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FORORD
-------------------------------------

Jeg kan blive enormt sur på min kone, voldsomt irriteret på min 
søn, sindssyg træt af attituden hos smarte sælgere og svinge helt 
op i det røde felt, når jeg møder virkelig dårlige bilister. 

Alle de følelser dukker op i tide og utide, selvom jeg kalder mig 
selv konfliktcoach og holder massevis af foredrag om at håndtere 
gnidninger på en god måde og komme godt ud af det med andre 
mennesker. 

Før i tiden førte følelserne og tankerne også jævnligt til larmen-
de udbrud, hvor jeg fik lagt skylden for mit oprør over på dem, der 
irriterede mig. 

Jeg har heldigvis ikke så mange larmende udbrud mere. For på 
et tidspunkt for nogle år siden gik det op for mig, at min hidsighed 
ikke har ret meget at gøre med dem, som jeg bliver vred på. Det er 
bare mig, der viser dem den tilstand, som jeg er i. Jeg er normal. 
Jeg opfører mig ud fra de forudsætninger, som jeg byggede op i mig 
selv som barn. 

Det betyder ikke, at jeg er undskyldt min vildt dårlige opførsel og 
alle de konflikter, jeg gennem tiden har sat gang i. Men det siger mig, 
at jeg er et helt almindeligt menneske med talenter og skyggesider. 

Ligesom alle andre mennesker. 
Først når jeg accepterer det, kan jeg flytte mig.
Jeg mener, at vi alle kan få et liv med mindre frygt og større tak-

nemmelighed, hvis vi lærer at acceptere, at vi alle reagerer på per-
soner, situationer og oplevelser. Gennem accept kan vi håndtere 
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vores konflikter på en sund måde. Også de konflikter, vi har med 
os selv. 

Du behøver ikke være enig med mine holdninger for at læse 
dem. Eller uenig. Du skal bare lade skuldrene falde og være med. 
Sæt din indre dialog på standby og sænk paraderne, for så kan du 
høre, hvad jeg har på hjerte. 

Og det er ikke så lidt. 
Jeg vil fortælle dig om at være helt almindelig. Om den rygsæk, 

som alle mennesker har med sig. Jeg vil beskrive systemet Bodyna-
mic, så du kan placere dig selv, dine venner og din familie og forstå, 
hvorfor I er, som I er. Og hvorfor I opfører jer, som I gør. Jeg vil lære 
dig at se og acceptere dine tanker, følelser og reaktioner og lære dig 
at bruge metoden, som jeg kalder fingerslik og flueben. Jeg vil fortæl-
le dig, hvorfor det også er godt at møde skidehamrende irriterende 
mennesker. Og møde dem, der hvor de er. Jeg vil beskrive det mud-
der, som opstår i os under konflikter, og som vi selv har ansvar for 
at få til at lægge sig igen. Jeg vil lære dig at smile varmt og Buddha-
agtigt ad dig selv og til dine omgivelser. Også når I er uenige. 

Og når du samler alle disse ting sammen, så vil du kunne hånd-
tere kontroverser og gnidninger.  

Denne bog er til dig, der vil have mere ud af dine relationer. Til 
dig, der vil være levende, nærværende og taknemmelig i relatio-
nerne, som den du er. Til dig, der på den måde vil have mere styr 
på dine konflikter. 
God fornøjelse 

Lars Mogensen



– OM AT VÆRE HELT ALMINDELIG

HVAD ER DER GALT
MED LEVERPOSTEJ? 
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”Hold dog op! Du mener vel ikke, at man ligefrem skal fremelske 
middelmådighed?” sagde en yngre tilhører en aften efter et foredrag. 

Jeg havde talt om, at vi mennesker kan blive oprigtigt ydmyge 
og få mere ro i sindet, når vi accepterer, at vi er helt almindelige 
mennesker, uanset hvad vi præsterer. Ligegyldigt hvor fine titler vi 
har, og hvor mange penge vi tjener, får vi de samme følelser. Angst, 
vrede, glæde, indre stormvejr og svalende briser. Og uanset hvor 
mange stjerner vi har på skulderen, er de tanker, vi gør os, lige så 
almindelige som andre menneskers.  

Jeg ved, det er banalt. Men det gør det ikke mindre klogt. 
Jeg var ikke ude på at hylde dovenskab og jantelov, men det var 

vist sådan, tilhøreren opfattede det. For nu syntes han åbenbart, 
at jeg havde ødelagt hans plan om at blive helt unik og fantastisk.  

Han havde en lovende karriere og stilede efter at blive salgsdi-
rektør i en ung alder i den store virksomhed, han var ansat i. Og 
han kunne slet ikke se fornuft i det der med at være almindelig. 
Han forsøgte jo at skille sig ud fra mængden, så han snarest kunne 
flytte ind på salgsdirektørkontoret. 

KAPITEL 1
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Jeg beroligede ham med, at han ikke just behøvede at fremme det 
almindelige og det middelmådige. Han skulle bare vide, at han, 
selvom han sidder bag mahogniskrivebordet, ikke er mere unik 
som menneske end hende, der svinger gulvmoppen. ”I er nemlig 
begge større end det, I præsterer,” forsøgte jeg på smukkeste pæ-
dagogiske vis.

Han lyttede, men så ikke glad ud. Så jeg fortsatte. 
Den ene er ikke mere særlig end den anden. Begge er helt nor-

male. Og det er der ikke noget som helst forkert ved. 
Den unge mand er som mange af os andre vokset op med en idé 

om, at vi – for at være en ydende del af samfundet – skal være no-
get helt for os selv. Vi skal kunne noget, som er særligt og ekstra 
værdifuldt end det, som andre mennesker kan. Kan vi ikke det der 
’ekstra’, er vi ikke noget værd. Vi får hele tiden tudet ørerne fulde 
med, at vi skal være den bedste udgave af os selv. At det ikke er nok 
bare at være den helt normale udgave af os selv.

Jeg vil gerne slå et slag for det normale. Jeg tror, at alle bliver 
gladere og mere tilfredse med sig selv, hvis vi indfører en regel om, 
at det er okay at være helt almindelig. Ganske normal leverpostej 
uden hvidløg og krydderurter og uden ret til at kalde sig paté.

Og når vi alle gør os umage med at være den bedste udgave af 
vores helt normale jeg i stedet for at rende rundt og forsøge at være 
åh, så unikke, så vil vi få det bedre med hinanden. Og i øvrigt også 
få det bedre med os selv, når vi er sammen med de andre. Dermed 
bliver vi bedre til at håndtere de konflikter, som vi render ind i. Det 
gælder for både rengøringsdamer og salgsdirektører.
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ANDERLEDES – MEN STADIG NORMAL 
-----------------------------------------------

NÅR VI IKKE LÆNGERE TÆNKER, AT UNIK ER DET ENESTE RIGTIGE, KAN 

VI OGSÅ DROPPE ANTAGELSEN OM, AT IKKE-UNIK ER HELT FORKERT. OG VI 

KAN LÆRE, AT ANDRES ØNSKER, INTERESSER OG DRØMME ER LIGE SÅ NOR-

MALE SOM VORES EGNE. ANDERLEDES, MÅSKE. MEN LIGE SÅ NORMALE. 

Den unge, fremadstormende tilhører fra foredraget ville nu nok 
stadig mene, at det er mere almindeligt at ønske sig jobbet som 
salgsdirektør end som rengøringsdame.  

Men mange vil være uenige med ham. De vil ikke bryde sig det 
mindste om at arbejde 14 timer i døgnet, stå med ansvaret for en 
masse millioner og mange menneskers hverdag. De foretrækker 
måske at sidde og nørde i et laboratorium. Eller arbejde på deltid, 
leve af havregrød og bruge tiden og pengene på at dyrke bonsai. 

For mig er det rigtige et mellemlederjob, fordi jeg er god til at 
sikre, at alle har det godt. Jeg kan ikke være topchef, fordi jeg bli-
ver alt for følelsesmæssigt påvirket, når jeg skal tage store og grim-
me beslutninger. 

Det er vigtigt, sådan helt generelt, at vi betragter os selv og hinan-
den som normale. Så kære læser, jeg vil gerne have dig til at sænke 
dine parader, så du accepterer dig selv som helt almindelig, før 
du når til kapitel 2. Jeg vil gerne have, at du kommer frem til at 
betragte alle mennesker som normale, også de mennesker, som 
set med dine briller umiddelbart virker mærkelige. For sådan er 
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det. Nogle bliver lykkelige af at læse bøger, andre nærmest keder 
sig ihjel på side 2. Nogle elsker udfordringer og jobskifte. Andre 
foretrækker at nå frem til gulduret for lang og tro tjeneste på den 
samme arbejdsplads. Nogle står på kampesten på deres eget sikre 
fundament. Andre har det, som står de på tynde pinde i et mose-
hul. Begge dele er normalt. Hver især har vi de talenter og skyg-
gesider, som passer perfekt til netop vores potentiale. Og virkelig-
heden viser os, at vilkårene har det med at ændre sig. Den, der den 
ene dag står på et fundament af kampesten, kan næste dag stå på 
de tynde pinde i mosehullet. Jeg skriver det igen: Begge dele er helt 
normalt.  

Eckhart Tolle, som er en af vor tids store spirituelle lærere, si-
ger, at når alle vi mennesker, som har så travlt med at være unikke, 
taber en sportskamp, ikke magter en arbejdsopgave eller ikke kan 
få parforholdet til at køre, så opdager vi, at vi ikke er helt så unik-
ke alligevel. Og hvad gør vi så? Så vælger vi at være unikke i vo-
res ulykkelige elendighed. Måske er du selv en af dem, der får helt 
vildt ondt i benet, når du brænder et stra!espark? Er det normalt 
for dig?
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VREDE ER NORMALT FOR MIG
-----------------------------------------------

JEG VAR ENGANG I PARTERAPI SAMMEN MED MIN KONE, MIE, FORDI VI 

HAVDE NOGET KNAS I PARFORHOLDET. UNDERVEJS SAGDE PSYKOLOGEN 

TIL MIG, AT JEG ”SKULLE BLIVE NOGET MERE LEVERPOSTEJ”. HVAD FAN-

DEN TALER HUN OM? TÆNKTE JEG. HVORDAN SKAL JEG FÅ ET SPRUDLEN-

DE PARFORHOLD, HVIS JEG ER LEVERPOSTEJSAGTIG? HVORDAN SKAL MIN 

KONE KUNNE BEGÆRE MIG, HVIS JEG LIGNER EN BAKKE STRYHN’S? 

DET VIRKEDE FULDSTÆNDIG TÅBELIGT PÅ MIG. 

Siden har jeg forstået, hvad terapeuten mente. Det handler ikke om 
at søge leverpostejsniveauet i sig selv. Det handler om at acceptere, 
at alle vores talenter også har modpoler, skyggesider kalder jeg dem. 
Vi skal slappe lidt af og erkende, at man ikke er verdensmester til 
det hele. Og at middelvejen – leverpostejen – er helt okay. 

Jeg har et megastort energiniveau, som gør, at jeg har over-
skud og lyst til at foretage mig noget det meste af tiden. Jeg er 
glad for min energi, for jeg får en masse ud af livet. Men jeg er 
også blevet bevidst om, at al den energi kan komme ud på må-
der, som andre måske ikke synes, er helt normale. Jeg kan blive 
voldsomt vred, jeg kan sparke rasende til skraldespanden uden-
for, og jeg er mere end en enkelt gang rendt ud i haven, slået 
hånden med fuld kraft ind i haveskuret og råbt af mine lungers 
fulde kraft ad min søn, fordi han virkede så ynkelig og slap, når 
han ikke ville med ud og slås i sne eller spille fodbold: ”Jeg vil 
ikke, far! Jeg vil lege inde.”
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Jeg synes ikke, at det er særlig smart at råbe ad sin lille søn på 
den måde eller at losse til skraldespanden eller haveskuret, hver 
gang jeg koger over. Der er facetter i min personlighed, som jeg 
gerne vil bruge mindre energi på. Men først skal jeg acceptere, at 
det ikke er unormalt at have det, som jeg har det. (Jeg kender an-
dre mennesker, som har det på samme måde. De fortæller det bare 
ikke til nogen). Og så skal jeg tage ansvaret for at bruge min gode 
energi på en anden måde. 

Jeg begyndte at fundere over ’normalitet’ for nogle år siden, 
da jeg var på et kursus i bjergene nord for Los Angeles i USA. Un-
derviseren spurgte: ”Hvad vil I virkelig gerne opnå i livet – og lige 
nu?” En svarede, at hun ”ville blive ét med universet”, en anden 
ville gerne ”være en fantastisk partner”. Da det blev min tur, sagde 
jeg, at jeg ”gerne vil føle mig oprigtig tilfreds med at være helt nor-
mal”. Jeg ville gerne lære at acceptere mig selv, som den person jeg 
er. Det betyder ikke, at jeg ikke har ambitioner og mål. Jeg vil for 
eksempel gerne lave Danmarks bedste konfliktcoachuddannelse. 
Det er der vel egentlig ikke noget unormalt i. Og jeg vil gerne for-
tælle så mange mennesker som muligt om at håndtere konflikter.
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KUN DE ANDRE ER FOR MÆRKELIGE 
-----------------------------------------------

 
FOR AT GØRE NORMALITETSBEGREBET VISUELT VIL JEG DEDIKERE DETTE 

FØRSTE KAPITEL TIL DET, DER MED ET FINT ORD HEDDER MANGFOLDIG-

HEDSFORSTÅELSE. 

Egentlig betyder det bare, at vi mennesker skal forstå og accepte-
re, at selvom vi er forskellige, er den ene ikke mere normal end den 
anden. Blot forholder det sig ofte sådan, at vi opfatter mennesker, 
der ligner os selv, som normale. Og mennesker, der gør mærkelige 
og bizarre ting, som unormale. 

Alle kender personer fra både den ene og den anden kategori. 
Og det sjove er, at den mand, som jeg frejdigt placerer i kategorien 
normale, af andre vil blive placeret i kassen med de unormale.

  Tag nu for eksempel min lillebror, Søren, og hans kæreste, Kir-
sti. De købte for nogle år siden førstesalen af en villa i Odense og 
flyttede glade ind med deres to børn. 

Villaens underbo ejer stueplan og kælder. Hun er en rigtig sød, 
midaldrende kvinde, der får de nye til at føle sig rigtig godt tilpas i 
huset. Over- og underdel hjælper hinanden i haven og med at hol-
de huset pænt og ordentligt. Børnene føler sig hjemme og trygge. 
Søren og jeg lægger fliser foran huset, så er der plads til både Sø-
rens, Kirstis og underboens biler.

Så flytter underboens voksne søn ind i husets kælder. Også 
han er rigtig rar. Men der går lidt skår i glæden på overetagen, 
fordi nyindflytteren ryger. Søren og Kirsti er seriøse antirygere 
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og er noget trætte af al den røg, som siver fra kælderen op i de-
res stuer. 

Nu er min bror ikke typen, der går og samler mod til at få sagt 
den slags. Så han banker på hos underboen og siger, at han er ked af 
røgen. I fin stil finder de en løsning. Der skal ny dør i ud til gangen, 
så røgen kan blive inde hos underboen. 

Er vi enige om, at alle i denne villa er fuldstændig normale?
Underboen har en hund. En sød og venlig en af slagsen, som både 

børn og voksne i huset er glade for. Den tumler rundt i haven med bør-
nene. Men den gør mere end det i haven. Så børnene har jævnligt høm-
hømmer under fødderne og på knæene, når de har leget på græsplæ-
nen. Min bror nævner det med hundelortene i haven. Både underboen 
og hendes søn forstår problemet og mildner med lovning om at samle 
op og byder så på hjemmebag. Undskyldning modtaget. Alt er godt. 

Flere gange i den følgende tid kommer der alligevel hundelort 
med ind i lejligheden øverst. Og efter en tid er Søren for alvor træt 
af underboens manglende konsekvens over for hundens efterla-
denskaber. De er for mange, synes Søren, og de ligger for længe. 
Så Søren banker på igen, og denne gang taler han højt. Nogle vil 
måske mene, at det nærmest er råb. Underboen er helt uenig i pro-
blemets omfang og reagerer højlydt. 

Øvre og nedre del af matriklen beslutter at dele haven i to med et 
halvanden meter højt hegn af hønsenet.  

Er vi enige om, at alle i villaen stadig er forholdsvis normale? 
Haven ser nu mildest talt latterlig ud, stemningen er dårlig, og 

den hyggelige smalltalk mellem over- og underboer bliver sjæld-
nere og sjældnere.   
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Søren og Kirsti erkender, at de føler sig skidt tilpas i deres eget 
hjem og sætter derfor deres lejlighed til salg.  

Da overetagen er sat til salg, opdager underboen en fugtskade i 
sin lejlighed, som formodentlig stammer oppefra. Hun kan se fugt 
i loftet og hyrer en håndværker, som siger, at skaden skal ordnes – 
nu! Søren får fat i en anden håndværker, der giver sin vurdering: 
Skaden er ikke akut. 

Den uenighed hjælper ikke på forholdet mellem over- og underbo. 
En dag beder potentielle købere om en fremvisning, mens min 

bror og familien er på ferie. Så jeg kører derover for at sikre mig, at 
haven er hundelortefri, og der ikke lugter af røg i lejligheden. Da 
køberne kommer kort tid efter, ligger der en hundelort på trappen 
lige foran hoveddøren. Velkommen til jer! 

Lorten var imidlertid leveret af en helt anden hund. Nemlig en 
nabohund på vejen. Denne i øvrigt helt almindelige nabo havde 
i barnlig arrigskab placeret sin egen hunds lort på trappen for at 
vise, hvor møgirriterende det er, at andre hunde skider lige uden 
for ens hoveddør. Denne nabo var, ligesom Søren og Kirsti, træt af 
underboens hunds besørgelser. 

Måske vil nogle læsere nu begynde at tvivle på normaliteten her i 
nabolaget. Måske vil nogle tænke, at det eddermame er for meget at 
lægge sådan en lort på trappen. Andre vil måske holde med under-
boen og glæde sig over ikke at have den slags emsige overboere og 
naboer, som ikke kan tåle en smule hømhøm, der forgår af sig selv. 

Men er vi ikke enige om, at alle i udgangspunktet er helt almin-
delige, fornuftige mennesker, søde og rare og vil hinanden det godt? 
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Så hvad gik galt? 
Ja, jeg, der jo kender min bror godt, undrede mig. Hvad fik min 

harmoniske og glade lillebror helt derud, at han fløj i flint over 
hundelorte og cigaretrøg og ville sælge sit hjem? 

Er det normalt?  
Det er vel forståeligt for de fleste, at et menneske kan få nok. 

Vi kan være uenige om, hvorvidt baggrunden for et ’nok’ nu også 
er nok. Men når voksne mennesker bliver pressede, bliver vi som 
børn igen og vender tilbage til de forsvarsmekanismer, de mønstre, 
som vi udviklede i vores barndom. Derfor reagerer vi på nøjagtig 
samme måde, som da vi stod i skolegården, og de store havde taget 
bolden. Nogle tager kampen op og kæmper til sidste blodsdråbe. 
Andre går deres vej. 

I de situationer får vi voksne, ligesom børn, svært ved at se tin-
gene i helikopterperspektiv. Vi kan ikke længere mærke, hvad vi 
egentlig gerne vil have, at netop denne situation ender med. Vi er 
jo rasende! Eller kede af det. Eller føler os uretfærdigt behandlet. 
Og så forsvinder overblikket. For vi er ikke altid lige gode til at fin-
de ud af, hvad vi skal stille op, når vi ikke længere kan rumme vores 
følelser og frustrationer. Den situation kalder jeg en dårlig dag. 

Lad os tage et andet eksempel fra den virkelige verden:
Jeg sidder i min bil, som jeg gør rigtig mange timer hver uge, 

når jeg kører rundt i landet for at holde foredrag. Jeg bruger kø-
retimerne på to ting: Jeg hører lydbøger, og jeg taler i telefon med 
venner og familie. 

En dag, mens jeg kører på E45 og lige har passeret Århus N, bli-
ver jeg ringet op af min kammerat. Han er tidligere elitesports-
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mand og har blandt andet gennemført en ironman. Nu bruger han 
det meste af sin tid på arbejde, og fritiden går med familien. Inte-
ressen for motion forsvandt, da han ikke længere kunne være med 
på eliteplan, og en ny interesse blev indført: god mad og vin. 

En dag går det op for ham, at han har taget 15 kilo på og beslutter, 
at de skal af igen. Så han læser Lene Hanssons bog og går på en tre 
uger lang detoxkur og begynder at dyrke motion. Han lokker sin 
kone med på kuren, selvom hun ikke trænger til at tabe sig. 

I telefonen fortæller han, at hans kone allerede efter tre dage på 
detox var meget utilpas og havde hovedpine. Han er derimod i hopla. 
Han har det godt i sin krop og er glad for at motionere igen. Han 
fortæller også, at han faktisk stort set ikke savner gourmetmaden 
og de dyre vine. For gulerødder er også godt. 

Jeg spørger så til vægten, men den havde han næsten glemt. For 
den største sejr var for ham en helt anden: En morgen, da han var 
stået ud af badet, kørte han lige hænderne ned over ballerne, sådan 
som han plejer. Det var en vane, han havde tillagt sig for år tilbage, 
da røde bumser, uvist af hvilken årsag, var begyndt at invadere 
hans bagparti. ”Og ved du hvad, Lars?” siger han. ”De er væk! Jeg 
har ikke én bums tilbage.”

Ja, tænkte jeg. Det er dog en fantastisk sejr sammenlignet med det 
vægttab, det sænkede blodtryk, det minimerede kolesteroltal, det hø-
jere energiniveau og det bedre humør, som kuren også havde givet ham. 

Det er altså balle-bumse-sejren, der er størst for ham. 
Er det normalt? 

Er jeg normal, når jeg ikke for alvor kan dele hans begejstring? De 
der bumser var da lidt en detalje, ikke?
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ORKER IKKE AT HØRE PÅ MIN KONE
-----------------------------------------------

JEG FØLTE, DET VAR I SAMME SMÅTINGSKATEGORI, DA MIN KONE FOR 

NOGET TID SIDEN DØJEDE MED EN HÆLSPORE, SOM VAR KOMMET AF FOR 

MEGET LØB. HUN HAVDE KONSTANT SMERTER OG KUNNE IKKE LÆNGERE 

TRÆNE TO-TRE GANGE OM UGEN, SOM HUN VAR VANT TIL. HUN PRØVEDE 

ALT FRA GIPSBEN, TIL SHOCK WAVE OG BLOKADE MED BINYREBARKHOR-

MON. INTET HJALP. 

I samme periode var hun utilfreds på arbejde. Hun er talepædagog 
i en kommune og syntes, at nedskæringerne ødelagde det gode fag-
lige niveau, som børnene havde brug for. 

Hælsporen og nedskæringerne på arbejdet påvirkede hende så 
meget, at hun jævnligt kom hjem med hovedpine og et enormt be-
hov for at fortælle om frustrationerne. 

Det var ærlig talt svært for mig at se alvoren. Der var masser af ting, 
hun kunne gøre både med hælsporen og arbejdet. Prøve flere behand-
linger, træne på andre måder, melde meget klarere ud på arbejdet eller 
simpelthen sige op. Jeg kunne sikkert godt finde et nyt job til hende. 

Så når hun kom træt og trist hjem fra arbejde, var min reaktion: 
”Åh, nej. Ikke igen. Jeg er også selv træt og har måske også en lille 
smule hovedpine, når jeg tænker over det.” 
Jeg orkede ikke at høre på det. For selvom jeg havde svarene på alle 
hendes spørgsmål, var hun utilfreds. Hvad var problemet?

Problemet var, at hun ikke var ude efter svar og løsninger. Hun 
havde bare brug for at føle sig hørt, brug for, at jeg lyttede. Siden 
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hen undrede jeg mig over, hvad fanden der skete i mig, når jeg igen 
og igen reagerede ved at give hende løsningsforslag i stedet for 
bare at lytte. Vi talte meget om, hvordan jeg kunne støtte hende 
uden at ville løse alle problemer for hende, og hvordan jeg kunne 
undgå at høre på hendes frustrationer de dage, hvor jeg bare ikke 
gad. Vi aftalte, at når jeg havde overskuddet til det, skulle jeg levere 
et lyttende nærvær, ellers skulle jeg sige, at jeg ikke havde over-
skud til at høre på det lige nu, og at hun måtte ringe til en ven. 

Er det normalt? Ja, det er hamrende normalt.  
Jeg har et eksempel mere, som jeg bliver nødt til at fortælle. In-

gen har vel lovet, at jeg er den ordknappe type? 
Jeg har en kammerat, som synes, det er dejligt at tage i Føtex 

sammen med sine døtre, to prinsesser på tre og fem år. Allerede 
inden historien når længere, kan jeg spørge: Er det normalt? Ken-
der du andre mænd, der synes, at indkøb med småbørn er herligt? 

En dag de er på vej ind i supermarkedet, skal de først aflevere 
tomme flasker i flaskeautomaten. Far og døtre står i flaskerum-
met i kø bag ved et nydeligt ældre ægtepar. Min kammerats yngste 
prinsesse udnytter ventetiden med at gå på lydopdagelse. Hun slår 
med en tom halvliters colaflaske på forskellige ting i rummet for at 
høre de forskellige lyde. 

Den lille pige er ret mandig, kraftfuld og beslutsom. Så da hen-
des blik hæfter sig ved bagdelen på damen foran i køen, klasker 
hun resolut flasken hårdt mod damens ene balle. 

Sjovt og normalt? Også at faren fik lidt røde ører.  
Det er også tilladt og helt normalt at have let til tårer. Når jeg er 

under samme tag som Mie og min 8-årige søn, Asmus, føler jeg mig 
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rigtig lykkelig. Jeg blev skilt fra Asmus’ mor, da han var 2 år. Nu 
har han både sin mor og Mie, som han har kendt i nogle år. Når jeg 
ser, at de er i gang med at bage boller, lave lektier eller !oller med 
noget rollespil, så mærker jeg en inderlig glæde og bliver meget 
rørt. Tiden står stille i følelsen af, at det her er fantastisk. Og vig-
tigt. Måske er det det allervigtigste i mit liv, at deres relation fun-
gerer – og er ægte. At Mie er sammen med ham på en ægte måde. 
At Mie siger fra, når hun ikke har lyst. At hun er der for ham på en 
måde, som jeg ikke er særlig god til. Så er det ikke misundelse, men 
oprigtig glæde. 

Er det normalt? Ja. 

Når vi genkender skønhed, 
har vi ideen om grimhed.

Når vi ved, at noget er godt, 
anser vi noget andet for  

mindre godt.

Tao Te Ching




