
Konstant lykkelig er vel 
de færreste, men vi ken-
der alle til lykkeglimt, når 
noget føles og opleves 
rigtig dejligt, og nyt livs-
mod bruser op i os. Liv 
& Sjæl fokuserer i denne 
artikel på begrebet lykke 
herunder resultater af 
nyeste forskning, og vi 
har bedt en psykolog 
& spirituel vejleder, en 
præst og en forløsnings-
terapeut om at give 
deres bud på, hvad de 
forstår ved lykke.

Af Vibeke Steinthal

I en nylig undersøgelse fra Aalborg Universitet skelnes mellem 
fire former for lykke eller tilværelsesmål:

Det tilfredse liv, som bl.a. er baseret på glæde ved arbejdet 
og familielivet, et rimeligt velstandsniveau, tillid til staten og 
til andre mennesker. På disse punkter topper Danmark i inter-
nationale undersøgelser.

Det nydelsesfulde liv, som er forbundet med maksimal 
nydelse og minimal lidelser. Vi oplever denne form for lykke, 
når vi trives og er glade.

Det meningsfulde liv, hvor vi føler, at vores gerninger betyder 
noget, at vores hverdag og arbejdsliv giver mening, og at vi har 
tid til refleksioner og selvudfoldelse, og at vi er en del af et 
fællesskab.

Det engagerede liv giver bl.a. den form for lykke, vi oplever, 
når vi fordyber os i en aktivitet som nærvær med vores kære, 
spændende arbejde, læsning, naturoplevelser, sportsudøvelse 
m.m. Forskere taler om ’højdepunktsoplevelser’.

Ifølge Institut for Lykkeforskning er manges opfattelse af lykke 
også at have gode muligheder for at ændre noget i sit liv. Ca. 
90 % af danskerne føler, at de har den mulighed.
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Lykke er et valg
”Lykke betegnes i psykologien som subjektivt velvære – hvordan 
vi oplever, at vores liv er,” siger Helle Hewau, cand.psyk., clair-
voyant og spirituel vejleder. ”Lykken afhænger af, hvordan vi 
forholder os til det, der sker lige nu.”
Helle Hewau råder os til altid at betragte NU’et som en positiv 
mulighed og altid acceptere det, der sker lige nu og forsøge at 
få det bedste ud af det. 

”For at føle sig lykkelig tror jeg på, at vi skal gøre det, der er 
sandt for os. Det vil sige det, der mærkes godt og er forbundet 
med mest glæde, fred og indre vished. Taknemmelighed for 
det gode, der er i vores liv, er også meget vigtig.  Lykke afhæn-
ger af hvilken måde, vi vælger at leve livet på – ikke af ydre 
omstændigheder.

Grunden til, at vi ikke oplever lykken hele tiden, er jeg’ets 
larm og illusioner om, at vi skal rette os efter vore tanker og 
fordomme. Derimod finder lykken os, når vi slipper tankerne 
om, hvad vi bør og skal og ikke kan i en given situation og 
vender blikket indad for at mærke, hvad der virkelig har værdi 
for os – og så leve efter det.

Lys og skygge
Der er en grund til, at hvert enkelt menneske er her på jorden, 
og vi kommer til at kende den grund og gøre det, vi er her for, 
ved at følge vores tilskyndelser.

Lykke
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Når vi øver os i at være stille, lærer vi at mærke efter, hvad 
der er det rigtige for os nu. Sandheden behøver ikke mange 
ord. Vi kan alle mærke den, men ofte giver vi efter for det, vi 
tror, vil føre til lykken. Måske søger vi andres anerkendelse 
eller er bange for at gå imod strømmen og gøre noget andet 
end det, vi har lært.

Vi kan ikke helbrede noget eller løse et problem med samme 
tankegang, som har skabt det, og det er lyset og skyggerne, der 
tilsammen skaber billedet. Men når vi kommer ud for noget, 
der gør os ulykkelige, er vi tilbøjelige til at fokusere på skyggen, 
smerten og det vi frygter, vil ske i fremtiden.
Men vi er her ikke for at studere mørke eller undgå lidelse. Vi 
er her for at lære at rumme den og lyse den op. Og det gør vi 
ved at finde det bedste at gøre i enhver situation. Uanset om 
der er tale om sygdom, skilsmisse eller blot at vi kommer for 
sent til bussen.

vores fødselsret og grundtone
Når det bliver en vane at vælge lykken til, og vi igen og igen har 
fundet den i et sorgfuldt øjeblik eller i alverdens kriser, så ved 
vi, at lykke, glæde eller hvad vi vælger at kalde det, er vores 
fødselsret og grundtone i livet, som vi altid kan finde tilbage til. 
Så ved vi også, at ulykkelige følelser går over, og at vi ikke 
kommer ud for noget, vi ikke kan klare. Vi bliver kærlige, tole-
rante, medfølende og naturligt gavmilde. Med vores tid, vores 
smil, vores ressourcer – alt. Så kan vi slet ikke lade være med 
at række andre en hånd. For vi har intet at frygte, intet at 
miste, kun alt at dele.”

Helle understreger, at vi kommer ud af kurs, når vi tænker 
på fortiden eller fremtiden:

”Mange lever et liv, hvor lykke hele tiden er ’lige om lidt’. 
Det er som om, livet bliver en fest, der aldrig kommer i gang.’ 
Lykke er forbundet med NU’et, med accept og med ordet tak.”

www.hellehewau.com

”Mange lever et liv, hvor lykke hele 
tiden er ”lige om lidt”. Det er som om, 
livet bliver en fest, der aldrig kommer 
i gang. Lykke er forbundet med Nu`et, 

med accept og ordet tak”

”Lykke er meningen og 
formålet med livet, det begreb, 
der styrer tilværelsen .”
Aritoteles, græsk filosof.

”Lykke er for de fleste det 
hemmelige motiv til alt,  
hvad vi gør .”
William James, amerikansk psykolog.

”Lykke er, når forventninger og 
virkelighed stemmer overens .”
Troels Kløvedal, forfatter  

og verdensfarer.

”Folk er lige så lykkelige, som  
de beslutter sig for at være .”
Abraham Lincoln, tidligere  

amerikansk præsident.

”Mange forsømmer den  
lille lykke, mens de venter 
forgæves på den store .”
Pearl S. Buck, amerikansk forfatter.

”Lykke fås ikke i tabletform .”
Politiken, januar 2014.

Helle Hewau, cand.psyk., clairvoyant og spirituel vejleder. 

”Lykke betegnes i psykologien  
som subjektivt velvære - hvordan 

vi oplever, at vores liv er” 

Sagt om 

lykke
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hvad siger biblen?
Jacob Ørsted, sognepræst ved den danske Helligåndskirken i 
Flensborg, fortæller, at ordene lykke og lykkelig ikke forekom-
mer i Biblen. Jesus taler om salighed – blandt andet i Bjergpræ-
diken, hvis indledende ord er ”Salige er de fattige i ånden, for 
Himmeriget er deres”’, og i den nyeste oversættelse af Det ny 
Testamente er ordet salig ændret til heldig, som vel må opfat-
tes som lig med lykkelig.

”Ifølge den kristne livsopfattelse er det vigtigste at føle sig 
bundet til Gud og komme på god fod med ham. Vi skal være sikre 
på, at Han hører og vejleder os. Somme tider kan vi ikke lige 
med det samme forstå Hans svar, men på et senere tidspunkt 
kan vi se visdommen, ” siger Jacob Ørsted og fortsætter:

”Man kan kalde urokkeligt troende mennesker for ’frelste’, 
men det er jo i dag blevet et negativt begreb, vi forbinder med 
selvgodhed og selvglæde. Men hvis vi sammenligner med slaven, 
der fik taget sit halsbånd af og frigivet, så blev han jo netop frelst. 

Ingen kan gå rundt i en konstant lykkerus, for mig at se er 
det afgørende at føle sig som et helt og værdsat menneske med 
vished om at befinde sig i Guds hænder.

Til mine konfirmander sammenligner jeg Guds betydning med 
sejrsskamlerne efter en sportskonkurrence – på plads nr. 1 står 
Gud, på nr. 2 medmennesket og på nr. 3 Jeg’et. 

Elsk din næste..
En vejviser til et lykkeligt liv er ikke mindst at følge Jesu ord 
om at gøre mod andre, som du selv ønsker, de skal gøre mod 
dig. Også ordene om at vende den anden kind til, hvis nogen 
slår dig. Det er i konfirmandernes ører det rene volapyk, vi er 
jo vant til at reagere med hævnfølelse, når nogen skader os. De 
unge forstår dog godt meningen, når jeg beder dem stille spørgs-
målet ’hvorfor handlede han/hun så fjendtligt?’ Svaret kan være, 
at den pågældende svigtes af sine nærmeste og/ eller har store 
problemer i hjemmet. Det er altså vigtigt at gå ind og føle noget 
for den anden – gå bag om handlingen. 

Mange husker sikkert fra deres bryllup i kirken, at præsten 
læste et stykke op om, at parret skulle ’iklæde sig kærligheden, 
som er fuldkommenhedens bånd.’  Og det bånd er ikke en hun-
desnor, der skal holde den anden fast, men et bånd, der viser 
den anden tålmodighed, mildhed og omsorg. Kristen kærlighed 
betyder netop at vise omsorg – vi skal tage os af andre, hjælpe 

dem, så de kan få selvtillid og føle sig løftet op. Med andre 
ord skal vi elske vores næste som os selv. Det skriver Søren 
Kierkegaard meget overbevisende om i sin bog ”Kærlighedens 
gerninger”, som jeg har holdt en del foredrag om. Han går så 
vidt som til at byde os mennesker, at vi SKAL elske vores næste, 
også mennesker, der opfører sig som fjender.
En betydningsfuld del af menneskelig lykke må desuden være 
at bruge vores betroede talenter, vel at mærke ikke for egen 
vindings skyld, men på en måde, der gør os tilfredse ved at være 
den, vi er og hvile i os selv.” 

At materiel rigdom ikke spiller nogen rolle for menneskelig 
lykke sætter Jacob Ørsted spørgsmålstegn ved og fremfører, 
at den fattige, som ikke kan få opfyldt basale behov, i hvert 
fald næppe er lykkelig, og at den rige ikke nødvendigvis er en 
grisk kyniker, men ofte tynges af frygt for at vennerne kun er 
der på grund af hans/hendes velstand. Til slut understreger 

”Ingen kan gå rundt i en konstant 
lykkerus, for mig at se er det 

afgørende at føle sig som et helt og 
værdsat menneske med vished om  

at befinde sig i Guds hænder”

Jacob Ørsted, sogne-
præst ved den danske 
Helligåndskirken i 
Flensborg .
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sognepræsten, at alle mennesker har lige høj værdi og fortjener 
at føle sig elsket og respekteret. Om de så vil kalde sig selv for 
lykkelige, er et åbent spørgsmål, som afhænger af hver enkelts 
forventninger og holdninger.

Lykkefølelse kan trænes
Annie Dunch, tidligere modeskaber, nu forløsningsterapeut, 
forfatter og foredragsholder møder Liv & Sjæl med et kæmpe-
smil og erklærer, at netop nu, hvor hun skal tale om lykke, 
oplevede hun lige før en klar lykkefølelse over en opringning.

”En kvinde ringede for at fortælle, hvor lykkelig hun var over 
at have læst min første bog – mine erindringer ”Madam Dunk – 
fortællinger fra et magisk liv”. Den bog havde simpelthen rykket 
hende så meget, og så bliver jeg jo lykkelig. Så jeg vil sige, at 
den egoistiske lykkefølelse handler om at blive anerkendt og/
eller elsket. Hver gang jeg føler, at jeg kan gavne eller glæde 
et andet menneske, får jeg en lykkefølelse. Jeg bliver taknem-

melig, og det er for mig en form for lykkefølelse over, at jeg 
kan være med til at inspirere. Det er jo det, jeg vier mit liv til, 
både gennem det tøj, jeg tidligere gjorde folk glade med, siden 
gennem mine bøger og mit arbejde som terapeut.

Sommeren 2013 kom op til flere kvinder forbi min lille butik 
på Bornholm, og de fortalte, at de for mange år siden købte en 
kjole hos mig og stadig var meget glade for den. Også det gav 
mig meget stor lykkefølelse.

Nogle gange tænker jeg som mange andre ’hvad har jeg 
egentlig bidraget med her i livet?’, og jeg har altså gjort mange 
kvinder glade.”

Annie Dunch fortæller videre, at den amerikanske videnskabs-
mand og forfatter Richard Davidson (bl.a. bestselleren ”Din 
hjernes følelsesmæssige liv”) har arbejdet med Dalai Lama om 
et forsøg med tibetanske munke, hvor man ved scanning af 
deres hjerner konstaterede, at aktiviteten øgedes i den venstre 

Annie Dunch, tidligere modeskaber, nu forløsningsterapeut, forfatter og foredragsholder. 
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del af pandelapperne, når de mediterede. Højere aktivitet end 
nogensinde målt – så Davidson konkluderede, at de munke 
havde det højeste lykkeniveau, som noget menneske kan have, 
idet centret for lykkefølelse netop sidder i den del af hjernen. 
Samme undersøgelser foretaget i en virksomhed, hvor halvde-
len af medarbejderne havde gennemgået et par ugers kursus i 
mindfulness, viste, at disse havde højere aktivitet i venstre del 
af pandelapperne end dem, der ikke havde været på kursus. 

Glæden ved NU’et
”Mindfulness fokuserer jo netop på glæden i Nu’et og positiv 
tænkning.” fortsætter Annie. ”Det vil altså sige, at man kan 
træne sin lykkefølelse, for jo mere vi arbejder med at gøre vores 
tanker positive, jo mere fred i sindet får vi.

Stress kan ikke diagnosticeres, da det skyldes mange omstæn-
digheder, men man har fundet ud af, at de fleste stressramte har 
nogle forstyrrelser i deres relationer. Deraf kan man skønne, at 
gode relationer er noget af det vigtigste for vores lykkefølelse. 
Vi bliver jo glade, når der er brug for os, og mødet mellem men-
nesker er utrolig væsentligt for vores oplevelse af at opleve en 
værdi ved at være her.

I gamle dage troede man, at lykke var at få en dejlig mand, 
skønne børn, hus bil osv. I dag handler det mere om vores sind, 
og jeg tror, at den største lykke er at have fred i sindet, at man 
ikke lader sig rive med af tankekaos.

Vi har den frie vilje til at træffe nogle valg i hvert fald i vores 
meget privilegerede del af verden, og her er det igen vigtigt 
med positive tanker. Vi KAN træne vores tanker, ligesom vi 
kan træne musklerne, men vi skal ikke forvente, at det giver 
resultat i løbet af en uge, der skal virkelig arbejdes med det. 

En god øvelse kan være at finde et symbol, der gør én glad, 
for mig er det billede af mit barnebarn. Hvis symbolet fylder én 
med lykke, oplever man lykke, hver gang man tænker på det 
eller sætter sig ned og kigger på det. Forestil dig, at det billede 
ligger som en fil i din hjernes harddisc, og når tanker dukker 
op, som du gerne vil være foruden, så øv dig i at udskifte dem 
med billedet fra denne positiv-fil.”

Annie understreger, at når vi vågner om morgenen, kan vi selv 
være med til at bestemme, hvordan den nye dag vil blive. Tænker 
du ’ åh nej, en ny dag truer!’ eller ’ Hvor bliver det spændende 
at se, hvad der sker i dag.’
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”Hvis vi fokuserer på, at det er synd for os, og at alle de 
andre er dumme, så trækker det kun vores energi ned. 
Tænker vi derimod ’ hvor er det dejligt, at solen skinner, 
og hvem skal jeg mon møde i dag?’. Der er meget, vi kan 
glæde os med, som ikke koster penge. For mig betyder 
f.eks. bøger fra biblioteket uendelig meget.”

skytsengle
Som terapeut arbejder Annie Dunch med forløsnings-
terapi, som går ud på at finde årsagerne til gamle traumer 
og omprogrammere uhensigtsmæssige tankemønstre:

”Jeg er vis på, at megen sygdom opstår af uløste kon-
flikte, ligesom mange ikke kan slippe en sorg. Hvis man 
føler, at noget bremser én i at have et godt liv, hjælper 
det virkelig at gå tilbage, finde årsagen og se den i øjnene 
– gøre noget ved det, acceptere, give slip og tilgive.”

Annie er overbevist om at,vi har eller rettere hun VED, 
at vi har skytsengle, hun mærker ofte klart deres nærvær.
”Jeg har haft så mange oplevelser, der viser mig, at 
tingene bliver tilrettelagt. Det er mig, der træffer valgene, 
men de udfordringer jeg skal have i dette liv, bliver lagt 
foran mig. De svære udvikler os, de lette kan vi bare 
glæde os over.

Jeg ser ikke nogen Gud som et billede, men den gud-
dommelige kraft har vi alle sammen en gnist af. Nelson 
Mandela sagde, at den kraft er vi faktisk alle lidt bange 
for, men han har jo om nogen bevist, at man kan bruge 
den kraft, hvis man tør mærke den. Han sagde også, 
at tilgivelse er så vigtig, fordi vrede og irritation kan 
bevirke, at vi ikke får forløst denne kraft. Jeg tror på 
en åndelig verden, og at der i den findes en eller anden 
form for bestyrelse – jeg kalder det for forsyn, som er 
med til at tilrettelægge vores skæbne og den karma, vi 
skal gennemleve”.

Anne oplever kærlighed til børnebørnene, som den 
største og mest vedvarende lykkefølelse i sit liv:
”Den store glæde over, at de kom ind i mit liv, bliver ved 
med at være der og fylder mig med stor taknemmelighed, 
som for mig er lig med lykkefølelse.”

Annie Dunch deler sin tilværelse mellem bolig og kon-
sultation i København i vinterhalvåret, bolig og lille 
tøjbutik på Bornholm i sommermånederne. Efter 28 års 
succes som modeskaber i butikken ’Madam Dunk’ 
længtes hun efter en mere åndelig dimension i sit liv og 
tog terapeutuddannelsen hos Steen Krarup. Foruden 
erindringsbogen har hun skrevet ”Liv efter liv” om re-
inkarnation og den lille bog ”Nyd Nuet” om hvor vigtigt 
det er at opleve glæder her og nu i stedet for at satse 
på at lykken nok venter lige om hjørnet.

www.anniedunch.dk

”Jeg vil sige, at den egoistiske  
lykkefølelse handler om at  

bliver anerkendt og/eller elsket”
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