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Fremtid – at (gen)opdage formålet eller meningen med livet 

Når man skal orientere sig (lidt mere langsigtet) i livet, er det 
nød-vendigt at have noget at sigte efter. Noget, der kan fungere 
som et kompas eller som et landkort i det omfattende opbud af 
krav, for-ventninger, muligheder, valg og prioriteringer, som livet 
også er. Vi kalder dette kort eller kompas for meningen med mit liv, 
det vil sige en vision for, hvad der er vigtigere end andet i mit liv.
 Spørgsmålet er, hvordan jeg bruger mine mest afgørende 
livser-faringer til at åbne for fremtidens kreative potentiale? et 
svar er, at man som nævnt kan bruge eksistensens såkaldte 
grundvilkår som linse. En eksistentiel grundkonflikt er spændingen 
mellem bevidstheden om dødens uundgåelighed og ønsket om at blive ved 
med at eksistere (Irvin D. yalom, 1998).
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 Det afgørende grundvilkår, som vi alle lever under, og som har 
størst betydning for at skabe dybdeperspektiv i livet, er døden. Dø-
den, som er det ene grundvilkår, er uløseligt forbundet med livet. 
De øvrige tre grundvilkår er ansvaret, aleneheden og meningsløs-
heden.
 At have ansvar for betyder at være ophav til. At være sig sit an-
svar bevidst betyder at være bevidst om, at man vedholdende ska-
ber sit eget jeg, og gennem dette jeg skaber man holdningen til sin 
livssituation og skæbne. Vi er ansvarlige for vores liv, også ansvarli-
ge for det, som vi undlader at gøre.
 Vi træder alene ind i livet, og må forlade det alene. At se denne 
alenehed og potentielle ensomhed i øjnene kan sætte os i stand til at 
knytte et dybt og givende forhold til „den anden”. Intet forhold kan 
dog ophæve isolationen og aleneheden. Vi er alle alene i tilværelsen, 
men vi kan dele kontakt. Tilknytning – separation (sammensmelt-
ning kontra isolation) er en af de store eksistentielle udviklingsop-
gaver.
 Mening er noget, man skal finde – ikke noget, man bliver givet. 
Oplevelsen af at afkode meningen giver en følelse af mestring. Op-
levelsen af mening dæmper den eksistentielle angst, og følelsen af 
mening afsætter værdier og opbygger selvfølelse. Forpligtelse og 
engagement er svaret på meningsløsheden. At forpligte sig helhjertet 
øger muligheden for at sammenføje de afgørende begivenheder i li-
vet til et meningsfuldt mønster.
 Det drejer sig derpå om at finde nogle eksistentielt værdifulde 
udsagn eller erfaringer:

1. Hvis du skulle dø om fx tre måneder, og du på den baggrund 
evaluerede dit liv, hvilke to-tre erfaringer, oplevelser eller kvali-
teter er så de mest betydningsfulde fra dit levede liv?

2. Vælg en eller to situationer, hvor du har fået dyb omsorg i dit 
liv.

3. Vælg en eller to situationer, hvor du har givet omsorg.
4. Hvis meningen med livet var en sætning, hvordan ville den så ly-

de?
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5. Prøv at huske tilbage og se, om du kan erindre situationer, hvor
du har fået noget uvarslet eller gratis.

6. Hvad har været meningsfuldt at gøre eller medvirke til?

Igen kan man rent praktisk arbejde på den måde, at man på et styk-
ke papir tegner en cirkel og nedskriver alle ovenstående eksisten-
tielt vigtige udsagn (evt. som stikord). Herefter bruger man 5-10 mi-
nutter på at fornemme og lytte til alt i cirklen, mens man forestiller 
sig, at hvis det var en enhed, et udtryk eller et billede, hvad ville det 
så indeholde, hvad ville den helhed, der er mere end summen af de-
lene, være? Som det fremgår, bruger vi systematisk, rationel analy-
se og supplerer med kreative og visuelle udtryk. Det drejer sig om 
at forbinde venstre og højre hjernehalvdel og at mærke både sym-
paticus og parasympaticus. Det drejer sig om at skabe et visionært 
billede af fremtidens mening. Konkret kan man gøre det, at man 
bruger diverse blade (gerne farvestrålende, fx Illustreret Videnskab, 
feriekataloger osv.) som udgangspunkt for at finde farver, billeder, 
symboler m.m., der rives ud i mindre stykker for tilsammen at dan-
ne det hele billede – en collage – visionen for meningen med livet.
 I selve arbejdet med meningen med livet gennem denne syste-
matiske og kreative fokusering knyttes der altså an til integrati-
ve aspekter af hjernen og sindet. Som det er fremgået, handler de 
nævnte øvelser om det personlige individuelle plan. Vi har gennem 
årene arbejdet med disse øvelser i praksis, og det er tydeligt, at hvis 
øvelserne bliver gennemført med et oprigtigt engagement, så brin-
ger de mennesker i en dybere kontakt med spørgsmålet om, hvad 
meningen med den enkeltes liv er. Baseret på et sådant arbejde med 
at mærke, formulere og udfolde, hvad meningen med livet er, kan 
den enkelte leder eller medarbejder gå videre ind i en organisatorisk 
sammenhæng og her arbejde med at definere og udfolde, hvad der 
er meningen med den pågældende virksomhed, og ud fra dette igen 
forsøge at udforme ledelsesværdier og ledelsesprincipper.
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