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Because you(’re) never lost

Når evighedens klokke slår,
intet mere forgår.

Her alt hinanden når
uden minut time og år,

og alt får, fordi alle forstår,
at livet ikke går,

men lever

Velkommen til Livskortene Because.

Kortsættet er for at vise dig, at du hører til livet uanset hvad og hvordan, du ser på og opfatter dig selv.

Hvert enkelt kort består af en overskrift, et billede og et vers. Det centrale er billedet. Du vil erfare, at de ikke inde-
holder vore samfunds- og kulturskabte symboler, men kun former, der kan genfindes i naturen. Billederne er svar
til os fra Guderne i et udogmatisk sprog, som taler til vore sanser - ikke til vor hjerne. Derfor indeholder hvert billede
både en endelighed, en uendelighed og livets diversitet i vor forståelse og opfattelse. Overskriften og verset er kun
et hint til den søgende, - en hjælp til at billedet åbner sig for betragteren.

Kortsættet startedemed at åbenbare sig i 2004. Siden dengang har jeg arbejdetmed dem, brugt dempåmig selv og
på andre. Det har ført til mange indsigter i mig selv og livet. Det er min intension, at disse oplevelser, der er blevet til
et omfattende notearbejde, vil kunne ses senere for alle 162 kort, blot ved at klikke på det billede, der nu er fremme.

Har du lyst til at trække et kort for din situation, dit spørgsmål, der optager dig, eller mangler du et hjælpende svar
på det fastlåste i dit liv, så trykker du blot på knappen: "Livskort", og du får vist et billede, der er bestemt af det nu,
du trækker det i. Ønsker du at trække flere kort, klikker du blot på knappen: "Træk et kort"på siden.

Kortsættet er registreret til gratisudgivelse på nettet på talfi.dk
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Som alt andet er kortene både let tilgængelige og svært forståelige, men som alt andet kommunikation, er det din
egen åbenhed, der er bestemmende for din oplevelse.

Rigtig god fornøjlse Mads Christensen


