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Denne bog er til dig. 
Ja, du læste rigtigt. 

Bogen er til dig.
Hvis du tør åbne dit sind … 
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“Det uperfekte 
gør dig perfekt!”

Henriette Søvind
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Forord

Jeg har taget tilløb til denne bog i otte år! 
 den lette del var at samle alt det undervisningsmateriale, 
jeg har skrevet og brugt i min undervisning på mine forløb 
om kostvejledning, skyggecoach-uddannelsen samt min Livs-
designskole.
 den svære del var at tage modet til at skrive min egen hi-
storie. Min rejse har lært mig, at alt er muligt, og de begræns-
ninger, vi har, kommer fra vores skyggesider, som vi selv har 
skabt gennem det liv, vi har levet! 
 Jeg ved, det kræver overvindelse at dele den slags. Men nu 
er jeg klar.
 denne bog er skrevet i taknemmelighed til livet, i kærlig-
hed til mennesket og i kærlighed til mig selv! 
 den er skrevet til dig, der er havnet i hamsterhjulet og ikke 
tør hoppe af igen, til dig, der føler dig begrænset, til dig, der 
længes efter kærlighed. til dig, der har ladet din fortid styre 
din fremtid og til dig, der ønsker en forandring, men ikke ved 
hvordan!
 For kender du det, at alle andre har det hele, og alting lyk-
kes for dem, men bare ikke for dig? 
 de får drømmejobbet, de har det perfekte parforhold, de 
har en stor lykkelig familie, de rejser til eksotiske lande - de 
har alt det, du ikke kan komme i nærheden af.
 Og det giver dig en negativ følelse af, at det er uretfærdigt, 
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for du kæmper jo lige så hårdt som alle andre, og hvorfor får 
de så hele pakken? 
 Men hvad nu, hvis jeg fortæller dig, at alt det, du ikke vil 
være med, ikke vil lade dig være! Og alt det, du bruger din tid 
på, bruger du dit liv på! Og det gælder også negative tanker 
og misundelse. derfor skal du i stedet lære at skabe det liv, 
du drømmer om, frem for at have fokus på det, de andre har. 
For hvad er det egentlig for en historie, du vil fortælle verden, 
inden du forlader den? 
 der er et gammelt ordsprog, der hedder: ’At rejse er at leve’. 
For mig er livet en lang smuk rejse, selv når jeg har været aller-
mest presset, været i kriser eller følt mig forladt. For uden kri-
serne har jeg ikke kunnet rykke mig. de har givet mig styrke, 
de har givet mig mod til det, jeg kan og gør i dag, og uden dem 
var der ingen bog! 
 Kriserne og udfordringerne har lært mig alt. Også tak-
nemmelighed for livet og for hvor skrøbeligt det er, og derfor 
vil jeg nu tage dig med på dit livs rejse. 
 Jeg vil gennem denne bog hjælpe dig til at se, at alt er mu-
ligt, uden forbehold. Muligheder uden begrænsninger, mulig-
heder i dine mørke skygger og i lyset. Mulighed for at få dine 
drømme til at gå i opfyldelse!
 For hvem er du, når du er dig og kun dig? Jeg ved, at du er 
født med alle egenskaber, men hvilke har du gemt væk? Hvad 
er dit skjulte talent? Og hvad vil du bruge resten af dit liv på? 
Hvad giver dit liv mening? Ja, hvem er du - og hvor vil du 
være om et år, hvis du går målrettet efter det liv, du så gerne 
vil have?
 Jeg vil gennem denne bog give dig alle redskaberne til at 
skabe al den kærlighed, du fortjener. et liv, hvor du bliver her-
re i eget slot, og hvor det bliver tydeligt for dig, at du har alt 
det, der skal til for netop at skabe det liv, du drømmer om.



8

 Jeg vil tage dig gennem skyggernes land og hjælpe dig til 
at se, at livet er en gave, også selv om det har budt dig meget. 
denne bog er skrevet med kærlighed, fordi jeg tror på, at kær-
lighed skaber al liv og glæde på jorden.
 Jeg vil tage dig med på en rejse, hvor du lærer at navigere 
efter hjertet og maven og ikke lader dig styre af hovedet og 
gammel frygt!
 Jeg vil være med dig hele vejen og lære dig at fange din 
sårbarhed, elske dig selv og den verden, du befinder dig i!

Henriette Søvind
Aalborg, september 2018
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Min historie

Jeg blev født den 10. juli 1971. det var en smuk sommerdag, 
og fuglene sang. danmark viste sig fra sin smukkeste side, og 
alt var perfekt. 
 Men et sted i danmark var der en ulykkelig, ensom og sår-
bar kvinde på bare 17 år, som skulle føde sit første barn. det 
var min mor. 
 Hun var helt alene den dag, hun kørte på sygehuset. vejen 
var tung og lang, og jeg tør slet ikke tænke på alle de speku-
lationer, hun må have haft, da hun kørte over broen fra nør-
resundby til Aalborg på sin Puch Maxi. Helt alene og bange. 
det var bestemt ikke hendes ønske at blive mor nu.
 det var bestemt ikke hendes ønske at blive mor nu. Hun var 
blevet gravid ved et af den slags uheld, som bare sker. Livets 
benspænd. en tilfældighed. Men først og fremmest uønsket. 
 Men på trods af, at hun ikke ønskede barnet, havde hendes 
mor nægtet at hjælpe hende til en abort. Og derfor kom jeg til 
verden.
 Min mor var fyldt med skyld og skam og kunne ikke hånd-
tere sin skæbne. Hun kunne end ikke holde ud at se på mig. 
Så blot fem minutter gammel blev jeg givet videre til sygeple-
jerne. Uønsket af min mor.
 Jeg er ikke i tvivl om, at jeg den dag fik en af mine stærke 
sider: Jeg er bedst i kriser. nogle vil kalde det en mørk skyg-
geside, men for mig står det skarpt, at jeg på min allerførste 
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dag på jorden fik en egenskab, som gør, at jeg aldrig har følt, 
at det var synd for mig. 
 Og når jeg kigger i bakspejlet, forstår jeg godt min mor. 
Hun kunne dårligt have handlet anderledes. For lige meget 
hvor meget hun havde kæmpet, og lige meget hvilken god 
mor hun ville have været, ville min mormor aldrig have tilladt 
hende at beholde mig. Min mormor havde nemlig en skjult 
dagsorden: Hun havde for længst besluttet, at hun ville have 
mig. 
 i dag tør jeg slet ikke tænke på de tanker, min mor må have 
haft i forbindelse med sin graviditet og fødsel. For oven i alt 
det andet var hun også bipolar. 
 Så lige meget hvor meget hun havde kæmpet, var slaget 
tabt på forhånd. Hun vidste, at min mormor, som altid, ville 
have bekæmpet hende, hvis hun havde forsøgt at beholde mig.  
 Som sagt, så gjort. Kun to år efter jeg blev født, skete det 
uundgåelige: Jeg blev adopteret af mine bedsteforældre. Jeg 
husker kun svagt den tid op til og efter og husker nok mest en 
masse uro, og at der blev talt meget hen over hovedet på mig. 
der var bare altid en dårlig stemning, når der blev talt om min 
mor, og i disse år tog jeg mine første små spadestik til at blive 
sensitiv. Jeg ville ikke ejes af nogen. For når jeg en sjælden 
gang fik lov til at besøge hende, blev det næsten altid aflyst, 
og kom jeg endelig afsted, ringede min mor til min morfar og 
bad ham hente mig igen, hvilket i perioder også har givet mig 
følelsen som voksen, at jeg ikke var værd at elske. det har så 
også givet mig adgang til at kunne holde ud kun at være mig 
og nyde mit eget selskab, nogle gange mere end dét at være 
sammen med andre.
 Mit forhold til min mor forblev uændret gennem hele min 
barndom. Jeg kunne ikke stole på hende og vidste aldrig, om 
hun kom, når hun sagde det, eller om jeg skulle besøge hende, 
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for besøgene blev næsten aldrig gennemført, for hun kunne 
ikke overskue det. i dag kan jeg godt stille mig selv spørgs-
målet, hvem det egentlig var, hun ikke kunne overskue?  Mig 
eller min mormor? Jeg har aldrig fået spurgt hende, men jeg 
tror, jeg kender svaret.

Psykiatrisk afdeling

Så i stedet for hyggelige besøg, som ikke kunne gennemføres, 
skiftede min mormor det ud med utallige besøg på psykiatrisk 
afdeling, hvor min mor opholdt sig en del. Jeg husker stadig 
den tunge, buede og grønne dør, der klappede i efter mig på 
risskov. det føltes, som om jeg blev kvalt. Alt gik i stå, og nu 
handlede det bare om at overleve de næste 1-2 timer. 
 det var som ren tortur for mig. Jeg prøvede at gøre mig så 
usynlig som muligt, for jeg var bange for min mor, når hun 
var der. Hun var altid dopet, lidt mærkelig og sagde mærkelige 
ting. Hun talte, som om hun var fuld, og enten var hun over-
drevet kærlig, eller også skubbede hun mig brutalt væk, fordi 
jeg var alt det, hun hadede, og hun kunne ikke holde ud at se 
mig. Jeg vidste aldrig, hvad jeg mødte ved disse besøg, men jeg 
vidste godt, hvorfor jeg skulle det. det var for at holde faca-
den. det hele skulle se pænt ud. Jeg blev altid klædt pænt på 
i mine nyeste kjoler, for ingen skulle sige til min mormor, at 
hun ikke havde forsøgt at bringe os sammen. Sandheden var 
dog en anden. Min mormor gjorde ikke noget af kærlighed 
hverken til min mor eller til mig. Hun gjorde det for at kunne 
fortælle mig og omverdenen, hvor god en mormor hun var, og 
hvor heldig jeg var. For hver gang jeg trådte lidt ved siden af, 
ikke var dygtig nok, hurtig nok eller kom for sent, så fik jeg 
beskeden: ”du kommer til at ligne din mor”. 
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skyggen af mor

For de fleste er det positivt at ligne deres mor. Men for mig 
førte det til en af mine mørkeste skyggesider. 
 Jeg har fået arbejdsmani, hvilket gør, at jeg har svært ved at 
holde fri. 
 Jeg er bange for at gå ind i et rum, hvor døren bliver låst.
derfor skal jeg hele tiden passe på ikke at brænde mit lys i beg-
ge ender, for frygten for at ligne min mor er større end fryg-
ten for at brænde ud. 
 Men kigger jeg lyst på den side af mig selv, er det den, der 
har givet mig adgang til at skabe min egen forretning. Og alle 
disse besøg på psykiatrisk afdeling har gjort, at mit hjerte den 
dag i dag banker for at lære mennesker, at lige meget hvor hårdt 
du har det, har du altid en mulighed for at gøre det bedre.
 Men efterhånden som jeg blev større, sagde min mor mere 
fra til disse besøg, og det endte med, at min kontakt gled ud.

en barndom uden ærlighed

 Jeg fik en barndom, hvor pænt og rent tøj var lig med kærlig-
hed, hvor ærlighed ikke fandtes. For det, der ikke passede ind i 
min mormors model af verden, blev puttet ind under gulvtæp-
pet og gemt væk. 
 Hun havde en utrolig evne til at få enhver til at føle sig 
utilstrækkelig. Jeg husker især, at mine tanter og min moster 
frygtede hende. Og mormor elskede at få dem til at græde ved 
at fortælle dem, hvor uduelige og ubetydelige de var. Men jeg 
husker også, hvor meget jeg nød, når de var på besøg, for så 
var fokus væk fra mig. 
 Midt i alt det negative har min mormor også givet mig et 
talent, som jeg lever af i dag: Jeg brænder maksimalt for at 
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finde hullerne i osten ved andre og dermed hjælpe dem med at 
skabe det liv, de drømmer om. 
 Jeg er blevet alt det, som jeg hadede ved hende. Men vores 
mål er bare forskellige, og i dag er jeg kommet så langt, at jeg 
kan være hende taknemmelig for dét talent. 

skolestart

tiden gik, og jeg skulle starte i skole. Her fortalte jeg ingen, at 
jeg var adopteret. Jeg skjulte det i frygt for, at de ville spørge 
ind til, om jeg vidste, hvem min mor var og hvad hun lavede. 
 i de perioder, hvor hun dukkede op i mit liv, havde jeg eks-
tremt svært ved at holde fokus på skolen. Jeg levede på en løgn, 
og jeg gik konstant rundt med en knude i maven. Jeg frygtede, 
hvad jeg mødte, når jeg kom hjem, for det var helt sikkert, at 
min mor eller mormor havde fundet et eller andet, jeg havde 
gjort forkert, så jeg ikke kunne komme ud at lege. Så skolen 
blev mit frirum, hvor jeg kunne slappe af, og jeg elskede at gå 
i skole. 
 Men en dag fik jeg en ny dansklærer, som også var skolens 
psykolog, Leif vestergaard, og dermed var freden forbi. Han 
gik hårdt efter mig og ydmygede mig på det groveste foran de 
andre elever. For ham var jeg kun et forkælet barn, der blev 
kørt i skole, og som fik alt det, hun pegede på. Han så bare 
ikke, at det handlede om, at min mormor var i kontrol. For 
hvis jeg blev kørt i skole og blev hentet, kunne jeg ikke tage 
med nogen hjem og lege efter skole. Hun kunne ikke accep-
tere, at jeg var sammen med andre. 
 Sommetider tog jeg alligevel hjem med nogen fra klassen, 
og så fik jeg deres mor til at ringe til min mormor. Jeg vidste, 
at hendes frygt for andres mening om os var min mulighed 
for komme med hjem og lege. Men prisen var tit stor, når jeg 
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kom hjem, for så snart hun ikke havde kontrollen, mistede 
hun også selvkontrollen og tømte alt, hvad jeg havde i mine 
skabe og skuffer ud på gulvet i en påstand om, at det ikke lå, 
som hun ville have det. 
 det kunne tage flere timer at rydde op, hvilket også betød, 
at hun vidste, hvor hun havde mig. 
 nu spekulerer du måske på, hvad det positive kan være i en 
barndom som min. Min gave er, at jeg aldrig har mere end 15 
stykker tøj i mit skab. Én ting er, at det er let at holde orden, 
en anden er, at det giver mig adgang til det tøj, jeg virkelig 
gerne vil have, fordi der ikke er plads til impulskøb. 

hemmeligheden kommer frem

i skolen blev klasselæreren grovere og grovere. det, som før 
var mit frirum, var nu forvandlet til et helvede. Han elskede at 
fortælle om, hvor forkælet jeg var, hvor dårlig jeg var til dansk, 
og hvor dårlig en kammerat jeg var. 
 en dag gik det helt galt. Han fortalte til hele klassen, at 
jeg var adopteret. Min dybeste hemmelighed var pludselig delt 
med alle og enhver. Min verden væltede fuldstændig, for nu 
kom sandheden frem om min mor. Jeg husker det tydeligt. 
det var i 8. klasse, og den dag mistede jeg min sidste respekt 
for ham, hvilket også gjorde, at jeg begyndte at svare igen. 
 en dag blev det for meget for min klasselærer Leif, og jeg 
røg op på kontoret. der blev ringet efter mine bedsteforældre. 
Hvis jeg ikke rettede ind, ville jeg blive smidt ud. Jeg husker 
så tydeligt den dag, hvor jeg stod og kiggede ud ad skolens 
vinduer oppe fra lærerværelset. Jeg var sikker på, at min sidste 
time var kommet. Min mormor ville gøre brug af sine evige 
trusler om, at jeg kunne komme på børnehjem, hvis jeg ikke 
rettede ind. i stedet skete der noget helt uventet. Jeg så min 




