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KÆRLIG HEDEN 
- og få mere af den

Elsk dig selv
Det er vigtigt, at du giver kærlighed til 
dig selv og tænker positivt om dig selv. 
Arbejd på at elske dig selv, så vil du have 
nemmere ved at elske andre. 

Desværre elsker masser af mennesker 
ikke sig selv. Flere end vi er klar over 
dyrker endda selvhad og selvafvisning. 
De ville gerne elske sig selv, de føler 
savnet men mener ikke, de er kærlighe
den værdig. Synes ikke, de er gode nok, 
og så straffer de sig selv på den måde. 

Eller det har ligget i hele deres 
opvækst, at de ikke skal tro, de er noget 

(værd), og den følelse kan sidde meget 
dybt. 

Har du det sådan, så skal du vide, at 
det kan laves om. Gamle vanetanker kan 
erstattes med nye. Hele følelsen for dig 
selv kan ændres, så du begynder at holde 
af dig selv og acceptere dig selv med alle 
de sider, du har. Kig ikke tilbage. Kig på 
nu’et. Uanset hvad der er sket i dit liv, 
som du måske mener, du er værd at hade 
for, så smid de kolde tanker ud og tænk 
i stedet: ’sket er sket, men nu skal jeg 
videre’. Og gør så det, fra nu af, som du 
føler, er rigtigt for dig og som gør dig glad.

Er der for lidt kærlighed 
i dit liv? Føler du ikke, at 
nogen elsker dig, sådan 
rigtigt? Så glæd dig, for du 
kan, lige fra dette øjeblik, 
vende det hele og selv 
skabe masser af kærlig-
hed. Kærlighed at give, og 
kærlighed at få. Hvordan 
det? Læs videre …

”Det er vigtigt, at du giver 
kærlighed til dig selv og tænker 

positivt om dig selv”

Kærlighed skal trænes. Prøv at komme 
i tanker om den flere gange om dagen. 
Sig til dig selv, at du er kærligheden værd. 
Kærlighed skal dyrkes, vises, leves og 
holdes fast, tages ind og mærkes. Så 
bliver der mere af den. Se dig selv i spejlet 
og sig: ”Jeg elsker dig.” Efterhånden vil 
du tro på det. 

Når du bevidst begynder at dyrke kær
ligheden til dig selv, vil du mærke den 
som noget levende. Som en lille glad, 
summende bi, der altid er i arbejde. 

Når du på den måde udstråler kærlig
hed, vil du få den fra andre, også. Andre 
vil se, at du har kærlige og positive fø
lelser, og de vil blive smittet med dem, 
tiltrukket, og få mere liv i deres egen 
kærlighed. Kærligheden er som et spejl: 
Det, du stiller foran spejlet, vises også 
fra spejlet. Der skabes en vekselvirkning, 
når man kalder på kraften i kærligheden, 
som slet ikke kan stoppe igen. 

Med kærlighed som basis for alt hvad 
du foretager dig, i dit eget liv og sammen 
med andre, vil alt godt åbne sig for dig. 
Og der vil vise sig spændende muligheder 
og gode resultater. 

Få kærligheden frem
Vi er kærlighedssøgende. Kærligheds
hungrende. Kærlighed er selve grundla

get for livet. Små børn og dyreunger dør, 
hvis de ikke får kærlighed. Det gør voksne 
også. Måske ikke bogstaveligt, men noget 
indeni bliver kraftigt udhungret uden 
kærlighed. Livsglæden vil skrumpe ind 
hos dem, der ikke mærker kærligheden.

”Vi er kærlighedssøgende. 
Kærlighedshungrende. 

Kærlighed er selve grundlaget 
for livet”

”Jeg har ingen kærlighed i mit liv,” siger 
nogen. ”Ingen elsker mig, sådan rigtigt! 
Det påvirker mit liv meget negativt, gør 
mig kold og trist og indesluttet.”
Ja, sådan kan enhver af os føle det. At vi 
ikke har kærligheden i vores liv. 

Men hvad så? Var det så slut på det 
gode liv, vi drømte om? Er den tilstand 
noget, vi bare må acceptere, da det jo 
handler om noget, vi ønsker fra andre? 
Og som vi vel ikke selv kan gøre noget 
ved …?

Fakta er, at du altid har kærligheden i 
dit liv. Kærligheden forsvinder aldrig. Den 
er der konstant, inde i dig selv. Måske 
gemt. Kølet ned. Men ikke væk.

Mange tror, at vi først skal fyldes op af 
kærlighed for at kunne give den videre. 
Men underskud er ingen undskyldning 
for ikke at give kærlighed. Prøv at vende 
det en omgang og se det fra en anden 
vinkel, end at låse dig fast i en trist 

følelse. Bestem i stedet, at følelsen af 
kærlighedsmangel ikke skal få magten 
over dig. 

Får du ikke kærlighed, så vælg, at du vil 
give kærlighed. Fortæl dig selv, at du selv 
kan skabe og udvikle mere kærlighed. 
Fordi du har et kærlighedslager liggende 
i dig. Vend tankerne og sig til dig selv, 
enten højt med ord, eller blot i tankerne:

’Okay, jeg får ikke nogen kærlighed lige 
nu. Hvad kan jeg gøre ved det? Jo, hvis 
jeg har bestemt, at det er MIG, der er 
styrmand på mit skib, lederen i mit eget 
liv, MIG, der bestemmer over mit humør 
og mine følelser  er jeg nødt til selv at 
gøre noget aktivt ved det, der gør mig ked 
af det eller trækker mig ned  i stedet for 
bare at vente på, at andre skal gøre det, 
eller at tilfældet klarer det. Derfor tager 
jeg nu en fast bestemmelse om, at tanker 
om minuskærlighed ikke får lov at gøre 
mig opgivende. Tværtimod. 

”Fakta er, at du altid har 
kærligheden i dit liv. 

Kærligheden forsvinder aldrig”

Den minusfølelse jeg har lige nu, vender 
jeg til power. Styrke. Jeg transformerer 
den følelse så den, i stedet for at gøre 
mig ulykkelig, bliver noget der fylder 
mig med energi og lyst til at give. Jeg 
bestemmer, at den skal skabe gnist i mig 
og få mig til at gå i aktion. Nu vil jeg 
fokusere på mit minus som et kraftfuldt 
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det, du læser her. Gør forsøget og oplev 
det selv. 

”Alle uhyrlighederne, krig, vrede, 
ondskab, er opstået på grund af 

manglende kærlighed”

Med kærligheden på fuldt blus vil du se, 
hvordan det, du før anså for at være svært 
eller umuligt, nu bliver langt lettere at 
opnå. Kærligheden åbner døre. Det, du 
ønsker, kommer væltende ind i dit liv i 
overmål, fordi din kærlighed og dine 
positive jegkan tanker er den stærkeste 
kraft i verden. 

Kærligheden er så overdådig, så fyldt 
med energi, så skabende, men den er 
desværre også ret undervurderet. 

”Udstrål kærlighed, og du kan 
ikke undgå, at det vil ændre hele 

din måde at mærke livet på” 

Vi snakker om kærlighed. Sange og film 
handler om kærlighed. Tror vi. Fordi vi 
går rundt med en bestemt forestilling 
om, hvad kærlighed er. Mange tror, at 
når man snakker om kærlighed, handler 
det om kærlighed mellem to. Om parfor
hold. Men det er kun en meget lille del 
af kærligheden. Kærligheden er langt 

større og kan fylde alt i vores liv. Kærlig
heden til dig selv, til det liv du har fået, 
de muligheder du kan bruge. Til andre 
mennesker, dyr, naturen, til alt, simpelt
hen. 

Hvis alle viste kærlighed var der ingen 
krige. Vælger du at praktisere kærlighed, 
vil du altid gøre, hvad der er bedst for 
både dig selv og alle andre. Og andre, der 
også vælger at være kærlige, vil gøre hvad 
der er bedst for dig. Det er slangen, der 
bider sig selv i halen, men sikke et bid! 
Sikke en forandring, internt og globalt. 

Ønsketænkning? Måske nok i det 
globale omfang – i hvert fald lige nu. 
Men folk flest vil efterhånden opdage, 
at det er lige præcis det, alt handler om. 
Noget så enkelt som at give kærlighed. At 
sende kærlige tanker til hvem som helst, 
hvor som helst. 

Der findes intet større. Når du viser 
kærlighed, formerer du den. Og kærlig
heden tiltrækker samme slags som en 
magnet. Med kærlighed vil livet lykkes! 
Så enkelt – så stort. 

Artiklen er bygget over bogen 
”TÆNK DET – SKAB DET” af 
Irma Lauridsen. Mere om bogen og 
forfatteren på www.irmalauridsen.dk 
og www.irmalauridsen.com

Irma Lauridsen har skrevet 
mange bøger for både børn, 
unge og voksne. Gennem 
mange år har hun være 
brevkasseredaktør på en del 
af landets aviser, og har haft 
en brevkasse på Danmarks 
Radio i en ugentlig direkte 
udsendelse og lavet brevkas-
se-udsendelser på tv. 

Sideløbende med forfatter-
skabet holder Irma Lauridsen 
foredrag over hele landet i 
alle slags forsamlinger - om 
visualisering. Om at bruge 
tankens kraft til at gøre sig 
selv raskere, smukkere og 
mere glad. At finde frem til 
sine egne ønsker og livsmål 
og leve det ud. 

Læs mere på 
www.irmalauridsen.com

Irma Lauridsen
potentiale, forandre det til plus, og der
efter dele ud af det. De tanker skal drive 
mig til handling!’

Der er nemlig masser af kraft i sådan et 
minus. Væn dig til den tanke, og vend så 
hele minussituationen til videre at tænke: 

’Nu skal der arbejdes! Jeg går ind bag 
ved stakkelsmig følelsen og henter noget 
godt frem fra mit indre jeg. Noget af den 
kærlighed, der grundlæggende ligger i 
mig og som har hobet sig op. Fra nu af 
skal det ikke gøre nogen forskel, om jeg 
får kærlighed lige her og nu. For jeg er 
selv fyldt med kærlighed. Den ligger i min 
indre kerne og forsvinder ikke, uanset 
hvad andre viser mig. Kærligheden i mig 
er min rigdom. Jeg kan give af den, så 
meget jeg vil. Der bliver mere af den, jo 
mere jeg giver, og det er mig selv, der 
skaber mere.

Det er fra dette øjeblik min faste beslut
ning, også i andre henseender, at mangles 
der noget, skabes det af mig.’ 

Og så bare frem med gåpå modet og 
den positive stædighed. 

Lev kærligheden
Intet er mere kraftfuldt end at vise og 
udstråle kærlighed. Når du lever kærlig
heden og er ødsel med den, er du den 
største læremester. 

Vælg at vise kærlighed, og du vil opløse 
det kolde og negative både i dig selv og 
andre, så dem, der er sammen med dig, 
også kan begynde at dyrke og opleve 
kærligheden i alle dens former. Send din 
kærlighedsfølelse og dine kærligheds
handlinger vidt omkring, giv kærlighed 
alle steder, og den vil brede sig og vokse. 

”Intet er mere kraftfuld end at 
vise og udstråle kærlighed”

Kærligheden er den største gave, vi no
gensinde kan give til verden. Og til os 
selv. Den kulde, vi ser så meget af rundt 
omkring, er vokset frem af mangel på 
kærlighed. Alle uhyrlighederne, krig, 
vrede, ondskab, er opstået på grund af 
manglende kærlighed. Men enhver af os 
kan lægge et helende plaster på, i form 
af kærlighed. 

Husk, at kærligheden altid bor i dig, 
den skal bare frigøres! Vis, at du be
stemmer, det gør tilfældige tanker eller 
indlærte meninger om kærligheden ikke. 
Følelsen: ’Hvis du giver mig kærlighed, 
kan du også få kærlighed af mig, ellers 
ikke’ – er dræbende!

Bestem, at du vil begynde at give 
kærlighed til alt og alle, uanset hvem og 

hvordan de er. Og væn dig så til gavmildt 
at være åben, smilende, omfavnende, at 
tale venligt og varmt til andre. 
Er det svært i begyndelsen, så start bare 
sådan lidt pr. automatik. Der går ikke 
lang tid før du mærker, at hjertet følger 
med, og at du virkelig føler det sådan.

Udstrål kærlighed, og du kan ikke undgå, 
at det vil ændre hele din måde at mærke 
dit liv på. Kærlighed er alt! Når den lever, 
forandrer den det negative og får magien 
og livslysten frem. Kærlighed kan gives 
gavmildt ud, enten du er økonomisk fattig 
eller velhavende, om du er ulykkelig eller 
glad. Det er så enkelt som en bestem
melse, du tager. 

Vær først med kærligheden
Kom først med kærligheden! Konkurrer 
med dig selv om at gøre det bedre dag 
for dag. Gør selv det, du ønsker andre 
skal gøre for dig, og du vil se, at kærlighed 
formerer sig som sandskorn i en ørken
storm. Vær den, der starter alt kærligt, 
og alt kærligt vil, som en boomerang, 
vende tilbage og ramme dig lige i nakken, 
og dit liv vil ændres til det bedre. Det vil 
andres også. Dem, der møder dig, ser 
dig, hører dig og dine kærlige ord. Nej, 
du behøver overhovedet ikke at tro på 
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