
Jeg føler det som om jeg er nødt til ha 
suksess – på alle områder. Det virker 
som foreldrene mine desperat ønsker 
det. Men hva er ”suksess”?

-Sam, 15, Palm Springs, California

Du har stilt århundrets spørsmål og bare 
du kan svare på det Sam. Det er i seg 
selv en viktig åpenbaring. Bare du kan 
svare på det spørsmålet Sam. Så ikke la 
andre svare på det for deg. 

Mye av din verden fungerer innenfor 
det som på det engelske språket ville bli 
kalt ”3 P’er system”, der det er enighet 
om at de største måleenhetene på 
suksess er Produktivitet, Popularitet og 
eiendeler (Possessions).

I dette systemet vinner den personen 
som gjør mest, har flest mennesker som 
ser opp til seg og eier de fleste tingene. 
Du har hørt vitsen ”Han som har flest 
leker når han dør, vinner”. I livene til så 
mange av din art er dette ikke en vits i 

det hele tatt. 

Er Produktivitet, Popularitet 
og eiendeler (Possessions) din 
definisjon av suksess?

Jeg vet ikke. Av og til virker 
det som det burde være det. 
Det virker som det er det 
verden ønsker. Foreldrene 
mine ser ut til å ønske det 
også. 

Hvis du velger disse 
definisjonene så kan du måtte tilbringe 
livet med å forsøke å gjøre og ha mer 
og mer.

Penger vil være svært viktig for deg for 

det vil bli en målestokk på hvor mye 
produktivitet du er ansvarlig for, hvor 
mange eiendeler du kan skaffe og, i 
enda større grad, hvor mye popularitet 
du oppnår.

Du skal vite at dette kan føre til 
uendelige og vannvittige konkurranser 
– ikke bare med andre, men med deg 
selv. Du kan føle at du må vise til 
økt produktivitet for å bli sett på som 
verdifull.

Hvis du får ”C” på skolen vil du bli 
presset til å få ”B”. Hvis du får ”B” vil 
noen ønske at du får ”A”. Hvis du får 
2 ”A’er” vil de ønske at du får fire. Det 
stopper aldri, ender aldri. Det er alltid et 

I hver utgave av Ildsjelen fram til seminaret og 
foredraget som Neale Donald Walsch skal holde 
i Bergen i september 2009 (se side 55) vil vi ha 

en artikkel basert på innholdet i bøkene han har 
skrevet. Denne artikkelen er hentet fra boken 

Conversations with God for teens (hele kapittel 
11 side 156). Denne dialogboken med Gud ble 
skrevet av Neale Donald Walsch. Det er den 

eneste av dialogbøkene som ikke er oversatt til 
norsk. (Boken kan kjøpes via Ildsjelen. Se side 

59.) Teksten i fet skrift er en tenåring sin.

”Så hva med å definere ”suksess” som å gjøre det du elsker?
Faren min ville si at ”Du kan ikke tjene til livets opphold ved å gjøre det.”

Vel, du inviteres til å være en av de modige. En som har valgt å skape et liv i stedet for et levebrød.” 
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press om å produsere mer, mer, mer.

(Noen foreldre belønner til og med 
barna sine med flere eiendeler hvis de 
produserer flere ”A’er”, og derigjennom 
styrker forbindelsen mellom 
produksjon, eiendeler og ”suksess”)

Denne vektleggingen av produktivitet 
– d.v.s. hva du gjør i stedet for hva du 
er – kan legge ufattelig press både på 
individer og selskaper, samt ressursene 
de bruker. 

Det ser ikke ut til at det har hatt 
betydning for altfor mange selskaper 
til nå. 

Det er grunnen til at de i dagens verden 
kun har skapt en moderne versjon av 
det deres forfedre skapte i fortiden. 
Hvis du følger denne stien vil du velge 
kvantitet på bekostning av kvalitet som 
en målestokk på suksess i livet ditt – og 
det valget vil gi livet ditt dets mening. 

Vel, jeg bryr meg ikke så mye om 
hvor mye jeg ”produserer”, men jeg 
ønsker at folk skal like meg. 

Hvis du forestiller deg at popularitet 
er definisjonen på suksess så vil du 
tilbringe livet med å søke andres 
anerkjennelse. Det faktum at du kanskje 
mister deg selv og din individualitet 
i prosessen vil ikke bety noe for deg. 
Det som blir igjen av deg vil være 
”populær” og den begrensede delen av 
deg vil ha oppnådd det du har valgt å 
kalle ”suksess”. 

(Noen politikere passer i denne 
kategorien. Noen underholdningsartister 
også. Som har gitt opp sin virkelige 
oppfatning av ting, eller sitt virkelige 
artisteri for å skape og holde på sitt 
publikum.) 

Er det ikke ok i det minste å ønske 
seg noen få fine ting?

Å ønske seg gjenstander er helt normalt 
og et sunt aspekt av livet. Men hvis 
du forestiller deg at eiendeler er 
definisjonen på suksess, så vil du søke 
å skaffe så mange av ”de gode tingene” 
i livet som du bare kan – det største 
huset, den flotteste bilen, de beste 
plassene på tribunen – og du vil sørge 
for at andre vet at du har klart det.

Du vil overse det gamle ordtaket blant 
menneskene om at ”de beste tingene 
i livet er gratis” og du vil jobbe hardt 
hele livet for å få nok penger til å skaffe 
disse glitrende fysiske eiendelene. 
Da vil du si at livet ditt har vært en 
”suksess”. 

Det høres ikke ut som meg. Ingenting 

av dette høres ut som meg. 

Vel, Sam – da kan du bestemme deg for 
at det finnes andre mål på suksess.

Som for eksempel?

Som å gjøre noe som får hjertet ditt til 
å synge! Noe du kan ”fortape” deg i 
timevis. Noe du ville ønske å gjøre uten 
å få noe igjen, uten engang å bekymre 
deg for hvor mye du får betalt. Som 
”Bare gi meg en sjanse til å gjøre det.” 

Yessss! Det høres ut som meg!

Så hva med å definere ”suksess” som å 
gjøre det du elsker?

Faren min ville si at ”Du kan ikke 
tjene til livets opphold ved å gjøre 
det.”

Vel, du inviteres til å være en av de 
modige. En som har valgt å skape et liv 
i stedet for et levebrød. 

Wow. 

Ja, wow.

Og det er slik suksess bør føles. Suksess 
skal føles som wow, ikke elendighet 
(woe).

Du skal være i stand til si ”Wow det er 
meg!”

Men hva med bunnlinjen? Må jeg 
ikke finne en måte å skape fortjeneste 
på?

Husker du hva jeg sa tidligere?

Fortjeneste kommer i mange fasonger. 

Men hør – du kan bare begynne å gjøre 
de 3 P’er til din målestokk på suksess. 
Men sjekk likevel om det har tjent 
andre i din verden å gjøre det.

Har din art dratt fordel av denne 
definisjonen?

Nei. Og jeg vet ikke om noen som 
mener det.

Få mennesker i verden er individuelt 
enig i at dette er den beste målestokken, 
men nesten alle mennesker i verden er 
kollektivt enig. De har i det minste slått 
seg til ro med det, hvilket er det samme. 

Hvorfor gjør de det? Hvorfor er 
de kollektivt enige i ting som de 
individuelt er uenig i?

Det er det som er kjent som 
”flokkmentalitet”. Det er enklere å 
følge flokken enn å bevege seg i motsatt 

DAGENS
MÅLEENHETER 

FOR SUKSESS
Utdrag fra Conversations with God for teens

Mye av din verden fungerer 
innenfor det som på det engelske 
språket ville bli kalt ”3 P’er sys-
tem”, der det er enighet om at de 
største måleenhetene på suksess 
er Produktivitet, Popularitet og 
Eiendeler (Possessions).

Penger vil være svært viktig for 
deg for det vil bli en målestokk 
på hvor mye produktivitet du er 
ansvarlig for, hvor mange eien-
deler du kan skaffe og, i enda 
større grad, hvor mye popularitet 
du oppnår. Du skal vite at dette 
kan føre til uendelige og vann-
vittige konkurranser – ikke bare 
med andre, men med deg selv. 
Du kan føle at du må vise til økt 
produktivitet for å bli sett på som 
verdifull.

Hvis du forestiller deg at popula-
ritet er definisjonen på suksess så 
vil du tilbringe livet med å søke 
andres anerkjennelse.

Hvis du forestiller deg at eiende-
ler er definisjonen på suksess, så 
vil du søke å skaffe så mange av 
”de gode tingene” i livet som du 
bare kan – det største huset, den 
flotteste bilen, de beste plassene 
på tribunen – og du vil sørge for 
at andre vet at du har klart det. 
Du vil overse det gamle ordta-
ket blant menneskene om at ”de 
beste tingene i livet er gratis” og 
du vil jobbe hardt hele livet for 
å få nok penger til å skaffe disse 
glitrende fysiske eiendelene.
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retning. Det faktum at flokken er på vei 
utfor klippen er uten betydning – hvis 
det i det hele tatt blir lagt merke til. 

Kan vi stoppe denne 
massebevegelsen?

Ja, det kan dere faktisk. Det er derfor 
det ble sagt til å begynne med at 
denne boken har kommet for å stoppe 
håpløsheten.

Det første dere kan gjøre er å 
omdefinere dere som individer. Det 
andre dere kan gjøre er å omdefinere 
dere som samfunn. En tredje ting dere 
kan gjøre er å omdefinere ”suksess”.

Dere kan gi livet ny mening. 

Det er det jeg ønsker å gjøre! Jeg 
ønsker å finne en ny mening for livet. 
Jeg ønsker å skape en ny definisjon 
av ”suksess.”

Andre i din verden har gjort det. Du 
kan også. Og hvis tilstrekkelig mange 
av dere gjør det, så kan hele ”systemet” 
snus opp ned. 

Er dette hva du ønsker at vi skal 
gjøre?

Det er ingenting jeg ønsker at dere skal 

gjøre. Jeg har ingen preferanser i saken. 
Deres idé om at Gud har noe Gud 
ønsker at dere skal gjøre er det som har 
fått deres art i store problemer.

Jeg krever ingenting. Jeg observerer. 

Husk alltid det: Gud krever ingenting. 
Gud observerer. 

Jeg har skapt Livet som en prosess hvor 
dere kan gjøre det dere selv velger å 
gjøre og erfare det dere velger å erfare. 
Det er det fritt valg handler om. 

Fra det du velger å være, gjøre og ha 
bestemmer du Hvem Du Er. Det er det 
du gjør hvert eneste øyeblikk.

Jeg har fortalt dere dette om igjen og 
om igjen og vil gjenta det for dere så 
ofte at dere alltid vil huske det – og 
således huske Hvem Du Virkelig Er. 

Nå – hvis det er ditt valg å ”snu 
systemet opp ned” og snu livet ditt 
samtidig så er det måter du kan gjøre 
det på.

En av disse er å endre mening om 
hva du tror ”suksess” er. Omdefiner 
”meningen med livet”. Bestem deg 
for at formålet med livet ikke har noe 
som helst med de 3 P’er å gjøre. Lev 

livet ditt i henhold til kjerneverdiene i 
holistisk levemåte:

Bevissthet1. 

Ærlighet2. 

Ansvar3. 

Hva mener du med ”holistisk 
levemåte”?

Det jeg mener er å leve som en hel 
skapning. Holistisk levemåte er å 
leve som en hel person. Det er å leve 
kropp-sinn-ånd. Det er før-nå-og-etter 
levemåte.

Det er å være, helt og ekte, alt du velger 
å være i dette øyeblikket, nå. Det er å 
være bevisst på hva du velger å være, 
det er å være ærlig om det og det er å ta 
ansvar for det.

Å leve på denne måten er en annen 
definisjon av ”suksess”. Det som er 
interessant er at veldig ofte oppnår folk 
som lever på denne måten også større 
produktivitet, popularitet og eiendeler, 
men ikke fordi de forsøker å gjøre det. 
Det bare skjer automatisk. Det er et 
bi-produkt i stedet for slutt-produktet av 
prosessen kalt Ditt Liv, Levd.               •

Endre mening om hva du tror ”suksess” er. 
Omdefiner ”meningen med livet”. Bestem deg 

for at formålet med livet ikke har noe som helst 
med de 3 P’er å gjøre. Lev livet ditt i henhold 

til kjerneverdiene i holistisk levemåte:
1. Bevissthet
2. Ærlighet
3. Ansvar
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