
SLIP DTNE FOLELSER I.OS
Manals evige trang ti1 konkuffence og higen eftser nagt er pa vej til at

aaleliegge rrores parforhold. og arbejdsplads, spir alen engelske forfaller

og shjeraeterapeu! scuart wilde. vi har kigge! mail i hans krt stalkugle,

hvor kvinder far et stort ansvar: de skal tleml-iq lere nanalene at vare

serbare, inderlige og medfalenale.
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Friheden, gladen, roen og lysten ill li-
vet. Det er begreber, def ale sammen
er truet af den vestlge, maskuline me-
de at tenke pe. Derfof er v nodt ti at
vende os mod de kvinde ige verdier -
indenigheden, serbarhed€n og om-
sorgen Kun pa den made kan v lof-
hindre, at vi ryger ud ovef afgrundens
rand,
Dei menef den engelske forfatter og
stjerneterapeut Siuart Wilde, der elers
langi fra er pessimist af naiLr [,4en
han er bekymrei oven i kobet mest
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pa sit egei k@ns vegne. For dei er de
tradi l ionel le mandl lgevardier som
demonstrauon al styrk€, konkuffence-
menta itet og rnagtbegar der har
vefet dominefende i den vestlige ver-
den i megei lang tid. De vardier er
folge Stuart Wilde ved at adelagge
parforholdene, arbeldspadsene, det
pol l t iske system la, heeverden.
Og han mener, dei Jorct og ffemmest
er op iil kvinderne ai gore noget ved

Virksomhedef, milit@rtolk og poliii-

kere er 50 af bagefter udviklingen. De
er stadig optagede at bureaukrati,
magt, kontrol og protii. De har ikke
rnegen medioelse, men er langet i
deres maskuline tankegang. Foran-
d ngerne skal komme lra kvinderne
der barer pa medfolelsen inderlighe-
den og blodheden, siger Stuart Wilde.
Han mener, at kvlnderne skal leere
.n@ndene at leve deres undertrykte
lnderllghed ud.
Han er efter tre ars tilbagetrukkethed
lilbage som ioredragshoider.



- Jeg opdagede, at jeg havde erhver-
vet mig en ph.d. i hykleril Jeg rejste
verden rundt, havde enormt travlt oq
tenlde mere pa at afiangere iob end
noget ande| Og naf jeg se siod pa
scenen, talte jeg om vigtigheden al at
meditere. Om at stilhed. inderliohed
og andelighed skal redde verden-l Sa
jeg blev nodt til at drcppe al den ydre
aktivitet noqle ar lor atinde trlbaoe lil
mig selv. Pf mange mAder bliver-alle
andre ogsa nodt til at qore det, for
hvis vi fonsetter med at fare rundl oq
t@nke sa maskulint som de fleste aJ
os gor, ender det helt galt.
Stuart Wilde fiener, at Danmark er et
godt eksernpe p5, hvad lor stor magt
lilde maskuline verdier i6rcr til.
- Der er mange levende, kreative og
initialivrige danskere, men generelt vi-
sel danskere hverken initiativ eller livs
lyst - og hvorfor skulle de? Nar en
dansker lager initiativ skal han betale
halvdelen i skat, en fjededel i moms
og udlylde enorme mengder af for,
mularer, Danskerne bJiver stvret oo
kontrollerei ira vuqge til orav: Se e;
det leitere attrille rundt pa en cyke og
lave ingenting. Maskuline vardier
kv@ler i sidste ende lyst og initiativ,
hvis de ikke ,ar modspil. PA samme
made ender parforhold i magtkampe,
jalousi og konvol, nar inde ioheden
og omsorgen iorsvinder.
Efter Wildes mening er de maskuline
v€rdier dog sa kvelende, at de i sid-
ste endevil kvele sig selv
- Jeg tror hverken pa EU eller eu,
ro'en, for sa gennemforte maskuline
ideer vil kollapse pA et tidspunkt. Det
samme galder de gennemione
velf@rdsstater, der ikk€ i iremliden vil
vere i stand til at bare lolk tra vuooe
til gtav. Og de perconlige reiaiio-n;r,
der er bygget pe magtkampe, kontrol
og ialousi vil pe samme mede do ud.
De neste 10'20 er vil blive pr@get af
de maskuline syslemers dodskamp,
og der vil formenllig vere samtunds,
okonomier, der bryder sammen, Mgn
pA den anden side af det vil inderljg,
heden tage over, o0 staten vil blive
tvunoet til at qive l heden trtbaoe til
tolk. Og i paddrholdene vrl de eldlen-
de v@re sterke nok til at gore det

Tllbage til nahtren
Denne ,,omvenden" til de feminine
vardier kan efler Wildes menino ikke
gA hudigt nok.
- Slv ud af 10 af de mesl almindelige

operationer i USA ioretages i kvinder-
nes underliv. Det er iofkert, at kvinder-
ne lever og tenker som mand. Det er
to ikke en gang sundt tor mendene.
Folk knokler pa arbeldet, har hverken
tid iil sig selv, deres pannere eller de
res born- De er syge og ulykkelige. Vi
odelagge,r verden med lorurening,
rorer Kfig ror er godt ord, oq b@rn vok
ser op uden aerverende lor@ldre, Alt
sammen en konsekvens al de masku-
line verdier Del er torferdehot, oo
der vil snart komme en reakti6n pI

Det handler ifolge Stuaft Wilde om, at
et stigende antal mennesker skal insi-
stere p6 forandrnger, hjemme, pA aF
bejdspladserne og i det politEhe sy,
stem eller vise, al det kan gares an-

- Det er vigtigt at € virksom heder til at
indse, hvor viglige medlolende hand-
linger er Uden dem ender vi kun med
magt, proit og kontrol, hvor ingen kan
trekke veiret lfit - og derfor heller ikke
har overskud tllinde igheden.
Heldiovis er tlere mand oaet i oano
med ar skabe plads tir inie igh;de;
og medislelsen - de prioriterer famili-
en over jobbet og interesserer sig lor
natufen, meditation, stilhed, okologi,
massage og Psykologi.
- Det gar den gtige vet. IIen kvinder
er grundlaggende mere vise pa 6n
made end mand. De ligger ikke un-
der lor et ego, def skal erobre og do-
minere verden. De taqer i stedet om-
sorg for sig selv og andre. Det er stik
imod deres natur at gdelaooe. Tao
f.eks. Napoieon. ldroten vilb ;;rcher;

I'q/ke

til lroskva midt om vinteren lor at sles,
drabe og dominere, Vanvidl Det kun-
ne en kvinde ikke en gang dr@mme
om. Kvinderne har veret tvunqet til at
leve i den maskuline verden, -oo i de
sidste 2030 er har de oven i-kobet
varet tvunget til at gorc sig geldende
i den verden, De m5 nu insistere pa at
vere kvinder, for nar alt kommer til alt,
sa har vi ikke brug for andet end en
mening med livet. Og den kommer
kun med inderliqheden, omsorgen o9
narheden, nar vi vender tilbaoe til de
grundlaeggende ting - iaturen,
n@rheden, respekten lor os selv og
andre, omsorg og glede, siger stuart
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