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Vad betyder livsmod?  
 
Livsmod är mod att leva. I barnets skrik och i blomman som öppnar sina 
kronblad mot solen finns det. I det svaga likaväl som i det starka. I det sjuka 
likaväl som i det friska. Vi har del i denna vilja till liv. Den finns nedlagd i oss. 
Den kan ge motståndskraft, tillit, förtröstan och trygghet, men ingenting av 
detta är en gång för alla givet. Vi kan ha det och förlora det. Vi kan också återfå 
det. Det kräver mycket arbete – men det går. Denna vandring är en inbjudan 
att reflektera över vad du behöver för redskap för att bygga livsmod och andlig 
hälsa i ditt liv.  
 
Livsmod är inte samma sak för alla människor. Vi måste själva komma 
underfund med vad vi lägger in i ordet. Vi måste själva ge ordet mening och 
innehåll.  
Någon gång ställs varje människa inför frågan: Hur ska jag orka leva?  
Det är viktigt att då ta den frågan på allvar.  
När livsmodet sjunker eller går förlorat då behöver vi öva oss i att hitta tillbaka 
till det och att stärka det.  
Det är inte enkelt – men det går. Det är inte alltid något vi kan klara på egen 
hand – ofta behöver vi hjälp. Men vi kan inte heller förlita oss på att andra skall 
lösa våra problem, hur viktig andras hjälp än må vara.  
Jag måste förmå mig själv att våga och vilja återerövra livsmodet. Jag måste 
förmå mig att tro att jag kan.  
 

Livsmodstekniker 

 
Ofta hjälper det oss att ta stöd i enkla ”tekniker”, att skapa rutiner som vi mår 
bra av, att erbjuda kroppen och själen det som stärker den och motverkar 
stress, oro och negativa känslor. Det kan handla om god sömn, motion, 
regelbundna tider och goda matvanor. Vår förmåga att uppleva mening och 
sammanhang hänger samman med vårt psykiska och fysiska mående. 
 
”Livsmodets väg” erbjuder en enkel form att i vardagen skapa utrymme för 
existentiell egenbehandling. Vandringen får kroppen att koppla av, att sänka 
stressnivån. Den tillåter dig att släppa malande oro och tankar som går i cirkel. 
Du kan vila i ordlös tystnad. Du kan koncentrera dig på det du ser, hör och 
känner medan du går. Du kan vara i stunden. Vandra långsamt och 
koncentrerat. Försök inte stänga ute omvärlden utan ta in det som finns 
omkring dig, men försök samtidigt att vara i dig själv.    
 



Vägen är bestämd på förhand. Du följer en markerad stig. I Lund sammanfaller 
den nästan helt med Hälsans stig. Därför behöver du inte ta beslut om var du 
ska gå. Du kan vila i det som erbjuds. Låt stigen leda dig.  
 
På vägen finns det stationer: det är pilgrimens längtansord. Vid dessa kan du 
stanna upp, läsa texterna som erbjuds, och fundera på vad de har att säga dig. 
Vad händer när du speglar dina erfarenheter i dessa ord? Som en hjälp kan du 
använda pilgrimskransen, ett litet armband eller radband med en pärla för 
varje längtansord. Det kan köpas på Arkens bokhandel.  
 
Du kan vandra ensam eller tillsammans med andra. Det fina med att vandra en 
bestämd väg är att man kan göra både delar. Ibland behöver man gå ensam – 
andra gånger är det viktigt att få ha någon med sig. Varje gång du går vägen kan 
du upptäcka något nytt.  
 
Om du går på egen hand, gör då övningen tyst för dig själv. Om du går med 
andra, då bygger övningen på delande, på samtal, där var och en får berätta 
vad hen tänker utan att bli kommenterad av de andra. De som lyssnar 
koncentrerar sig på att ta emot vad de får höra.  
 
Läs mer på http://www.pilgrimsvagen.se/livsmod/  
 
Du kan också läsa boken om ”Livsmodets väg” av Magnus Malmgren 
 
Livsmodets väg är ett samarbete mellan Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka, 
Lunds kommun och Riksförbundet HjärtLung.  
 

  



Så här kan du lägga upp vandringen 
 
Vandringen kan varieras och utformas på många sätt. Detta är ett enkelt 
grundförslag för enskild vandring. Inled vid en av stationerna, gärna vid 
längtansordet ”Frihet”, som är något av start och slutpunkt i Pilgrimskransen. 
När det fungerar kan det vara bra att vandra i cirkel så att start och slutpunkt 
blir vid samma station.   
 
Vid första stationen:  

 
Läs, om det passar, sinnesrobönen:  
 

Gud, ge mig Sinnesro  
att acceptera det jag inte kan förändra,  
mod att förändra det jag kan och  
förstånd att inse skillnaden. 

 
Reflektera:  
Var befinner jag mig just nu i mitt liv. Vad kommer jag med för 
känsla? Hur är mitt allmäntillstånd - är jag trött, pigg, glad, ledsen, 
frisk eller sjuk? Vilka tankar bär jag med mig? Vilken oro fyller mig? 
Vilka problem? Vilken glädje? 

 
Ta fram pilgrimsbandet – om du har det – och påminn dig om de sju 
längtansorden. Nämn dem vid namn: frihet, enkelhet, tystnad, 
bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.  
 
Läs texten för det längtansord du står vid.  

 
Reflektera:  
Vad är det i detta längtansord som just nu väcker min längtan? 
Vad betyder längtansordet för mig? 
Vad upplever jag för tvivel, hinder och svårigheter? 

 
Läs texten för nästa station, så att den kan verka i dig på vägen.  

 
Så börjar du vandringen: 
 

Vandra långsamt och i tystnad.  
 
 



Vid andra stationen: 
 
Läs åter texten som hör samman med den station du befinner dig 
vid.  
 
Reflektera:  
Vad är det i detta längtansord som just nu väcker min längtan? 
Vad betyder längtansordet för mig? 
Vad upplever jag för tvivel, hinder och svårigheter? 
 
Innan du går vidare, läs texten för nästa station, så att den kan 
verka i dig på vägen.  
 
När du kommer fram till följande stationer så upprepas ordningen 
från andra stationen.  

 
Vid sista stoppet:  
 

Läs texten för den station du står vid.  
Har du gått i cirkel är det samma text som du började med.  
 
Reflektera: 
Vad vill jag ta med mig från vandringen? 
Finns det något slags känsla, beslut, vilja som jag känner att jag vill 
ta vara på och använda mig av i mitt liv? 

   
Avsluta, om det passar, med sinnesrobönen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Frihet  
 
Frihet är öppenhet, att äga rätten och möjligheten att få välja sitt eget liv, att 

kunna bryta upp ur gamla mönster, att få söka de sammanhang där vi själva vill 

vara. 

Bilden av skogsvägen kan vara en påminnelse om att vi är i rörelse, i 

förvandling, på väg att bli till. Livet är inte statiskt och på förhand bestämt. 

Livet kan förändras.  

På livsmodets väg i Lund är Frihetens station utanför Domkyrkan. Domkyrkan 

får stå som symbol för en verklighet präglad av mening, syfte och 

sammanhang. Det är ett grundläggande behov hos alla människor att ha 

tillgång till en världsbild som erbjuder det.   

 
 
 



 
 
Enkelhet  
 
Enkelhet kan vara att inte fastna i det alltför myckna, att försöka hålla fast vid 
det nödvändiga, att leva med öppna händer.  
 
Bilden av ryggsäcken kan vara en påminnelse om att det nödvändiga ofta inte 
är mer än vad vi kan bära med oss på vägen. Vi kan tyngas ner av alltför många 
tillhörigheter och krav. Strävan mot enkelhet hjälper oss att se vad som 
verkligen är viktigt.  
 
På livsmodets väg i Lund är Enkelhetens station vid Helgeandskyrkans 
klocktorn. Mitt på torget står kyrkan som en tillflykt. Mitt i vardagens alla krav 
och måsten behöver vi ha en sådan plats där vi kan få bara vara.  
 



 
 
Tystnad  
 
Under himlens blå mantel har människan alltid sökt stillhet, frid och harmoni. 
Där kan vi bli lyssnande, också inåt – mot den grund som vi söker vårt fäste i.  
 
Bilden av bänken vid havet kan vara en påminnelse om vårt behov av att bli 
mottagande, inkännande, lyhörda. Vi behöver kunna vara stilla så att 
verkligheten kan komma oss nära och verka i oss.   
 
På livsmodets väg i Lund är Tystnadens station längst in på Sankt Lars kyrkogård 
där vi kan se ut över staden. Här finns den tystnadens stillhet och ensamhet 
som är uppbyggande och befriande. Här finns också den svåra tystnaden. Den 
som omger minnet av dem som stängdes in på institution. Vi behöver förhålla 
oss till båda.   
 



 
 
Bekymmerslöshet  
 
Acceptans och sinnesro, att släppa taget och öva tilliten. Vi är inte utelämnade 
åt oss själva. Det finns en grund som bär.  
 
Bilden av vårblommorna som sticker fram ur marken påminner om naturens 
oerhörda förmåga att ständigt hitta nya möjligheter till liv. Se på markens 
blommor! De gör sig inga bekymmer.  
 
På livsmodets väg i Lund är Bekymmerslöshetens station i Stadsparken mellan 
ankdammen och området med gräsmattor och planteringar där den stora 
fontänen finns. Detta är en plats att breda ut sin filt på, att koppla av, att 
återhämta sig. Här finns möjlighet till rekreation, återskapelse. För en stund 
behöver vi inte tänka på alla måsten och alla bekymmer.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Långsamhet  
 
Förändringar på djupet tar tid. Att vara förankrad i livets långsamma processer 
ger styrka och stabilitet.  
 
Bilden av fotstegen vid strandkanten kan vara en påminnelse om att våra liv 
bara är oändligt små delar av det ofantligt stora – ekosystemet Universum! Vi 
finner mycket bättre balans och livskraft om vi försöker leva i takt med livet än 
om vi ständigt försöker stressa fram resultat och skynda på utvecklingen. Allt 
har sin tid! 
 
På livsmodets väg i Lund finner vi Långsamhetens station på Nöden i 
korsningen Korsgatan – Mariagatan. Här bodde en gång i tiden många judiska 
flyktingar från Ryssland och Östeuropa. Om vi fråntas det som formar oss på 
djupet, vår religion, vår historia, vårt språk, då blir vi alla flyktingar. Det 
påminner oss denna plats om.     



 

 
Andlighet  
 
När verklighetens innersta berör och hänför oss påminns vi om att livet 
ofrånkomligt angår oss. Det genomsyras, genomandas av det ofattbara, 
mysteriet, det heliga.  
 
Bilden av ett fönster i domkyrkan, av ljuset som spelar i stenen, kan vara ett 
uttryck för det andliga, känslan av att tillvaron är besjälad, genomsyrad av 
något heligt, gudomligt, ofattbart, gåtfullt – hur vi nu vill beskriva det. Det är 
kanske just detta – att inga ord räcker till – som är det andligas särskilda 
kännetecken.  
 
På livsmodets väg i Lund finner vi Andlighetens station i Botaniska trädgårdens 
sydöstra hörn, i rundeln där block av olika svenska bergarter är samlade. 
Platsen påminner om en stensättning, en kultplats äldre än historien. Stenarna 
kan också ses som symboler för det som är grunden vi kan bygga på, det som 
ger livet stadga och hållfasthet.  
 



 
 
Delande  
 
Genom delande uttrycker vi vår vilja att göra livet möjligt för varandra. Delande 
är det konkreta uttrycket för ett liv i kärlek.  
 
Bilden av fåglarna kan vara en påminnelse om att delande är något som hör till 
livets grundvillkor. Att dela med sig handlar inte bara om att tillgodose 
varandras fysiska basbehov. Minst lika viktigt är att dela med sig av mänsklig 
närhet och kärlek, att se och att vara sedd.  
 
På livsmodets väg i Lund är Delandets station vid Allhelgonaklostrets ruiner 
strax utanför sjukhuset. Sjukhuset är en mäktig symbol för just mänsklig 
omsorg, som vi alla har någon relation till, men också klostret är en bild för liv i 
gemenskap och omsorg.  
 
 
 


