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Måske er du introvert og sansestærk ligesom jeg og er nået til den erkendelse, at du alt for længe har forsøgt
at følge strømmen i håbet om, at ingen skulle opdage, at du var anderledes.

I min søgen efter et liv med mere nærvær og ro og ikke mindst et mere autentisk jeg, er det gået op for mig,
hvor meget det egentlig fylder hos os mennesker at blive anerkendt og accepteret. Og hvor langt vi

indimellem er villige til at gå for at føle, at vi er en del af flokken. Måske så langt, at vi ender med at gå hen
og blive syge af det.

Nogen vil mene, at vi bor i individualistens land. At vi frit og uafhængigt vælger den vej, som giver allermest
mening. Men spørger du mig, så er det alt for ofte et andet billede jeg ser.
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Måske er du introvert og sansestærk ligesom jeg og er nået til den
erkendelse, at du alt for længe har forsøgt at følge strømmen i håbet

om, at ingen skulle opdage, at du var anderledes.
I min søgen efter et liv med mere nærvær og ro og ikke mindst et
mere autentisk jeg, er det gået op for mig, hvor meget det egentlig
fylder hos os mennesker at blive anerkendt og accepteret. Og hvor
langt vi indimellem er villige til at gå for at føle, at vi er en del af
flokken. Måske så langt, at vi ender med at gå hen og blive syge af

det.

Nogen vil mene, at vi bor i individualistens land. At vi frit og
uafhængigt vælger den vej, som giver allermest mening. Men
spørger du mig, så er det alt for ofte et andet billede jeg ser.
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