
MIDTLIVSKRISEN
S O M  K V I N D E R  G Å R  I G E N N E M

..OG HVORFOR HVER ENKEL ER AFGØRENDE FOR DIN
FREMTIDIGE LYKKE

DE 4 FASER I 



AT HAVE EN MIDTLIVSKRISE BEHØVER
IKKE AT VÆRE EN DÅRLIG TING.

En midtlivskrise kan, og vil, åbne en ny dør, hvis du tillader det. En dør til nye muligheder. Til et

nyt meningsfyldt liv, hvor du lever ud fra, hvad din sjæl forlanger - og ikke hvad andre forlanger,

du skal. En midtlivskrise er din mulighed for at komme til at stråle, være endnu mere fantastisk,

mere kvindelig og til at være smuk, sensuel og stærk.



OVER
GANG
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Faktisk begynder mange kvinder, efter de har
rejst gennem hver af de fire faser i en krise midt i
livet, at omfavne livet og virkelig finde lykken.
Men når du er midt i det, kan det være svært.

Sammen med de fysiske ændringer, som du nok
også oplever, kan midtlivet kaste dig ud i følelser
af forvirring, hjælpeløshed og frustration - kun
gjort endnu sværere, når gamle måder at
håndtere ting på ikke længere virker. 

Du ved godt, at du skal tænke og handle
anderledes, men du ved ikke hvordan. Du føler
dig frustreret og måske bebrejder du endda dig
selv for ikke at tage ansvar for dit eget liv.

Den motivation, der tidligere førte dig gennem
hårde tider, virker ikke mere. Du føler måske
endda, at du ikke virker mere. Hele denne proces
kan være handlingslammende.

Mange kvinder tænker derfor på, hvad der gik
galt, og om de vil klare sig gennem dette
potentielt turbulente forandringshelvede

Befinder du dig på dette sted lige nu? Så skal du
vide, at det blot er en overgang. En
transformation ind i noget nyt og anderledes.
Men du skal have tillid til processen. Give slip.
Ikke kontrollere den - for jo mere du gør det, jo
mere modstand vil du opleve. Jo hårdere bliver
det. Jo mere kompliceret bliver det. Det er nu, du
skal være modig.

Husk på, at overgangen giver dig mulighed for at
genopfinde dig selv. Hvis du anerkender og
omfavner, hvad der virkelig foregår dybt inde i
dig, vil du komme lykkeligere og stærkere ud af
din midtlivskrise. Du vil opleve en større følelse
af mening med livet, større formål, meget mere
kreativitet, empowerment og frihed.

Det virkelige formål med din midtlivskrise er, at
din sjæl skriger på, at du skal skabe et mere
autentisk udtryk for dig selv – du skal blive den,
du blev født til at være. Den skriger, fordi du
simpelthen i alt for mange år har glemt at give
sjælen den opmærksomhed, den fortjener.

Du har glemt dig selv.



DER ER FIRE FASER I

OVERGANGEN.

 

ALLE MED DET ENKLE FORMÅL AT

HJÆLPE DIG MED AT BLIVE MERE

LYKKELIG OG GLAD END FØR

KRISEN.

 

JEG VIL HER GIVE DIG EN

FORSTÅELSE AF FORMÅLET MED

HVERT TRIN. DET KAN HJÆLPE

DIG MED AT SLAPPE AF OG GÅ

MED PROCESSEN - I  STEDET FOR

AT BEKÆMPE DEN ELLER BLIVE

OVERVÆLDET AF DEN, MEN

FAKTISK AT NYDE PROCESSEN OG

SE UDVIKLINGEN.

J e s p e r  S t r a n g e  
S t i f t e r  a f  M i d t l i v s f e s t e n

D E R F O R



FASE 1:
OPLØSNING

 denne fase slipper du dit gamle liv. Den indledende fase af
enhver transformation indebærer at opløse alt, der ikke
længere er nødvendigt - det, der ikke vil være en del af det
nye liv, der vil opstå fra din overgang. Denne fase kan være
meget hård. Ofte er det her, du oplever tvivl, modstand og
en stemme, der hele tiden prøver at tale dig væk fra det. En
stemme, der siger, at det, du har, er godt nok, så hvorfor få
noget andet? Det andet er jo nok også farligt, dårligt, grimt,
dumt osv.

Din overgang begynder med at opløse dit egos forbindelse
til dets identitetsfølelse - sagt på en anden måde: Du har et
klædeskab fyldt med forskellige uniformer. Disse uniformer
repræsenterer de forskellige roller, du har i dit liv. Det kan
være husmoderen. Konen. Lægesekretæren (eller hvilket job
du nu har). Elskerinden. Håndboldspigen (eller hvilken
sport du nu går til) osv. Men det er jo kun roller. Roller, du
tror, skaber din identitet. Roller, der måske skal
“genindspilles”, så du kan skabe et mere meningsfuldt og
tilfredsstillende udtryk for dig.

Hovedformålet med denne opløsningsfase er at hjælpe dig
med at give slip på de dele af dit liv, der ikke understøtter,
hvem og hvad din sjæl er. Nu er tiden til fødslen af   en mere
herlig dig. Din sjæl ønsker kun een ting for dig i livet, og
det er, skal du stråle i al din pragt, skønhed og
kvindelighed, mod og kraft.

Sådan blev du født. Sådan skal du også dø!
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Sikre tegn på, at du er i opløsningsfasen, er blandt andet
din forvirring omkring, hvordan du navigerer i livet. Du
tvivler måske på, om du overhovedet har energien til at
klare dit liv, som du har gjort tidligere. Sandheden er, at
opløsningsfasen drives af din sjæls ønske om at udtrykke sit
fulde potentiale - dine medfødte gaver, talenter og formål.

Et andet typisk tegn på, at du er i opløsningsfasen, er
mangel på energi til at holde dit liv sammen, uafhængigt af
dit arbejde eller din karriere. Du oplever en uforklarlig
følelsesmæssig usikkerhed, du græder mere, har begrænset
motivation til at starte ethvert nyt projekt og har lyst til at
bruge mere tid alene. 

Ydre tegn på, at du er opløsningsfasen, kan f.eks. være
skelsættende livsbegivenheder som en forælders død eller
skilsmisse. Overvældende sundhedsudfordringer. En
karrierekrise, eller måske en kombination af disse
begivenheder.

Denne fase kan være særligt udfordrende, da dele af din
identitet og dit gamle liv synes at falde fra hinanden. Det
kan helt sikkert føles som en krise, men det er blot din sjæl,
der skriger på din opmærksomhed.

Nøglen til at komme igennem dette trin er at være venlig
og blid over for dig selv, prioritere selvpleje, skære ned på
dine forpligtelser og få støtte fra en coach, terapeut eller
sundhedsperson, der forstår denne proces.

DE 4 FASER |   6 februar 2021



DE 4 FASER |   7 februar 2021

SPIRINGEN
FASE 2

Den anden fase handler om at vække dit nye
liv. Ofte inden opløsningsfasen er helt
afsluttet, begynder den anden fase af din
transformation. Du vil begynde at mærke en
gnist af energi til at opbygge et nyt liv. 

Den spirende fase er præget af en voksende
entusiasme og nysgerrighed på at udforske
gamle drømme eller nye muligheder. Du
begynder at huske uopfyldte drømme eller
oplever en voksende lidenskab for et nyt
projekt. Mange kaster sig ud i kreative eller
livsændrende projekter.

I denne fase kan du kan føle dig lidt sårbar og
usikker og være meget påvirkelig af, hvad
andre siger til og om dig. Men husk på, at hvis
dine projekter bringer dig varme og glæde, så
er det sandt for dig - uafhængigt af hvad
andre siger, synes eller tænker.

Du vil i denne fase opleve en spænding, du
længe ikke har haft i dit liv. Energien vil være
til stede, og du vil føle dig on-top-of-the-
world i forhold til tidligere tiders
energidræning. Ja, du vil måske endda i
perioder føle dig helt beruset af livet og af de
ting, du gør.

Nøglen til at navigere på dette stadium er at
udforske dine inspirationer uden forpligtelse.
Prøv nye projekter, tag kurser, som du er
interesseret i, tag på udflugter, der begejstrer
dig, udforsk nye forhold - både venskabelige
og seksuelle. Husk at spille livets spil, og
omfavn de muligheder, du får givet. Lad dig
blive inspireret.

Vigtigt!!! Dette er ikke tiden til at indgå i
alvorlige forpligtelser - det være sig nye
forhold, uddannelser osv. Det er tiden til
udforskning. Forpligtelse kommer senere.
 



Fase 3
O P B L O M S T R I N G E N

Nøglen til at gennemføre denne fase er at
tage tid ud af dit liv for at få et større
perspektiv. At tage en tur til et sted, hvor du
føler, at du kan holde pause. At se verden
med nye øjne og reflektere er en fantastisk
måde at understøtte skabelsen af dit nye liv.

Mens du er på din rejse, er det vigtigt at reflektere
over helheden i dit liv og gøre status over de
erfaringer, du har fået fra de tidligere faser.

Du vil nu genkende mulighederne for at skabe et mere
tilfredsstillende liv og begynde at skabe en vision om,
hvad dit liv kunne indeholde fremadrettet. Du tænker
mere og mere i, at dit liv skal være meningsfyldt og
have et formål.

Men hvis du afslutter din transformation for tidligt og
springer over denne ekspanderende og
opblomstrende fase, vil du begrænse dine muligheder
for at skabe et mere meningsfuldt og glædeligt liv

in mulighed for at glæde din sjæl vil blive hæmmet,
hvis du springer hurtigt og uopvågnet fremad og
videre i livet. Refleksionen, det at mærke dig selv, din
sjæl og essens, er vitale ting, som gør, at du bliver et
helt og glad menneske igen.

Desværre glemmer alt for mange vigtigheden af
denne fase. Vigtigheden af at tage tid til dig selv og
reflektere. Det resulterer i kontinuerligt spring fra
mulighed til mulighed på jagt efter lykken. De vil
opleve aldrig at opfylde sjælens ønsker. 

lighed til mulighed på jagt efter den lykken. De vil
opleve aldrig opnå den opfyldelse sjælens ønsker.
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MANIFESTATION
FASE 4

Den sidste fase af den indre overgangsproces
er at bringe den vision, du har skabt under
den opblomstrende fase, til virkelighed -
hvilket manifesterer dit nye, lykkeligere liv.

Endelig, efter de tilsyneladende uendelige
måneder, måske endda år, med ventetid, føler
du nu, at du kan kigge fremad. Du har
forkastet det, du ikke længere har brug for.
Dine nye værdier, ønsker og væren begynder
at vise vejen til, hvordan du kan manifestere
visionen om dit nye liv.

Du oplever mere og mere klarhed om din
retning i livet – hvad du vil og ikke vil bruge
din tid og energi på. Du oplever mere klarhed
omkring karriere og forhold, og du er mere
skarp på, hvordan kan handle for at komme på
rette vej.

Din energi og spænding til at deltage i et ydre
liv vender tilbage, og du føler dig motiveret til
at genoprette forbindelse til dem, som du nu
bevidst vælger at have i dit liv. En glød af nyt
liv udstråler fra hele dit væsen. Din naturlige
skønhed og kvindelighed er kommet tilbage.
Du føler dig stærk og modig. Du er glad og har
overskud.

Alt dette forudsætter selvfølgelig, at du er helt
afklaret på, hvem du er, og hvad du vil. Og så
at du måske også har en lillebitte smule
tålmodighed og tillid til, at tingene nok skal
komme til dig.

På den anden side, hvis du har fuld tiltro til,
at alt kommer til dig, så sker det også
hurtigere og bedre, end du har turdet tro på.

Det er ikke altid er let at bevæge sig igennem
midtlivskrisen og henimod at skabe et mere
tilfredsstillende og autentisk liv. Et liv, der
gør din sjæl glad. Derfor kan man i perioder
have brug for støtte og vejledning. Derfor er
det vigtigt, at du hele tiden omgiver dig med
mennesker, der løfter dig. Der støtter dig. Der
kan se din storhed.

Igennem alle faserne kan du med fordel have
din “stamme”, du er sammen med og læner dig
op ad. Du kan også finde en erfaren og god
coach, der forstår, hvad du går igennem, som
kan støtte dig. Du kan også bruge dine
veninder, der har gennemgået disse processer.
Det eneste, du ikke skal, er at gå turen alene
og føle dig dum, dårlig og uduelig.



GRATIS COACHING?
Har du fået blod på tanden til at få et

bedste ud af din midtliv - eller ønsker du

blot ikke komme i dyb krise?

Jeg tilbyder dig en 45 min. gratis session
hvor vi undersøger om hvilke muligheder du har for at

komme videre
 

Typiske emner er:

- At finde din balancen mellem arbejdsliv, familieliv og eget liv

- Ændringer i dine relationer eller din familien

- At du finder dig selv igen

 

Bestil tid her:

 
www .jesperstrange .dk 

DET JEG GØR BEDST

Jeg hjælper kvinder

midt i livet med at

finde dem selv og

deres livsglæde ,  så de

selv kan skabe et

meningsfyldt og

fortryllende liv .

MIN BAGGRUND

I over 20 år som life

coach har jeg hjulpet

mennesker med at

finde dem selv .  Finde

passionen og

meningen med deres

liv .  Og derved stråle

som en diamant .


