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68 uopfordrede råd 
Det er min fødselsdag. Jeg er 68. Jeg har lyst til at trække en gyngestol 

frem og give nogle råd til de unge. Her er 68 fyndige, uopfordrede råd som 

en fødselsdagsgave fra mig til alle jer. 

 

● Lær hvordan du kan lære fra dem, du er uenig med, eller endda 

fornærmer dig. Se, om du kan finde sandheden i det, de siger. 

 

● Entusiasme er 25 IQ-points værd. 

 

● Forlang altid en deadline. En deadline fjerner det irrelevante og det 

middelmådige. Den hindrer dit forsøg på at gøre det perfekt, så du 

bliver nødt til at lave det på en anderledes måde. Anderledes er bedre. 

 

● Vær ikke bange for at stille et spørgsmål, der måske lyder dumt. 99% 

af tiden har alle andre det samme spørgsmål, men er for flove til at 

stille det. 

 

● At være en god lytter er en superkraft. Du elsker at spørge “er der 

mere?” når du lytter til en anden - indtil der ikke er mere. 

 

● Et værdigt mål for et år er at lære så meget omkring et emne, at du 

ikke kan begribe hvor ignorant du var året før. 

 

● Taknemmelighed er nøglen til alle andre dyder og er noget, du kan 

blive bedre til. 

 

● At give en person et måltid mad er aldrig en dårlig idé, og er så nemt 

at gøre. Det virker stærkt med gamle venner og er en oplagt måde at 

få nye venner på. 

 

● Stol ikke på universallim. 
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● Jævnlig højtlæsning for dine børn skaber et bånd mellem jer og sætter 

skub i deres fantasi. 

 

● Brug aldrig et kreditkort til at låne med. Den eneste form for kredit, 

eller gæld, der er acceptabel, er gælden du får ved at anskaffe dig 

noget, hvis værdi sandsynligvis stiger - såsom en bolig. Værdien af de 

fleste ting mindskes eller forsvinder helt i det øjeblik, du køber dem. 

Vær ikke i gæld til tabere. 

 

● Professionelle er bare amatører, som på yndefulde måder kommer sig 

over deres fejltagelser. 

 

● Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser for at blive 

accepteret som sande. 

 

● Undgå at være den klogeste i lokalet. Hæng ud med og lær af 

mennesker, der er klogere end dig selv. Endnu bedre er det, hvis du 

kan finde kloge mennesker, som er uenige med dig. 

 

● 3-trins-reglen under samtaler: For at finde den rigtige grund bør du 

bede en person gå dybere end dét, de lige har sagt. Så igen, og en 

gang mere. Det tredje svar er tæt på sandheden. 

 

● Vær ikke den bedste. Vær den eneste. 

 

● Alle er generte. Andre mennesker venter på, at du introducerer dig 

selv overfor dem. De venter på, at du sender dem en email, og de 

venter på, at du inviterer dem på en date. Bare gå i gang. 

 

● Tag det ikke personligt, når nogen afviser dig. Antag, at de er ligesom 

dig: Travle, optagede, distraherede. Prøv igen senere. Det er utroligt 

hvor ofte det andet forsøg virker. 

 

● Meningen med en vane er, at fjerne den handling fra forhandlingen 

med dig selv. Du bruger ikke længere energi på at beslutte dig for om 

du vil gøre det eller ej. Du gør det bare. Gode vaner kan være alt fra 

at fortælle sandheden til at bruge tandtråd. 

 



● Øjeblikkelig handling er et tegn på respekt.  

 

● Når du er ung bør du bruge mindst seks måneder til et år på at leve så 

fattigt, som du kan, hvor du ejer så lidt som overhovedet muligt, og 

spiser bønner og ris i et lille bitte værelse eller telt. På den måde 

oplever du hvordan din “værste livsstil” måske vil være. Når du 

risikerer noget i fremtiden vil du ikke længere være bange for at ende i 

det værste tænkelige scenarie. 

 

● Tro mig: Der er ikke noget “dem”. 

 

● Jo mere interesseret i andre du er, jo mere vil andre være 

interesserede i dig. For at være interessant skal du være interesseret. 

 

● Forhøj din generøsitet. Ingen på sit dødsleje har fortrudt at give for 

meget væk. 

 

● Hvis du vil lave noget godt skal du bare gøre det. Hvis du vil lave 

noget fremragende skal du gøre det igen, og igen, og igen. 

Hemmeligheden bag at lave glimrende ting er, at lave dem igen. 

 

● Den Gyldne Regel vil aldrig svigte dig. Den er fundamentet for alle 

andre dyder. 

 

● Hvis du leder efter noget derhjemme og du endelig finder det, så læg 

det ikke tilbage, hvor du fandt det, når du er færdig med det. Læg det 

dér, hvor du først kiggede efter det. 

 

● At spare og investere penge er gode vaner. Små beløb, som investeres 

jævnligt over mange årtier - uden overvejelser - er én vej til rigdom. 

 

● At lave fejl er menneskeligt. At tage ejerskab over dine fejltagelser er 

guddommeligt. Hvis fejlen er din, så indrøm det. Det er forbløffende 

hvor magtfuld ejerskabet er. 

 

● Involver dig aldrig i en landkrig i Asien. 

 

● Du kan fokusere på at gøre livet bedre for dine 

kunder/publikum/klienter, eller du kan fokusere på at slå 



konkurrenterne. Begge virker, men ud af de to vil fokus på dine 

kunder føre dig længere. 

 

● Mød op. Bliv ved med at møde op. En succesfuld person sagde, at 99% 

af succes er bare at møde op. 

 

● Adskil processen med at skabe ting fra at dygtiggøre dig. Du kan ikke 

både skrive og redigere, forme og finpudse og skabe og analysere på 

samme tid. Hvis du gør det, vil redaktøren stoppe skaberen. Lad være 

med at vælge, når du opfinder. Lad være med at inspicere, når du 

tegner. Når du skriver dit første udkast, så lad være med at reflektere 

over det. I begyndelsen skal det skabende sind være i ly fra 

fordømmelse. 

 

● Hvis du ikke falder på halen i ny og næ kører du bare på frihjul. 

 

● Den måske mest ulogiske sandhed i universet er, at jo mere du giver, 

jo mere får du. At forstå dét er begyndelsen på visdom. 

 

● Venner er bedre end penge. Næsten alt det, penge kan gøre, kan 

venner gøre bedre. En ven med en båd er på så mange måder bedre 

end selv at eje en båd. 

 

● En sandhed er: Det er svært at snyde en ærlig mand. 

 

● Når en ting er blevet væk ligger det i 95% af tilfældene en 

armslængde fra hvor det sidst blev set. Hvis du gennemsøger alt i den 

radius vil du finde det. 

 

● Du er hvad du gør. Ikke hvad du siger, ikke hvad du tror på, ikke 

hvordan du stemmer, men hvad du bruger din tid på. 

 

● Spørg på dit hotel hvis du har mistet eller glemt et kabel, en 

stik-adapter eller en oplader. De fleste hoteller har en skuffe fyldt med 

kabler, adaptere og opladere, som andre har efterladt. De har 

sandsynligvis den, du mangler. Man kan ofte beholde den efter lånet. 

 



● Had er en forbandelse, som ikke rammer personen der hades. Det 

forgifter kun den der hader. Giv slip på bitterheden som var det en 

gift. 

 

● Der er ingen øvre grænse for bedre. Talent er uretfærdigt fordelt, men 

der er ingen begrænsninger for hvor meget vi kan forbedre det, vi 

begyndte med. 

 

● Vær forberedt: Når du 90% er færdig med et hvilket som helst stort 

projekt (et hus, en film, et arrangement, en app) vil resten af de 

utallige detaljer tage 90% mere at færdiggøre. 

 

● Når du dør tager du absolut intet med dig udover dit omdømme. 

 

● Før du bliver gammel, skal du deltage i så mange begravelser, som du 

kan bære, og lytte. Ingen taler om den afdødes præstationer. Det 

eneste, folk vil huske, er hvilket type menneske du var, da du 

præsterede. 

 

● For hver krone du bruger på at købe noget betydeligt bør du også 

forvente, at skulle betale en krone for reparation, vedligeholdelse eller 

bortskaffelse inden udgangen af dets levetid. 

 

● Enhver virkelig ting begynder med fiktionen om hvad der kunne være. 

Derfor er fantasien den mest potente kraft i universet og en færdighed 

du kan blive bedre til. Det er den eneste evne i livet, der drager fordel 

af at ignorere hvad alle andre ved. 

 

● Når krise og katastrofe rammer må du ikke spilde dem. Ingen 

problemer, intet fremskridt. 

 

● Når du er på ferie bør du som det første tage til det mest 

afsidesliggende sted på din liste, og undgå byerne. På den måde 

maksimerer du chokket over det, der er anderledes på det 

afsidesliggende sted. Når du kommer tilbage bagefter vil du 

værdsætte de vante, komfortable rammer, som byen tilbyder. 

 



● Når du får en invitation til at lave noget i fremtiden bør du spørge dig 

selv: Ville du sige ja hvis det var i morgen? Der er ikke særlig mange 

løfter, der trænger igennem det umiddelbare filter. 

 

● Skriv aldrig noget om nogen i en email, som du ikke ville være 

komfortabel med at sige til dem direkte. De kommer alligevel til at 

læse det før eller siden. 

 

● Hvis du desperat har brug for et job er du bare endnu et problem for 

din chef. Hvis du kan løse mange af problemerne, din chef har lige nu, 

er du hyret. For at blive hyret skal du tænke som din chef.  

 

● Kunsten findes i det, du udelader. 

 

● Anskaffelsen af ting vil sjældent give dig dyb tilfredsstillelse. Men 

oplevelser vil. 

 

● 7-niveau-reglen i research: Du kan finde ud af alt, hvis du er villig til 

at udforske 7 niveauer. Hvis den første kilde, du spørger, ikke ved det, 

spørg dem hvem du bør spørge næste gang, og så videre. Hvis du er 

villig til at gå hele vejen til den syvende kilde er du næsten altid 

garanteret at få dit svar. 

 

● Sådan undskylder du: Hurtigt, specifikt og oprigtigt. 

 

● Acceptér aldrig en opfordring eller et forslag over telefonen. Det akutte 

behov er en forklædning.  

 

● Når nogen er væmmelig, uhøflig, hadefuld eller ond mod dig - forestil 

dig, at de har en sygdom. Det gør det lettere at føle empati med dem, 

hvilket kan minimere konflikten. 

 

● Når du fjerner rodet skaber du plads til dine ægte skatter. 

 

● Du vil virkelig ikke være berømt. Læs enhver berømt persons biografi. 

 

● Erfaring er overvurderet. Ansæt folk med egnethed, og lær dem 

evnerne. De fleste virkelig fantastiske ting er lavet af folk, der gør det 

for første gang. 



 

● En ferie + en katastrofe = et eventyr. 

 

● Når du køber værktøj: Start med at købe de absolut billigste, du kan 

finde. Opgradér dem, du ofte bruger. Hvis du ender med at bruge et 

stykke værktøj i dit arbejde bør du købe det bedste, du har råd til. 

 

● Lær at tage en 20-minutters lur uden at føle dig forlegen. 

 

● At jagte lykken er opskriften på lammelse hvis du ikke ved, hvad du 

brænder for. Et bedre motto for de fleste er: “Du bør mestre noget, 

hvad som helst.” Beherskelse af én ting gør dig i stand til på sigt at 

udvide den færdighed, der giver dig glæde - og til sidst finde ud af 

hvor din lykke befinder sig. 

 

● Jeg er sikker på, at om 100 år vil mange af de ting, jeg i dag betragter 

som sandheder, vise sig at være forkerte. Måske endda pinligt 

forkerte, og jeg forsøger ihærdigt at identificere de ting, jeg i dag 

tager fejl af. 

 

● På lang sigt besluttes fremtiden af optimister. Du behøver ikke 

ignorere alle de problemer, vi skaber, for at være en optimist. Du skal 

bare kunne forestille dig, at vi kan forbedre vores evne til at løse 

problemer. 

 

● Universet konspirerer bag din ryg i forsøget på at gøre dig til en 

succes. Det ville være meget lettere, hvis du omfavner den slags 

‘pronoia.’ 

 

 

 


