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Ildfluer i natten Nete Maj Højgaard Hent PDF De spiser en rum tid i tavshed. Da manden er færdig, sætter han
sin skål på jorden og tørrer sig om munden.

“Du, jeg og alt, hvad det blotte øje kan se, består af det samme. Vi er som sandkorn, der bliver blæst rundt i
en endeløs fortælling. Vi ér den fortælling, som gennem os oplever sig selv; gør sig erfaringer; rykker sig

langsomt mod en endegyldig sandhed, som åbenbares for dem, der leder. Intet i livet er, hvad det giver sig ud
for at være, og meget lidt af det som mennesket regner af betydning, betyder i virkeligheden noget.

Alt hvad du oplever, føler og ser, er en dans konstrueret af den evige eksistens beregnet til at lære dig præcis,
hvad du har brug for for at udleve dit fulde potentiale og gøre mest mulig nytte i livets kredsløb. Alt i

Universet er forbundet med hinanden.”
Skyggerne danser på væggen, mens Den Gamle fortæller. Hans øjne slår gnister. Armene fægter i luften, mens

han giver sine ord vinger, så de kan flyve gennem natten med deres budskab.

“Ildfluer i natten” er en filosofisk voksenfortælling, som handler om kærlighed, om at finde sig selv og færdes
med taknemmelighed og nærvær i en verden fyldt med magi.

Ordets kraft er enorm, hvorfor det er af stor betydning, hvilke ord vi lader fylde.
Igennem en lang årrække har yoga, meditation, filosofi og psykologi fyldt stadigt mere i vores tilværelse.

Vores debutroman “Ildfluer i natten” formidler tanker med afsæt i ovenstående og er skrevet med et ønske om
at inspirere til et liv fyldt med glæde, accept og tolerance.
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