
Ein kan seie kva ein vil om tradisjonen 
med nyttårsforsetta, men det er inga tvil 
om at dei er ei synleggjering av dette 
ønsket vi har om å bli ei betre utgåve av 
oss sjølv. Tynnare, finare, rausare, spre-
kare, flinkare, snillare. 

Det er typisk norsk å vere best. Noreg er eit av dei 
absolutt beste landa å bu i. Vi har alle mulegheiter 
for å lukkast. Vi må sikte høgt. Prosjekt Perfekt 
heitte ein programserie som gjekk på NRK i fjor 

haust. Ida Fladen, ein ung journalist, skulle følgje alle råda 
i vekeblada som lova henne at berre du gjer slik og sånn, så 
vert du lukkeleg, så vert du perfekt. 

Ida Fladen gjekk på med krum hals og store dosar sjar-
merande positivitet. Ho la om kosthaldet sitt, åt kjempedyr 
supermat, begynte med trendy trening, gjekk på jobb med 
masaisko, skaffa seg ein katt, fekk hjelp med garderoben av 
to homofile stylistar, stod opp tidleg, la seg tidleg, var snill 
mot farmora si, fann på romantiske ting med kjærasten, 
vaska huset med sitron og eddik, for å nemne noko. 

Lista over dei «gode» råda var lang som eit vondt år og 
kalenderen til Ida vart snart full. Viss ein skal ta knebøy 
medan ein ventar på kaffimaskina på jobben, vere trenings-
narkoman helsefreak, den perfekte vertinna og ha det ski-
nande reint heime til einkvar tid – då blir det fort litt stress, 
for å seie det forsiktig. Prosjekt Perfekt handla om å maksi-
mere potensialet. Det var om å gjere å få mest muleg ut av 
alt. Når programmet var over, var Ida Fladen heilt utsliten. 
Det eg syns var det beste med heile programmet, var at når 
ho oppsummerte fordelar og ulemper, så var det den vesle 
kattepusen ho sette mest pris på med heile prosjektet. Så 
mykje for vekebladsråda som lova gull og grøne skogar.

Ein annan som gir råd til oss som vil ha eit betre liv, er Erik 
Bertrand Larssen. Han har skrive boka «Helvetesuka – 7 
dager som forandrer livet ditt». Larssen har visstnok 
erfaring frå Forsvaret og omtalast som Noregs råaste 
mentaltrenar. Også her gjeld det å yte maksimalt. Å vere 
den beste vi kan vere. For å oppnå dette, må vi altså 
gjennom ei helvetesveke. Belønninga skal visstnok vere ein 

godfølelse av ei anna verd, så snart veka er over og du har 
prestert som forventa. Larssen har visstnok selt titusenvis 
av denne boka. Så eg er ikkje i tvil om at han vandrar rundt 
med ein ganske fantastisk godfølelse sjølv.

Noko eg syns er rart, er at folk ikkje stussar over at det 
visstnok skal vere nødvendig med ei helvetesveke for å 
verte den beste utgåva av seg sjølv. Ja, ein må ofre noko for 
å nå måla sine. Ein kjem ingen veg ved å sitje i sofaen. Kom-
fortsona kan vere ei sovepute. Men ein treng ikkje leve livet 
som om det er ein ekspedisjon til Nordpolen. 

Jakta på perfeksjon kan vere lammande. Vi presterer oss 
i hel.  Negativt stress over tid har dei raraste biverknader. I 
haust begynte det å suse i øyrene mine. Ei slags tinnitus. 
Det kom etter dei høge skuldrene, den stive nakken og ho-
vudpinen. Ei klo mellom skulderblada. Kroppen gir be-
skjed. Først forsiktig, så meir og meir insisterande. Snakk 
om å høyre varselklokkene ringje! 

Eg har alltid vore skeptisk til dei som snakkar i veg om kor 
travle dei er. «Åh, det er så travelt. Eg har det så travelt!!», 
der dei susar forbi deg i butikken, ville i blikket, på jakt etter 
dagens middag før neste post på programmet. Som om all 
denne travelheita er noko utanfor dei sjølv. Som om dei 
ikkje kan gjere noko frå eller til. Og så var eg plutseleg ei slik 
sjølv. Skrekk og gru! Det er så lett å velje. Heile tida meir av 
det som er kjekt. Å seie Ja! Men å velje bort? Seie Nei. Det er 
vi ikkje så flinke til, vi som skal vere så flinke til alt. 

Det vert inga helvetesveke for meg i 2014. Ikkje noko 
Prosjekt Perfekt heller. Sidan i haust har eg reinska litt opp i 
travelheita. Hatt eit «Prosjekt Stress Ned», der eg har sett 
over ingrediensane i kvardagen, gjort opp status, freista å 
sortere det som er kjekt og gir overskot og det som blir for 
mykje. Eg har prioritert. Eg har valt, og eg har valt bort. Det 
handlar om å ta ansvar for sitt eige liv og si eiga helse.

Det susar ikkje i øyrene lenger. Men eg kjenner meg sjølv, 
er det ei lomme av tid, så vil eg gjerne fylle den med noko, 
utnytte potensialet. Maksimere. Eg må halde fokus, så eg 
vel det som gjer godt, og vel vekk det andre. Eg prøver å 
vere rausare med meg sjølv, vere rausare med andre. Ten-
kjer etter kva eg verkeleg vil. Kva som er viktig. Halde fo-
kus på det som betyr noko. Det er ikkje lett, det er ikkje all-
tid gøy, og livet blir absolutt ikkje perfekt, men kanskje det 
kan bli fint likevel.

Når varsel- 
klokkene ringjer
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