1

Sut ikke kun på det

Bid livet i låret
og find dig en kæreste

Kan du forestille dig
at du en dag ser ud af dit vindue
og ser dette, med hilsen fra din kæreste ?

Den ægte og langvarige kærlighed er
som en flot, sjælden og skrøbelig blomst,
der kun vokser helt ude på afgrundens rand.
Hvis du vil have den ind i dit liv, må du derfor
vove dig helt der ud, hvor du aldrig før har været.
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9 måder at finde sig en kæreste:
Lidt om hvorfor vi skrev bogen, se side 3
1. Kender du Trin for trin strategien? se side 11
2. Har du overset en kæreste på din arbejdsplads?
Se side 21
3. Hvem i dit bolig- og nærmiljø er også single?
+ Hvad kan du lære af Skilsmisse statistikken?
Se side 29
4. Gå efter fritidsinteresser og fælles livsværdier, se side 51
5. Kontaktannoncer er ok, og lidt for let – og som metode
en god træning i at række ud, få selvtillid og kontakt.
se side 61
6. Den listige og effektive storebror-/storesøsterstrategi,
se side 74
7. Lær at bruge "Kirsten Giftekniv" legen, se side 78
8. Tag initiativ til en anderledes Single Fest
se side 81
9. Tag et studieår, hvor du sætter focus på kærlighed,
som dit vigtigste tema, nu i dit liv
se side 85
10. Et eventyr om kærlighedens magi, se side 114
11. Andre gode bøger
om singleliv, dating, sex og kærlighed, se side 120
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Forord
”Bid livet i låret" er en opslagsbog til dig,
der - ligesom langt over 1 million andre danske singler,
går rundt her i Dronningeriget og tænker: "Hvor og Hvordan
finder jeg ham/hende, der er værd at elske - og som jeg savner?
Hvor er der en kæreste og/eller en bedste ven til mig?"
Vi håber, at du en dag vil finde dig en kærlig kæreste,
du har lyst til at leve lykkeligt og trofast sammen med til dine dages ende
- med eller uden børn. Men det er ikke kun for at hjælpe dig med dette
store og ret ambitiøse kærlighedsmål, vi har skrevet bogen.
De 9 "jagt-strategier" og bogens mange andre forslag kan med lidt held
også bruges af dig, som kun ønsker dig en glad og sjov aften uden at tænde
for fjernsynet. Og af dig, der søger nye venner, en måske/måske ikke
kæreste - eller en fræk weekendven, du glæder dig til at elske vildt med.
Vi har dog især tænkt på dig, som seriøst ønsker at finde dig en fast X,
der er værd at elske - og som fortsat ønsker at bo i din egen bolig i de næste
par år. Ligesom vi håber, at du, der måske nu allerede har et blomstrende
singel kærlighedsliv, også kan finde noget nyt hist og pist her i teksten,
som du forhåbentlig får lyst til at afprøve i praksis.
I stedet for at vikle os ind i abstrakte fagpsykologiske teorier
om kærlighedens mange veje og vildveje, har vi prøvet at skrive en
kontant Jæger- og Rejsehåndbog med en masse nærgående spørgsmål
og opgaver, som vi håber vil kunne give dig nye ideer, nye tanker,
en større livsglæde - og en god kæreste i de kommende år.
Kort sagt ønsker vi i al beskedenhed at lære dig
at blive ”en bedre jæger” og en mere nysgerrig opdagelsesrejsende
ud i kærlighedens helt specielle landskab, cirkus, jungle og univers.
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Kunsten at blive en god jæger:

Som du, kære Jæger, ved vi også godt, at der ikke eksisterer en facitliste
eller en 100% sikker slagplan, som virker hver gang og bare passer til alle.
Det er heldigvis en umulighed. Det er muligt, at du ind imellem vil få
det indtryk - men lad dig endelig ikke forføre af vores engagement
- og det skrevne ords lethed. Ord og Billeder kan så let misforståes.
Landkortet er ikke landskabet. Drømme-billeder er oftest illusioner.
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Vi ved det godt, det ikke er let. Rejsen kan være svær, vild og besværlig
At det som er en pragtfuld sejltur for den ene, kan være et rent mareridt
for den anden. At det, som er god mad for mig, kan være ren gift for dig
- og at vi alle hver især har vores helt egen smag, sang, dans - og stilart.
Kærlighedens veje, bi- og sideveje er, som du ved, lige så mangfoldige,
som vi mennesker er. Vi må aldrig glemme, at livet er magisk,
overraskende - og ærlig talt oftest totalt uforudsigeligt.
Og alligevel er der nogle tips,
veje og stier, der med større sandsynlighed
kan føre dig frem til et heldigt resultat. Især synes heldet og miraklerne
jo at indtræffe der, hvor den gode forberedelse møder muligheden.

Din indstilling til rejsen ind i kærlighedens specielle univers er vigtig.
Så ja, det er bestemt en stor fordel at finde en nysgerrig, kreativ, afprøvende
og optimistisk holdning frem. Så udover at inspirere dig til at gøre din "jagt"
til en mere effektiv, legende og optimistisk opdagelsesproces, håber vi også
at lære dig, at det ikke kun er rejsens slutmål, der er vigtig, men at hele
den måde, du søger og leder efter kærlighed, er mindst lige så vigtig.
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En desværre alt for almindelig hverdags historie:
I vores psykologpraksis bliver vi ofte kontaktet af depressive, ulykkelige
og frustrede singler, der alt for længe har været ude af pardansen. De føler
sig lammet, ja panisk angste ved tanken om resten af livet at skulle leve
alene - og ønsker nu igen at genfinde modet til at vove sig der ud, hvor
hjertet både kan såres og glædes. Vi manglede her en bog i reolen om
den vigtige begyndelses fase: Jæger-stadiet og Kærlighedsåbningen – og
derfor holder du nu endnu en bog om kærlighed og dating i din hånd.

Kender du følelsen?
Tove er 36 år og single. Hun sidder overfor mig i mit terapirum
og læser følgende op fra sin dagbog, som jeg har overtalt hende til
at anskaffe sig, så hun i højere grad kan begynde at opleve sit liv
som en opdagelsesrejse - fremfor som noget, der blot sker:
"Lørdag aften, og her sidder jeg nu igen i min velkendte muddergrøft
en sen nattetime og synger min sorgmodige blues! I øjeblikket føles det,
som om der overhovedet ikke findes een eneste ordentlig mand her
i verden til sådan een som mig, og at jeg altid vil være alene,
som nu - og det gør forbandet ondt at tænke sådan!"
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Det næste jeg tænker er: "Åh, hvor er det dog synd for mig.
Stakkels lille dumme, umulige og total håbløse mig!" - Og så fik jeg
En usigelig stærk trang til at tænde for fjernsynet og drikke mig fuld."
Hun ser op fra dagbogen og udbryder vredt: "Hvor er det dog let at have
ondt af sig selv og derpå hade sig selv, bare fordi man føler sig ensom
og livet gør ondt. ... Shit, hvor jeg dog hader at befinde mig
i den der sorte selvopgivende tilstand!
”Er det ikke frygtelig banalt?" udbryder hun derefter med et suk
”Nej, det er blot frygtelig basalt", svarer jeg, "Er der flere vers i den blues?"
Tove: "Ja. - "Det føles ligesom at stå og vente i en uendelighed i en lang
biografkø. Alle de andre har efterhånden fået deres billetter ved lugen og
går glade og leende ind til de to meget roste forestillinger: "Dig, mig og os to"
og "Den lykkelige familie".
Og sidst i køen står så "lille søde, glade, og barnlige troskyldige mig",
som er den side af mig, der simpelhen er helt utroligt dumnaiv
og ganske tanketom, når det gælder - og som jeg hader.
Endelig bliver det min tur, og med store forventninger rækker jeg hånden
ind i billetlugen til billetdamen. Der blot ser koldt og fortravlet på mig og i
sin bestillingsliste, inden hun hårdt og brutalt siger disse knusende ord:
"Desværre, frøken, men der er altså ikke blevet reserveret en plads til Dem.
Alt er udsolgt. Beklager."
"Pjat", svarer jeg og stikker næsen helt ind i ansigtet på hende.
"Vil du lige med det vums checke det af! Mit telefonnummer er 86 12 34 56
- Skal jeg gentage det langsomt for dig? Se nu lige efter en gang til, please!
86 1- 2 -3 - 4 - 5 - 6 ?" Indigneret betragter damen mig igennem sine grimme
briller og lader utålmodigt en gulnet finger glide ned over den tætbeskrevne
bestillingsseddel: "86 1234 54 - 55 - 58 - 60 - 1234 68. - Nej, jeg beklager. Og
desuden må vi melde alt udsolgt til begge de to ønskede forestillinger,
frøken!" Hun smiler sødt, men ser samtidig så aldeles uhjerteligt og koldt
lige tværs igennem mig, at jeg pludselig føler mig frygtelig nøgen
og helt helt alene i verden. - Jeg er ved at få et panikanfald,
nu da jeg for alvor sanser virkeligheden.
Jeg tager mig voldsomt sammen for ikke at stortude: "
Nå, men når der er udsolgt til "Den lykkelige familie" og "Dig og mig og os 2",
er der så ikke en billet til en anden forestilling i en af jeres andre biografer?",
siger jeg så med den desperates mod, til den der skide sure gamle harpe,
som jeg nu i et oplyst glimt kan se er min skæbnegudinde og inkarnationen
af min inderste frygt. "Jo", siger hun med noget, der ligner lidenskab, men
som måske blot er sadisme: "Vi har endnu ikke fået udsolgt alle billetterne til
forestillingen ovre i den tredje sal."
"Herligt, hvad går der så dér?", spørger jeg optimistisk.
"Jo, der går: "Det går slet ikke, men heldigvis er der altid nogle,
der har det værre end dig,
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Den hedder: ”Hip hip Hurrah!" En meget moderne film, hvor der
overhovedet ikke er hoved og hale i handlingen, men til gengæld er der
masser af action, ketchup, flødeskum, dåselatter, spænding og ensomhed,
druk, selvmord, pillemisbrug, og mange andre interessante boller
på suppen. .... Det er lige en film for sådan en som Dem, frøken."
Med stigende panik råber jeg nu: "Hvorfor skal jeg ind og se den,
når alle de andre, skal ind og se "Familien" eller "Dig, mig og os to"?
- "Fordi, der ikke er blevet bestilt en billet til Dem frøken. Derfor!"
Hvorpå hun brutalt smækker lugen i.” - Sådan føles det..

Kender du følelsen?
I det følgende vil vi prøve at vise dig, hvor fejlene er
og hvordan du alligevel kan ende op med få dig en billet
til par-dansens glæder, så du ikke mere behøver at sidde helt alene
og kun se længselsfuldt op på Kærligheden på et tomt indre filmlærred
Vi vil prøve at vise dig, hvordan du kan komme ind i pardansen igen,
så du ikke mere behøver at sidde helt alene og kun se længselsfuldt
op på Kærligheden (med stort K) på et filmlærred eller leve dit liv
som singelsolist foran en fjernsyns- eller en komputerskærm.

Kom dog ud af dit sutteri, din lunkenhed, dine dagdrømme, og mareridt.
Åbn - og vip lidt op og ned med øjnene, tag så en god dyb indånding
- og begynd at kæmp for det, som du savner og virkelig har kært.
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Du er min.

Ja, jeg er din.

Så 1. ønsker vi at lære dig at nytænke din kærlighedsdrøm.
Og 2. håber vi også, at du via forslagene, de nye ideer og opgaverne
vil blive mere opmærksom på din helt egen individuelle måde at søge
efter din mage. Og derved finde kærligheden, så du tillige bliver klogere
mht. hvor din stilart virker ok for dig - og hvor den måske med fordel
godt kan forbedres med nogle nye trin, nye ideer, tanker og nyttige
finpudsninger - så hvis du allerede er god, hvor kan du blive bedre?
Kender du f. eks. dine plusser? Ved du, hvad du allerede gør, som er godt?
Og er godt nok? Og ved du, hvor din nuværende strategi reelt ikke funkler,
og hvor du derfor er tvunget til at gøre noget helt nyt og andet, end du før
har gjort - hvis du altså virkelig ønsker, at der skal ske noget helt nyt og
andet, end det, der sædvanligvis plejer at ske? Gør du kun det, som du
plejer at gøre, ja så sker der sandsynligvis også kun det, der plejer at ske.
Lad os starte med de spørgsmål,
der igen og igen dukker op, når vi taler med kærlighedssøgende singler:
Hvor går man hen? Hvad vil være klogt at gøre? Ikke gøre?
Hvad skal jeg lade være med?
Hvilke fif, ideer, skumle kneb og effektive strategier er gode at kende?
Og hvilke af de mange bøger om dating/parforhold er værd at læse?
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"Bid livet i låret" er, kort sagt, en samling af de bedste ideer, tips og råd
samt de 9 mest vellykkede dating-strategier, vi har lært at kende i de nu
28 år, vi har rådgivet singler - og set virke. Vi vil hjerteligt opfordre dig til
at gå mere til biddet - og give dig en broget buket ideer til at bide livet
lidt sjovere i låret, f. eks. ved bevidst at finde dig en god kæreste.
Et liv uden erotik, kærlighed, venskab, intimitet, børn, glæde og kreativitet
er ikke værd at leve, så mht. disse basale livsværdier må du ikke bare give
op og resignere. Og ok, du kan sagtens overleve uden at holde hjertet varmt
- men livet bliver sørme også derefter. Det er ud fra den holdning, vi har
skrevet bogen - og vi håber fra hjertet, at den vil bringe dig held og lykke.
Hav en god rejse ud i - og ind i kærlighedens forunderlige land.
Der er mindst een til os alle sammen, hvis vi ikke giver op.

© Opdaterede udgave, Århus, den 1. maj 2009
Ebbe Scheel Krüger, cand. psych.
Else Marie Schultz Rasmussen, cand. mag.
Vi har arbejdet som par- og psykoterapeuter siden 1980,
og lever i det samme hus i et kærligt og trofast parforhold,
som - mærkelig nok - nu har varet i over 32 år
Du kan læse mere om os her:

www.psykoweb.dk
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1. strategi:

Gå fremad 1 trin ad gangen

Michelle møder Poul til en venindes bryllupsfest, (hvilken forøvrigt er
en vældig god jagtmark, hvis du gerne vil finde dig en kæreste. Stemningen
er fuld af amoriner og godt humør). Omkring midnat befinder hun sig
ude på græsplænen i månelyset med Poul, som hun knap nok kender.
De ler, kysser, snakker godt - og glemmer helt alle de andre.
Hun spørger, hvorfor han er single, og hvordan han har det med det
- og får at vide, at han sidste år kom sammen med en meget flot,
spændende pige og at han endnu ikke rigtigt er kommet sig over, at hun en
dag bare forsvandt totalt ud af hans liv, uden at ville høre på hans version.
Det gør ondt at snakke om, fornemmer hun. Hun bider også mærke i at
bortset fra arbejdet, synes han nu at kede sig bravt i sin sparsomme fritid,
hvor han blot ser tv og ind imellem besøger en ven. Han er kort sagt fri
og ledig - og måske plukkemoden?, tænker hun indeni, og ser på ham igen.
Da det er ved at blive tid til afsked, spørger han, om hun har lyst til
at se hans udsøgte cd-samling. Hun er nu tilstrækkelig nysgerrig og siger ja
- til at se, hvor og hvordan han bor, og tilføjer klogt: "Du skal bare ikke
regne med, at jeg vil blive natten over og elsker med dig her den første
gang, vi er sammen. Jeg vil godt lære dig lidt bedre at kende først."
Det fortæller hun ham klart og tydeligt efter et hedt kys - og en lille
tænkepause. Dette nej, tak og den plan fastholdt hun, hvilket betød, at hun
tog hjem til sig selv i en taxa efter kun at have været hos ham en times tid.
Hun kunne godt lide, at han respekterede hendes nej tak til at blive forført,
og at de alligevel kunne snakke videre, uden at han skældte ud eller plagede.
Hun havde dog husket at få hans telefonnummer
og ringede ham straks op, da hun kom hjem. Fortalte, det havde været
dejligt at møde ham, og at hun lige nu smilede og ville gå i seng og sove,
fordi hun var træt - og så gav hun ham et telefonkys og sagde godnat. Ikke
et ord om de skulle mødes igen eller andet pres, blot et hej og et godnatkys.
Et par dage efter ringede hun hen på aftenen og spurgte, om han ville med
til en revy næste lørdag, hun længe havde haft lyst til at se. De mødtes på en
restauration lige ved siden af teatret før forestillingen - og tog hjem til ham
til en rejemad, efter en dejlig aften med megen snak, flirt og latter.
Hun blev kun en times tid - og bortset fra lidt kysseri, fik hun sagt:
"Jeg tør simpelthen ikke gå i seng med dig - endnu, fordi du meget let
kan komme til at betyde mere for mig end bare en sjov aften." Derpå
tog hun igen en taxa og ringede, da hun kom hjem, og sagde kort
og varmt godnat uden at lave nogen ny aftale med ham.
Hun havde nemlig taget en fast beslutning
om, at hvis han ikke ringede i løbet af den næste uge,
vil hun skrue ned for blusset og kun møde ham een gang til
for at undersøge, hvorfor i alverden han dog ikke havde ringet til hende.
Det ville hun godt vide, og hun ville have et ærligt svar!
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"Ellers skal jeg gå og bruge en masse tanker på at spekulere over,
hvad der egentlig gik galt, og det gider jeg ikke mere spilde min tid
på blot at gætte på. Jeg vil ikke mere sidde og vente på en telefon,
som aldrig ringer. Derfor vil jeg hellere spørge ham direkte
og acceptere det svar, jeg får - og derpå tænke over dette."
Hun ville ikke mødes med ham for at plage, bebrejde, forklare sig
eller anklage ham for noget, men simpelhen for at lære af oplevelsen.
Måske var han endnu mere bange end hun for igen at involvere sig
på et dybere hjerteplan?
Måske var hun blot ikke hans type? Måske var han såret over, hun havde
sagt nej tak til at elske med ham ? Måske var det en stor dumhed ikke at gå
i seng med ham den anden aften, de mødtes? Og måske havde hun sagt eller
gjort noget forkert? Eller måske var de bare begge to blevet grebet lidt
for meget af stemningen, fordi de havde mødt hinanden til et bryllup?
Og måske var der en helt syvende forklaring.
Eller var han så sløvet af arbejdspresset,
at han simpelhen ikke havde fået taget sig sammen til at ringe til hende?
Et lunkent kærlighedsmønster, som hun bestemt ikke var interesseret i
at blive viklet ind i igen, som dengang med ... og ......, der gik helt galt.
Hun ville have hans svar, så hun kunne lære af oplevelsen.
Hun ville ikke mere som før, blot nøjes med at føle sig afvist
- uden hans forklaring. Så i stedet for at gætte sig frem og køre sig selv
ned i en indre dialog ang. "Hvorfor"-spørgsmålet, (der forudsigeligt
nok ville ende med et klart selvmål, dvs. en negativ selvkritik),
så ville hun ganske enkelt møde virkeligheden.

Det næste trin:

Hvis nu han ringer og inviterer hende ud,
begynder det jo at ligne noget, der måske kan udvikle sig.
Hvis han ikke ringer i løbet af den næste uge,
gør hun klogt i at droppe ham - efter et tredje udforskende møde!
Fordi det grundmønster, disse første dansetrin, som hun og han nu har lagt
ind i deres forhold, med stor sandsynlighed vil gentage sig, igen og igen.
(Hvis hun de første fire gange er den, som kontakter og tager initiativer,
hvorfor skulle dette kontaktmønster så forandre sig efter den 7., 25., 50.,
eller 1001. gang? Det sker, ja måske - men det sker meget sjældent).
I langt de fleste tilfælde bør hun droppe ham, og følge episoden op med
en god ærlig snak. Eller mødes med ham en sidste aften, elske vildt med
ham og så sige farvel - som en slags punktum finale! Nogle gange kan det
være en rigtig god og befriende måde at gøre en ufærdig situation
helt færdig på. Og hvorfor dog gå glip af en smuk oplevelse?
Prøv at se de forskellige "prøve-forhold", du fremover sandsynligvis vil
involvere dig i - og træde ud af igen, som muligheder for at finde dine svar
på et af kærlighedens grundspørgsmål: Hvad tænder og fascinerer dig?
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Hvad gør dig glad? Er du noget, som du selv aktivt gør?
eller noget du får? Hvad kan du lide ved X - og hvorfor kan X lide dig?
Hvilken slags menneske er han/hun egentlig? Dette kan du ikke afgøre
ved det første møde, men de fleste kan godt svare på
f. eks disse basale spørgsmål - efter 3 møder:
Er X en korttidsaffære? - Eller er X mere langtidsholdbar?
Er det Ham/Hende, som du godt vil dele dit liv med – det næste år?
Hvad vil du have her? Hvad vil du give? Hvad elsker du her? Hvad vil du
i hvert fald ikke have sker? etc. Disse vigtige spørgsmål tager det lang tid og da mindst 1 års tid at besvare fyldestgørende. Så forvent ikke en
åbenbaring efter de første "afprøvelser", men lær at stole på din intuition og
fornemmelse, som vil give dig et klart og tydelig første svar efter 3 møder.
Her kan vi ogå minde dig om, at enhver attraktiv person du lærer at kende
hjerte til hjerte, godt kan give dig endnu en brik til dit livs puslespil - og at X,
X 2. og X 3. i det store perspektiv, måske kan ses som vigtige milepæle på
din vej hen imod at virkeliggøre det, som i dag blot er en uklar og tåget
fremtidsdrøm. Det afhænger af din holdning - og din parathed til at lære.

Spis ikke desserten, før du har smagt forretten

Pointen i historien om Michelle og Poul er: Tag dig god tid, før du skruer ned
for fornuften og helt op for hjertets stærke følelser. Nyd hver trin. Lykken er
ikke en endestation, men en rejsemåde - og når målet er sat, handler det om
at koncentrere sig om at få så meget ud af det trin, som du træder lige netop
nu - som du kan. Nyd selve det at lære at se ham/hende rigtigt an:
Se, hvordan X bor. Kan du lide rummene og atmosfæren? Se fotografier,
pladesamlingen, farverne, blomsterne og bøgerne på reolen, og
boligindretningen. Er han/hun et stort rodehoved, eller har X lært at
indrette sig med personlig stil og smag? Den måde vi indretter vores hjem
og værelser på, spejler utroligt godt hvem vi er - hvilke evner og livsværdier
vi reelt indeholder. - (+ Savner han/hun f. eks. en kok, en oprydder eller
en rengøringshjælp?, ja så bliver det job sandsynligvis dit om et par år).

14
Lær af det som sker, og prøv at opdage om det er sandt, at det ofte
tænder mænd, når du giver dem et frisk pust af tiltrækning - og afvisning:
dvs. en udfordring? Og at det, der bedst tænder kvinder, er totalt umuligt
at forudse - hvorfor mænd gør klogt i at blive bedre til at se og lytte med
det 3. øre, (dvs. høre det, som bliver "sagt" imellem linjerne og mærke
følelserne i stilheden). (Dette er ofte svært for os mænd fra Mars).
Kan du lide den måde, I snakker på - og forhåbentlig danser med hinanden?
Kan du skabe et jævnbyrdigt give og tage mønster, du kan lide
og som gør dig glad dig, sammen med X? Smag på oplevelserne. Væn dig
lige fra starten til at sætte ord på, hvad du oplever, føler og tænker - også
mht. din indre dialog, så du derved bryder ud af privatheden og singlelivets
ulidelige solist-tænkning, (der let kan ende med at blive helt uhelbredelig).
Tal personligt, dvs væn dig til at tale lige fra hjertet, stil spørgsmål - og lyt.
Dvs. vis og fortæl først hvem du selv er, og giv så plads til din ukendte X.
Er han/hun et meget privat, forsigtigt, genert og tilknappet menneske?
Eller er X et åbent, spontant og socialt menneske? Det gør en vigtig forskel,
om X er et mere indadvendt stille end et udadvendt socialt menneske,
for dette forandrer sig sjældent særlig meget med årene.
Hvis du er på udkik efter en livsledsager, så prøv at bide mærke i alt det,
som er uforanderligt. Spørg dig selv, om du vil finde at det er ok - ja måske
ligefrem ønskværdigt - om et par år? Kan du f. eks. opleve hans stritører
som sjove, glade ører, eller se hendes små bryster som ekstra sensitive? Eller
se ordensansen som et udtryk for æstetik - og rodet som et udtryk for
engagement i noget andet? Kan du lide hans/hendes job, tanker, evnt. børn,
venner, familie og livsindstilling? Hvad er ægte - og derfor uforanderligt?
Er X god at snakke med om følelser - og kan han/hun forstå dig,
når du fortæller, at du har brug for at se ham/hende lidt nøjere an først?
Er X ægte interesseret i at lære dig at kende som den personlighed,
du er? Kort sagt: Hvad interesserer og tænder X – og dig?
Din hovedopgave her ved det første, fjerde og 101. møde er altså at være
nysgerrig og opdagende. Det betyder i praksis spørg, spørg og atter spørg
om, hvem han/hun er. Hvad X tænker, føler, mener, vil, ikke vil, kan lide og
ikke lide? Hvad planlægger, drømmer X om, og er X optaget af nu i sit liv?
(Bortset fra dig). Hvad er uforanderligt? Og hvad er mere overfladisk?
Kærlighed starter med ærlighed, og siden kommer der måske et K foran,
så start med at være ærlig overfor dig selv. Når I mødes, så giv dig god tid til
indvendig at føle og mærke efter om det første sympatiske indtryk,
førstehåndsindtrykket, også stadigvæk holder ved det tredje og fjerde møde
- og om du egentlig har lyst til, at I mødes igen? Er der ægte glæde ved at se
dig, og kommer der et smil frem på dit ansigt? Er dit hjerte blevet varmere?
Hvis svaret er:"Ja, jeg vil gerne møde X igen! Jeg føler mig gladere end før",
så ring, når du er kommet hjem. Sig godnat og tag måske en lille eftersnak,
så du ikke efterlader et indtryk af, at du er ligeglad, egoist - og afvisende.
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En telefonsnak kan være utroligt intim, fræk og morsom eller hyggelig
- og mange føler sig ofte meget mere fri der, end i nærkontakten.
Hvis svaret er nej, eller tiltrækningen ikke er gensidig, ok så mærk efter,
hvordan det føles at acceptere det - og lær så at give slip, dvs. sig nej tak.
Lykønsk dig selv for at have opdaget det umulige i forholdet i så god tid, at
du endnu ikke har bundet dig eller åbnet helt op for dit hjerte - og dine mest
sårbare tanker og forhåbninger. Værdsæt at du turde tage et initiativ og
godt kunne håndtere et farvel! At det er ok, at du nu står tilbage med en god
selvbekræftende styrkefølelse, en forøget selvtillid - og en skuffelse, som
heldigvis ikke tynger, men mere er som et stille suk.
Er det ikke sandt, at her i livet er det mindst lige så vigtigt at opdage og vide,
hvad du siger nej tak til, som hvad du siger ja til? Det er en livskunst at
kunne give slip på det tomme, det lunkne og døde, som ikke fører til liv,
glæde og kærlighed – uden at føle sig skyldig eller forkert.

Ja eller nej til sex første gang I mødes?

Et klassisk spørgsmål, du er nødt til at finde dit eget svar på. På forhånd.
Især kvinder opdager tit, at det er betydeligt sværere at sige ”Nej, tak!”
senere hen til en mand, som de alligevel ikke ønsker sig, når de først har delt
den erotiske nydelse sammen. Ligesom det let kommer til at føles meget
sårende for dit ego og forfængelighed, hvis du aldrig mere hører fra ham,
efter at I har tilbragt en hed og måske løfterig elskovsnat sammen.
Det kan meget nemt føles som en afvisning.
Trist nok er vores råd derfor til kvinderne: Bliv ikke for længe i sofaen med
ham de første gange, I er alene. Forløbet bliver alt for forudsigeligt! Rejs dig
op og foreslå, at I f. eks. går en aftentur, hvis det bliver lidt for varmt, alt for
hurtigt. Det er også lettere at snakke frit, når I går en tur i det fri - og
samtidig undgår du fristelsen. Oh, du utålmodige, husk at nyde hvert øjeblik
- bid for bid. Måden du rejser på, er mindst lige så vigtigt som at nå målet.
Når du så, efter de første indledende møder, "giver efter" og ender i elskov,
er det oftest en god idé ikke at overnatte de første par uger. Kys farvel, og
tag hjem efter at I har elsket og ring f. eks. og sig godmorgen næste dag,
inden du går på arbejde. Det forøger mystikken og tiltrækningen.
Det er tit et stort antiklimax og ret forvirrende at vågne op sammen
de første par gange, når makeup´en er løbet ud, håret stritter eller toupeen
hænger skævt etc. - og så oveni skulle sige et forhastet farvel. Hvad er der
egentlig at sige til hinanden i den situation? Det varmer betydeligt mere at få
en kort uventet email/telefonhilsen. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om
personlig stil, lyst og smag - og hvad du lægger i jeres elskovsnat.

Sex flytter et forhold op på - og ind i et andet stadie.
En klog kvinde ved det og giver sig god tid til at lære ham lidt bedre
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at kende, fordi hun ikke har lyst til at komme op på dette stadium,
før hun er rimeligt sikker på, at det nu også er der, hun ønsker være
- med denne, endnu ret ukendte, mand.
Ofte vil hun trække "forretten" lidt i langdrag, for det forøger lysten
og appetitten. Det der må kæmpes for, er som bekendt ofte mere værd
end det, der foræres væk. Og hvis han virkelig er blevet interesseret i DIG,
så har han intet imod at vente. Han har jo allerede ventet meget længe
på en guldklump som dig!
Denne "slow, make fast" strategi fremhæves også i en meget morsom
bog af Steven Carter & Julia Sokol: "Hvad kloge kvinder ved om kærlighed",
Munksgaard, 1992 - hvor de skriver følgende visdomsord: "Ingen af os blev
født kloge på mænd/kvinder. Klog er noget, vi kun kan blive ved at lære af
vores erfaringer. F. eks. i det øjeblik du deler nydelsen med en mand, er der
en særdeles stor chance for, at du vil blive endnu mere svag og sårbar
overfor hans fejl. Det ved mænd godt og det er bl. a. derfor de hurtigst
mulig vil i bukserne på dig, fordi så føler de sig meget mere trygge og mere
ovenpå. Og er mere sikre på dig, når du opdager - hvem han også er."
Mænd synes selvklart modsat, at sex er den allerbedste og hurtigste måde
at lære en ny kvinde bedre at kende på. Hvilket jo også er rigtigt, blot på en
lidt anden måde. Denne urgamle forskellighed giver dansen vitalitet og
krydderi, hvis I lærer jer kunsten at finde kreative løsninger på
forskellighederne, fremfor blot at køre hinanden ned i skyttegravene.
Når du er kommet dertil, så spørg dig selv:
Hvordan synes du, I passer sammen sexuelt set?
Når der breder sig et stort glad smil hen over dit ansigt
ved tanken om sex og elskov sammen med din potentielle kæreste,
er du tæt på at blive forelsket - og så bevæger dit kærlighedsliv sig væk fra
det frie jægerliv og hen imod "måske at bygge en fremtid sammen?" - stadiet.

17

Den romantik, der gror frem af sex og desperation,
holder ikke længe. Det der varer ved, gror langsomt.
Selve det at finde en god kærlig og langtidsholdbar kæreste tager tid.
Hemmeligheden er helt fra starten at øve sig i at opnå en god personlig
kontakt. Hele tiden at holde af sig selv, selv åbne op for nærhed og gradvis
så måske føle en større og større kærlighed. Føle dit liv er blevet mere
værdifuldt, mere værd at leve. Ikke mere føle dig helt alene og kun køre
sololøb. Føle kærlighed, venskab og en større glæde ved at være levende.
En forelskelse kan være som at få en smuk buket afskårne blomster.
Den kan være smuk og flot. Den kærlighed som varer ved er mere
som et træ, der vokser sig større og bredere, år for år.

Nøglen til selvtillid ligger ikke i at undgå at involvere dig i noget,
der måske kan komme til at gøre ondt, og som måske endda skræmmer dig.
Hemmeligheden består i, at du gradvis åbner dig, dit hjerte og accepterer
frygten, sårbarheden og den uundgåelige usikkerhed, som en større åbning,
naturligvis altid vil medføre. Der er ingen smutveje eller pas.
Det koster modet til at du tage en chance at overvinde dig selv.
"Sig straks om jeg forstyrrer”, siger du i døråbningen.
”Så går jeg med det samme.”” Du ikke bare forstyrrer”, svarer jeg.
”Du ryster hele min tilværelse. - Velkommen!", som Eeva Kilpi så præcist
(i "En sang om kærlighed" fra 1981) beskrev overvindelsen af frygten
og intimitet-forskrækkelsen, som er kærlighedens modsætning.

Selvtillidsfølelsen kommer desværre først, når du har handlet!
Styrkebruset kommer først bagefter, når du har vovet - og når det, du
gjorde lykkedes. Mangler du selvtillid, er det også godt at vide, at selvtillid
ikke er noget, du har eller ikke har, ligesom du har en hånd eller en bil.
Selvtillid er en følelse som kommer og går, ligesom alle de andre følelser
- og hænger tæt sammen med, hvor optimistisk du tør se ind i fremtiden.
Og fremtiden kender vi som bekendt ikke, højst som en tendens - fordi den
jo skabes af det, du og andre gør nu i dag og i morgen. Det eneste du ved
noget helt sikkert om, er nu´et - så at åbne sig for nuets muligheder er godt.
Mod er ikke fravær af frygt, angst, bæven og usikkerhed,
men er at føle DU kan styre med i det, du vover dig ud i - med mere eller
mindre åbne øjne og bævende knæ. At du har indflydelse på det, som sker.
Har du øvet og lært det, tør du mere.
Mod i kærlighedens land er at turde gøre sig mere sårbar, (dvs. åbne hjertet)
igen, efter en længere tids dvale. Mod er at gøre noget nyt og vove sig ud i
noget ukendt. Mod er at glemme at være bange. Mod er at samle sig om
netop det øjeblik, du er i nu, imens du er i det. Og ja, mod er så meget
forskelligt for os hver især. Hvornår har du f. eks. sidst været modig?
Ved du forøvrigt, hvad der er modigt i dine øjne?
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Ebbe mødte engang en desperat kvinde med en stor hat, som fortalte,
at hun allerede - efter blot fem minutters snak over en kop kaffe - med
en tilfældig attraktiv mand, sad og fantaserede om, hvordan det mon ville
blive at have 3 børn med ham. - Jeg så lidt målløs på hende og spurgte:
"Hvad tror du, at han sad og fantaserede om?"
Tænk, det havde hun slet ikke tænkt over.
Jeg trak mod til mig og gav hende dette råd: "Gad vide, hvad der var sket,
hvis du pludselig havde afbrudt jeres overfladesnak, lagt en varm hånd på
hans lår og sagt: "Hvis du vil svare mig helt ærligt på, hvad du lige nu sidder
og tænker på - omme bag de mange tomme ord, vi siger til hinanden, så vil
jeg fortælle dig om en af mine helt vilde fantasier. Kort sagt: oh du smukke
Hvad sidder du og tænker på - lige nu, inden i ?"
Pointen er: Det er klogt at holde fast i de helt nære her og nu spørgsmål
i den første tid. i stedet for at forvirre og forskrække såvel dig selv som din
måske kommende ægtemage med alle de endnu helt ubesvarlige spørgsmål,
som: "Er du mon den rette for mig?" – og "Kan jeg virkelig stole på dig?",
- "Elsker du mig nu også rigtigt?" - "Vil du altid elske mig, ligesom nu?"
eller "Hvordan tror du, vi vil have det sammen på plejehjemmet?"
Drop også alle de irriterende inkvisatoriske plagespørgsmål ala "Er jeg den
smukkeste kvinde, den bedste elsker du nogensinde har mødt?" - "Hvor
mange børn skal vi have?" - "Hvad vil du med dit liv?" og "Hvem er du
dybest set?" Eller det helt umulige: Er jeg bedre og mere interessant end de
andre, du tidligere har kendt? - Er jeg den nr. 1, som du har ventet på hele
dit liv? Er du mr. Right? Er jeg dit ideal? Er du min kvinde/mand? osv. Osv.
Svarene på disse megastore spørgsmål kender X og du jo først efter mange
små og store konflikter, og konkrete erfaringer fra et hverdagsliv sammen
- så du må lære at udholde uvisheden og usikkerheden, uden at løbe væk.
Det er let nok at sige - og skrive - og utroligt svært,
når ordene skal omsættes til handling. Og det ved du jo godt.
Det er derfor, vi her i bogen har lagt hovedvægten på
at forklare dig, hvordan du kan gøre noget nyt.

Trin for trin strategien, denne dvælen i, og styrkelsen af sansen
for at kunne nyde såvel duften af og smagen på øjeblikkene undervejs er,
den tryggeste, fornøjeligste og mest lærerige måde at lære en ny ven,
kæreste - og måske en kommende ægtemage at kende på, vi kender.
Denne "slow make fast" måde at rejse igennem livet på kan varieres
på utrolig mange individuelle måder - og er underforstået
i de andre 8 jagtmetoder og kærlighedsstrategier,
som vi vil tale mere om her i bogen.
Du når lige langt, hvis du kun tager eet skridt frem ad gangen,
som hvis du tager fem skridt frem - og fire tilbage. Prøv dig frem
i dit eget tempo, trin for trin - og mærk selv forskellen på selvtilliden.
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Du kan se og læse meget mere om hvordan du vinder selvtillid
ved at klikke dig ind på disse mange websider derom:

www.psykoweb.dk/selvtillid/2.htm
www.psykoweb.dk/selvtillid/1selvtillidstestA.htm
www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede5_rettigheder.htm
www.psykoweb.dk/selvtillid/3b.htm
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Kan du huske
sidste gang, du var forelsket?
Et 1. trin:

Tag en læsepause, læg bogen væk - og luk øjnene.
Hvordan husker du denne berusende dejlige følelse?
Ved du overhovedet, hvordan det føles at være forelsket?
Prøv et øjeblik, om du tør åbne op for dine indre længselsbilleder.

Focuser nu ind på eet af dine smukkeste minder
og prøv så - som i en dagdrøm - at genopleve det øjeblik.
Husk at trække vejret imens - gerne dybt, så du bedre kan føle det
du nu mindes.- Hvad husker du især? Hvem var med? - Mærk om
du stadigvæk kan huske følelsen. - Hvornår var følelsen stærkest?
Hvad skete der egentlig? Hvad glædede og tændte dig især?

Var det ”det, at jeg var glad”?
Følte glæden over at være glad for - og værdifuld for en anden?
At solen endelig kom frem bag skyerne efter lang tids ensomhed?
Følte du dig begæret, og følte du selv begær? Følte du dig beæret
værdsat og betydningsfuld? Følte du blot den helt basale glæde
over at være i live? - Hvad kan du især huske?

Vil du opleve det igen?
OK ? Hvad lægger du så især vægt på?
Prøv at nævne 5 eksempler på noget, som kan tænde
glæde og fascinere dig hos et andet menneske:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________

Du kan læse mere om Forelskelses-følelsen her:
www.psykoweb.dk/singelliv/forelsk0.htm
www.psykoweb.dk/singelliv/forelsk3.htm
www.psykoweb.dk/singelliv/forelsk0a-oversigt.htm
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Strategi 2.

Se dig omkring

på din arbejdsplads, een gang til
Hvis nogle en dag skulle finde på at lave en undersøgelse over,
hvor kærester og ægtefæller hyppigst møder hinanden, vil vi vædde
en god flaske champagne på, at arbejdspladsen (incl. diverse studier
højskoler og kurser) vil komme ind på en klar 1. plads.
Prøv selv en dag at spørge nogle du kender, som har levet sammen
i mange år: "Hvor mødte I to egentlig hinanden?" og læg mærke til, hvor
ofte du får følgende svar: "Vi arbejdede det samme sted, gik i samme klasse,
på samme studie, kursus, daghøjskole eller mødtes på en konference, og så
skete der pludselig noget helt uventet, vi fik en helt speciel kontakt
- og fik øje på hinanden. Det kom helt bag på mig"
Der er en masse fordele og nogle få, men vigtige ulemper
ved at mødes som mand/kvinde med en kollega eller med en, du kender
fra arbejdet. En af de oversete fordele er, at I begge to dér kender hinanden
som kompetente, selvstændige og selvtillidsfulde, dvs. ” i sit bedre jeg” i langt højere grad, end I måske føler jer i privatlivet. Allerede fra starten har
I derfor en høj grad af respekt for hinanden. - Og gensidig respekt er, som
du sikkert selv har erfaret, ikke en selvfølge i dag. Det er en kvalitet og
blomst i kærlighedens buket, som næsten alle langtidsholdbare par
fremhæver som noget utrolig vigtigt i deres parforhold.
I har med andre ord allerede nu en masse fælles at tale om.
Ligesom der er mange gode muligheder for lige at løbe ind i hinanden,
lægge små sedler eller droppe forbi, "fordi jeg lige trænger til at snakke med
et fornuftigt menneske, som har tid til et pusterum." I mødes i kantinen, på
kurser, går til de samme kedsommelige møder, (som nu bliver mere
spændende) osv.. Og I gør det hver dag, året rundt - i måske mange år.
Kort sagt: I har allerede en masse fælles, hvad enten det handler om
arbejdet, diverse kollegaer, chefer, kunder eller arbejdsklimaet - og hvad
du/I nu ellers er optaget af 6 - 10 timer hver dag. Arbejdslivet er simpelthen
jagtmark nr. 1. – uanset hvad firmapolitikken så end siger, I burde gøre.

Vi ser oftest kun hinanden i vores arbejds roller.
Så se dig omkring, een gang til. Imnes du er på arbejde Der er en stor
sandsynlighed for, at du meget snart vil opdage, at der faktisk er flere
mænd/kvinder dér, som du simpelhen ikke aner noget som helst personligt
og interessant om, fordi...? - Fordi vi har så utroligt let ved at putte hinanden
ind i små bekvemme båse og fastlåste roller, selv på en god arbejdsplads.
Vi ser sjældent hinanden, som vi egentlig er bad facaden og rollen.
Hvis du f. eks. har prøvet at deltage i et personaletrænings kursus,
som går bare lidt om bag facaden (dvs. kurser, hvor folk lærer at træde
mere ægte og personligt frem) - vil du ofte blive overrasket over, hvor lidt
folk, som ellers har arbejdet længe og endog meget tæt sammen, egentlig
ved om hinanden, sådan mere privat og personligt.
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På arbejdet ser vi næsten kun hinanden i arbejdstøjet
og kender derfor forbløffende lidt til hinandens indre liv, motiver,
drømme, behov, følelser, familiebaggrund, interesser og øvrige privatliv.
Se f. eks. de mange travle slipsemænd og de supercheckede
proffede makeupkvinder, der ofte er helt utroligt gode til at adskille deres
arbejdsliv fra deres privatliv. Ja, de er ligefrem stolte af denne ensretning!
Arbejds-Jeg´et og Privat-Jeg´et kan være så vidt forskellige, at du
forundret tror, det må dreje sig om to vidt forskellige personer. Hvis du ser
ham/hende på jobbet - og derefter privat og mere afslappet derhjemme en
søndag eftermiddag, i fittnescentret, hjemme hos sin mor - eller roende i en
kano på en vild flod på en ferierejse. Hvad ved dine kollegaer egentlig om
dine fritidsinteresser? Kender du deres? Ved du, hvornår de føler sig mest
begejstret og hvad de bruger deres mere eller mindre sparsomme fritid til?
Oftest ser vi desværre kun hinanden som:
"Ham den søde, der fikser computeren, når den bryder sammen",
"Hende den rødhårede, der arbejder for personalechefen". Eller "Ham, der
har så travlt med at ringe til kunder og som altid hidser sig op over småting"
- eller: "Nåh hende, den smukke. Hun afviste mig sidste år til
personalefesten, og arbejder vist for Q. Nej, hun er overhovedet ikke
interesseret i mig." - Tankeløst, og oftest alt alt for hurtigt, sætter såvel du
som jeg en nem lille etiket på hinanden, som om vi var syltetøjskrukker
og ikke levende, mangfoldige og foranderlige mennesker.

Vi vurderer lynhurtigt hinanden ud fra facaden,
udseendet, førstehånds indtrykket og hvilket arbejde vi har.
(De fleste danner sig et 1. indtryk af fremmede - på under 1 sekunds tid).
Pointen er, at inden du dropper denne nærliggende jagtmark, så tænk på
følgende udsagn: "Jeg havde aldrig tænkt på X som min ægtemage, fordi jeg
kun så ham/hende som: "Ham ovre fra salgsafdelingen", eller: "Hende den
sjove ovre på kontoret, der altid smilede så sødt til alle". Eller som kollegaen,
postbudet, sygeplejersken, værkstedslederen, sælgeren, bageren eller som
en kunde, studiekammerat, bus- og taxichaffør, leverandør - eller som
værende ældre eller yngre, større/ mindre end jeg. Du ser kun det ydre,
rollen, masken og facaden - og overser fuldstændig personen.
Og så kommer det vigtigste i en kærligheds sammenhæng: "Først, da jeg så
ham lege med sin fraskilte søn ovre i parken", eller: "Da jeg var ude at spise
med ham og opdagede, at han ligesom jeg havde en dyb og livslang
interesse i jazz, opera, Anders And, Søren Kierkegaard - eller så hende i sin
sejlbåd, eller sammen med sin kat, hest, hund, søn, datter etc. - så kom vi
rigtig på bølgelænge. Det blev starten på vores nu 23 årige ægteskab."
Måske opdager du en dag, at "ham/hende den tavse, den sure og generte",
din indadvendte kollega, hver søndag sejler rundt i en dødflot sejlbåd, har
vundet flere pokaler i bueskydning, eller synger godt, spiller guitar og
drømmer om at være med i et rockband - eller står ude på galopbanen
eller golfbanen - og savner en at snakke med.

23

Eller du opdager måske til din store overraskelse,
at "Hende, den uopnåelige med den tunge makeup" elsker at ride,
grave i sin kolonihave, se gamle film, er til blid S/M eller god til massage etc.
etc. - og forståeligt nok efterhånden er blevet godt træt af alle de halvlunkne
karrieremænd, som hun hidtil "er blevet samlet op af, og har smidt væk
- eller er blevet droppet af, uden de lærte hendes andre sider at kende".
Kort sagt, hun føler sig sandsynligvis mindst lige så sårbar, skuffet, ensom,
usikker, forvirret, i tvivl, ked af det, ja måske endog lige så afvist og overset,
som du selv gør - indeni. Prøv selv at spørge.

Hvad - og hvor meget personligt ved du egentlig
om de mange mennesker, som du omgås hver dag?
Prøv et øjeblik at tænke tilbage på din skoletid.
Husk derpå din første arbejdsplads, diverse kurser, studier, tidligere jobs
og overvej, hvor du tidligere har mødt dine venner og kærester? Vores
erfaring fra arbejdspladser, psykoterapi og snak med folk er, at både du og
vi oftest først ser en person rigtigt, når vi en dag via en tilfældighed ser
om bag facaden. Og opdager, at vi længe har været både blinde og
døve for hinanden - og de muligheder, der hele tiden har ligget
lige foran næsen på os.
Der er kort sagt mange, som har store skyklapper på, også når de søger
efter en kæreste. Og går vi lidt tættere på, opdager vi oftest, at det er, fordi
de er langt mere optaget af, "hvordan de andre opfatter mig?", end i,
hvordan de selv ser og opfatter andre! En af årsagerne til den udbredte
pænhed, glathed og generthed er måske, at vi voksne er så utroligt bange
for at være nysgerrige - og er alt for hurtige til at dømme. Vi har et ord
for det: For-dom = tankeløst at dømme hinanden på forhånd.
Du vil derfor ofte i din søgeproces opdage at først, når du ser den sande
person bag rollen, opdager ”Du´et i den anden", så forstår du, hvorfor X
opfører sig, som X nu end gør på arbejdet. Dvs. først, når du kender og
forstår Privat-jeg´et, så forstår du bedre Arbejds-jeg´et. Ligesom du også
meget nemt kan gå helt fejl af en person, når I kun ses privat og på cafe
eller uden for jobbet - hvor vedkommende måske er i sit Super-jeg.
Prøv et øjeblik at lade dine tanker bladre lidt i dit mindealbum og husk,
hvor du tidligere har mødt dine nuværende venner og tidligere kærester?
Den erfaring er det værd at bygge videre på: Mange firmaer, fagforeninger
og diverse studier arrangerer fester, udflugter, sociale arrangementer,
kurser, konferencer etc. Eller har diverse fritidsklubber, hvad enten det nu er
bridge, bowling, bordtennis, en fotoklub eller et amatørautoværksted. Ideen
er "at styrke fællesskabet", "at videreuddanne personalet"
eller "at pleje det sociale", som de siger i forretningslivet.
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Det er en god ide at lave en firmafest, men desværre
sætter folk sig alt for let sammen i kliker, dvs. i små lukkede grupper.
Ikke fordi nogen egentlig ønsker det, men det sker bare så forbasket nemt,
at pænheden og tryghedsbehovet igen vinder over nysgerrigheden
- og en række interessante X´er overses derved totalt.
Hvis du ønsker at besøge "en anden kontor-stamme",
hvad gør du så? Det er svært, men hvis du er lidt fræk og modig,
vil du hurtigt opdage, at det egentlig er sjældent, at du bliver afvist,
hvis du stiller dig hen til en klike, der står og snakker om f. eks. noget i tv
eller et nyt computerspil. Ligesom der ofte "er plads til een til", hvis du "bare
sådan helt tilfældigt" dumper ind på et kontor, hvor man netop fejrer, at en
stor ordre er gået hjem - og hvor alle derfor er glade, åbne og venlige. Der
er så mange usynlige grænser på en arbejdsplads, som ingen i grunden
ønsker at opretholde.
Hvordan vil du f. eks. selv reagere, hvis der en dag overraskende kommer
en nysgerrig kollega forbi, som "bare lige vil kikke indenfor et øjeblik for at
lære dig lidt bedre at kende". Som sætter sig ned og siger: "Hej, jeg hedder...,
hvad hedder du?" - "Hvem er du? Jeg vil godt lære dig lidt bedre at kende, er
det ok?". Eller hvordan vil du tage imod "én der kommer forbi" med en
kande kaffe og spørger dig: "Har du tid til en tår kaffe?"

Se dig omkring i ”firmaet”,
Gå på besøg, og undersøg diverse opslagstavler
Og prøv at tage nogle af de kursusbrochurer med hjem,
der ofte ligger og flyder et eller andet sted på en hylde i kantinen.
Der er mange familier, der er begyndt ved, at en på sin arbejdsplads - mere
eller mindre tilfældigt og overraskende - pludselig en dag fik en dybere
personlig kontakt med en tidligere overset arbejdskollega. De kan fortælle
dig meget mere om, hvordan de i lang tid havde gået og set på hinanden og troet, at de kendte hinanden. Indtil den forunderlige dag, hvor de lige
pludselig fik pudset brillerne og så Du´et, mennesket bag arbejdsrollen.
Ulemperne ved denne strategi er selvfølgelig,
at det kan være svært at mødes igen bagefter på jobbet, hvis jeres mere
intime møde skulle vise sig at ende med en konstatering af, at I altså alligevel
ikke passer sammen. Eller værre endnu: at den ene af jer stadigvæk håber
og er forelsket, og den anden helst vil glemme alt om "jeres lille affære", og
bare vil stille uret tilbage. Ligesom det er svært at sige goddag, kan det også
være utroligt svært at sige farvel - og stadig bevare det imellem jer,
som var og stadigvæk er godt og smukt.
En nødvendig og vigtig tryghedsforanstaltning er derfor:
Undgå en erotsk affære med en gift kollega, som du er direkte afhængig af.
Som du f. eks. er i et lærer/elev, sælger/køber eller chef/sekretærforhold. Vi
kender vist alle eksempler på konsekvenserne af denne indbyggede
magtubalance fra egne og andres bitre erfaringer.
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Alt for ofte ender en sådan "afprøvning" og affære,
nemlig ikke blot med en trist og smertefuld svær afsked,
men med en fej, uetisk og måske meget brutal afskedigelse.
"It´s a jungle out there, baby!", som en reklamemand sagde,
da han fyrede sin sekretær - fordi hun ringede ham op midt om natten,
når han var hjemme hos konen. Der er nogle ganske få undtagelser,
men de er meget sjældne!

7 forslag, som du selv kan videreudvikle
på din helt egen facon på din arbejdsplads:
1. Lav din egen - meget hemmelige - hitliste
over de af dine kollegaer, plus diverse mænd/kvinder
fra de andre afdelinger, som også er single og attraktive.
Du kan jo f. eks. gå en tur hele vejen rundt på alle etagerne
i al stilfærdighed - og studere "udvalget" nøjere i kantinen.
For så en anden dag diskret at kontakte og spørge, hvad X hedder
- eller udtænke en eller anden snedig måde at få dig en lille snak med
de mest interessante. F. eks. "Nu har jeg set dig her på arbejdet i flere år,
men jeg ved ikke engang, hvad du hedder, og hvad du egentlig laver?
Har du ti minutters tid til overs? Jeg giver en kop kaffe."
Det kunne være en diskret start.
Drejer det sig om en, du allerede kender personligt,
kan du måske bede vedkommende om et godt råd til en eller anden opgave,
som du ved, at X er god til. Eller du kan sætte dig hen til X med en kop kaffe
og spørge anderledes, end du ellers plejer at gøre. F. eks. "Jeg har lyst til at
spørge dig om noget privat, er det ok? Jeg sad lige og tænkte på, hvad du
mon føler for mig?" Eller: "Jeg ved, at du er single ligesom jeg. Hvordan er
det for dig? Hvor plejer du at gå hen, når du har fri?" Eller spørg ligeud:
"Jeg har to teaterbilletter til lørdag aften, er du interesseret i den ene?"
Du kan med stor fordel øve dig hjemme foran spejlet, dvs. øve dig lidt,
hvis du ligesom mange andre generte, har svært ved at indlede en samtale
og rimelig let opnå en god personlig kontakt med en fremmede.
2. Få nogle af de andre på kontoret, eller i din studieklasse
med på, at I laver 5 FÆLLES ROSELISTER - til opslagstavlen.
F. eks.: "De 1o mest spændende m/k her på arbejdet er ...",
eller "Hvem fortjener en rose i denne uge?" - "Hvem vil det være mest
spændende at tage jorden rundt med i en sejlbåd?" - "Hvem er den rareste
og mest hjælpsomme mand her i firmaet/klassen?" - "Den sjoveste, mest
interessante, varmeste, klogeste, mest forstående etc.?" Find selv på andre
kriterier som gør, at I bruger forskellige briller. Se hinanden med andre
og nye målestokke.
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Ved at benytte mere end blot een hitliste,
undgår I at såre de, som ikke kommer på Ønskesedlen.
Måske står de øverst på en af de andre hitlister? Prøv derfor at blive enige
om mindst 5 forskellige hitlister, før I hænger jeres ROSE-PLAKATER op.
(I kan nøjes med at skrive tre - eller ti navne - på, som I har lyst).
Hvis du kan få nogle af dine kollegaer med på ideen,
vil du sandsynligvis kunne slippe gækken løs, ved at foreslå,
at I - efter en hemmelig afstemning - sætter hitlisterne op på opslagstavlen.
Læg så mærke til, hvad der sker. Sandsynligvis noget nyt!
Det interne vaneprægede sociale liv vågner op, fordi I bryder et tabu,
(en af de uskrevne regler, som ingen tør tale om). Pludselig bliver I
opmærksomme på hinanden på en ny og spændende måde. Alle synes at
vågne op, og for et øjeblik brydes rutinetænkningen over for hinanden hvis det gøres legende! Det vil i hvert fald give en herlig intens og personlig
diskussion om jeres opfattelse af hinanden, (og måske vil nogle dér vise
helt nye sider af sig selv - og gør det noget?).

Hvorfor tror du, den regel/ norm opretholdes?
Er tabu´et nødvendigt - eller ønskværdigt? De fleste går jo alligevel rundt og
vurderer hinanden i det skjulte, så hvorfor ikke lave lidt rav i den ved at
gøre det lidt mere åbenlyst - og fælles? Bagefter vil du sandsynligvis se med
nye øjne på mindst én af dem, du før har overset - og som her måske endelig
kommer lidt mere personligt ud fra den busk, computer, tidsplan og rolle,
som I ellers går og gemmer jer bag i den daglige travlhed. Gør det
som en ny sjov leg - og husk at lave mindst fem Roselister.

3. Meld dig ind i en klub, og opdag firma-sportsforeningen
og/eller prøv at tage med på et af de kurser, kunst- og teaterture, der ofte er
en nøjere annoncering af på kantinens opslagstavle. Du skal ikke blive spor
forundret over, at der er et stort flertal af andre singer dér. (I er jo ofte de
eneste, der har tid til at dyrke sådanne fritidsaktiviteter! De gifte har nok
i deres familieliv - og går desværre derfor alt for sjældent ud i fritiden.)

4. Find en interessant foredragsholder.
Slå f. eks. en plakat op med en indbydelse til et foredrag om:
"Kunsten at være både glad for, og træt af at være single" eller:
"Kunsten at få økonomien til at strække bedre, når du bor alene".
Eller hvad med et foredrag om: "Møbler, indretningsarkitektur og
den toværelses lejlighed"? Eller et isbryderkursus om: "Hvorfor
er mænd/kvinder så kedelige?" Eller om ... ?
Pointen er: Du skal selv tage initiativ til, at der sker noget nyt,
som handler om et emne, der interesserer netop dig - og måske
også andre singler, som har sin gang på din arbejdsplads.
Leg med forskellige forslag. Hvem tror du vil troppe op?

27

5. Hold selv et foredrag om en af din fritidsinteresser. Bliv mere synlig.
Vælg noget, du interesserer dig for og ved noget om. F. eks.: "Min rejse til ...
(med lysbilleder), eller foreslå en intern fotoudstilling. Ideen er, at du derved
træder ud af anonymiteten, det sædvanlige arbejdsrollespil - og tør vise dine
kollegaer, hvem du også er, som privatperson og engageret medmenneske.
Du vil næsten med garanti bagefter kunne få dig en god, inspireret snak
med nogle kollegaer, du aldrig før har talt med om din fritidsinteresse (som I
nu opdager, at I er fælles om). Den mest spændende X, kan du derpå let
overtale til at snakke videre om - øh, dit foredrag, mens I tager jer en intim
natmad et eller andet stille sted. Følg successen op - og lær at tage initiativet.
Du vil opdage, at din selvtillid bagefter er steget 50%.

6. Lav en gourmé klub, hvor I skiftes til at lave supermad.
En sådan madklub vil selvklart især virke tiltrækkende på singler af begge
køn. I kan f. eks. aftale at mødes på skift hjemme hos hinanden - og derved
åbne for en helt anden og langt mere personlig kontakt, end I kan få på
jobbet. (Du kan få nogle gode venner på den måde - og det gør jo heller ikke
noget, hvis X også er god til at lave mad, hvis nu at ... )

7. Bed en attraktiv kollega om hjælp med en svær opgave,
og sig bagefter tak ved at invitere på bio, teater eller middag. Det fif kan
fungere uden at "du taber ansigt" - også hvis den anden afslår, eller på anden
måde i første omgang siger nej, tak.
Selvom du måske får et nej (og selvfølgelig derfor bliver skuffet), så læg
mærke til, at X i den kommende tid lægger betydeligt mere mærke til dig,
end før! Ja, det er ikke ualmindeligt, at vedkommende senere - efter at
forskrækkelsen har lagt sig - alligevel "lige kommer hen til dig" og spørger
dig om hjælp. Eller gør noget andet for at tiltrække sig din opmærksomhed og spillet er igang. Den anden skulle måske bare lige vænne sig til tanken, og
have tid til at pudse brillerne.
Du kender sikkert allerede venindessnakken på toilettet om mændene, og
mandehørmen om kontorets piger, så det forslag behøver vi ikke nævne,
ligesom der sikkert dukker mange andre ideer op, hvis du åbner op for din
fantasi og kreativitet.
Det er selvklart risikoen for senere chikane, uvenskab eller "tab af ansigt"
- ja sågar fyring - som gør denne "jagtmark" utryg og usikker. Men hvis du
med omhu undgår at falde for din chef eller sekretær, er lidt diskret og går
langsomt frem, så er arbejdspladsen som jagtmark betragtet, sjældent det
kæmpestore problem, som mange helt per refleks umiddelbart gør den til.
Ulemperne ved at søge efter kærlighed og elskov på arbejdspladsen, tales
der meget om. Derfor peger vi her på mulighederne, som vi håber, du får
lyst til at lege videre med selv - på din helt specielle måde. Hvis ingen vover
noget nyt, sker der heller aldrig noget nyt, interessant eller spændende.
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I krig og kærlighed gælder alle kneb.
De gode gamle tricks med at købe en ekstra kage, give en gajol,
låne en bog, vise feriebilleder og børnebilleder, plukke en smuk buket
markblomster osv., kan selv i dag være yderst effektive, brugbare måder
at åbne kontakten til en ny ven, der måske - og måske ikke
en dag bliver din kæreste.
Og så
er der jo også de mere direkte
og frækkere invitationer, der måske virker bedre for nogle
end for andre. Især gode overfor nogle, der vil det samme som du:

Fire ud af ti danskere har seksuelle tanker
om en eller flere af deres arbejdskolleger. Det viser en undersøgelse,
som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Avisen.dk,. 23. sept. 2011
Undersøgelse er udført blandt 521 repræsentativt udvalgte personer
over 18 år. Den viser, at der er stor forskel på, hvor meget vi hver især
fantaserer om kollegerne. 17 procent svarer, at de har seksuelle tanker om
kollegaer dagligt eller flere gange om ugen. 24 procent tænker hede tanker
om en kollega en gang om måneden eller sjældnere. 48 procent har aldrig
tænkt seksuelle tanker på jobbet, og 11 procent ønsker slet ikke at svare.
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Strategi 3.

Dér hvor du bor, er der mange,
der ligesom dig, også er alene og søgende.
+ Lær af single-statestikken og skilsmisseårsagerne.
Et andet oplagt sted at undersøge nærmere er din nære omegn,
hvor det er ret let at skabe personlig kontakt, da I bor indenfor et fælles
territorium, hvor alle er på nikke og hilsefod - som gode naboer. I kan
mødes og snakke, imens I handler hos kvarterets bedste bager, benytter det
samme bibliotek, supermarked, vaskeri, parkeringsplads, busstoppested og
beboerhus - og den samme park, legeplads, strand, kirke, biograf,
svømmehal og aftenskole etc. etc. Og så er det er jo praktisk at finde en X,
der bor lige i nærheden af dig.
Men inden vi går videre med flere ideer
lad os da lige stoppe op et øjeblik - og tage
de helt store sociologiske briller på:

1. januar, år 2009
er vi ialt: 5. 511. 451 danskere,
hvoraf 1. 388.186 er børn under 18 år.
2. 661. 052 er gift, samboende eller samlevende,
og 1. 462.213 bor alene i sit eget hjem - i 2009.
I år 2000 boede 37% alene i egen bolig.
I dag bor 39 % af alle voksne danskere alene i egen bolig.
Det er kort sagt ikke "unormalt", "kun din egen skyld"
”et nederlag” eller ”skamfuldt” eller "lidt sært" mere at leve solo.
Det er blevet en livsstil - i sin egen ret. med logisk indbyggede fordele
- og ulemper, ligesom enhver anden livsstil.
Velkommen til fremtiden,
som, selv om lidt flere i dag bor sammen, tegner lyst
hvis du savner nye venner/veninder og elskere,
der også er singel, og har travlt.

Kort sagt: Hvis du ind imellem føler dig helt alene i verden,
ja så ved du nu, at det er du sørme da ikke alene om at føle.
+ se mere her om hvordan de andre danskere bor:
www.psykoweb.dk/fakta/singleliv-bolig.htm
www.psykoweb.dk/singelliv/0c.htm
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Disse nyeste tal viser, hvor mange i din aldersgruppe, der lever som du.
Og hvis du udvider aldersgrænsen for, hvem du ser efter, er der endnu flere.
så kort sagt: her kan du se, hvor stor din “kæreste-søgegruppe” egentlig er.
Vidste du f. eks, at hver tredje mand imellem 25 og 50 år, som du møder
f. eks. på gaden, bor alene ? Måske søgende efter en ny ven - som du ?
Engang - dengang i de gode gamle 80´er - levede kun hver fjerde
mand som solist. I dag bor hver tredje mand alene i sin bolig.
(Kilde: "Kvinder og Mænd", fra Danmarks Statistik, 1995).
Og tænk lidt over at 4 ud af 6 kvinder,
som du ser sidde alene på en café, er singel.
Kravene er utrolig høje: "Det skal sørme sige Bang og Whaow
og han skal lige fra starten – ”være helt rigtig og helt fantastisk!"
(- hørt i en tv-uds. om singelliv, i november 1999)
For kvinderne peger solist-udviklingen bl.a. derfor i samme retning:
1994 boede hver fjerde 30 årige kvinde alene, mod hver femte i 1980.
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I 1980 boede een ud af fem 30-årige dansker alene i egen bolig.
I 2000 levede hver tredje 30-års dansker alene i egen bolig!
I 2010 ... ?
Kort sagt, er den barske sandhed
hvis du en dag føler dig virkelig alene i verden,
at så er du altså ikke alene om at have det sådan.

I dag bor 39% voksne danskere alene i egen bolig.
1. januar 2009 boede 1. 462. 213 danskere alene i egen bolig,
og 2.661. 052 er gift, samboende eller samlevende.
Det er ikke "unormalt", skamfuldt eller "lidt sært" mere at leve solo.
Det er blevet en livsstil i sin egen ret. med indbyggede fordele
- og ulemper, ligesom enhver anden livsstil.
Velkommen til fremtiden.
Som - selv om lidt flere i dag bor sammen - tegner lyst
hvis du savner nye venner og elskere, der også er singel og sultne.
Kun Palle er helt alene i verden. Vi andre har heldigvis hinanden.
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35 - 40% danske hjem består kun af een voksen!

Ud af ialt 2. 423. 208 husstande, boede 988. 632 mænd og kvinder alene
- lige før år 2. 000 i Danmark, i 1999. Det er ikke unormalt eller sært mere.
Det er ved at blive det flertallet gør, når man er blevet voksen
- og den tendens er steget støt i de sidste 25 år!
Prøv at smage lidt på disse kendsgerninger:
Af oversigten over “udvalget" på forrige side kan du se, at der er et pænt
overskud af længselsfulde fyre og mænd på næsten alle hylder. F. eks. er der
ca. 36. 000. flere singlemænd mellem 30 - 40 år. Og Nytårsaften 1. januar
1999 blev fejret af ca. 78. 000 flere 25 - 50 årige alenemænd, end kvinder.

Hver tredje 25 - 50 årige mand, du møder i dag, er single!
I 1980 var det kun hver fjerde. (Kilde: Danmarks Statistik, 1995).
For kvinderne peger solistudviklingen i den samme retning.
I 1994 boede hver fjerde 3o årige kvinde alene, mod hver femte i 1980.
I 1980 boede kun een ud af hvér femte 30-årige dansker alene i egen bolig.
I 1999 er hver tredje 30-årige single - og den største stigning er sket blandt
mændene. Singelkulturen er ganske enkelt kommet for at blive. Den livsstil,
den måde at leve på breder sig dag for dag - og vil blomstre i fuld flor
her efter år 2. 000!

Ser vi på danskere over 55 år,

er det almindeligt at ældre kvinder bor alene. Sådan har det altid været,
fordi de arbejdsomme, stressede (og især de ensomme mænd) dør før dem.
Ensomheden vil blive et meget stort problem for fremtidens seniorkvinder,
hvis vi ikke snart begynder at lade de visionære få lov til at vise os, hvordan
fremtidens boligmiljøer kan laves meget meget bedre, end de kedelige
og oftest socialt golde alderdomsboliger, der nu findes!
Vi er mange, som bliver ældre om 10 - 20 år,
så kom dog nu igang med de ollekoller!

Den vigtigste del af løsningen

på ensomhedens mareridt er at nytænke hele den måde,
vi bygger boliger på. Der er vellykkede eksempler herhjemme,
dog endnu kun i beskeden målestok. Drømmen om "en ny måde at bo på"
er blevet mere attraktiv for "almindelige mennesker" (der bestemt ikke
drømmer om at flytte i kollektiv), med bofællesskaberne: "Sættedammen"
i Hillerød, "Skråplanet" i Værløse, "Andedammen" ved Birkelund,
"Sol og Vind" ved Århus" - og det smukke "Overdrevet" i Hinnerup.
Denne nye "lad-os-danne-en-fælles-stamme" filosofi
vil forhåbentlig brede sig som et værn imod isolation,
den forudsigelige ensomhed - og alt det grå og glædesløse
ved vor tids boligbyggeri. Det kan gøres meget bedre.
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Her i 2000 er der over 40 nybyggede senior-bofællesskaber. Især Odense
kommune fortjener ros for deres boligpolitiske nytænkning. Huslejen er lav,
og bofællesskaberne fungerer! F. eks. er seniorfællesskabet: "Det kreative
Seniorbo" en ren solstrålehistorie.2 Men for resten af landet er der lang vej
endnu.
I fremtiden bliver der brug for mange tusinde seniorog juniorbofællesskaber! Så nu er det på høje tid at planlægge fremtiden,
dvs. udskrive diverse ide- og arkitektkonkurrencer. Socialpsykologisk set vil
vi i den sammenhæng pege på undersøgelser, der viser, at det optimale antal
i en sådan "landsby" er på 20 - 40 mennesker. Og at det er vigtigt, der er
et hyggeligt fælleshus, drivhuse, gode værksteder og en spiseklub.
Vi kan heller ikke nære os for at fantasere om et bredere bofællesskab,
hvor de mange enlige mødre kan adoptere en de mange Bedstemødre, som
ofte har god tid til at se efter de legende børn. Bofællesskaber, hvor selv
ledige ungkarle kunne gøre lidt gavn, når de kommer ud fra internettet og
deres mandehuler oppe på Mars. Og ungerne? Ja, de har kun godt af
at kende mange fædre og mødre - og især da, når deres Far og Mor
kan erstattes så let, som børn tit oplever i dag - og i fremtiden.
Alle kunne bo i sin egen lille bolig tæt på dem, de holder af og samtidig være
med i et overskueligt fællesskab med et aktivt nærdemokrati, værksteder,
drivhuse, gode fester, svømmebasin og en fælles madklub osv. Vi har drømt
om det i mange år, hvornår vågner vi, politikerne, tv og de, som bygger
vores fremtid? Fremtiden - som disse barske tal fortæller os om,
tegner ikke lyst, men uhyggeligt ensomt.

2

Læs forskningsrapport om Senior-bofællesskaber, Hørsholm Byggecentrum.
Tlf. 45 76 73 73. De har også Michael Varmings video: "3 seniorbofællesskaber".
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Det er især kvinderne,
der ønsker skilsmisse i dag.

Ca. 75%3 af alle skilsmisser finder sted på kvindens foranledning.
Hun smider ham simpelhen ud, når de får børn - og "kan klare det hele selv",
når fyren ikke fatter, at kønsrolledebatten har kørt på højtryk de sidste 35 år.
Jvnf fakta: De fleste skilsmisser sker i løbet af de første 3 - 4 år!
3

Disse og andre kildeløse tal er fra Tekstnyhederne på TV 2 i løbet af 1997 .
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Kvinderne har i dag flyttet sig gevaldigt, siden hans mor var ung!
Hun tjener sine egne penge og har nye krav. Det har mange 25 - 40 årige
fyre med stor forundring opdaget, når tror ”Mit bidrag er at tjene pengene”
– og i hendes øjne flygter væk fra de problemer og opgaver, som de også
har derhjemme. De er alt for ofte ord- og målløse, konfliktsky og afmægtige
i det intime liv. Imens de flyver rundt udenfor hjemmet - eller småsover
foran tv - har kvinderne efterhånden tilkæmpet sig en helt ny styrke,
en selvstændighed, som de ikke vil give slip på. Hendes krav til Ham er
i de sidste 35 år steget betydeligt! I hvert fald er de meget større
end hans mors til hans far.
Kvinder i dag gider simpelthen ikke mere passe og pleje manden, som hans
mor gjorde - eller ikke gjorde godt nok. Hun nægter i stigende grad at puste
hans skrøbelige Ego op, (hans såkaldte selvtillid), ved hele tiden at beundre
ham og rose ham for, hvor dygtig han er til sit job, og til at skifte kanal på
fjernsynet - eller lege med computeren, frem for børnene. "You call it love,
I call it roomservice", som Leonard Cohen udtrykker holdningen.
Hun vil også selv passes og plejes, forstås, støttes, snakkes med, værdsættes
- og leges med, have opmærksomhed og have gode fælles oplevelser - ja
elskes i det daglige. Hun bryder ikke så ofte sammen i angst eller
depression, som før. Hun bliver vred! Nora i dag kæmper sig ud af et
ensomt, kærlighedstomt ægte-skab, og klarer sig ofte bedre alene via et
hjælpsomt og meget mere forstående veninde-, venne- og familienetværk!
Begrundelserne for de mange skilsmisser er: Knuste drømme, skuffede
forventninger og evindelige skænderier. Kommunikationbrist. Stress på
jobbet - og en alt for stor træthed i hjemmelivet. En følelse af, at "jeg står j o
alligevel helt alene med det hele, og han er efterhånden også fuldstændig
ligeglad med mig! Jeg elsker ham ikke, og han elsker ikke mig mere."
Udover at skilsmisser desværre ofte begrundes med sprut, vold, utroskab,
samt tab af sexglæde - tomhed og kedsomhed.
Hovedårsagen til disse Alarm-alarmer4 er ofte, at forældre med små børn
arbejder meget mere end alle andre aldersgrupper. 50% af
småbørnsmødrene arbejder over 35 timer om ugen, imens fædrenes
arbejdsuge i gennemsnit er helt oppe på ca. 45 timer! Det betaler de dyrt for.
Det er skrup umuligt at forene tv og internet med endnu mere overarbejde,
med børn og et kærligt familieliv!
Kærlighedsunderskuddet, den manglende tid til hinanden, den manglende
glæde - og et kæmpestort raseri over hans alt for store fjernhed og
ubehjælpsomhed (mht. følelser og kontakt). Han kan få det hele til at
brænde sammen for hende i angstanfald og depression. Eller medføre at hun
bryder ud af et kærlighedsløst fængsel, hvor hun føler sig "helt alene om det
hele" - og glemt. Kan kærlighedens træ gro i stuen, hvis der hele tiden er en,
som pisser i urtepotten - og ingen har tid til at vande blomsterne?
4

Nødsignaler, der pudsigt nok udløses, hvis temperaturen bliver alt for varm
- og når kærlighedslivet kommer ned under frysepunktet.
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Skilsmisseprocenten i København er nu oppe på 40%
indenfor ægteskabets første 7 år! 37% af alle ægteskaber ender i skilsmisse.
Bunden nås oftest efter 3 - 5 år. Man regner med, at hvert 3. barn under 5 år
vil opleve en skilsmisse, og at ca. 275. 000 børn under 18 år i dag har
oplevet dette kanonskud imod deres basale tryghed - og troen på,
at voksne mennesker kan hitte ud af kærligheden.
Ja mange unge tvivler af gode grunde på, om kærlighed imellem voksne
overhovedet eksisterer - som andet end et digt, og nogle ganske få,
kortvarige solstrejf på en ellers evig grå og overskyet mørk himmel.
Eller som jeg hørte en sige: "Sex, sjov og lyst, ja! Kærlighed, føj!
Det er bare noget, som gør ondt. Jeg tror kun på mig selv!"
-------------------------------------------------------------------------

En skilsmisse kan godt ødelægge børnenes liv 25 år senere.
Det viser en undersøgelse foretaget af psykologen Jane Wallerstein:
"Fraskilte forældre elsker at bilde sig selv ind, at børnene også bliver mere
lykkelige, hvis de selv bliver mere lykkelige. Men det er en myte", siger Jane
Wallerstein. Hun har fundet ud af, at de dybeste sår fra skilsmissen først
springer op i voksenalderen. Hun har fulgt 131 skilsmissebørn siden 1971, og
i dag er kun 40 procent af dem gift og 38 procent har taget en videregående
uddannelse. I en kontrolgruppe med børn fra intakte familier er tallene
henholdsvis 63 og 70 procent. Årsagerne er ifølge skilsmissebørnene, at de
blev tilkendt et alt for stort ansvar for forældres og søskendes velvære,
og at de tilbragte alt for meget tid uden forældrenes overvågning. Så derfor
lærte de kun ”at klare mig selv og ikke knytte mig tæt til dem, jeg elsker”
Kilde: H. Høeg, B.T, Kun for Kvinder, 14
Læs mere derom her:://www.netdoktor.dk/tema/boernssundhed.htm
Set i Netdoktor den 10. september, år 2000
------------------------------------------------------Groft sagt kan vi altså sige at sådan som småbørns familierne lever i dag,
er der kun få, der ønsker at leve – og sådan som mødrene ønsker at familien
skal leve, er der nok ingen, der lever. Den konklusion kan så betyde at du
har et valg imellem at forberede dig/jer bedre på at have en rigtig god solid
rede inden graviditeten, hvor Far . f. eks også tager 1/2 års forældreorlov,
( - så babyprojektet bliver mere fælles) - eller nytænke , hvad
du reelt set i dag kan kræve og få i et parforhold.

Pointen med at fortælle dig om disse deprimerende tal er,
at hvis du er over 30 år og fraskilt (med eller uden barn), så skal du ikke
blive spor overrasket over at opdage, at du har den pinefulde
smerteoplevelse fælles med mange af de andre singler, som du dagligt
møder og haster forbi i din travle hverdag lige udenfor din bolig.
Statistikken viser os desværre også, at der er en meget stor overvægt
af lidt ældre singlekvinder. Modne mænd er oftest "indfanget" i 50 ´erne,
og er i mindretal til de fleste arrangementer på det ind imellem ret barske
40 - 50 ´er single-marked. Kort sagt: Hvis du lever alene for længe,

ja så forbliver du meget let alene. Fordi det, har du da lært.
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Så ... hvis du er en fri skjoldmø, en amazone eller enlig mor,
kan det blive en brat opvågning, hvis du venter med at se dig om
efter en god elsker eller en kæreste, indtil børnene er flyttet hjemmefra.
Og derfor kan 40 års fødselsdagen let blive et stort chock for mange stærke
og seje selvstændige frie piger, der stolte "kunne klare alting selv" i 30 ´erne,
hvor de næsten udelukkende koncentrerede sig om deres børn, job og
veninder - og skubbede erotikken og kærligheden til mænd i baggrunden.
Ja måske har du gemt alle de varme bløde følelser til mænd
i køleskabet, og vil en dag undre dig over, at du er blevet så kølig, ligeglad
og næsten 100% selvtilstrækkelig - og at mændene derfor ikke er
så interesserede mere? Kærlighed og livslyst vokser ved
at blive brugt og visner, når du bliver glemt.
Vi nævner ikke dette for at skræmme dig,
men fordi mange enlige mødre og karriererkvinder let drukner sig selv
og deres kønsliv i arbejde, børn, mad, indkøb, rengøring og veninder. De vil
helst glemme alt om, at der kommer en dag, hvor børnene flyver fra reden
- og livets 2. halvleg starter. Når det sker, er de alt for ofte helt uforberedte
på, at udbuddet af mænd er svundet gevaldigt ind,
når de er kommet et stykke ind i 40 ´erne.
Glemmer I seje, modne og frihedselskende 30 - 45 årige kvinder
alt for let seksualiteten? Glæden ved et venskab og intimiteten med en
sexglad, (måske barnlig, men trofast) mand begavet med et helt anderledes
sind, (som I måske først lærer at forstå efter mange års samliv). Er det godt
nok kun at leve for at tjene penge, sig selv, veninderne og for sine børn?
Dvs. værdier og prioriteringer som mænd tidligere også var alene om.

Kærlighed starter ikke med sig selv,
den starter med nyde hinandens nærvær. Hvad savner du?
Måske savner du blot at få dig en elsker? Tør du bruge dit hjerte,
dit køn og din krop? Mærke dig selv. Tag en pjækkedag, et psykisk
frikvarter og skab dig et rum for glæden, så du igen føler du er kvinde
- og hold børnepause lidt oftere. Eller måske mangler du, at ... ?
Vi har i hvert fald mødt mange singelkvinder, der har talt begejstret om,
hvor befriende dejligt det er at leve uden at have en vanskelig mand i huset,
som alligevel ikke rigtigt er der. I stedet for har de opbygget et tæt, varmt
og nært venskabs netværk med flere andre singler
- og det stortrives de med.
Det sker sjældent for de enlige mænds vedkommende.
De gror lettere til i deres job og isolationstrang - og dør måske derfor også
tidligere end kvinder? I 1997 hørte vi i TV-avisen, at hver 20. ende dansker
døde helt alene, uden at nogle vidste det - og at det oftest er mænd. De dør
lige så solistisk, som de har levet. Denne tendens er desværre stigende.
Velkommen til fremtiden.
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Og hvad kan du så gøre,
hvis du er en enlig sulten mand i 30 ´erne?
Druk, computersex og overarbejde er simpelthen ikke løsningen,
men bliver hurtigt en del af problemet for flere hundrede tusinder mænd.
(Man regner med, at ca. 400. 000 danskere har et alkoholproblem,
de fleste er mænd - og at ca. 300. 000 æder Ulykkelighedspillen,
mest kvinder. Det er heller ikke ikke særlig attraktivt.)
1997 besøgte ca. 14 % af den mandlige befolkning (en gang imellem)
en eller flere af de mindst 1. 600 prostituerede, der er registreret. Langt flere
bruger en masse penge på diverse dyre sexklubber, kostbar computerlir og
indbydende digitale drømmebilleder. I 1996 blev der solgt for over 420
millioner kr. pornofilm. Nem, hurtig og uforpligtende sex er blevet til
en milliardindustri i dag! - Nogle må jo være storforbrugere.
Og det forhold til sex og erotik du lærer dér, plejer ikke at tælle på plussiden
hos de ledige kvinder, du møder. Drop derfor overforbruget af uvirkelig
drømmesex via computeren, og vov at møde en virkelig levende kvinde
- og oplev forskellen, når sex er gensidig og gives fra hjertet.
Eller måske er du bare som flertallet ved at drukne din sjæl og ødelægge
din krop i overarbejde, kondiræs og karriereræs. Afbrudt af en kort affære
ind imellem. Derved bliver du mere og mere gift med dit arbejde - og har
kun dig selv at stole på og elske. Ok - og det er vigtigt at holde af sig selv,
dér starter voksenlivet - men skal det også slutte der?
I løbet af 40 ´erne indfanges de fleste velholdte mænd, mens de,
der endnu ikke har evnet at leve i et langvarigt kærligt og trofast forhold,
tit forbliver solister livet ud - og det er ofte en bedrøvelig historie.
Ved at leve alene, lærer du at leve alene.

Hvad kan du bruge disse tal og overvejelser til?
Oh du utålmodige, lad os nu, efter dette luftballonsyn hen over singellivets
landskab, igen vende tilbage til jorden, dig og dit bosted,
som denne 3. kærligheds-strategi handler om.
Jo, hvis du f. eks. føler dig ensom, så tænk over, at du rent faktisk snart
tilhører flertallet af den voksne danske befolkning! Tallene siger det klart og
tydeligt: Du er ikke den eneste, der er søgende! Der er mange hundrede
tusinder i din aldersgruppe, der har det som dig.
Det kan også være godt at tænke på, når du en dag beklager dig over,
"at udvalget er alt for lille", eller sukker: "Åh, hvor er det dog svært at møde
nye mennesker." Prøv da at åbne øjnene, og se dig lidt nøjere om, dér hvor
du bor. Måske har du allerede i årevis set din kommende ven, elsker,
kæreste, hustru eller ægte-mand i kiosken, i køen foran kassen
i supermarkedet, i burgerbaren, i den lokale biograf
- eller tavs og stillesiddende venter på bussen.
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Begynder du f. eks. at gå eller løbe en morgen eller aftentur i den lokale
park, skal du ikke blive spor overrasket over at opdage, at det især er andre
singler, du møder der - som også har travlt med at holde sig i form og
bevare humøret i deres tilsvarende alene-med-det-hele, frie solotilværelse.
Desværre har singler ofte så travlt med at løbe, at de knap nok ser, hvem de
løber med, efter - eller om kap med - eller hvad de nu har så travlt med, og
er så utrolig selvoptaget af. Prøv f. eks. en dag at spørge en motionist, du
gerne vil snakke med: "Hej, er der en tiger efter dig? Jeg mener, løber du
væk fra noget, hen imod noget - eller kan du bare bedst lide at løbe alene?"
Eller få kontakt ved i forbifarten at råbe: "Hvem kommer først hen til det træ
der?" - og tag en lille pustepause sammen efter spurten.
Det er også godt at vide, at singler hyppigere køber pizza eller kylling med
hjem fra den lokale burgerbar og ofte ankommer i god tid til den lokale
aftenskole eller biograf. Ja måske findes der endda en singlebar eller en
singleklub i din omegn, som du aldrig har hørt om før?
Der er en masse lette kontaksteder i dit nærmiljø,
hvor du med meget stor sandsynlighed vil kunne løbe ind i mindst een
af de mange singler, som statistikken kan fortælle dig, lige nu "bor alene
i sin egen bolig" i dagens Danmark. Der er ikke nogen ydre grund til,
at du behøver føle dig ensom, hvis du ikke har lyst til det.
Ser dig omkring, der er faktisk mange valgmuligheder.
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Et forslag:

Overvej et L. A. T. forhold.

Dvs. drop alle tanker om at finde Drømmekvinden,
eller Ham, som du straks ønsker at flytte sammen med.

Koncentrerer dig blot om at finde en, som du elsker
at være sammen med - og bo hver for sig de første par år.
Måske er dette det bedste kompromis imellem drøm og virkelighed:
at se dig om efter at få et fast parforhold til en anden fortravlet single,
som vedbliver med at bo i sin egen lejlighed i et såkaldt
L. A. T. (Living Apart Together) forhold?
Dvs. at I aftaler at mødes mindst en fast aften om ugen,
+ 2 - 3 weekends om måneden. Og ellers opleves familieidyllen kun fuldtids,
når I holder ferie sammen. Bortset fra den aftalte fællestid (og en
troskabsaftale?), fortsætter I blot jeres nuværende travle singelliv. Denne
måde at være par på er i hastig vækst i USA og i Europa, og indeholder
mange plusser, få minusser - og passer måske bedre til mange voksne i dag,
end den mere krævende og problematiske familieidyl under samme tag?

Singellivet har jo sine fordele
- og indebærer en risiko for, at du bliver alt for lukket om dig selv.
Her kan et L. A. T. parforhold være et glimrende kompromis imellem
et fuldtidsfamilieliv, og et kønsløst singelliv uden en fast kæreste.
Måske er det realistisk set, hvad du reelt har tid, lyst
og psykisk overskud til - nu?
Måske varer et L. A. T. kun et år, måske nogle år
- og måske får I en dag lyst til at købe hus og flytte sammen?
og måske sker det ikke. Måske betyder det at elske hinanden ikke,
at man bor sammen? Måske nyvælger eller fravælger par hinanden
med en fest hvert 3. eller 7. år, som en selvfølge om 20 år?
Måske ...
Prøv at smage på ideen.
før du bare spytter den ud igen.
Måske er det fremtiden – for dig og mange andre travle singler?
Denne L. A. T. livsstil er i hvert fald vokset frem i den vestlige verden,
bl.a af ovenstående grunde. Og fordi hensynet til arbejdsstedet,
”mine og dine børn” - og glæden ved også at savne hinanden
prioriteres over ønsket om at bo sammen, hver dag.
Og hvem siger dog at kærligheden trives bedst
ved at vi bor og lever under det samme tag?
Skilsmisse-tallene modsiger den påstand..
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Og her lidt ekstra, som ikke er med i bogen:

Om fordele ved at have hvert sit soveværelse:
Af Pernille H. Wedderkop, Artikel i Alt for damerne.

”30 års samliv med hver sit soveværelse:
Vores ægteskab ville ikke have overlevet uden”
Jeg (Pernille) besøger psykologparret Else Marie Schultz Rasmussen
og Ebbe Scheel Krüger som har holdt sammen i over 30 år. Men var det
ikke på grund af opdelingen i hver deres værelser i det fælles hus, var
det aldrig gået. ”At have sine egne rum styrker både parforholdet
og individualiteten”, siger ægteparret.
Nogle gange bliver man egentlig lidt overrasket over
sine interviewpersoner. Nok er vi enige om, hvad dette interview
skal handle om. Men at fortælle åbent om, at man sover hver for sig, har
hver sin økonomi, omgangskreds og bor på hver sin etage i villaen i Århus,
er trods alt et meget privat anliggende. - Men man finder hurtigt ud af, at
der ikke er nogen grund til at træde specielt varsomt, når man spørger ind til
de nærmere omstændigheder ved parrets måde at leve på. For det er ikke
noget tabu for Ebbe og Else Marie at leve anderledes end andre mennesker.
Det har de gjort lige siden de blev gift for 32 år siden. De opfatter deres liv
med hver deres private rum som et stort privilegium.
Bornertheden kan man godt lægge væk.
Armen gør jo ondt
”Når man tænker på hvor skønt det er at sove sammen, så ser man nogle
nyforelskede par for sig, der putter sig ind til hinanden, og det er enormt
dejligt en times tid. Men så begynder armen at gøre ondt, og man prøver
at liste den ud uden at vække den anden. Den der fælles dyne,
den har fanden altså skabt”, siger Ebbe og tilføjer:
”Jeg har svært ved at se fordelen ved at sove sammen.
Hvad er egentlig ideen med det? Else Marie og jeg går i seng på forskellige
tidspunkter og hvorfor blive vækket af hinanden eller ligge og lytte til, at
den anden snorker?”, siger han og opremser en række andre situationer,
som man kan være uenige om som f.eks. rygning og om vinduet
skal være åbent eller lukket.
Dørene står selvfølgelig åbne
Ebbe introducerede Else Marie for idéen om seperat soveværelse, da de
mødtes i 1976. Han var inspireret af psykologparret Inge og Sten Hegeler,
som i 60’erne gjorde sig til talsmænd for tanken om, at par ikke skal dele alt.
I hvert fald ikke dobbeltsengen i det fælles soveværelse, som de mente var
en ”dræber” for romantikken og seksualiteten i det lange løb. Else Marie tog
forslaget til sig med det samme, og parret har ikke på noget tidspunkt været
fristet af at give op og leve som de fleste andre. Hverken af praktiske eller
tryghedsmæssige hensyn. For ”dørene er jo ikke lukkede”, som de siger.
De kan altid komme til hinanden – og gør det, når de har brug for det.
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Men samlivet, som i øvrigt oftest foregår på Else Maries værelse,
er ikke noget, der er sat i system. Idéen med torsdags- og lørdagssex
er ikke en del af aftalen. ”Nej, nej, det der med torsdag og lørdag har
intet med det her at gøre. Du skal ikke tage fejl - der er altid åbne døre og
arme. Hvis Else Marie har brug for tæthed eller sex, så kommer hun ned
fra sin 1. sal og henter mig, der sover i stuen i vores dejlige hus, og så
kommer jeg op og ligger hos hende. Og hvis jeg har brug for,
at hun lå her, ja så ville hun også komme på besøg hos mig”,
fortæller Ebbe med et stort mil.
Men hvis man ikke ligger sammen,
så ved man jo ikke hvornår, der er stemning for sex?
”Sludder!. Vi går og sidder jo sammen i stuerne om dagen og aftenen
og ser fjernsyn eller går en tur sammen, og vi kan da sagtens mærke,
hvornår tiltrækningen er der. Det er ikke noget med hver lørdag eller hver
anden mandag, det er jo mere noget, der ligger i luften”, fortæller Else Marie
og tilføjer, at det med respekten for hinandens domæner med tiden
er blevet et større og større plus for dem begge.

At indrette sit eget rum , s
sådan som du kan lide det, giver ro, glæde og selvrespekt.
”Jeg oplever dagligt, at manglende respekt er et stort konflikt-tema i mange
parforhold. Når man har hver sit værelse, så braser man altså ikke lige ind
igennem døren til hinandens soveværelser uden at banke på. Rummet giver
en naturlig respekt i sig selv, som vi værdsætter den boform utrolig meget”,
fortæller Else Marie, og Ebbe supplerer:
”Forudsætningen for at være tæt sammen er jo også, at man tør og kan
være sig selv. Jo mere man kan være sig selv, jo tættere evner du faktisk at
være på en anden person. Det er som en elastik; jo mere du hiver i den jo
mere trækker den sig sammen igen bagefter. Dem, der aldrig er alene med
sig selv, glemmer let sig selv. De glemmer, hvor jeg er, hvor du begynder,
og jeg slutter. Det kan godt blive noget værre rod”, forklarer Ebbe.
Og selvom de mener, at det næsten er en menneskeret
at have sit eget værelse, er de godt klar over, at det er et privilegium,
som kun de med plads nok, kan tillade sig. Plads nok havde de ikke selv
dengang, de mødtes, og flyttede sammen i Else Maries et-værelses, som
dog hurtigt blev skiftet ud med en lejlighed med tre værelser. Siden 1986
har Ebbe og Else Marie boet i en to-plans villa i Århus, hvor de også begge
har psykolog-praksis med hver deres klienter i hver deres lokale.
Interviewet foregår i Else Maries modtagelsesværelse,
som er smagfuldt indrettet med lyse vægge, lyst, blødt gulvtæppe
og Arne Jacobsens ”Svanen”.Rummet er lyst og behageligt at være i,
imens Ebbes lokale nok ikke ville få så mange plus-ord med på vejen,
hvis en indretningsarkitekt skulle lave en vurdering af huset. Til gengæld
udstråler rummet personlighed i kraft af musiksamlingen, den fyldte
bogreol og de slidte, polstrede lænestole i brunt læder, han kan lide.
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Vi undgår også en massse dumme konflikter
”Vores syn på æstetik, orden og hygge er meget forskelligt.
Jeg ville f.eks. have skiftet hans hullede sofa ud for længe siden
i hans soveværelse, hvis jeg skulle bestemme. Derudover er Ebbe
i mine øjne et rodehoved og jeg et udpræget ordensmenneske, og de
konflikter, der opstår som følge af den slags forskelligheder, undgår vi
ved at dele huset op i dit og mit”, fortæller Else Marie.
Og når man som Else Marie og Ebbe både bor og arbejder under samme
tag, og tilbringer de fleste vågne timer sammen, er der, ifølge Ebbe, behov
for at have sit eget personlige rum inden for hjemmets fire vægge.
”Vi ville jo risikere at få en total sammensmeltning.
Der ville blive alt for mange identitetskampe, hvor vi ville kæmpe om,
hvorvidt det skulle være på min måde eller Else Maries måde”, siger han
og tilføjer, at folk ofte er meget stereotype i deres måde at leve sammen på.
Else Marie har da også skullet vænne sig til at være ligeglad med, hvad andre
mennesker mener om deres måde at indrette sig på. Men i dag
kan de ikke se, at det skulle være et tabu.
Hvad siger folk til det?
”De fleste siger: ”Sikke en god ide! Fyrene tænker selvfølgelig straks på,
at så får jeg jo ikke noget sex. Men så kan jeg berolige dem med, at sexlivet
faktisk er meget bedre, når man ikke sover sammen til hverdag. Det bliver
let en selvfølge, når man ligger sammen, at man har adgang til hinanden.
Det, at have afstanden, skaber tiltrækningen. Det er igen den der proces med
elastikken. ... Faktisk giver det mere lyst til at være tæt sammen.
I de hjem, hvor man sover sammen, kan der altså godt være for
meget tryk på det rum, der hedder soveværelset”, siger Ebbe.
Else Marie: ”For mit vedkommende er det også en mulighed for at sige:
”Nu gider jeg ikke snakke mere”. Så er det rart at kunne trække sig tilbage
og bare være sig selv. Måske lytter jeg til musik, læser, ringe til veninder
eller noget helt tredje”, siger hun.
At kunne lukke og åbne døren til sit eget værelse.
Og netop tanken om sit eget værelse (”Room of ones own”),
som den engelske forfatter og feminist Virginia Wolf introducerede
i 1929 er en vigtig del af Ebbe og Else Maries måde at leve på. Det er ikke
bare et spørgsmål om at sove hver for sig, men også at kunne fortrække
il sit eget personlige rum, hvor man ikke bliver forstyrret, når du vil det.
Oplever I tendenser til, at det her bliver mere almindeligt?
”Ja – og Nej egentlig ikke, men jeg tror, det ligger lige under overfladen, og
jeg tror, det kommer op på et tidspunkt. Manglende respekt i parforholdet
gør, at man føler sig trådt på af den ene eller anden grund. Eller man kan
være fastlåst i evindelige magtkampe, som kun kan løses på denne måde.
Så kan jeg godt finde på at foreslå et par at få separate soveværelser”,
siger Ebbe og nævner, at der ofte er mindst én i parforholdet,
der synes, at det er en strålende ide.
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”Og så kommer der selvfølgelig nogle spørgsmål, om ikke det er uromantisk
osv. Men hvor romantisk er der egentlig at ligge og snorke sammen? Eller
skændes om vinduet skal være lukket eller åbent? Osv.
Hvis man undersøger, hvor meget seksualitet, der egentlig foregår
i de soveværelser, så er det jo mange gange triste tal, der kommer frem.
Så det lader til, at når folk ligger der og små- irriterer hinanden i dobbelt
sengen, så bygger det spændinger op, som ikke forløses i orgasmer
men i skænderier”, siger Ebbe, og Else Marie tilføjer.
Allerede Inge og Sten Hegeler indså denne sammenhæng
Da de i 60´erne sagde: ”Vi kender intet andet torturredskab,
Der i den grad har ødelagt mange pars sexliv, som dobbeltsengen.
Derforfor foreslår vi par at anskaffe sig dobbeltsenge
Og berige forholdet med hver sit soverum.
”Det er selvfølgelig svært at overføre vores model til andre mennesker,
da vores situation er meget speciel. Vi har et stort hus, vi har ingen børn,
og vi kan have hver vores sal.”, siger hun, og understreger, at de nok ikke
havde indrettet sig på helt den samme måde, hvis de havde haft børn.
Dog ville de stadig sove i hver deres soveværelse.
”Jeg tror ikke vores ægteskab ville have overlevet uden”, siger hun.

Og her er endnu en fordel
ved at have hvert sit soverum:
:

Snoring Can Tear Couples Apart
Because It Prevents A Good Night's Rest *
Studies confirm that Americans are not getting enough sleep
-- and that can increase stress and make you less productive
at work. The problem can often be that people share a bed
with a significant other who snores. The answer for many
couples may be separate bedrooms. Instead of being
the sign of a failed marriage, it may be the salvation.
According to the National Sleep Foundation,
53 percent of adults say they have relationship problems
because of their partner's sleep disorder.
Se hele artiklen her:

www.cbsnews.com/stories/2007/04/23/earlyshow/health/main2715817.shtml

Kort sagt
Et L. A. T – forhold kan defineres på mange forskellige måder
Og adskillelsen med hver sit, kan i praksis foregå på flere måder.
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4 listige kontakttricks,
når du henvender dig til en attraktiv fremmede:
A. "Ja, men jeg ved jo ikke, om X også er single lige som mig?",
siger du måske - og det er jo rigtigt nok. I de fleste tilfælde er det utroligt
svært at se, men her kan du jo enten spørge X direkte, (det er vel ingen
forbrydelse, eller noget at skamme sig over?). Eller være lidt mere fiks f. eks.
på denne måde: "Hej, dig kender jeg - ?" Spørg derpå med øjenkontakt: "Er
det ikke dig, som kommer sammen med Lotte eller Otto?"
De fleste i et parforhold vil spontant og uden "at tro noget" svare:
Nej, hun hedder Olga! - eller Ferdinand." Eller åbent og uden forsvar
røbe sig: "Næh, jeg kommer såmæn ikke sammen med nogen for tiden."
Og så ser X venligt og nysgerrigt på dig.
Nu ved du det vigtigste i første omgang, og kan derpå sige:
"Herligt, det gør jeg heller ikke. Må jeg have lov til at invitere dig på en kop
kaffe og en snak?" Eller sige: "Nå, så du er også alene! Det er jeg også.
Har du tid et øjeblik?" - og følg så initiativet op ved at give noget af dig selv +
et par nye spørgsmål. F. eks. "Jeg er efterhånden ved at være træt af det.
Hvor længe har du levet alene?" Hvad synes du om at bo her i kvarteret, at
køre i bus eller om udsigten herfra?" osv. Herfra er alt muligt.
Og ved en nitte? "Nåh, undskyld, men så tog jeg fejl, hej!"
og derpå kan du blot løbe videre uden at have tabt ansigt.

B. Sten Hegeler anbefaler følgende fif til alt for rare stille mænd:
"Når du har mødt hende, hvis atttrå du godt vil vække, så husk:
Det er ikke nok at være sød, rar og forstående. Det er på trods af al logik
de slemme, frække og modige fyre, der får kvindehjerter til at banke!"
Den indsigt og erfaring kan f. eks. udmønte sig i, at du efter flere
ubehjælpsomme forsøg, middage, udsigtsløse biografture og lange
telefonsamtaler, pludselig en dag griber fat i din hjertenskær og udbryder:
"Jeg forstår det altså ikke! Nu har jeg været sammen med dig i flere uger.
Og så slår det mig lige pludselig, at du simpelthen ikke tænder mig spor
seksuelt! - Det er altså underligt! Du er smuk, intelligent, selvstændig - og ret
vidunderlig på alle måder. Ja, jeg troede faktisk, du lige præcis var den
kvinde, som jeg altid har drømt om at møde, men - du mangler altså DET!"
Prøv at se, hvad der så sker.
C. En anden listig ide fik vi af en 40 årig singlekvinde, der altid gik rundt
med en pakke Gajol, som hun lagde foran sig, når hun satte sig sammen
med en mand. Efter at have talt med hende i ca. en times tid bemærkede
Ebbe, at hun slet ikke havde spist en eneste Gajol endnu. "Åh", sagde hun.
"Jeg spiser dem ikke selv, men jeg har fundet ud af, at hvis det er svært
for mig at få en samtale i gang med en fremmede mand,
så hjælper det, hvis jeg byder ham på en Gajol."
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Virker det?", spurgte Ebbe nysgerrigt.
"Ja, f. eks. så jeg en interessant mand på en café forleden dag.
Ham gik jeg hen til, bestilte en kop kaffe og spurgte: "Må jeg byde dig
på en Gajol?" Han lagde straks avisen og bad mig om at sidde ned
- og det fik jeg altså en romantisk eftermiddag,
og en helt vidunderlig erotisk nat ud af."
Ideen minder lidt om de togrejsendes gamle tricks, som går ud på
at låne en interessant medpassager sin avis eller byde på en cigaret, en kop
kaffe eller en økologisk gulerod, som isbryder. (Har du forøvrigt lagt mærke
til de medpassagerer, som stiger af S-toget eller bussen i nærheden af dit
stoppested?) Prøv at gøre noget nyt, som du aldrig før har gjort - og som du
vil føle dig stolt over, at du turde, bagefter.
D. Prøv ind imellem at give dig rigtig god tid til blot at se på ansigter.
Tag en termokande med, og sæt dig f. eks. på en bænk på strøget og meditér
over de unike personer med sjæl, følelser og en unik livshistorie, som
befinder sig inde bag makeup´en og overfrakken på dem, du ser.
Prøv at inviter een af de mest interessante på te eller kaffe fra termoflasken.

8 andre ideer til udendørsbrug:
1. En park i nærheden er et godt sted at tage solbad,
læse i en avis, lektier, gå en tur med din kat, hund eller jogge rundt.
Det er dog sjældent nok bare at se sig om og håbe, at du bliver opdaget,
ligesom alle de andre gør. Vi håber jo alle sammen på at blive opdaget,
men hvem går egentlig selv på opdagelse? Så der skal lidt mere til.
Er du kvinde:
Køb dig en fodbold og tag den med næste gang, du besøger en park.
Inden længe vil du opdage, at den leg er der flere fyre, der er med på.
(Han er sandsynligvis helt inde i fjernsynet, når landsholdet kæmper endnu
en kamp, men gør det noget?). Du vil i hvert fald hurtigt få øje på drengen i
manden - og han vil se den sjove vilde pige i dig - og det er jo ikke nogen
dårlig start, som de siger ude på landet.
Og hvis du er fyr,
så lær dog at spille et instrument. Tag din guitar, tromme eller saksofon med
ud i parken en sommeraften. Det vil hurtigt samle en flok nysgerrige
kvinder om dig. Eller lær at trylle og lege med børn i stedet for blot at
iagttage dem lege. Du viser også derved en helt anden side af dig selv.
Eller bed en attraktiv M/k, du er specielt interesseret i om at hjælpe dig med
f. eks. solcremen, at slå en solparasol op, oversætte noget på engelsk etc.
Skab selv kontakt - så det i højere grad er dig, der vælger X, (fremfor at du
bliver kontaktet af O, Z eller Å, som du slet ikke er interesseret i).
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2. Bliv mere opmærksom på, hvilke signaler du udsender.
Selvfølgelig betyder dit tøj, farvevalg og parfume meget, men har du ikke
ofte en fornemmelse af, at der bruges alt for meget tid og penge på kun at
pudse facaden af, så håret, mærketøjet og makeup´en næsten virker
afskrækkende?
"Sig noget til mig, så jeg vender mig om!" sagde hun udfordrende, da jeg
spurgte hende, hvilket budskab hun udsender til de mænd, hun ønsker at
tiltrække. Da vi gik nøjere ind i, hvad hun konkret tænker, når hun sidder
ved siden af en interessant mand, svarede hun: "Jeg sidder og tænker på,
hvorfor han dog ikke siger noget. Han skal starte, nu har jeg jo gjort mig
smuk!" Her ville det gøre underværker, hvis hun have lært sig at byde ham
på en Gajol - og lod sin personlighed træde frem, i stedet for blot at ligne
en fotokopi af et reklamefoto i et dameblad.
3. Har du undersøgt de lokale Vasketerier?
De bruges især af folk, der bor alene, (især lørdag og søndag).
Der sidder både du og de andre singler i tavshed i en times tid
og keder jer sammen, mens diverse tromler og tanker kører rundt og rundt.
Det er let at falde i snak dér, eller bede en anden om lige at give dig en hånd
med at folde lagener eller lignende. Bryd ud af komaen,
tag chancen og styrk din selvtillid.
Spørg dig selv, om du vil være kold og afvisende,
hvis en af de andre henvendte sig til dig, mens du vasker tøj og læser
i en bog? Hvorfor skulle X reagere anderledes end du - i den situation?
Måske finder du ikke en kæreste her, men du kan rimeligt nemt
få en god snak med en anden, der også har masser af tid til at snakke.
Busstoppesteder, parkeringspladser og legepladser er også gode
kontaktsteder, som desværre alt for sjældent bliver brugt til
at få sig en sludder, og lære hinanden lidt bedre at kende.

4. Lær at fotografere, tegne eller male portrætter
og lær se på nøgne kroppe med nye øjne. Prøv også et massagekursus.
Væn dig til at tage dit kamera med, når du går tur eller er ude at handle.
Derefter drejer det sig ganske enkelt om, at overvinde sig selv til at spørge
den udvalgte: "Undskyld, må jeg tage et portrætbillede af dig
til min samling af smukke mennesker, jeg har mødt?"
Hvis den udvalgte - lidt forskræmt og overrasket - ser på dig
og spørger: "Hvad skal du bruge det til?", kan du i fin overensstemmelse
med sandheden, svare: "Jo, jeg er ved at lave en fotoserie af smukke
mænd/kvinder, jeg møder på min vej, og du har et interessant ansigt.
Derfor vil jeg gerne have et billede af dig. Hvis du vil have en kopi af
portrættet, så sender jeg det gerne til dig. Det vil kun koste dig et øjeblik."
Kort sagt: Giv dig selv det projekt, at du vil lave en udsøgt fotoserie
over temaet: "Attraktive Ansigter, jeg har mødt i min hverdag."
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Langt de fleste bliver lidt smigret og stiller sig gerne op
-, især hvis du lover at sende en kopi via en email . Det er let
at få en personlig snak på den måde. Du kan evnt. skrive dit navn
og telefonnummer på bagsiden af fotoet og spørge "modellen", om X
kunne have lyst til at møde dig en lørdag eftermiddag på en café
for at drøfte portrættet - og se dine andre billeder. Osv.
Hvis X er en, der bor i nabolaget, skal du ikke undre dig over,
at vedkommende hilser ekstra opmærksomt på dig næste gang, I mødes.
Så uanset om du får tilladelse til at tage et portrætfoto eller ej,
har du nu fået etableret en kontakt, som du måske kan følge op senere.
Husk Victor Borges råd: "Den korteste afstand imellem to mennesker er et
smil." Brug fantasien, grib chancen og du vil snart opdage, at nærmiljøet
er en stor spændende jagtmark fuld af uopdagede muligheder.
Hvis du hellere vil lære at tegne, så lær at skitsere spændende bevægelser
og lav hurtige portrætudkast af interessante ansigter, du møder. - Og hvis du
er til det mere vovede, så meld dig på et kursus i Croqui-tegning, hvor du vil
møde andre, som ikke blot nøjes med at tænde på en ideal, moderigtig og
glatpoleret overflade. Her kan du også finde andre, der også kan lide
at give sig god tid til at se dybere i kroppens skønhed.
Se i aftenskoleprogrammerne eller led på nettet
efter et massage-kursus der, hvor du bor.
Du vil lære at se med nye, åbne og nysgerrige øjne,
når du lærer at tegne og fotografere. – og/eller lærer at give massage.
Det er en dejlig hobby, som du kan have glæde af resten af livet.
Croqui og nøgenfoto kan også varmt anbefales, hvis du ikke kan lide,
at din krop ser ud, sådan som den nu engang gør. Også hvis du har lyst til
at få et endnu mere afslappet og sanseligt forhold til din egen og andres
krop - og til nøgenhed – så kan et massagekursus varmt anbefales.
(Lær at massere nakken, hænderne, fødderne, benene, ryggen
og lænden, før du vender "nyderen" om).
Se mere om at ændre på en negativ Kropsopfattelse her:
www.psykoweb.dk/Selvopfattelser/Selvindsigt4.htm

5. Lav dit eget Flirte- og kontakt-signalemblem.
Mal og design et flot badge, en medalje eller keramikting til din frakke
eller hat, hvor du f. eks. skriver: "Davs!", "Jeg bider ikke", "Snak med mig",
"Hvem er du?", "Fri og søgende" eller lignende klare signaler om,
at du er single og gerne vil kontaktes.
Er det ikke mærkeligt, der ikke findes sådanne nogle badges i handlen?
Vi vil gætte på, der vil være et godt salg i originale, festlige og romantiske
signaler.- Der er i dag over 1 million danskere, som gerne vil kontaktes af
en fremmede. (Hvis du vil tjene nogle hurtige penge, er ideen hermed din).
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6. Hæng et opslag op om, at du starter en gourmé-madklub,
hvor I skiftes til at lave mad til hinanden. Hænger du en A4-plakat
op i brugsen, på biblioteket og i vaskeriet, bliver I hurtigt flere.
Masser singler spiser kun fast food og kedelig mad.
Er det egentlig ikke lidt skørt, at du og så mange i dit nabolag spiser alene,
når I en gang om ugen kunne spise et langt mere fornøjeligt og super
vellavet festmåltid sammen med andre, der har det på samme måde? Det
kunne jo gå på skift og kan betyde en stor forskel - også for din lattermuskel
og tryghedsfølelse. Og hvem ved, den ene kontakt kan så let føre til den
næste... Det er en mulighed, der alt for sjældent åbnes.
7. Lav en sjov indbydelse til en anderledes Singelfest
og hæng den op et synligt sted i dit nærmiljø. Det er ofte muligt at låne et
medborgerhus, et sommerhus eller bruge et singlehus til formålet. Ligesom
der er mange gode dansebands rundt om i byen, der med glæde vil spille op
for utrolig små penge, blot for at få en fin mulighed for at øve sig i at spille
live med et festklædt publikum, som kan lide at danse.
I kunne indlede festen med lege og konkurrencer, som ryster folk sammen
på en sjov og meningsfuld måde. F. eks. kan Initiativgruppen finde
inspiration i et af de mange, mere eller mindre sjove spil og gruppelege for
voksne, som fjernsynet aften efter aften hælder ud over os hjemme i sofaen.
Vi vil gætte på, at de bliver meget sjovere, hvis du selv er med i legene
sammen med en munter flok singler fra dit nabolag.
Lad folk selv lave deres eget navneskilt, det støtter den personlige kontakt.
Skriv eet budskab foran - og et helt andet bagpå f. eks. en T-shirt, som siger
noget vigtigt om dig, der har den på? Eller lav en hat, et pandebånd, eller ...
Eller hvad med at alle skal klæde sig ud, som man gør til et karneval? Indbyd
til et maskebal, en danseaften, et heksegilde, en chimpansefest, et babyparty,
et gansterbal, et dagdrømmershow osv. I kunne også være dyr fra
urskoven, figurer fra diverse film, eventyr og tegneserier, ja måske kommer
folk udklædte fra rokoko tiden - eller fra Mars og Venus? Eller som I hver
især tror, I kommer til at se ud om f. eks. 10 - 25 år? Eller ...
Kan du forestille dig sådan en fest?
I kapitel 8 kan du læse mere om Singlefester.
8. Undersøg om der er dukket en Single Rock Cafe op i din by.
Check det her: www.singlerock.dk/
Og f. eks. er "Paradisco" i Vesterbro Kulturhus i København,,
Lyrskovgade 4. 2. sal. (Tel.: 39 69 59 00), "Pavillonen" i Fælledparken
(især når der er sommerkoncerter) og "New Life" på Blegdamsvej 31 A.
i kælderen (Tel.: 31- 86 21 14) - gode steder at besøge i København,
hvis du kan lide at danse og snakke med andre singler.
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Her i Århus mødes en gang om måneden fredag aften ca. 250 singler
mellem 30 - 55 år i Sølystgade Beboerhus, hvor der spilles op til dans.
Kun singler har adgang.
Single Service (tlf. 38 88 26 06),
Dynamisk Netværk (H. C. Ørsteds Vej 50A, Frb. C),
Arte og Kulturens Venner kan anbefales. Single Service-foreningen har
omkring 1. 500 medlemmer (i 1998) mellem 30 og 65 år - og arrangerer
jævnligt fester, kurser, rejser og dinnerdates udelukkende for single.
Det har vi kun hørt godt om,
ligesom det kan anbefale et besøg i Single Rock Cafe, Vestergade 58 C,
hvis du bor i Århus, der bl. a. udgiver foreningsbladet "Single", (ring og
spørg tlf. 86 76 35 98). Ligesom det kan anbefales, at du følger med i den
lokale avis, som ofte har annoncer om diverse kulturarrangementer
også i din omegn.

Fra en fest på Single Rock Cafe:
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Strategi 4. Gå efter fritidsinteresser
uopdyrkede områder og fælles livsværdier
Den uerfarne bjørnejæger går lige ind i skoven, og leder på må og få.
Efter at have fartet sådan rundt i lang tid, får jægeren måske endelig øje
på noget, der svagt minder om et bjørnespor og prøver at forfølge det.
Meget ofte blot for at opdage, at duften er alt for svag, for gammel, eller alt
for stærk (og du blot ender i bjørnens mave) - eller at det slet ikke er et
bjørneaftryk, men dit eget fodspor, fordi du er gået i ring. Denne naive
uøvede måde at fange såvel bjørne som en kæreste på, er meget besværlig
- og fører let til, at du farer vild.
Den mere erfarne bjørnejæger flyver først hen over hele skoven
i en helikopter Mens han danner sig det store overblik, ser han efte
små skovsøer eller et sving i en flod, hvor bjørnene erfaringsmæssigt
kommer ned for at drikke og fiske laks. Når jægeren har fundet sig
en passende skovsø eller flodbred, er flyveturen slut - og først nu
går den mere focuserede bjørnejagt i gang.
I praksis handler det om at finde frem til den mest lovende skovsø eller
flodbred, slå dit telt op der, tænde et lejrbål og se dig stille og roligt om,
imens du venter tålmodigt. Og ganske rigtigt. En dag kommer der med
stor sandsynlighed en passende bjørn luntende ned til din skovsø,
hvis du har valgt klogt.
Pointen er, at det vigtigste ved jagten ikke er iveren, modet eller selve det
at få færten. Det vigtigste er at finde frem til den rigtige skovsø
- være det rette sted. Dvs. et sted, du kan lide at komme.
Måske opdager du allerede efter et par uger, at der ankommer en smuk
bjørn til dit vandhul. Og efter 15 - 25 år vil I stadig elske disse vidunderlige
lejrbålsture, som I, lige siden I mødte hinanden, ofte har taget jer tid til at
koble af ved - i fælles glæde over, at I begge to altid har elsket at være
herude i den store vilde natur, hvor I føler jer så dejligt åbne, kærlige og fri.
For dig som søger "en at leve sammen med i mange år",
handler bjørnehistorien også om, at I ikke blot skal leve af hinandens
smukke udseende, efter at forelskelsens rus er dampet af. Det vigtigste og
mest værdifulde - på længere sigt - er, at I starter med at have mindst en og
meget gerne flere fælles interesser. Det er der utroligt meget glæde,
kærlighed og samhørighed, os-to-følelse i - på længere sigt.
Og selve det "at din X går til noget", viser jo også initiativ og sikrer dig imod
at falde for en af "de sløve padder, der ikke vil foretage sig noget som helst
andet i fritiden, end at glo på tv." Eller at du igen falder for en, som du har
svært ved at snakke med om noget som helst, du kan lide
og som virkelig ægte interesserer dig.
Valget af "vandhullet hvor vi mødes" betyder utrolig meget.
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Hvis du f. eks. undrer dig over, hvorfor dine hidtidige mænd
altid har drukket alt for meget, ikke kan tale om følelser, men kun kan fyre
dumme bemærkninger af og laller rundt i deres kærlighedsliv? Ja så kan
svaret jo være, at du har fundet dem på et lummert værtshus. Der samles
jo oftest de, som kan lide at drikke og fyre en masse gas af - og de,
som har svært ved intimitet og hjemmelivet.
Og hvis du finder X på internettets mødesteder via kontak-profiler?
Så skal du heller ikke blive overrasket over, at vedkommende sandsynligvis
er en computernørd, der snakker bedre med sin computer end med andre
mennesker - ligesom du selv? Ganske som hvis du går på kunstudstilling og
i Musikhuset 1- 2 gange om ugen, så skal du heller ikke blive spor forundret,
hvis ham/hende, som du møder dér også elsker at gå ud i Kulturlivet (med
stort K), og at høre god musik. Sådan er udvalget jo ved disse "vandhuller".
Prøv et øjeblik at tænke over disse to påstande:
A. Sig mig, hvilke vandhuller og værdier du opsøger, og jeg skal sige dig,
hvilke fælles interesser du og din kæreste ss. vil have i fremtiden.
Og B: Hvis I om nogle år opdager, I ikke har noget som helst
til fælles, skyldes det så, at I mødte hinanden sådan helt tilfældigt?
Og blot var glade for at der var en derude, der kunne lide dig?

De 3 vigtigste spørgsmål.

Denne tankegang fører os videre til følgende 3 centrale spørgsmål,
hvis du planlægger en længerevarende kærlighedsrejse:

1. Hvad kan du lide, og hvor vil du hen?
Hvad kan du lide at bruge din fritid, evner og penge på?
Hvilke emner, hjertesager eller interesser har du for tiden?
Hvor kunne du godt tænke dig at befinde dig om to - 5 år?
Hvad holder du af her i livet - udover at føle dig elsket?
Føler du i dag, at du nærmer dig det, som du holder af
- eller bevæger du dig væk fra det? Hvor vil du hen?

2. Hvem vil du kunne lide at følges med i længere tid?
Udover at elske hinanden, hvad skal I ellers lave sammen? Hvor vigtigt er
det f. eks. for dig at finde en, som vil og holder af det samme, som du gør?
En kæreste, som også er din bedste ven? Hvor vigtig er det for dig, at X er et
ærligt og trofast menneske, du kan stole på? Hvilke plusser og minusser har
du selv med i bagagen - og hvad synes du, det er vigtigt, at din livsledsager
kan? Hvad betyder ikke så meget? - Kort sagt: Hvordan skal I have det
sammen, når den første forelskelse er dampet af og hverdagen begynder?
Disse spørgsmål er mindst lige så vigtige som, hvad der især tænder dig - og
om X er nem at snakke og elske med.

3. Hvem elsker dig, som du kan li´ det - og hvem elsker du?
Forstår I det samme ved ord som kærlighed, parforhold og familie?
Hvad elsker du at din kæreste gør? Hvornår føler du dig elsket?
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Tænker du eller X f. eks. på kærlighed som varm mælk og honning,
somom I betingelsesløst ligesom spædbørn, skal have og altid kan kræve
af den anden - eller handler "kærlighed" om "noget", som også skal gives?
Hvor godt forstår I egentlig hinanden? Hvor dybt? Hvad mener du
og X, når I ser glade på hinanden og siger: "Jeg elsker dig"?
(Dette tredje spørgsmål om,
hvad kærlighed er for dig, vender vi tilbage til i kapitel 9 og 10).
Hvis du bytter om på rækkefølgen
af disse 3 grundlæggende spørgsmål, vil der med garanti
komme en masse besvær og konflikter ind i dit liv. Der er også en stor risiko
for et senere kommunikations sammenbrud, ja måske endog et trist farvel.
Hvorfor? Lad os prøve at vise dig et typisk eksempel:

Paradisdrømme ender oftest som rene mareridt.

Jens går og reparerer og ombygger sit store flotte sejlskib nede i Århus
havn, fordi han har en drøm om at tage et par sabbatår og rejse jorden rundt
- eller i det mindste at tage en afslappet sejltur et halvt års tid rundt i
Middelhavet. Den drøm er hans allervigtigste kærlighedsmål for tiden.
Ind imellem sliddet med at tjene penge til turen og gøre båden sejlklar, går
han ud i Århus natteliv fredag aften og involverer sig lidt overfladisk med de
indfødte. For så uanfægtet at genoptage arbejdet med båden næste dag. Han
har en plan, en kurs, et mål, en mening - og en drøm, som betyder alt for
ham. At opleve den sejltur er simpelhen blevet hans indre motor.
En aften møder han Lis, og de har nogle ret vilde og sjove aftener sammen.
Lis beklager sig over sit job, koks med sin forrige kæreste, sine veninder og
ler så - og løser selv problemerne. Hun taler meget, mens Jens nikker, lytter
og forstår hende bedre end nogen anden mand, hun tidligere har mødt. Og
det ene fører jo hurtigt til det andet. Lis forelsker sig blindt i ham og tænker:
"Jubiih! Endelig fandt jeg HAM!"
"Han er smuk, spændende og anderledes - og tænk engang, så bor han i en
båd! Endelig fandt jeg en mand, jeg kan elske. Jeg føler mig slet ikke mere
ensom og helt alene med det hele. Jeg kan næsten allerede se børnene og os
sammen i et hus som en stor lykkelig familie!", betror hun en veninde. Det er
hendes store drøm. Hun er højt oppe, helt beruset af forelskelsen - og
spørger ikke Jens om ret meget.
En weekend inviterer Jens hende med ud på sit nu snart sejlklare skib og
selv om han sagde, at det blot var "en lille tur ud i Århusbugten", når de
næsten frem til Gøteborg, inden han igen vender tilbage til Århus. Her roser
han hende meget, fordi hun ikke blev søsyg og var så nem at sejle med.
(Hvad han ikke ved er, at hun har slugt et halvt pilleglas mod søsyge for
overhovedet at kunne gennemføre sejlladsen uden at brække sig).
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De næste par uger har han meget travlt, og ikke rigtig tid til at se hende,
så hun bliver selvfølgelig vældig glad, da han ringer og spørger, om hun har
lyst til "at sejle helt ud i det blå" med ham. Da de vel er ude på bølgerne,
spørger hun, hvor de skal hen og han svarer, at de sejler op til Skagen.
Om aftenen drikker Lis alt for meget champagne, og efter
en vidunderlig elskov sover hun de uskyldiges søvn
til langt op på eftermiddagen.
Da hun endelig lidt klatøjet kommer op på dækket,
opdager hun til sin store forskrækkelse, at der er vand på alle sider.
"Hvor er vi henne?", spørger hun søvnigt.
"Midt ude i den engelske kanal, se derovre er Dover!", svarer han glad. "Der
er kaffe på kanden." - "Ja, men jeg skal jo på arbejde i morgen", udbryder
hun irriteret. "Nej, du skal ikke", svarer han "for vi er på vej jorden rundt.
Velkommen ombord! Vi lægger ikke til havns, før vi når Gibraltar. - Nu er
du endelig fri for det lortejob, du hele tiden har brokket dig så meget over.
Verden er vores, min skat! Velkommen til dit nye liv."
Lis havde katastrofalt byttet om på spørgsmål 1, 2 og 3.
Glemt at spørge ridderen på den hvide hest, hvor han red hen.
Kan du forestille dig, hvad de to skændes om på resten af turen?
Væltede båden? Kom Lis i land i Dover eller Marseille? Eller tror du,
de klarede misforståelsen - og fik god vind i sejlet? Hvorfor?
Pointen er, at hvis du let bliver søsyg, så fald ikke for en sømand
og meld dig ikke ind i en sejlklub - uanset hvor attraktive mændene eller
kvinderne er dér. Sørg for at vælge dine skovsøer, floder
og fritidsaktiviteter med stor omhu.
Denne 4. strategi har den store fordel, at selv om du ikke møder din
kommende mand eller kvinde dér, så er tiden i "vandhullet" på ingen måde
spildt. Du får f. eks. lært at betjene en PC, tegne, fotografere, spille guitar,
reperere en bil eller lært at lave god velsmagende mad, lært spansk,
økonomi, filosofi, psykologi etc. - og får dig en god mindeværdig oplevelse.
Ligesom du kan lære at danse, synge, give massage, spille fløjte eller tuba og opdage glæden ved at være med i en gruppe, der er samlet om "noget",
som du holder af og synes er vigtigt.

Hvilke ”vandhuller”, ”skovsøer”
eller ”flodbredder” har du endnu ikke besøgt?
Savner du en besættende fritidsinteresse, er det en god ide
at se Aftenskolernes og Folkeuniversitets kataloger grundigt igennem.
Ligesom det er en god ide at begynde at samle på nogle af de mange andre
kursustilbud og brochurer, der ligger frit fremme henne på biblioteket.
Se især efter noget, du gerne vil lære og godt vil vide noget mere om.
Hvad har du lyst til at blive bedre til? - Hvad kunne tænde dig?
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Sæt en masse røde krydser ud for alle de temaer, som du umiddelbart
og spontant måske-godt vil vide mere om. . Udvælg derefter
de 3 bedste forslag - og valget er gjort betydelig lettere.
Hvis du nu f. eks. altid har haft lyst til at rejse til USA, Afrika, Australien,
Indien, Nepal, Bali, Peru og andre eksotiske steder, så er der måske også
spændende kurser om disse steder, som inkluderer en fælles studietur til det
pågældende land. Hvem vil du gætte på, dukker op dér?
Rigtigt - en eventyrer, som ikke ligefrem står foran at ville have børn
Og som er meget langt væk fra din drøm om at stifte familie!
Hvis du derfor kun har børn og familieliv i øjnene,
er det måske klogere at finde dig et kursus om Paris, Toscana
eller franske vine? Eller lære at reperere din bil, tage et kursus
i finere madlavning - eller melde dig til et M/K kursus om parforhold.
Deltage i et blandet sangkor, og måske være med i en danse-, spillemands-,
amatørteatergruppe. Eller andre lokale arrangementer,
som f. eks. et loppemarked - eller være julemand
til en børnehaves julefest?

Kort sagt, oh du utålmodige:

Husk at spørge dig selv: "Hvad kunne jeg ønske og tænke mig
at have som fælles interesse med en person, som jeg eventuelt
skal leve sammen med i mange år? Hvad har jeg lyst til?"
Hvad skal I være sammen om, når forelskelsens rus er dampet af, og
hverdagen begynder? Fordi en forelskelse er jo som at brænde et papirbål
af. Det ser vældig flot ud - og så er det slut. Varig kærlighed er mere at ligne
med at bygge et stort fælles bål op med nogle gode tændbare
brændeknuder, sammen.
Sten Hegeler siger det på denne måde: "Forelskelse er alt for ofte som at
sætte to kogende kedler vand på et koldt komfur. En anden vej er at have et
varmt komfur, for så gør det ikke noget, at vandet kun er lunkent i starten.
Er komfuret varmt nok, vil I en dag boble lystigt
- og det vil ske igen og igen."
Denne 4. strategi handler om at du gør dig dette komfur mere bevidst.
På længere sigt, hvad ønsker du holder jeres forhold varmt og levende?
Befinder du dig først det rette sted, så dukker X nok også op,
næsten af sig selv - og I vil da forunderligt, ja magisk snart opdage,
at I allerede har mindst een fælles livsværdi og interesse. Livsværdier?
Det er det, som gør livet værd at leve - og det er da ikke det værste
grundlag at bygge et kommende parforhold på, som vi siger her i Jylland.
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Fælles værdier og interesser er livsvigtige
på længere sigt. Faktisk er det een af de allervigtigste nøgler til at forstå,
hvorfor nogle par livet igennem glæder og stimulerer hinanden, udvikler
sig sammen - mens andre par lever i hver sin verden og dør lidt hver dag.
De lukker sig måske helt inde i hver sin fortravlede soloverden – og
logisk nok, går de derfor også hurtigt "død" i deres parforhold.
Kender du sådanne par, så prøv at undersøge, hvad de hver især går op i
- og du vil sandsynligvis opdage, at de ikke deler hobbier eller livsværdier.
(En erfaring, som du kan læse mere om i Jürg Willi´s spændende bog:
"Hvad holder par sammen?", Reitzel, 1993, se litteraturlisten).

1. Hvad holder du af at gøre i din fritid?
A. Hvilke interesser har du - eller kunne du ønske at få?
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. _____________________________________________-_-_____
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
B. Hvilke livsværdier kunne du ønske
at udvikle sammen med ham/hende, du en dag elsker?
(Livsværdier = det er det, som gør livet værd at leve for dig).
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
C. Hvor samles folk om disse værdier og aktiviteter?
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
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D. Tal om steder, kurser og interesser med en god ven/veninde.

Hvilke forslag har de, som kender dig godt, givet dig?
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
F. Hvad vælger du så at gøre?
========================================

E. Konklusion:
Hvad kan - og skal du da starte med at gøre?
1. Trin er, at
________________________________________________________
2. Trin er, at
__________________________________________________
og først derefter skal du lige medtænke hvad
det 3. Trin kunne være - som du idag kun vil gætte på er
_______________________________________
Som du måske allerede har forstået ved at læse de forudgående sider
er hovedpointen i såvel dette kapitel som i den øvrige dating manual
at øve og træne dig i at tænke lidt anderledes end før
– fordi
At hvis du kun fortsætter med at gøre og tænke det,
som du hidtil plejer at gøre, så sker der sandsynligvis blot det
samme, som der plejer at ske.
Og hvis du virkelig ønsker at der skal ske noget nyt og anderledes?
Ja så må du øve dig i at gøre noget nyt og anderledes.
Det er valget – og de logiske konsekvenser derved.
Så enkelt –og svært er det.
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Det nye du her skal lære dig er at tænke strategisk, dvs mere langsigtet.
Skelne imellem det som blot er sjovt her og nu og giver dig et kort løft
Og det, som trin for trin vil give dig det, som du nu kun drømmer om.
Du må kort sagt godt bruge din gode forstand og når den har sagt ok,
ja så kan du jo trygt sætte hovedet på standby – og følge dit hjerte.
Så brug i den stemning den næste opgave til at hitte ud af om der
her er noget, som du lige må nytænke endnu en gang?
Og hvad du er sikker på, at du har helt styr på:

2. Opgave:
Hvordan vil du færdiggøre disse halve sætninger?
1. For mig betyder det at være forelsket:
____________________________________________________
____________________________________________________

2. De mænd/kvinder jeg falder for, har dette til fælles:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________

3. Det, jeg især tænder på og fascineres af, er
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Noget, som jeg ikke mere vil finde mig i, er
og derfor hurtigt i et nyt forhold vil tage en alt eller intet samtale om
inden jeg bliver alt for afhængig, er
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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5. De tre mest almindelige fejl,
og den største dumhed, som jeg oftest gør, er, at jeg:
A. ___________________________________________________
B. ___________________________________________________
C. ___________________________________________________

Min dumhed nr. 1 er _______________________________
--------------------------------------------------------------------------------6. Noget jeg selv synes at jeg er blevet god til, er:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
7. Den næste person jeg ønsker at forelske mig i,
er en, som udover at være smuk, kærlig og dejlig, også :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. Det jeg har skrevet ovenfor
betyder, at jeg fremover skal være ekstra opmærksom på:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(Du kan uddybe dine spontane svar her i et brev til - dig selv
så du kan læse det, som du mener i dag igen - om f. eks. 2 år).
Prøv at start på dette brev til dit fremtidige jeg her:
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Også selvom du selv dybt og inderligt tror på
at du ”er meget mærkelig, og helt anderledes end alle os andre”,
så er der rent faktisk en anderledes partner derude til os alle sammen.
Hvis vi altså fortsat leder efter en, du kan lide - og ikke opgiver for let:

Så du behøver ikke at have det sådan her:
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Strategi 5. Kontaktannoncer

er som at kaste et fiskenet ud i havet
Selvom Netdating og Netprofiler jo her i 2008
næsten totalt har erstattet de tidligere kontaktannoncer i et blad,
så gælder den samme logik der, som vi beskriver her i 1998

Lidt om filosofien bag denne 5. kærligheds-strategi.
Et sted omme i baghovedet synes mange singler at gå rundt med en diffus
forestilling om, at de en dag bare helt tilfældigt møder den udkårne, når
skæbnen vil det. Eller har en drøm om, at der burde findes et lille, varmt og
hyggeligt forsamlingshus. Et singelsted, ligesom Sams bar, hvor egnens
ungkarle og skjoldmøer kan mødes, se hinanden an, flirte og danse sig frem
til den rette, sådan som det engang skete ude på landet og i provinsbyerne.
Problemet med den holdning i dag er, at X sandsynligvis bor i en stor by
Et sted i Europa, her i år 2. 000. Og i storbyen er vi opdelt i en hel masse små
lukkede kliker, som tit kun kender hinanden - og ikke omgås "de andre" fra
andre kliker, bydele og miljøer. Det er den sociale virkelighed, de fleste af os
rent faktisk lever i. Tænk bare på de få, du selv kender tæt.
I stedet for at løbe rundt med en fiskestang og håbe på at få bid,
kan en kontaktannonce sammenlignes med, at du kaster et net ud i det
store åbne hav - i håb om at få fat i rigtig mange fisk at vælge imellem.
En annonce rækker simpelhen langt ud over dit sædvanlige miljø!
Og vil blive set af nogle af dem, der sjældent kommer på café og diskotek,
men som til gengæld måske er særdeles gode til at hygge sig i et stille, roligt
og frugtbart hjemmeliv. (Og det er jo ikke nogen dårlig kvalitet, hvis du en
dag tænker på at finde dig et rigtigt vaskeægte familiemenneske). Det kan
være svært at finde sin X der ude i junglen, hvis X næsten altid er hjemme
hos sig selv i sin Mars- eller Venushule.
Kontaktannonce-strategien er i dag ikke mere "de desperates sidste udvej",
men blot een ud af mange måder at træffe nye mennesker på. Det er en
enkel og billig metode til at lave sig en lille undersøgelse af, hvem der netop
nu er ledige og søgende i din aldersgruppe. Du vil ofte få 5 - 20 personlige
svarbreve fra venlige mennesker, der er interesseret i at mødes med netop
dig.
Det helt specielle ved jeres første møde er, at I begge to
helt klart har meldt ud, at I er frie, søgende - og måske parat
til en dybere involvering! Det kan jo være yderst svært at vurdere,
hvis I mødes til en fest eller på et discotek, hvor musikken, hormonerne og
stemningen bare drøner derudad. Dér, hvor det ydre, tøjet og makeup´en
tæller mest. Blind date- og kontaktannonce-strategien har den kæmpestore
fordel, at du allerede før I mødes, har fået nogle vigtige personlige
oplysninger af X, som kan gøre det meget lettere at tale personligt sammen,
når I mødes - yderst diskret, og meget hemmelighedsfuldt.
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Sætter du selv
en kontakt invitation i - er det dig, der vælger.
Blandt de 5 - 20 svarbreve du får, vil du hurtigt kunne si dem fra,
som kun er ude efter en kortvarig gratis sexaffære. Via brevene kan
du så udvælge dig dem, hvis du er til sjov sex - og bedre genkende de
som måske, ligesom du (?), vil noget mere seriøst og langvarigt,
end blot "mødes med dig til en glad og fræk aften."
Hvis du føler dig usikker overfor denne 5. strategi eller vil vide noget mere,
så læs Maria Marcus guide ind i kontaktannoncernes verden: "Vi mødes ikke
tilfældigt", Tiderne Skifter, 1996. Det er en god trin-for-trin vejledning, som
på en spændende og letlæst måde fortæller om en stor "undergrundskultur",
som stille og roligt er groet frem i Danmark i løbet af de sidste 30 år. Den tid,
hvor kontaktannoncer mest var ægteskabstilbud fra enlige landmænd
på Samsø, er for længst fortid - prøv selv at læse invitationerne.

Lidt mere om psykologien
i og bag kontaktannonce- strategien

Der kan siges meget godt om denne kontante kontaktmetode,
men selvsagt er der også en række minusser. Bl. a. er der en stor chance
for at få hajer og skidtfisk i nettet, ligesom der også kan komme nogle
vandmænd - såvel de bløde og udvandede, som dem du kan brænde dig på,
og du kan få diverse sild, torsk og hummere i nettet. De tilbud kan du dog
hurtigt lære at gennemskue. Smid dem ud i havet igen ved blot at
tilbagesende de uønskede breve uden at skrive dit navn eller addresse på.
Det største minus er, at du - ganske som hvis du spiller Lotto
eller køber skrabemærker - skal være mere end gudsbenået heldig
for at score den store gevindst første, anden eller 1oo. gang, du prøver.
Det er et lottospil med få 1. og 2. præmier, mange nittere
og ikke så få overraskende fine trøstpræmier.
Minusset ophæves, hvis du går ind i projektet med en mere nysgerrig,
humoristisk, psykologisk og undersøgende holdning – som en
opdagelsesrejsende. Og ikke kun går i byen for øjeblikkeligt at finde "den
eneste ene" - som om det blot handler om at købe en færdigvare i en butik.

Tag det som en chance for at møde "helt nye typer"
og lær kunsten at kontakte en fremmed, som vil dig noget.
Definerer du de tre første indledende møder ud fra denne formel, vil du
opdage, at det hverken behøver gøre ondt eller være svært, netop fordi du
først og fremmest går efter at få et hyggeligt og personligt møde med en
anden single - fremfor at opføre dig, som om du er ved at begå et
bankrøveri, hvor det bare gælder om at komme væk hurtigst mulig. Det er
indlysende en ret dum og ufrugtbar holdning. Kontaktannoncer er en
udmærket måde at blive bedre til at kontakte helt ukendte og fremmede
personer - der måske, måske ikke, kan blive til gode venner? Ja, måske
bliver mødet et dybt eksistentielt møde, du aldrig glemmer?
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Aftal i telefonen, at det første møde skal foregå ude i byen.
Et sted, du kan lide, og som du bestemmer. (brug ”hjemmebanefordelen)
Afsæt en times tid til at lære et nyt menneske lidt bedre at kende - en X,
som både gider og ønsker at møde dig. Også selv om du måske efter
kun fem sekunder dødsikkert ved, at det aldrig bliver jer to.
Tag mødet som en oplevelse - og høst nye erfaringer.
Hvis du har gået rundt alene lidt for længe, kan det være utroligt svært i
starten at række ud, at engagere sig i at lytte og holde en samtale igang på et
dybere og mere personligt plan. Prøv da at tænk på, at alle mennesker har
mindst een spændende historie at fortælle - og ved noget om livet, som du
ikke ved.
Har du svært ved at kontakte en ukendt attraktiv person personligt, kan du
hér øve og træne dig i gradvis at mestre samtalens-kunst. Du vil da hurtigt
opdage, at det bliver meget nemmere efter det 3. eller 10. forsøg - også i
andre situationer, hvor du har brug for lynhurtigt "at tune dig ind" på en
person, som du gerne vil have en god kontakt med.
En god og effektiv kontaktannonce behøver ikke at være dyr eller lang. Den
skal blot fortælle: M/K, by, hvor gammel du er, hvilke interesser du har - og
indeholde nogle korte nøgleord om, hvem du gerne vil have brev fra. Husk
at afslutte din annonce med flg. løfte: "Skriv til mig, og jeg svarer", det giver
flere breve. Lad være med at bede om fotosvar, for du kan jo alligevel ikke
regne med at billedet passer med virkeligheden. Og det ødelægger også hele
mystikken - og det totalt uforudsigelige ved jeres første møde.

Kontaktannoncer er en god og rimelig tryg øvelse
i at kunne etablere en klar og ærlig jeg - du kontakt.
En træning i at kunne sige Ja og Nej. Kunne kontakte, lytte, svare for sig,
sætte grænser, sige ja og nej tak, overskride grænser - og kunne vælge.
Selve processen kan blive en vigtig del
af din nuværende afklaringsproces omkring temaet:
"Hvad er det egentlig, jeg søger - og med hvem?" Og give dig svar
på dette interessante spørgsmål: "Hvem mon er interesseret i at møde mig?"
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Disse kontaktannoncer har giver over 15 svar:

Bid mig i låret.
Kvinde, 35 år, cand. mag. pænt opdraget, fandenivoldsk,
æstetiker, velskabt, danseglad, glad for varme, rejser og film.
Jeg har lyst til at finde mig en dejlig varm og ærlig mand.
Skriv et godt langt brev til mig, og du vil få svar.

Med forår i hjertet.
Jeg (mand, 29 år) kan godt leve alene, men det vil jeg ikke mere.
Nu søger jeg dig kvinde, fordi det ikke er nok at kunne klare alting selv.
Jeg har fast job, bil, elsker at sejle og campere og er indstillet på
at bruge god tid til at lære dig at kende. Jeg bor i Helsingør.

Er jeg den eneste, der føler sig ensom i Århus?
38 år kvinde søger nye venner og veninder at gå ud med,
i teater, til koncert og måske spise god mad med hver 14. dag?
Lad os danne en gourméklub, hvor vi ler og støtter hinanden.

Putteveninde søges her i Silkeborg.
Jeg er en mand på 33 år, der nu har været alene længe nok.
Jeg savner en uneurotisk kvinde at le, danse, putte og snakke med.
Jeg har et godt fast job, læser meget, ryger ikke - og er lidt genert.

Helt almindelig mand søges i Roskilde.
Du er rar, ærlig, ædruelig, opmærksom og glæder dig til at blive far.
Jeg er en smuk kvinde på 31, som savner en kærlig mand og en familie
nu efter, at jeg har afsluttet mit studie. Skriv, og du vil få svar.

Kære endnu ukendte enkemand i Odense og omegn.
Travl, velholdt, kreativ 58 år dame søger venlig gemytlig herre
at dele weekenderne med. Er du til en tur i skoven, en god snak
og det, der er liv i? Skriv og du får svar.

Århus. Kærlig og sjov lørdagselsker søges!
Velskabt, travl alenemor på 34 år,søger en kærlig, sjov og trofast elsker.
Lad os først mødes i Musikhuset og se hinanden an. Skriv og få svar.

Århus. 34 år kvinde søger dig, der bor alene, som jeg gør.
Vi mødes mindst 1 gang om ugen til det, vi da har lyst til, som en start på et venskab.
Jeg har en datter og søn på 6 og 8 år og er ikke interesseret i at finde en ny far til dem,
Men vil godt have en inspirerende samtalepartner, en god veninde - og en elsker.
Er det dig, så skriv til ....
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Nogle fif og råd til de næste trin,
efter at du har sat din kontakt-invitation i:
A. Udvælg kun 3 svarbreve fra bunken og beslut dig for,
at du vil mødes med dem alle 3 - uanset, hvor sød nr. 1 end er.
Måske har du ganske ret i, at nr 1. er den bedste kandidat, men det ved du jo
reelt ikke rigtigt noget om, før du har hilst på og snakket med både nr. 2
og 3. Vær lidt nysgerrig. Opøv din evne til at kontakte en ukendt
kontaktevne - og undersøg først dine valgmuligheder.
Det er ofte en god ide at starte med den person, du er mindst bange for
- og så gradvis arbejde dig frem til ham/hende, som du er mest tændt på
at møde. Derved får du øvet dig, og er derfor i bedre form, når du endelig
møder nr. 1 - som du selvfølgelig også er mest nervøs ved at mødes med
på denne uforudsigelige og hemmelighedsfulde facon.
Husk at sende de svarbreve, du ikke kan bruge retur,
uden afsenderaddresse og med en lille hilsen. F. eks. "Tak for dit brev.
Desværre skal det ikke være os to. Her har du dit brev igen med gode
ønsker fra mig til dit næste forsøg. Knus, - og hilsen fra (kun fornavn" )
Det føles bedre at få et klart nej, end at gå og håbe forgæves i ugevis.
Vis dog lidt indlevelse i brevskriverens situation!
B. Tag det som en oplevelse og øvelse i at lære et andet menneske at kende
- og undgå at forvandle cafébordet til et alvorstungt eksamensbord.
C. En advarsel specielt til uerfarne kvinder!
Jo, der er en del utro ægtemænd, kroniske ungkarle og sexmanikere,
der lystigt leger med i Kontaktannonce-lottospillet, og som kun er ude på
at få et nemt og gratis knald. Du kan tage fejl, blive snydt og involvere dig
i en, som du senere hen ville ønske, du aldrig havde mødt! Du skal have
en god oplevelse. Derfor er her 6 Selvbeskyttelses-råd
til dit "find en kæreste projekt" via internettets datingsider:
1. Underskriv kun din annonce og første brev med " et nome de guerre",
og pas på med at give dit efternavn, addresse og telefonnummer
til hvem som helst, alt for hurtigt. Mød først vedkommende.
2. Gå trin for trin frem - med små puste og tænkepauser.
F. eks. ved at skrive et personligt brev tilbage med spørgsmål - og evnt.
få svarbrevet sendt til en postbox. Hvis Y ikke svarer på dit uddybende
brev, så er det sikkert heldigt, (for det har hajerne ikke spor lyst eller tid til).
Følg det 2 svarbrev du får op med en telefonsnak, inden du aftaler, hvor I
mødes, så du også får et indtryk via stemmen og en mere direkte dialog
3. Lad en veninde eller en psykolog se de breve, du modtager.
Ofte kan de bedre gennemskue de svarbreve, der er "alt alt for gode
til at det er sandt", som de ""lumske annoncejægere” er dygtige til at skrive.
(Især disse har jo lang tids træning i at skrive disse løfterige lokkebreve.
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De skifter ofte blot navnene ud og kopierer et veldrejet computerbrev!).
Det kan ofte være meget svært at gennemskue for en nybegynder
i dette store lottospil. Den mere erfarne gennemskuer dem lettere
ved at bemærke ”det er simpelthen for godt, til at være sandt”
Se også lidt nøjere på underskriften, som er et mini-selvportræt!
Led efter de oprigtige, de usikre, de personlige breve, der er skrevet
fra hjertet - hvor personen giver noget af sig selv. Og tænk på, hvor svært
du selv ville have det med at skrive dette, måske dit livs vigtigste brev,
til en X, du ønsker at træffe.
En anden fordel ved at inddrage en udenfor-stående, du har tillid til
i din søgeproces er, at din ven/veninde måske kan pege på et svarbrev
i bunken, som du i første omgang blot ville have sendt retur
- uden at give din måske fremtidige nr. 1 en chance.

4. Lad de første møder foregå på et neutralt sted ude i byen.
Når du besøger ham i hans hjem første gang, nøjes med at besøge ham en
times tid. F. eks. en lørdag/søndag eftermiddag. Og lad en veninde ringe og
spørge efter dig, når du har været der i ca. 2o minutter. (Så har du sikret dig
imod at blive voldtaget).
5. Lad være med at lade ham køre dig hjem de første gange.
Tag en taxi, eller kør i din egen bil. Det er DIN kontaktannonce og DIG,
der suverænt vælger sted og tidspunkt. DU bestemmer, så slut mødet med
at fortælle ham, at DU ringer til ham, og at du nok skal lade høre fra dig.
Bevar denne fordel, indtil du føler dig tryg nok til at involvere dig dybere.
6. Tidligere startede et trygt og godt sexforhold med et kys.
I dag starter det med en snak om kondomer! Abort, kløe, herbes, gonorré,
chlamydia eller AIDS er vel ikke lige netop det, du står og mangler i dit liv?
Og disse "uheld" er jo heller ikke nogen særlig romantisk start
på et nyt forhold.
Dygtige kvindebedårere har ofte haft en masse forskellige sexpartnere før
dig. Derfor er de ekstra farlige som smittespredere - og supergode til at
overtale dig til at droppe al sund fornuft og tage chancen - for hans skyld.
Tag derfor denne (desværre nødvendige) snak med ham, inden det bliver alt
for hedt. Der er nogle mænd, der simpelthen er skideskøre på dette område!
Og det gør jo heller ikke noget, hvis du hurtigt får sorteret dem fra, der alt
for sultent prøver at overtale dig til "at glemme al den der kondomsnak"
efter det første eller tredje møde. Sandsynligvis vil de også senere "glemme"
alt om at føle omsorg for og indlevelse i dig, i andre valgsituationer.
Det lyder måske lidt hysterisk, men tryghed er en vigtig forudsætning for,
at du føler dig godt tilpas og tør åbne op. Det skal jo være livslysten
og nysgerrigheden, der styrer dit liv - ikke frygten.
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Opsummering:
Du opnår en stor fordel ved selv at sætte en kontaktannonce/invitation i,
fremfor at svare på en. Fordi DU så vælger, fremfor måske og måske ikke
bliver een af dem, der bliver udvalgt. Det bliver ganske enkelt dig,
som bestemmer, hvem du mødes med.
Drop alle de intetsigende tillægsord
og lange ordguirlanderne, som alligevel intet siger. Dels er der idag ingen,
som tror på alle de flotte ord, og de gør blot annoncen meget dyrere end
nødvendigt. Det vigtigste er, at den har en god overskrift, nøgleord om by,
alder, dit køn, hobbier, ønsker - og at Invitationen har et personligt præg.
Sæt din annonce i en avis eller et blad, der læses af netop den målgruppe,
som du henvender dig til. F. eks. læses Information, Ekstrabladet, Politiken,
Jyllandsposten, Århus Stiftstidende, Århus Onsdag, ungdomsblade
og Børsen af vidt forskellige slags mennesker.
NB. Siden ”Bid livet i låret ”udkom, har vi opdateret det nye via nettet, så
her er en masse tips om gode Netdating-steder:

www.psykoweb.dk/singelliv/0.htm
www.psykoweb.dk/singelliv/0a.htm
www.psykoweb.dk/singelliv/forelsk5.htm
www.psykoweb.dk/singelliv/rum_applet.html
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Et klogt og kreativt eksempel fra virkeligheden:
En meget erfaren ældre kvinde satte følgende kontaktannonce
(eller om du vil: Invitation) i New York Review of Books:

"Erfaren, men uskyldig i oplevelsen, jordisk, sensuel kvinde
med sølvgråt hår søger elsker såvel som "min bedste ven".
Det vigtigste jeg kan tilbyde dig nu, er den kærlighed,
som er i mine ord og væren. Billet mrk. "
Hun fik bl. a. et yderst velformuleret brev fra en forfatter i Washington,
som hun svarede: "Hvis vi endelig en dag mødes, vil jeg forvente en indledende
skyhed, samtidig med jeg vil have et smil under min kofte. Jeg føler mig udfordret til
at uddybe vores gensidige "tage maskerne af" korrespondance og vil derfor nu åbne
flere af mine sensitive og sårbare dele over for dig, som endnu er ukendt og
hemmelighedsfuld. Jeg vil vise dig og mig selv den tillid, at jeg vil være ærlig, hvilket
ikke nødvendigvis betyder, at jeg vil være særlig omsorgsfuld, eller at jeg vil foregive
dig noget. I stedet vil jeg skrive, hvad jeg føler - og trin for trin gå ud over, hvad jeg
troede var min sandhed. Og nu? Nu vil jeg vente på dit svar med et stort smil. N."
Han svarede med en håndtegnet drage på et postkort, og bag på stod der:
"Oh, du skønne ordvæver. Led mine øjne, mit hjerte og min hånd i disse dine
dunkle tråde, så fulde af intriger." Den var svær at følge op på, men efter en
masse sådanne kreative og overraskende breve, mødtes de - og var
selvfølgelig lynhurtigt på bølgelængde. Annoncen gav hende ialt fire
pennevenner - og en rejse til USA, hvor hun blev vist rundt en række
spændende steder, som turister ellers ikke oplever.
Som Poul Sartre engang sagde: "Hvis du ønsker at lære dig selv at kende,
så find en at elske og skriv regelmæssigt breve til denne person."
Det var mere almindeligt for 50 år siden, end det er i dag
- men måske vil internettet og E-mail forandre på det?

Oplev dine møder med ukendte Du´er,
som en træning i at opnå personlig kontakt.
Selve det at se sin egen annonce i en avis er en meget stærk oplevelse. Det "at
sætte den i" virker tilbage på dig som en slags rituel bekræftigelse på, at NU
er du altså parat til at få dig en kæreste, elsker, indgå i et L. A. T. parforhold
- ja måske endda skabe en familie? Det er i hvert fald et klart og tydeligt
signal om, at Nu skal der simpelhen ske noget nyt i dit liv!
Føler du dig genert, for tyk, tynd og uerfaren - eller alt for fej og frygtsom,
ja måske som en ufødt kedelig person, der altid føler sig afvist og "udenfor
livet"? Blot tre - 10 kontaktannonce-møder vil totalt forandre din selvtillid, dit
humør og din kontaktevne. Oftest til det bedre, hvis du tager møderne som
en oplevelse og øvelse, og ikke som en eksamen.
Og du har ret. Det er ganske rigtigt utroligt svært i starten.
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Men allerede efter tre til fem møder, vil du opdage,
at du har lært at kontakte og tale med en interessant fremmede - og du vil
føle dig langt mere tryg og sikker i situationen, end du i dag tror muligt.
Måske må du efter de første møder smerteligt erkende,
at du hver gang lægger hele samtalen over i skødet på den anden.
X snakker og snakker. Du siger ingenting, men sidder blot stille og
afventende og føler dig vurderet - og er selv vurderende, fordi du ikke selv
blotter dig. Selvklart bliver sådanne møder ret kedelige og uinteressante.
Hvad er der da brug for?
Ud fra ovenstående analyse skal du begynde at engagere dig lidt mere,
fortælle personligt og tage nogle chancer. F. eks. afbryde X og sige:
"Nu har du talt og talt. Hvad vil du vide om mig?", eller spørg:
"Er du slet ikke interesseret i at vide noget om mig?"
Eller begynd selv at fortælle løst og fast om "det at være dig".
Og når du så opdager, at X synes, du er ok og interessant, vil den erfaring
og forandring give dig en helt anden oplevelse af mødet. Du har lært noget
nyt ved at gøre noget nyt - og du opdager, at det gør en stor forskel.

Det allersværeste er,

hvis det igennem mange år er lykkes for dig at hypnotisere dig selv til
at tro på, at du er håbløs, "en fiasko", "et stort nul" eller "Den evige taber
i kærlighedsjunglen" og sidder fast i lignende tragiske selvportrætter.
Vi forstår godt, at nogle føler sig snydt, når de opdager at der sørme ikke
"bare af sig selv" ligger en billet og venter på hverken dig eller mig til
"Lykkeland". "Den sikre havn", "Livet er et eventyr", "Dig, mig og os to" eller
"Den store passionerede forelskelse" - eller hvad vi nu ellers dagdrømmer
om. Livet har aldrig været let for os mennesker. Det, vi ikke forstår er,
hvorfor de klamrer sig til dette gyselige, og skæve indre selvportræt?
Ok, det er altid pinligt at vågne op fra såvel en døs, et mareridt som en
dagdrøm, men det er nødvendigt! Stop frygten og panikken ved at gå fra
lammelse til bevægelse. Kom ud af din indre biograf, mød nogle helt nye
typer - og begynd at leve lidt mere udadvendt og opmærksomt. Vågn op til
Nu´et og Du´et - og lær at bide og kysse livet lidt mere kreativt i låret, hvis
du virkelig ønsker, at der skal ske noget nyt i dit liv. Det mest interessante er
ikke, hvem du var, men hvem du er i dag - og hvem du er på vej til at blive.
I dag er første dag af resten af dit liv, som vi sagde i gamle dage.
Ved at møde helt nye typer mennesker kan du også
få afklaret diverse diffuse og dunkle spørgsmål. F. eks. hvem og hvad
du egentlig søger efter? Hvad du i hvert fald ikke søger efter? Og hvad "det"
mon er, som du har så svært ved? osv. Du bliver kort sagt klogere! Og
samtidig mere og mere præcis i din vurdering af "kandidaterne til den ledige
stilling" som din kæreste - for som du sikkert ved, kan kun øvelse, øvelse og
atter øvelse gøre dig mere tryg, sikker og selvtillidsfuld.
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Kort sagt

handler denne 5. aktive kærlighedsstrategi
om, at du starter pardansen med at indrykke en kontaktannonce
- og så danser du dig frem, trin for trin, så det også føles trygt og rart.
Mænd og kvinder er så ens, at vi trods alt kan leve sammen - og så
forskellige, at vi kan elske hinanden og blive venner. Dæmp frygten og find
nysgerrigheden frem.
Du sælger ikke dig selv via en kontaktannonce. Du kaster blot et fiskenet ud
for at undersøge, hvem der netop nu har lyst til at mødes (k)ærligt med dig
og for at blive bedre til "det personlige møde". - Som en sidegevinst vil du
måske opdage, at du derved også får vakt din livsappetit - og igen og igen
overrasker dig selv og andre ved at overskride det, som du i dag tror,
er sandheden om dig og dit liv. Og gør det i grunden noget?
Stjernestunder skabes, når vi mennesker er åbne, aktive og kreative.
Lykkefølelsen er ikke en gave, vi får foræret, fordi vi er søde, pæne og rare
- eller pludselig en dag vinder som belønning for at gemme os væk fra livet
og det mysterium, vi jo inderst inde alle er. Der er de mennesker, der har
travlt med at dø, imens de lever – og dem, der venter på paradiset i næste liv
og så er der os, der har travlt med at leve, inden vi dør.

I dag - er allerede igår, i morgen
og lige nu, er den første dag af resten af dit liv
- som du en dag vil opdage næsten er forbi
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Ekstra – fra forskningen

Giver en større afstand, større kærlighed ?
Om at give hinanden den gave, det er at savne hinanden.
Netdating er blevet et særdeles populært middel til at finde
sin nye partner i kærlighedslivet og måske endda "den eneste ene".
Dette kan umiddelbart forekomme særdeles fornuftig,
at man ved det store "udbud" på nettet har mulighed for at lede efter
en livsledsager blandt et langt større antal personer, end hvad man tidligere
har måttet nøjes med blandt de mere eller mindre tilfældige personer man
traf i sit daglige liv. Det blev for nylig oplyst, at over en million danskere er
tilmeldt et af de store netdating firmaer, www.dating.dk! Selv om der nok
er nogle gengangere, er det formodentlig i nærheden af hver fjerde voksne
dansker, der synes at det kan være interessant at se på,
hvem man mon kan træffe på denne måde.
Om netdating i det lange løb fører til "bedre" pardannelse,
så de to partnere passer bedre sammen og dermed måske får et længere
og mere harmonisk parforhold må fremtiden vise, men foreløbig har man
i hvert fald konstateret, at netdating har én speciel følgevirkning: Der opstår
langt flere pardannelser over større geografiske afstande end tidligere,
hvor man som regel fandt sin partner i nabolaget eller i samme by.
Denne udvikling har nu fået to amerikanske parforholds forskere
fra Ohio University til at sammenligne ikke samlevende kærestepar,
der bor langt fra hinanden (og som regel netop har truffet hinanden
ved netdating) med par, der bor tættere sammen eller som allerede er flyttet
sammen. I alle tilfælde var der tale om par, som ikke (endnu) var gifte.
Den førstnævnte gruppe blev kaldt lang-distance parrene eller LD-parrene,
imens den sidstnævnte gruppe kaldes kort-distance parrene, KD-parrene.
Det lykkedes forskerne at finde frem til 58 LD-par og 64 KD-par,
som var sammenlignelige på alle punkter;. Det drejede sigi langt overvejende om studerende i 18 -25 års alderen, og de pågældende parforhold
havde bestået nogenlunde lige længe.
Ved at følge disse to grupperi i nogen tid, viste det sig,
måske lidt overraskende, at det var LD-parforholdene, der holdt bedst
i det lange løb. Det går altså tilsyneladende ikke udover kærligheden, at
partnerne i LD-parrene måtte rejse ret langt for at se hinanden, og at de af
samme grund så betydelig mindre til hinanden i dagliglivet end KD-parrene,
der ofte så hinanden hver eneste dag.
Da alle parrene var blevet interviewet ved starten af undersøgelsen,
kunne forskerne konstatere, at LD- parrene på dette tidspunkt adskilte sig
fra KD-parrene ved at opleve mere romantik i deres parforhold, samt at de
i højere grad idealiserede hinanden end det var tilfældet i KD-parrene.
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Hvis den stærkere oplevelse af romantik ved de relativ sjældne møder
i LD-parrene - og den større tendens til at idealisere partneren i dennes
fravær - i sig selv var en følge af den geografiske afstand, skulle man jo,
lidt pessimistisk, forvente at LD-parrene, der blev til KD-par på et tidspunkt
ved at flytte sammen, ville opleve et "tab" af romantik og gensidig
idealisering, når "hverdagen melder sig". Og hvis dette er tilfældet skulle
disse tidligere LD-par, når de flyttede sammen, ikke holde bedre end andre.
Alternativt kunne man opstille den hypotese,
at LD-parrene gennemsnitlig måske passede specielt godt sammen,
fordi de har fundet hinanden i et større udvalg af mulige partnere, og hvis
dette er det afgørende, skulle LD-par der flytter sammen, blive ved med
at være mere holdbare end par, der altid har boet nær hinanden.
Det blev faktisk muligt for forskerne at foretage en afgørelse
imellem disse modstridende forventninger, idet en del af LD-parrene
i løbet af undersøgelsen rent faktisk flyttede sammen og resultatet var
ganske klart: Når LD-parrene blev til KD-par var de ikke spor mere
holdbare - snarere lidt mindre - end almindelige KD-par.
Ud fra denne amerikanske undersøgelse ser det altså ud til,
at par-dannelser, der opstår over store afstande, godt kan komme til
at rumme en højere grad af romantik og idealisering, som netop næres
af afstanden og de mange adskilte timer, således at det kan blive
en "hård opvågning" til hverdagen, hvis de to parter endelig
en dag flytter sammen.
Referat ved Thomas Nielsen, Lektor,
Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, December 2007.
(set i tidskriftet : mit.psy.au.dk/forskningsnyt/)
Kilde: Delaulo, B. M. & Morris, W. L. (2007).
The Unrecognized Stereotyping and Discrimination Against Singles.
Current Directions in Psychological Science, 15(5). 251-254.
Hertil kan vi blot sige, at de da bare skulle have overvejet
om ikke et L. A.T -forhold havde været en bedre ide, end at bo sammen?
Og undre os over om forskerne mon havde fået den samme konklusion,
dvs. om LD parrene ville have kunne klare overgangen til et KD par,
hvis de havde været lidt ældre end disse unge par?
Kort sagt efterlyser vi mere forskning af
Hvad sker der egentlig via NetDating og Hvad kommer der ud af
denne millionstore dating-søgning ? - Hvor mange bliver tilfredse der
og hvor mange bliver skuffet? - Og hvad er dine erfaringer kære læser?
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6. Storebror og storesøster-strategien
Dengang da jeg Ebbe var ungkarl, tog jeg i flere år på NOAH´s Ø-lejr
på Avernakø5 i det sydfynske om sommeren. - Et år fik jeg dér øje på
en meget spændende eksotisk pige, som i mine øjne nærmest lignede
en sigøjnerprinsesse. Desværre blev hun hurtigt så omsværmet, at hun
næsten holdt hof. Jeg overbeviste da mig selv om, at hun var totalt
uopnåelig og prøvede ihærdigt at slå alle mine fantasier om hende
ud af hovedet hurtigst muligt.
Et par dage efter opdagede jeg dog, at jeg stadig så langt efter hende.
Da jeg spurgte mig selv "hvorfor?", fandt jeg ud af at mit motiv nu mere var
at komme med i den muntre klike, der havde dannet sig omkring hende.
De syntes at have det sjovt sammen om aftenen ved bålet
- og dér var også andre attraktive piger.
Derfor tog jeg mod til mig og trak hende den uopnåelige lidt til side
og spurgte, om hun ville tale med mig i sådan ca. en 5 minutters tid, for jeg
ville godt have et råd af hende. Vi gik ned til stranden og satte os på en sten.
Der fortalte jeg hende, at jeg var blevet varm på en af de piger, som var med
i hendes klike. "Og nu har jeg altså brug for at få et godt råd om, hvordan
pokker jeg skal bære mig ad med at få fat på hende. Hvad hedder hun, og
hvem er hun? Er hun overhovedet ledig - og vil du hjælpe mig?".
Hun hverken lo af mig eller trak sig væk. Tvært imod nød hun sin nye rolle
som Kirsten Giftekniv. Hun blev nysgerrig - og udspurgte mig i den næste
times tid om, hvem jeg var, og hvorfor jeg specielt var interesseret i hendes
veninde. Vi talte også lidt om, hvor svært det er at undgå alle de der
dødsyge klicheer og flosker - og hvor svært det er at hitte på en naturlig
og god åbningsreplik, når "du er på jagt". Vi havde med andre ord
en rigtig god personlig snak.
Hun afsluttede med at give mig et knus, så min selvtillid fik et hak opad, og
på tilbagevejen inviterede hun mig med til deres Paw waw omkring bålet og
spurgte, om jeg ikke tog min guitar med. Jeg husker endnu følelsen.
Selvfølgelig sagde jeg tak og blev samme aften introduceret for de andre
af hende. Og da deres uformelle leder sagde god for mig, var jeg selvfølgelig
velkommen. Jeg huskede selvklart at sige "Hej Ulla!" (eller hvad hun nu hed)
til hende, vi havde talt om nede på stranden, og satte mig hen ved siden af
hende, Hun blev ret overrasket over, at jeg ikke gik efter zigøjnerprinsessen
- lige som alle de andre fyre om bålet, der godt nok så mig kritisk an nu.
Desværre opdagede jeg hurtigt, at Ulla var mere interesseret i Stig end i mig,
- så det blev en fuser. ( hvilket ingen andre end jeg og min coach vidste).
Næste aften satte jeg mig igen hen til dem, og kom i snak med Karin

5

NOAH var den første økologiske græsrodsforening herhjemme (1969)
- og eksisterer stadigvæk. Hver sommer afholdes der Ø-lejr om et aktuelt tema.

75
- og fik spillet og sunget en masse sange med nogle sjove fyre.
Jeg kunne vist let have scoret Karin, men fik kolde fødder, fordi bortset
fra sex og smådril, så anede jeg ikke, hvad jeg skulle snakke med hende om.
Jeg havde altså ikke nået mit mål endnu. Men situationen så betydelig lysere
ud end før, da jeg bare tullede rundt som en turist, og undersøgende så ind i
de andre kliker i ø-samfundet. Jeg tænkte: Nu har jeg fundet mig
en lun bålplads, og har det godt. Ok, så langt, så godt.
Næste dag spurgte jeg igen "prinsessen"/min coach om en strandtur.
Her fortalte jeg, at Ulla vist nok var en umulig opgave og nok var Karin
villig, men sex alene var ikke lige mig for tiden. Vi gik os en god lang tur,
der åbnede op for en endnu dybere personlig samtale om, hvor svært det er
at finde "den rigtige" - og hvad der egentlig lå i det ord. - Hvad mener jeg
egentlig er "rigtigt"? og ”forkert” - og hvad er bare dumt og ”ikke-ok?”
Hun åbnede sig og fortalte mig om sine egne drømme, besværligheder
og skuffelser. Hvilket selvsagt overraskede mig, så jeg lyttede og stilled
en masse spørgsmål. Det gentog vi et par dage efter, hvor hun pludselig
overraskede mig ved at spørge, hvorfor jeg ikke var spor interesseret
i hende - ? Jeg svarede, at jeg anså hende for at være helt uopnåelig
- og så fik hun et latteranfald!
Det endte mærkeligt nok med at blive os to den sommer - og efteråret med.
Senere fortalte hun mig, at egentligt havde hun slet ikke tænkt på mig som
en mulighed, fordi jeg "slet ikke var hendes type!" Men da vi jo havde
snakket så godt om Ulla, Karin, Lis, Karen Margrethe osv. - og alle hendes
drømme, sår og skuffelser, ja så havde hun undervejs fået øjnene op for mig.
Mange år efter fortalte jeg en fyr, jeg havde i terapi, om dette gode minde
- og så slog det mig, at der jo var en ret snu plan i forløbet,
som vi kan kalde: Storebror-/Storesøster strategien.

Oversat til en slags "metode",
går denne 6. strategi altså ud på følgende:
1. Kontakt en attraktiv person, som ligger pænt over din sædvanlige
standard, og bed X om at hjælpe dig med at få held til at kontakte en anden,
Y - som du også ønsker at få kontakt med og lære nærmere at kende.
Sig f. eks. "Jeg vil gerne undgå alt det sædvanlige kludder, jeg plejer at lave,
når jeg kontakter Y, som jeg er interesseret i. Du ser ud til at have let ved at
få kontakt med dem, du godt vil have kontakt med? Det vil jeg gerne lære af
dig. Vil du være en slags storebror/storesøster for mig, og give mig nogle
gode råd og fidusser om, hvordan jeg bedst kan gebærde mig i forhold
til Y?" Kort sagt: Lær at bede om hjælp, når du næste gang opdager,
at det ville være rart at få en hånd.
2. Følg derpå samtalen op ved at fortælle X om, hvordan det så gik.
Og vær her dødærlig mht. hvad du gjorde, ikke gjorde - og følte.
Kærlige følelse trives rigtig godt med ærlighed og mod!
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Spørg også din ”coach” om , hvordan X selv
har det med "at kontakte en ukendt". Dvs. del ideer, tanker, oplevelser,
fif og erfaringer. Lær noget nyt, og genvind glæden ved at åbne op
for dit inderste - og få et dybere indblik i dette andet menneske,
du holder af ´s tanker og følelser.
3. Selv om dine forsøg på at få fat i Y og Z mislykkes,
så fortvivl ikke. Giv ikke op for tidligt, men vend tilbage - og fortæl X om,
hvad der skete. Hvorfor, og hvordan du nu igen har kludret i det - eller
hvad der i grunden skete. Du vil ikke møde hån eller lignende, men tvært
imod opdage, at X nu gør sig endnu mere umage med at lære DIG bedre
at kende - og denne gang vil han/hun sandsynligvis prøve at udtænke
en endnu bedre plan. Der går simpelhen sport i det!

Ofte opnår du en fin snak - og får et løft
uanset, hvordan dine storebror/søster lege ender.
Fordi jeres møder ikke er så højspændte, usikre og skælvende,
som de ville være, hvis du mere direkte og åbent lagde an på nr. 1.
Og alt for hurtigt åbner for alle følelserne, eller hele tiden kun tænker
på "dig, mig og os to". I taler jo om dit forhold til en helt tredje person,
og deler livserfaringer - og det gør en stor forskel.
Og hvem kan ikke lide at blive udnævnt til ekspert i kærlighed?
De fleste elsker jo at lege Kirsten Giftekniv (og bliver derfor let alt for
engageret i projektet). Disse gode, ærlige samtaler, kan i sig selv give dig
et stort kraftigt skub frem imod at nå dit kærlighedsmål.
Og strategi 6 handler også om,
at det kan være en god ide, samtidig at have sit 3. øje åben
for denne underfundige psykologiske tilføjelse: Via sine gode råd
fortæller X dig jo også, hvordan X selv kan lide at blive forført!
Læg f. eks. en dag mærke til de mange råd og forslag
forskellige mennesker giver dig om, hvordan du bedst får kontakt
med en attraktiv person - og hvad vi alle tænder og slukker på.
Det, du hyppigst vil få at høre er, hvordan vedkommende selv
helst vil forføres! Vi giver jo oftest andre de råd,
som vi selv gerne vil have - og selv burde følge.
Du får så at sige alle stikordene
og en masse gode ideer at brygge videre på - af X,
som du før blot var henvist til at gætte om og prøve "at regne ud"
på et langt mere usikkert grundlag. I krig og kærlighed gælder som bekendt
alle kneb - og får du ikke den ene guldklump, ja så får du med stor
sandsynlighed en, der er mindst lige så god. Og så er det tit meget sjovere
at jage sammen med en coach, end kun gøre det alene!
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Kort sagt:
Får du ikke indfanget "storebror/storesøster",
kan du alligevel via strategi 6 let ende op med at finde en ny ven/veninde
- og/eller via X eller Y en dag møde din endnu ukendte nr. 1.
Dvs. Ham/Hende, som du måske om nogle år med stor glæde,
må erkende passer meget bedre til dig - og som til den tid
er blevet dit hjertes ven, din kæreste.
At dagdrømme om en smuk prins/ princesse kan være en god begyndelse.
Hvis du ikke tager de næste trin til at virkeliggøre dine drømme,
Ja så forbliver de blot dagdrømme:
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Strategi 7. Dine venner og veninder

elsker også at lege Kirsten Giftekniv
Ok – så ad dem dog hjælpe dig! Især hvis de er gode til det.
Det er utroligt så meget skub, der kommer på din søgeproces,
hvis du tør at inddrage nogle af dine venner i dit projekt:
A. "Hvordan finder jeg en kæreste, som jeg kan stole på,
have sex med og have det sjovt med - evnt. i et par år?"
Eller B: "Nu vil jeg finde en, jeg kan lide, som jeg kan
lave en tryg og solid langtidsholdbar familie sammen med!"
Dette er det allervigtigste valg her i indledningsfasen,
inden du bliver forelsket, fordi du da oftest leder efter to forskellige typer
X ´er. Start med at fortælle din hjælper, om du søger en god ven, elske
r - eller en mere langtidsholdbar. Det vil være en stor hjælp
for din coach eller skitræner at vide, hvor ambitiøs du er.
En god ven, veninde og en sensitiv vært/værtinde
kan udvirke små mirakler. Det er ikke noget at skamme sig over!
Det er klogt og en tillidserklæring - og det, du bl. a. har venner til.
Der er mange par, der har mødt hinanden, fordi en kvik ven/veninde
kendte en attraktiv person fra en helt anden sammenhæng og inviterede
dem med til samme fest. Satte dem sammen ved bordet, hjalp dem med at få
øje på hinanden. F. eks. åbner en diskussion, som hun ved vil ophidse dem
begge - eller sætter dem op imod nogle andre ved bordet,
hun ved vil tage et modsat standpunkt.
På utallige måder har veninder og venner gennem tiderne
skubbet lidt hist, og rusket lidt pist – med held og lykke til følge.
Vi hørte f. eks. om en kvik veninde til en kærlighedssøgende 38 årig kvinde,
som sørgede for at en sød fyr fra hendes arbejde, dukkede op for at hjælpe
hende med noget i hendes køkken, mens hendes veninde "tilfældigvis" var
på besøg en hel weekend. Selvfølgelig spiste de frokost sammen, og han blev
da også inviteret med ud både lørdag og søndag aften. Da hun så, de
snakkede godt sammen på restauranten søndag aften, forlod hun stille
bordet uden at sige farvel - og kørte bilen hjem med et stort smil.
Da hun kom hjem, ringede hun til spisestedet. Fik veninden i røret
og spurgte, hvordan hun havde det sammen med X? Veninden havde troet,
at hun var blevet sur og gættede først nu den skumle plan, der var årsag til,
at hun mødte sin kommende ægtemage. Det har de tre leet af
mange gange siden.
Mange kvinder og mænd, som kvinder elsker, elsker for det meste
at få tildelt denne rådgiverrolle. Men vær lidt kritisk i dit valg,
nogle er oplagt bedre til det end andre.
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Der sker jo desværre tit det i praksis,
at to skuffede, triste og sårede enskønnede singler, som ikke kan hitte ud af
"alt det der med fyre/piger", sætter sig sammen. Trøstende lægger de
hinandens fejltagelser og dårlige strategier sammen, hvorved de på mystisk
vis regner med, at der pludselig kommer en succes ud af det! Det lykkes
selvfølgeligt sjældent - og ender oftest med at de, endnu engang, når frem til
deres ynglingsblues, som handler om, at såvel de selv, som alle de fyre og
piger de kender, er plat umulige - og at kærlighed er en umulighed.
Eller snakken ender med et suk.
"Kærlighed? Det er sådan noget drømmeagtig noget Hollywood
har fundet på for at tjene penge. Hvis den eksisterer, er den kun noget værd
for nogle ganske få udvalgte", som en desillusioneret 43 årig
forretningsmand fortalte sin bedste ven i baren, inden han gik helt i sort.
Vi kunne her tale om "en gensidig negativ forstærknings-effekt",
hvor fordommenes og selvretfærdiggørelsens os breder sig som en tyk
tobakståge hen over ulykkeligheden. Det hele bliver utrolig tåget og uklart,
mht. hvad der egentlig skete? Hvad man selv og X gjorde, der var godt nok
- og hvad der var forkert. I stedet for at rense luften, søges der med lys og
lygte efter at blive forstået, og få trøst. Spørgsmålet: "Hvad nyt har du brug
for, så der sker noget helt andet næste gang?", mangler.

En hjælper, der ikke selv kan finde ud af kærligheden,
er sjældent nogen god rådgiver i kærlighedssager. Vælg derfor en ven
eller veninde, som i det mindste har mere held med sig i kærlighed,
end du hidtil selv har haft – fordi så du kan lære noget nyt.
Nogle er så superromantiske dagdrømmere at de per refleks lægger afstand
til denne udveksling af ideer og strategier. "Jeg hader tricks, skumle fiduser
og lumske planer", som en vred ung fyrig mand kaldte "det", vi her snakker
om - nemlig at bruge hovedet, fremfor kun at tro på heldet og
tilfældigheden. Det er forståeligt, at du efterlyser et mirakel - men er det ikke
lidt skørt at tro, at det opstår uden at du selv skaber mulighed for,
at det kan ske?
En anden synsvinkel kunne være at tænke:
Ja, det er ganske rigtigt meget svært at finde en guldklump i mængden,
eller ægte rav på stranden. Det er sværere og tager meget længere tid,
hvis jeg kun går og leder helt alene. Hvem kan hjælpe mig?
Den 7. metode handler med andre ord om at finde en god og klog ven
eller veninde, (helst en, som selv lever i et godt og smukt parhold), som
din "lærer" og personlige rådgiver. For at I sammen kan le, græde, snakke,
trøste, og lægge en masse skumle planer - og udveksle fif, tanker, tricks
og følelser. Den mulighed overses desværre alt for tit, men hvad har du
dog ellers dine venner og veninder til? De er jo netop dine venner,
fordi de holder af dig, og ønsker dig det bedste her i livet.
Prøv at smage lidt på ideen.
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Om at gå til psykolog.
Vi vil også i den sammenhæng lige pege på, at efterhånden er det
jo blevet mere og mere almindeligt, at vi psykologer bliver opsøgt
af kærlighedssøgende singler, der vil have en personlig "coach"
og kvalificeret samtalepartner til at finde ”den rigtige”.
Og det synes vi selvfølgelig er en god ide - hvis ellers psykologen
er klar over, at du ikke kalder på den helt store, langvarige og dybe
selvgranskning, men blot vil have kontante råd og støtte til "dit kæreste
projekt". Det handler jo om et af dit livs allervigtigste valg, på dette
dit allermest sårbare område. Det er ligesom du nok vil tale med
en bankrådgiver om en stor investering, så vil du da også
opsøge hjælp fra en, der ved mere derom, end du gør
Valgetet af din kæreste - og da især ægtemage er sandsynligvis en lige så
vigtig faktor, som dine gener, penge og dit job er, mht. hvor vellykket dit liv
bliver. Et godt og kærligt parforhold kan ophæve selv den dårligste
barndom, og hele gamle sår - ganske som et dårligt og ukærligt forhold som
bekendt kan få det værste frem i både dig og din partner. Der er god grund
til at tænke sig om en ekstra gang, hvis du leder efter en langtidsholdbar.
Nogle rynker på næsen og får næsten kropslige allergireaktioner,
når de hører ordet psykolog, men vil de også gøre det, hvis du opsøger en
arkitekt, når du tænker på at bygge et hus? Eller opsøger en finansrådgiver,
hvis du har et økonomisk overskud og vil lære at placere dine penge klogt?
Eller en danselærer, hvis du ønsker at blive bedre til at danse? osv.
Og nu, hvor vi taler om psykologer. Kender du historien om manden,
der opsøgte en gammeldags psykoanalytiker ala Freud, fordi han følte sig
ensom og ulykkelig? Først 6 år efter var "behandlingen" færdig. Det fortalte
han lykkeligt en ven, der blev glad for, at han nu ikke mere var ulykkelig.
Vennen spurgte ham så: "Har du så nu fundet dig en kæreste?"
- "Nej", svarede manden, "men nu ved jeg hvorfor!"
Om vennen derpå tog ham med i byen eller ej vides ikke, men vitsen kan
måske minde dig om betydningen af at vælge din Kirsten Giftekniv, coach
og samtalepartner med omhu - så du opnår mere end blot at få trøst, føle dig
forstået og opnå en større selvaccept. Det var jo en kæreste du vil have ikke?

Det første trin:
Prøv at tænk på de par
du kender, som lever smukt sammen.
Eller en anden single, der klarer sig bedre end du.
Skriv et eller gerne tre navne her, du vil ringe til, besøge og
tale med om, hvorfor du endnu ikke har fundet dig en kæreste:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
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Strategi 8.

Lav en sjov og fræk Singlefest
- og gør det sammen med 3 – 7 andre søgende
Forleden hørte vi om en fest, der blev sat i gang af fire singleveninder,
der havde aftalt, at de hver især skulle inviterere en fyr med,
som de ikke selv var interesseret i - men som de andre
muligvis kunne være interesseret i at møde.
Ideen minder om en tilsvarende, hvor det ikke blot handlede om at blive
otte deltagere , men om at samle over 100 til en helt speciel singlefest.
Initiativgruppen lod en flot trykt invitation cirkulere rundt på udvalgte
steder, hvorpå der stod, at ihændehaveren af invitationen var velkommen til
at deltage i en stor forårsfest6 "på betingelse af, at du er fri og single - og at du
ankommer til festen sammen med en anden single, som ikke er din kæreste, men en
af dine gode venner eller veninder. Lad os bytte guldklumper" var budskabet
- og det blev hørt.
Nogle restauratører arrangerer "middag med dans for enlige",
de såkaldte enkebal. Det, vi har hørt om disse oftest meget kommercielt
anlagte shows er, at de desværre tit "er et nervøst og overfladisk
kødmarked", som en deltager udtrykte det. Det er svært at adskille mange af
disse kommercielle arrangementer, fra det, der ellers foregår rundt omkring
på diverse diskoteker og værtshuse. Og det er vist sjældent dér,
singlekvinder møder de mænd, som ønsker at stifte familie eller få sig et fast
forhold. Der er oftest flest kvinder, så for mænd kan det måske være
chancen værd - og modne mænd kan have lidt bedre held med sig dér,
end de har på barer og diskoteker.
Det hele får en helt anden tone, melodi og atmosfære,
hvis det er en mere spontan og nonprofit fest, som gror frem
fra et aktivt centrum bestående af 3 - 7 gode venner eller veninder,
der stikker hovederne sammen et par aftener for at arrangere
en mere udsøgt og anderledes singlefest.
I kan f. eks. låne/leje et sommerhus, en spejderhytte eller en gymnastiksal
på en skole. Lave en plakat som invitation - og udtænke nogle sjove
kontaktlege, som deltagerne skal løse to og to, til at bryde isen.
Det er vigtigere, end hvad I skal have at spise.
Ofte snakker vi mennesker bedre sammen,
efter at vi har løst en fælles opgave. En af jer kunne f. eks. være toastmaster
og opfordre alle til at finde sig en ny partner til hver ny leg, dans eller
konkurrence den første times tid. Det giver en tryggere og bedre
atmosphære, hvis I starter festen sådan - og måske er det også en god ide at
bruge en times tid senere på aftenen til noget fælles, som samler. Det
glemmes alt for ofte af initiativgruppen, som vi vil opfordre til at holde
et lille udvalgsmøde efter spisningen om: Hvad kan vi nu gøre,
som samler folk? Eller blot: Hvordan synes I, at det går nu?
6

som selvfølgelig også kan være en vinter, nytårs, efterårs og sommerfest.
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Lidt om bespisning og drikkevarer.
Det plejer at være et stort problem, hvis kun een hænger på indkøb,
men det behøver det ikke blive, hvis I gør følgende:
1. Deltagerne kunne f. eks. stille deres medbragte mad
frem på et stort tag-selv-bord. Derved bliver I dejlig fri for at tænke
på indkøb, madbudget og tilberedning. Det kunne jo stå i indbydelsen,
at hver deltager selv skal medbringe "en Kærlighedsret til bufféen".
(En Kærlighedsret består af to portioner af det, du allerbedst selv kan lide).
På den måde får I et meget varieret gourmémåltid. I stedet for madsnak,
kan I nu koncentrere jer om, hvordan I iøvrigt ønsker at aftenen (eller
weekenden) skal forløbe. Opvasken og oprydningen kan der trækkes lod
om blandt deltagerne via lodtrækning fra en hat. Lær at uddeleger
opgaverne.

2. Begræns drikkeriet til f. eks. en flaske god vin per person.
Det triste ved alt for meget sprut er ikke, at det er usundt, men at det let
kan blive en utrolig tåbelig måde at spilde en god aftens muligheder.
Et par glas styrker selvtilliden, at totalbedøve sig selv smadrer den
- og det føles skamfuldt bagefter, hvis du har svimlet rundt og vågner op
med kæmpe tømmermænd i en udsmasket fremmeds seng.
Det triste er, at forløbet bliver så utroligt forudsigeligt!
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Det virkelig interessante spørgsmål angående sprut er:
Hvad mon der vil sker, hvis alle begrænser sig til højst at drikke
en flaske ekstra god vin og samtidig drikker en masse vand?
Jo bedre folk er rystet sammen, jo mindre drikker de.
Derfor kunne festen f. eks. starte med, at alle fik tilsendt et skattekort,
som de skulle følge rundt i byen. I stedet for at finde en kiste for enden
af deres mere eller mindre indviklede rute, vil de der finde en single af
modsat køn, som de da skal medbringe til det sted, hvor festen holdes.
Det vil skabe en god legende kontakt og løsne den gode latter.
+ Du ankommer ikke alene til festen og nu har allerede
fået en sjov kontakt med en, der skal med.
Når alle disse par ankommer til festen,
kan der stå en med en stor hat og byde velkommen.
Her kunne de så trække den ene halvdel af et fotografi
eller et postkort i hatten, for derpå at gå på opdagelse
efter "deres tabte halvdel" blandt de ankomne.
Kort sagt:

Dan en kreativ festkomite på 3 - 7 personer.
Et ulige antal befordrer kreativiteten. Prøv at hitte på nogle fælles lege
og sjove konkurrencer, som alle kan være med i.
Kan du f. eks. forestille dig, hvordan aftenen vil forløbe
hvis alle kom udklædt som hekse og trolde, prinsesser, rockstars,
børn, tegneseriefigurer - eller som deres ”Drømmejeg”?
Hvad har du selv af ideer og forslag?
Det første trin kan være, at du udfylder nedenstående liste
med mindst tre personer, du gerne vil have med i en sådan festkommite
og at du derefter kontakter disse og spørger dem, om de vil være med:
A. Dit navn: __________________________
B. _________________________________
C. _________________________________
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Et forslag til en indbydelse:

Mærker du,
ligesom os, safterne stige her i foråret?
Mærker du lysten til at danse sommeren ind i dine fødder
og føler du håbet om at finde ham eller hende blomstre i dit hjerte?
Ja, det tænkte vi nok.
Derfor inviterer vi dig med til

Forårsfest for vores singlevenner
og deres bedste singlevenner
- og deres bedste singlevenner

Det eneste, du skal gøre for at deltage, er:
1. Medbring 2 portioner af din ynglingsmad og din ynglings slik
2. Indbetal 100. kr per person på gironr. xx inden den / (dato)
3. Lav et personligt navneskilt, så det siger noget vigtigt om dig
4. Og trop derpå op med dine dansesko som du er, og leg med.

Vi mødes
Lørdag den ... maj, kom præcis kl. 18. 00
(addresse med busruter dertil + evt. et udsnit af et bykort)

Med forårshilsen
vi glæder os til at se dig.
+ Fornavne og telefonnumre på jer, der er med i festkomiteen.
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Strategi 9. Afsæt mindst et år
til at lære mere om kærlighed og blive en bedre kæreste
Jo mere du ønsker og forventer dig af et parforhold,
jo sværere bliver det selvklart også at opnå det. Din succes
i kærlighedslivet afhænger utroligt meget af, hvilke ønsker,
krav og forhåbninger, du har til en kæreste.
Drømmen om på magisk vis og uden bøvl at få sig en fotomodel
eller "en lykkelige familie" og leve i sus og dus som i reklamespottene og på
film, er jo blot et drømmesyn. Et flimrende og svævende fata morgana, som
ingen vel for alvor tror på - men som mange alligevel har som ideal og indre
målestok. Disse paradisdrømme bliver desværre let i praksis til rene
mareridt, hvis vi ikke bruger vores sunde, kritiske fornuft og analyserer os
selv, hinanden og virkeligheden realistisk.
Virkeligheden har i hvert fald svært ved at leve op til letkøbte og umulige
længselsdrømme. Måske er det en af hovedårsagerne til, at snart halvdelen
af den voksne danske befolkning lever alene - og de foruroligende mange
skilsmisse-børn? (ca. 275. 000). Vi kan simpelthen ikke leve op til hverken
vores egne eller andres skyhøje krav og forventninger.
"Man fødes først som menneske, når man ikke længere er uskyldig.",
siger Carsten Jensen i "Jeg har set verden begynde", (Munksgaard, 1996).
Og han uddyber denne indsigt og erfaring således: "Vi har vænnet os til at
forbinde uskyld med paradis og en dyb følelse af samhørighed med alt
levende - men uskyld er jo meget ofte lig med blindhed! En frygtelig
uberørthed og isolation fra livet. Enukken og flinkeskolepigen er ikke
et vrængbillede på uskylden, men sandheden om den,
når tilstanden bliver kronisk."

Denne 9. kærligheds - strategi
handler om, at du giver dig selv et studieår til at finde ud af,
hvilken plads kærligheden skal have i dit liv, og hvad du savner.
Ønsker du et langvarigt parforhold, er der en masse spørgsmål, du nu som
singel med fordel kan studere og prøve at finde dine egne svar på. F. eks.
hvilke drømme, forventninger krav og ønsker har du til et kæresteforhold?
Hvad er det, du helt konkret savner at føle og mærke? Hvad elsker du,
at en anden gør? Hvad vil du give - og hvad vil du have?
Hvad er "det" egentlig du søger efter?
Hvor meget tid kan - og vil - du reelt afse til
et kæresteforhold? osv. osv. Det vender vi tilbage til om lidt.
Vi foreslår, at du giver dig god tid til at læse andres erfaringer og meninger
om kærlighedens veje og vildveje - ved siden af, at du selv gør dig dine egne
tanker og erfaringer. I f. eks. en dagbog eller på en komputerfil før - og efter
dine studier i marken.
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Ideen med denne strategi er at forene teori og praksis,
ved at du giver dig tid til at tænke helt nye tanker - og opdage, at du derved
søger mere præcist, og derfor lettere finder X! Og det gør vel ikke noget,
at du derved også bliver lidt klogere på kærlighed - og får noget
interessant at tale med andre om.
I det følgende vil vi foreslå dig nogle igangsættende spørgsmål, som vi håber
vil give dig lyst til at studere kærlighedens dybere betydning for dig - med
såvel hjertet, kroppen som hovedet. Bagerst i bogen kan du finde en
oversigt over de bedste psykologibøger på dansk om kærlighed og
parforhold, som forslag til dit videre selvstudie ud i kærlighedens
forunderlige univers. Er du parat til det første spørgsmål?

Hvordan vil du gerne have det sammen med X ?
Mange af de nær-på-skilsmisse-par vi har talt med i de 28 år, vi har arbejdet
som parterapeuter, har fortalt os, at de aldrig før har talt særligt meget om
deres håb, behov og forventninger til hinanden. De emner har ligesom
været underforstået, som nogle kalder deres tavse indforståedehed
Da den første forelskelsesrus var fordampet, drev de hjælpeløst væk
fra hinanden, uden at kende hinandens inderste. Engang var de forelsket
og smukke for hinanden, så fik de et barn og måske for hurtigt eet til
og så kunne de sjældent tale sammen uden at skændes.
Mens de var forelsket troede de naivt og uskyldigt, at de forstod det samme
ved ord som "tryghed", "frihed", "tillid", "anvar", "forpligtelser", "nærvær",
"grænser", "privilegier" - og ved kærlighed. Elastiske tågede gummiord, som
de aldrig rigtigt havde defineret klart og personligt, hverken for sig selv eller
hinanden, førend de kom i parterapi for at undgå en dyr og pinefuld
skilsmisse. Et klassisk forløb, som kunne være undgået.
De var forelskede, fik et barn, blev gift - og så gik det ellers ned ad bakke
derefter. Og det var sket, uden at de kunne tale om det! De smukke
hjertevarme ord blev reduceres til rene floskler - og blev sidenhen opgivet.
Resultatet er selvfølgeligt, som Danmarks Statistik fortæller os, at mange
kærestepar ikke overlever de første 2 - 4 år sammen. "En forelskelse varer jo
højst to til seks måneder", som den gamle filur og skørtejæger Simon Spies,
engang sagde med sin personlige erfarings vægt.
Kort sagt: Hvilke tanker gør du dig om X?
Leder du efter en, som du håber vil forblive tiltrækkende, tillidsvækkende,
klog og spændende at leve sammen med - selv efter mange års samliv?
Eller betyder en fælles fremtid ikke noget for dig?
Det er med andre ord en god ide at starte rejsen med at lære sig
at kunne skelne i mellem jagten på det kortvarige sus - og det sværere:
at skabe begyndelsen til et langvarigt kærlighedforhold. Den mere
langtidsholdbare er jo oftest en helt anden slags menneske
end den mande/kvindetype, som kun giver dig suset.
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Der er en kæmpestor forskel på forelskelsens lynnedslag
og kærlighedens mere langtidsholdbare bål. En forelskelse er
som at brænde en stak papir af. Det flammer højt og flot,
- og så er det alt for hurtigt slut.
Kærlighed er mere som at finde brænde sammen i skoven,
bygge et hus med et ildsted og så lægge en brændeknude på, hvis du får lyst
til at se bålet flamme op. Et sådant velbygget bål varer længere, end et nok
så flot og festligt papirbål - men man kan ikke være alene om at holde
det i live. Der skal to til passe på og værne om kærligheden.
Elsker du, hvis du er den eneste, der gør det?
Den erfaring glemmes ofte af de, der igen og igen brænder sig
på forelskelsens ild - som jo kan flamme så voldsomt op, at ilden helt
kan fortære dig som et møl i natten. Ligesom kærlighedens bål kan holde dig
varm, til du en dag mæt af livet lægger dig til at dø. Det er vigtigt at kunne
føle og mærke forskellen. Nogle har brændt sig meget smertefuldt, og andre
har været mere heldige. Brændt barn skyer ilden, siger man - ja, og vi
voksne kan senere hen lære at omgåes ilden med større omhu.
Susanne Brøgger svarede engang i en tv-udsendelse på spørgsmålet:
"Kan du definere, hvad kærlighed er for noget?" Hun smilede
sit underfundige smil og sagde: "Jeg tror, at hvis folk sådan i
i almindelighed opdager, hvad kærlighed egentlig er for noget,
at så ville de løbe skrigende væk! Fordi det jo ligger
i kærlighedens natur at den vil lave dig og dit liv
om, så intet mere bliver som før."
- Har hun ret?
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Lidt nyttig psykologi om den rejse,
du måske nu er i færd med at begive dig ud på.
For at undgå misforståelser. Lad os forsøge at sætte denne "jæger-håndbog"
ind i et lidt større og et længere varende kærlighedsperspektiv.
Vi er helt enige med John Gray, når han i sin nye bog: "Mars og Venus finder
en kæreste", Borgen, 1998, beskriver, hvordan langvarige vellykkede
parforhold ofte i løbet af de første to år har gennemlevet og klaret følgende 5
- 6 kontaktfaser. Oftest ikke blot een gang, men igen og igen. Gray beskriver
i bogen et velkendt kærlighedsmønster, som vi inspireret af ham, her vil
omformulere på denne måde:

1. Fase: Tiltrækningen og fascinationen
kan være ren kropslig, eller en emotionel eller sjælelig tænding på hinanden
- og forskellige kombinationer heraf. Det er den fase, der snakkes mest om
blandt singler og i ugeblade - og som det er totalt umuligt at tale alment
og universielt om. Vi tænder hver især på noget forskelligt.

2. Usikkerheds - og tvivle fasen,
som alt for ofte overses og undertrykkes, dvs. frygtes og skjules.
Det er naturligt, at du kommer i tvivl og har dine mere eller mindre
velbegrundede forbehold og usikkerheder overfor, om han/hun nu også er
den rette for dig at åbne dit hjerte - og din fremtid - helt op for. Den ene part
bliver ofte hængende i dette 2, stadium, mens den anden alt for hastigt
skynder sig videre til:

3. Forelskelsen,
eller "Nu handler det kun om ”Os 2" fasen,
hvor al den megen energi og kreativitet, som før blev brugt på at savne,
længes og søge efter en kæreste, nu i koncentreret form vender sig imod
den eneste ene. Når energien samles i et brændpunkt, flammer du, bålet
eller papiret selvfølgeligt op.
Hvis det siger "klik" hos jer begge to,
kan I se frem til nogle vidunderlige måneder med ren idyl.
Efterfulgt af en mere eller mindre gradvis opdagelse af, at nok er I fælles om
en masse og elsker hinanden, men under bruset og den dejlige nye Vi følelse, gror der forhåbentlig også en stigende erkendelse frem af, at I altså
også er to meget forskellige personligheder. Kort sagt dukker der et Jeg
og et Du frem, som ikke altid er enige - eller kun søde og rare.
Det er et sundhedstegn, som en dag udvikler jer frem til:

4. Basiskonflikten,
eller de første heftige skænderiers fase.
Som du måske selv har erfaret, varer en forelskelsestilstand ikke ved.
Idyllen brydes udefra - eller drømmetilstanden ender brat
via en krise eller med et større skænderi.
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Nu lærer I først hinanden rigtigt at kende - og du skal her ikke blive spor
overrasket, hvis du opdager, at ridderen på den hvide hest også ind imellem
kører rundt på en trehjulet cykel. Eller at drømmekvinden har sin egen vilje
og ikke altid kan - eller vil leve op til alle dine mange usagte krav og idealer.
I vågner ganske enkelt op fra drømmeland, og opdager hinanden
i en mere ædru tilstand. Det kan være en meget interessant og lærerig fase,
hvis I har tillid til jer selv og til kærlighedens magi.
Afhængig af, om I kan lide det, I nu opdager om hinanden
og I begge ser og lytter til hinanden (og ikke kun ser jeres egen næsetip
og drømmesyn), bliver I nu bedre til at løse konflikter. Og kan derved
håbe på, at jeres forhold vil udvikle sig til:

5. Intimitets - fasen,
hvor kærligheden og forståelsen for hinanden uddybes, og I bliver bedre og
bedre til at løse diverse misforståelser og uenigheder. Nu er forholdet ikke
mere helt så hektisk og løsrevet fra resten af jeres hverdagsliv. I er ved at
finde netop jeres balance imellem job, karriere, interesser, venner, familie,
egne livsmål osv - og den tid, som I vil bruge på at få jeres parforhold til
at blomstre. Det er ofte et spørgsmål om at tage sig tid - og et valg
imellem om kærlighed er mere værd end blot at tjene penge.
At gennemleve disse første faser og overleve dem flere gange, kan meget
nemt tage et par år. Det psykologisk interessante ved disse 6. første faser set
i et større parforholdsperspektiv er, at hele den måde, hvorpå I gennemlever
disse vigtige og basale faser på i starten af jeres parforhold, sandsynligvis
sidenhen vil gentage sig i mangfoldige variationer. Forhåbentlig vil I da
også, igen og igen kunne le af jer selv og nå frem til:

6. Visheds - og forpligtelses stadiet,
hvor I bare ved, at I passer sammen og ikke kan undvære hinanden. Dvs.
ikke mere føler nogen dyb tvivl eller usikkerhed om, at I ønsker at leve livet
sammen. At selve det at mærke den andens hjerte er blevet en livsbetingelse
- og en kilde til daglig glæde, venskab, trøst, støtte, styrke, nærhed, kamp og
inspiration.
Hvornår I hver for sig har fået vishedsoplevelser nok til at føle jer positivt
afhængige, er meget individuelt og umuligt at sige noget generelt om. I vil
først opleve Visheden i nogle korte glimt, som forhåbentlig efterhånden
bliver til en lang perlekæde af smukke oplevelser - og så en dag ved I bare
indeni, om I vil sige et stort eller et lille JA - eller et Nej tak til en fælles
fremtid.
Først nu er I klar til at blive gift, flytte sammen, måske købe hus
- og måske få børn. Men det, som sker på det tidspunkt, ......og ja
det er jo en helt anden historie, end den startfase vi taler om her.
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Her i den indledende fase,
hvor du endnu leder efter en kæreste, vil vi foreslå, at du blot
har nogle ganske få, enkle og utrolig svære spørgsmål i baghovedet.
Du skal ikke forvente dig, at du (eller X) lige straks kan besvare de følgende
spørgsmål - og det er helt ok. Dine helt personlige svar finder du måske først
om et års tid! Pointen er, at du kan bruge disse eksistentielle spørgsmål som
en slags opvarmning til et intensivt studieår, hvor du satser på at finde frem
til nogle krystalklare svar, som du kan stå inde for, når din fremtidige
kæreste måske en dag spørger dig:

- Hvad vil du godt have ?
- Hvad savner og mangler du nu i dit liv?
- Hvad kan og vil du give ind i et parforhold?
- Hvor meget tid vil - og kan du bruge på forholdet?
- Leder du især efter en elsker - eller en livsledsager?
- Hvor seriøst mener du det egentligt, når du siger,
at du leder efter en kærlig mand - eller en sexet kvinde,
som du kan bygge og skabe et hjem sammen med
og måske få børn med? - Er det reelt det, du vil?
- Eller er et L. A. T. forhold mere realistisk nu i dit liv?
- Hvad i dit singelliv har du lært at holde af
og vil du derfor ikke give slip på i et parforhold?
- Hvad drømmer du i dag om, at der er sket af nyt
og glædeligt i dit liv om 2 år?
Lad disse Nøglespørgsmål ligge og snurre omme i baghovedet, leg med dem
og snak med venner om dine overvejelser og tanker - og du vil gradvist
kunne svare mere og mere præcist, klart og selvtillidsfuldt, hvis en attraktiv
mand eller kvinde en dag skulle finde på at spørge dig om dit svar på disse
basale spørgsmål. Et andet centralt spørgsmål, du kan tænke over på en ny
måde, er:

Hvad er kærlighed for dig?
Det er umuligt at svare på - på andres vegne.
Det er meget lettere at sige, hvad kærlighed ikke er.
Det er ikke det modsatte af had, vrede, konflikt og afmagt.
Kærlighed er ikke modsat noget som helst. Kærlighed er ...
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... eller også er den væk, som solen, der forsvinde bag skyerne.
Kærligheden går sine egne veje, besidder ikke og vil ikke besiddes,
men trives bedst der, hvor vi giver os tid til at passe og nære det fælles bål.
At føle kærlighed er en helt speciel psykisk tilstand, som vi kan åbne os for
- eller slukke. Det er en sang i hjertet, som siden tidernes morgen er blevet
og fortsat vil blive sunget i lige så mange udgaver, som der er
kærlighedssange og frie fugle i skoven. Vi har alle vores helt egen opfattelse.
For mange, og ja måske hvis vi så nøjere efter i de mange hjem
er kærligheden desværre en del af den verden, som ikke-er.
Den fantasiverden, som så mange lever i størsteparten af tiden. "Men det er
den reelle verden - den verden som er, det er værd at leve og dø i. Den
virkelige verden er det jeg sanser, ser, hører, smager, mærker, føler og
oplever. Jeg vil mærke livet, mine reelle behov, mit hjerte, Dig, den
fascinerende ydre verden og de mennesker, jeg omgåes. Al resten er fantasi
- og er ikke." En sådan indre kalden har de fleste mennesker vist følt, da de
var unge. Hvorfor slukkes denne livsappetit hos så mange?
Det svære og forskellighederne viser sig ofte at bestå i, at vi alt for for let
mikser den reelle verden og fantasiens verden sammen, så vi søger noget
i den ene verden, som vi igen og igen opdager kun findes i den anden.
Og ja. Livet er forvirrende, barsk, tilfældigt og uden facitliste. Sorry.
Og det bliver endnu vanskeligere, hvis du tillige opdager, hvor overfladisk
og halvlunkent du måske tidligere har turde elske og selv er blevet elsket.
Kort sagt: Hvad er kærlighed for dig?
Måske aner hverken du eller jeg, hvad ægte kærlighed er for noget?
Måske er det blot noget, som Hollywood har fundet på? "Hvis du ønsker
at trænge helt ind til sandheden, er det nødvendigt at tvivle på alting - i den
grad det er muligt for dig", som Descartes skrev i 1644. Og lad os nu hente
disse svære, diffuse og tågede teoriord lidt mere ned på jorden
ved at spørge:

Hvornår føler du dig elsket?
Hvad lægger du i ordet kærlighed?
Vi har alle vores helt specielle Kærlighedssang - og kærligheds-mønster.
Vi tænder på så meget forskelligt, at den frygtelige sandhed er, at det, der er
smukt og godt for den ene, er grimt og ondt for en anden. Det, som er
kærlighed for dig, kan nemt opleves som et fængsel eller være ren gift for
mig. Kærlighed er ikke noget een gang for alle fastlagt, men består af en
lang række følelser, ord og handlinger, som vi hver især blander på vores
helt egen facon. Der er uendelig mange forskellige slags kærlighedssange.
Kender du din?
På de næste sider har vi samlet en række forskellige udsagn,
som uddyber ovenstående spørgsmål. Nogle af dem vil du måske kunne
nikke genkendende til, og andre vil du nok føle dig mere fjern overfor.
Dem skal du nu vurdere og sortere i tre kategorier:
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A. 10 - 8 point: Udsagnet er meget vigtigt.
B: 8 - 5 point: Vigtigt, men ikke afgørende.
C: 5 - 0 point: Udsagnet er ikke særlig vigtigt for mig.
Efter denne afvejning kommer det mest interessante:
Nemlig 2.. formuleringen af dine unikke kærlighedskrav og ønsker,
og 3. konklusionen: Udvælgelsen af de 5 vigtigste ønsker,
der skal virkeliggøres glædesbetonet i det nye kærlighedsforhold,
som du leder efter i dag. Derved får du finjusteret sigtekornet lidt bedre.

1. Når jeg siger "jeg elsker dig", så betyder det ...
Ideen er, at du varmer op via følgende skriftlige opgaver, som handler om,
at du laver dig en målskitse, så du bagefter mere klart og tydeligt kan
fortælle X, hvad det helt konkret og kontant er, du vil have. Hvad det
betyder for dig "at føle dig elsket - og at turde elske."
Læs følgende Ønskeseddel stille og roligt igennem.
Du er meget velkommen til at skrive udsagnene fuldstændig om
eller finpudse ordene, så de i højere grad bliver DIG. Skriv da dine egne
Nøgleord i afsnit 2. og 3. eller hen over det, der står her i bogen.
På længere sigt kan dine svar i dag, bruges den dag du og X får jer
en god intim snak om, hvor ens - og forskelligt I hver for sig forstår
disse tre magiske ord: "Jeg elsker dig."
Smag på hvert af de følgende udsagn og dan dig et svimlende overblik over,
hvor mange forskellige meninger og holdninger,
der kan ligge bag, når du siger "Jeg elsker dig!"
"Hvorfor?" spørger din kæreste dig, måske.
Hvad er så dit svar?
Vælg først
om udsagnet er A, B eller C - og skriv derpå point foran:
___ at du viser mig, hvad du føler.
___ at jeg kan regne med og stole på dig.
___ at jeg føler mig tryg sammen med dig.
___ at du er seksuel trofast og har nok i mig.
___ at du støtter mig i mit job og i min karriere.
___ at du er dejlig nærværende, når vi er sammen.
___ at du er interesseret i mine meninger og interesser.
___ at du støtter det bedste i mig - og bremser det værste.
___ at vi kan tale åbent, frit og ærligt med hinanden om alt.
___ at du er god at skændes med. Vi får luftet alle følelserne.
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___ at jeg er glad for, du vil have børn med mig.
___ at jeg er glad for, du ikke vil have børn med mig.
___ at jeg synes, du er smuk og føler glæde ved at se på dig.
___ at vores sexliv er dejligt - og tilfredsstillende for os begge.
___ at vi begge holder af at putte os ind til hinanden og ligge
i stilhed og føle nærhed og samhørighed krop mod krop.
___ at du fortæller mig, hvad du har brug for og godt kan lide.
___ at du er glad for det, som Jeg kan og har at give dig.
___ at vi oftest kan finde en fredelig løsning.
på vores uenigheder og problemer.
___ At vi kan noget hver især, som den anden ikke kan.
___ at vi er fælles om at tage alle de vigtigste beslutninger.
___ at vi respekterer hinandens grænser og begrænsninger.
___ at jeg føler mig jævnbyrdig med dig - set og respekteret.
___ at vi kan gå ud sammen til noget, som interesserer os begge.
___ at du støtter mig godt, når jeg har brug for din hjælp.
___ at jeg har frihed til at gøre det, som jeg har lyst til.
___ at vi begge føler ansvar for vores fælles liv.
___ at vi kan le og more os sammen.
___ at vi accepterer hinanden, som vi er.
___ at du er dejlig sund og hviler i dig selv.
___ at jeg hver dag føler, jeg valgte rigtigt, da jeg valgte dig.
___ at du er nem og god at tale med om alt muligt.
___ at du ikke prøver på at blive min nye Mor/ Far.
___ at du ikke nedgør, håner og fordrejer det, jeg siger.
___ at du ikke er skinsyg, ængstelig eller bange for mig.
___ at jeg bliver glad, når jeg vågner og har dig ved min side.
___ at jeg elsker den måde, du bryder regler og laver dine egne
- uden at det skader andre.
___ at du er sød og forstående.
___ at du er dejlig at holde ferie med.
___ at jeg er glad for, du er dig og er i mit liv.
___ at jeg elsker at ligge og grine med dig i sengen.
___ at jeg er stærkere sammen med dig, end jeg er som solist.
___ at jeg kan lide at se ind i dine øjne, og lytte til din stemme.
___ at jeg føler, du har brug for mig, og det giver mig selvværd.
___ at jeg godt kan lide, jeg har god tid til mine egne projekter.
___ at du er dejlig fri for mistro, jalousi og overkontrol.
___ at du opfylder mine dybeste behov,
som ingen anden før har gjort.
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2. FORTSÆT HER MED DINE EGNE NØGLEORD:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

En kvinde, vi kender opsummerede sine tanker
om ovenstående Tema således:

Du spørger, hvad jeg vil med dig?
Jeg vil elske dig uden omklamring. Jeg vil leve med dig.
Invitere dig uden at stille krav. Bedømme dig uden at dømme.
Forene mig med dig uden at trænge mig på, og forlade dig uden
skyldsfølelser, fordi jeg ved at jeg har elsket dig så godt jeg kan.
Jeg vil kritisere dig uden at anklage dig, og hjælpe dig uden at ydmyge dig.
Og vil du gøre det samme for mig, så kan vi virkelig berige hinanden.
Jeg vil arbejde på at holde af dig, som du er - og elske dig, som jeg er.
Hvad er det for en kærlighed, jeg vil have?
Du siger, du elsker mig og vil give mig kærlighed.
Og så spørger du mig om, hvad jeg forstår ved kærlighed.
Jeg har tænkt på alle de mange gange, jeg har følt mig elsket
og har derved fundet ud af, at jeg føler mig elsket:
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Når du ser mig, som jeg er med alle de mange sider, jeg indeholder,
og især når du nysgerrigt ser godt efter med åbne emotionelle øjne,
og når du lytter til mig for at høre mig og prøve at forstå mig.
Dvs når du er nærværende, og jeg kan mærke din interesse.
Jeg elsker at se på dig og høre dig fortælle noget personligt om dig selv.
Jeg elsker at elske med dig, røre og snuse til dig efter du har været i bad.
Jeg elsker at lege med dig og le med dig.
Du skal også vide, at når jeg ind imellem holder dig på afstand og er fjern,
så er det for bedre at kunne se dig - og når jeg går min vej, kommer
jeg tilbage. Også for at fortælle dig, at jeg ikke har glemt mig selv.
Jeg føler mig elsket, når du venter med at dømme til efter
at du har spurgt, lyttet og forstået, hvordan jeg ser på verden
- og uelsket, når du prøver at sælge mig din opfattelse af verden
og blot affejer min som "noget sludder". Jeg elsker at føle mig værdsat.
Jeg ved nu, at løgnen er roden til skam, fortvivlelse og desperation og
at angst æder sjæle op, så jeg vil bestræbe mig på at være ærlig overfor dig,
også selv om min ærlighed kun er ufuldkommen og svær at udtrykke enkel.
Når jeg overvinder min angst for dig, er det en af de måder, hvorpå jeg kan
vise dig, at min kærlighed til dig er større end min angst for mig selv
og når jeg gør det, elsker jeg både mig selv og dig mere end før.
Jeg er tryggest ved de stille blide og intense danse
og alt for bange for de mere voldsomme og dramatiske danse.
Jeg er ved at lære ikke at være så bange for at opdage vores forskellighed,
selv om den stadigvæk både skræmmer og forundrer mig.
Jeg vil holdes tæt, føle mig holdt af og have afstand nok
til at jeg stadig kan se mig selv og dig med mine egne øjne og tanker.
Og som dig, har jeg også sorg og smerte i mine åbne nysgerrige øjne,
der så let kan fyldes med lys og glæde, når jeg føler mig tryg og elsket.
Så i al sin enkelthed og sand overfor mine ambitioner
Ønsker jeg at se et lys tændes i dine øjne når du ser mig
Og at mærke glæde og lys i mine øjne, når jeg ser dig.
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3. Hvornår føler du dig elsket?
Hvilke fem udtryk er de allervigtigste for dig?
Jeg føler mig især elsket, når:
A. _________________________________________
B. _________________________________________
C. _________________________________________
D. _________________________________________
E. _________________________________________

Opstil mindst 5 kærlighedsmål
så du ved, hvad du søger og hvornår du har nået dit mål.
Prøv at sætte nogle få velvalgte og forståelige ord på dine krav,
forventninger og stræbemål, så du mere præcist ved, hvad det er, du leder
efter - og helt konkret og kontant savner at opleve.
Giv dig god tid til at hitte ud af, hvad du mener, når du siger, at du leder
efter kærlighed! Det er ganske rigtigt en følelse i kroppen og i et sjælemøde,
men kærlighed er ikke kun noget, du og jeg føler indeni. Det lige så vigtigt,
at vi øver os i at omsætte kærlighedsfølelsen til kærlige ord, gestus og
handlinger - og til klar kommunikation. Ellers kan det være meget svært, ja
næsten helt umuligt for andre at forstå, hvad der mere præcist skal til for, at
du føler dig elsket, set og forstået.
Det nye i denne måde at søge efter en kæreste på - i forhold til ugeblades
og kontaktbureauers måde at indsamle personlige data og ønskesedler på
- er, at du her ikke låser dit sigtekorn fast på, om X er høj eller lille, har blå
eller brune øje, bil eller hus, ryger eller ikke ryger. Ser for mange videoer
eller er helt vild med roser, fodbold, motion og rejser osv. Alle disse (oftest
utrolig mange) personlige data, synes ikke at være særlig afgørende, når vi
i vores omgangskreds og praksis konkret møder kærligheden.
Igen og igen kan du høre nyforelskede
eller mere garvede ægtefæller fortælle, at de aldrig havde drømt om,
at det netop skulle blive de to. "Der gik mindst et års tid, inden det
sagde klik", siger mange. Eller: "Han var slet ikke min type",
som en kvinde leende sagde i sin kærlige sølvbryllupstale
til sin mand. Osv.
Desuden forandrer vi os jo alle en hel del, når vi indgår i et parforhold
- så drop den personfiksering. Du finder ikke X ved at udfylde
et rubrikspørgeskema på en datingprofil på nettet,
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der ligner en ordreseddel til et postordrefirma eller bestilling af en pizza,
som så formodes at kunne levere 1 stk. perfekt matchet mand eller kvinde til
dig. Så nemt er det ikke.
Der er noget helt uforudsigeligt, magisk og uforståeligt ved kærligheden,
som gør det umuligt at indstille sit sigtekorn efter en eller anden helt bestemt
persontype! Det har vi derfor undgået og i stedet for sat focus på Din
opfattelse af, hvad kærlighed især består af - for dig. Tør du dagdrømme
realistisk og lidt optimistisk - om dine måske helt unikke ønskemål?

4. Hvad mon din kommende kæreste vil svare?
Når du finder "en passende kandidat til den ledige stilling",
som din mand/kvinde, så kan du jo en dag prøve at sammenligne
din besvarelse med X ´s og se, hvordan jeres kærlighedsønsker passer
til hinanden. Dine svar vil selvfølgelig ændre sig, men meget ofte vil selve
grundmønstret i dit kærlighedslivs vævede tæppe, været spundet ud over
disse 5 centrale snore, hvoraf nogle af dem har deres udspring i din opvækst
og historie - mens andre, ja dem har du selv valgt.
Du kan f. eks. starte med at læse de svar op, du synes var specielt vigtige,
før du mødte ham/hende (se sp. 3.). Dette kan så danne udgangspunkt for
en ny måde at tale om det sværeste på: "Hvad du er glad for og tilfreds med
- og hvad du er utilfreds med" i det parforhold, du på dette tidspunkt er ved
at afprøve - og undersøge, måske som led i dine praktiktiske studier på
"dit årskursus i kærlighedslivets betydning for dig", (som hele denne
9. kærlighedsstrategi jo handler om).
Bagefter kan du jo så lytte til X besvarelse og anderledes måde
at tænke kærlighed på, ved at tage udgangspunkt i X´s besvarelse
af spørgsmål 1 - 2 og 3. På den måde forbinder du teori og praksis.
Kan du forestille dig, hvor lærerigt det kan blive?
Det er selvfølgelig ikke en test
eller en debat, du skal startede bekendskabet med,
men efter nogle måneder vil dine svar på dette - og bogens andre
nærgående personlige spørgsmål - forhåbentligt kunne give jer en god,
dyb, intens og afklarende snak om jeres kære ligheder - og forskelligheder.
Set i forhold til John Grays teoretiske faser kan det hjælpe jer frem
til Intimitetsfasen - og måske en dag: forpligtelsesfasen.
Langt de fleste mennesker er hverken intimitetsforskrækket,
hjerteløse, egoistiske eller neurotiske. De ved blot ikke, hvad de skal sige
og hvad de føler. Kommunikationsproblemet kerne er, at vi er mange,
der mangler øvelse og træning i at kunne tale frit fra hjertet.
Prøv selv via disse startopgaver og de eksistentielle zenspørgsmål at opdage,
hvor svært det kan være at definere et enkelt ord som kærlighed. Hvis du
allerede for lang tid siden har forstået denne pointe, så udtryk essencen af
netop din kærlighedsforståelse på en anden måde, f. eks. således:
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5. Skriv et digt.
Skriv et længselsbrev, en novelle eller tegn en tegning,
som udtrykker, hvad der lige nu og her er i dit hjerte
i forhold til din kommende kæreste:

Har du svært ved at skrive et digt?
Prøv at skrive essencen af din opdagelse her.
På højst 5 linier:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den ægte og langvarige kærlighed er
som en flot, sjælden og skrøbelig blomst,
der kun vokser helt ude på afgrundens rand.
Hvis du vil have den ind i dit liv, må du derfor
vove dig helt der ud, hvor du aldrig før har været.
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Og hvad nu, hvis du efter flere års søgning
stadigvæk ikke har mødt en X, som du elsker?
Så er det vist på tide, at du tager dig en pause i dit travle liv til
at reflektere over Hvorfor - og om det er ok for dig? Du kan
f. eks. starte med at overveje disse almindelige årsager:
1. Måske har du det ganske enkelt bedst som single,
og er ikke parat til at lave meget om på noget som helst afgørende i dit liv?
Måske søger du mere oplevelsen, bekræftigelser og forelskelsesrusen,
end du søger efter kærligheden og en tryg, stabil partner? Indret dig
dog efter det, og nyd livet.
2. Livets lov: Du får det tilbage, som du sender ud.
Det kan være en god ide at se kritisk på de signaler, du sender ud.
Er du svær at kontakte? Beklager du dig altid? Udsender du ingenting?
Stivner du? Hvad skal der til for at blødgøre dig? Lær at bede om det,
du har brug for på en enkel og direkte facon.
3. Måske har du kun prøvet een ud af bogens 9 strategier?
Ligesom i lotto, skal du være utrolig heldig, hvis du vinder
hovedgevindsten, første gang du prøver. Kun brændt barn skyer ilden efter
at have brændt sig, voksne lærer at omgåes ilden.
4. Han "glemmer" at ringe. Hun bliver kølig og afvisende.
Når X pludselig forsvinder uden at give dig en ordentlig forklaring,
så er det ikke nødvendigvis altid dig, der er u-elsk-værdig og dum.
Husk, at der er mange nittere i ethvert lotteri.
- Hyppigst glemmer han at ringe, fordi han med rette føler, at du forventer
mere, end han er parat til at give dig. Hvis han ved, at han har fyret op
under dine drømme og har lovet mere, end han i realiteternes verden kan
holde - ja så får han sandsynligvis dårlig samvittighed, og føler måske skam
over det. Han nød Nu´et - og fortalte dig måske blot det, han mente, du
gerne ville høre. Ikke det, han ærligt tænkte og følte - eller også så og hørte
du ham måske slet ikke? Kvinder kan være lige så barske og brutale, som
mænd i deres måde at afvise og sige nej, tak på.
- Giv slip i en død fortid, hvis han ikke vil snakke med dig om det, der skete.
Måske er det, fordi han ved, at han ikke kan snakke dig ud af smerten. Drop
ham, og koncentrer din energi om den næste kandidat, som der stadigvæk
er plads til i dit hjerte.
- Værdsæt dig selv for, at du vovede dig ud i dansen og vær dog lidt venlig
mod dig selv i din analyse af oplevelsen. Det vigtigste er, at du lærer af såvel
dine successer, som af dine fejltrin så du er klogere, når du igen en dag står i
den samme vanskelige situation.
- Hvis du føler dig snydt, misbrugt og bedraget, så har du sikkert helt ret.
Kærlighed, stolthed og selvretfærdiggørelse har ikke ret meget med
hinanden at gøre. Det kan være yderst rimeligt, at du føler dig vred,
såret, ked af det - og skuffet! Hvad havde du da forventet dig?
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Brud og afvisninger behøver ikke at betyde, at du er "håbløs og umulig
at elske", "værdiløs" eller et stakkels uskyldigt offer for en ond skæbne, som
straffer dig via selvnedgøringer. Det er en alt for overfladisk - og en forkert
analyse af, hvad der reelt skete. Måske er du bare ikke særlig skrap til
at se mænd (eller kvinder) an endnu, og behøver blot mere øvelse?
Spørg dig selv: "Hvad var det egentlig, der skete?
Hvad var godt nok, og glædeligt - og hvor tog jeg helt fejl?"
Måske har du været alt for hurtig og snublede, og vil derfor have nytte
af at læse kapitel 1 igen (om trin-for-trin-strategien).
5. Hvordan ser du på dig selv?
Hvordan tror du, at andre mennesker opfatter dig?
Nogle singler er blevet så selvcentreret, at de hele tiden har focus på sig selv,
og kun spejler sig i andre. De opfatter ikke Du´et - og hvad der virkelig sker.
Når selvoptagethed bliver til en livsstil, kaldes vi den Narcissisme, (hvilket
betyder, at du har solgt din sjæl for via skuespil at kunne opretholde
en perfekt glorificeret facade - at ser ud somom, fremfor at være).
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Det kan tage mange år at vikle sig ud af en langvarig selvtilstrækkelighed,
som oftest dækker over en stor frygt for sig selv og sin spontanitet - og for
andres kritik og nådesløse barske domme. Det selvopslugte narcissistiske
kærlighedsmønster kan tit spores tilbage til en kærlighedsforladt barndom,
som idag er blevet udskiftet med en kærlighedstom livsstil - med beundrere,
men ingen venner og veninder eller kæreste.

6. Når du bliver såret, skuffet eller afvist,
er det utrolig vigtigt, at du passer ekstra godt på dit selvværd
dvs. snakker om det med en du har tillid til vil se det fra din side - og styrker
din optimisme. Mange af dem, der giver op alt for hurtigt, er ikke så gode til
netop det. De bruger deres skuffelser, som endnu et bevis på, at de er "evige
tabere", "et stort nul" og " helt umulige og håbløse" - ikke værd at elske. Og
giver derfor lettere op end de optimister, der evner at bevare selvværdet i
modvind og holde den indre ild levende i den sorte nat.
Det handler bl. a. om evnen til at trøste sig selv, søge støtte, få hjælp og turde
træde frem, fremfor at løbe væk. En del af det livsprojekt det er at vokse op,
er jo at blive bedre til at trøste sig selv - og fortsætte med at turde livet.
Næste trin er at erkende og lære af sine fejltagelser, så de ikke gentages.
Her er det ofte en god ide at tale med en anden, du har tillid til.
Hvis du styrker selvhadet og pessimismen,
nære du blot det blinde indre raseri imod, at livet - og andre ikke altid
vil det samme, som du. At opdage, at andre er skruet helt anderledes
sammen end du, behøver ikke fylde dig med vrede, angst eller frygt.
Det kan blive starten på en fordybelsesproces og en interesse
for psykologi, som du kan have fornøjelse af til du dør.
En vred 4o årig mand fortalte Else Marie en epokegørende opdagelse,
han en dag havde gjort mht. sin kone: "Pludselig forleden gik det op for mig,
at hun ikke er mig!" Forbløffende nok er der mange voksne,
der aldrig har opdaget det faktum.
7. Tag nogle timer hos en psykolog
for bedre at forstå, hvad der gik galt. Det kan blive alt for dyrt at gentage de
samme fejltagelser igen og igen - og intet lære af dem. Spørg, hvordan din
"coach" selv lever sit liv - også for, at du kan vurdere ståstedet og holdningen
til parforhold.
8. Gå på opdagelse i andres erfaringer.
Også ved at læse digte og romaner om kærlighedens forunderlige og ofte
helt uforståelige verden. I litteraturlisten bag i bogen har vi samlet de bedste
psykologibøger om kærlighed, vi kender på dansk. Pluk et par stykker
herfra, læs og bliv klogere - og undersøg om der er nogle foredrag eller
kurser om parforholdets psykologi i din omegn, du måske med fordel og
fornøjelse kan deltage i. Se efter annoncering i den lokale avis, opslag og
brochurer på biblioteket og i kantinen på din arbejdsplads.
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I al sin enkelhed går denne 9. læseplan og strategi altså ud på,
at du giver dig selv lov til at gå på opdagelse i op til flere attraktive X´er
i det næste år, som din praksisdel - og at du samtidig studerer kærlighed
mere bogligt for at finde ud af, hvad DU forstår ved ordet, så du bliver mere
klar over, hvem og hvad "det" egentlig er, du søger efter og vil have.
Opdag, hvordan dit liv i højere grad bliver interessant og meningsfuldt
- og en dag måske lige netop sådan, som du gerne vil have det.
Hjertet bliver kun stærkere af at blive brugt.
Sætter du det ind i et indre køleskab eller bankboks,
Bliver det utroligt svært senere hen at tø dig op igen.
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At elske er også at turde være sårbar.
Elsk og dit hjerte vil sandsynligvis tage fejl ,
ja måske blive knust. Hvis du ønsker dit hjerte skal forblive
intakt, må du aldrig give det væk, end ikke til et dyr eller
til en sag/job. Pas godt på det, som var det lavet af guld.
Indhyl det omhyggeligt i en tyk skal af selviskhed,
luksus og vellevned. Undgå forviklinger, risici og nærkontakt.
Lås hjertet inde i en sikkerhedsboks og smid nøglen væk.
Lad det hvile i en kiste af egoisme og borbliv tryg.
Men lukket inde i denne sikre boks,
hvor der er mørkt, koldt, ubevægeligt og ingen frisk ilt,
vil det forandres. Det vil ikke blive knust,
Det vil blive stenhårdt. Det vil ikke være til at såre.
Det vil blive utilgængeligt og du en omvandrede tragedie
eller i det mindste i fare for at blive en tragedie.
Fordi det eneste sted, det eneste sted uden for himlen,
hvor du kan være i sikkerhed for faren for – og truslen
om kærlighed - det er et sted man tidligere kaldte Helvede.
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En god sang om kærlighed
"Når kærligheden kalder, så lyt og følg den,
er dens vej end stejl og stenet. Og favnes I af dens vinger,
da giv jer hen til den. Skulle I end såres af de dolke,
som er skjult i dens svingfjer, så frygt den ej.
For når kærligheden taler, så tro den,
selv om dens røst kan sønderrive jeres drømme,
som nordenvinden, der fejer hen over havens blomster,
thi som kærligheden kroner jer, kan den også korsfæste jer.
Ligesom den øger din menneskelige vækst, skal den også sørge
for din beskæring. Og som den kan hæve os til det højeste niveau
og evner at kærtegne selv de spædeste mest sårbare kviste,
der sitrende strækker sig op mod solen ... , således skal
den også nedstige i jeres rødder og ruske fæstet i dybet.
Men hvis I af angst og ladhed kun søger kærlighedens fred
og kun vil have kærlighedens glæder - og undgå dens vildskab,
da er det bedre for jer, om I hastigt dækker jeres nøgenhed og begiver jer
bort fra kærlighedens ild.
Gå da væk til de halvdøde i udskiftelighedens verden,
hvor I kan le, men ikke gennemrystes af liv og latter - og græde,
men ikke udgyde alle jeres tårer." Kærligheden er - og så den væk,
som solen kan forsvinde bag regnen og skyerne.
Kærlighed besidder ikke - og vil ikke besiddes, men trives
bedst der, hvor vi giver os tid til at passe og fodre det fælles bål.
At føle kærlighed er en tilstand, vi kan åbne os for - eller slukke.
Det er en sang i hjertet, som blev - og vil blive sunget i lige
så mange udgaver, som der er frie fugle i skoven.
(Forkortet version af Kahlil Gibran´s berømte digt fra 1923
(i "Profeten", Jespersen og Pio, 1997) - med Ebbe ´s tilføjelser).

+ se også disse websider på nettet med andres svar:
www.psykoweb.dk/par_termometer/feelings2.htm
www.psykoweb.dk/psykodrama/gibran.htm
www.psykoweb.dk/par_termometer/index.htm
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Ekstra: Lær af forskerne:

Stil interessante spørgsmål – og søg nye svar:
F. eks

Er det mon sandt at en forelskelse ved første blik
holder i kortere tid, end når man først mødes som venner
og så sidenhen bliver varmere og gladere for hinanden?
Dette spørgsmål har en gruppe hollandske forskere, set nærmere på.
De kontaktede 137 ægtepar i 50 års alderen, som alle havde været gift
med den samme i 25 - 30 år, og bad dem om at besvare et spørgeskema
om, hvorledes deres langvarige parforhold startede.
Ud fra besvarelserne blev ægteparrene opdelt i tre grupper:
1. De, der sagde at de var blevet forelsket ved første øjekast ( 40% ).
2. De,der blot havde været venner i et stykke tid, før venskabet
udviklede sig videre til varme følelser og en dag til kærlighed ( 30%)
3) de midt i mellem, hvor der mere gradvis end i den første gruppe
udviklede sig både kærlighed og venskab henad vejen ( 30% ).
De tre grupper var ens mht. antal børn, uddannelse og indkomst,
så eventuelle forskelle i trivsel og tilfredshed kunne derfor bero på,
hvordan parforholdet oprindlig var startet.
Inden undersøgelsen havde forskerne opstillet to hypoteser:
For det første forventede de, at gruppen af "forelskede ved første blik"
ville være præget af større psykologiske forskelle mellem parterne,
imens gruppen af "venner først" ville være præget af større lighed
i psykologisk henseende - med mellemgruppen midt imellem.
Og for det andet forventede de, at der nu i 50 års alderen
vil være bedre ægteskabelig trivsel i gruppen med venskab først
på grund af den forventede større psykologiske lighed mellem parterne
som ifølge tidligere undersøgelser ofte medfører større ægteskabelig trivsel.
Forskerne fik ret på det første punkt,
men - til deres egen overraskelse - ikke på det andet punkt.
Det første punkt handlede som nævnt om psykologisk lighed imellem
parterne. Og da alle ægtefæller havde udfyldt et spørgeskema om deres
egen personlighed, kunne man derefter konstatere, at der faktisk var større
ighed imellem ægtefællerne i gruppen af "venner først" end i gruppen
af "forelskede ved første blik" - med mellemgruppen midt imellem.
Men hvad den ægteskabelige trivsel i de tre grupper angår,
blev forskernes forventninger ikke indfriet: På det samlet mål
for ægteparrenes tilfredshed var der absolut ingen forskel
imellem de tre grupper!
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En nærmere undersøgelse over tilfredsheden med forskellige sider
af det ægteskabelige samliv, viste dog klare forskelle med hensyn til
hvad man var mere eller mindre tilfreds med.
I gruppen af "venner først" var der noget mere tilfredshed
med graden af indbyrdes venskab og sammenholdet, mens der
i gruppen af "kærlighed ved første blik" var en noget større tilfredshed
med det seksuelle samliv end i de andre grupper.
Kort sagt ser det altså ud til, at parforhold, der starter
med "venskab først" udvikler sig til et ægteskabeligt samliv
med særlig vægt på de aspekter af parforholdet, der netop har med venskab
og sammenhold at gøre. Og de, der starter med en pludselig hed forelskelse
i den anden, altså ved ”kærlighed ved første blik”, også senere hen i livet
bevarer en større erotisk tilknytning til partneren end man ser i de
andre grupper. Uanset denne forskel vurderer de tre grupper
alt i alt, at de er lige lykkelige i deres parforhold.
Derfor kan man dog ikke konkludere,
at det går lige godt i kærighedslivet uanset, hvordan kærligheden er startet,
for de hollandske forskere kunne jo desværre kun undersøge de parforhold,
der havde holdt i 25 – 30 år. Det er jo muligt, at der meget tidligere har
været en større skilsmissehyppighed i enten gruppen af venner først
- eller i gruppen af kærlighed ved første blik? men det kræver
andre undersøgelser at finde ud af svaret det spørgsmål.
Refrat af Thomas Nielsen, Lektor,
Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, Februar 2008
(se tidskriftet her: mit.psy.au.dk/forskningsnyt/)
Kilde: Bareids, D. P H. & Barel ds-Dijkstra, P. (2007).
”Love at first sight og friends first? Ties among partner personality trait
similarity, relationship onset, relationship quality, and love.
Journal of Social and Personal Relationships, 24(4). 479-496.
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Hvem passer bedst sammen i kærlighedslivet?
Der er flere undersøgelser, der viser at lighed mellem de to parter
i kærlighedslivet er godt både for parforholdets trivsel og holdbarhed.
Lighed betyder her psykologiske ligheder - om man er udadvendt eller
indadvendt, om man er venlig eller kølig overfor andre osv. - og dels lighed
med hensyn til holdninger og værdier, f.eks. politiske holdninger og
"værdier" som f.eks. balancen imellem karriere, børn, fritid osv.
Men det simple synspunkt, at lighed mellem ægtefæller altid er godt
er blevet anfægtet af andre forskere og især psykologer, som har arbejdet
med parterapi - og på den måde set mere til det langvarige samspil imellem
partnerne i et ægtepar, end man ser i en simpel spørgeskema-undersøgelse.
Nogle af disse par-psykologer mener, at det ikke gælder generelt,
at lighed er godt – de mener, at det også i hvert fald på visse punkter gælder,
at "modsætninger mødes" og tiltrækkes af hinanden. Specielt
mener de, at gode parforhold ikke altid er præget af simpel lighed, men også
i mange tilfælde af "komplementaritet". Altså at de to i et par ved at være
modsætninger på visse punkter "komplementerer" hinanden, så der opstår
en mere funktionsdygtig helhed i parforholdet, præget af samspillet
imellem de forskellige, eventuelt modsatte, egenskaber.
En speciel udgave af dette sidstnævnte synspunkt
blev fremsat helt tilbage i 1969 af den amerikanske psykolog Carson,
og synspunktet er senere blevet kendt som Carsons ægteskabsmodel.
Teorien omhandler dog kun modsætninger på et enkelt punkt, nemlig
med hensyn til dominans, altså tilbøjeligheden til at sætte sin vilje igennem.
Carson mente, at det var skidt for et parforhold, hvis begge partnere lå højt
med hensyn til dominans og kontrol. Dvs at begge ville bestemme alting
- og at det var ligeså skidt, hvis begge lå lavt med hensyn til dominans,
og ingen af de to partnere kunne træffe en hurtig beslutning,
når der var brug for det.
Samtidig var Carson selvfølgelig opmærksom på, at høj dominans
hos den ene kun var hensigtsmæssig, hvis de to partnere var ens på
et andet punkt, nemlig med hensyn til venlighed. Hvis den dominerende
partner var dominerende på en uvenlig og måske ligefrem tyrannisk måde,
eller hvis den ikke-dominerende partner var uvenlig og negativ overfor
den mere dominerende partner, var det selvfølgelig ikke så godt!
Carsons ægteskabsmodel omhandler således den simple forudsigelse,
at det går godt i et parforhold, der er forskellige med hensyn til dominans
og ens med hensyn til en høj grad af venlighed.
Nu har to amerikanske forskere fundet på at udsætte denne ældre
parforholds-teori for en sammenligning med den teori, at lighed
På alle punkter er bedst for et parforhold. Forholdet imellem
de to teorier blev afprøvet/testet på disse to måder.
For det første bad forskerne en stor gruppe unge mennesker
om at udfylde et spørgeskema om, hvilke egenskaber, de helst ville have
hos en fremtidig partner, (hvis de for tiden havde en partner,
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skulle de ikke tænke specielt på denne person).
Dernæst blev de samme studerende senere bedt om at udfylde
et lignende spørgeskema om deres egne psykologiske egenskaber,
værdier og holdninger.
Det viste sig nærmest overvældende klart, at de unge mennesker
"gik efter" lighed med dem selv, når de skulle beskrive deres fremtidige
yndlingspartner. Der var ingen tegn på, at de søgte efter partnere,
som på noget punkt var modsat dem selv!
Dette resultat faldt altså klart ud til fordel for lighedsteorien
frem for komplementaritetsteorien, herunder Carsons model.
I den anden af de to undersøgelser kontaktede forskerne
106 unge par, der havde holdt sammen i et års tid. Alle de 212 deltager
i undersøgelsen udfyldte et spørgeskema om både deres egen og partnerens
egenskaber- og igen viste det sig, at resultatet mest støttede lighedsteorien:
De unge mennesker havde i udpræget grad
fundet frem til partnere, der på alle punkter mest var lig dem selv,
og på intet punkt udpræget forskellige fra dem selv. Men Carsons model
er alligevel værd at omtale her, for det viste sig også, at hans teori var bedst
til at forudsige "kvaliteten" af parforholdene efter det første år,
altså de unges tilfredshed med det aktuelle parforhold.
Med andre ord viste det sig, at de parforhold, der var præget af
et modsætnings forhold i det personlighedstræk, der kaldes dominans,
gennemgående trives bedre end de andre parforhold, men dog kun hvis
de to partnere i sådanne komplementære parforhold begge lå højt
med hensyn til personlighedstrækket venlighed.
Denne undersøgelse kan selvfølgelig ikke sige noget om,
hvordan det går i parforholdene senere hen. Det er imidlertid interessant,
at man i andre undersøgelser har fundet, at ældre parforhold er mere ens
med hensyn til dominans - end yngre parforhold. Det kan så enten betyde,
at de unge parforhold, der er "komplementære" med hensyn til dominans
alligevel ikke holder så godt senere hen, eller at modsætningen i dominans
bliver udviskes med tiden, således at den dominerende bliver mindre
dominerende/kontrollerende – og visa versa - med tiden
Refrat af Thomas Nielsen, Lektor,
Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, Februar 2008
(se tidskriftet her: mit.psy.au.dk/forskningsnyt/)
Markey, P. M. & Markey, C. N. (2007).
”Romantic ideals, romantic obtainment, and relationship experiences:
The complementarity of interpersonal traits among romantic partners.”
Journal of Social and Personal Relationships, 24(4). 517-533.
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Hvordan kan du bedst styrke kærligheden?
Ved at tænke mere på og skrive om din kærlighed:
James Pennebaker er kendt for nogle undersøgelser, der beviste at
mennesker, som blot i løbet af en uges tid, sættes til dagligt at skrive om
selv deres værste oplevelser og problemer i tilværelsen, som regel får det
væsentligt bedre efter disse skriverier, sammenlignet med folk, der i samme
tidsrum intet skrev - eller kun har skrevet om mindre personlige ting.
Den positive virkning af at sætte de rigtige ord på og skrive frit fra hjertet
om sine gode og dårlige oplevelser, problemer, besvær og traumer, viser sig
ikke blot ved en bedre psykisk trivsel i form af mindre angst og depression,
men også rent kropsligt ved færre sygedage i den efterfølgende tid, og ved
en forbedring i immumsystemets evne til at nedkæmpe virus og bakterier!
Nu har James Pennebaker sammen med en kollega kastet sig over
kærlighedslivet med samme forskningsmetode. De to forskere fandt frem
til 86 unge nyforelskede par, der var kommet sammen i én til tre måneder.
Disse 86 par blev ved lodtrækning fordelt til to undergrupper, der
hver blev sat til at løse en skriveopgave i de følgende 5 dage.
Det de skulle skrive om var helt forskelligt:
Den ene halvdel skulle hver af de fem dag skrive en times tid om
deres kærlighed. De måtte selv finde ud af, hvilke oplevelser, problemer
eller glæder de ville skrive om, og det skulle kun handle om deres igangværende parforhold. Den anden halvdel blev i det samme tidsrum
sat til at skrive mere bredt om hvad de havde foretaget sig
i dagens løb, altså skrive en slags dagbog.
Virkningen af denne nedskrivning af tanker
om oplevelsen af sin egen kærlighed og det igangværende parforhold
kontra nedskrivning af simple daglige gøremål - blev målt på to måder.
For det første
så man på, hvor mange af de unge par i hver gruppe, der stadig
kom sammen tre måneder senere. Det viste sig, at 77% af parrene
i gruppen, der havde skrevet om kærlighed stadig kom sammen
tre måneder senere, mens det kun var 52% af parrene, der
havde skrevet dagbog som havde holdt sammen så længe.
Denne forskel er så stor, at den er statistisk signifikant,
dvs. at den næppe kan være opstået ved en tilfældighed.
De to forskere konkluderer, at nedskrivningen af tanker i blot 5 dage
om den igangværende kærlighed har været direkte godt for kærlighedslivet
på den måde, at det har forøget chancerne for at det igangværende
parforhold vil holde i længere tid. – med ca. 25%!
Udover dette simple mål på effekten af den omtalte skriveøvelse,
havde forskerne også fået lov til at følge med i de sms'er, der blev sendt
frem og tilbage i de to grupper af kærester inden og efter skrivearbejdet.
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De »aflurede« sms'er blev primært scoret
for forekomsten af åbenlyse følelsesmæssige udtryk af både positiv
og negativ art. Det viste sig, at der – som ventet - ikke var nogen forskel
i sms'er- ne i de to grupper inden skriveøvelsen. Men efter de to grupper
havde skrevet - dels om deres kærlighedsliv og dels om deres daglige
gøren og laden –mere udførligt derom i blot 5 dage viste det sig,
at hyppigheden af både positive og negative følelsesudtryk var
steget i gruppen, der havde skrevet om deres kærlighedsliv
men ikke i gruppen, der blot havde skrevet alm. dagbog.
Det tyder jo på, at nedskrivningen af tanker om kærligheden
kan have gjort de unge nyforelskede mere bevidste om deres tanker
og følelser - og derfor gjort det lettere for dem efterfølgende
at udtrykke deres tanker og følelser overfor partneren.
Og da det viste sig at det var i denne gruppe, at parforholdene holdt
Bedre i de efterfølgende tre måneder, konkluderer de to forskere derfor,
at den forbedrede evne og villighed til at sætte ord på sine følelser overfor
sig selv og kæresten - også når det gælder negative følelser
har haft en gavnlig virkning på de pågældende parforhold
siden de derfor blev mere holdbare.
Referat af Thomas Nielsen, Lektor,
Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, Februar 2007
(se tidskriftet her: mit.psy.au.dk/forskningsnyt/)
Kilde: Slatcher, R. B. & Pennebaker, J. W. (2006).
”How Do I Love Thee? Let Me Count the Words.
The Social Effects of Expressive Writing.”
Psychological Science, 17(8). 660 -664.

Du kan læse mere om
dennee ”nemme” måde at styre dine tanker derhen,
hvor de bedre støtter dig i at nå dine mål, her:

www.psykoweb.dk/research/feelingsresearch2.htm
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Holder andengangs ægteskaber bedre?
Vi slutter dette lille udpluk af forskningsresultater vedrørende
vores gådefulde kærlighedsliv med at se på et mere simpelt spørgsmål:
Da nu skilsmissehyppigheden er så høj som den er, bl.a. fordi vi så ofte
finder ud af, at vi alligevel ikke passer særlig godt sammen, er der så
i det mindste bedre udsigter for et andengangs parforhold?
Man kunne jo tro, at folk ville være klogere anden gang
og sikre sig, at de nu - endelig - havde fundet den helt rigtige,
som de nu på alle punkter passer godt sammen med.
Og man kunne også
lige modsat og mere pessimistisk forestille sig at mange bryder ud
af et førstegangs parforhold, netop fordi de bliver "sindsygt forelskede"
i en anden og naivt tror, at de først nu har fundet deres livs sande kærlighed.
Igen og igen. - Det ligger jo også udpræget i vores "romantiske kultur",
at en forelskelse er noget man må lystre. Og måske bliver disse
personer blot lettere forelsket end dem, der er mere trofaste?
Desværre tyder forskningen mest på det sidste.
Undersøgelser fra de fleste lande, tyder samstemmende på,
at andengangs ægteskaber faktisk holder i kortere tid end førstegangs
ægteskaber. Folk, der gifter sig anden gang bliver altså gennemsnitligt
hurtigere skilt, end folk der gifter sig første gang.
Om dette beror på, at flere andengangs parforhold starter med
en "sindssyg forelskelse", hvor man vælger ”denne måde at flygte væk”
fra problemer med den, de daglig lever sammen med. Eller om det beror
på, at nogle mennesker mere konstant har en vis ubestandighed i deres
parforhold (børn af skilsmisseforældre bliver f. eks. oftere selv skilt)
Eller om det beror på f.eks. konflikter med sammenbragte børn,
ved vi ikke, endnu. Og måske er der mange andre forklaringer.
Nu har et australsk forskerhold forsøgt at kaste lidt lys over forskelle
i parforhold, der er henholdsvis første - og andengangs. Da man fra tidligere
undersøgelser ved, at kommunikation, altså evnen til at tale godt sammen,
er en væsentlig årsag til et parforholds trivsel og holdbarhed, fokuserede
de australske forskere især på forskelle i kommunikation
imellem de to typer parforhold.
En stor gruppe ægtepar, der var henholdsvis første og anden gangs,
blev derfor sat til at diskutere indbyrdes problemer, imens de blev optaget
på video. Der blev fundet 3 slående forskelle:
Partnere i andengangs ægtepar var,
sammenlignet med partnere i førstegangs ægtepar,
mindre negative og kritiske (som havde de lært, at det ikke nytter noget
at kritisere og skælde ud), men de var også langt mindre positive
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(som om de ikke var helt så engageret i parforholdet),
og mest slående, så var de mere tilbøjelige til ret hurtigt at opgive
kommunikationen, som om de var mere pessimistiske med hensyn til,
at man faktisk godt kan snakke og argumentere sig til rette om alting.
Hvor det første fund:
de færre negative bemærkninger, lover godt for langtids holdbarheden
al et parforhold, så lover de to andre fund: De færre positive bemærkninger
- og især de hyppige "tilbagetrækninger" fra diskussion absolut dårligt
for fremtiden. Er dette et personlighedstræk, går det sjældent godt.
Specielt det sidste – tendensen til alt for let og hurtigt at opgive
at snakke om tingene, har i flere undersøgelser vist sig at være skadelig
for det fremtidige parforhold. - Og det kan være noget af forklaringen på,
at andengangs ægteskaber desværre, oftest holder (endnu) dårligere
end førstegangs ægteskaber. Og peger på, hvad der med fordel
skal ændres på, hvis der skal satses på i denne nye chance
for at få et bedre forhold, end det man forlod.
Refrat af Thomas Nielsen, Lektor,
Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, Februar 2008
(set i tidskriftet her: mit.psy.au.dk/forskningsnyt/)
Kilde: Halford, K., Nicholson, J. & Sanders, M. (2007).
”Couple Communication in Stepfamilies.”
Family Process, 46(4). 471-483

Og hvis du nu er nysgerrig efter at vide mere

kan du læse flere forskningsresultater om parforholds varighed
og undersøgelser om, hvem der bliver sammen - og hvem der skilles, her:

www.psykoweb.dk/par_termometer/index.htm
Se også det hidtidige resultat af vores egen kvalitative undersøgelse af,
hvordan nu over 10. 000 mænd og kvinder i forskellige aldergrupper,
med diverse børn, egentlig går og har det – nu i dag, her i Danmark:

www.2ma2.dk/psykoweb/partest/partest_admin.html
Ligesom du kan se de 25 spørgsmål + 1 vi anser for centrale her:

www.psykoweb.dk/par_termometer/feelings.htm
www.2ma2.dk/psykoweb/partest/partest.html
+ se flere diskussionsoplæg om parforhold her

www.psykoweb.dk/par_termometer/partermo1A.htm
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10. Et eventyr om hvad det er,
de fleste kvinder og mænd vil have
Der var engang en mand, der var ved at gå til af ensomhed, frustration og
fortvivlelse. Ikke fordi han aldrig havde mødt varme og venskab, eller fordi
han aldrig havde smagt på kærligheden. Det var noget dybere og mere
irrationelt, som han ikke forstod, og det skræmte ham.1
Han gik til alle de klogeste mænd og kvinder i landet, og lidt hjalp det hver
gang - for en tid, men så kom kulden og tomheden tilbage igen. Det var som
om en drilsk dæmon legede med ham.
Han afsluttede sin rundtur til diverse behandlere med at måtte give hende
ret, som sagde: "Dit hjerte er gennemboret af en istap, som Kajs i H. C.
Andersens eventyr om Snedronningen - og derfor er du ikke i stand til at
elske, eller tage imod og fastholde "det gode", du modtager. At elske og
blive elsket gør mere ondt end godt for dig. Det er din tragedie - og det kan
let blive din skæbne, hvis du ikke snart tager stilling til, hvad den istap i dit
hjerte betyder for dig - og hvorfor du hele tiden spørger alle os andre om
råd, i stedet for selv at svare på dit hjertes kalden."
"Men hvordan gør jeg det? Det har jeg aldrig lært. Hvorfor kan du ikke bare
smelte isen for mig?" spurgte manden. Han fik ikke noget svar, blot et
nærvær - og forlod hende i vrede og søgte et svar, han kunne bruge
andetsteds. Men intet sted fandtes et svar, der virkede med det samme, så
han droppede spørgsmålet. Og i stedet for at søge, kastede sig han sig over
arbejdet og prøvede at drukne smerten i overarbejde, jagt og alkohol, som
tusinder før ham har gjort siden tidernes morgen.
Men hans elendighed blev blot værre som årene gik og en dag, da
håbløsheden var groet helt vildt frem i ham, gik han fortvivlet ud i en skov
for at gøre en ende på sit miserable, kærlighedsløse liv. Han gad simpelthen
ikke leve mere.
Mens han gik rundt ude i skoven på jagt efter et perfekt træ at hænge sig i,
mødte han en gammel krumbøjet heks, som boede i et hult egetræ:
"Hillemænd, hvor er I mænd dog nogle sølle skrog", gnækkede hun muntert.
"Så du vil hænge dig? - Ak ja, det er din egen sag, men inden du gør det,
vil jeg godt lige fortælle dig, at jeg kender dit problem. Du har en stor istap
i dit hjerte, som du ikke vil smelte. Du løber væk fra smerten, fremfor
at lære af den, og når du ikke tør smerten, kan du ikke finde glæden.
Det er din tragedie."

1

Inspireret af en god ide fra Ejvind Larsen fra dagbladet Information.
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Han stoppede op, som hvis hun havde slået ham i hovedet med en kølle.
Heksen gik da hen til ham og prikkede ham hårdt på brystet med sin
gigtplagede finger: "Det er dumt at dø. Døden er ingenting værd. Døden er
intetheden. Du får ikke fred og ro, du får simpelthen intet ud af at dø.
Her i livet har du da i det mindste smerten, opleve lyset
og gå rundt i denne vidunderlige skov."
"Ja, det ved jeg godt, men det løser jo ikke noget som helst. Det gør alt for
ondt at leve", udbrød han desperat. "Hæ, hæ, hæ.", gnækkede den gamle. "Så
vil jeg bare spørge dig, om du vil give dig selv en sidste chance? Kuren er
simpel nok, men prisen er høj - for du vil miste din mest dyrebare illusion.
Vil du det?" Manden så længe tomt og afventende på hende, og sagde så ja.
Hvorpå heksen forsatte: "Du vil få det godt igen, hvis du inden fire
fuldmåner kommer her ud i skoven til mig og besvarer dette enkle
spørgsmål: Hvad er det, som næsten alle kvinder inderst inde er enige om, at de vil
have her i livet? Kan du ikke svare rigtigt, må du hjertens gerne dø for mig."
Manden tænkte: "Det lyder let nok, og jeg kan da godt vente lidt med at
hænge mig i træet. Det behøver jo ikke være lige nu. Hun synes at vide
noget, som de andre ikke ved. Jeg har jo alt at vinde og intet at tabe, så
hvorfor ikke?" - og han sagde ok.
Da lo heksen: "Top, så har vi en aftale:
Hvis du ikke kan give mig det rigtige svar, så dræb du bare dig selv
- og hvis du kan, så lover jeg dig, at du vil få det bedre."
Og manden vendte igen tilbage til byen og gik straks rundt og spurgte alle
sine veninder og andre, som han mødte på sin vej: "Hvad kan det mon være,
som alle kvinder inderst inde er enige om, at de vil have her i livet?"
Forvirringen blev større og større, jo flere kvinder han spurgte:
Nogle ville have et barn og en familie, andre ville ikke. Nogle ville have
kærlighed, mens andre hellere ville have succes og beundring - ja han mødte
også nogle, der elskede at have magt og kontrol over andre mennesker.
Andre ville have eventyr og spænding, mens atter andre helst ville leve i al
stilfærdighed. Mange ville bare have ro og finde frem til den indre fred. Og
alle prøvede de at overbevise ham om, at det spørgsmål kunne ingen svare
på, fordi der jo findes lige så mange svar på det, som der er kvinder.
I sin troskyldighed havde han gået og troet, at alle kvinder inderst inde
ville have sig en kærlig mand, børn og en tryg familie, eller det samme som
han, men der gik ikke ret lang tid, inden han opdagede, at det svar var alt
for overfladisk. Han mødte kvinder, der helst ville leve sammen med en
anden kvinde og nogle, der allerhelst ville leve alene, og have en masse tid
og penge til at kunne male, danse, skrive, lave keramik, eller skabe sig
en karriere eller skabe sig sit eget liv med vellignende selvudtryk.
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Og da han lykkeligt troede at have fundet et fælles svar i, at alle kvinder
ønskede sig en verden uden krig og nød med større kærlighed og forståelse
mennesker imellem, så mødte han nogle amazonkvinder, der sagde, at dette
ville være en røvkedelig verden at leve i. De elskede kampen, jagten og
spændingen og afviste freden, trygheden og roen, som det vigtigste her i
livet.
Hans indre kaos og fortvivlelse steg og steg, jo dybere han gik ind
i heksens spørgsmål. Han rasede og skældte sine venner og veninder ud
på det grusommeste. Sagde de var dumme, uden dybde og alt muligt andet
som kunne såre dem, så de derved kunne mærke hans afmagt
og fortvivlelse. Og dagene gik...
Han rejste til fremmede lande og mødte endnu flere svar, som gjorde ham
endnu mere forvirret, inden han tomhændet igen vendte hjem, da månen
for fjerde gang blev fuld - for at tage den sidste tur ud i skoven, for at få
pinen overstået.
På vejen derud satte han sig i en grøftekant og græd hjerteskærende.
De sidste måneder havde faktisk fået ham til igen at føle sig levende. Tanken
om, at han havde lovet heksen sit liv, hvis han ikke kunne svare rigtigt,
virkede pludselig skræmmende!
Da fik han en lys idé og udbrød: "Jeg tror, jeg har det! Svaret er simpelthen,
at kvinder - lige som mænd – ikke aner, hvad det er, de inderst inde vil have,
og hvad de vil med deres liv!" Den tanke beroligede ham en tid.
Men så kom en smuk kvinde forbi, så han skyndte sig op af grøften og
prøvede sit svar af på hende. Hun stoppede op og satte sig ned ved siden af
ham og sagde, at det var hun ikke enig med ham i! F. eks. vidste hun da
udemærket godt, hvad hun ville. Han faldt helt sammen - og stirrede igen
fortabt ud i horisonten.
Hun gav ham da et dunk i ryggen og sagde: "Så du har gået rundt og spurgt
en masse kvinder om, hvad det er, de inderst inde vil med deres liv.
Det spørgsmål kender jeg godt svaret på."
Manden så vantro på hende: "Fortæl mig det, for ellers dør jeg!"
Hun lo og sagde: "Jeg vil give dig svaret, hvis du vil elske mig og leve
sammen med mig til vores kærlighed dør. Vil du det?" Manden så længe på
hende og sagde så ja, for hvad havde han at miste? - "Ok", sagde han,
"og hvad er så svaret?"
Kære læser, tag dig nu en lille tænkepause,
og skriv det svar, som du tror, hun gav ham - her,
inden du læser videre:
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________________________________________
__________________________________________

Hun sagde: "Du skal sige til heksen, at inderst inde vil alle kvinder
og mænd selv bestemme, hvad de vil bruge deres liv til."
Manden blev henrykt for svaret, gav hende et stort kys og lovede,
at hvis heksen godkendte svaret, ville han straks opsøge hende og leve
sammen med hende til deres kærlighed en dag måske døde. Og så skyndte
han sig ud i skoven, hvor han efter en del søgen igen fandt den gamle heks,
som bor i det hule egetræ.
"Nåh", gnækkede hun, "har du så fundet dit svar?"
Han skyndte sig at sige: "Ja, alle kvinder vil selv bestemme,
hvad de vil her i livet!" - og så afventende på hende.
Hun så gennemborende på ham og sagde så: "Jovist, du har fundet den ene
halvdel af svaret, og derfor får du nu endnu en fuldmåne til at finde resten
af svaret - ellers må du dø. Du er tæt på, men et halvt svar er ikke nok."
Manden tumlede hjemad igen - og vidste ikke rigtigt, om han havde fået
noget, eller om han var blevet idømt en straf. Spørgsmålets konsekvens
hang stadigvæk som en økse over hans hoved. Hans stolthed her i livet var
nemlig, at han altid holdt sine løfter og aftaler. Det ville han i hvert fald ikke
løbe væk fra.
På vejen hjem huskede han kvinden fra grøftekanten og tænkte:
"Hun var nu lige godt den, der kom tættest på at have fundet det rigtige
svar, så lad mig prøve at tale med hende igen."
Han fandt hende ved grøftekanten i færd med
at plukke sig en brudebuket af markens blomster. Efter at have fortalt
hende om heksens reaktion, forlangte han, at hun skulle give ham
hele svaret - ellers gjaldt deres aftale ikke.
Hun så længe på ham og sagde så:
"Mit svar er rigtigt nok, men jeg ved ikke, om du helt har forstået det?
Du skal gå med mig hjem, så jeg kan lære dig, hvad ordene betyder - men
inden du siger ja, skal du vide, at jeg er mindst to personer i samme krop.
Nemlig hende, som du ser nu, smuk og velskabt - og hende, som du endnu
ikke kender, og som kan være mindst lige så hæslig og grum, som hende
den gamle rynkede heks, du har mødt derude i skoven.
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Og du skal sige ja til os begge to!"
Det gjorde han hurtigt og uden tøven og gik med hende hjem,
hvor de elskede varmt og længe.
Et par dage inden fuldmåne, da han igen skulle ud i skoven og møde heksen,
satte kvinden sig foran ham og sagde: "Kan du huske, jeg fortalte dig, at jeg
både er en smuk, vidunderlig og farvefuld kvinde - og samtidig en gammel,
hæslig, rynket, sur og grå heks? Nu vil jeg spørge dig,
hvad du helst vil have:
1. At jeg er sød, smuk og dejlig om dagen, så du kan nyde synet af mig
i fuldt daglys, og måske prale af mig overfor dine venner?
- men hæslig og grim om aftenen, når vi er alene.
2. Eller at jeg er grim og strid om dagen, og smuk og sød om aftenen,
når vi er alene. Hvordan vil du helst have mig? Du skal svare mig i morgen
tidlig og give mig et svar, jeg kan lide - ellers må vores kærlighed dø."
Hele natten lå han og vendte dette svære valg i hovedet, kløede sig bag øret
og fik ikke lukket et øje: "Vil jeg helst have, at hun er smuk og dejlig om
dagen - og grim og strid om natten? Eller omvendt?" Snart synes han bedst
om det ene svar, for lidt efter at foretrække det andet. Tankerne kørte i ring
og kortsluttede. Han blev lysvågen og kunne ikke sove,
men lige lidt hjalp det.
Til sidst gik han en tidlig morgentur og så solen stå op. Da han kom tilbage,
vækkede han hende. Så blot fortvivlet på hende og udbrød fra hjertet: "Det
må du da for fanden selv bestemme!"
Da lo hun højt og væltede ham omkuld i sengen, hvor de elskede, så det
både kunne mærkes, føles og høres - og hun forvandlede sig derved til hans
livs største glæde.
Han glemte helt at gå ud i skoven til den gamle heks,
og da han nogle år senere kom til at tænke på hende, forstod han,
at han nu endelig havde besvaret hendes spørgsmål rigtigt, fordi han ikke
mere havde behov for at få at vide, om hans svar var rigtigt eller ej.
Han vidste nu selv i sit hjerte, hvad han ville bruge den alt for korte tid,
han er levende i, til, og hvad han ville have - og hvad mere
kan et menneske ønske sig?
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Ved du nu lidt mere om
hvad du dybt og inderligt savner og søger efter,
hvad du kan gøre og måske, skal gøre anderledes
og hvad du ikke kan og derfor er nødt til at lære for,
at dit liv skal blive mere meningsfuldt , sjovere
og endnu mere værd at leve?
At kunne definere sit problem
klart, og i helt konkrete handleord,
dvs. vide at det jeg vil og skal nu er ...
er ofte over 50% af løsningen
så ... – hvis ja? så pøj pøj
med rejsen ud i kærlighedens univers.
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Gode bøger på dansk om at finde sig en kæreste,
om kærligheden og om at udvikle et kærligt samliv.
Udover dine forhåbentlig vellykkede studier i marken,
vil vi også foreslå, at du læser nogle af disse håndplukkede bøger
om at være mand og kvinde i dag. For at lære mere om det
farefulde og spændende landskab, du begiver dig ud i.
De kan alle både støtte og inspirere dig på din opdagelsesrejse
ud i den uvisse fremtid, hvor du er medbestemmende mht.:
Hvor du/I rejser hen - og Hvordan. På den måde
forener du bedst teori og praksis.
Vi har inddelt litteraturlisten i Grundbøger
(som vi synes, at alle bør læse) og Suplerende litteratur,
som på hver sin måde uddyber kærlighedens psykologi,
(som er noget lidt andet end kærlighedsromaner).
Selvfølgelig er vores litteraturliste om kærlighedensa psykologi
præget af vores job og smag. Andre vil uden tvivl anbefale dig at
læse nogle helt andre bøger, digte og romaner om emnet - men vi
har så tit selv efterlyst en sådan uakademisk og helt personlig
oversigt over det store udvalg af letlæselige bøger om
kærlighedens psykologi, der er udkommet på dansk, så her er
vores top 10 liste. Vurder og plug selv, ganske som du har lyst.
Grundbøger for kærlighedssøgende:
1. John Gray:
Mars og Venus finder en kæreste", Borgen, 1998.
Denne hans 6. bog om mænds og kvinders besvær med at forstå
hinanden, kan læses som en direkte forlængelse af "Bid livet i
låret". Han skildrer de 5 faser du løber ind, når du har mødt X
på en morsom og tankevækkende facon. John Gray´s bøger er
blevet verdenshit, fordi han har udviklet et sprog, som er
mandevenligt, dvs. som mænd kan forstå - og kvinder kan lide.
(Læs også hans gennembrudsbog: "Mænd er fra Mars, Kvinder
er fra Venus" Borgen, 1992, som opsummerer over 25 års
kønsrolledebat på en konstruktiv og underholdende måde, som
både mænd og kvinder kan lide. Se f. eks. kapitel 10, hvis du vil
have 127 gode ideer og tips om, hvordan du bedst scorer point
hos det modsatte køn!).
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2. Steven Carter & Julia Sokol:
"Hvad kloge kvinder ved om kærlighed", Munkgaards, 1992.
En meget sjov og vis kvindebog, som lægger en varm arm om
dig. Uden at tage modet fra dig, fortæller de dig om de mest
almindelige fejltagelser og skuffelser i et parforhold, så
du både ler og bedre forstår de fejltagelser, som vi alle gør.
3. Ebbe Scheel Krüger & Else Marie Schultz Rasmussen:
"Psykodrama, at blive sig selv sammen med andre."
Munksgaard, 1997.
En skildring af "et terapeutisk miniunivers", hvor du lærer tolv
ganske almindelige danskere at kende bag facaden. Vi skildrer en
række typiske voksne terapihistorier, som uddyber de
grundtemaer, vi her i "Bid livet i låret" har skrevet om kontakt,
kærlighed og forelskelse.
Du vil også kunne læse om Drømme, Konfliktskyhed i parhold,
det Nyforelskede par, der ikke vil gentage tidligere fejltagelser og møde det mere modne ægteskab, der øver sig i at finde
hinanden. Især vil vi anbefale terapisessionen med Mona, der går
på opdagelse i sit forhold til mænd - og "det at få sig en familie".
Samt en session ved om generthed, og den om at give slip i sig
selv i erotikkens forunderlige landskab. I alt indeholder
"Psykodrama" 17 psykoterapeutiske live-sessioner! Det er en bog
om at arbejde med sig selv og om, hvad psykoterapi er for os.
Kan også læses som en roman. Prøv at blade i den.
Du kan nu se og læse hele bogen GRATIS på nettet,
Fordi den nu er udsolgt fra forlaget Munkgårds, se
http://www.psykoweb.dk/psykodrama/Bog-oversigt.htm
4. Marianne Eilenberg: "Solo-sild", Modtryk, 1997.
En munter, rapkæftet, optimistisk og inspirerende singlebog,
som kan være god at læse i, når du trænger til trøst, støtte,
nye tanker - og en befriende latter.
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5. John Cleese og Robin Skynner,
"Familier - og hvordan man overlever dem", Fremad, 1985
En bog, hvor du bliver klogere på mennesket, familer og par
imens du klukker af grin.
6. Harville Hendrix: "Kærlighed & Samliv", Borgen, 1990.
En letlæst varm parbog, som sætter focus på kunsten at se på
hinanden og sig selv med åbne, nysgerrige øjne - se med
kærlighed. God at snakke følelser ud fra.
7. Sam Keen : "Ild i maven", Schønberg, 1992.
Simpelthen den bedste bog om mænd, vi kender.
8. Susan Crain Bakos:
"Kvinde, kend din mand", Borgen, 1991.
Bakos har mange års erfaring som sexbrevkasse-redaktør på det
amerikanske magasin Penthouse. Hun har skrevet bogen til sine
medsøstre på baggrund af de breve, hun modtog fra ulykkelige
mænd, der følte, at deres partner ikke forstod og accepterede
deres måde at vise kærlighed på og deres seksualitet. Det
undrer, at ikke flere mænd har opdaget denne højst interessante
lærebog om os mænd.
9. Shere Hite og Kate Colleran:
"Kærlighed - sammen, eller hver for sig?, Ekstra Bladets forlag, 1989.
Forfatteren bag de opsigtsvækkende Hite-rapporter om
kvinders seksualliv, opsummerer sammen med sin veninde deres
viden om det moderne parforhold - hvad enten det er løst eller
fast. Fyldt med facts, kloge iagttagelser og opmuntring til såvel
kvinder som mænd. De går især tæt på de positive og negative
ting der sker, når et godt venskab udvikler sig til et seksuelt
forhold.
10. Francesco Alberoni:
"Forelskelse og kærlighed", Informations forlag, 1981
Alberoni´s skildring af forelskelsen som en revolution for to - og
dens udspring i en depressiv overbelastning, har gjort denne
letlæste bog til en klassiker. Hvis du ønsker at forstå
forelskelsens kraft bedre, er den meget spændende at læse.
Den er udkommet i en ny udvidet udgave i 90´erne,
sammen med en anden bog om venskab.
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Suplerende litteratur:
Steven Carter og Lulia Sokol:
"Mænd kan lide kvinder, der kan lide sig selv",
Borgen, 1998.
En letlæst, inspirerende brugsbog til dig, der ønsker at få
en mere klar fornemmelse af dit eget værd og ved, hvad du
fortjener. En god modgift imod at tro, at mænd er så dumme,
at de kun falder for det ydre. Mænd kan lide kvinder, der
kan lide sig selv - ganske som det omvendte er sandt.

Se Dr. Phill´s glimrende tips og bog om Dating-kunsten:
http://www.kvindeguiden.dk/default.asp?thdid=16476
http://www.drphil.com/articles/category/5/20
http://www.cbsnews.com/stories/2005/12/13/earlyshow/main1122971.shtml

http://www.tv3.dk/component/option,com_azpress/Itemid,1868/
http://www.ekvinde.dk/forum/lofiversion/index.php/t11322.html
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Phillip Zimbardo:
"Slip af med din generthed", Hernov, 1987
Et overset studie i denne meget oversete, men udbredte
problematik. Vidste du f. eks. at ca. 4 ud af 1o voksne lider af
generthed? Læs den, drop korsettet og kom ud af denne
pinefulde spændetrøje. Zimbado er chefpsykolog for en speciel
klinik, som har specialiseret sig i at behandle generte
og frygtsomme mennesker i USA.
Birgit Erup: "Sex og Single,
en brugsbog for kvinder der lever alene", Borgen 1990.
Lidt a´la strategi 9, men med større vægt på det seksuelle.
Connell Cowan & Melvyn Kinder:
"Find de rigtige mænd, undgå de forkerte." Borgen, 1991.
En masse spændende terapihistorier om kvinders mere eller
mindre heldige forsøg på at finde en fejlfri perfekt mand, Fyldt
med gode fornuftige råd til den søgende. Let læst,
tankevækkende og morsom.
Maria Marcus:
"Vi mødes ikke tilfældigt", Tiderne skifter, 1996.
En praktisk guide inspireret af livet i nettets kontaktannoncers
lotteri-univers. Et spændende nutidigt studie i en skjult,
men meget benyttet dansk fritidsinteresse.
Barbara de Angelis:
"Er du den rette for mig?" Borgens forlag, 1993.
Læs især kapitel 2: "Hvorfor vi vælger de partnere, vi gør?",
hvor hun sjovt og tankevækkende skildrer,
hvad kontaktannoncer også kan bruges til.
Sten Hegeler: "Om ensomhed", Chr. Erichsens forlag, 1972.
Hidtil den eneste danske forbrugerundersøgelser af Ægteskabs
bureauer versus kontaktannoncestrategien. Fyldt med gode råd
og tanker om alenelivet. Desværre er den udsolgt
fra forlaget, men den kan lånes på biblioteket.
(Ebbe har skrevet et af kapitlerne deri)
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Sten Hegeler:
"Kun for mænd", Holkenfeldt 3, 1992. (fås på bilioteket)
Meget morsom og et absolut must, hvis du er en hæmmet mand.
Nogle tror, at Sten er overfladisk, fordi han skriver forståeligt,
men det er faktisk hans styrke, at han kan udkrystalisere kernen
i det komplicerede på en både rap,
enkel og inspirerende facon.
Sten Hegeler:
"Va sae jeg ... - hvis det kan interessere nogen?", Holkenfeldt 3,
1998. Et udpluk af tidligere artikler fra 50 år´s forskning
i samlivets psykologi.
Herb Goldberg:
"Den truede mand", Borgen, 1982.
Den første rigtige mandebog, som endnu ikke er overgået,
når det handler om modigt at se manderollens bagsider i øjnene.
Svær at få fat i, men kan lånes på biblioteket og fås antikvarisk.
Gail Sheehy:
"Overgange - voksenlivets forudsigelige kriser",
Chr. Erichsens forlag, 1978. Et banebrydende studie
i voksenlivets forsømte område i psykologien. Så forsømt,
at mange mennesker stadig tror, at kriser og forandringer er
noget, der er overstået ved pubertens afslutning. Stadigvæk en
af de de bedste oversigtsbøger over voksne menneskers
totale livsforløb - og de valgpunkter, vi alle møder.
Connell Cowan & Melvyn Kinder:
"Fra Kærlighed til kolde fødder", Ekstrabladets forlag, 1988.
Hvad er det, der får mænd til at forelske sig på et øjeblik- og
hvad får dem til at bryde ud af et forhold igen, før de for alvor
har involveret sig? En overset bog, som bestemt er værd at læse,
hvis du også har undret dig over det spørgsmål.
Anne Dickson:
"Og jeg mener, hvad jeg si´r", Hans Reitzel, 1988.
En klassiker om kvinder, selvtillidstræning og selvværd.
Læs den ikke fra a til z, men brug den som et opslagsværk.
Eric Fromm:
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"Kunsten at elske", Hans Reitzels forlag, fås på biblioteket.
En klassisker i den psykologiske litteratur om kærlighed og
samliv, som har betydet meget for 60´er generationen. Skrevet
som et modspil til hans banebrydende studier af nazismen:
"Flugten fra friheden" fra 1947.
Jürg Willi:
"Hvad holder par sammen?", Hans Reitzel, 1993
Mange bøger om parforhold handler om kriser og konflikter,
det gør denne bog ikke. Den handler mere om, hvad det er,
der trods alt får par til at holde sammen i mange år.
Ivor Ambrose
"Etablering af seniorbofællesskaber.
- Erfaringer fra tre projekter i Odense.
fra Statens Byggeforskningsinstitut, 1993.
Et meget spændende studie i en helt anden måde
at blive ældre på, som også indeholder en plan for,
hvordan interesserede selv kan starte via aftenskoleloven.
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