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Majdagar 2022 En modern nordisk pedagogisk/terapeutisk utbildnings, och nätverksträff med det inre ledaskapet i fokus 

 

Kampen om tiden, hjärtat och jorden 

Den inre skolningens betydelse 

Kunskap, glädje och en massa hopp! 

 

Titeln till Majdagar 2022 arbetade vi fram under Höstmötet 2021 i Vita huset i 

Ytterjärna. Då visste vi inte om att det skulle bli krig i Europa. 

Corona fanns fortfarande på allas läppar och det var länge osäkert om vi 

överhuvudtaget skulle kunna träffas. Nu finns Corona kvar i periferin, men 

krigets fasor riskerar istället att lamslå oss med ilska och fruktan. Detta får inte 

hända. 

Hur kommer vi framöver ha tid med utveckling av oss själva och varandra? Hur 

kommer vi att klara av att ta hand om jorden, ljuset, människan, världen? Det 

finns mycket osäkerhet med tydliga tidstjuvar kring oss, som mer eller mindre 

medvetet stjäl vår tid och sakta men säkert riskerar att förvandla vardagen till 

grått. Blir vardagen grå blir vi själva snart grå, med liten möjlighet att reflektera 

ljuset. Utan ljus kan vi inte agera stödjande utvecklande, och vi får svårt att ta 

emot stöd och utveckling. Vi arbetar alla på ett eller annat sätt med människor i 

behov av våra ljuskrafter för att själva kunna stråla, så vi behöver hitta en eller 

flera oaser som ger oss kraft att orka. Kraft att utveckla kraft att inspirera, och 

kraft att själva sträva efter att bli bättre människor. 

Varmt välkommen till Majdagar 2022 där vi kommer att göra allt för att genom 

fest och inspiration bromsa tiden för en stund, för att tillsammans utveckla 

verktyg som behövs för att vi ska klara av att axla människans ansvar i världen 

framöver. Min önskan är att Majdagar 2022 ska kännas som en liten bäck som 

tillsammans med andra bäckar kan leda till ett hav av blommor på en äng, där 

bin kan näras, barn leka och vuxna inspirera varandra till att bli det de kan vara 

utan tvivel, misstankar och ångest.  

Varmt välkommen att kliva ur tidskarusellen för ett ögonblick!  

Alexandra Jensen Zoffmann  


