lever i det totale; 
kærlighedens og oplevelsesevnens kraft er jer givet. 
Vi intellektuelle lever, uagtet vi hyppigt synes at lede og styre jer andre, 
ikke i totaliteten, men i ørkenen. 
Jer tilhører liJer tilhører livets fylde, jeres er frugternes saft, kærlighedens have, kunstens 
skønne land. Jeres hjem er Jorden, vort er ideen. 
Faren for jer er at drukne i den sanselige verden, 
for os at kvæles i det luf omme rum. 
Du er kunstner, jeg er tænker. 
Du sover ved Moders bryst, 
jeg våger i ørkenen.

HVEM er du?

hvem ER du?

hvem er DU?

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Side 39. Gyldendal, 5. udgave, 2000. Første gang på dansk 1936. ISBN: 87-00-45908-9.

22. HVEM ER DU?



Narcis: ”Vi kommer ikke hinanden nærmere ad nogen vej overhovedet.”
Guldmund: ”Tal ikke sådan!”
Narcis: ”Det er min alvor. Det er ikke vor opgave at komme hinanden nærmere, lige så lidt som 
sol og måne eller hav og land kommer til hinanden. Vi to, min kære ven, er sol og måne, er hav 
og land. Vort mål er ikke at gå over i hinanden, men at erkende hinanden og i den anden at se 
og ære, hvad han er: den andens modpol og komplement.”
Guldmund holdt forvirret hoGuldmund holdt forvirret hovedet bøjet; hans ansigt var blevet bedrøvet. Omsider sagde han: 
”Er det derfor, at du så ofte ikke tager mine tanker alvorligt?”

Tænk på en relation, hvor du irriteres over jeres forskellighed. 
Skriv de tre ting ned, der trigger dig mest.
Skriv så tre eksempler på, hvor jeres forskellighed er en styrke.

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Side 37-38. Gyldendal, 5. udgave, 2000. Første gang på dansk 1936. ISBN: 87-00-45908-9.

23. SOL & MÅNE



Trods al dyb forskellighed i deres væsen 
havde de lært meget af hinanden; foruden for-
nuftens sprog var der mellem dem efterhån-
den opstået et sjæle- og symbol- eller 
tegnsprog, ligesom der mellem to boliger nok 
kan være en vej, ad hvilken vogne kan køre og 
ry ere ride, men desuden opstår mange 
småveje, der skyldes børns leg, eller om- og 
smugveje: stier for børn og elskende, knap 
synlige spor, ad hvilke ka e eller hunde 
færdes. Efterhånden havde Guldmunds 
besjælede fantasi ad mange magiske veje 
sneget sig ind i vennens tanker og i det fælles 
sprog, og denne havde også lært uden ord at 
forståforstå og føle med meget af Guldmunds 
tankegang og væsen. I kærlighedens lys 
mod-nedes langsomt nye forbindelser fra sjæl 
til sjæl, og først bagefter kom ordene.

Hvilke relationer giver dig et frirum?

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Side 35-36. Gyldendal, 5. udgave, 2000. Første gang på dansk 1936. ISBN: 87-00-45908-9.

24. FORBINDELSESLINJER



Narcis: ”Der vil være andre, som du lærer af. Men det, du kunne lære af mig, du barn, er vi nået til 
ende med.”
”Nej, nej!”, udbrød Guldmund, ”det var ikke derfor, vi blev venner! Hvad ville det dog være for et 
venskab, der efter et kort forløb har nået sit mål og ganske simpelt kan ophøre! Har du da fået nok af 
mig? Holder du ikke længere af mig?”
Narcis: ”Vær blot rolig… du Narcis: ”Vær blot rolig… du ved jo godt, at jeg stadig holder af dig… Hør efter, Guldmund! Vort 
venskab har været godt; det har haft et mål og har nået det, for det har gjort dig vågen. Jeg håber, at 
det ikke er forbi; jeg håber, at det igen, a er og a er, vil forny sig og føre til nye mål.
I øjeblikket er der intet mål.” 

Er der en relation,
hvor det måske tjener sig 

bedst at gå hver til sit?

25. AT GIVE SLIP

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Side 56. Gyldendal, 5. udgave, 2000. Første gang på dansk 1936. ISBN: 87-00-45908-9.



Guldmund spurgte: ”… men hvor vil dit mål være?” Narcis smilede svagt. ”Målet? Måske vil 
jeg dø som skoleforstander eller som abbed eller biskop. Det kan være det samme. Målet er 
de e, altid at placere mig dér, hvor jeg bedst kan tjene, hvor min natur, mine egenskaber og 
evner finder den bedste jordbund, det største virkefelt. Der er intet andet mål.”

Guldmund, derimod ”han var uden hjemstavn, og en ukendt verden ventede på ham… At 
have mål var andre givet, ikke ham.”

Tænk på et mål, som du forfølger lige nu.

Hvornår er du så opslugt af målet, at du  
glemmer at være nærværende i nu'et?

Hvornår er du så nærværende i nu'et, at du 
glemmer dit mål?

Mærk forskellen mellem målbevidsthed og Mærk forskellen mellem målbevidsthed og 
nærvær.

26. MÅL

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Side 56. Gyldendal, 5. udgave, 2000. Første gang på dansk 1936. ISBN: 87-00-45908-9.



I hvert fald havde Guldmund vist ham, at et 
menneske, der er bestemt til noget højt, kan 
dukke meget langt ned i livets blodige, 
drukne kaos og besudle sig med meget 
støv og blod uden at dræbe det guddom-
melige i sig, at det kan fare vild gennem 
mørke dyb, uden at det guddommelige lys 
og skaberkraften i dets sjæls helligdom slukkes. og skaberkraften i dets sjæls helligdom slukkes. 
Dybt havde Narcis skuet ned i sin vens forvirrede 
liv, og hverken hans kærlighed til eller agtelse
for ham var blevet mindre. 

Tænk på en person du føler 
har ”mudret sig selv til”

Kan du øjne skaberkraften
 i personen?

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Side 252. Gyldendal, 5. udgave, 2000. Første gang på dansk 1936. ISBN: 87-00-45908-9.

27. AGTELSENS KONSTANS



Den bedste gave vi kan give os selv og hinanden ligger i 
kvaliteten af vores opmærksomhed.

Du har nu været med på en rejse gennem temaet 
relationer.  De 4 overskrifter har været:

Relationen til dig selv - i dagene 2. - 8.
Relationen til ting - i dagene 9. - 15.
Relationen til dyrene og naturen - i dagene 16. - 22.
Relationen til andre mennesker - i dagene 23. - 30.

 
Zap måneden igennem og dan dig et oZap måneden igennem og dan dig et overblik over den.

Kilde: Sagt af Richard Moss.

28. OPSUMMERING




