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Undres over forstandens og kroppens forunderlige, og selvstændige liv, som ikke altid husker at banke på hos
de øverste lag af bevidstheden. Lege med hukommelsen. Opdage forskelen på hukommelse og erindring. Er

det videnskaben eller troen der har svarene? Hvad er værst? Tidsspring, tankespring, og refleksioner
vedrørende barndom, ungdom, manddom og alderdom. Såvel nuet som evigheden stikker næsen frem i

ubevogtede øjeblikke. At søge mening og opdage det modsatte og omvendt. At se om bag nogle af datidens
og nutidens mantra.

Livet set fra 5 positioner
* Fra en Sølvsmedie 1962-1971

*Fra Cykelmiljøet med bevidstheden på indre rejser 1961-1967
*Fra en værnepligtig soldat 1967-68

*Fra erkendelser gennem et langt liv i forsøg på at forstå de kræfter, der skaber livets forudsætninger
*Fra en opvækst i kunstens og filosofiens favntag med eksistensen som alle tings gåde.

Ja, og undres over, hvad livet er for en utrolig begivenhed.
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