Er takknemlighet
fortsatt en dyd?
av Morten A. Brodahl

Hvordan skal vi lære å være takknemlige i dagens samfunn? Et samfunn som er preget av stress, sosiale
medier, sunnhets- og kroppshysteri,
overdrevent fokus på trening, fett,
muskler, lavkarbo og lettprodukter.
Og samtidig, et samfunn der de aller
fleste av oss, i alle fall i Norge,
materielt har det vi trenger for å overleve. Et forkvaklet syn på kroppen
utfordrer gode og sunne verdier. Er
takknemlighet fortsatt en dyd, eller er
det slik at vi glemmer å vise takknemlighet, òg å sette pris på det vi har?

takknemlige!» Kol. 3,15. Eller «Siden
vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og
med takk gjøre vår tjeneste slik Gud
vil.» Hebr. 12,28.

Er det sånn at vi bare skal bli litt mer
lykkelige, litt tynnere, litt friskere, få
en litt flottere kropp eller få den siste
versjonen av Iphone før vi viser takknemlighet? Altså, først skal vi bli mer
lykkelige, så skal vi vise takknemlighet? Er det virkelig sånn at lykke
fører til at man blir mer takknemlig?
Kanskje det er tvert om?

Materielle verdier fører til
trivsel?

Bibelen har blant mange av de hellige
skrifter mange oppfordringer om å
være takknemlig. Både knyttet til den
kristne guddommen selv, men også
knyttet til det å vise takknemlighet
generelt. For eksempel; «La Kristi
fred råde i hjertet deres – og vær
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For meg personlig, er det ikke nødvendig å knytte takknemlighet til en guddom, da jeg er ateist. En ateist som
er særdeles opptatt av det åndelige
og spirituelle, og som ser at mange av
de seremonielle tradisjoner knyttet til
gudstro, enkelt kan overføres til det å
være et menneske uten gudstro.

Det er lett å se at mange ikke er lykkelige, og at de har problemer med å
finne mening i tilværelsen. Dette på
tross av at de har jobb, ektefelle, barn,
hus, hytte, bikkje, sosial status og en
god økonomi. Man vil ofte ha mer av
det samme, eller kanskje noe helt
annerledes? Mange i verdens rikeste
demokratiske land, Norge, har derimot kanskje ikke trukket livets lodd.
Dette kan være folk som har opplevd
stor sorg, vært uheldige og ikke har
særlig til økonomi eller status. Disse
greier på en eller annen måte å være
takknemlige, og å sette pris på det de

har. Dette til tross for alt de har opplevd at livet har vært urettferdig,
utfordrende og vanskelig for dem.
Det er kanskje ikke så rart at selvmordsraten i Norge er betydelig
høyere i dag, sammenlignet med
f.eks. 1930-årene, da de fleste i landet
var ganske fattige. Velstandsøkningen
i Norge har vært enorm siden den
gang. Det kan virke som om materiell vekst ikke nødvendigvis gjør hverdagen mer meningsfull.

Takknemlighet genererer
lykke

Den Østerrikske benediktermunken
David Steindl-Rast har et fantastisk
godt innlegg på TED-Talk som omhandler nettopp dette. Det han hevder
er at det ikke er lykke som fører til
takk-nemlighet, men derimot, at takknemlighet fører til lykke. Steindl-Rast
har vært sentral i utviklingen av nettsiden Gratefulness.org som kan være
verdt å sjekke ut, om du tenner på
dette temaet.
Så hvordan kan vi da øve oss på å
vise takknemlighet? Hvordan kan
vi som ateister, agnostikere eller
humanister øve oss på dette, uten at
vi har spirituell eller åndelig veiledning fra religionene? Vel, jeg kommer
tilbake til dette.

Materielt jag i stedet for
åndelighet

Religionene tilpasser seg, heldigvis. Det vil nok i større eller mindre
grad alltid være behov for en form for
institusjonalisert spiritualitet eller
åndelighet, og troen på noe som er
større enn en selv. Ikke minst fordi det
danner viktige felleskap. Tilhørighet
er viktig. Det er hevet over enhver tvil
at mye religiøs praksis kan være nyttig å praktisere, uavhengig om man
definerer seg som kristen, muslim,
jøde, hinduist, buddhist, agnostiker
eller ateist.
Så hvordan forholder vi oss til takknemlighet og troen på det «gode» i et
sekulært samfunn? Nå er det blitt sånn
at de fleste av oss har forstått at man
kan være like gode, uten å ha en tro,
eller å være bundet av én eller flere
religioner. Religioner har ikke like stor
makt over folk lenger, og mye av de
voldsforherligende, kvinnefiendtlige,
homofobe og tvangsmisjonerende
sidene ved religionene er på vei ut.
Trusler om evig pinsel i helvete er ikke
noe som skremmer oss i like stor grad
som før heller, heldigvis.

Å øve seg på å være
takknemlig

Dette med å sette pris på ting og tang,
altså i livet, og det som skjer, er noe
som var veldig vanskelig for meg i
begynnelsen. Misforstå meg rett,
dette byr fortsatt på store utfordringer
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altså. Men, med litt øvelse så kom jeg
jo litt på vei. Dette var forresten noe
jeg plukket opp via buddhistisk filosofi
og folk jeg kjenner som går, eller gikk
i NA (Anonyme Narkomane) og AA
(Anonyme Alkoholikere). Deres fokus
på takknemlighet, ydmykhet, bønn og
meditasjon var for meg forlokkende.
Men min vei gikk derimot i en annen
retning enn religion, selvhjelpsgrupper, likemannsperspektiv og fokus på
totalavhold.

For meg er det vanskelig å godta det
faktum at religionene har hatt bestemmelsesrett for samfunnsmoral. Også
de sosiale normene og adferden som
har vært tillatt, eller ikke tillatt, opp
igjennom tidene. Det at man ikke skal
legge meg oppi andres tro, og ikke
stille spørsmål, har for meg vært vanskelig å godta. I alle fall spesielt når
de mener noe om hvordan jeg burde
leve.

Som barn ble jeg selvfølgelig lært
opp til at man skulle takke for maten
etter at man hadde spist. Men det lå
kanskje ikke så mye annet i det enn
en tom frase? Jeg ble også kontinuerlig pepret med info om hvordan man
burde være, at man skulle slanke seg,
alltid ønske noe bedre eller mere av
det man allerede hadde. Usunt, sunt,
tynn og feit var ord som lå i lufta hele
tiden. Man burde også være pliktoppfyllende og effektiv og hylle de
idealer som NRK, VG, Dagbladet og
Aftenposten sa at du skulle. Dette var
som en selvfølgelighet å regne. Flink
gutt/snill pike hele veien. Det var lite
fokus på både takknemlighet og åndelighet. Senere i livet lærte jeg meg
heldigvis å verne meg mot det jeg
kaller samfunnets snodige idealisering av meningsløse verdier. Senere i
livet forstod jeg også at dette var med
på å legge til rette for mange av mine
psykososiale helseutfordringer.

Så hvordan kan man øve seg på å
være takknemlig som ateist, humanist eller agnostiker? Jeg tror ofte man
sammenblander takknemlighet med
det å være positiv. Selvsagt er det bra
å være positiv og ha en positiv livsanskuelse, men det har nødvendigvis
ikke noe med takknemlighet å gjøre.
Overdrevne positive folk kan ha en
dårlig effekt på samfunnsutviklingen
og sørge for at makthaverne gjør mer
eller mindre som de vil, og ikke følger
folkets røst, som de skal. Positivitet og
naivitet går ofte hånd i hånd.
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Øvelse gjør mester

Å øve seg å vise takknemlighet, er
ofte å ha fokus på de små tingene.
At man kan skru på en lysbryter og at
det kommer lys, at det kommer vann
fra krana og at vi kan skylle bort dritten vår når vi har gjort vårt fornødne.
Det at vi har folk i rundt oss som setter pris på oss, og de små eller store
naturopplevelsene som de fleste
av oss setter stor pris på, er viktige.
Enten det er på en tur i Jotunheimen,

eller i granskauen bak huset.
Å vise takknemlighet for de tilsynelatende banale hverdagslige tingene
som bare er der, vil, selv om det høres
for enkelt ut, ha en effekt. Det er i alle fall
min opplevelse. Takknemlighet krever
ydmykhet og at man, så langt det lar seg
gjøre, behandler andre levende vesener
og deres eiendom med respekt.

Forskjellige veier

NA og AA har siden tidlig i forrige
århundre vært ambassadører for å
kultivere både respekt, ydmykhet og
takknemlighet. Dette gjennom sin tolvtrinns-tradisjon og likemannsarbeid.
Dette er veldig positivt på mange
måter, selv om det historisk knytter
seg til kristenfundamentalisme og til
tider rigide regler som ikke nødvendigvis omhandler begrepet avhengighet.
Vi mennesker kan være avhengige av
så mangt.
Så, hva med oss hvor rusavhengigheten er symptom på andre psykososiale vansker? Og som ikke klarer
å forholde oss til selvhjelpsgrupper,
trinnarbeid og i mange tilfeller dømmende og moralistiske elementer
innenfor disse gruppene? Vel, vi må
finne andre veier å gå. Det som er bra
er at vi kan bruke mye fra tolvtrinnslitteraturen og de virkelig ydmyke,
og respektfulle menneskene innenfor disse gruppene. De finnes. Bruk
det du trenger, og kast resten, enten
det kommer fra Storboka (AA og NA)

eller noen av de andre religiøse- eller
filosofiske tradisjonene vi har.

Optimist eller pessimist?

Som jeg nevnte, handler det ikke i
utgangspunktet om å være positiv. Det
er det mange av oss som har store
problemer med. Naive optimister kan
ofte komme med utsagn som: «det
er i motbakke det går oppover» og:
«du må lære deg å tenke mere positivt, vet du». Utsagn som dette er for
meg meningsløse uttrykk fra folk som
egentlig ikke vet hva et liv med alvorlig
psykisk lidelse og/eller rus(mis)bruk
dreier seg om.
Ida Hallgren sier det på en god måte
i sykepleien.no: – «Å si at noen er
negative kan være en form for hersketeknikk. Det man egentlig sier, er at
man ikke gidder å høre etter. Men
jeg tror det er kjempeviktig å tenke
negative tanker. Det må være lov å si:
«Dette her er et problem, vi må tenke
over hvordan det skal løses», uten å
bli stemplet som negativ. Men det er
selvfølgelig viktig å finne en balanse».
For mange av oss kan samfunnet
og verdigrunnlaget det bygger på,
virke fullstendig meningsløst og intetsigende. Men allikevel kan vi prøve å
øve oss på å være takknemlig overfor det positive vi har i livet vårt, selv
om det til tider kan være vanskelig.
Takknemlighet setter situasjoner i
perspektiv. Og når vi ser godt og dårlig samtidig, og er rasjonelle, blir det
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vanskeligere å klage og klamre seg
til det som er vanskelig, både bevisst
og ubevisst. Takknemlighet kan hjelpe
oss å innse hva vi har. Bevisstheten
om hva vi er takknemlige for, kan
redusere vår tendens til å ønske mer,
eller bedre, hele tiden.

Selvmedfølelse

Selvmedfølelse handler ikke bare om
å trøste seg selv når noe ikke akkurat fungerer som du hadde håpet det
ville. Selvmedfølelse handler om å
definere din verdi ved å se deg selv og
være oppmerksom. Det handler om å
snakke fint til seg selv, og behandle
seg selv bra. Altså prøve å være
snill med seg selv - sammen med
sine seire, feil og mangler, styrker,
svakheter og følelser. Følelser som er
helt vanlige, og en del av det å være
et menneske.
Sosiale medier vil på den ene måten
gi deg muligheter for kontinuerlige
bekreftelser med endeløse «likes».
På den andre måten vil det gi deg
muligheten til å sammenligne deg med
andre, hele tiden. Dette er en kamp,
som i alle fall jeg er dømt til å tape.

Hårete og feit

Ifølge melk.no indikerer min BMI at jeg
har helseskadelig overvekt/fedme. I
tillegg er jeg hårete over hele kroppen.
Ikke akkurat hipt og moderne for tiden.
Så jeg er hårete og feit, greit! Men
innafor denne digre usunne kroppen
er det en kar som prøver, så godt han
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kan, på å ikke snakke stygt til seg selv.
Ikke skamme seg, ikke straffe seg selv
og forakte seg selv. Ikke ha så dårlig
selvtillit og selvbilde. Det kan jo noen
ganger virke som om logikken til det
«effektive» forbruersamfunnet baserer
seg på at mennesker helst ikke skal
være fornøyde.
Jeg tenkte faktisk, for min egen del, at
jeg skulle trene meg på å være snill
mot meg selv, og øve meg på å være
takknemlig over det jeg har. Også de
enkle tingene jeg ofte tar for gitt.
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