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livsbejaende foredragsholder:
Lucky- Linda Persen er et kjent fjes i Finnmark.

(Foto: Martine Persen)

Lucky–Linda leker med livet
Linda Persen fra Kjøllefjord
er en livsbejaende foredragsholder. Med hjelp av
humor har hun vist at det
går an å løfte seg etter håret, og ta tak i eget liv, selv
når det ser mørkt ut. Nå har
hun kommet ut med bok,
for å inspirere andre til å få
bedre hverdager. I boka
sier hun at dette ikke er en
bok som vil forandre livet
ditt, den jobben må du gjøre selv!
beate heide

Ságat treffer Lucky-Linda på telefonen.
I dag er hun i Tønsberg, i går var hun på
kontoret i tantes hus i Oslo, og snart er
hun på vei tilbake til Kjøllefjord. – Jeg flyr
visst som en annen flyfille jeg, ler hun med
en smittsom latter som triller inn i øret mitt
og får meg til å smile. Boken hennes «Lek
med livet- du slipper ikke levende fra det
likevel», som hun har gitt ut på eget forlag, ble lansert den 19. oktober. Da hadde hun 500 eksemplarer. De er solgt, og
hun har bestilt opplag to. – Dette går nesten for fort. Jeg har bare brukt Facebook
for å fortelle om boka. Jeg har ikke rukket å komme i gang med arbeidet med å
markedsføre den, og boka er ikke kommet
til Forlagssentralen enda. Det er mye lykke i Lindas stemme når hun forteller om
bok-babyen. Boka er blitt til i et samarbeid med Inger Lise Sæter Kontochristos,
forlagsvenninnen og samboeren John
Anders Bredesen som har layouten på
boka. – Jeg fulgte bare magefølelsen min
som sa at jeg skulle gi ut boka selv, og det
på tross av at jeg hadde tilbud om kontrakt på et stort forlag.

Inspirere

Linda ønsker å inspirere. At folk skal komme ut av offerrollene og være proaktive i
forhold til egne liv. Hun ønsker at vi skal
skape vår egen lykke. – Det er altfor mange som kommer med formaninger. Du kan
da ikke leke med livet? Det går ikke an.
Jeg blir litt barnslig av det. Mennesket i
dag leker altfor lite. Vi må få lov til å være barnslig på en god måte! Altfor mange
sier; – Jeg kan ikke, jeg er syk, jeg har fått
en trasig barndom. Det er all slags unnskyldninger utenfor seg selv. Jeg har enda ikke møtt noen som ikke kan gjøre noe
selv! Jeg vil gjerne inspirere folk til å sette
handlinger bak ordene, og få mer lykke inn
i livene sine. Boka er ikke et medium for å
fortelle om mitt liv. Jeg deler noen historier
for å illustrere at livet mitt ikke har vært en
dans på roser, sier Linda.
Det er mange som har latt seg inspirere
av Lindas foredrag, der hun bruker ramsalt
humor for å fortelle oss at vi må ta tak.
Hun er rene standup-komikeren, og budskapet hennes er ikke noen lettvint løsning. Her er det knallhardt arbeid med egne fordommer og egne forestillinger. Det
hun lover i andre enden, er et bedre liv
med mer humor og lykke.
– Jeg har lest masse selvutviklingsbøker, gått på kurs, og sant og si har jeg
mest lyst å spy av ordet. Jeg liker bedre å
kalle boka mi for en inspirasjonsbok, smiler hun gjennom telefonen. Lindas budskap er krystallklart. Du må ta et tak selv.
Du må ut av offerrollen. – For mange er
det tøft å høre det. Vi må lære å bli glad i
oss selv, for da blir vi bedre venner, bedre mødre og bedre partnere. Og da først
får jeg overskudd til å dele – og deling gir
meg energi! Det er nesten litt magisk det.
Lindas budskap er at alle kan gjøre
litt, og sammen kan vi gjøre alt. Hun holder foredrag for sykepleiere, lærere og folk
flest. – Jeg drømte om å bli skuespiller,
triller det lattermildt ut av Linda. Den interessen bruker hun som foredragsholder. Et
fyrverkeri som snakker om vanskelige tema, som fattigdom og konkurser. Hun har
bitt skammen av dem. De som hører på

Linda forteller om både gråt og latter, og
de elsker det!

Bestemor

Alle trenger en person som er der, bestandig. For Linda var det bestemor. Hun som
snakket samisk med vennene sine, men
som skammet seg sånn over sin samiskhet at hun ikke ville lære Linda språket.
Hun syntes ikke hun var flink nok, og det
passet ikke. Språket fikk dø ut med henne. – Jeg kjøpte samiskkurs på kassett,
og inviterte hele familien, forteller Linda.
Forsøket på å lære samisk døde ut i mangel på praktisering i et levende samisk miljø. – Jeg kjenner at jeg ikke enda har funnet ut hvordan jeg skal praktisere min
samiske identitet, sier Linda, og tenker at
boka hennes må ut på samisk.
Etter foredrag får Linda mange brev,
e-poster og sms-meldinger. – Det var disse som inspirerte meg til å skrive bok. Jeg
trenger ikke si de samme tingene til mange; nå kan de lese boka! Mange har sagt
at det er som de hører stemmen min når
de leser boka. Det tar jeg som et kompliment.

Boka ut i verden

Linda ser for seg at boka skal ut og reise. Den skal vandre fra menneske til menneske, og fra land til land. – Det var ei som
skrev at etter at hun hadde lest boka, ga
hun den videre til ei som hadde fått helseplager. Slik tenker jeg boka er på reise. I
tillegg drømmer jeg om at den skal komme
ut på flere språk, russisk og engelsk- og
kanskje et rart lite språk som er i et land
jeg bare må besøke. Det er nomade i meg,
selv om jeg elsker den røffe naturen og klimaet i Kjøllefjord.

Lindametoden

I hele november fyker Linda rundt på foredrag og på boklansering. – Men når ungene tar juleferie,da skal jeg også ha fri.
Jeg kan høre på stemmen at hun gleder
seg til det. – Livet mitt pynter jeg ikke på.
Jeg tror mange opplever det litt voldsomt.
Men det er mitt liv, og jeg har rett til å formidle mine følelser og opplevelser av eget

lansering:
Linda Person, foredragsholder fra
Kjøllefjord er kommet ut med bok.

liv. Det vil alltid være noen som ikke liker
det, eller tåler det, men alle må ikke like
meg! Det er som om når man skrive noe,
så blir det mer sant. Derfor har jeg måttet
gå noen runder med meg selv når jeg så
hva jeg har delt fra livet mitt. Og forresten
vet jeg ikke helt hva det heter, det jeg gjør.
Jeg vet i alle fall at i tillegg til å tenke hva
jeg ønsker, må jeg gjøre noe aktivt for å få
endring. Kanskje Lindametoden. Jeg vet
i hvert fall at å arbeide med meg selv, er
jeg blitt en lykkelig person jeg selv er glad
i og liker, avslutter hun. Og vi tilføyer, det
er ikke noe lite å oppnå – det.
avisa@sagat.no

