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Hva er glede og hvordan finner vi gleden? 

Dette er hovedtemaet i Arnt Sæther sitt 

foredrag. Han kaller seg selv for happiator. 

Dette begrunner han med at dersom han 

hadde hatt superkrefter, ville han ha sørget for 

at alle var glade hele tiden! 

Å irritere seg over andre, og tenke «er det 

mulig?!», og videre å gå til en tredje person og 

kanskje den fjerde og fortelle hva den teite 

personen gjorde. Dette er noe Arnt la stor vekt på, og ikke tenke «er det mulig?!», men tenk 

heller: «ja det er mulig, vi er forskjellige». Alle individer er unike, for det er vanlig å være 

uvanlig!  

Hva er glede? Dette var noe salen reflekterte over, og kom frem til at det er en indre tilstand, 

med følelser og tanker man ønsker å ha. For å få en bedre forståelse av hva glede er, ble det 

stilt spørsmål om glede: 

Hvorfor være glad? 

Uansett hva du gjør er målet å bli glad.  For eksempel å lære noe nytt kan gjøre at du blir mer 

reflektert, som igjen gjør at man vokser som person, som igjen kan gjøre deg motivert og til 

slutt fører dette til selvtillit og glede. 

Hvem har ansvaret for din glede? 

Arnt kommer frem med at det er inni seg man finner gleden, og det er du selv som har 

ansvaret for din egen glede. Det er en indre følelse som du selv er ansvarlig for. Du kan ikke 

skylde på at det er noen andres feil at du ikke er glad, det er alltid ditt ansvar å finne gleden!  

Når finner man gleden? 

Det er mange som gleder seg til ting som kommer i fremtiden, og gode minner fra fortiden. 

Men den største gleden er at man tar seg tid til å glede seg i nuet. Arnt forteller at å tenke 

«bare da jeg blir ferdig på barneskolen blir jeg glad», fører til «bare jeg blir ferdig på 

videregående blir jeg glad», og slik fortsetter det. En kan ikke tenke at en finner gleden etter 

å bli ferdige med ulike mål, det er alltid NÅ gleden inntreffer! 

Hvor finner man gleden? 

Arnt understreker at man kan finne gleden her. Det kan være hvor som helst, men det er 

alltid hvor du er. Det hjelper ikke å reise til et nytt sted for å finne gleden. Gleden er ikke 

bare noen steder, den er overalt hvor du er. Man finner gleden her og nå, for det er du selv 

som er bærer av din glede. 



Hvordan finner man gleden? 

Det finnes alltids noen primærbehov som må oppfylles, noe som må gjøres. Dette er ting 

som ikke må gjøres for å være glad, men det gjør det enklere. Gjør ting som gir deg en god 

indre følelse her og nå, ikke tenk tilbake på hva som gjorde deg glad for ett år siden, eller hva 

du skal gjøre i fremtiden. Man skaper et veldig godt bilde av det som skal skje, og når du 

kommer dit kan det skuffe forventningene.  


