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Livet kan ikke altid lige fikses og ordnes. Mødet med liv og død, livsmod og afmagt, glæde og sorg er et
uomgængeligt vilkår i vores liv. På trods af tidens selvhjælpsbudskaber om, at vejen til lykken er et quick fix
af hurtige trin for trin-råd. Til gengæld kan vi godt tåle at møde afmagten, finde en måde at være i den, en
mening i den. At være magtesløs kan det skabe et rum til fordybelse. Der sker noget, når vi står stille et

øjeblik - også når vi møder steder i livet, hvor vi bliver konfronteret med bekymringer og sorg. Lotte Blicher
Mørk skriver om mødet med livets paradoksale vilkår, om at møde magtesløsheden. Både når livet er sat på

spidsen, og når vi "bare" er midt i livet med alt, hvad det byder.
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Livet kan ikke altid lige fikses og ordnes. Mødet med liv og død,
livsmod og afmagt, glæde og sorg er et uomgængeligt vilkår i vores
liv. På trods af tidens selvhjælpsbudskaber om, at vejen til lykken er
et quick fix af hurtige trin for trin-råd. Til gengæld kan vi godt tåle at
møde afmagten, finde en måde at være i den, en mening i den. At
være magtesløs kan det skabe et rum til fordybelse. Der sker noget,
når vi står stille et øjeblik - også når vi møder steder i livet, hvor vi
bliver konfronteret med bekymringer og sorg. Lotte Blicher Mørk
skriver om mødet med livets paradoksale vilkår, om at møde

magtesløsheden. Både når livet er sat på spidsen, og når vi "bare" er
midt i livet med alt, hvad det byder.
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