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HØRER DU EFTER? 
Hvis der er noget i livet, der halter, kan du som regel mærke det. Kroppen og psyken 

ved alt, mærker alt og ”taler” hele tiden til dig. Rigtig mange mennesker vælger at 

overhøre de små tegn og symptomerne. Og hvis de lytter, forsøger de enten af 

bortforklare eller bedøve signalerne fra krop og psyke med arbejde, materielle goder, 

høj løn, ekstrem motion, anerkendelse… 

 

SMÅ OG STORE TEGN PÅ UBALANCE 
Tegnene på ubalance kan være alt fra minimale til meget påtrængende. Midlerne til 

at skabe balance er også meget forskellige.  

 

KENDER DU DET MED AT? 

• en lille uro kryber i kroppen, en rastløshed, fysisk eller mentalt? 

• være latent bekymret måske endda for ting, der ikke har noget med dig at 

gøre? 

• søvnen driller, når du efter dagens gøremål og opgaver, endelig lægger dig? 

• du ikke kan finde glæden i det, der plejer at gøre dig glad og lykkelig? 

• fortiden popper op: ”Det var også meget bedre dengang, da….” 

• eller fremtiden, drømmen – illusionen : ”Hvis nu bare, …”Når det og det sker, 

så…” 

 

Hvis du overhører de små tegn, vil kroppen tale højere, og du risikerer, at de små 

tegn udvikler sig til noget mere alvorligt som stress, depression eller fysisk sygdom.  

 

 

 

DIN BEDSTE HANDLEMULIGHED ER LIGE VED HÅNDEN: 

LYT TIL DIG SELV OG UNDR DIG OVER DET, DU HØRER  
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LEVER DU PÅ FORÆLDEDE DRØMME? 
De mennesker, der er 50-60 år i dag, har ikke mange forbilleder. Vores forældre 

havde livslange jobs, livslange ægteskaber og stillede måske ikke så mange krav, 

som vi gør. At gå på pension var for vores forældre toppen af livets kransekage. I 

gyngestolen med et tæppe. Et otium efter veludført livsdont.  

 

Vores tilværelse midtlivs er helt anderledes, end vores forældres var. Måske mere 

krævende, fordi automatikken, både på arbejdsmarkedet og i de private relationer, er 

forsvundet. Udfordrende, fordi vi i højere grad end dem må forlade os på vores egne 

valg. Men også langt mere spændende, fordi vi er raskere og har flere muligheder.  

 

DEN TRYGGE HAVN EKSISTERER IKKE MERE 

• Vi skifter job meget oftere end vores forældre gjorde, fordi vi udvikler os hele 

livet, fordi vi vil noget andet.  

• Vi bliver skiftet ud, fordi vores arbejdsplads eller efterspørgslen på det, vi kan, 

forandrer sig.  

• Vi har opdraget vores børn til at blive selvstændige mobile mennesker, der 

ikke bare kan træde til eller tage over. Måske bor de et helt andet sted på 

kloden.  

• De familieværdier, vi er opvokset med, holder i det hele taget ikke længere 

stik. Uanset om vi vil eller ej, må vi se i øjnene, at ægteskabet eller 

parforholdet ikke længere er den trygge, livslange havn. Seriemonogami, 

færre kernefamilier, flere singler bliver mere og mere normen.  

 

Men alt det ved du jo godt, Ikke? 

 

Spørgsmålet er derfor, om dine drømme for et godt liv bygger på idealer, der ikke 

længere eksisterer, eller om du reflekterer over nye muligheder? 

 

 

ER DET DIG, DER BESTEMMER? 
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TRØSTEDRØMMENES TID ER FORBI 
Nej, du blev ikke springgymnast! 

Du fik ikke en hel børneflok! 

Intet stort hus i Birkerød! 

Du blev ikke succesfuld pianist!  

 

Men måske er det heller ikke længere så interessant at kunne slå vejrmøller eller 

fylde en familiebil med top?  

 

Trøstedrømmenes tid er forbi. Den kattelem, der aldrig har stået åben, er 

uigenkaldeligt lukket både for ”Når jeg lige…” og ”Hvis jeg bare…” Når man slår 

gamle ubrugelige drømme ihjel, bliver der til gengæld god plads til at fostre nogle 

helt nye.  

 

De fleste mennesker midt i livet slæber rundt på forældede drømme. Mange er holdt 

op med at drømme, har resigneret. Hvornår har du selv senest taget et 

drømmeeftersyn? Ellers tjek her: 

 

HVORDAN HAR DU DET MED NYE DRØMME? 

• Fejer du dem af bordet, fordi de er tossede, urealistiske eller for sent på den? 

• Tør du ikke vælge af angst for at tage helt forkerte valg? 

• Er der noget eller nogen, der bremser for, at du kan forfølge din drøm? 

• Er du bange for, hvad andre vil tænke om dig og din drøm? 

• Er der noget, der skal ændres, tilpasses eller skrottes, så der kan blive plads 

til noget nyt og virkeligt?  

 

 

 

 

DRØMMENE BOR I NUET.  

DERES TID ER LIGE BEGYNDT. NU. 
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VALG FORANDRER LIV – LIV FORANDRER VALG 
Livet igennem manøvrerer vi alle rundt mellem kryds og korsveje. Forudsætningerne 

for de valg, vi traf, eller ikke traf, da vi planlagde familie, fik børn, startede karriere, 

valgte bopæl og venner, har helt sikkert forandret sig. Måske har de endda, uden at 

vi lagde mærke til det, undervejs tabt deres betydning og er blevet meningsløse? 

 

Livet igennem, men ikke mindst omkring 50+, vil der være behov for serviceeftersyn 

ikke kun af drømmene men også af virkeligheden. Rutinen i komfortzonen holder 

muligvis frygten for det ukendte fra døren. Men omkostningerne for at leve i en 

illusionen om tryghed kan være store. 

 

MÅSKE BETALER DU ALLEREDE DYRT FOR ILLUSIONEN OM TRYGHED? 

• Har du et job, du hader, som måske endda gør dig utryg og syg, men som du 

ikke tør forlade, for tænk, hvis du ikke kan få et nyt? 

• Bor du i en bolig, der er alt for stor eller for dyr, fordi den engang passede til 

dit eget eller andres billeder af det rigtige liv? 

• Er udsynet over den sociale ligusterhæk blevet dårligere, fordi du ikke orker at 

lære nye mennesker at kende? 

• Lever du i et parforhold, der er tømt for sex og nærhed, for børnenes skyld, af 

økonomiske årsager eller angst for statusfald? 

• Er du single, fordi du har lyst til det, eller fordi du er skræmt eller mener, at 

toget er kørt? 

 

Uanset hvad du svarer på ovenstående, bliver det bøjet i neon, når du er fyldt 50, at  

hvis ikke du selv vælger, vælger livet for dig 

 

 

 
 

HVEM VÆLGER DIT LIV OG HVORFOR?  
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HOLD ØJE MED DIT LIV 
Mange mennesker tæsker rundt i dårligt fungerende, måske smertefulde liv. Som 

små flittige hamstre i deres hjul. Det er noget, vi alle kan vænne os til for at undgå 

smerte. Mennesket er disponeret til at undgå ubehag. Det er ren overlevelse, 

opmagasineret i krybdyrhjernen. Og det kan vitterligt være meget ubehageligt – for 

en stund – at bryde med vanerne. 

 

Mange vælger deres destination tidligt i livet, tager en uddannelse, vælger et job, en 

ægtefælle, et hold venner etc., hvorefter autopiloten sættes til.  

Men har man vendt det blinde øje til tidens tandmærker i krop, psyke og sociale 

relationer, koster det som regel i 50+. Og det kan komme som et stort chok, ja man 

kan blive væltet helt omkuld, når alt det, som ikke stod i køreplanen, fx skilsmisse, 

arbejdsløshed, sygdom, dødsfald etc., indtræffer. Og det gør det.  

 

NUET ER DIN VIRKELIGHED 
Vi ved, at den gennemsnitlige levealder stiger og stiger, og at halvdelen af de børn, 

der fødes i dag, bliver over 100 år. Men hver især aner vi ingenting om, hvor gamle 

vi bliver. Vi kan alle sammen blive kørt over af en bus i morgen. Derfor er det heller 

ikke muligt at lægge en køreplan, som rækker fra den ene ende af livet til den anden.  

 

Der er en stigende tendens til at ville kontrollere livet. Kontrol kan tage overhånd, 

men som kontrolfreak går du let glip af nuet. Og nuet er det eneste, der er virkeligt. 

Fortiden er historie og fremtiden ved vi ingenting om. Kun fra nuet kan du indstille 

sigtet og rette kursen ind  

 

 

 

GØR DIG SELV EN TJENESTE. 

 HOLD ØJE MED DIT LIV UNDERVEJS I LIVET 
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START I DAG – START HER 
Følgende spørgsmål kan måske hjælpe dig med at afklare, om den lille sitren, uroen 

eller den manglende søvn eller glæde skyldes behov for forandring i dit liv. De kan 

også understrege, at du lever, det liv, du gerne vil og kan sove roligt.  

Brug spørgsmålene til refleksion, eller diskuter dem evt. med andre. 

 

1. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lidt, og 10 er meget. 

Hvor meget ønsker du selv at skabe forandring af dit liv, som det er lige nu og her? 

 

1             10 

 

2. Hvis du nu kunne forandre lige, hvad du ville her og nu. Helt frit uden 

begrænsninger. Hvordan ville dit liv så se ud? 

 

1. Dit job 

2. Dit kærlighedsliv 

3. Dit sociale netværk 

4. Dine fritidsinteresser 

5. Din bolig 

6. Din geografi 

7. Din uddannelse 

 

3. Hvad forhindrer dig i at forandre det, du gerne vil forandre? 

1. Økonomi 

2. Familie 

3. Dig selv 

4. Vaner 

5. Omdømme 

6. Andet 
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4. Har du behov for forandring på et eller flere af ovenstående punkter, men har 

svært ved at vælge, kan du kan skabe overblik ved at flytte overvejelserne fra 

hjernen til et stykke papir. Der er fordele og ulemper ved alle valg og ikke-valg. Få 

syn for sagen ved at skrive en liste med pro et kontra. 

 

Jeg drømmer om, at         

  

 

Det taler for +       Det taler imod - 

 

 

Ikke alle fordele og ulemper ”vejer” lige meget. Vægten afhænger af så meget, 

livssituation, arbejdsmuligheder, bopæl, helbred,  personlige mål og drømme etc.  

 

Prioriter nu begge sider af listen ovenfor fra 1 til 3, hvor 3 er det højeste efter hvor 

meget, hver enkelt ring vejer for dig. Læg tallene sammen. Resultatet kan give dig et 

fingerpeg om, hvor påtrængende dit behov for at ændre på tingene er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK IKKE AT VÆLGE ER OGSÅ ET VALG 
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MODNE LIVSVALG 
 

Hos Modne Livsvalg beskæftiger vi os med, hvordan modne mennesker får det 

bedste liv på egne præmisser. Vil du vide mere om de mange faktorer, der påvirker 

dine valg og er med til at styre dit liv, kan du finde inspiration på vores hjemmeside. 

 

Vi tilbyder også sparringsforløb for dig, der har brug for følgeskab og opbakning i 

dine livsvalg. 

 

I vores individuelt tilpassede workshops kan du få en dybere indsigt i, hvad der 

blokkerer for det liv, du i virkeligheden ønsker dig. Du kan få afdækket barrierer, der 

hindrer dig i at handle og blive trænet i at se og bruge dine forudsætninger, din 

erfaring, dine kompetencer og skabe nye muligheder.  

 

Endelig tilbyder vi foredrag og kursusforløb for virksomheder, både ledere og 

medarbejdere.  

 

Vil du vide mere om workshops og foredrag er du også velkommen til at kontakte os 

på info@modnelivsvalg.dk 

 

 

WWW.MODNELIVSVALG.DK 

 

Følg også Modne Livsvalg på : Facebook, Instagram, LinkedIn. 


