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INTRO
KLANGBUND
H j ertets Slag er en bog om passion. et er en re sebeskrivelse, hvor vi tager dig
med ind i passionens væsen via mødet med en række unikt passionerede mennesker.
Med omdre ningspunkt i forskellige vinkler af virkeligheden, bevæger vi os igennem
passionen for li eraturen, kropssproget, business, nderdanmark, glimtende design,
globetro eri, klima, ournalistik, ernæring, nødh ælpsarbe de, musik, elitesport og
livsstilsomlægning.
ennem de 13 passionerede fortællinger møder du 14 menneskers forskellige vinkler
og nuancer af passionens væsen, men først og fremmest møder du nye nuancer af
dig selv. et er vores håb, at du i Hjertets Slag finder inspiration til at finde, forme,
vedligeholde, styrke, tæmme og balancere din passion
vor er passionen i dit liv
vad giver din passion dig, som er vigtigt for dig
vilken betydning har din passion for dig og dine nærmeste
vad kan du ændre i dit liv, så du kan leve stærkere med din passion
vordan balancerer du klogt imellem din indre ild og resten af dit liv
t leve passioneret har ofte en pris. ender du prisen for din passion
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vad er prisen for din passion for dig og for dine nærmeste konomisk,
tidsmæssigt, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og socialt
Er det prisen værd
an det gøres på en anden måde, gives en anden form, så prisen er en an
den
an du tilføre nogle indre ressourcer fysiske, mentale, følelsesmæssige , så
din samlede pris at betale bliver mindre

• Kan du tilføre nogle andre ressourcer (for eksempel tidsmæssige, økonomiske eller relationelle), så din samlede pris bliver mindre?
Et passioneret liv er et liv med fylde og mening. Det er nemt at få øje på solsiden
af passionen, og måske er det derfor, at passion i de seneste år optræder hyppigt i
overskrifter og temaartikler i glittede magasiner og livsstilsmedier. Men passion har
også skyggesider, for den kommer med en pris. Derfor er Hjertets Slag også en bog
om de slag, der er værd at kæmpe, og om hvordan man lever med de skrammer,
kampene giver.
Et passioneret liv kan være et liv med stor livskraft. Men for at din passion kan bidrage positivt både til dit eget liv og til de liv, du omgiver dig med, skal du være i
evig indre balancering. Det har de passionerede mennesker, vi har talt med, erfaret,
og i Hjertets Slag giver de deres til tider dyrekøbte erfaringer videre til dig. For det
passionerede liv er bestemt ikke altid nemt, og balancering af dine ressourcer, egne
behov og andres behov er essentielt, hvis du skal trives og vokse i din passion.
I Hjertets Slag møder du mennesker, der ærligt deler egne erfaringer om passionens
solsider og skyggesider og om hjertets inderste taktslag. Igennem seks måneder har
vi tilbragt adskillige timer i selskab med de 14 udvalgte. Det er møder, vi selv er blevet rørt af, på en måde som har sat blivende aftryk i os. I samtalerne om passionens
væsen har vi lyttet til unikke vinkler og erfaringer, tanker og følelser. Vi har spejlet os i
dem og spejlet dem i hinanden, og vi har deraf skabt det mosaikbillede af passionen,
som du finder i bogen her.
Uden de 14 menneskers filterfri ærlighed og åbne hjerter, havde der ikke været nogen rejse for os. Og der havde ikke været nogen bog at læse. En stor og hjertelig tak
til Anne-Cathrine, Martin, Jesper, Lisbeth, Jim, Connie, Bettina, Simi, Umahro, Anja,
Michael & Mathilde, Eskild og Chris.
Den største gave er at tune sig ind på andre menneskers inderste hjerteslag. Lige
præcis dette håber vi, at du mærker, når du læser bogen. For det er netop her, når de
glittede overflader krakelerer, og sårbarheden træder frem, at vi kan møde hinanden.
Måske er det i virkeligheden også her, i den hudløse åbenhed overfor et andet menneske, at vi i den væsentligste forstand finder os selv.
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D en stø rste gave er at tune sig ind p å andre
menneskers inderste hj erteslag.
H EL L E O G

CLA U S

Mere end noget andet handler H j ertets Slag om at insistere på at bevæge sig i og
lade sig bevæge af livet og af det, der i livet tæller allermest. et der får h ertet til at
slå.
Hv i lk en tak t slå r d i t h jerte i ?

EN UPERFEKT BOG
et har været vores ambition at lave en personlig og autentisk beskrivelse af vores
re se. i har forsøgt at tegne et landkort til dig med est mulige detal er og nuancer
af passionen, som vi har mødt den i de 13 samtaler og i os selv. Men et landkort kan
aldrig rumme alle indtryk fra virkeligheden, og derfor er vi klar over, at vi har skrevet
en uperfekt bog. i håber, at bogen alligevel inspirerer dig i din re se ind i din egen
passion og ud i mødet med andres.
H j ertets Slag er en bog med simple pointer om det, der står h ertet nært. et står vi
ved, for der er væsentlig indsigt at finde i det, der kan udtrykkes simpelt. i tror på,
at de simple indsigter i livet bidrager med noget, der for os mennesker er væsentligt
og basalt.

er er v entli in i t t n e i et,
der kan udtrykkes simp elt.
H EL L E O G

CLA U S

Efter de 13 samtaler stod vi med tusindvis af indtryk og manglede en metode til at
samle mosaikken. i manglede en måde at forbinde prikkerne på, som Steve obs
ville have sagt det, måske

Y ou can’ t connect the dots looking forward;
you can only connect them looking backwards.
So, o
ve to tr t t t t e ot ill
somehow connect in your future.
Y ou have to trust in something …
ST EV E J O B S

e e so m eth i n g blev passionens tre dimensioner, som vi har sammensat til et pas
sionshus med tre farver, svarende til bogens tre dele lå, rosa og gylden.
ogens blå del beskriver husets fundament, det vil sige dine egne ressourcer
og hvordan du styrker dem.
ogens rosa del beskriver husets grundplan, det vil sige dine relationers be
tydning for din passion.
ogens gyldne del beskriver husets hø de, det vil sige din passion set med
eksistentielle ø ne. vordan er din passion og måden du udlever den på for
bundet med din identitet og med de vigtigste værdier i dit liv vordan er
din passion forbundet med det i dit liv, der for dig er allermest menings
fuldt
En stor tak til vores eksperter, som beredvilligt har suppleret, hvor vores egen ind
sigt hørte op erneforsker og professor i neurofysiologi roels . ær, associate
professor i klinisk psykologi og neuropsykiatri ine øbbe og dr. heol. og professor i
eksistentiel og åndelig omsorg Niels hristian vidt. et forekommer os, at det uden
er ville have været en nærmest uoverkommelig opgave at samle de mange face er
i mosaikken til et mosaik billede.
ver af bogens tre dele afslu es med afsni et G en k lan ge. er møder du os i samta
ler med hinanden, hvor vi deler re eksioner om samtalernes emner, baseret på vores
fagligheder og teoretiske indsigt, på vores personlige re eksioner og på den inderste
resonans i os.
vert menneskes passion kan altså beskrives som bestående af de tre dimensioner,
der i H j ertets Slag svarer til bogens tre dele. Selvsagt gælder det også for bogens in
tervie personer, uagtet at vi har fordelt deres historier i bogen sådan, som vi mener,
at historierne illustrerer bogens tredelte opbygning bedst. et følger heraf, at vi præ
senterer samtalerne i en anden rækkefølge end vi mødte intervie personerne i og

som var nne athrine, Martin, esper, isbeth, im, onnie, e na, Simi, mahro,
n a, Mathilde og Michael, Eskild, hris . en opmærksomme læser vil derfor op
dage, at der i intervie personernes historier indimellem refereres til pointer i andre
samtaler, som i bogen endnu ikke er beskrevet. et er en uundgåelig konsekvens af
bogens præmis, for på vores re se gælder som i livet i øvrigt, at vi bevæger os for
læns, men forstår baglæns.
For mere end noget andet er det en indre dannelsesre se, vi har været på. ores
mål har været at y e os indeni, hver for sig og sammen. ores håb er, at vi herefter
med H j ertets Slag kan give dig inspiration og input til at bevæge dig i din egen
passion på nye måder.
assionen kan bidrage med livskraft og meningsfuldhed til dit liv. i håber, at du i
bogen finder nye ve e til netop det, der får dit h erte til at slå.
igtig god re se.
ærlig hilsen
Helle og C laus
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ET UMAGE MATCH: HELLE OG CLAUS
i har været venner i mere end år. Mere end venner, for vi er
hinandens livsvidner. i er et stærkt match, når vi selv skal sige
det. i er samtidig også et udefra set umage og usandsyn
ligt match.
vor laus glæder sig til fest, holder elle mest af hverdagen.
laus bor i penthouse ved Søerne i øbenhavn, elle bor i det lille hus på
prærien eller i hvert fald i udkanten af
onen . laus er til kontrastrige far
veeksplosioner, elle er til et væld af bløde nuancer. laus holder storbyferier,
elle holder helst ferier på en uve som b ergside. laus elsker musik, elle elsker
stilhed. laus elsker byens puls, elle elsker naturens rytmer. laus er hundemenne
ske, elle er ka emenneske. laus er til bu er y, elle er til sommerfugle.
ores forskelligheder har a ødt en nødvendighed af at gøre sig
umage, for forskelligheden er grunden og vilkåret, vi mødes på.
Samtidig har vi det indlysende fællesskab, at også vi er unikt
passionerede, ligesom de 14 mennesker, vi møder i bogen. et
har altid været et værdifuldt omdre ningspunkt i vores ven
skab, som H j ertets Slag er en forlængelse af.

FØRSTE SKRIDT
Helle gennem de sidste år er passion et tema, der hyppigt dukker op i mediebille
det. Man kan nærmest ikke åbne et gli et livsstilsmagasin uden at finde overskrifter
om, hvor stor værdi det har, at man finder sin passion. et er som om, der bliver sat
lighedstegn mellem det lykkelige liv og det at udleve sin passion. en fremstilling kan
eg ikke spe le mig i. ovist, min lykke er uden tvivl stærkt forbundet med min evne
til at være i min passion. Men min passion bringer mig ikke kun lykke og lethed, den
bringer til tider søvnløse næ er, knuder i maven og sorte ringe under ø nene. eg er
glad for det liv, eg har skabt, og eg klynker ikke over, at det har sin pris. eg vil bare
ikke være med til at gøre passion til et glansbillede. Et passionsfyldt liv er levende og
ægte, men det er ikke overstrøet med glimmer. Mit eget er i hvert fald ikke.
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e vil

re i e v re e til t re p ion til et l n ille e.
t p ion f l t liv er leven e o
te, en et er
ikke overstrø et med glimmer.
H EL L E

Min egen passion er mere et indre stikord, som hvisker om det, der gør mig allermest
til mig. m det, eg er skabt til at folde ud. et er en dans med livet. Neil oung be
skriver det smukt i sangen A re Y o u P assi o n ate? :

A re you loving it?
C an you ever get enough of it?
Is it everything?
A love that never stop s
Netop sådan oplever eg oftest min passion.
Midt i vrimlen af artikler om at finde sin passion, har eg især manglet fortællingerne
om at balancere sin passion. vis passionen ikke balanceres af vores livsværdier, så
mister den sin værdi. For i det fokus, som passionen giver, er der måske også et tun
nelsyn

vi p

ionen i e l ncere f vore liv v r ier,
så mister den sin væ rdi.
H EL L E

vordan balancerer vi passionen, så der bliver plads til alt det andet, h ertet slår for.
ores relationer ikke mindst. an eg brænde igennem med det, der gør mig aller
mest til mig på en måde, der giver plads til, at mine nærmeste gør det samme øfter
vi hinanden, eller brænder vi ud i hverdagen eri er selve eventyret, men også selve
passionens paradoks.
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assionen kommer med en pris. et er måske det, Neil oung mener, når han fort
sæ er sin passions sang

A re you scared of it?
D o you wish that it would stop ?
D oes it bother you
when you hear your sp irit talk?
Næsten sådan oplever eg til tider min passion. er blev idéen født til den bog, du nu
læser. eg ringede til laus, og sagde ad os tage på re se sammen ad os re se ind i
det, vi er fælles om inderst inde. nd i passionens væsen
laus betænkte sig end
ikke et sekund. esten er historie, som man siger.

Helle laus, på et tidligt tidspunkt sagde du til mig om vores re se J eg elsk er at v i
gø r d et h er sam m en . M en jeg v ed i k k e, h v o r d et b ev æ ger o s h en ?
Claus a, og sådan har eg det stadig. For passionen har i sig en bevægelse, hvori der
er et element af det ukendte. et er passionens præmis at turde favne netop det. For
når den bevægelse stopper, så kender vi vores endestation, men så er re sen o også
slut. Så er der ikke ere h erteslag på den re se, kan man sige. Men der kan komme
nye re ser, selvfølgelig, som kan være ligeså vigtige. Med endnu ukendte b erge at
bestige af endnu ubetrådte stier.

ionen r i i en ev el e, vori er er
et element af det ukendte. D et er p assionens
p ræ mis at turde favne netop det.
CLA U S
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Helle er er noget essentielt i det der med bevægelsen. Noget vigtigt, ikke kun for
vores passionsre se og for bogen, men for livet generelt, ikke i taler om at være i
bevægelse som et billede på, at vi er i live. Men vi taler også om, at vi bliver bevæget
af andre mennesker, når de rører os dybt følelsesmæssigt. evægelse i den forstand
y er os væsentligt inderst inde.
Samtidig er der en sammenhæng mellem den fysiske bevægelse og den følelsesmæs
sige. i y er os i livet, når vi bevæger os eller lader os bevæge. i y er os fysisk,
når vi handler, for eksempel ved at bestige et b erg. i kan y e os både i forhold til
at bestige fysiske b erge og b erge bygget af følelser. andling ændrer vores livsbane
ved, at vi y er os. i kan også y e os i livet, når vi har villigheden til at lade os
bevæge af det, af strømningerne i det og de bølger, der er på ve en. g vi y er os
allerinderst inde, når vi har åbenheden til at lade os bevæge i mødet med et andet
menneske.

i

er o i livet, n r vi ev

er o eller l

er o

ev

e.

H EL L E

VORES EGNE OMDREJNINGSAKSER
i lever af det, vores h erter brænder for. et lyder privilegeret, og det er det be
stemt også. et betyder ikke, at det er nemt.
et er sandt for mange af de 14 mennesker, som vi har haft intervie samtaler med,
at et passioneret liv også er et liv, hvor man på godt og ondt skaber sig selv. lempen
ved at gå sine egne ve e er blandt andet, at der ikke er trådt stier, man kan følge og i
sagens natur er der ingen, man kan stille sig på skuldrene af, og ingen man kan ligge
på h ul hos. Samtidig er det også en styrke, for det betyder, at vi må søge viden og
inspiration i noget, vi på forhånd ved, vi ikke kan spe le os fuldt og helt i. vad kan eg
lære her vad giver det mig, som er vigtigt for min måde at være mig på vordan
er det, eg kan lære her, i samklang med min h erterytme og hvor hører samklangen
op
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HELLE PÅ 1 MINUT
Helle har en smerteklinik, hvor
hun behandler børn og voksne
med komplicerede smerter,
traumer og stress.
Med anatomisk præcision
arbejder hun ud fra forståel
sen af, at vores strukturer,
følelser, tanker og energi er
en integreret helhed.
Hun er højt specialiseret i
integreret manuel terapi af be
vægeapparatet, det viscerale
system og nervesystemet.
Desuden blogger
blogger hun om
sammenhænge i os, imel
lem os og omkring os.
Helle er autoriseret fysioterapeut, hypnose
hypnose
terapeut, NLP practitioner og kraniosakralterapeut.

K rop ssp roget er det mest
poeti e pro , e en er.
H EL L E R EC H T ER
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