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Tanker og utænkte tanker Jens Peder Nicolaisen Hent PDF Forlaget skriver: En stærkt personlig
livsfortælling, hvor læseren bliver indviet i en problematisk barndom og opvækst i et indremissionsk miljø på
landet og om et skift fra gårdskarl til hotel og restauration. Behovet for i ungdommen at rejse og arbejde i
udlandet og at betale prisen – der stod en tilbage på perronen. Lysten til på et tidspunkt at opdatere en

mangelfuld skolelærdom. Problemer med angst og sammenbrud som selvstændig restauratør. Forbedring af
psyken med terapi og bearbejdning af skadede følelser og opløsning af neuroser, en indlæggelse og kampen
mod psykiatrien og nogle tanker om det gamle mørke liv i mol til et nyt lyst liv i dur. Og endelig nogle tanker

om vores sløsede omgang og manglende respekt for sproget og begrebernes betydning, og hvordan
godhedsparadokset bliver anskuet som den egentlige årsag til meget af tilværelsens ondskab.       

Uddrag af bogen 
En mening med det hele har jeg aldrig fundet, thi er der i grunden anden mening med et livsforløb end den, vi

selv skaber? For mig er det også så rigeligt nok mening – med muligheden for at sidde her i stilheden og
mærke hele kroppen og være til stede og tilfreds. Med en tilstand af væren, som er helse for psyken, hvor
ingen ydelse er nødvendig, og organismen kører mere eller mindre på frihjul. Jeg tror, det er en god måde at
holde summen af energi i ave og ikke fråse med midlerne. Jeg er taknemmelig for hver dag, tænk at skulle

prøve det her på mine gamle dage. At sidde her midt i meningsløsheden og være helt fyldt ud af ingenting og
dog alt.

Om forfatteren 
Forfatteren bor imellem Esbjerg og Ribe i den lille marsklandsby St. Darum, og med mange ture i denne

storslåede natur med det flade, specielle marskland nyder han nu en dejlig tilværelse med blandt andet sine
elskede børn og børnebørn og ikke mindst en tid uden krav og fordringer.
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