
I dag er jeg opfyldt af dyb taknemmelighed over livet, både
som det har været og som det er nu. Jeg kunne ikke på nogen 
måde tænke mig at bytte, hele livet har været med til at forme 

mig til den jeg er i dag og har givet mig indsigt. Det har
været en lang vandring i smerte, forladthed og afmagt,

men i højeste grad også et liv med glæde,
lyksalighed og taknemmelighed.

Et liv med en mening der rækker dybere end jeg umiddelbart kan se
Et liv med ydre begrænsninger og indre frihed
Et liv som leves på grænsen, der hvor der kun er overgivelse
Et liv hvor stilheden er mit hjem

Eftermiddagen er gratis, der vil være mulighed for en kop kaffe eller te, så af hensyn til det og pladsen i 
rummet, kan du tilmelde dig til Birgitte Mølgård på mail: birg66@gmail.com

Er det muligt at være fri i en begrænset krop?

Du inviteres til oplæg (ca. 45 min) og dialog med Anette Jørgensen

Dato: lørdag den 12. marts 2016 - kl. 14:00 – 16:00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld. th. København Ø.

100 m fra Østerport - kørestole kan kører direkte fra gadeplan ind via bagindgangen.

Arrangør Birgitte Mølgård

 
Anette fortæller om sit liv og om det at skabe livet, hver eneste dag - om handicap

kontra normalitet og om, hvordan det har været muligt for hende, at bryde  mønstre,
skabt af en svær og udfordrende historie, med megen fysisk og psykisk smerte.

Hun fortæller om meditation og om nogle af de mennesker, som i den forbindelse har
inspireret hende til at se livet fra en anden vinkel. På sin helt egen måde og ved
at bruge sin vilje og kreativitet, har Anette skabt et liv fyldt af glæde og omsorg.

 

Mit møde med Anette har i den forbindelse været til stor gensidig inspiration og 
livsbekræftende glæde og hendes historie har berørt mig dybt.

Anette


