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På sporet af stilheden Asger Baunsbak-Jensen Hent PDF "Stilhed er ikke stilstand. Den er grosted. Den giver
livsnødvendige vækstbetingelser. Den er dynamisk indadtil. I morges vågnede jeg klokken fire, som i en
kuvøse af blød ro. Ikke som ofte før med angsten i struben og hvileløshedens skubben og dirren. Stilheden
havde gjort sin virkning. Drømmen var ikke forsvundet, dagen var ikke kommet. Natten var nænsom." Asger
Baunsbak-Jensens smukke essays minder os om, hvor vigtig stilheden er, når det moderne samfund skruer op

for larm, stress og jag på alle fronter. Det er i stilheden, der er plads til eftertanke, til selvransagelse og
indlevelse. "På sporet af stilheden" er en smuk påmindelse om stilhedens betydning. Asger Baunsbak-Jensen
(f. 1932) er forfatter og foredragsholder. Han har tidligere siddet i Folketinget for Det Radikale Venstre og var

i en årrække undervisningsdirektør samt landsformand for Det Radikale Venstre.

 

"Stilhed er ikke stilstand. Den er grosted. Den giver livsnødvendige
vækstbetingelser. Den er dynamisk indadtil. I morges vågnede jeg
klokken fire, som i en kuvøse af blød ro. Ikke som ofte før med
angsten i struben og hvileløshedens skubben og dirren. Stilheden
havde gjort sin virkning. Drømmen var ikke forsvundet, dagen var
ikke kommet. Natten var nænsom." Asger Baunsbak-Jensens smukke

essays minder os om, hvor vigtig stilheden er, når det moderne
samfund skruer op for larm, stress og jag på alle fronter. Det er i

stilheden, der er plads til eftertanke, til selvransagelse og indlevelse.
"På sporet af stilheden" er en smuk påmindelse om stilhedens
betydning. Asger Baunsbak-Jensen (f. 1932) er forfatter og
foredragsholder. Han har tidligere siddet i Folketinget for Det

Radikale Venstre og var i en årrække undervisningsdirektør samt
landsformand for Det Radikale Venstre.
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