
Kickstart

Efter ferien er det typisk tid at gøre status. Måske har du tænkt 
over dit liv og fået idéer til at ændre noget i efteråret – få 
flere oplevelser i hverdagen, mere tid til dig selv eller måske 
 realisere en gammel drøm? Men har du modet til at bryde dine 
vaner og gå i gang med noget nyt? Det kan du få her...

Af GITTE JØRGENSEN  
soendag@soendag.dk 
Foto: CLAUS PEUCKERT  
OG PANTHERMEDIA

DIT LIV
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Klar til at  
realisere dine 

drømme?
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a Marianne mø-
der på sit job efter 
nytår, kalder che-
fen hende ind. 

– Jeg får at vide, 
at mit projekt er nedlagt, og jeg 
bliver fyret. Det havde jeg slet 
ikke set komme. Mit job kørte 
godt, og jeg havde gode kolleger, 
og jeg havde glædet mig til at 
komme i gang efter juleferien. 

Marianne Schou Delkus, der 
er projektleder og har en bag-
grund inden for marketing og 
kommunikation, står pludselig 
fra den ene dag til den anden 
uden job. Men det bliver start-
skuddet på en ny og indadvendt 
periode i hendes liv. 

Marianne fortæller, at de før-
ste uger i januar går med at for-
handle en aftrædelsesaftale på 
plads med sin arbejdsgiver og 
sin fagforening samt at drikke 
kaffe med sine tidligere kolle-
ger. Men herefter er det hendes 

– Jeg tillod mig at gøre de ting, de 
fleste sukker efter, når de har været på 
arbejdsmarkedet i 20, 30 eller 40 år, 
fortæller Marianne Schou Delkus.
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ler om at komme i job så hurtigt 
som muligt. Når du er i jobcen-
teret, får du hele tiden at vide, at 
hvis du ikke gør sådan og sådan, 
får du en straf. Systemet er ikke 
baseret på tillid, åbenhed eller 
humor for den sags skyld. Det 
handler bare om at komme vi-
dere. Jeg har flere veninder, der 
også er blevet fyret, og nogle af 
dem bliver virkelig angste og 
pisker rundt. 

Heldigvis får 54-årige Mari-
anne, der har to sønner på 20 og 
23 år, hvoraf den ene er hjem-
meboende, en god aftrædelses-
ordning, så hun kan tillade sig 
at tage det roligt. Hun går i gang 
med at rydde op, ordner sit hjem 
og sin have, danser tango og 
kommer sent hjem om aftenen, 
ser venner, mediterer og er der 
for sin søn, der er i gang med 
den sidste del af gymnasiet. 

– Jeg tillod mig selv at gøre 
de ting, de fleste sukker efter, 
når de har været på arbejds-
markedet i 20, 30 eller 40 år. Jeg 
trak mig hjem til mig selv, hvis 
man kan sige det sådan. Jeg var 
bare med mig selv og med det, 
der var i mit liv. Der sker noget, 
når man ikke hele tiden fylder 
på i sit liv. 

Se sit liv i øjnene
Det, der blandt andet skete for 
Marianne, var, at mange følel-
ser kom op til overfladen. For 
eksempel følelsen af afvisning:

– Jeg var jo blevet fyret. Det 
er der mange, der har det svært 
med, og det må godt tage lidt 
tid at bearbejde den oplevelse, 
at nogen har sagt, de ikke vil 
have dig længere. Det er en af-
visning, man har været igen-
nem, og den må man gerne 
være nænsom omkring. Det er 
også noget med at stå ved alt 
det, der ikke er perfekt i livet – 
at man bliver fyret, at man har 
hedeture, at man bliver ældre 
– og så alligevel være stolt af sig 
selv og ikke skulle opretholde 
et eller andet image. Det tillod 
jeg mig at gøre. Jeg var rigtig tro 
mod mig selv. 

Andre følelser, der også duk-
kede op i de måneder, hvor Ma-

D
GIK MOD STRØMMEN

ambition, at hun hver dag fra 
klokken 9 til 12 skal sidde og 
opdatere sit cv, lede efter et nyt 
job og skrive ansøgninger. Men 
sådan går det ikke. 

– Jeg kunne simpelthen ikke. 
Alt strittede inden i mig. Jeg 
havde en pligtfølelse, fordi jeg 
tænkte, at jeg burde søge job, 
men samtidig havde jeg en vild, 
jublende frihedsfornemmelse. 
At nu havde jeg fem-seks måne-
der, hvor jeg ikke skulle stå et 
sted hver dag fra 9 til 17. Så jeg 
tog en alvorlig snak med mig 
selv. Jeg besluttede mig for, 
at det godt kunne være, at jeg 
burde, men nu gjorde jeg det, 
der gjorde mig glad. 

Lyt til din egen stemme
– Jeg havde nemlig længtes efter 
at have tid til at gøre det, jeg selv 
havde lyst til. Så jeg lyttede til 
min egen stemme i stedet for 
stemmerne ”udefra”, der hand-
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rianne var indadvendt og stille, 
var en sorg over at være gået ud 
af et parforhold fire måneder 
inden fyringen:

– Det hele skete næsten sam
tidigt. Jeg forlod en mand, jeg el
skede, fordi det var for bøvlet, og 
der var for meget uro. Det er en 
af de store ting i livet at afbryde 
et forhold, og når ens arbejds
situation også er ændret, er der 
mange følelser i gang samtidigt. 
Jeg tænkte, at jeg ikke kunne 
løse mine problemer ved at 
piske ud i livet og bedøve mig 
med nye stimulanser, mænd 
eller job. Den rejse, jeg skulle 
foretage, foregik i mig selv. Jeg 
gav mig lov til at gå i tomgang 
og lande med mig selv. 

Frit løb for tårerne
– Jeg fik virkelig grædt meget. 
Det var, som om følelser, jeg 
havde undertrykt i et hektisk 
arbejdsliv, og måske endda i 
hele mit liv, kom ud i fuldt flor. 
Det var lidt pinligt en gang 
imellem, når tårerne piskede 
ud, men det var også meget for
løsende. Der er en talemåde, 
der siger, at kun ved at gå helt 
ind i kernen af den storm, man 

Man burde 
ændre grund-
loven, så vi 
alle sammen 
indimellem 
blev tvunget 
på orlov. Det 
er så vigtigt at 
blive nulstillet 
og mærke sig 
selv

– Slap nu af kvin-
der, hvis I bliver 

fyret. Slap af og nyd 
det. Lad være med 

at gå i panik.

JEG VILLE  
VÆRE 
SYNLIG

mange år har 
Chanette Jensen 
haft en drøm. 
Hun ville gerne 
være selvstændig 

og etablere sin egen virksom
hed, og hun ville gerne have 
en hjemmeside, hvor hun for
talte, hvem hun var, og hvilken 
terapi form hun tilbød. Drøm
men har ulmet i hendes bagho
ved. Indimellem har hun taget 
tilløb, men så er hun stoppet. 
Modet har svigtet, og der har 
været mange overspringshand
linger. Det har virket for skræm
mende at træde frem.

– Det største mod handler 
for mig om at gøre mig synlig. 
At jeg i overført betydning tør 
stille mig op på en bakketop og 
sige til hele verden: ”Her er jeg, 
og det er det her, jeg står for og 
det her, jeg arbejder med.” Jeg 
har været rædselsslagen for det, 
og jeg har talt mig selv ned så 
mange gange, og det er årsagen 
til, at det har taget så mange år 
at nå dertil, hvor jeg er i dag. 

Turde jeg?
Chanette Jensen er 49 år, mor 
til fem børn mellem 17 og 29 
år. Hun bor på Amager sam
men med to af børnene. Hun 
har også tre børnebørn og en 
kæreste på 10. år, som hun ikke 
bor sammen med. Hun har 
igennem årene arbejdet som 
pædagog medhjælper, og sam
tidig har hun taget uddannel
ser og kurser inden for terapi
formen NLP og akupressur. 

Det, hun i dag tilbyder i sin 
virksomhed, er en terapeutisk 
behandling, som hun kalder 
for ”work in time”, hvor hun 
ved brug af terapi, healing og 
clairvoyance hjælper sine kli
enter med at forløse gammel 
smerte, så de kan bringe sig selv 
i balance og skabe det liv, de 
drømmer om. 

– Det, der har holdt mig til
bage, er, at jeg har været bange 
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står overfor, har man en chance 
for at komme helskindet ud på 
den anden side. Det er så det, 
jeg har gjort. 

At have mod til at gennem
leve alle følelser er netop det, 
der gør, at Marianne Schou 
Delkus i dag igen står et godt 
sted i sig selv:

– Jeg mener seriøst, at man 
burde ændre grundloven, så vi 
alle sammen indimellem blev 
tvunget på orlov. Det er så vig
tigt at blive nulstillet og mærke 
sig selv. At kunne sænke skuld
rene, trække vejret og spørge sig 
selv om morgenen: ”Hvad har 
jeg så lyst til at gøre i dag?” Det 
er en gave at få en pause i livet.

Hvad er det vigtigste, du har 
lært efter det halve år i ro?

– Det allervigtigste, og jeg 
ved, det lyder banalt, men det er 
der, jeg er: Det er at have modet 
til at lade sin egen stemme lyde 
højere end de stemmer, man 
hører udefra. Og jeg får lyst til 
at sige: Slap nu af kvinder, hvis 
I bliver fyret. Slap af og nyd det. 
Lad være med at gå i panik. Stol 
på, at I får det, I skal have, og 
det, I har brug for. 

Hvordan har du selv kunnet 
undgå at gå i panik?

– Jeg tror, det handler om den 
måde, man i det hele taget er i 
livet på. Har man en grundlæg
gende tro på, at det hele nok skal 
gå, eller er man præget af frygt. 
Jeg har af natur et lyst sind, men 
jeg ved, at man godt kan træne 
sig op til at være positiv, hvis 
man ikke lige har fået det lyse 
sind med sig. Det vigtigste er at 
kunne føle taknemmelighed, 
for når man opbygger den fø
lelse, får man en tillid til livet, 
og at det hele nok skal gå. 

– Jeg er lige nu i en tilstand, 
hvor jeg ikke søger bagud i min 
hukommelse. Jeg dvæler ikke 
ved det, der er sket. Jeg har en 
appetit på det liv, der er foran 
mig. Jeg har fået sluppet nogle 
ting og har en ro inden i mig 
selv. Jeg søger job og har en helt 
anden klarhed, når jeg går ud. 
Jeg ved, hvad jeg vil være med 
til, og hvad jeg ikke vil. Jeg ved, 
hvem jeg er. Jeg ved ikke nød
vendigvis, hvad jeg skal, men 
jeg frisk og åben over for nye 
muligheder.
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– Jeg fortæller min historie for 
at inspirere andre, der har haft 
en svær baggrund, til at bryde 
deres mønstre og lidt efter lidt 
få realiseret deres drømme, 
siger Chanette Jensen. 

– Mit selvværd var helt i bund, og først da jeg fik bygget det op, begyndte 
modet til at stå frem i verden som mig at pible frem.

Jo mere jeg 
søgte hjælp 
og søgte ud 
mod andre 
mennesker, 
jo bedre fik 
jeg det, og jo 
mere mod 
fik jeg
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for, hvordan jeg blev modtaget. 
Turde jeg vise, hvem jeg virke-
lig er, og turde jeg stå ved mig 
selv. Selv om jeg ved, at det er 
rigtigt, det jeg gør, har jeg alli-
gevel været bange. Det har også 
virket uoverskueligt for mig at 
forklare, hvad det er, jeg laver, 
fordi jeg har udviklet mit eget 
koncept. Jeg har været bange for 
ikke at være god nok, og om jeg 
kunne tjene nok til at leve af det. 

Svær opvækst
Chanette Jensens historie er 
ikke kun en historie om at have 
mod nok til at gøre sig synlig. 
Det er også en historie om, at det 
faktisk kan lykkes at bryde sine 
mønstre og leve sine drømme 
ud – også selv om man har haft 
en ekstrem krævende og kær-
lighedsløs opvækst. For det har 
Chanette. 

– Jeg kommer fra et par for-

ældre, der ikke tog ansvar for 
deres eget liv – eller for mig. Jeg 
måtte klare mig selv fra, jeg var 
helt lille. De gav mig ingen om-
sorg, de passede ikke på mig. 
Jeg oplevede, at jeg ingenting 
var værd, og faktisk fortalte 
min mor mig flere gange, at 
jeg ikke var ønsket. Jeg var bare 
en skamfuld plet, som kunne 
lægge sig over i hjørnet. Jeg 
lærte, at jeg ikke måtte blive 
set. Hvis jeg sagde eller gjorde 
noget forkert, blev jeg nedgjort, 
og mit selvværd blev helt manet 
i jorden. Jeg skulle ikke tro, jeg 
var noget. Det har været en lang 
og sej rejse at nå hertil, hvor jeg 
er i dag.

Chanettes familiehistorie er 
barsk. Hendes mor led af skizo-
freni; hendes far forsvandt, da 
hun var fire år, og senere flyt-
tede han til Australien.

 Chanette var 18 år, da hendes 

Så begyndte jeg at kigge indad 
og fik større og større selvind-
sigt i, hvad jeg har været ude for.

Det indre psykologiske arbej-
de har taget årevis, og Chanette 
har været i mange forskellige 
terapeutiske  løb. 

Find en hjælper
– Jeg har nu fået sluppet min 
angst. Det er jeg rigtig glad og 
stolt over. Jeg har en god energi 
og overskud, så nu har jeg hand-
let på min drøm om at blive 
selvstændig. Det kræver ekstra 
mod at følge sine drømme, når 
man har den baggrund med sig, 
som jeg har. For mit selvværd 
var helt i bund, det var helt slået 
i stykker, og først da jeg fik byg-
get det op, begyndte modet til 
at stå frem i verden som mig at 
pible frem. 

Så hvilket råd vil du give an-
dre, der har en drøm, men som 
måske ikke helt har modet til at 
gå i gang med den?

– Jeg vil råde til, at lige meget 
hvor meget modstand og frygt, 
du har, så prøv om du kan finde 
bare det mindste gram mod. 
Find det og brug det. Og find 
dig en hjælper. En, der står ved 
din side, som du har tillid til. 

– Jeg kunne mærke, at hvis 
jeg gav op og ikke tog fat på min 
drøm, så begyndte jeg at falde 
hen, blive deprimeret og syg. 
Jeg var ikke rigtig glad og røg 
ned i et sort hul. Men jo mere 
jeg søgte hjælp og søgte ud mod 
andre mennesker, jo bedre fik 
jeg det, og jo mere mod fik jeg. 
Det virkede selvforstærkende. 

mor døde. I dag lever hendes 
far i Danmark, og de har fået 
et nært forhold. 

– For 20 år siden fik jeg angst-
anfald. Det var min bagage, jeg 
ikke længere kunne holde nede. 
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vis du mangler 
mod, er det ofte, 
fordi dit selvværd 
er lavt. De to ting 
hænger uløseligt 

sammen, siger psykolog Kis-
ser Paludan, der som psykolog, 
forfatter og underviser møder 
mange, der har drømme, de 
gerne vil realisere, men som tø-
ver og udsætter, fordi de mang-
ler mod til at komme i gang. 

Hvis modet svigter, behøver 
det faktisk ikke at skyldes, at 
du har taget munden for fuld. 
For det kan også ske i forhold 
til små hverdagsdrømme som 
at ville i gang med  en hobby, 
invitere flere gæster eller søge 
en kæreste på netdating. 

–  Hvis selvværdet er lavt, føler 
vi ikke, vi er gode nok, som vi er. 
Vi vil være bange for at gøre no-
get, der er forkert eller for ikke at 

leve op til andres forventninger, 
for så føler vi, at vi mister deres 
anerkendelse og kærlighed. Vi 
vil være nervøse for, at vi ikke er 
værd at elske, hvis vi følger vo-
res egne drømme og vores egen 
indre stemme. Vi vil simpelthen 
mangle mod til at gå nye veje og 
prøve noget nyt.

Alt går i arv 
Ifølge Kisser Paludan er det én 
måde, et lavt selvværd kan slå 
ud på. En anden er, at hvis du 
ikke selv tror på, at du er god 
og værdifuld nok, vil du heller 
ikke føle, at du har fortjent et 
godt liv. Dit mod vil være svagt, 
fordi noget i dig alligevel ikke 
tror på, at du er en af dem, der er 
god nok til at få et ordentligt liv.

– Mange tror ikke dybt i sig 
selv, at de har fortjent et stor-
slået liv. Selv om du måske har 

Mange tror 
ikke dybt i 
sig selv, at de 
har fortjent et 
storslået liv

– Selvværdet er den 
direkte vej til alle 
gode ting i livet, si-
ger psykolog  Kisser 
Paludan, der er for-
fatter til bogen ”Mod 
til at være dig”.
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H
haft forældre, der har sagt, at de 
syntes, du skulle forfølge dine 
drømme, vil du ubevidst være 
mere påvirket af det, dine for-
ældre gjorde og følte i deres eget 
liv end af det, de sagde til dig, at 
du skulle gøre. Eller sagt på en 
anden måde: Hvis dine forældre 
ikke levede det liv, de drømte 
om, har de givet den måde at 
være i livet på videre til dig.  

Det er netop det, der er sagens 
kerne, når det handler om både 
det høje og det lave selvværd. 
Det går i arv og bliver overleve-
ret fra generation til generation. 
Ikke så meget på grund af det, 
vores forældre sagde til os, mere 
af den måde, de selv levede de-
res liv på. 

– Havde dine forældre mod 
nok til deres drømme? Følte de, 
at de havde fortjent et godt liv? 
spørger Kisser Paludan og sup-

plerer: – Det at sige ”jeg elsker 
virkelig mig selv, og jeg har for-
tjent et storslået liv” er så meget 
tabu. Der er næsten ingen, der 
siger det. Det virker pompøst 
og selvfedt, men i virkelighe-
den er det smukt og fantastisk, 
at man har lyst til at ære det at 
have fået et liv. 

Det mest basale mod handler 
ifølge psykologen at have mod 
nok til at stå ved sig selv. Og det 
er en god idé at starte her. 

Tag dig selv alvorligt
– Det lyder så enkelt, men det 
har overrasket mig, hvor svært 
det er for de fleste. At være ærlig 
og fortælle, hvordan vi virkelig 
har det, og hvad vi virkelig føler. 
Det kan være direkte skræm-
mende, for det kan have kon-
sekvenser. Der er måske nogen, 
der ikke vil kunne lide os, eller 
der er måske noget, vi ikke læn-
gere har lyst til at være en del 
af. Vi lever i vores kultur ofte 
på en måde, hvor vi ikke er 
forbundet med os selv, og hvor 
vi ikke kan mærke os selv. Vi 
ved godt, hvornår vi er tætte på 
andre og føler en nærhed med 
dem. Men det er ikke altid, vi er 
opmærksomme på, hvornår vi 
er i kontakt med os selv.

Hvad er tegn på, at vi ikke har 
kontakt med os selv?

– Hvis du har den mindste 
fornemmelse af, at dit liv kører 
af sted med dig. Hvis du føler, at 
du for eksempel lever for meget 
i rutinerne, føler dig trådt over 
tæerne eller gør for meget rent. 
Hvis du ikke passer på dig selv 
og siger ja og nej de rigtige ste-
der, så vil du have oplevelsen 
af, at du ikke er hjemme hos 
dig selv. Eller sagt på en anden 
måde: Der er ingen hjemme hos 
dig til at passe på dig selv. Du 
bliver en, som folk kan træde på. 

– Den positive side af sagen 
er, at du kan vende skuden. Når 
du begynder at mærke, hvad du 
selv føler, og hvordan du selv 
har det, og du tager det alvorligt, 
kommer du hjem til dig selv. 
Og når du passer på dig selv 
og begynder at kunne lide dig 
selv, så vil du opbygge mod til 
at realisere dine drømme, og 
du vil skabe en positiv og selv-
forstærkende livsspiral. 

EKSPERTEN

START MED AT ELSKE DIG SELV

Få psykologens  
5-trinsguide til bedre 

selvværd og større mod 
på søndag.dk


