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Hjerterum. Rum i hjertet
Er der plads til hjerter i tiden?
Er et hjerte et hjerte, eller kan
det være en tøjbamse? En
stemning? En fremstrakt hånd?
Du er i mit hjerte. Mit hjerteblod. Min hjerteven.
Vi tager os til brystet med
hånden, når vi fortæller om
noget, der virkelig har betydning for os – fordi dér bag ved
ribbenene banker hjertet. Dér
sidder følelserne tilsyneladende. Vi ved fornuftsmæssigt
godt, at det ikke er derfra, “vi
føler noget”, men ikke desto
mindre er det faktisk der, det
helt fysisk kan gøre forfærdeligt ondt, når vi rammes på
vores følelser. Når vi mister
eller bliver sårede.
Man kan gøre noget eller gå
ind i noget med hjertet, så ved
alle, at man virkelig mener
det, og at man seriøst vil det.
I hjerterummet ligger rummeligheden. Rummet for andre
mennesker. Et særligt rum i
hjertet er for den eller/og dem,
vi elsker højt – og så er der et
rum til endnu flere af vores
medmennesker – dem, vi skal
rumme tæt på, på arbejdspladsen eller andre steder.
Symbolikken og betydningerne
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Klokkerne afspejler for mig
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