
HVA ER MENINGEN MED LIVET? 

 

 
 

Livet er på en måte en personlig reise. Enhver person bestemmer over seg selv. Reisen du 

opplever kan by på fantastiske oppdagelser, lykke og kjærlighet. 

Men med på reisen følger også eventyr som kan være deprimerende eller grusomme. Da 

dukker de underligste spørsmål som ingen andre enn du kan svaret på.  

Hva er meningen med livet? 

Hvorfor er mennesket til, når man blir fød bare for å dø igjen? 



Lykke til med selv 

Noen velger å lytte til religionen sin, noen lytter til vitneskapen, men jeg velger å lytte til meg 

selv. For meg er meningen med livet den lykken man oppnår når man gjør noe godt for 

andre. Meningen med livet er å gjøre det du blir inspirert av, og kjenner at du kan mestre 

ting. For meg er også meningen med liver kjærlighet, familie, og vennskap og det å strekke 

seg mot de aller største drømmene. Hvis jeg ikke kan følge drømmene mine, mestre nye 

ting, bli inspirert, ha håp, være omgitt av kjærlighet og gjøre det jeg har lyst på, hva er da 

meningen med livet? 

Om å finne lykken 

Mange eldre forteller meg at livet ofte kan være en utfordring. De sier at jeg må passe på 

hvilken avgjørelse jeg tar. Egentlig tenker jeg ikke så mye på fremtiden enda. Jeg lever i nuet. 

Det er nå tiden er inne for at jeg kan gjøre masse nytt og utfordre meg selv litt. 

Jeg kan bare vente på at gode ting skal skje. Man er sin egen lykkes smed, ikke sant? Men å 

finne lykken her i livet er ikke alltid så enkelt som det høres. Det finnes ingen oppskrift på 

det perfekte liv. 

 

Som et brød 

 

Noen ganger sammenligner jeg meg med et brød. Akkurat som det, trenger jeg ulike 

ingredienser for å bli til noe. Jeg vokser med omsorg, og blir større og større. Plutselig er jeg 

ferdig, og kommer ut og blir eldre, blir jeg revet i mange biter. Folk forlanger mer og mer av 

meg. Til slutt er det ikke tilbakke og jeg forsvinner. Det er ikke en enste smule igjen av meg, 

men jeg vet at jeg har gitt alle som har vært glad i meg en god magefølelse. 

Men fremdeles er jeg ung og har masse å lære. Jeg er klar for eventyr. Livet er en reise å 

glede seg til nye eventyr. Livet er en reise jeg aldri ville vært foruten. 



Caroline(15) 
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