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OM BOGEN

LEV er inddelt i fem dele, som fra hver sin vinkel giver dig en tilgang til at 
reflektere over dit eget liv og blive klogere på, hvorfor du skal mestre både 
kærlighed, familie og karriere. Længsel stiller skarpt på udfordringerne ved at 
leve et travlt liv, men fortæller også om fordelene ved det. Livsformål handler 
om at kende sig selv og om styrker og værdier. Der forklares også, hvorfor det 
er nødvendigt at kende sig selv, hvis man vil leve et autentisk liv og mestre 
livskunsten. Her bruger jeg klassiske tanker fra filosofien og evidensbaseret 
viden fra den positive psykologi. Livsområder gennemgår de dele af livet, som 
jeg oplever, er vigtige for alle, og du får til hvert kapitel fem mærkbare råd, 
som du kan tage med dig. Løbende i bogen vil du få udfoldet historierne 
fra mit samtalerum gennem seks personer, der, måske ligesom dig, arbejder, 
fordi det giver dem mening og glæde. De er også mennesker, der elsker deres 
partner eller ønsker en at elske med. De er forældre, der synes, deres børn er 
det centrale i deres liv, og de er alle i gang med at finde deres måde at mestre 
alt dette på. I Lykke samles de vigtigste pointer op, og du får nogle kraftfulde 
spørgsmål til videre refleksion. 

Der vil undervejs være nogle spørgsmål som en invitation til at stoppe 
op og tænke efter. Når du læser spørgsmålene, er der ingen rigtige eller for-
kerte svar, men det kan være meget givende at reflektere et øjeblik over din 
oplevelse og mærke, hvad spørgsmålet gør ved dig.

Hvis du er interesseret i mere, får du i Livskunst en værktøjskasse til at 
omsætte dine refleksioner til konkrete handlinger, så du kan træffe valg, der 
gør dig lykkeligere, fordi de er mere i overensstemmelse med dit livsformål. 
Der er en række bud på, hvordan du kan integrere de indsigter, du har fået, i 
en praksis, og en metode, du kan bruge til at organisere dit år, hvor du sikrer 
dig, at du handler på det vigtigste frem for det, der lige sker. 

Du kan læse bogen som et indblik i andres måder at være med alt dette 
på, og du kan bruge de 25 mærkbare råd samt Livskunst til selv at blive in-
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spireret til at forankre nogle få handlinger, der virker i din hverdag. Bogen 
lægger ikke op til omvæltende forandringer, men til små konkrete hand- 
linger, der kan gøre en mærkbar forskel i et travlt liv. 
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LÆNGSEL

Prøv at lukke øjnene et øjeblik og beskriv, hvordan du gerne vil have dit liv 
til at være. Fortæl mig præcis, hvad der gør dig lykkelig. Hvis du minder om 
mange af dem, jeg taler med, vil du nu tænke: Det er et stort spørgsmål. Det 
er jeg enig i. Derfor mener jeg også, at vi skal tænke mere over det. De fleste 
mennesker lærer som ret unge at svare på spørgsmål om, hvad de vil arbejde 
med, hvor de vil bo henne, og hvor de kommer fra, men de færreste lærer at 
genkende og fortælle, hvad der gør dem unikke, stærke og lykkelige. 

For mig er lykke ikke et kortvarigt berusende øjeblik, hvor alting er 
vidunderligt. Den form for lykke er et stjerneøjeblik, som kan opstå, når jeg 
mindst venter det, og jeg ved, at det forsvinder igen. De øjeblikke nyder jeg 
bare, men jeg tillægger dem ikke større betydning. Lykke er for mig at vågne 
om morgenen, kunne mærke mig selv og glæde mig til dagen, der kommer. 
Det er følelsen af at bruge mig selv og udrette noget i verden. Jeg elsker at 
spise syvretters middage og drikke vin til. Jeg elsker at hænge ud med mine 
børn, venner og familie, og jeg elsker at være sammen med min mand. Når 
det er sagt, så ville jeg blive et vredt, sært og frustreret menneske, hvis jeg kun 
skulle være sammen med dem og ikke følte, at jeg brugte mig selv i verden. 
Min værdsættelse af dem, jeg elsker, og min nydelse ved livets goder hænger 
uløseligt sammen med et ønske om at bruge mig selv og bidrage til verden. 

Jeg er et af de mennesker, som ikke skelner mellem, hvem jeg er, og 
hvad jeg gør. Mit arbejde er en del af min identitet, og det har jeg tilfæl-
les med størstedelen af mine klienter og måske også med dig. Mange af de 
mennesker, jeg som personlig rådgiver har samtaler med, og som fylder mit 
arbejdsliv med deres udfordringer og historier, har det tilfælles, at de ønsker 
et meningsfuldt liv. For dem er det et liv med faglige udfordringer, hvor de 
bruger dem selv og udretter noget i verden. Samtidig vil de også gerne elskes 
og elske nogen. De vil gerne have nærhed, intimitet og lidenskabelig sex. De 
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vil gerne være gode forældre og være der for deres venner. Alt dette giver me-
ning i livet, og derfor skal et af disse områder ikke ofres til fordel for et andet.

Hvis du også ønsker dette, er du sikkert travlt beskæftiget. Det kræver 
både sin mand og sin kvinde at gøre det hele på én gang, men der er mange 
gode grunde til, at du skal kaste dig ud i det.

Livskunst er at være lige præcis den forælder, den partner, den ven og 
den faglighed, du er ‒ på din måde. Livskunst handler om at opleve de for-
dele, der er i at folde sig ud i alle sine livsområder. I at opleve, hvordan man 
ved at have både kærlighed, familie og karriere kan stå stærkere og have mere 
at give af. Dette udfordrer også ideen om, at man ikke skulle kunne det hele 
uden stress og pres. Mange tror, at det er nødvendigt at ofre enten deres pri-
vate eller professionelle liv, men den forestilling vil jeg gerne nedbryde. Det 
er bestemt muligt at have både kærlighed, familie og karriere, og de støtter 
gensidigt hinanden. Det skyldes, at mennesker, der bruger alt, hvad de er, i 
alle dele af livet, oplever en synergieffekt, hvor alting vokser mellem deres 
hænder. Det er ikke nemt at udfolde et helt liv, og det kræver både til og 
fravalg, men det er absolut muligt. 

Vores udfordringer med at gøre dette er fælles, men løsningerne er indivi-
duelle. Det, der fungerer for mig, fungerer ikke nødvendigvis for dig, men ved 
at læse historierne i denne bog kan du måske blive inspireret til at finde den vej, 
der gør, at du føler, det hele spiller. Dette kræver dybest set kun én ting, og det 
er, at du kender dit livsformål. At du ved, hvem du selv er. At du kender dine 
styrker, værdier og dine længsler så godt, at du kan handle på dem. 

 Metaforen for dette er ledestjernen. Forestil dig, at du er på havet 
i et skib. Du er i eksistentiel forstand født alene, og det er din skæbne at 
sejle dit skib derhen, hvor du vil. Enhver, der har set havet, ved, at det kan 
føles uendeligt stort, og det kan være umuligt at skelne havets overflade 
fra horisonten. Når natten falder på, og der er stjerner overalt, er det ube-
skriveligt smukt, men uden et holdepunkt at navigere efter farer du vild. 
Ledestjernen er den, der viser dig vej. Det er den, som du ved, at du sejler 
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efter, og som du kan sætte dit kompas efter. Når du gør dette, kender du 
din kurs, og du kan nyde havet, stjernerne og rejsen i sikker vished om, at 
du er på rette vej. 

Hvis du ikke ved, hvad der er værdifuldt for dig, hvis du ikke kender 
dine styrker, og du ikke ved, hvad du vil, så risikerer du at leve et liv, hvor du 
svinger mellem en masse muligheder og bliver overmandet af alle andres ide-
er om, hvad et godt liv er. Livskunst er at kende sig selv, så man kan bruge sin 
kreativitet til at skabe det liv, der giver mest mening og derved lykke for en. 
Det er at elske sig selv, sine nære og verden. Det er at være alt, hvad man er.

 



En dag trådte en mand ind på mit kontor i mit hjem. Han tog øjeblikkeligt 
øjenkontakt og præsenterede sig med et fast håndtryk som Mark. Han havde 
et varmt glimt i øjet og en meget selvsikker måde at bevæge sig på. Han ejede 
rummet, selv om han lige var trådt ind i det. Han var klædt i jeans og en mør-
keblå sømandstrøje, og jeg skød hans alder til slutningen af 30'erne. Jeg bad 
ham om at fortælle, hvad der havde fået ham til at kontakte mig nu. Han tog 
sig et øjeblik, hvor han så sig omkring, før han lænede sig tilbage i stolen og 
sagde: Jeg er gift med en kvinde, jeg elsker, selv om jeg ikke kan mærke det lige 
nu. Vi er begge meget optagede af vores arbejde, og tiden sammen handler me-
get om vores to børn. Viggo på fem år og Esther på to år. Vores forhold handler 
om at være forældre, og vi slås om, hvem der skal bruge tid på hvad ud over 
arbejde. Jeg er specialkonsulent i et ministerium, og jeg er god til mit arbejde. 
Jeg arbejder egentlig lidt for meget, synes min kone, men jeg er rastløs efter nye 
udfordringer. Jeg ved bare ikke, om det er holdbart, når jeg også gerne vil min 
familie og mit forhold. Jeg træner også til at løbe maraton til foråret, og det er 
vigtigt for mig at være i god form. Jeg ved, hvad jeg vil, men jeg kan ikke få det 
til at gå op i en højere enhed. Da han havde sagt det, foldede han sine hænder, 
lænede sig hen over bordet og spurgte, om jeg havde en løsning. 



LEV

12

Dagens første session havde været med Ane, som var gået en time før, 
Mark var kommet ind ad døren. Jeg har haft Ane som klient i knap et år, 
og på mange måder lever hun sammen med sin mand et liv, der minder mig 
om det, som Mark beskrev. Ane kom til mig, fordi hun overvejede at blive 
selvstændig og starte egen virksomhed. Hun drønede ind ad døren hos mig 
ti minutter forsinket med to forudgående sms'er og smed lædertasken på 
gulvet, inden hun satte sig ned og så på mig med kønne blå øjne under det 
lyse, velklippede hår. Hun så fantastisk ud i sort tøj og med negle, som var 
lakeret i en kraftig farve. Hun talte hurtigt og havde let til latter. Hun var 
blevet færdig på designskolen for tre år siden, havde fået et barn med sin 
kæreste og arbejdede som projektleder i en mindre, kreativ virksomhed, der 
med succes fremstillede porcelænssmykker og service. Det var dejligt, men 
hun var frustreret over ikke at kunne nå alt det, hun ville, som tid med sit 
barn, sine venner, sin mand og motion tre gange ugentligt. Måske ville hun 
også gerne have et barn til. Hun følte stadig ikke, hun vidste, hvad hun ville 
med sit liv, men måske kunne hun få mere tid til at finde ud af det ved at 
starte virksomhed selv? Samtidig var hun bange for at stå alene, og det der 
med salg var slet ikke hende.

De fleste af os oplever at være alene med vores udfordringer, og det er 
rigtig ærgerligt. Det skaber en overfladisk debat om stressede børnefamilier 
versus perfekte speltmødre med laptop i den ene hånd og baby i den anden. 
Ingen af de mennesker, jeg taler med, er stressede hele tiden eller ovenpå 
altid. Det er en reel udfordring at leve et liv, hvor der er både kærlighed, 
familie og karriere, og det er et tema, som virkelig mange kæmper med. Det 
er en del af tidsånden og en global udvikling, hvor vi gennem urbanisering, 
ny teknologi og universelle længsler forsøger at leve et liv, hvor der skal være 
plads til at være både dedikeret til en karriere, os selv og dem, vi elsker. 

Formålet med denne bog er ikke at illustrere nemme pointer, men at 
brede en tidsånd ud og præsentere nogle af de indsigter og værktøjer, som 
mine klienter har glæde af. Du vil også i bogen møde seks personer, da deres 
historier tydeligt fortæller det hele.
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LÆNGSEL

De mennesker, jeg møder, ønsker at have både et meningsfuldt arbejde 
og et rigt personligt liv med tid til dem selv, et lidenskabeligt parforhold og 
nære relationer. De ønsker børn og familie. Det er ikke en tilfredsstillende 
mulighed for dem at vælge mellem de forskellige områder af livet, og derfor 
kæmper mange af dem med, hvordan de kan leve et godt liv med det hele. 
Men hvordan får vi tiden til at gøre det hele, samtidig med at vi er til stede 
i det? For det er ikke nok at nå det hele ved, at vi sætter en masse mål, som 
vi alle sammen når, hvis prisen for eksempelvis at løbe maraton og have et 
krævende job er at komme hjem til et skilsmissebrev, der afslører, at konen 
har knaldet med en gymnasielærer, der har fri hver dag klokken 15. Det er 
heller ikke lykken at starte sit eget og få barn nummer to for udelukkende 
at spekulere på, hvordan man får en baby til at sove, mens man har forret-
ningsmøder.

Den længsel, jeg oplever hos mange af mine klienter, er længslen efter, 
at livet udleves fuldt på alle fronter. At der er plads til det hele, og at de kan 
være dedikerede til både arbejde, parforhold, relationer og dem selv. De op-
lever lykke forbundet til de centrale livsområder: kærlighedsliv, familie og 
karriere. Deres fornemmelse af at leve et godt liv er knyttet til at være fuldt 
til stede i det hele på samme tid, og det indebærer nogle udfordringer. En af 
udfordringerne er ikke at kunne få det hele til at hænge sammen, fordi tiden 
mangler. Jeg vil vove den påstand, at stort set alle oplever, at de mangler tid 
og penge. Penge har det med at være synonym med tid, for mange vil gerne 
bruge deres ekstra penge på at købe mere tid ved for eksempel at hyre en 
rengøringshjælp eller købe mad ude. Der er en generel udfordring i ikke at 
have tid til det hele, og det er enormt frustrerende og bliver nogle gange til 
en følelse af ikke at slå til. Uanset hvor fantastisk det end ville være at sælge 
mere tid i pakker, så er det dog et ret umuligt projekt. Vi kan købe os til en 
bedre udnyttelse af vores tid. Vi kan optimere vores brug af tiden. Vi kan 
udlicitere det, der tager vores tid, men i sidste ende er tiden et grundvilkår, 
vi alle er underlagt. Det betyder, at det eneste, vi kan gøre, er at acceptere, 
at den er en mangelvare, og blive gode til at bruge den klogt. Det vil sige at 
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træffe valg, der gør, at vi bruger mest tid på det vigtigste, får givet tid til det, 
der betyder noget, og får prioriteret tid, der gør os godt.

Mine klienter kæmper hele tiden med at træffe valg, og de føler ofte, 
at de vælger noget fra. Det er et livsvilkår, når man vil meget, at man må 
vælge til og fra, men det er ikke nødvendigvis, som man umiddelbart tror. 
Jeg oplever, at mange af os mennesker falder ind i nogle meget bestemte tan-
kemønstre, når vi tænker på vores liv og vores valg. Problemet med det er, at 
vi så ikke kan bruge vores kreativitet, men fastholder de begrænsende tanker 
om, at vi ikke kan udvikle os fagligt, fordi det går ud over børnene, eller vi 
ikke kan dyrke motion, fordi vi ikke har tid, eller vi ikke kan have lidenska-
belig sex med den samme hele livet og så videre. Mange lider under at tænke 
i nogle meget bestemte termer og paradokser som life/work-balance eller ude 
versus hjemme, og de leder efter svar, der er generelle. Problemet med gene-
relle svar er bare, at de aldrig vil være gode for alle. I sidste ende skal vi leve 
et liv, som vi selv føler, giver mening, som er fyldt med kærlighed, og som 
rækker ud over os selv. Sådan et liv vokser man i, og det er vores livsopgave 
at bruge kreativiteten til at sammensætte dette liv. 

Når jeg for eksempel bliver spurgt, om jeg mener, at det er godt at ar-
bejde over 40 timer om ugen, eller om man skal holde helt fri versus arbejde 
lidt i ferien, så er mit svar altid det samme: Det kommer an på, hvem du er, 
og hvad du trives med.


 

Et af de forbehold over for disse tanker, jeg ofte møder, er, at mennesker, der 
vil have det hele, er forkælede eller for ambitiøse. Jeg oplever både stemmer 
i medierne og mennesker, jeg kender, der mener, at man bare skal slappe 
lidt mere af. Jeg kan for eksempel huske, at en af mine veninder på et tids-
punkt havde hørt i radioen, at der i ethvert forhold kun er en, som kan have 
en karriere. Den anden kan have et job, for der er ikke plads til i en hver-
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dag, at to voksne med børn begge har en krævende karriere. Dette er en fin 
overbevisning for dem, som er enige i dette, og som ønsker at leve på den 
måde, men det er en holdning, der bestemt ikke passer på alle. Jeg tror, at 
nogle mennesker har den holdning, fordi det er trygt. Der er noget trygt i 
at sige, at man ikke kan gå efter at udleve sine ambitioner, fordi man gerne 
vil være en god forælder. Der er noget alment acceptabelt i at sige, at man er 
tilfreds med det, man har. Ligesom det er alment accepteret at kritisere den 
udvikling, der er på arbejdsmarkedet, hvor man ikke har en øvre arbejdstid, 
og hvor man grundet ny teknologi kan arbejde alle steder fra. En del af den 
tendens, jeg oplever i vores samtid, er, at man skal gøre mindre. At man skal 
slukke mobilen, være mindful og arbejde mindre. Jeg har personligt en stor 
respekt for mindfulness-tanken, som den er fremlagt af blandt andre forskeren 
Jon Kabat-Zinn, men jeg finder det ufatteligt trættende, når det bliver et 
dogme om, at man skal holde op med at prøve på at leve et fantastisk liv. Det 
skelsættende ved meditation er netop, at den blandt andet skærper koncen-
trationen og fokus, hvilket sætter en i stand til at være mere til stede i nuet og 
præstere bedre, da den intellektuelle formåen er dybt knyttet sammen med 
evnen til fokus. Det kan også gøre en bedre til at være til stede i det, som 
er, fremfor at nære en masse udefinerbare forventninger, der blokerer for, at 
man rent faktisk er til stede. Jeg mener således også, at det er en virkelig god 
mulighed, at man kan tjekke mail på sin telefon, mens man er i parken med 
sine børn, ligesom det er dejligt at kunne hente klokken 15.30, fordi man 
ved, at man kan arbejde hjemme, når børnene sover efter klokken 21. Der 
er en frihed i, at man kan indrette sig, som det passer bedst. En frihed, der 
også hænger sammen med, at arbejdslivet ikke længere er bundet til bestemte 
tider og steder. Det er krævende at forvalte friheden, men at tale imod den 
frihed er direkte dumt. I stedet vil jeg langt hellere opfordre til, at man bliver 
skarp på, hvordan man bedst kan bruge friheden til at støtte sig selv i det liv, 
man helst vil leve.

Det tungeste argument imod de tanker, jeg udfolder i denne bog, er, at 
det lægger et stort ansvar på individet. Det er korrekt. Bevægelsen i denne 
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bog er en bevægelse ind i individet og en opfordring til, at alle mennesker 
finder deres egen vej. At vi bruger vores kreativitet til at skabe det, vi ønsker, 
og at vi står ved dem, vi er. At leve på den måde er sårbart, og det kræver stort 
mod. Samtidig er det ufatteligt givende, da det bliver et liv i overensstem-
melse med egne værdier frem for et præfabrikeret liv efter den almene model. 
Når det er sagt, vil jeg understrege, at det at tale for friheden til at udfolde 
sig som menneske ikke udelukker en samfundsdebat om de bedste rammer. 
Jeg er selv villig til at give min holdning til kende, og jeg vil hjertens gerne 
være med til at skabe de rammer, vi lever under, men mit udgangspunkt er, 
at vi må kende os selv. Derfra er næste skridt at vise, hvem vi er. Også når 
det er hårdt. For det er hårdt at stille sig op foran chefen og fortælle, at man 
ikke vil have flere opgaver eller hellere vil organisere sig på en anden måde. 
Det er skræmmende at arbejde uden en fast overenskomst at læne sig op ad, 
fordi det kræver, at man stiller sig frem på en helt anden måde. Ligesom det 
er krævende at stå ved, at man ikke kan overskue en lørdag formiddag på 
legepladsen, fordi det eneste, man har brug for, er en kop kaffe alene og to 
timer foran computeren. At forvalte friheden og vise, hvem man er, er ikke 
nemt. Det er en udfordring selv at afklare forventningerne omkring en og stå 
ved roret i sit liv, men den glæde, det kan give at bede om det, man ønsker, 
og sammensætte sit liv selv, er til gengæld også stor.

Tænk, hvis et liv med både karriere, familie og kærlighed faktisk ind-
byrdes støtter hinanden? Hvis vi bliver bedre til vores arbejde ved at erobre 
vores personlige udfordringer? Tænk, hvis vi ved at værne om vores kald i 
verden faktisk bliver mere nærværende mennesker? 

Min pointe er, at vi lever i en tid, hvor vi har mange muligheder for at 
skabe kreative løsninger på vores udfordringer. Det kræver, at vi kender os 
selv, forstår vores udfordringer og forvalter mulighederne med klogskab. At 
forvalte mulighederne er nøgleordet her. Vi skal nemlig ikke derhen, hvor 
vi hele tiden løber efter en ide om det perfekte liv, hvor vi arbejder sent og 
henter børn sent og arbejder sent hjemmefra. Eller vi mediterer for at kunne 
droppe to timers søvn eller har sex udelukkende for at få ny energi. Vi skal 
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ikke være mennesker, der drukner i multitasking, eller som bliver vrede over, 
at vi med telefonen kan tjekke mail hele tiden. Problemet er nemlig aldrig 
teknologien og de muligheder, den giver. Ligesom problemet heller ikke kun 
er, at der kræves meget af os, og at vi vil meget. Problemet er, hvis vi ikke kan 
mestre de udfordringer, vi står midt i, og finde vores egen vej gennem dem.

Kan vi til gengæld mestre udfordringerne, har vi vanvittigt gode mu-
ligheder for at indrette vores liv, som det fungerer bedst for os. Det kræver 
dog ofte en del kreativitet at se, hvordan man kan træffe nogle valg om at 
gøre noget andet, end man plejer. Noget, der måske er radikalt anderledes 
end mange af de mennesker, man spejler sig i, men det er indsatsen værd. 
Når man træffer valg, der er i samklang med det, der er vigtigst for en, så 
oplever man at få ny energi, mere overskud, handlekraft og en følelse af at 
mestre hverdagen.

Det, der gør dette så utroligt svært, er følelsen af at være presset og 
utilstrækkelig. Generelt oplever mine klienter at føle sig pressede over at have 
svært ved at få enderne til at nå hinanden. De skal dagligt træffe svære valg 
om, hvordan de prioriterer deres energi og tid. De skal også hele tiden stå til 
ansvar for deres handlinger, og de fleste af dem oplever ikke at have et system 
at bebrejde for deres udfordringer. Problemet med at være chef, selvstændig 
eller medarbejder med ansvar for egen tid er netop, at det er ens egen psyke, 
ambitioner og mål samt fornemmelsen af andres forventninger, der presser 
en. Følelsen af at være utilstrækkelig kommer af konstant at kæmpe uden helt 
at føle, at det lykkes. Det er ufatteligt givende og meningsfuldt at bruge sig 
selv, men det er også ekstremt krævende at spille med sig selv som indsats. 

Mange af mine klienter er altså pressede, ikke stressede. Slet ikke i kli-
nisk forstand, hvor man af stress kan opleve meget alvorlige symptomer som 
angst og depression. Vi lever i en tid, hvor vi bruger begrebet stress i mange 
sammenhænge, og det dækker over både meget milde og meget alvorlige 
tilstande, men jeg mener, der er brug for at skelne mellem almindelige ud-
fordringer, som kræver omtanke, selvindsigt og handling, over for kliniske 
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diagnoser, der kræver sygemelding og specialviden. Det er ikke stress at op-
leve, at man bliver udfordret og mister fodfæstet kortvarigt. Det er en del af 
en almindelig menneskelig udvikling. Man bliver kun bedre til noget ved at 
komme derud, hvor det er en reel udfordring at klare opgaven. Ikke ved at 
holde sig til sin comfortzone. Mihaly Csikszentmihalyi, der er ophavsmand 
til begrebet om flow og en af verdens mest citerede og læste psykologer, be-
skriver flow som en optimal oplevelse, der ligger imellem at være nervøs og 
fuldstændigt i kontrol. Man kan ikke være i flow uden at være så udfor-
dret, at man skal arbejde for sagen, men man kommer heller ikke i flow ved 
at være udfordret så meget, at man reelt bliver angst. Det interessante ved 
flow-oplevelser over tid er, at man hele tiden må skubbe lidt til grænserne for 
at vedblive med at komme i flow. Hvis man ikke gør det, bliver det sted, hvor 
man før oplevede flow, så velkendt, at det bliver rutine og til sidst kedeligt. 

Vi skal turde miste, være lidt utilstrækkelige og mærke presset for at 
udvikle os, men det må ikke gå hen og blive en tilstand, hvor vi ender med at 
gå ned, fordi vi bare ikke kan overkomme alt det, vi tror, at vi skal.

Det gode liv er ikke et valg mellem at arbejde og realisere sine poten-
tialer eller at have en familie og være nærværende. Det er ikke et liv uden 
pres og utilstrækkelighed, men det er et liv, hvor man vokser af pres og også 
oplever en dyb glæde og mening. Det er et liv med både og.

I min optik er det gode liv inspireret af det, som de gamle grækere 
kaldte 'eudaimonia', hvilket er kunsten at leve et liv, der kombinerer fornem-
melsen af formål med lykke. Eudaimonia-begrebet handler om det højeste 
menneskelige gode og om, hvordan man opnår det. Derved handler det både 
om indre mening og dyder samt ydre goder som skønhed, rigdom og godt 
helbred. Eudaimonia er et liv, som giver mening og den følelse af lykke, som 
ikke er knyttet op på livets stjernestunder eller ekstatisk nydelse, men en 
rigtig god fornemmelse af sig selv. Samtidig med at man bidrager til verden 
ved at deltage i den. For Aristoteles var eudaimonia målet for etik og politisk 
filosofi, og dette vidner om, at lykke som begreb handler om at opleve me-
ning i sit liv og bidrage til udviklingen af samfundet. Det er altså ikke noget, 
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som kan købes for penge eller opnås ved udelukkende at nyde livets goder 
som sex, mad, skønhed og oplevelser. Eudaimonia er langt mere et begreb, 
der dækker over et liv, hvor nydelsen er vigtig, men kun når den kombineres 
med et bidrag til det, der rækker ud over ens egen nydelse. Blandt andet fordi 
den glæde, der er forbundet med at være generøs og givende over for andre, 
er dybt meningsfuld og en kilde til psykisk velvære.

Så det handler ikke om at ofre dele af sit liv til fordel for nogle andre. 
Det handler derimod om at finde nogle gode måder at få det hele på. Hvor-
dan man gør det, vil jeg udfolde nærmere i denne bog. 


 

Når man ser historisk på disse problemstillinger, er der en stigning i antallet 
af børnefamilier, hvor begge forældre er i arbejde. Det vil sige, at mange i 
dag oplever en daglig udfordring med at nå det hele og få tingene til at køre 
rundt. Den traditionelle løsning på dette work/life-balance-problem har væ-
ret, at kvinder blev hjemme, men selve denne tanke er jo absurd for mange 
mennesker i dag. Det er de færreste kvinder med en uddannelse, der frivilligt 
vælger ikke at have et arbejde, og det er også en værdi for mange mænd at 
have en partner, de har en intellektuel lighed med. Drømmen om at være gift 
med 50'er-kvinden, der elsker at servicere familien, findes måske, men det er 
meget sjældent, jeg møder den. Langt de fleste af mine klienter, og her refere-
rer jeg både til mænd og kvinder, drømmer om en partner, der er nogenlunde 
ligesom dem selv i forhold til uddannelsesniveau og dedikation. Det er en 
del af det statistiske billede, at kvinder generelt arbejder et par timer mindre 
end mænd, men det ændrer ikke tendensen til, at succes på arbejdsmarkedet 
er vigtigt for de fleste.

Hvis du går en tur rundt om havnen i København, vil du se et meget 
interessant eksempel på det samtidige byrum. København bliver i stigende 
grad indrettet med udendørs og tilgængelige træningsfaciliteter, med bænke 
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og små rum til at sidde i og være sammen med andre og med tilgang til gra-
tis oplevelser som havnebad og plug and play-faciliteter. København bygges 
sådan, fordi man reagerer på en overordnet trend, der handler om det gode 
liv. De nye københavnere er mere velhavende og veluddannede end tidligere. 
De har flere børn og ønsker at bo i byen, fordi det er tæt på arbejdet og på 
et rigt kulturliv. Denne nye københavner er ikke et dansk fænomen, men en 
global trend, der udspiller sig i lignende storbyer. Det er storbyen, der går i 
spidsen for at danne rammerne om vores tids billede på det gode liv for de 
mennesker, der arbejder for at bruge dem selv og for at bidrage til verden. Jeg 
erkender fuldt ud, at der også er mennesker, som går på arbejde udelukkende 
for at tjene penge til deres fritid, men de mennesker er ikke målgruppen for 
hverken mit arbejde eller denne bog. De tanker, der præsenteres her, er for 
dem, der arbejder, fordi det giver mening for dem, og fordi de kan lide det. 
Deres drømmescenarie ville ikke være at vinde i lotto, så de aldrig behøvede 
at lave noget mere. De ville mere sandsynligt nyde at vinde i lotto, fordi det 
gav dem nogle bedre vilkår for det, de gør, og mere luksus, men de ville ikke 
sætte sig i deres baghave og blive der. 

Tiden, hvor man skelnede skarpt mellem privatliv og arbejdsliv, er for-
ældet. Denne livsform tilhører en lønarbejderkultur og mentalitet, som ikke 
længere er normen for alle. Særligt det menneske, som bor i storbyen og 
bruger mange timer om ugen på arbejdet, lever et liv, hvor det at arbejde 
giver mening for dem. Det er ikke noget, der gøres, for at de kan tjene penge 
til livet, forstået som tiden uden for arbejdet. Det er tværtimod en meget 
væsentlig del af at være til stede i livet og en kilde til mening og glæde. Dette 
kan forklare indstillingen til arbejdet, hvor identitet og kald flyder sammen, 
og hvor man er følelsesmæssigt engageret i det, man gør. 

Dette er ikke banebrydende ny viden, men der er en tendens til, at det 
opfattes som et problem. I en traditionel tilgang til psykologi og sociologi 
skelner man mellem den, man er på arbejdet, og den, man er hjemme. Det 
er for mange i vores tid vigtigt at lave denne skelnen, og en del coaches, 
erhvervspsykologer og konsulenter arbejder med at hjælpe mennesker til at 
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opretholde denne skelnen. Dette er helt fint, hvis man ønsker at forstå sig selv 
som havende forskellige identiteter, men det opleves hæmmende for dem, der 
oplever deres arbejde som et kald og en kilde til mening. Min oplevelse af 
mine klienter er, at opretholdelsen af dette skel ikke virker befordrende for 
deres livsglæde og performance ‒ tværtimod. De oplever det som svært at 
skulle dele dem selv op og får en følelse af, at det ikke er okay at ville det, de 
gør, så meget, som de oftest vil det. Selvfølgelig ønsker ingen at blive stresse-
de og brænde ud som følge af at være på hele tiden og hele tiden være på ar-
bejde, men for nogle opleves arbejdet som en uadskillelig del af det gode liv. 
Derfor vælger jeg også at tale om at udleve sig selv i en række vigtige livsom-
råder frem for life/work-balance, der udelukkende handler om fordeling af 
tid og pligter på arbejdet og i hjemmet, hvilket bliver til en ude eller hjemme- 
problematik. Det, der generer mig med life/work-balance-tilgangen, er, at 
den bygger på en for nogle mennesker forældet præmis om, at man kan dele 
sit liv op i arbejdsliv og privatliv. Når man forstår denne skelnen som en 
grundlæggende præmis, vil alle tanker om, hvordan ens liv skal se ud, be-
kræfte denne inddeling og denne grundlæggende modstrid. Arbejde og liv er 
ikke nødvendigvis to adskilte ting, som står i modsætning til hinanden. Det 
er to af flere essentielle områder af livet, som er dele af et helt og godt liv. Be-
grebet balance er dog stadig relevant, fordi fornemmelsen af balance mellem 
livets områder er meget givende. Det er bare enormt vigtigt, at balance ikke 
er lig med bestemte timeantal, men en personlig og konstant afvejning af, 
hvad der fungerer bedst. 

Det er et kontinuerligt dilemma for mange af mine klienter at finde ud 
af, hvordan de skal navigere i dette. Det bliver et modstridende pres mellem 
at være hjemme eller ude, og det reproducerer sig selv, fordi de bliver ved 
med at tænke det som en uløselig konflikt. Hvad, hvis vi i stedet opfattede 
vores liv som værende en helhed og vores identitet som havende forskellige 
områder? Livsområder, som var indbyrdes afhængige af hinanden, og som 
gjorde hinanden bedre? Hvis det, vi kan som forældre, i vores job, med vores 
sundhed, med vores venner eller os selv, er en kilde, der kan bruges i de andre 
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områder af livet? Det ville frisætte kreativiteten til at se på det hele billede og 
finde de løsninger, som vi længes efter, og som ville give os en større følelse 
af at udleve os selv. 

Hvis jeg skal sætte pointerne her på spidsen, så oplever jeg det som 
forældet at forstå mennesket som havende forskellige identiteter privat og 
professionelt. Der er en overordnet retning, som blandt andet den positive 
psykologi er del af, hvor den, man er, med de styrker, værdier og kompeten-
cer, der kendetegner en, er på spil i alle dele af ens liv. Derfor er det også i ar-
bejdspladsens interesse, at dens medarbejdere har et godt familieliv. Ligesom 
det er i kærestens interesse, at man føler, ens karriere kører på skinner. Ikke 
fordi man skal bringe brød til bordet, men fordi man ønsker sig en partner, 
der er glad, og som nyder sit liv. Vi skal altså holde op med at føle, at vi bliver 
kvalt i modsatrettede dilemmaer, og begynde at finde ud af, hvad der giver 
mening for os, og hvordan vi kan skabe mere af det. 

Dette kræver selvfølgelig meget af den enkelte, men det er et krav, som 
man ikke kan undsige sig, hvis man vil udleve sig selv. Til gengæld er det 
et krav, som mange deler i denne tid, og måske kan vi ved at åbne op over 
for hinanden skabe et rum, hvor man ikke er alene med ansvaret, og hvor 
man ikke føler, at alle andre har styr på det. Der er selvfølgelig nogle, der i 
alle livsområder er i tråd med deres ønsker, men det er de færreste. Det er 
en livslang søgen, hvor man nogle gange danser elegant til rytmen og andre 
gange tosser rundt helt umotiveret. Som den eksistentialist jeg er, vil jeg dog 
til enhver tid hellere tosse rundt og være kluntet end sætte mig på en stol og 
vente på, at nogen byder mig op til dans. 



I mine samtaler bruger jeg ofte en have-metafor. Prøv at forstille dig, at dit liv 
er en have. Det er din have, og du har en kande med vand. Det er kun dig, 
der ved, hvor meget vand du har i kanden, og hvor ofte din kande fyldes op. 
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De fleste oplever, at der er udsving i, hvor meget vand der er, ligesom de fle-
ste oplever udsving i deres energi og overskud. Din opgave er at passe denne 
have, og enhver gartner ved, at nogle gange må noget dø, for at noget andet 
kan leve. Det er en dyb naturlov, at døden og livet hænger sammen ligesom 
årstidernes skiften. Med den bevidsthed, hvad skal der så være i din have? 
Hvad skal du vælge til og fra? Hvad skal have vand først? Hvad skal graves 
op, så noget nyt kan vokse frem? Hvad kan passe sig selv, og hvad kræver eks-
tra opmærksomhed? I virkeligheden er vores liv meget som denne have. Det, 
der vokser, er det, vi giver energi. Vi bliver ikke verdensmestre i nærvær uden 
at være til stede. Vi kan ikke løbe en maraton uden at træne. Vi kan ikke løfte 
en opgave på arbejdet uden at være fokuserede og kompetente. Hvis du har 
lyst til at dykke dybere ned i dette, er der i Livskunst en øvelse, som guider dig 
igennem din have. Den hedder 'Kortlægning af dit livs områder'. 

Denne have er en metafor på vores livsområder. Hvad i vores liv er så 
solidt og rodfæstet, at vi ikke behøver at give det meget energi, og hvad har 
brug for vores opmærksomhed for at vokse? Og hvor meget har vi i os selv at 
gøre godt med? Vi er nødt til at blive rigtig gode til at se vores liv lidt udefra 
og blive bevidste om, hvad vi skal pleje, hvis vi vil mestre livskunsten. Lige-
som vi er nødt til at finde ud af, hvad der giver os mere at give af, og hvad der 
dræner os. Det er særligt i de overvejelser, at work/life-balance-tanken ofte 
ikke giver mening for mine klienter. Mange af dem oplades med energi og 
glæde, når de arbejder, og de får ikke mere at give af ved at arbejde mindre. 
Måske endda tværtimod. Dette betyder ikke, at de ikke har brug for andet 
end arbejdstid, da alting jo kan være for meget, men de bliver nogle gange 
bedre over for deres nærmeste ved altid at have en hånd på deres arbejde. Li-
gesom mange også bliver bedre til deres arbejde ved at mestre kommunikati-
onen med deres børn og have et tilfredsstillende intimt liv med deres partner. 

Ved at forstå os selv i vores helhed kan vi meget lettere slippe pres-
set mellem ude/hjemme og den konstante dårlige samvittighed, som mange 
mennesker plages af, for i stedet at finde løsninger, der virker. 
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Lad mig komme med et personligt eksempel. Min mand er meget de-
dikeret til sit arbejde, men han har med tiden erfaret, at han nogle gange har 
brug for at slippe det helt. Han oplever, at der sker noget meget godt for ham, 
når han holder lange ferier med mig og børnene og i den ferie fuldstændigt 
kobler sig fra sit job. Han tjekker nærmest ikke mail, læser kun lidt avis og 
tænker ikke på sit arbejde. I de perioder får han tænkt tanker til ende, og der 
opstår nye ideer, som er virkelig brugbare for ham. Han føler, at han ser sit 
liv inklusive sit arbejde fra en ny vinkel, og det beriger ham på alle områder. 
Fordi han har det sådan, røg jeg i en periode ind i at holde ferie på samme 
måde. Jeg lagde alle mine projekter fra mig og var til stede. Problemet er 
bare, at jeg reagerer anderledes. Jeg bliver kortluntet og anspændt, når jeg 
ikke rører ved mine projekter. Så efter en ret mislykket efterårsferie i Sverige, 
hvor den stod på hygge og samvær i en uge, endte jeg med at skælde min 
mand ud i en skov og fik derigennem formuleret, at jeg ikke kunne holde ud 
ikke at arbejde. Min mand ville ønske, at jeg havde formuleret dette, før jeg 
reagerede på det, men han havde og har fuld forståelse for, at jeg har brug 
for at være alene og gøre det, jeg elsker, for at være glad. Vores ferier holdes 
nu sådan, at jeg ikke har nogen presserende deadlines og kun få aftaler med 
klienter, men der er fuld forståelse for det, når jeg jævnligt forsvinder nogle 
timer for at arbejde. 


 

Gennem fortællinger fra mit samtalerum giver denne bog et indblik i de livs-
områder, som jeg oplever, alle er udfordret af. Ved at møde Mark, Alexander, 
Jonas, Malene, Dina og Ane bliver du klogere på, hvilke valg folk træffer og 
hvorfor. Du får ikke en løsningsguide til dit liv, men en række eksempler på, 
hvordan andre har valgt at udfolde deres vigtigste livsområder på en måde, 
hvor de gensidigt har styrket hinanden, og hvor de oplever at være vokset 
med deres liv. De tanker, tror jeg, kan inspirere dig til at træffe bedre valg og 
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finde dine egne gode løsninger. Totalløsninger, som er rigtige for alle, funge-
rer aldrig i praksis. Det, der virker, er personlig refleksion over egne værdier 
og styrker, som gør dig i stand til at skabe en praksis, der giver mening. 

Når jeg bruger begrebet praksis, har det rødder tilbage til det antikke 
Grækenland, hvor etikken handlede om viden om at leve lykkeligt, og hvor 
begrebet praksis dækkede, at det ikke er nok at have viden om det gode liv, 
men at man også skal handle på det. I mit samtalerum er praksis et nøgleord, 
fordi de fleste mennesker er udfordret netop der. Det er én ting at erkende, 
at man har brug for at spise sundt, ringe til sin mormor, have dates med kæ-
resten og arbejde sent en gang om ugen. Det er noget ganske andet at blive 
ved med at handle på det. Det er min erfaring, at det sværeste faktisk er at 
bygge en rigtig god praksis op, fordi det kræver, at man bliver ved, hvilket er 
en udfordring for mange. Under Livskunst finder du værktøjet 'Ugepraksis', 
der viser, hvordan du eksempelvis kan bygge en god praksis op.

For mange år siden havde jeg en oplevelse, der gjorde værdien af at have 
en praksis meget klar for mig. Ligesom mange andre rejste jeg med rygsæk 
rundt i Asien i 1990'erne, og på en rejse med min daværende kæreste brugte 
jeg nogle uger i en meget lille landsby i Laos. Jeg blev der, fordi vi mødte 
nogle fantastiske mennesker, der inviterede mig og min eks ind i deres hjem 
og inviterede os til at komme i templet. Jeg har altid interesseret mig for 
buddhismen, og disse uger med møder med munkene var en unik mulighed 
for at lære om den praksis, der ligger i buddhismen. En af de ting, jeg lærte, 
var, at det er sindssygt hårdt at være munk. Det er benhårdt arbejde at me-
ditere mange timer om dagen, og munke har ikke mere lyst til at have ondt i 
kroppen og kæmpe med deres indre dæmoner, end vi andre har. De har bare 
vedholdenhed og selvkontrol nok til at blive ved. De har så meget vedholden-
hed, at de har opbygget en praksis. Når man bliver ved med at handle på sine 
beslutninger, bliver noget, der er udfordrende, lettere.

Nyere forskning fra University College London siger, at det tager 66 
dage at opbygge en ny vane. Pointen er, at når vanen er opbygget, kræver 
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det ikke længere så meget disciplin, da det er blevet noget, man bare gør. 
Vanen er anderledes end praksis, fordi en vane er daglig, og det behøver en 
praksis ikke at være. En praksis er nærmere en bevidst stillingtagen til, hvilke 
konkrete elementer, man ønsker, skal være til stede i sit liv på ugebasis. Det 
kræver dog stadig vedholdenhed at nå dertil, hvor ens praksis bare kører, men 
det er umagen værd. Når man bevidst skaber en praksis, der støtter en, og 
udlever den, oplever man den glæde, det er at leve mere i tråd med sine øn-
sker og at have erobret nyt land i sit liv. Den magi, der ligger i kontinuerligt 
at spille på sit instrument, at skrive, at motionere, at være til stede, at gøre, at 
læse, at have sex som en praksis, er vidunderlig. Det er følelsen af virkelig at 
være sig selv og bruge sig selv fuldt ud. 

Filosofien om eksistensen

En del af det, jeg trækker på som personlig rådgiver, kommer fra filosofien. 
Filosofi er et meget gammelt fag, hvis historie tæller tilbage til antikken. Det 
er faget, hvorfra psykologi er udsprunget, og det har som forskningsområde 
haft 'det gode liv' før den positive psykologi besluttede at undersøge, hvad 
der fik mennesker til at trives. Den overordnede undersøgelse af, hvad der 
danner et godt liv, er klassisk for filosofien, og de tanker, der i den forbindelse 
er formuleret, er stadig inspirerende. Særligt er eksistensfilosofien endnu dybt 
relevant og en kilde til forståelse for det dedikerede menneske, der vil det 
hele. Det skyldes, at eksistensfilosofien har valg, frihed og autenticitet som 
centrale begreber. 

Eksistensfilosofi handler om at forstå menneskets virkelighed med det 
formål at skabe mening. Eksistensfilosofferne beskriver mennesket som ken-
detegnet ved, at det kan forholde sig til sig selv, sin situation og sin fremtid. 
Dette betyder, at mennesket må træffe valg, der skaber mening for den enkel-
te. Der er ikke en givet mening med livet, som er almengyldig, og som man 
bare kan tappe ind i. Derimod er der en fordring om et engagere sig i eksisten-
sen og de muligheder, som er, således at man kan være et autentisk menneske. 
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Hvorfor er der nogle mennesker, som formår at komme igennem deres ud-
fordringer, samtidig med at de står stærkt frem og har en form for ro eller 
et nærvær over sig? Hvorfor bliver nogle mennesker stærkere af deres udfor-
dringer og udfolder deres potentiale med stor glæde, hvor andre virker, som 
om de gennem livet gradvist mister mere og mere af deres livsglæde? Det er 
der ingen enkle svar på, men der er en korsvej, hvor man enten kan gå ned 
eller op i livet. Det handler om, hvordan man reagerer på de små og store 
udfordringer, som livet byder en. Mennesker, der går gennem livet forankret 
i dem selv og med en følelse af at være til stede i et liv, som giver mening for 
dem, står mere rodfæstede over for livets prøvelser. De er også lykkeligere. 
Ikke fordi deres liv er lette, men fordi de ved, hvem de selv er.

Når jeg taler om lykke, bruger jeg ofte træet som en metafor. Et træ har 
rødder, som går dybt ned i jorden. Et træ kan tåle at blive beskåret, og grene 
kan knække af. Så længe rødderne er solidt plantet i jorden, truer det ikke 
træets overlevelse. Den dybe lykke i livet er knyttet sammen med fundamentet 
i ens liv. Det er følelsen af, at man selv dybest set er et elskeligt menneske. At 
man lever sit liv i frihed efter egne værdier og med muligheden for at udfolde 
egne styrker. Stammen er hverdagslykken. Det er oplevelsen af hver enkelt dag. 
Det er de konkrete valg af arbejde og opgaver. Hente og bringe børn. Motion 
eller underholdning. Det er de enkelte uger og dages opbygning og den lykke, 
man har med de valg, som nu engang former ens hverdag. Kronen på træet 
med bladene, de tynde grene og de smukke farver er øjeblikket. Det er vinden, 
der risler mellem bladene, som et kort skænderi med en kæreste på vej ud ad 
døren. Det er silende regn, som en irriterende oplevelse med en ven, og det er 
sol, som et smil og et kys fra en elsket. Det er alle de følelser, vi hele tiden op-
lever, og som farver hver en sansning i vores sind og krop. 

Når jeg bruger træet som en metafor for lykken, er det for at skabe plads 
til at tale om lykke på flere niveauer. Det er meget muligt at være lykkelig 
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i rødderne og fundamentet i sit liv, selv om det lige nu og lige i dag er en 
møgdag, hvor man har lyst til at pakke en kuffert og rejse til Langtbortistan. 
Ligesom det er muligt at være lykkelig i hverdagen og have gode dage, selv 
om man måske ikke føler, et ens træ står solidt, fordi rødderne ikke får plads 
til at gro. Hvis man vil arbejde med sig selv og sin egen lykke, er det en god 
ide at skelne mellem de forskellige lag af lykken. Hvor oplever jeg lykken 
stærkest? Hvor skal jeg give mere fokus og omsorg?

At have et livsformål er forbundet til at have stærke rødder. Det giver 
ikke i sig selv et lykkeligere liv, men det giver forudsætningen for, at man kan 
udfolde sig optimalt. Det giver styrke at stå imod med under et stormvejr, og 
det giver fundamentet til en sund stamme og til at folde kronen ud og nyde 
øjeblikkets goder. 

Selv om man har en fornemmelse af sit livsformål, må man ikke forven-
te, at livet er let eller konstant glædesfyldt. Spørgsmål om, hvordan man skal 
sammenstykke sit hverdagsliv med mange modsatte krav og udfordringer, 
er reelle. Tvivl om, hvorvidt man er det rigtige sted med sit arbejde. Udfor-
dringer i forhold til parforhold. Alt dette har en tendens til at vende tilbage 
flere gange i livet. Ligesom tvivl på, om man er god nok, om man er værd at 
elske og følelser af frustration, gør det. Alt dette hører til i et fuldt liv. Det er 
også derfor, det er vigtigere at stille spørgsmålene og være i kreativ udvikling 
med dem end at finde endegyldige svar. For hver gang man finder et svar, 
kan man næsten være sikker på, at det ikke holder over tid. Det eneste, der er 
sikkert over tid, er vores fornemmelse for livsformål, vores styrker og værdier. 
Derfor er det også værd at kende, fordi det trods alt giver en følelse af at leve 
livet, omfavne det og skabe det, som er en del af lykken.

Dette skal ikke læses, som om jeg taler for en tilgang til verden, hvor det 
hele er lige meget eller lige godt, fordi det er flygtigt. Dybest set tror jeg på, 
at vi alle indeholder noget, der er bestandigt over tid, og jo dybere vi er i kon-
takt med det, desto mere kan vi handle og vælge derfra. Det giver en følelse 
af at være tro mod sig selv. Pointen er bare, at vi ikke må blive fortvivlede, 
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fordi livet hele tiden byder os udfordringer. Vi må ikke tro, at vi kan regne 
den ud én gang og så leve i den tilgang hele tiden. Vi er nødt til at forholde 
os åbne overfor, at livet sker, og det fører hele tiden forandringer med sig, 
som vi må være parate til at tage på os. Når vi møder forandringerne for-
ankret i vores livsformål, står vi med en kraftfuld styrke til at bevæge os 
med forandringerne og ikke drukne i dem.

En af mine samtaler med Mark havde jeg valgt at lade være en gå-
tur på Statens Museum for Kunst. Under gåturen, hvor vi talte om hans 
lederskab, så vi udstillingen Frihed. Udstillingen var lavet for at markere 
Kierkegaards 200-års fødselsdag, og den tog fat i centrale emner fra hans 
filosofi. Mark tog skoene af og satte sig i værket Looking for 4-leaf Clovers af 
Nikolaj Recke, som var et videoværk, hvor kløvere blev projiceret på gulvet. 
En af de ting, Mark tænkte på, da han sad der, var, at han ikke så nogen 
firkløvere. Det gav god mening for ham, for hans liv har ikke været præget 
af held. Han talte om, hvordan han altid har arbejdet for sine resultater og 
aldrig været bange for at yde mere end de andre og gennem det gå forrest. 
Som ung var han nogle år i militæret. Der lærte han meget om, hvad det 
vil sige at være en mand for ham. Han blev blandt andet venner med en 
fyr fra Jylland, som han intet havde tilfælles med umiddelbart, men denne 
fyr havde evnen til, når alle andre gik helt kolde, at holde humøret oppe og 
give en hånd til de mest udkørte kammerater. Ikke nødvendigvis den, han 
var mest venner med, men den, der lige nu virkelig havde brug for at slippe 
for rygsækken den næste kilometer. Mark blev meget bevæget over denne 
unge fyr, der uden de store armbevægelser en nat på en al for lang og sur 
øvelse løftede rygsækken af en af de andre og bar den for ham, mens han 
sludrede med ham om ingenting. Denne evne beundrede han dybt og gik 
efter at udvikle i sig selv. Det var måske den grønne videomark, der brag-
te ungdommens militærhistorier op, men de gav i hvert fald virkelig god 
mening i samtalen om lederskab. Det var blevet en værdi for Mark at være 
leder ved at gå forrest, arbejde hårdere end de andre og ikke være bange 
for at give en hånd, når der var brug for det, så hele holdet kom med. Og 
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dette er meget modsat held. Held er det, der sker, når man mindst venter 
det, og som man ingen indflydelse har på. Som Mark sad der og talte om 
sin ungdom i militæret, fik han fortalt meget tydeligt om sine værdier for 
lederskab. Han fik også stillet skarpt på, at en meget central værdi for ham 
var at gå forrest. 

Da jeg hørte Mark fortælle, og som jeg spurgte ind til hans tanker, 
blev det tydeligt for os begge, at den måde at være i verden på er dybt for-
ankret til Marks personlighed og til hans værdier. Man kan sige, at det at 
gå forrest er en del af hans livsformål. Når han tænker på sig selv på den 
måde, føler han en styrke og en tilstedeværelse i sig selv, som giver ham 
retning i sine valg og liv.

Som med alt andet, der bringer lys over vores værdier og styrker, kan 
det også bringe lys på vores skyggesider. Mark fik ved samme lejlighed re-
flekteret over, at han ofte får for meget på sine skuldre. Som et menneske, 
der gerne vil gå forrest og kunne bære rygsækken for andre, har han svært 
ved at give ansvar for opgaver fra sig, og han siger meget sjældent nej til 
noget. Det gør ham både stærk og sårbar på samme tid. Stærk, fordi han 
kan og vil. Sårbar, fordi han påtager sig rigtig meget og ofte ender med at 
bære mere alene, end han måske behøver. Hvilket nogle gange også giver 
andre en følelse af at være tilovers, når han er sammen med dem. Disse 
refleksioner bragte ikke nogen nye handlinger eller svar med sig denne dag, 
men de blev hos Mark og arbejdede i hans bevidsthed. 

For lige at blive i billedet med firkløverne, der blev projiceret på gul-
vet, så var billedet hele tiden i bevægelse, og en gang imellem skiftede 
retningen for projiceringen fuldstændigt. Sådan er det også i livet. Hvis 
man lever efter en ide om, hvad man burde få, eller hvad man ønsker og 
håber på, uden at bakke det op med handlinger, så lever man egentlig 
efter et ønske om held. Sådan et menneske bliver nemt blæst omkuld, når 
retningen på billedet vender. Et menneske, der som Mark kender sig selv 
og ved, hvordan han på en autentisk og stærk måde er til stede i livet, han 
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kan modstå forandringen og være til stede i den. Han ved, hvornår han skal 
gå med det, der sker, og han ved, hvornår han skal kæmpe sig i en modsat 
retning. 

 

Filosoffen Platon brugte de græske ord 'arché' og 'télos' til at beskrive, at der 
er to endepunkter i livet, som kan oversættes til et princip og et mål. Pointen 
med sammenkædning af princip og mål er, at målet/télos skal betyde noget 
i sig selv. Når jeg bruger ordet formål og livsformål, er det i tradition med 
det oldgræske télos. Det er nemlig noget, som bærer mere betydning end 
almindelige mål, og som i sidste ende skal kunne stå alene og give mening. 
Man kan beskrive det som et ultimativt mål eller et formål, der hænger di-
rekte sammen med udfoldelsen af det bedste potentiale i os. Det kan være et 
mål at tjene penge, at få et hus og en karriere, men det vil aldrig kunne være 
et livsformål, da det ikke bærer en værdi i sig selv, og det ikke siger noget 
essentielt om det enkelte menneske. Et livsformål er i modsætning hertil det, 
der ultimativt beskriver det bedste potentiale i os, og som kan tilføje vores liv 
lykke og mening, når vi arbejder på at udfolde det. 

Nogle gange bliver jeg bedt om at komme med eksempler på, hvad et 
livsformål er, men det undviger jeg at svare direkte på. Ikke fordi jeg er bange 
for at dele, men fordi det er så sårbart. Det er ord, som ofte ikke virker stærke 
nok, når man udtaler dem. Derfor er der også nogle af mine klienter, der 
har noget, som en sten eller et maleri, der symboliserer det for dem. Andre 
tænker på nogle få ord eller sætninger, og for andre er det en entydig følelse. 
Det, jeg ved, er, at når man stiller ind på det, så kan man mærke det. Så bliver 
selv voksne mennesker rørte, og stemmen begynder at ryste eller kinderne at 
blusse.

Malene begyndte en række samtaler hos mig med fokus på karriereud-
vikling, men hun blev hurtigt interesseret i at vide, hvad hendes livsformål 



LEV

56

var. Hun følte, at hun vidste meget om, hvem hun var, men der var stadig 
en del af hende, der lå i tågen. Hun kunne skimte omridset af noget, der var 
stort og betydningsfuldt for hende, men hun kunne ikke se det klart. Hun 
forestillede sig, at et mere klart syn ville give hende en dybere ro og mere tro 
på sig selv. Som en del af denne søgen bad jeg hende, hver gang vi mødtes, 
om at fortælle mig, hvad der havde været det mest meningsfulde, hun havde 
oplevet i den sidste uge. Når hun havde fortalt det, spurgte jeg hende 'hvor-
for' og bad hende uddybe igen og igen, indtil hun kom ned til et centralt ord. 
Denne teknik er oprindeligt udviklet af Michael Ray og beskrevet i bogen 
The Highest Goal, som også handler om at leve med livsprincipper. At leve 
med livsprincipper handler om at påtage sig en tilgang til verden, hvor man 
bevidst lever med et særligt perspektiv for at udvide sin horisont. Jeg var 
under vores samtaler meget opmærksom på, hvilke værdier der bevægede 
hende, og forsøgte at gøre dem tydeligere for hende. Ved på denne måde 
gentagne gange at lede efter det mest definerende ord blev det tydeligt, at 
hun havde noget med 'udvikling'. At hun elskede at træne og bruge sin krop, 
fordi hun der tydeligt kunne mærke sin udvikling. At hun trivedes med at 
være selvstændig, fordi hun hele tiden var nødt til at udvikle sig og være ved-
holdende i en fin balance. At hun ved moderskabet elskede, at børnene hele 
tiden forandrede sig og lærte nyt. Ved at tænke over sine oplevelser af mening 
og sine værdier blev det tydeligt for hende, at en del af hendes livsformål er 
at bidrage til, at mennesker udvikler sig sundt. At give den viden, de metoder 
og den motivation videre, der gør, at man bliver ved med at træne, uanset 
hvor man er i livet, og at man ikke stopper med at udvikle sig som menneske, 
uanset hvor ung eller gammel man er. 

Denne indsigt i sine livsformål gjorde det mere tydeligt for hende, hvil-
ke mål hun skulle sætte for sig selv, og hvad hun skulle prioritere. Det gjorde 
det klart for hende, at hun skulle holde fast i sin egen personlige og fysiske 
udvikling, fordi det var hendes fundament og derved ikke en egoistisk lyst. 
Ligesom det gav hende modet til at begynde at udvide sin forretning med on-
line kurser i sit træningskoncept. Det gav hende også ro med, at hun er sådan 
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en mor, der elsker at gøre noget med børnene og lære dem ting, fremfor at 
være en anden type mor, der føler, at tiden går for stærkt. For hende kan det 
dybest set ikke gå stærkt nok. Ikke fordi hun ikke kan nyde nuet, men fordi 
det er så vanvittigt spændende for hende at opleve næste skridt.

Når man bliver mere bevist om, hvad der virkelig rykker en som men-
neske, og hvad der giver en følelsen af, at livet har et formål, så er det mere 
enkelt at træffe gode valg. Men hvad er et godt valg egentlig? For mig er 
det et valg, der understøtter en i at være og gøre det, der er vigtigst, da man 
hele tiden bliver sig selv gennem de valg, man træffer. Den eksistensfiloso-
fiske tanke i dette er af Sartre formuleret som: Eksistens kommer før essens, 
og det betyder, at man bliver sig selv gennem de valg, man træffer, og det 
liv, man lever. Derfor skal man også være ret skarp på, hvordan man træffer 
sine valg.

Mange af dem, jeg taler med, er bange for at træffe et forkert valg. Det 
er meget forståeligt, og selv om jeg gerne vil kunne fortælle andre, hvad der 
er rigtigt og forkert, så er det komplet umuligt. Derfor opfordrer jeg mine 
klienter til at glemme alt om rigtigt og forkert og i stedet fokusere på deres 
valgs præmisser. Præmisserne er nemlig de samme, uanset hvad der sker ef-
ter, man har truffet sit valg. 

Hvilke værdier ligger der i at træffe dette valg? 

Hvem bliver jeg, hvis jeg vælger dette? 

Hvilken historie om mig selv skaber jeg ved at vælge dette? 

Hvad bygger dette valg på? 

Jeg stiller de spørgsmål og undersøger svarene sammen med min klient, fordi 
ingen af os kender fremtiden. Vi vil gerne træffe valg ud fra, hvad der vil ske. 
Hvis jeg for eksempel bliver skilt, vil jeg så møde kærligheden igen? Vil mine 
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børn være okay? Hvis jeg siger nej til denne mulighed, får jeg så en chance 
senere? Hvis jeg bliver selvstændig, kan jeg så tjene penge nok? Hvis jeg …

Vi kan aldrig vide, hvordan det vil gå med mange af de ting, vi gerne 
vil. Vi kan undersøge og være realistiske, men vi kan ikke være sikre på, hvor 
vores valg fører os hen. Vi kan til gengæld være fuldstændig sikre på, hvorfor 
vi træffer et valg, og hvilke værdier der ligger i det valg. 

Min klient Mark fik pludseligt tilbudt et super fedt job på et højere 
niveau. Det indebar, at han skulle være chef og have medarbejderansvar i 
større stil, og det var et job, der var kendt for at være øretævernes holdeplads 
og kræve mange timer. Selv om han var meget fristet, valgte han at takke nej. 
Valget blev tydeligt for ham efter en weekend i sommerhus med sin familie. 
De havde haft det rigtig dejligt sammen, og han kunne mærke, at hans søn 
blev mindre urolig af, at de havde flere dage sammen. Det var, som om dren-
gen slappede af og lænede sig ind i familien fremfor at slås med ham og sin 
mor hele tiden. Han kunne heller ikke helt se sig selv i et job, der ville kræve 
megen kamp mellem forskellige instanser. Mark definerer sig som en leder, 
der går forrest og tager fra, men han gør det for fællesskabets skyld, og der var 
for meget kamp og for lidt fællesskab i dette job. Så han valgte at blive et år til 
i sit nuværende job og arbejde med sin sult efter nye udfordringer og sin frygt 
for at stå stille fagligt og måske ikke komme videre. Hans værdi i at vælge 
familien mere til var en værdi om nærhed, og hans følelse af at udleve den 
værdi var kærlighed. Måske vil det i fremtiden sinke ham, at han ikke gik ef-
ter et nyt job, da der var en åbning, men han vil altid vide, at han traf et valg 
funderet i nærvær og kærlighed, og som han sagde: Det er jeg afklaret med. 

Styrker og værdier

Vi bombarderes hele tiden med andres billeder på det gode liv og på, hvordan 
vi skal klæde os, spise og opdrage vores børn. Vi konfronteres med bud på, hvor 
længe vi bør være i det samme job, før vi flytter os. Vi er i konstant dialog med 
andre om, hvordan de gør, og vi sammenligner os selv med andre. Det gør no-

HER KAN DU LÆSE MERE OM STYRKER OG VÆR-
DIER. BÅDE PÅ ET TEORETISK NIVEAU OG OM 
HVORDAN DU KAN BRUGE DEM MERE AKTIVT I 
DIT LIV.



103

L IVSOMRÅDER

på, hvordan du bruger både den konkrete tid og dit mentale nærvær. Alt 
dette foregår i et tæt samspil mellem livsområderne og dig, der skaber dem. 
Husk hele tiden at mærke efter, hvor du selv er, så du kan justere ind i livets 
områder, alt efter hvor meget eller hvor lidt energi du har, og hvad der lige 
nu føles lykkeligt. Det er en kontinuerlig søgen at være i alt dette. Min egen 
erfaring er, at det går både op og ned. Der er dage, hvor jeg føler, det hele er 
fantastisk, og der er dage, hvor jeg tænker, at jeg må lukke min virksomhed 
og blive eneboer. 


 

Da jeg boede i Mexico, havde min læremester Ricardo sammen med sin kone 
en lille have i forlængelse af et udendørs rum med en form for balkon. Bal-
konen havde en trappe ned til selve haven, der var bygget op med en masse 
krukker med planter. Jeg sov nogle gange i det udendørs rum, så jeg kunne 
dufte natten og sidde på trappen og se på månen. Selv om jeg ikke har grøn-
ne fingre, begyndte jeg at værdsætte duften fra alle planterne, der kunne blive 
meget mærkbar i luften. Særligt når det var varmt, dannede der sig i luften 
en fornemmelse af planternes liv, som gav mig glæde. Tidligt om morgenen 
gik Ricardos kone altid i haven og vandede den. Mens hun vandede den, 
kunne jeg fornemme, at hun tænkte på sit liv og de mange mennesker, hun 
var centrum for i en stor familie. Mens hun vandede, spillede Ricardo guitar 
og sang sine morgensange, inden han lavede tai-chi. Uanset hvor travlt de 
havde, begyndte de begge dagen på den måde. Med at vande det, der skulle 
vokse, se indad, fejre og tage hånd om kroppen. I en ret presset periode, hvor 
jeg hjalp Ricardo med at kopiere en kæmpe mængde fotos til en udstilling i 
Madrid, gik jeg i 100 procent arbejdsmodus. Jeg stod tidligt op, holdt nær-
mest ingen pauser og arbejdede sent. Sådan kørte jeg i en periode, indtil 
Ricardo stoppede mig. Da han bad mig om at tage tid til at sidde på trappen 
i haven og drikke morgenkaffe og tale med ham, blev jeg ret irriteret på ham. 

DETTE TEKSTUDDRAG ER TAGET FRA KAPITLET 
LIVSOMRÅDER DER SÆTTER FOKUS PÅ STYRKEN 
I AT VÆLGE DE VIGTIGSTE OMRÅDER AF LIVET TIL.
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Jeg havde lovet at kopiere denne udstilling, og jeg gav mig 100 procent. Det 
ville jeg gerne fortsætte med. Da jeg havde fremlagt min plan for ham om, 
hvor meget jeg skulle nå hver dag for at komme i mål til tiden, så han på mig 
med et langt blik, sagde aha, tændte en cigaret, som han røg uden at sige et 
ord, hvorefter han satte musik på. Så talte han igen. Min kære, sagde han. 
Tiden er magisk. Du bevæger dig ikke hurtigere, fordi du anstrenger dig 
mere. Det bliver ikke bedre, fordi du bevidstløst bliver ved. Tiden har sin 
egen rytme. Hvis du vil, arbejder den for dig. 

Jeg har aldrig glemt denne lektion i tid. Når jeg er mest presset, og tiden 
er mest imod mig, tænker jeg på, at den er magisk. Det gør ikke, at jeg har 
droppet alle former for tidsstyring, for i den moderne verden med meget 
konstant pres er det en nødvendighed for at kunne være med. Samtidig hu-
sker jeg på, at tiden ikke er en fast størrelse. Den er ligesom energi bevægelig. 
Uanset om jeg er under pres på grund af krav om produktion eller med op-
gaver, der kræver, at jeg kan tænke utroligt godt, så ved jeg, at en opgave, jeg 
ikke kan løse, nogle gange kræver, at jeg slipper den og vander en anden del 
af min have. Midt i det opstår ofte det, som jeg mangler. Lige fra energien til 
at blive ved eller den erkendelse eller konkrete ide, jeg ikke kunne finde. Ved 
at tage tid fra det, som holder mig fast, kan jeg finde et fornyet fokus. Det 
er livskunst i hverdagen at værne om det, der giver mest overskud, for sådan 
vokser tiden og energien mellem ens hænder. Når jeg begynder min dag med 
at elske min mand, tage et bad, sende mine børn ud i verden på en god måde 
og se op på himlen, så er der også tilgang til alle mine ressourcer, og så kom-
mer der noget fra hånden. Ligesom jeg oplever, at mine klienter får energi til 
deres liv ved at være til stede alle de steder, som er vigtige, og integrere deres 
livsområder fremfor at skille dem ad.

Den synergieffekt, der kan skabes ved at give energi til det vigtigste, er 
samtidig magien ved at være sig selv fuldt ud og mærke, at læringen fra en 
opgave på arbejdet bliver til løsningen med ens partner. Ligesom glæden ved 
sine børn bliver til lyst til at dele sig selv med sine venner. Livet er magisk. 
Der er synergi at hente ved hele tiden at fokusere på det vigtigste i hvert en-
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kelt område af livet og lade den visdom blive til en selvforstærkende spiral, 
der gør, at livet fungerer. Det eneste, det dybest set kræver af dig, er, at du 
kan fokusere på det vigtigste, og at du tør lade synergien opstå. 

Denne del af bogen er opdelt i de livsområder, som jeg oplever, betyder 
meget for alle mine klienter. Jeg kender ikke løsningen på, hvordan man får 
skabt et optimalt liv med kærlighed, familie og karriere, og jeg tror heller 
ikke på, at den findes. Det er nemlig ikke en universal løsning, hvor alle har 
brug for det samme. Når det er sagt, er der en række tilgange til livet, som er 
mere konstruktive end andre. Derfor har denne bog indtil nu også handlet 
om at brede forskellige veje til selvindsigt ud, således at man kan stille ind 
på sig selv og derfra skabe det, der giver mest lykke. At stille ind på sig selv 
er dog kun en del af vejen. Ofte oplever jeg mine klienter nå til en afklaring 
og derfra tænke – ja, men hvordan gør jeg så det? Det er der, hvor jeg i den 
personlige rådgivning gerne kommer med konkrete råd, ideer og erfaringer 
fra andre. Ikke fordi de råd nødvendigvis er de rigtige, men fordi vi nogle 
gange skal bruge noget konkret at spille op ad for at finde vores egen melodi. 
Mit håb er, at denne bog med alle dens historier fra mine klienter og de per-
spektiver, jeg breder ud fra filosofien og den positive psykologi, kan støtte dig 
i at blive mere bevidst om det, der er forbundet til dit livsformål, og det, du 
elsker. Derfra kan du træffe bedre valg og handle mere i overensstemmelse 
med dig selv. Det er ikke en tipunktsplan til det gode liv. Det er kontinuer-
ligt sjælearbejde og kreativitet, og det virker. 

I resten af denne del af bogen vil jeg videregive historier og erfaringer 
fra mit samtalerum i håbet om, at de kan inspirere dig. Du er meget velkom-
men til at melde dine egne erfaringer tilbage til mig. Det vil være en stor 
glæde at høre fra dig, og min mail er: hallo@daisylovendahl.dk. Jeg besvarer 
nogle gange ganske kort, men jeg vil altid kvittere med et svar. 
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Kærlighed
I det antikke Grækenland var der flere ord for kærlighed. Ordene 'agape' 
og 'eros' har altid været meningsfulde for mig, da de beskriver forskellige 
oplevelser af kærligheden. Agape er den kærlighed, som man kan have til 
sine børn og sin familie. Det er en kærlighed, der er omsorgsfuld, varm og 
hengiven. Eros er den hede kærlighed, der er knyttet til lidenskab og seksua-
litet. I et parforhold er der både agape og eros. Det begynder måske med en 
gensidig tiltrækning og stærk lyst til hinanden, men over tid udvikles agape 
også. Det er både parforholdets lykke og forbandelse. Det er nemlig lykkeligt 
at opleve den dybe kærlighed til fælles børn, til hverdagen og til hinanden 
som mennesker. Det er lykkeligt at følges med et menneske gennem mange 
år og dele livets udfordringer og stjernestunder med hinanden. Lige fra dem, 
hvor man står i lækkert tøj og nyder en oplevelse med hinanden, til dem, 
der opstår klokken tre om morgenen i forvaskede T-shirts og med uredt hår 
midt i et rum, der godt kunne trænge til at blive ryddet op. Forbandelsen er 
alt dette, når det bliver for meget. Det er følelsen af, at man ikke længere er 
sig selv. At ens liv er så flettet sammen med den andens, at man ikke engang 
kan bestemme over sin lørdag formiddag selv. Det er følelsen af ikke at orke 
at tage den samme samtale om det samme emne én gang til. Mange men-
nesker forelsker sig og oplever det sus, som det er at lære hinanden at kende, 
at kortlægge hinandens krop og for første gang fortælle alle historierne om, 
hvem man er. Når det sus er ovre, er der dannet et bånd til den anden, som 
gør, at man pludselig ikke kun er alene. Man er også sammen med en anden, 
og med den glæde følger et ansvar. Det er måske parforholdets største udfor-
dring at mestre både agape og eros. 

Min definition af et lykkeligt forhold er et, hvor der er rum til både 
agape og eros. Hvor eros ikke forsvinder til fordel for agape, men hvor begge 
oplevelser af kærligheden bliver ved med at være der. Måske ikke på samme 
tid eller i alle uger, men over tid i hvert sit rum eller i en fin dans mellem de 
forskellige oplevelser af kærligheden. Et lykkeligt forhold er et, hvor der er 
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plads til både at være sig selv, møde den anden og være sammen. Det er et 
forhold, hvor aleneheden respekteres som et grundvilkår, men hvor der også 
er en gensidig respekt for fællesskabet og en delt dedikation til at skabe det 
fælles. Det er et forhold, hvor der er en forståelse for, at alt dette eksisterer i 
verden, og at bidraget til noget, der rækker ud mod verden, er essentielt. 

Den store udfordring er så, hvordan man mestrer dette. Når jeg tænker 
på de mange samtaler, jeg har haft som professionel, og på alle historierne 
fra mit eget liv, så er det en klassiker, at et parforhold begynder med eros og 
ender med agape. Jeg møder en del mennesker, der elsker deres partner, men 
som ikke har lyst til vedkommende. Ligesom jeg møder en del, hvor lysten 
lever i bedste velgående, men den dybere respekt for den anden og den om-
sorgsfulde kærlighed til den anden og det fælles er udfordret. Jeg tror ikke, 
at der er nogen universel nøgle til, hvordan man åbner døren til det lykkelige 
forhold, men jeg tror på, at det i hvert fald kræver en bevidsthed om at dele 
både agape og eros med hinanden.

Hvordan deler du både agape og eros med din kæreste?

 



Min klient Ane var inde i en tørkeperiode med sin kæreste. Hun havde sim-
pelthen ikke lyst til ham. Jeg spurgte hende, om hun vidste, hvorfor hun ikke 
havde lyst, og hendes svar var, at hun bare ikke tænkte på det. Hun elskede 
ham, og hun elskede at være forældre sammen med ham, men efter en lang 
dag med arbejde og hentning i vuggestue og hverdag var sex bare ikke i hen-
des tanker. De var faldet ind i en vane, hvor de brugte aftenerne hver for sig. 
Enten med at gå ud med en ven og skiftevis være hjemme eller være i gang 
med hver sin skærm. Ane havde brug for at slappe af med at læse modeblogs 
og se serier. Hendes kæreste arbejdede. Det var okay, men ikke så lidenskabe-
ligt. Er det ikke underligt, at jeg kan elske ham så meget og samtidig føle mig 
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så tør som Sahara? spurgte hun mig. Jeg fik lyst til at grine. Dels over hendes 
meget billedrige metafor, men bestemt også i ren søstersolidaritet. Nej, sagde 
jeg med et smil. Jeg ville ikke kalde det underligt. Faktisk tværtimod. Det 
er der mange, som oplever. Ane tænkte lidt over mit svar og sagde så, at hun 
ikke talte med sine veninder om det. De havde ellers talt meget om sex, men 
hun syntes, det var lidt pinligt at indrømme. Jeg har det, som om jeg ikke 
er god nok, sagde Ane. Jeg har den her smukke mand, som jeg elsker, og jeg 
har ikke lyst til ham. Det må da være mig, der er galt på den. Som svar læ-
nede jeg mig ind over bordet og holdt hendes blik fast. Der er intet galt med 
dig, sagde jeg så. Det er parforholdets klassiske udfordring at have både den 
varme og den hede kærlighed. Spørgsmålet er: Hvordan vil du håndtere det?

Esther Perel er en af mine yndlingsforfattere. Hun er parterapeut i New 
York og har skrevet bogen Mating in Captivity, der stiller det meget relevante 
spørgsmål: Kan man begære, hvad man allerede har? Hendes tese er, at det, 
der dræber erotikken mellem to i et parforhold, er, at de begynder at smelte 
sammen. Erotik næres af et ønske om at komme den anden nær, men for at 
have det ønske må der være en afstand. Erotik indeholder også potentielt en 
masse følelser, der ikke nødvendigvis fungerer godt sammen med det velfun-
gerende parforhold. Tryghed er vigtigt for kærlighed, men tryghed, forudsi-
gelighed og lighed er ikke nødvendigvis godt for sex. Esther Perel udforsker i 
sin bog en masse aspekter af dette emne, og hun peger på udviklingen af en 
erotisk intelligens, som forstår at håndtere modsætningen mellem trygheden 
og nærheden over for lysten og mystikken. Da jeg læste hendes bog, elskede 
jeg den for at gå dybt i sine analyser og holde sig fra letkøbte løsninger for i 
stedet at udfolde et landskab, som er dybt inspirerende. Hendes bog bekræf-
tede mig også i, at spontan lyst er for teenagere. 

Det er selvfølgelig sat lidt på spidsen at hævde, at spontan lyst er for 
teenagere, men det er mit indtryk, at den spontane lyst daler for de fleste i 
perioder og i længerevarende forhold. Jeg kan sagtens huske, hvordan det var 
at være 17 år og forelsket. Eller 25 år for den sags skyld. Jeg har rejst tværs 
over verden drevet af mit begær, og det har været fantastisk, men det er meget 
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anderledes end det, jeg oplever i dag. I dag er mit intime liv ligesom mine kli-
enters heller ikke styret af spontan lyst, men af en langt dybere erotisk intelli-
gens. Hvis jeg skulle leve mit intime liv efter min spontane lyst, og kun dyrke 
sex, når den opstod, og jeg tilfældigvis var sammen med min mand, og vi var 
alene, så ville jeg have et meget sparsommeligt sexliv. For i et liv med to børn 
og to krævende karrierer er tid en meget knap ressource. Derfor navigerer 
jeg ikke længere efter spontan lyst, men efter bevidst prioritering. Nu sad jeg 
sammen med Ane, og hun havde åbenbart også gjort sig den erfaring, at den 
spontane lyst lod vente på sig, og tiden gik, mens hun følte, hun tørrede ud.

Svaret på mit spørgsmål om, hvad hun ville gøre ved denne tilstand, 
kom ikke lige med det samme. Først skulle Ane tænke over, om hun var enig 
med mig. Der var noget i hende, som syntes, det var en falliterklæring bare 
at overveje, at lysten ikke kom tilbage af sig selv. Som jeg sagde til hende, 
var det da meget sandsynligt, at noget pludselig ville ske, så lysten ville opstå 
spontant, og deres sexliv igen bare ville være fantastisk, men hun skulle gøre 
op med sig selv, om det var noget, hun troede nok på, ville ske, til at hun 
ville vente på det. 

Da Ane havde tænkt over det mellem to sessioner, kom hun tilbage og 
sagde: Det, der provokerer mig ved ideen om, at spontan lyst ikke bare er 
der, men at man skal udvikle en erotisk intelligens, er, at jeg altid har haft 
fantastisk sex uden at tænke over det. Det er bare sket. Det er den ene ting 
i mit liv, som jeg kunne regne med uden nogen intellektuel overbygning, og 
nu føles det, som om det frirum tages fra mig. Jeg vil bare gerne have, at min 
mand forfører mig, at jeg har lyst, og at vi har god sex. Bum. Er det for meget 
at forlange? Nej, sagde jeg. Men der er mange ting, som jeg mener, vi godt 
kan 'forlange'. Det er bare ikke det samme som, at det sker. Det er dig, der 
nævner en frustration over din manglende lyst. Nu er det op til dig at beslut-
te, hvordan du vil tage hånd om den frustration. Du kan vente på, at jeres 
sexliv kommer igen, eller du kan gøre noget for at skabe det under nogle nye 
betingelser. Det er op til dig. Ane sukkede dybt og sagde: Ja, jeg overgiver 
mig. Jeg vil gerne gøre noget ved det, men hvad? Derfra begyndte en række 
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samtaler, hvor vi satte fokus på emnet. En af de ting, jeg har lært ved at tale 
med mange mennesker, er, at de konkrete løsninger, som de finder, kun er 
en del af vejen mod det, de gerne vil. Den anden del er bare det, at de sætter 
fokus på det. Da Ane besluttede, at hun ville ud af sin tørke, begyndte der 
allerede at ske noget. Hun havde alene med det åbnet for noget andet.

Hvordan fokuserer du på din seksualitet?

Den første øvelse, jeg sendte hende hjem med, handlede ikke om sex. Den 
handlede ganske enkelt om nærvær. Som vi talte om hendes forhold, stod det 
klart, at al deres fælles energi blev lagt i deres forældreskab eller i deres øvrige 
liv. De respekterede hinandens behov for at være alene, for at arbejde og for 
at være sammen med andre, men de var ikke så gode til at være sammen med 
hinanden. Så vi fandt på, at Ane skulle invitere sin kæreste til et aftenritual. 
Vi grinede meget af det, for det mindede Ane om hendes mormor og morfar, 
der var fra Jylland, og som altid havde spist en ostemad i køkkenet inden 
sengetid. Så havde de fået en tår te, en mad og siddet og snakket dagen af. 
Anes ritual skulle i al enkelhed bestå i 30 minutter sammen med kæresten, 
hvor de slukkede alle former for elektronik. Så ville hun sætte musik på, lave 
en god kop kaffe eller skænke et glas vin og invitere ham til at sidde i sofaen 
sammen med hende. Hun forestillede sig, at hun ville holde ham i hånden 
eller lægge benene op på ham, og den tanke kunne hun godt lide.

Da hun havde prøvet det af en måneds tid, kom hun tilbage til en ny ses-
sion. Hun var glad, for de havde haft mange gode aftener. Det var selvfølgelig 
ikke hver aften, de havde haft deres stund, men ritualet var blevet 'deres stund', 
og når de kunne, tog de den tid til hinanden. Ane havde nydt at høre lidt mere 
om, hvad der skete på sin mands arbejde, og hun havde nydt, at han spurgte til 
hende og nussede hendes lår imens. Nogle af aftenerne var de spontant gledet 
ind i sex, og hun havde følt sig som Vesterbros lykkeligste kvinde, da hun efter 
en god orgasme på sofaen var gået nøgen ud i køkkenet efter et ekstra glas vin 
en onsdag aften. Jeg var glad for at høre, at Ane havde erobret et nyt territorium 
imellem dem, og jeg spurgte hende om, hvad hun nu tænkte om spontanitet 
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versus prioritering. Hendes svar var, at hun var glad for, at deres sex havde 
været spontan, for hun ville hade at planlægge den, men hun kunne godt se, at 
prioriteringen af dette aftenritual havde banet vejen for det andet.

Efter vores samtale tænkte jeg på, hvorfor det er en udfordrende tanke 
for nogle at planlægge sex. Jeg styrer selv mit sexliv, og jeg har intet problem 
med at sætte et kryds i kalenderen og invitere min mand på frokost hjemme. 
Jeg tror dog, at problemet med det for nogle handler om, at de så føler, at ly-
sten er mindre ægte, eller at lidenskaben er mindre sand, hvis den er planlagt. 
Jeg kan sagtens forstå, at det spontane og overvældende, som kan være med 
eros, er fantastisk, men gør det en mere styret oplevelse mindre værdifuld?

Min klient Alexander var ved at blive dybt frustreret over, at han og 
kæresten ikke var forelskede nok. Jeg elsker hende, men jeg er usikker på, om 
hun elsker mig lige så meget, sagde han i en samtale. Hvad skaber den usik-
kerhed? spurgte jeg. Hun rører mig ikke så meget, som hun gjorde tidligere. 
Der var engang, hvor hun ikke kunne lade være med at kærtegne mig, men 
nu sender hun mig sms'er om, hvad jeg skal købe ind og tantekysser mig. 
Jeg hader det, sagde Alexander. Okay, svarede jeg. Har du talt med hende 
om det? Nej, svarede han. Jeg vil ikke brokke mig eller gøre hende ked af 
det. Det er meget pænt af dig, svarede jeg, men jeg vil bede dig om at for-
tælle hende, hvad du føler, og få hendes vinkel på det, inden vi ses igen. Da  
Alexander kom til den næste samtale, havde han delt sin oplevelse med hen-
de, og hun havde svaret, at det ikke handlede om ham. Hun sagde, forklarede 
Alexander, at hun stadig har de samme følelser for mig, hun føler bare, at det 
hele går så stærkt, at hun ikke har rum til at vise mig det. Hun sagde også, at 
når vi endelig har en aften sammen, så er jeg tit svær at tale med, og det tror 
jeg desværre, er rigtigt. Jeg har svært ved at finde ordene og være nærværende 
med hende, når vi ikke har sex, og det giver hende mindre lyst. Alexander 
sukkede og spurgte, om det her ikke bare var klassisk kvinde og mand-hal-
løj. Måske, svarede jeg, men lige nu er det Alexander og Sara-halløj, så hvad 
kan du gøre? Måske kan jeg være mere nærværende, sagde Alexander. Jeg har 
faktisk planlagt en aften for os om to uger, hvor vi får passet den lille. Min 
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plan var at tage hende ud at spise og i teatret. Det lyder som en god ide, sagde 
jeg, men hvad med at droppe teatret. Altså, du ved, hvad der giver jer mest 
energi, men måske skulle du i stedet invitere hende til en eftermiddagsdrink, 
et knald og en sen middag. Alexander grinede, mener du det? Ja da, sagde 
jeg. Jeg ved ikke, om det virker for dig, men måske er du mere nærværende, 
når I har været sammen inden middagen, og hun vil måske nyde at få en 
anderledes invitation. Hvis det appellerer til dig, kan du jo spørge hende, om 
hun har lyst, eller om hun hellere vil i teatret.

Da jeg så Alexander igen, havde de både været i teatret og haft en aften 
med sex før middagen. Sara havde reageret meget positivt på Alexanders 
invitation, og han havde nydt at være sådan en mand, der inviterede til sex 
og middag. Han havde også været mere nærværende uden at behøve at tænke 
videre over det, da hans nærvær og krop var meget forbundne. 

Det kan undre mig, at det er helt naturligt at tale om, at man skal 
prioritere tid til motion eller til samvær med sine venner, mens det ikke på 
samme måde er naturligt at tale om at prioritere tid til sin seksualitet? For 
mig er det at prioritere det bevidst ikke i modsætning til lidenskab, det er 
tværtimod et udtryk for lidenskab. Jeg vil den del af mit liv. Jeg vil opleve 
det sammen med den, jeg elsker. Jeg vil dele erotikken med ham, jeg deler 
mit liv med. Derfor prioriterer jeg det også. Både i tid og handling. Som jeg 
er blevet ældre, har jeg fundet nye måder at gøre det på. Jeg forventer ikke, 
at min lyst er, som den var, da jeg var 17 år, og jeg vil gerne opleve, hvad den 
er i dag, og finde måder at udfolde den på i det liv, jeg rent faktisk har. Det 
er klart, at eros har strenge vilkår i en børnefamilie, men det betyder ikke, at 
erotikken skal forvises, til det lige sker af sig selv. Jeg giver den opmærksom-
hed, fordi det er vigtigt, ligesom jeg giver alt det andet, som er vigtigt, fokus. 
Jeg tror ikke, at alle mennesker skal give fokus på den samme måde, men jeg 
håber for alle, at de finder deres nøgle til at åbne for foreningen af agape og 
eros i deres hverdag. Den nøgle, skal man bare ikke forvente, kommer ind 
ad brevsprækken ved et trylleslag. Den skal man bevidst prioritere at finde.
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Hvad betyder det for dig at sætte tid af til sex?

Min klient Jonas talte tit om sin ekskone i vores samtaler. Det undrede mig, 
at han talte om hende med så stor varme, for det er ikke så tit det, jeg ople-
ver. Derfor spurgte jeg ham, hvorfor de var blevet skilt. Hans svar var, at de 
var for uenige om alt, hvad der handlede om hverdag og prioriteringer. De 
elskede hinanden, men Jonas ville meget i sit liv. Han ville arbejde og gøre 
karriere og rejse og eksperimentere med sin seksualitet. Hun ville ned i tid, 
var tilfreds med sit job uden de store udfordringer, foretrak ferie i Danmark 
og havde slet ikke lyst til at prøve noget nyt seksuelt. Deres brud havde ikke 
været hårdt, sagde Jonas, for de var enige om det. Hun var også gift igen 
med en sød fyr, der var Jonas' modsætning ifølge ham selv. Han var glad for, 
at hun var glad. Han havde efter deres brud taget sin latente biseksualitet 
alvorligt og var nu fast kæreste med et par. Han brød sig ikke om ordet po-
lyamorøs, men mente nok, at det var det mest beskrivende alligevel. De tre 
havde noget meget smukt sammen, sagde han. De var meget afklarede med, 
at de to var gift, og han var deres kæreste. Så der var ingen tvivl om, at de to 
boede sammen og havde deres fælles liv uden ham, ligesom han også havde 
egen bolig og egen hverdag, men de var også meget sammen og gav hinanden 
meget. De gav for eksempel hinanden rum til at lege og udforske. Ligesom 
de bare støttede hinanden i det, de gerne ville. Jonas kom for eksempel forbi 
flere gange om ugen og spiste med og tog opvasken, og de talte deres hver-
dag igennem med ham. De grinede meget sammen. I den samtale spurgte 
jeg Jonas, hvordan han eksperimenterede seksuelt i dag. Han svarede, at det 
var en smule svært for ham at svare på, for det var ikke konkret. Han gjorde 
ikke noget bestemt, og han var ikke tilhænger af at prøve forskellige seksuelle 
skoler. At være eksperimenterende for ham handlede meget mere om at være 
sammen med nogle uden så mange grænser. Han elskede, at han sammen 
med sine kærester ikke behøvede at være bange for at bede om noget eller 
gøre noget forkert, for de var meget åbne og fordomsfri i deres tilgang. Det 
havde han savnet tidligere. Ikke eksperimentering i form af bestemte måder, 
men en villighed til at eksperimentere med det foreliggende. 
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Da Jonas var gået, tænkte jeg på, at der var noget meget centralt i det, 
han beskrev. At eksperimentere og udforske opfattes tit som noget med særli-
ge remedier eller kropsdele, men det kan jo være lige så udforskende at bruge 
en time på at kærtegne en underarm som på at gå i lak og læder. Tænk, hvis 
alle par brugte en time på bare at være nøgne sammen og opleve en del af den 
andens krop en gang om måneden? Jeg kunne ikke lade være med at tænke 
på, hvor meget sex der kører på rutinen og ikke på nærvær. Mine tanker fløj 
til en ældre dame, jeg kender, som siger, at hun har haft sex med den samme 
mand i over 60 år, og at hun stadig oplever noget nyt ved ham. Jeg beundrer 
hende dybt for dette og tænker på, om nærvær måske er den mest oversete 
erotiske hemmelighed? Tænk, hvis man altid opdagede sin egen og sin part-
ners krop, som om det var første gang. 


 

I en hverdag, hvor der er travlt, og hvor der er meget pres på, bliver det at 
være hjemme eller sammen med sin partner også tit der, hvor man slapper af. 
Det er ekstremt vigtigt, at man i et forhold kan være helt sig selv, men det er 
også vigtigt, at man nogle gange viser sig fra sin bedste side og også gør sig 
umage med lækkerhed. Ikke at kvinder uden makeup i træningstøj og mænd 
i underbukser med T-shirts, der er ældre end børnene, ikke har en charme, 
men det kræver en modpol. 

Min klient Malene var meget bevidst om behovet for også at se hinan-
den fra en anden vinkel, og i vores samtaler blev hun ved med at kredse om 
at gøre noget med sin kæreste, men det strandede hele tiden på penge. Da 
jeg er af den overbevisning, at ønsket om penge til noget ofte ligger over et 
dybere lag af længsel, bad jeg Malene blive helt skarp på, hvad hun ville gøre 
med sin mand, hvis hun havde penge til det. Jeg ville tage ham med ud at 
spise, sagde hun. Okay, svarede jeg, og hvad ville det give dig? Romantik, 
svarede hun. Hvad ville du ellers gøre, fortsatte jeg? Tage til Bali med ham. 



115

L IVSOMRÅDER

Det har vi altid drømt om at gøre sammen. Hvad ville det give jer? spurgte 
jeg igen. Det ville give os tid til hinanden. Tid til at nyde hinanden. Som jeg 
hører det, opsummerede jeg, så handler dine ønsker om mere romantik og 
tid sammen. Er det rigtigt? Ja, svarede Malene, men det er svært i hverdagen. 
Jeg er med på, at det er svært, svarede jeg, men den største forhindring for, 
at det kan ske, er, at du fokuserer på, at det ikke er muligt. Jeg er med på, at 
middage ude og Bali ville være fantastisk for jer, men du skal da invitere Bali 
hjem. Malene kiggede på mig med et spillende smil om munden og sagde: 
Tænker du på mig i en sarong med en blomst i håret på puder på gulvet 
med et ristaffel mellem os klokken 21, når børnene sover? Egentlig havde 
jeg tænkt det metaforisk, men jeg blev så begejstret for tanken om Malene i 
nøjagtig den situation, at jeg svarede: Ja. Gør det. 

Malene havde faktisk en ret sjov aften med at lege Bali derhjemme. 
Den var begyndt ret kikset med, at det havde virket forceret og akavet, men 
hendes mand var en holdspiller, så han havde joket med det, taget hendes 
blomst i håret og bedt hende fortælle en historie fra hendes backpacker-dage 
i Asien i 1990'erne. 

Pointen er, at alle mennesker mangler tid og penge til at skabe det, de 
længes efter, men det er en illusion, som er værd at udfordre. Jeg har spist på 
Michelin-restauranter og elsket det, men jeg har også haft fantastiske dates 
med hjemmebagt brød, en bakke oliven fra en grønthandler, to tomater og 
et stykke feta skyllet ned med en hvidvin fra den lokale kiosk. Problemet er 
ikke, at de fleste mennesker mangler pengene eller tiden. Problemet er, at de 
tænker på det, de ikke har, frem for det, de har. Jeg kan selv huske tidspunk-
tet, hvor jeg opdagede, at jeg gik rundt i gamle T-shirts sammen med min 
kæreste og længtes efter romantik. Den dag blev silkeunderkjolerne lagt øverst 
i tøjbunken og den røde neglelak fundet frem. Når du læser dette, så læs det 
også metaforisk. Du kan tage lige præcis det på, som du har det godt i, og det 
handler bestemt ikke om neglelak. Det handler om, hvordan du tænker på 
tiden sammen med din kæreste. Er det tid, hvor du slipper og bare slapper af? 
Er det tid, som du værdsætter? I mit liv er det begge dele. Jeg vil gerne være, 
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hvad vi kalder 'alene sammen', hvilket betyder, at vi er optagede af vores eget, 
selv om vi bor sammen og deler hverdag, men det andet er også vigtigt. Tid er 
en mangel for de fleste, men der bliver ikke mere tid. Derfor er spørgsmålet: 
Hvordan kan tiden værdsættes sammen med din kæreste, så den ikke bare for-
svinder mellem hænderne på dig. Forskellen mellem, at det bare er hverdag og 
fejring af hverdagen, ligger ofte i, hvilken indstilling du har til det, der sker lige 
nu. Jo mere du formår at være i det, som er, desto mere folder det sig ud foran 
dig. Ideen om romantik handler tit om det smukke billede af to mennesker 
sammen med levende lys i lækre omgivelser, men noget af det mest romantiske 
kan også opstå i din egen sofa, hvis du tillader det.

Hvordan værdsætter du tiden sammen med din kæreste?

 

Når jeg tænker på de historier, jeg hører om utroskab, er der en del af dem, 
der er forbundet til arbejdslivet. Utroskaben sker med den, man har mødt 
gennem arbejde eller i forbindelse med arbejdet såsom kurser, rejser og fe-
ster. Det er måske tilfældigt og kun gældende for de historier, jeg kender til, 
men jeg har alligevel tænkt en del over, hvorfor det lige sker på arbejdet, og 
er kommet frem til to ting. Den første er, at det er der, man møder de fleste 
andre i et almindeligt voksenliv med karriere og børn. Det er trods alt ikke 
så mange samtaler, man kommer til på skolen. Den anden er, at de fleste af 
mine klienter viser deres styrker, når de er på arbejde. Vi er måske trætte, 
udkørte og pressede forældre hjemme, men ude er vi alt det andet. De fleste 
klæder sig pænt på til deres arbejdsdag, de har høj energi, mens de er der, og 
de gør noget, som de kan lide, og som de er gode til. Det er da sexet. Der er 
ikke noget mere tiltrækkende end engagerede og passionerede mennesker, og 
hvis man ikke formår at trække noget af det engagement ind i familien, så er 
det på udebanen, man spiller bedst og tager sig bedst ud. 

DETTE KAPITEL FORTSÆTTER MED MEGET MERE 
OM KÆRLIGHED OG MED 4 KAPITLER OM FAMI-
LIE, KARRIERE, VENNER OG BIDRAG TIL VERDEN. 
DER ER OGSÅ 25 MÆRKBARE RÅD TIL, HVORDAN 
MAN KONKRET MESTRER DET HELE I EN TRAVL 
HVERDAG. 
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