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Forord: 
Hvordan tør du lade være?

”Livet er ikke for tøsedrenge eller tøsepiger.” 

Der findes så mange former for kunst: vandkunst, kommunikations-
kunst, kunsten at være en god kæreste, forælder, kollega osv. Af alle 
kunstformer er livskunsten den største, vigtigste og mest udfordrende 
kunst. Kunst er noget, man ikke kan – hvis man kunne, var det jo in-
gen kunst. Storm P’s budskab om essensen af kunst gælder i særlig grad 
kunsten at leve. Der er ikke noget rigtigt eller forkert her. Ikke en start 
eller slutning og heller ikke et facit. Hvad er livskunst for en underfun-
dig størrelse? Det kan man virkelig tænke længe over. Alt fra filosoffer 
til Maren i kæret har brugt halve og hele liv på at tænke over kunsten at 
leve. Det er en udfordring ved livet, som alle mennesker deler. Vi er alle 
på mission livskunst – en mission der nogle gange mest af alt minder 
om mission impossible, og andre gange går som en leg. Faktum er dog, 
at vi alt for sjældent får forholdt os til, hvad kunsten at leve det daglige 
liv dybest set består i. Det sker kun, når vi standser op, og det er her, at 
bogen, du holder i dine hænder, kan åbne helt nye døre til livet.

For mig handler livskunst om at være kunstner i sit eget liv. Kunst-
ner i betydningen mennesket, der sætter sig selv fri – helt fri – ser li-
vets muligheder og griber livschancer, der byder sig. Livskunstneren 
går til livet med en legende lethed, åbenhed, ærlighed, følsomhed og 
nysgerrighed. Livskunstneren tager initiativ og skaber og er i ska-
belsesprocessen tro over for sine værdier og mål. Hver dag lægger 
vi alle en eller flere trædesten, så vi kan bevæge os hen imod det, vi 
ønsker. Eller vi søger at udbygge det, vi allerede har. Vi har friheden 
og valget til at lægge vores trædesten, hvor vi vil. Men skal vi lægge 
få eller mange? Store eller små? Runde eller kantede? Og vigtigst: 
Hvordan får vi lagt trædestene, så de guider os til størst mulig glæde 
og trivsel? Det er noget af det, denne brugsbog til livet handler om. 
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Livskunst baserer sig på friheden til at handle, men kræver mod og 
ansvarlighed. Udfordringen er at lægge sine trædesten på vejen mod 
at eksekvere egne visioner og drømme uden at træde på andre og 
uden at ofre livets værdifulde fælleskaber. Kunsten at leve handler i 
høj grad om respekt for andre mennesker, fællesskaberne, alt liv og 
den verden, som vi alle er en del af.

Livskunst lader sig ikke definere. Den subjektive fortolkning af, 
hvad livskunst er, har til alle tider spændt meget vidt. Alligevel er der 
noget – rigtig meget endda – der går igen hos de fleste af os. Jeg vil i 
denne bog introducere en model, livskunstens arena, til beskrivelse 
af de allervigtigste elementer af livet. Fælles for livselementerne er, 
at de betyder meget for os alle, fra vi fødes, til vi takker af. Med af-
sæt i livskunstens arena vil jeg beskrive, hvordan vi trives både som 
arbejdsmennesker og privatmennesker. Menneskelig trivsel vil være 
den røde tråd i denne bog. Jeg vil ikke tale om stress og stresshåndte-
ring, men om trivsel. Jeg vil heller ikke tale om håndtering af mang-
lende arbejdsglæde, men om trivsel. Selv tidens helt store velfærds-
sygdomme som udbrændthed og depression vil jeg give modspil ved 
at tale om menneskelig trivsel, og jeg vil gøre dette, fordi der er man-
ge urealiserede gevinster ved at tale om trivsel.

Denne brugsbog i livskunst er opdelt i to dele. I den første del vil jeg 
introducere livskunstens arena og beskrive vigtige begreber og me-
kanismer, når det gælder kunsten at leve. Jeg vil beskrive en model af 
trivsel og se på, hvad det er at hente glæde, lyst og energi i arbejdet. Jeg 
vil give input til, hvad det vil sige at være i balance, og hvorfor ubalan-
ce også har en plads i livet. Uden ubalancer ville der for eksempel ikke 
være noget, der hed fredspibe eller forsoningssex. I bogens anden del 
vil jeg grave flere lag dybere i elleve af de største livselementer: mod 
og ansvar, væren, mening, glæde, kærlighed og intimitet, engagement, 
lyst og interesser, overskud og udholdenhed, ressourcer, handlinger 
og mål samt tro og håb. Det er ikke min hensigt at give en udtømmen-
de, encyklopædisk beskrivelse af, hvad livskunst er, det lader sig i øv-
rigt næppe gøre i en bog på få centimeters tykkelse. Jeg vil til gengæld 
forsøge at dyrke overblikkets svære disciplin og tage udgangspunkt 
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i det enkelte menneske, dig og mig. Det er din livskunst, det gælder. 
Det er dig, der er kunstneren i dit liv. Når det er sagt, er det jo hverken 
uklogt eller ulovligt at lade sig inspirere af sine medmennesker. Hvad 
der virker for andre, virker måske også for en selv. Jeg har af samme 
grund medtaget eksempler og cases fra det virkelige liv, hvoraf nogle 
er hentet fra min private samtaleklinik. Jeg vil også lade min person-
lige skuffe stå på klem. Mit ønske og håb er, at bogen du læser i netop 
nu, må blive en inspirationskilde til kunsten at skabe endnu mere glæ-
de, balance og udvikling i dit liv.

Livskunsten er lige som himmelrummet, den slutter aldrig. Det er 
en livslang proces. Nogle vil måske foretrække at tale om selvudvik-
ling eller selvrealisering. Men livskunst er meget mere og andet end 
det. Livskunst er en proces for hver enkelt af os, men kan også være 
en proces, der udspiller sig i en familie, på en arbejdsplads, i en (sub)
kultur eller et folk. Livskunsten udspiller sig nu og her og præges af 
tidens normer og tidsånden. Jeg vil rejse spørgsmålet, om vi gør no-
get forkert i måden, vi lever livet på? Kunne vi indrette os på måder, 
der ville give endnu større glæde og trivsel, mindre stress, færre de-
pressioner og et sundere liv? Jeg mener, der er meget, vi kunne gøre 
anderledes og blive bedre til, selv om det ikke altid vil være det sam-
me, vi hver især skal gøre. I mange tilfælde skal vi gøre noget sam-
men for at høste en fælles glæde, trivsel og sundhed. Derfor vil jeg i 
denne bog også male med store, tidstypiske penselstrøg af livskunst.

Jeg tænker bredest muligt om livskunst, det tror jeg også, at man-
ge andre gør. En sød og velment kollega spærrede øjnene op, da hun 
hørte, at jeg ville skrive en bog om livskunst. “Hvordan tør du?”, ud-
brød hun. Hendes øjne var store og udspilede og faretruende tæt på 
at forlade kraniet, hun lignende en, der var ved at kløjes i sin egen 
forbavselse. Jeg opfattede det som en ufrivillig måde at udtrykke, om 
det ikke var lidt for modigt = dumdristigt, at kaste sig ud i bogpro-
jekt livskunst. Min kollega havde selvfølgelig ret i, at det kræver en 
vis portion mod at kaste sig ud i store, grænseløse emner som lykke, 
lyst og livskunst. Men set med mine øjne kræver det mere end mod, 
nemlig dumdristighed, at lade være. For vi må alle forholde os til, 
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hvad kunsten at leve er for os, og hvor vi skal lægge vores trædesten. 
Så kan det være, vi kalder det noget andet. Vi taler måske om at leve 
det glade eller gode liv, at få det optimale ud af livet, at være den 
bedste version af sig selv, eller vi bruger måske en mere klinisk term 
som livskvalitet. Ingen af delene er forkerte. Men ingen af delene er 
heller ikke udtømmende beskrivelser af alt det, livskunst favner om.

Min kollegas udbrud: “Hvordan tør du?”, havde alligevel bidt sig 
fast i mig. Jeg betragter nu hverken mig selv som særlig modig eller 
dumdristig. Jeg oplever min interesse for livskunst som en sund ap-
petit på livet krydret med en god portion nysgerrighed. Det er ingen 
hemmelighed, at min inspiration til de fleste af de emner, jeg vender i 
denne bog, kommer fra de mange samtaler, jeg har haft med patienter 
og klienter i tidens løb. Jeg skylder disse mennesker, min familie, mine 
venner og mange flere en stor tak for alt det, de har givet mig og inspi-
reret mig til. Da jeg skiltes fra min forbløffede kollega, var der kun et 
spørgsmål, der summede hvileløst rundt: Hvordan tør jeg lade være?

Det er i virkeligheden et spørgsmål, der har bragt mig langt. Lige 
fra jeg solgte min lægeklinik for at fordybe mig i sexologi og skrive 
min første bog Recepten på lykke. Det er også et spørgsmål, der har 
medført, at jeg i dag er far til en elskelig datter, Ella, og har en dejlig 
regnbuefamilie. “Hvordan tør jeg lade være?”, er også et spørgsmål, 
jeg gerne og ofte deler med andre. Livet giver ingen garantier. I man-
ges ører lyder sikre valg som et godt bud på opskriften på at leve. Vo-
res forældre, kæreste, arbejdsgiver og mange andre har ofte nemmere 
ved at støtte os i tilsyneladende sikre valg end i valg, der synes mindre 
sikre. Realiteten er dog, at sikre valg nemt fører til kedsomhed og et liv 
i limbo. Der er selvsagt balance i alting, chancerytteri er heller ikke en 
endegyldig opskrift på det at leve. Også fravalg har en berettigelse og 
kan udmærket kaste mere glæde, trivsel og sundhed af sig. Kunsten er 
at lave de rigtige til- og fravalg. Vi kan i dag så meget, men hvad vil vi 
egentlig? Du kan så meget – hvad vil du? I forlængelse af dette vigtige 
spørgsmål vil jeg afrunde mit forord med en invitation til dig. Uven-
tede invitationer har deres helt unikke potentiale. Det en invitation til 
at undersøge, udvikle og dyrke alt det, der er din livskunst.





1. del
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OM KUNSTEN AT LEVE

I bogens første del vil jeg beskrive vigtige områder af kunsten at leve. 
Jeg vil introducere begrebet livskunst som et spørgsmål om liv og 
død, og jeg vil beskrive en helt central model til illustration af uni-
verselle elementer af livskunst, altså områder af livet som betyder 
noget for os alle. Modellen vil jeg kalde livskunstens arena. Vores 
emotioner repræsenterer nøgler til livet, både privatlivet og arbejds-
livet. Jeg vil beskrive emotionernes betydning, ligesom jeg vil intro-
ducere en model, trivselstragten, til illustration af, hvor i livet vi hen-
ter trivsel, herunder glæde, lyst og overskud.

Der vil indgå øvelser, som er markeret med en stilistisk mælke-
bøtte i frø. Mælkebøtten symboliserer på samme tid det både stær-
ke og skrøbelige liv – og det kostbare liv, der skal leves nu. Alt liv 
har sin tid, det gør kunsten at leve endnu vigtigere og endnu større. 
Men mælkebøtten i frø symboliserer mere end dette. Nogle vil sik-
kert tænke på transformation, andre på befrugtning eller spredning 
af alt fra gener til gode idéer. Øvelserne, der indgår, skal ses som 
korte oplæg, som du kan vælge at forholde dig til med det samme. 
Eller du kan vente med at lave øvelsen. Du kan også vende tilbage til 
den samme øvelse efter nogen tid. Hvis du vælger at lave den samme 
øvelse flere gange, så vil du sikkert opdage, at du ikke svarer helt det 
samme hver gang. Netop derfor er livskunst en mission for livet – en 
mission, der tager afsæt i elementerne i livskunstens arena.

Hvert kapitel afrundes med et afsnit “Høst frøene…”, hvor det er 
muligt at få et indtryk af, hvad kapitlet handler om. “Høst frøene…” 
tilsigter at fremhæve nogle af de vigtigste budskaber uden at være et 
resume. Er kapitlet ikke læst, kan det afsluttende afsnit give en idé 
om hvilke frø, der kan høstes i det pågældende kapitel.
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Livskunst – et spørgsmål 
om liv og død

”Livskunst er kunsten at leve nu.”

Mennesket har til alle tider stræbt efter nogle mål og gjort sig store 
anstrengelser for at undgå andre mål. De mål, vi vil undgå, kan kal-
des antimål. Vores mål og antimål præges af den tid, vi lever i, nok 
mere end vi tænker over i det daglige. Eksempler på tidstypiske mål 
er karriere, personlig udvikling, arbejdsglæde og stresshåndtering. 
Til de tidstypiske antimål vil jeg hævde, at vi i den vestlige verden 
deler en række antimål som: arbejdsløshed, aldring og død. Der lig-
ger et paradoks heri, fordi vi alle vil komme til at stå uden arbejde 
en dag, om ikke før så når vi går på pension. Og vi ældes alle en lille 
smule for hver dag, der går, om vi kan holde denne tanke ud eller ej. 
Livet er kun til låns. Igen gælder det os alle, uanset hvor svært det 
kan være at acceptere, at døden venter et sted derude.

I mange sammenhænge er det udmærket at være bevidst om sine 
antimål, men kommer de til at fylde for meget, så skyder man sig 
selv i foden. Det skyldes, at kunsten at leve i høj grad handler om at 
leve i nuet, ikke i morgen eller overmorgen, ikke efter en eksamen el-
ler når du går på pension, men nu. At leve sit liv i evig frygt for uud-
holdelige scenarier som arbejdsløshed, aldring og død fjerner os kun 
fra livet. Menneskeheden har til alle tider været optaget af spørgs-
målet: Er der et liv efter døden? Det er i sig selv meget interessant, 
men det må ikke få os til at glemme det, vi med sikkerhed ved: Der 
er et liv lige NU.

Uden tilknytning intet liv

Hvad består livet egentlig af? Ret beset består livet af en lang række 
dage, der for manges vedkommende begynder, når vækkeuret rin-
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ger og slutter, når vi falder i søvn om aftenen. Det består også af nat-
tesøvnen. Den er rigtig vigtig, for at vi kan fungere godt i de vågne 
timer, et forhold jeg vil vende tilbage til i kapitlet om overskud og 
udholdenhed. Hvis livet består af en lang række dage, hvad består 
så en dag af? Den består af glæde, lyst og overskud. Men den består 
også af usikkerhed, bekymringer, tristhed, smerte og sorg. Vi lægger 
vores lodder på forskellige felter på livets roulette. Når vi gør dette, 
så knytter vi os til disse felter. Vi knytter os til mennesker, vores for-
ældre, ægtefælle og børn, men også til vores bankrådgiver, frisør og 
personer, vi aldrig har mødt (Jo, Justin Bieber tæller også med for 
nogle). Vi må også erkende, at vi i større eller mindre omfang knyt-
ter os til vores bolig og bil og ja, selv penge. Det lyder ikke særlig flat-
terende, men sådan er det jo. Endnu mindre flatterende bliver det, 
hvis man som inkarneret materialist knytter sig til sine sko, solbriller 
eller silkeslips. Jeg vil alligevel komme ærkematerialisten – og alle os 
andre – lidt i møde: Uden denne tilknytning, så ville vi ikke leve. Og 
det ville være død.

Når vi virkelig elsker, så knytter vi os

Når vi virkelig knytter os til noget, så bliver vi bange for at miste. Mate-
rialisten frygter måske, at huset brænder ned eller bilen totalskades i en 
ulykke. Den nybagte millionær får ikke bare en række goder og handle-
frihed, men frygter ofte at miste pengene igen. Livets store følelser som 
forelskelse og kærlighed handler også om frygten for at miste. Jeg hører 
ofte mennesker sige: “Jeg ved ikke, om jeg elsker ham/hende”. Det viser 
kompleksiteten i kærlighed. Kærlighed gør ikke alene blind, den skaber 
også tvivl og frygt for at miste. Når man virkelig elsker sit barn, sin kæ-
reste og sine forældre, så frygter man at miste. Det skyldes netop, at vi i 
ganske særlig grad knytter os til vores nærmeste.

Fund af sværd og mønter i en vikingegrav – og endda et helt skib 
– vidner dels om, hvad der betød noget for vikingerne, da de levede, 
dels om religiøse skikke, hvor man gav den afdøde gaver med til livet 
efter døden. Det afspejler netop forholdet, at vi nødigt vil miste, alt 
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det vi værdsætter. Gælder det vores nærmeste relationer, så går det 
endnu dybere end det. Når vi virkelig elsker, så er der så meget på 
spil, at vi er parate til at gå i døden for det, vi elsker, uanset om det 
er vores frihed, land eller elskede. Vi vil også kæmpe for den ægte 
og stærke kærlighed med livet som indsats. Vi vil hellere selv dø end 
miste mennesket, vi virkelig elsker. Det skyldes, at tabet, smerten og 
sorgen ved at miste vores elskede opleves uudholdelig stor.

Historien rummer mange eksempler, lad mig nævne et. De tid-
ligere medejere af den amerikanske stormagasinkæde Macy’s var 
Isidor Straus og fru Ida Straus. De elskede hinanden højt og var 
om bord på Titanic, da luksuslineren forliste en aprilnat i 1912. Fru 
Straus blev tilbudt en plads i en af redningsbådene, men hun afslog 
angiveligt med ordene: “Jeg vil ikke skilles fra min mand. Som vi har 
levet, så vil vi dø, sammen.” Det illustrerer, at livets store følelser i høj 
grad handler om tilknytning og frygten for at miste. Af to undere vil 
vi hellere selv dø. Det er livskunst at forholde sig til både livet og dø-
den, også selv om død hører til tidens fyord og får mange af os til at 
gribe febrilske ud efter skyklapperne.

Vi reinkarnerer hver dag

Døden er det definitive tab og forbundet med den definitive sorg, 
det er i hvert fald sådan, de fleste har det med døden i den vestlige 
verden. Det kan være uudholdelig svært at rumme tabet og sorgen. 
Mennesker har på tværs af kulturer og religioner fundet trøst i fore-
stillingen om reinkarnation. Det gælder helt klassisk i hinduismen, 
hvor summen af livets handlinger, karma, afgør, om vi genfødes som 
nyt liv på et lavere eller højere niveau. Her er det alt andet lige bedre 
og sikkert også sjovere at blive genfødt som kunstner end kakerlak. 
Tanken om reinkarnation har mange positive elementer i sig. Det 
samme gælder tanken om at mødes med dem, vi elsker, i et liv efter 
døden. Mange oplever noget trygt, retfærdigt og beroligende i tan-
ken om reinkarnation, selv om fænomenet handler mere om tro og 
overbevisning end om naturvidenskabelige fakta.
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Personligt holder jeg fast i denne opbyggelige tanke: Vi reinkar-
nerer hver dag, vi slår øjnene op. I stedet for at se på livet bestående 
af en række trivielle dage, så kan vi vælge at se med nye, friske øjne 
på dagen, der venter. Vi er reinkarneret til en ny unik dag beståen-
de af timer, minutter og en masse beslutninger. Derved glorificeres 
livet, som det er lige nu. Vi sætter os selv fri, åbner os over for for-
andringer og bliver bedre til at nytænke vores liv. Det giver os mu-
lighed for at blive en endnu bedre version af det menneske, vi øn-
sker at være. Lad mig eksemplificere hvad jeg mener med at rein-
karnere hver dag, vi vågner. Når jeg vågner om morgenen, så visker 
jeg tavlen ren for fortidige hændelser og vælger i stedet bevidst at 
fokusere på to-tre ting, som, jeg glæder mig til, skal ske netop den-
ne dag. Det kan være, at jeg ser frem til at løbe en tur med en god 
ven, være sammen med vores datter, tage chancen som initiativta-
ger eller iværksætter eller noget helt fjerde. Det står os alle frit for 
at reinkarnere hver dag ved at vælge at se på dagen med friske øjne 
og fremhæve noget af alt det gode eller nogle af de muligheder og 
livschancer, der venter os.

Livet er stort, med sang kan vi gøre det endnu større

Hvis tanken om reinkarnation virker for spirituel, så kan man sag-
tens viske tavlen ren på anden vis, når man slår øjnene op om mor-
genen. Det kan for eksempel gøres med en sang, som vi forbinder 
med glæde og en frisk start på livet. Vi kan synge sangen for os selv, 
eventuelt i hovedet, og minde os om, at også denne dag er noget 
ganske særligt. For mig virker sangen Bright New Day fra musicalen 
Blood Brothers rigtig godt. Den har en glad, morgenfrisk melodi, og 
lyrikken handler netop om en ny start på livet, frigjort fra fortiden 
og med livet foran sig:

Oh, bright new day,
We’re moving away
We’re starting all over again (…)
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Now we can begin again
Feel we can win and then
Live just like living should be.
          Willy Russell, 1983

Musikken har sit eget unikke potentiale for at vække glædes- og lyst-
følelser. Vi kan også forbinde en sang med en frisk start på livet for 
eksempel i forbindelse med livskriser. Jeg har set mange eksempler 
herpå. Et af de nyere eksempler var en ung pige, der befandt sig i en 
svær livskrise i forbindelse med erkendelsen af, at hun var lesbisk. 
Hun fandt støtte i at synge sig til en frisk start på livet. Det gjorde 
hun med sangen Ny Start af den danske elektropopduo Nordstrøm.

En amerikansk avis kårede i 2012 de ti bedste sange for nye begyn-
delser. Øverst på listen finder man: Brand New Day (Sting), From the 
Beginning (Emerson, Lake og Palmer), Beginnings (Chicago and Earth, 
Wind and Fire) og Start Me Up! (Rolling Stones). Listen af sange for 
nye begyndelser kan være en kilde til inspiration og YouTube kan være 
stedet, hvor der kan lyttes til sangene og søges yderligere inspiration. 
Det vigtige er selvfølgelig ikke, hvilken sang et flertal af amerikanere 
forbinder med en frisk start på livet, men hvilken sang, der kan hjælpe 
os hver især til at viske tavlen ren, så hver dag bliver starten på noget 
nyt og unikt. Livet er stort, men vi kan selv gøre meget for, at det bliver 
endnu større, selv i situationer, hvor vi befinder os i en krise eller står 
over for svære, skelsættende valg i vores liv.

Skal, skal ikke?

Vi har alle et forhold til mælkebøtten, som før eller siden ender med 
at sætte en flot, kugleformet frøstand, der består af en masse fnok, 
dvs. frø med hver sin lille faldskærm, der kan bringe frøet langt ud 
i verden. Frøstanden har sin egen skønhed, men er også er en me-
get fin og skrøbelig struktur. Vinden kan pludselig få frøstanden til 
at briste, så fnok forlader mælkebøtten og flyver af sted. Som barn 
plukkede vi forventningsfuldt mælkebøtter i frø. Vi pustede på frø-
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standen til den bristede, eller vi ventede, til vinden gjorde arbejdet 
for os. Lykkedes det at puste alle fnok af i et pust, så betød held. Der 
er det meget behagelige ved blomsterlege, at de tillader frihed i for-
tolkningen. Når det lykkedes at puste alle fnok af i et pust, kunne 
det også ses som et tegn på, at et ønske ville gå i opfyldelse. For en 
kort stund var det kun fantasien, der satte grænser for, hvad der var 
muligt. Det tændte en tro og et håb for fremtiden, som kun blev be-
grænset af vores vilje, drømme og fantasier.

Nogle gange skete det, at vi ikke kunne puste alle fnok af kurve-
bunden. Så talte vi de frø, der var tilbage, og det svarede til antallet 
af vores kærester. Eller måske vi legede skal, skal ikke. Skal jeg gøre 
dit eller dat? Det blev et spørgsmål, vi tog med os resten af livet. Skal 
jeg lade mig konfirmere, eller skal jeg ikke? Skal jeg søge jobbet, el-
ler skal jeg ikke? Skal jeg takke ja til invitationen, eller skal jeg ikke? 
Som barn søgte vi svar i legen ved at plukke et frø af blomsterbun-
den af gangen. Det var tilfældighedernes spil. Det var samtidig en 
leg, der afspejler mange facetter af livet: vores evne til at håbe, tro, 
drømme og fantasere, vores evne til at tage beslutninger og handle i 
erkendelse af, at det nogle gange kun er viljen og fantasien, der sæt-
ter grænser for, hvad der er muligt. Andre gange er det tilfældige 
hændelser, der kommer til at præge eller ændre vores liv. Det er vin-
dens tag i frøstanden.

Liv og død går hånd i hånd

Men mælkebøttens frøstand repræsenterer meget mere end det. Den 
er på samme tid liv og død. Mælkebøtteblomsten, vi plukker, er sta-
dig en levende blomst, men det er en blomst, der synger på sidste 
vers. Den har blomstret i sin flotte gule farve og tiltrukket alt fra 
mariehøns til menneskers blikke. Den er afblomstret og har på næ-
sten magisk vis forvandlet sig til en kuglerund og skrøbelig frøstand. 
Den kan stadig drage insekter og menneskeblikke, men ikke altid i 
samme grad, som den struttende mælkebøttegule farve kunne. Frø-
ene omkring blomsterbunden får mig altid til at tænke på sædceller, 
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der danser omkring et æg. Det er liv, også selv om det langt fra er alle 
sædceller, der ender med at befrugte ægget. Det er heller ikke alle 
frø, der finder et egnet sted at spire, men mange gør. Det er liv, der på 
samme tid har en forbløffende skrøbelighed og styrke i sig. Blomster 
går til grunde før eller siden, mens frø finder vej og styrke til at spire 
de mest utrolige steder selv mellem fliser og midt i asfalten. Snart 
skyder en ny mælkebøtte til vejrs. Det er nyt, håbefuldt liv. At skabe 
glæde og harmoni i sit eget liv er at leve med både livet og døden.  

At leve i respekt for selve livet

Mælkebøtten symboliserer endnu mere end dette. Den sår frø i vo-
res bevidsthed og afslører meget om, hvordan vi ser og opfatter om-
verdenen. I den vestlige verden findes der næppe en blomst, der kan 
dele folk mere end mælkebøtten. Nogle nyder synet af den, puster 
med glæde til de skrøbelige frøstande, så fnok stiger til vejrs og spre-
der liv. Andre gør en stor indsats for at slå mælkebøtter ihjel, inden 
de går i frø. For dem er den gule blomst som en filipens midt i pan-
den, noget hadefuldt, der ønskes væk i en fart. Atter andre er delte i 
forholdet til mælkebøtten, hvis skønhed nogle gange nydes eller dyr-
kes i form af en lille gul buket på bordet. Andre gange sættes jagten 
på mælkebøtten ind med alle tænkelige virkemidler, alt fra mælke-
bøtte-stikkere til Roundup.

Netop mælkebøtten har givet anledning til overvejelser i mit par-
forhold. Da vi for ti år siden flyttede i hus forestillede jeg mig en fin, 
grøn græsplæne uden bellis, uden mos og uden mælkebøtter. Min 
partner havde samme forestilling, men var ikke indstillet på at gå 
i timer med enden i vejret for at rykke ukrudt op af plænen. Af re-
spekt for rent grundvand og kommende generationer var vi enige 
om, at sprøjtegifte var udelukket. Så jeg kløede på med en mælke-
bøtte-stikker og andre redskaber til fjernelse af ukrudt. Tro mig, det 
koster mange timers arbejde at få en grøn, ukrudtsfri plæne. Faktisk 
nåede jeg aldrig dertil. I stedet blev vi enige om at se det smukke 
i bellis og mos i plænen, – bellis kan bruges til blomsterlege med 
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børn, og mosset kan bruges til juledekorationer. Hvad mælkebøt-
ten angår, så har vi valgt at betragte den som en vild blomst med sin 
egen berettigelse. Det er utroligt, hvor mange timers havearbejde (og 
lændehold), man kan spare sig selv for blot ved at ændre indstilling 
til mælkebøtten.

Vi gir og tager hele tiden liv. Det er en del af livet. Vi gir og får liv, 
når vi sætter et barn i verden eller planter et træ for at kompensere 
for regnskovene, vi fælder. Og, ja, vi tager jo netop liv ved at fælde 
regnskove. Det samme gør vi, når vi sætter os til bords for at spise en 
lækker steak, klasker en flue eller edderkop og meget andet. Vi kan 
ikke leve uden at give og tage liv, men vi kan vælge at være bevidste 
om, hvornår og hvordan vi gør dette. Det handler om ansvarlighed, 
etik og respekt for livet og den verden, vi alle er en del af. Livskunst 
er også at leve i respekt for selve livet.

Kan en oplevet dødstrussel sige noget om, hvem vi er?

Livets sande værdier har det med at stå klarere for os, hvis vi ved el-
ler tror, at dagene er talte. Giver dette ikke stof til eftertanke? Er det 
virkelig nødvendigt at føle sig truet på livet, for at man tænker over, 
hvad der virkelig betyder noget for en? Nogle gange hjælper det til-
syneladende at blive truet på livet, for at vi får dette klarsyn. Andre 
gange giver dødstruslen ikke et dybere indblik i kunsten at leve. Jeg 
har et eksempel fra virkelige verden, der kan vise hvor fascinerende 
forskelligt, vi mennesker oplever verden og handler, når vi trues på 
livet.

Mine forældre var på en sejltur i den svenske skærgård, da bå-
den pludselig stødte på et skarpt rev, der flåede hul på skibsskro-
get. Vandet fossede ind på få minutter og ville tydeligvis synke. Om 
bord var et andet ægtepar, en mand og kvinde. Hvor alle andre fandt 
redningsvestene frem og gjorde sig klar til at forlade båden, så gik 
manden ned i kahytten i vand til livet og med elektriske gnister om-
kring sig. Han gjorde dette for at hente sin sweater, så den ikke gik 
til bunds med skibet. Alle overlevede gudskelov, det samme gjorde 
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sweateren. Jeg vil her drage en parallel til historien om ægteparret 
Isidor og Ida Straus om bord på det synkende Titanic. Med sig om 
bord havde Ida Straus en nyansat tjenestepige, Ellen Bird. Ida Straus 
insisterede på, at Ellen tog hendes plads i redningsbåd nummer 8. 
Ellen har siden gengivet, at Ida gav hende sin pels med ordene “jeg 
vil ikke få brug for den”. Herefter blev Ida og Isidor Straus sidst set 
på dækket arm i arm. Selvom en dødstrussel kan få os til at handle 
i chok, så kan en trussel på livet også sige noget om os som menne-
sker, og de værdier, vi har.

Kan døden gøre os klogere på livet?

Jeg tror faktisk, vi kan lære meget af livet ved at lytte til mennesker, der 
pustes i nakken af døden. En australsk sygeplejerske, Bronnie Ware, 
har i flere år arbejdet med palliativ pleje af døende mennesker. Hun 
følte sig så beriget af de livshistorier, hun hørte, at hun ønskede at dele 
sine erfaringer med dødende mennesker med omverdenen. Hun gjor-
de først dette på en blog, som fik rigtig stor opmærksomhed. Siden 
skrev hun en bog om dødende menneskers tanker omkring livet, og 
hvad de fortrød, de sidste uger og dage af livet. Ifølge Ware’s observa-
tioner er de fem mest almindelige temaer på dødslejet:

1. Jeg ville ønske, jeg havde haft mod til at leve et liv, hvor jeg var 
ærlig over for mig selv, og ikke det liv, andre forventede af mig.

2. Jeg ville ønske, jeg ikke havde arbejdet så meget.
3. Jeg ville ønske, jeg havde haft modet til at udtrykke mine følel-

ser.
4. Jeg ville ønske, jeg havde holdt kontakten til mine venner.
5. Jeg ville ønske, jeg havde tilladt mig selv at være lykkeligere.

Mennesker, der rammes af svær, livstruende sygdom eller ulykke, 
beskriver ofte, at deres sygdom eller ulykke har fået dem til at tænke 
meget over livets sande værdier. Dødstruslen har det med at gøre os 
mere bevidste om livets skrøbelighed, så vi ikke længere tager livet 
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for givet. Mange mennesker beskriver også en taknemmelighed over 
for de små og tidligere helt diminutive ting i livet. Så, ja, døden kan 
få os til at se på livet med helt andre øjne og skærpe opmærksomhe-
den på alt det, der virkelig betyder noget for os.

Pust til en frøstand: Jeg vil ønske…

Livsønsker kan skabe drømme, visioner og guide os derhen, hvor vi 

gerne vil. Der er knyttet personlige ressourcer og en enorm energi og 

livskraft til vores ønsker til livet. Nogle gange får vi af den ene eller 

anden grund ikke spurgt os selv til disse livsønsker. Idéer, projekter, 

udvikling og meget andet sker ikke, uden at vi sår frø. Derfor kan vi 

gøre sig selv en stor tjeneste ved at puste til frøstanden og fuldende 

denne sætning: Jeg vil ønske…

De fleste mennesker vil sikkert være enige i, at livskunst også handler 

om at have så få ting, man fortryder eller ville have gjort anderledes, 

på sit dødsleje. Med udgangspunkt i Bronnie Ware’s observationer 

kan det give mening at stille sig selv disse testspørgsmål:

1. Ønsker jeg større mod til at leve et liv, hvor jeg er mere ærlig over 

for mig selv, og ikke det liv, andre forventer sig af mig?

2. Ønsker jeg, at jeg ikke arbejder så meget?

3. Ønsker jeg større mod til at udtrykke mine følelser?

4. Ønsker jeg, at jeg i højere grad holder kontakten til mine venner?

5. Ønsker jeg, at jeg tillader mig selv at være lykkeligere?
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Hvis jeg skulle leve mit liv om…

Jeg ville turde gøre flere fejltagelser.
Jeg ville slappe mere af. Være mere smidig.
Jeg ville være enfoldig.
Jeg ville tage færre ting alvorligt.
Jeg ville tage flere chancer.
Jeg ville have flere oplevelser.
Jeg ville bestige bjerge og svømme over floder.
Jeg ville spise mere is og mindre bønner.
Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte (...)

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå barfodet 
tiligt om foråret.
Og jeg ville blive ved længere hen på efteråret.
Jeg ville danse mere.
Jeg ville unde mig selv flere karruselture.
Jeg ville plukke flere tusindfryd.

           Nadine Starr, 1987

Ovenstående er første og sidste strofe af et digt skrevet af 85-årige 
Nadine Starr fra Louisville, Kentucky. Det fortælles, at digtet blev 
fundet i en skuffe af en sygeplejerske efter Nadines død. Med digtet 
vil Nadine dele sine livserfaringer med kunsten at leve. Jeg tænker 
digtet som en påmindelse om, at det ikke nødvendigvis er livskunst 
at leve perfektionistisk og opføre sig, som vi tror, det forventes af 
os. At være det pligtopfyldende dydsmønster er ikke bare kedeligt, 
det risikerer at fjerne os fra at leve livet her og nu. I sidste vers ville 
Nadine plukke flere tusindfryd, hvis hun skulle leve sit liv om. Hun 
kunne også have valgt at plukke en mælkebøtte i frø og strøet om sig 
med livschancer.

Livserfaringer kommer ikke af sig selv

En facet af livskunst er at så frø, give tid og se hvad der sker. Når vi 
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sår, så skaber vi muligheder, vi handler og bliver klogere på livet, 
uanset om frøene spirer eller går til grunde. Derved samler vi liv-
serfaringer. Med dem bliver vi hele tiden en lille smule klogere på 
kunsten at leve.

Erfaringer og viden om livet er et rigtig godt afsæt for at skabe 
glæde, balance og udvikling. Hvis vi ved, hvad der gør os glade, så 
kan vi jo vælge at gøre noget mere af det, der giver os glæde. Hvis 
erfaringerne fortæller os, hvad der skal til, for at vi oplever balance 
mellem for eksempel arbejds- og privatliv, kan vi bruge denne viden 
til at skabe balance og harmoni, så vi trives.

Med erfaringer og viden kan vi udvikle os personligt og arbejds-
mæssigt osv. Men livserfaringer kommer ikke af sig selv. Dem må 
vi gøre en indsats for. Vi må handle og være parat til at tage chan-
cer, ikke for mange og overmodige, men alligevel tilpas mange, så vi 
hele tiden kan samle værdifulde erfaringer. Vi må navigere i et felt, 
der handler om vores glædes- og lystfølelser, interesser, overskud, 
udholdenhed og meget andet. For at høste livserfaringer må vi også 
have mod, tage ansvar, bruge vores ressourcer og styrker og handle 
efter bedste evne. Det er alt sammen elementer i livskunstens arena.
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Høst frø
ene

Livskunst - 
et spørgsmål om liv og død

Vi knytter os til dem og det, vi holder af. Tab udløser 
sorg, og det kan være svært at rumme tab og sorg. 
Gennem tiden har mennesker søgt trøst på forskellig 
vis blandt andet i tanken om reinkarnation. Du kan væl-
ge at se hver dag som en genfødsel eller en ny begyn-
delse. Derved glorificeres livet. Musikken kan støtte os 
i nye begyndelser ved at vække glæde og livslyst og 
åbne vores øjne for noget af alt det gode eller nogle af 
de muligheder og livschancer, der venter os.

Mælkebøtten og dens frøstand symboliserer mange 
facetter af livet og døden. Vi kan betragte den som 
ukrudt, der skal bekæmpes, eller som vild blomst med 
egen berettigelse. Vi må forholde os til alt levende, leve 
i respekt for livet og være bevidste om, hvordan vi gir 
og tager liv.

Når vi står over for en dødelig trussel, eller når døden 
nærmer sig, får vi ofte et klart syn på livet, og vi kom-
mer til at tænke på livets sande værdier. Et mål for kun-
sten at leve kan være at have så få ting, du fortryder, 
på dødslejet.



    

Livskunstens 
arena

Livskunst – et spørgsmål om liv og død

Livskunstens arena

Nøgler til livet: emotioner

De tre l’er i livskunst: livsglæde, lykke og lyst

Trivselstragten

Glæden, lysten og energien i arbejdet

Balance med plads til ubalance
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Livskunstens arena
”Livskunst er en mission for livet.”

Livskunst – betyder det ikke, at vi skal stræbe efter uopnåelige idea-
ler? I så fald er det spildte kræfter at beskæftige sig med livskunst, dels 
fordi det uopnåelige per definition aldrig bliver virkelighed, dels fordi 
idealer for livet nemt fjerner os fra kunsten at leve. Det sker især, når 
idealerne ikke er vores egne, eller når de ikke er realiserbare.

Betyder livskunst så ikke, at vi skal følge en fast skabelon, en livets 
drejebog, og tilpasse sig de herskende normer og leveregler? Hvis 
det er tilfældet, er livskunst reduceret til en kedsommelig størrelse, 
der ikke er værd at spilde et eneste gab på.

Men hvad er livskunst så? Hvis kunsten at leve er så svær at be-
skrive, skal vi så ikke bare undlade at gøre forsøget? Livsenergien er 
en kostbar og begrænset ressource hos os alle, den kan sikkert bru-
ges sjovere end at kaste den efter tvivlsomme modeller af livskunst, 
eller hvad? Ja, jeg sagde modeller af livskunst. For når virkeligheden 
er svært at få hold på, kan netop modeller give et overblik. Selv om 
en model altid vil være en forsimpling af virkeligheden – brudstyk-
ker af en virkelighed, der nogle gange opleves så kompleks og over-
vældende, at det tager pusten fra en. Netop af denne grund vil jeg 
introducere en model af kunsten at leve. Modellen vil jeg kalde livs-
kunstens arena.

Kunstner i eget hus

Vi er alle kunstnere i eget hus. Her tænker jeg ikke nødvendigvis på, 
at vi farer rundt med pensler og palet og bemaler alt fra værelses-
vægge til wc-bræt. Det kan selvfølgelig være tilfældet. Malerkunsten 
er en kunstart, ligesom det er en kunstart at designe en forførende 
håndtaske eller en Ferrari rød kuglepen. At være en god kæreste, 
forælder, ven/veninde og kollega er også livskunst. Det samme er 

    



32

sprogkunsten, musikkunsten, billedkunsten, bevægekunsten og alle 
andre kunstarter, der involverer vores sansning. Men af alle kunst-
arter så er livskunsten den absolut største, vigtigste og mest udfor-
drende kunst. Livskunsten er grænseløs. Du vil aldrig kunne klappe 
i dine hænder og sige, nu gjorde jeg det, og så er jeg færdig med pro-
jekt livskunst. Livskunst er en mission for livet.

Livskunstens arena ser jeg som vores personlige sammensurium 
af alt det, vi hver især forbinder med kunsten at leve. Livskunstens 
arena er derfor en anden for dig, end den er for mig. Alligevel er der 
elementer, der går igen i langt de fleste menneskers liv. Eksempelvis 
må vi udvise et minimum af mod og ansvar for at kunne leve. Vi må 
alle have kærlighed til os selv, til livet og til livet omkring os. Livet er 
ikke kun tid. Det består også af handlinger, om de er mange eller få, 
store eller små. Men livet består samtidig af væren, netop balancen 
mellem at være til og handle kan være svær at finde. Jeg vil i anden 
del af bogen beskrive elleve elementer af livskunst. Alle elementer 
hører til i livskunstens arena. Nogle elementer vil betyde mere for 
dig end andre, men ingen vil være uden betydning overhovedet.

Nogle kunstarter betyder mere for os end andre. Sådan har vi det 
alle. For mig er det et vigtigt at skrive og sprede de opløftende bud-
skaber om trivels- og sundhedsværdien i lykke, lyst og livskunst. Det 
er en aktivitet, der kan føres hen til livselementet mening, fordi det 
er meningsfyldt at skrive for mig. Det er samtidig en aktivitet, der 
overlapper med glæde, lyst, interesser, overskud og andre livsele-
menter. Til gengæld er madkunst ikke en disciplin, jeg dyrker, i hvert 
fald ikke når det kommer til at svinge potter og pande i køkkenet. Så 
tager jeg hellere opvasken over et godt glas rødvin. Jeg er kunstner i 
mit hus, lige som du er kunstner i dit hus. Det er dette hus, jeg kalder 
livskunstens arena.
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Model af livskunstens arena til illustration af universelle elemen-
ter af livskunst. I modellen har jeg vendt de tre kernesymptomer i 
depressions diagnosen om til glæde, lyst og interesser samt overskud og 
udholdenhed. Disse elementer af livskunst er fremhævet med cirkler. 
Der er sikkert flere ting i dit liv, der er så vigtige for dig, at du får lyst 
til at fremhæve dem i din private arena. Disse ting kan du skrive til på 
den arena, du finder i værktøjskassen bagerst i bogen.

Kunstner i eget hus

Du er kunstner i dit hus. Hvilke facetter af livskunst betyder så me-

get for dig, at de fortjener at blive fremhævet i din private arena? 

Det kan være, at kommunikationskunst eller indre ro og balance 

betyder rigtig meget for dig. Det kan også være drømme og spiritua-
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litet. Eller hvad med aktiviteter som havearbejde, velgørenhedsar-

bejde, motion og musik? Det er alt sammen facetter af livskunst for 

mange mennesker, men ikke alle. Nævn nu mindst tre og gerne fire 

facetter af livskunst, der betyder så meget for dig, at de fortjener at 

blive fremhævet i din private arena. Disse betydningsfulde facetter 

af livskunst kan du skrive til på den arena, du finder i værktøjskas-

sen bagerst i bogen.

Intet er stationært i livskunstens arena

Intet er stationært i livskunstens arena. Eksempelvis kan en lyst el-
ler interesse gå i retning af at arbejde det ene øjeblik og i retning af 
erotisk samvær det næste øjeblik. Hvis alt stod stille i livskunstens 
arena, så var der ingen variation, ingen udvikling og formentlig 
heller ikke den store lykke, lyst eller nydelse. Vi kan sagtens få lyk-
ke, lyst og nydelse uden at “genopfinde” hedonismen som en ny, 
forsimplende monisme. Set med mine øjne går livskunst og mo-
nismer som lykke (f.eks. Aristoteles), magt (Nietzsche) og stræben 
efter at undgå angst (Freud) eller undgå ulyst og smerte (Epikur) 
ikke godt i spænd. Monismer har i hele menneskehedens histo-
rie forsøgt at forklare, hvorfor mennesket handler, som det gør. 
Men ingen monisme har udtømmende kunnet beskrive menne-
skets handlinger. Det illustrerer kompleksiteten og dynamikken i 
livskunst.

Mennesket har brug for fornyelse. Forandring fryder, men for 
mange forandringer kan også slå ihjel. Derfor er forandring et tve-
ægget sværd. At finde balancen mellem forandring, der fryder, og 
forandringer, der slår ihjel, er en meget vigtig facet af livskunst i den 
tid, vi lever i. Det gælder særligt i situationer, hvor vi forblændet af 
forandringens lykkerus er langsomme til at opdage, at forandring 
på forandring begunstiger mistrivsel og sygdom. Til beskrivelse af 
denne ubehagelige og undertiden skadelige form for mistrivsel siger 
vi, at vi er stressede, deprimerede eller udbrændte. Mistrivselen får 
os hyppigt til at efterlyse balance i livet.
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Ubalancer er en del af livet

Der er i disse år meget stort fokus på at skabe balance i livet. Det skyl-
des, at det moderne liv er fyldt med ubalancer, og at store ubalancer 
nemt skaber følelsesmæssig turbulens og går ud over vores præsta-
tioner og produktivitet. Tidstypiske ubalancer findes i forholdet mel-
lem arbejds- og privatliv. Mange af os giver udtryk for, at vi bruger for 
mange timer og al for meget energi på at arbejde, så vi ender med at 
have for få timer til os selv og for lidt overskud tilbage til ikke arbejds-
relaterede aktiviteter. Nogle mennesker oplever ubalancerne i fami-
lien. Det kan være, at opmærksomheden i for høj grad rettes mod et 
barn, en hobby eller ølflasken, så det skaber ubalancer i familiedyna-
mikken. Andre gange tænker vi på lyst-balancen i vores parforhold, 
hvor den ene partner har mere erotisk lyst end anden. Det er helt na-
turligt med ubalancer som disse, men bliver ubalancerne for store, el-
ler står de på i for lang tid, så kan det give problemer.

Missionen må aldrig blive at forsøge at skabe hundrede procent 
ligevægt i alle livets forhold. Med et sådant mål er man på virkelig 
hårdt arbejde, og det lader sig i øvrigt ikke gøre. Ubalancer har også 
et livspotentiale. Det bliver særlig tydeligt i situationer, hvor genop-
retningen af en ubalance ikke kaster den forventede glæde eller triv-
sel af sig. Investerer man mindre af sig selv på arbejdet, så kan det 
godt være, at man kommer hjem med mere energi, men man ople-
ver måske også mindre arbejdsglæde. Gør man alt for at korrigere 
lyst-ubalancer i parforholdet, så risikerer vi, at det hele bliver kede-
ligt, “unisex” og stillestående og slet ikke står mål med forestillingen 
om et blomstrende sex- og samliv.

Livskunstens arena afslører, hvordan vi ønsker at være

Hvis du valgte at lave øvelsen, kunstner i eget hus, så vil det sik-
kert stå klart, at de tre-fire ting, du skrev til i din private arena, siger 
noget om det, der betyder rigtig meget for dig. Det er din person-
lige signatur på livskunst. Samtidig siger elementerne i livskunstens 
arena meget om, hvordan vi ønsker at være. En kvinde til stede ved 




