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Nærsyn Irina Bj\u00f8rn\u00f8 Hent PDF Denne bog er en samling af forskellige historier om at være

”nærsynet”. Når vi er forelskede, vil vi gerne være ”nærsynede” – og nærværende. Så ”nærsynede”, at vi
mener, at den, vi er forelskede i, er det bedste menneske på jorden. Han eller hun er det smukkeste, klogeste

og sjoveste menneske i hele verden. Dette er en magisk effekt af ”nærsynet”. Det er dejligt at opleve
”nærsynet”, når jeg har kontakt med naturen. Vinden suser, solen varmer mine øjenlåg, og frøerne i

grusgraven synger bedre end Madonna. Mit brød smager himmelsk, når jeg er ”nærsynet”, og børn smiler til
mig. Danmark er kåret til det lykkeligste land i verden, men hvert tiende minut prøver et menneske, i dette
lykkelige land, at begå selvmord – og for hver tredje lykkes det. Dette er resultatet af vores manglende

”nærsyn” eller nærvær. Vi hjælper hele verden, men vi kan ikke bekæmpe angst og depression hos vore egne
børn. Dette er manglende ”nærsyn”. Vi vil sprede demokratiske tanker til hele verden, men kan ikke hjælpe
naboen med at plukke æbler. Er det at være ”nærsynet”? Vi arbejder sort og taler grimt om hinanden. Dette er
ikke at være ”nærsynet”. ”Nærsynet” er en måde at forstå verden på. Prøv et eksperiment. Tænk kun på noget
eller nogen, som er tæt på dig, hele dagen – og ikke på noget andet. Dette er ren terapi, og måske får du en

åbenbaring. I denne bog har jeg samlet nogle meget forskellige historier. Alle mine historier er sande, og de er
skrevet med udgangspunkt i ”nærsynet”. Du vil føle dig nært forbundet med alle de meget forskellige

mennesker, som medvirker i mine historier. Måske møder du nogle, som du kender. Du vil også elske eller
hade nogle af dem. Du vil måske også holde af nogle af dem. De er alle sammen er del af den nære verden,
som er både sårbar og skør. Men uden denne ”nære verden” kan du ikke forstå og opleve den store verden,
uanset hvor meget du prøver. "Nærsynet" ligner bedstefars forstørrelsesglas,  som er glemt i skuffen. Hvis vi
finder det frem og kigger igennem det, får vi livets magi tilbage. Denne ”nærværen” er den vigtigste del af
vores liv, fordi det er HER, vores liv foregår hver dag. Og når vi bevæger dig fremad, tager vi vores ”nære
verden” med os. Denne ”nære verden” er vigtigere end alle store tanker og projekter. Lykken ligger altid i

”nærheden”, og ikke tusinder af kilometer borte – i vores ”nære verden”. Nyd at være ”nærsynet”!

 

Denne bog er en samling af forskellige historier om at være
”nærsynet”. Når vi er forelskede, vil vi gerne være ”nærsynede” – og
nærværende. Så ”nærsynede”, at vi mener, at den, vi er forelskede i,
er det bedste menneske på jorden. Han eller hun er det smukkeste,



klogeste og sjoveste menneske i hele verden. Dette er en magisk
effekt af ”nærsynet”. Det er dejligt at opleve ”nærsynet”, når jeg har
kontakt med naturen. Vinden suser, solen varmer mine øjenlåg, og
frøerne i grusgraven synger bedre end Madonna. Mit brød smager
himmelsk, når jeg er ”nærsynet”, og børn smiler til mig. Danmark er
kåret til det lykkeligste land i verden, men hvert tiende minut prøver
et menneske, i dette lykkelige land, at begå selvmord – og for hver
tredje lykkes det. Dette er resultatet af vores manglende ”nærsyn”
eller nærvær. Vi hjælper hele verden, men vi kan ikke bekæmpe
angst og depression hos vore egne børn. Dette er manglende

”nærsyn”. Vi vil sprede demokratiske tanker til hele verden, men kan
ikke hjælpe naboen med at plukke æbler. Er det at være ”nærsynet”?
Vi arbejder sort og taler grimt om hinanden. Dette er ikke at være
”nærsynet”. ”Nærsynet” er en måde at forstå verden på. Prøv et

eksperiment. Tænk kun på noget eller nogen, som er tæt på dig, hele
dagen – og ikke på noget andet. Dette er ren terapi, og måske får du
en åbenbaring. I denne bog har jeg samlet nogle meget forskellige

historier. Alle mine historier er sande, og de er skrevet med
udgangspunkt i ”nærsynet”. Du vil føle dig nært forbundet med alle
de meget forskellige mennesker, som medvirker i mine historier.

Måske møder du nogle, som du kender. Du vil også elske eller hade
nogle af dem. Du vil måske også holde af nogle af dem. De er alle
sammen er del af den nære verden, som er både sårbar og skør. Men
uden denne ”nære verden” kan du ikke forstå og opleve den store
verden, uanset hvor meget du prøver. "Nærsynet" ligner bedstefars
forstørrelsesglas,  som er glemt i skuffen. Hvis vi finder det frem og
kigger igennem det, får vi livets magi tilbage. Denne ”nærværen” er
den vigtigste del af vores liv, fordi det er HER, vores liv foregår hver
dag. Og når vi bevæger dig fremad, tager vi vores ”nære verden”
med os. Denne ”nære verden” er vigtigere end alle store tanker og
projekter. Lykken ligger altid i ”nærheden”, og ikke tusinder af

kilometer borte – i vores ”nære verden”. Nyd at være ”nærsynet”!
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