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Velkommen
...til denne fantastiske e-bog. E-bogen er for dig, der er kvinde og mellem 40-60 år.
Det, der betegnes som midtlivet. Denne e-bog vil give dig nogle praktiske tips og råd
til, hvordan du kan gøre din hverdag til en fest.

For nogle kvinder handler midtlivet om overgangsalder og hormonelle forandringer. Og
det er det også. Søger du den viden i denne bog, vil du blive dybt skuffet, for der findes
intet af denne slags her.

Til gengæld vil du finde nogle metoder og tips til, hvordan du kan genfinde din indre
power. Hvordan du kan genskabe en kontakt til dig selv - og til alt det, du havde glemt,
du også er. 
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Indtrodukt ion
I vores optik er midtlivet genvejen til at
genskabe det, som vi glemte at gøre,
da vi var yngre. Måske fordi vi
pludselig blev ramt af livet. Vi skulle
have en uddannelse, gøre karriere,
finde en livsledsager, få børn, købe
hus. Og hen ad vejen skete der bare
det, som nogle gange sker, vil
glemmer at vores drømme. De bliver
simpelthen ædt op af hverdagens
gøremål, og vi begynder at
tilsidesætte vores egne drømme og
behov for at få enderne til at nå
sammen.

Men nu har du et valg. Du kan gøre
noget andet. Børnene behøver dig ikke
i samme udstrækning som tidligere.
Økonomien er stabil. Huset og basen
er også stabil. Ægteskabet er måske
også stabilt (hvis du da ikke er blevet
skilt hen ad vejen). Der er ro på det
hele.

Så NU kan du genoptage dine drømme
eller se på de nye drømme, du har for
fremtiden.Tiden nu er din tid. Nu kan
du gøre ting for dig selv, der gør dig
glad. Du kan starte din fest - enten
alene, eller sammen med andre
kvinder.



Midtl ivsfesten
Midtlivsfesten er et fællesskab for
kvinder midt i livet, der vil skabe sig et
liv med mere livsglæde, mening og
power. 

Vi er fællesskab, hvor samhørighed og
nærhed er kodeordene. Vi har fokus på
at lave spændende og inspirerende
live events, hvor vi mødes omkring et
emne samt et glas rosé. Vi mødes
selvfølgelig også online, når vi savner
hinanden for meget. 

Desuden er Midtlivsfesten din
mulighed for at vokse og blive mere
dig. Igennem online kurser vil du kunne
udforske nye sider af dig selv. Vi
arbejder med begrebet empowerment.
Empowerment er i vores optik en
metode til at løfte dig og vise dig, at
du er ikke forkert - ja, at du rent faktisk
indeholder meget mere, end du måske
umiddelbart tror. Empowerment er 

Empowerment er opbyggende,
fremadrettet og skabende. Det
betyder, at vi ikke dvæler ved din
fortid eller ved de kriser og svigt, du
har oplevet. I stedet har vi fokus på at
finde ind til alle dine faktiske
ressourcer, som ren faktisk har fået dig
videre i livet og fået dig til der, hvor du
er i dag. Empowerment handler også
om at se dig. Se hele dig. Se ind bag
den historie, du har tappet ind i, og se
dit fulde potentiale. Empowerment
handler om at gøre livet til en fest. En
midtlivsfest. 

Midtlivsfesten er skabt ud fra Jesper
Stranges ønske om at vise kvinder,
hvor fantastiske, givende, skønne,
skabende, vidunderlige, sexede og
helt igennem fantastiske væsener de
er. Jespers filosofi er, at livet er en fest
- bevares, nogle gange er der ikke så
meget gang i festen som andre gange,
men hvis vi vælger, at livet er en fest,
så bliver det. Livet skal være let og
fyldt med glæde og magi. 

Og hvem er bedst til at vise dette…?
Det er kvinder. For de er det i sig selv…
Få gange glemmer de det bare. 



GØR NOGET,
DER GØR DIG

GLAD
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Glæde er sådan en sjov størrelse. Alle
søger den, men få ved, hvad den er.
Ofte forveksler vi glæde med lykke.
Men det er slet ikke det samme. Lykke
er en kortvarig tilstand, som opstår
oftest af ting udenfor os, f.eks. når vi
får en ny bil, et nyt stykke tøj eller
noget vildt lækkert mad.

Glæder er mere en tilstand, som vi er i
statisk. Glæde kan ikke gradbøjes, det
er noget, der er der hele tiden - lidt
ligesom kærlighed. Udefinerbar, men
dog er vi fuldt ud klar over, hvordan
det føles.



At have glæde i ens liv er et valg. Et
valgt om, at sådan skal det være.
Det lyder meget banalt og måske
også utopisk, men ikke desto
mindre er det sådan, det er.

Hver morgen starter jeg dagen med
at stille mig selv et spørgsmål:
“Gad vide hvilke spændende ting,
der skal ske i dag?”, eller jeg siger:
“Kære Univers, vis mig noget noget
smukt i dag”.

Disse ting er med til at gøre, at hele
min tankegang bliver tunet ind på at
se og have fokus på de gode og
smukke ting, livet har tilbyde os -
alt det, som vi ofte glemmer at se
på, fordi vi ser på det, som vi altid
ser på.
Og den gamle læresætning om, at
du får det, du altid har fået, hvis du
gør, det du altid har gjort, den
holder big time her.

Så hvad gør dig glad? Hvad bringer
glæden og smilet frem for dig i din
hverdag? Lav eventuelt en liste
over ti ting, der gør dig glad.



HVAD ER
VIGTIGT FOR
DIG?
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Da jeg var 29 år, kan jeg huske, at en spurgte mig om; hvad er egentlig vigtigt for
dig, Jesper? Jeg husker også, at jeg blev helt paf og perpleks, og jeg vidste ikke,
hvad jeg skulle svare. Igennem en spændende samtale nåede vi i fællesskab frem

til, hvad der var vigtigt for mig. 
 



Det, som var spændende i den leg,
var, at jeg lige pludselig havde et
navigationsværktøj, et kompas, at
styre ud fra. Når vi netop kender
vores værdier, så kan vi italesætte,
hvad der fungerer for os, og hvad
der ikke fungerer, og så kan vi
lettere ændre på det, fordi vi har
fået en vis bevidsthed om, hvad der
fungerer og ikke fungerer.

Dengang var det virkelig en eye-
opener for mig. Jeg opdagede,
hvordan jeg havde levet et liv på
andres værdier og præmisser, og at
jeg rent faktisk slet ikke levede et
liv, som var mit. Jeg husker tydeligt,
at jeg var i let chok og måtte i gang
med det store oprydningsarbejde.

Igen for knap et år tids siden satte
jeg mig ned og fik set på de
værdier, jeg havde fundet dengang,
om de stadig var aktuelle. Og det
var de ikke helt. Nogle skulle
skiftes ud, andre omformuleres.
Vores værdier skifter hele livet,
fordi du også forandrer dig.
Igennem de sidste 20 år havde jeg
fået en masse nye inputs og var
derfor ikke den samme, som da jeg
var 29 år. Nu tænker jeg anderledes
end dengang. Jeg ved andre ting
om mig selv. Jeg har set mere af
verden.



Find fem oplevelser fra dit liv. Afspil dem for dit indre blik.
Skriv fem ting ned til hver oplevelse, som har gjort størst indtryk. Hvilke
følelser gav oplevelsen dig?
Når du kigger ned over din liste af nu 25 ord og følelser, er der så
sammenfald? Kan du koge dem ind til f.eks. fem ting, som er vigtige for
dig?

Hvis du vil blive klar over, hvilke værdier du har, kan du lave denne øvelse:
 

1.
2.

3.

Og så kan du stille dig selv dette spørgsmål: “Lever jeg mine værdier ud hver
eneste dag?” Hvis svaret er nej, kan du lave en ny liste over, hvad du så kan
gøre for at leve dem ud.

Dine værdier er fundamentet for alt i dit liv. For du at trives. For du er glad.
For at du gør det, der er rigtige for dig. 

 



Oplevelse 1

Oplevelse 2



Oplevelse 3

Oplevelse 4



Oplevelse 5

Mine  5 vigtigste værdier



GØR DINE DRØMME
TIL VIRKELIGHED
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Du er et sted i livet nu, hvor alle
mulighederne ligger åbne foran dig.
Der er kun en eneste ting, der stopper
dig i at gøre alt det, som du gerne vil…
Nemlig dig selv, og især dine tanker
om, hvad du kan ikke kan.

Men nu fortæller dig jeg, at du kan
langt mere end det, som du selv tror.
Du er meget mere modig, end du selv
tror. Du er meget mere stærk, end du
selv tror.

Nogle gange skal vi også bare gøre
det, som føles godt og rigtigt for os,
uden at tænke for meget over det.
Uden at analysere det for meget.

For en del år siden solgte jeg alt, hvad
jeg ejede, og flyttede til Kreta. Uden
planer for hvad der skulle ske. Uden
nogen plan for hvad jeg ville, eller hvor
lang tid jeg ville være der. Jeg havde
et sted, jeg kunne sove de første tre
nætter, og derfra vidste jeg ingenting. 



Alt dette kom i stand ved en tanke, jeg
fik, og fire måneder senere var alt, jeg
havde, solgt, og jeg sad på flyet til
Kreta.

Jeg boede der knap fire måneder, og
det var så godt for min sjæl at gøre
dette. Og nej, det kostede ikke en
formue… Faktisk kostede det langt
mindre, end jeg turde tro på.

Så hvad drømmer du om? Hvilke
drømme drømmer du om at tage action
på? Og hvad er det egentlig, der
stopper dig i det?

Ret ofte er det, der stopper os,
forestillingen om, hvad der kunne ske
af forfærdelige ting. Alle vores
katastrofetanker sætter en stopper for
det. Men ofte er det sådan, at hvis vi
sætter os ned, tænker tingene virkelig
igennem, ser på mulighederne, der
ligger; så kan stort set alt lade sig gøre
- især når vi vælger, at det er det, som
vi skal gøre. 
Start med at se muligheder frem for
begrænsninger. Blot det ændrer dit
perspektiv på, hvad du også kan gøre
med dit liv.

At sætte sig mål for fremtiden er altid
en god ting. Mål har den fordel, at de
er skrevet ned. Når de er skrevet ned,
er det lidt som om de får liv. Og
ganske af sig selv begynder de at
manifestere sig. Selvfølgelig skal du
gøre noget for at nå de dine mål - at
sidde på hænderne får dig ingen
vegne, men blot det at se dem på skrift
gør, at dit sind finder løsninger og
handlinger.

Lav en liste om de fem drømme, du
allermest vil have først ud i livet. Sæt
en dato eller årstal på, hvordan du vil
det, og stil så dette spørgsmål: “Hvad
vil det kræve, for at jeg kan nå dette?”
og “Hvilke tre ting kan jeg gøre i dag
for at nå mit mål?”

Skriv dine mål ned. Dekorer arket med
flotte tegninger, billeder og farver -
gør det attraktivt, og hæng det så op
et sted, hvor du ser det hver eneste
dag. 

Og gør så det, der skal gøres, for at du
lever dine drømme ud. Now is the
time!!!
 



KEND DIT KALD
OG LEV DET

UD
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Hvad du er god til
Hvad du elsker at lave
Hvad verden har brug for
Hvad du kan blive betalt for

Ifølge en gammel japansk filosof, der
hedder Ikigai, handler Det Gode Liv
om at have en god balance imellem:

Imellem disse fire områder ligger der
så hhv. vores passion, mission, erhverv
og kald.

Kald i denne henseende er ikke dit
religiøse kald, men mere meningen
med, at du er til. 
Har du nogensinde stillet dig selv dette
spørgsmål, om der dog ikke er mere til
livet end det, som er? Underforstået,
om der ikke er mere til livet end bare
at gå på arbejde fra 8-16, betale
regninger, lave mad, se TV, sove og så
starte forfra igen dagen efter. 



Det er sådan, langt de fleste
menneske lever deres liv. Og det er
helt OK, hvis du har det OK med det.
Men for dig, der ikke har det OK med
det, kan det være et helvede at
komme igennem hverdagen på den
måde. Det kan være så svært, at vi
blive syge, deprimerede, kede af det
og livstrætte. 

Så for at opretholde en sund balance i
vores liv, er det vigtigt at vi får
defineret, hvad pokker meningen med
vores liv er. 

Ja, ja, jeg ved godt, at det er det
største spørgsmål af alle, jeg beder dig
om at forholde dig til, men ikke desto
mindre vil dit liv blive meget mere sjovt
og let, når du har defineret, hvad
meningen med livet er for dig.

Hvad elskede du at lave som barn?
Hvad er det mest givende, du
nogensinde har gjort for et andet
menneske?
Hvilket tidspunkt i livet har været
mest hårdt og hvorfor?
Hvis du skulle dø i dag, hvad vil du
så gerne huskes for?

Der findes et hav af metoder til at finde
ens mening, men her skal du få en kort
og præcis metode, som du kan starte
ud med. Den består af fire spørgsmål,
som du kan reflektere over de næste
par dage og måske skrive nogle noter
om.

Du kan med fordel tage noter omkring
dine tanker... Det er ikke en quick-fix
opgave, som kan og skal besvares
hurtigt… Den lægger op til dyb
refleksion, og det tager tid.



ELSK DIG
SELV
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Hvor meget af det, du gør i løbet af en
dag, gør du blot for glæde, og fordi du
elsker dig selv? Vi lader lige
spørgsmålet stå lidt… Hvor meget? 5
%, 10 %, 15 %, 20 % … 55 %, 75 % eller
100 %

Det handler ikke om at være egoistisk,
slet ikke, det handler om, at du er glad
for dig selv og ærer dig selv for den og
det, du er. Langt de fleste menneske
ligger og roder omkring 10 % af det, de
gør i løbet af en dag, er selvkærligt.

Det betyder, at 90 % af det, de gør,
gør de for andres skyld!

Det er godt nok meget, tænker du
måske. Men ikke desto mindre er det
sandheden - så kan det godt være,
den for nogle hedder 15 % eller 20 %.

Lad mig give dig et par eksempler fra
min egen verden, hvor jeg tidligere
gjorde noget, som ikke var gjort ud fra
kærlighed til mig selv.



F.eks. havde jeg et job, som var OK.
Det betalte min regninger, og jeg
hadede det heller ikke, men rigtig glad
var jeg aldrig for det. Jeg havde det,
fordi sådan noget gør man. Jeg kørte i
en bil, som ikke bragte mig glæde,
andet end at den fik mig fra A til B…
Men ingen glæde. Jeg spiste en masse
skodmad, altså mad som ikke var
særlig kærligt for min krop (som jo er
en stor del af mig). Jeg dyrkede
motion, som stressede min krop. Jeg
sørgede ikke for at finde ro og hvile,
når jeg havde brug for det. Jeg
overhørte alle de signaler, kroppen
sendte til mig, og jeg endte med at
blive meget syg. Jeg brugte noget af
min fritid sammen med mennesker,
som ikke berigede eller løftede mig.
Jeg boede et sted, som var OK, men
hvor jeg dybest set ikke var glad for at
bo.

Alle disse ting, og mange flere, er
typiske uselvkærlige ting, vi gør. Jeg er
ikke den eneste, der gør eller gjort
disse ting. Vi tænker dem bare ikke
som ukærlige. Vi tænker dem måske
som upraktiske, trælse eller noget, vi
ikke gider. 

Men alt, hvad der IKKE beriger dig, er
ukærligt. Alt, hvad der IKKE gør dig
glad og løfter din energi, er ukærligt.

Og så ved jeg gjort, der sidder en
masse mennesker og siger, jamen der
er bare ting, som man skal gøre for at
kunne overleve. Mit svar til dem er: Er
der? Og hvad nu, hvis det ikke er
sådan?



Når du elsker dig selv, så er du tro
mod dig selv, dine værdier, dine
holdninger, din integritet, din moral og
etik, dine følelser og fornemmelser…
Dit hjerte.

Jeg plæderer ikke for, at du skal være
100 % selvkærlig. Det er jeg ikke!...
Endnu. Men hvis du nu hver eneste
dag lige kunne smide 0,5 eller 1 %
mere oveni selvkærligheds-hatten, så
gør du det godt.

Og stop så med at gøre dig selv
forkert. Og snakke grimt om dig selv.
Snakke grimt til dig selv. Husk på, du
er ren kærlighed - ikke andet. Så elsk
det, du er, og det, du ser. Og vid, at
dette er en proces, som tager tid.  



EPILOG
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Nu er du godt igennem e-bogen.
Følger du disse fem trin eller metoder,
så vil du opleve med tiden, at dit liv
bliver meget sjovere… Og måske
endda også lettere. Det bliver med
garanti lettere at være dig
fremadrettet.

Gør tingene i den rækkefølge, der
fungerer for dig, og tag den tid, der
skal til for at implementere
forandringerne i dit liv. Intet skal gøres
over night. Dette er ikke et quick fix,
men en måde hvorpå du kan få et langt
og lykkeligt liv, hvis du vælger det.

Jeg håber inderligt at se dig til nogle af
vores live-event aftener rundt om i
landet, hvor vi typisk dykker dybere
ned i emner, der handler om at gøre
midtlivet til en fest. Emner der handler
om at gøre dig til mere dig.

Ved blot at downloade denne denne e-
bog, som, vi håber på, har givet dig
modet og muligheden til at gøre dit liv
til en fest, er du også blevet medlem af
vores fællesskab. Du kan læse mere
om medlemskabet, som er gratis, på
www.midtlivsfesten.dk samt hvilke
fordele det giver. 

http://www.midtlivsfesten.dk/
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