
t feminine
stormer ind p5 videregiende

uddannelser 0g op ad karrierestigen,
og samtidig farterviogs6 iterapiog pe
selvudviklingskurserfor at komme i
kontakte m€d vores feminine vardier.
Har viglemt at vare l(vinder?
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enne artikel handler om sex, kaos
og dod!Og om, at vores undertryk-
kelse af vores femin ine sid€r dybest
set skyldes, at vores 5amfund ikke

er gearet til ... sex, kaos 09 dod!
N4en lad os for forsteebens ,kyld beqyn-
de lidt mindr€ dramatiskved overfladen,
hvor mange kvinder oplever, at de har
svart ved at rumme og ud

verdensorden, hvor kontrol
og rationalitet vards€ttes
over alt andet. Vi har kontrol

temaet spidset til i Danmark. Dengang
begyndte man at tal€ om, at kvindeme
ramte 'glasloftet" pa karrierestigen, og
at de skulle adoptere mandenes strate-
gier for at sprEnge det. Men jeg mener
ikke, at d6t ef meden at vare moderne
kvinde p5. Tvartimod moderjeg overalt
en lengsel efter det feminjne, men ingen

Psykotogi

skabt en splitteke imellem dem.
Det feminine bestar i sin essens af to

facetter, som man nok snakker om, men
ikke forster Fordetfsrste den instinktive
side af os, herunder sex, der er fotuun
det med jorden og naturcn og dermed
med livets forgangelighed: doden. For
det andet hengivelse og overgivelse - at

give sljp pe kontrol
os tillade kaos, siger

Hun peger p3, at
den romelsk-katol
ske kilke helttilbage

fra dens beqyndelse var bannerfoferfor
en tankegang, der opfattede kfoppen,
det kodelige, som den sletteog syndige
del af menneskets natur. Det feminine,
kvinden, blev repraesentant for kroppen,
for det naturlige, og dermed for noget,
som man tydeligvis skulle bervinge og

Undertrykkelsen af det feminine har rod
ien misforsteet mods€tning mellem det ,

Slililiili,TJi[]i;jii;|n undertrykketsenafdetfeminineharrodienmisforsr;et
m0dsatning mellem det maskuline og detfeminine

over naruren, kontrot over kroooen oo dner hvor de skal fi ndeder. Derer en tarp
denr drifrer, kontrot over totekerne. Dei for, at det enten bliver noget 'rote tote-
er ah 5ammen i strid med den feminjne otre/ noget eller silikonebryster, og in-
natur, og ikampen forat leve pA det ma- qen af delene er den sande femjninitet
slulines prEm isser oplever flere oq flere
kvinder, dt de misteriiq selv siqer HIebne V0nE TABIT FttilllllN|TET
Flendl cand.psych.og meditationslarer. Erde maskuline og feminine kvaliteterer
Sociolog Em ilia van Hauen er enig, og hun nodvendige j en tigevardig udvekstinq
konstaterer Det rEkker meget langt for at vare et het! vetfungerende men
tilbage, men ker siden 1980'erne har neske, men vi har oennem adusinder
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LOUISE FJENDBO
Yogalarer og leder af yogastudiet Yogaliving:
5r DrG PR/rqs, SoM DU ER rl
Hathayoga er et unikt verk- male negle? Tabe mig? v
toj til at komme i kontakt Have stofte bryster? Hvor
med sin inderstq sande for er ijet, jeg tanker, som
identitet. Hvordan den ser jeg g6t?
ud hos den enkelte kvinde, Det erinteressant, at kvtn-
ermindre interessant, synes der imodebilledet vises
jeg. Detvigtigste er, at du med skuldre, deffalder
torsteveddigselvsom frem,hangendeihofterne
du er. [4ed yogaen fer du med overstlaek i l€ddene
folelsen afat ste fuHstan- og pe hoje hale,dvs.ude
dig nogen og se d dig selv afkroppens mest hensigts-
uden domme eller skan- mdessige og mestenergi-
hedsideal€r. Med yoga kan producerende stillinger
duskral l€al ledelagv€h usikreognemmeatvdlt€.
som samfundet og den Yoga far kvinden ned pa
maskuline vefden pa kk€r halene og retter h€nde op.
dig ind i. Yoga gor hend€ starkog
Yogaen gfounderos, sa vi selvbevidst. Det erdog ikke
f5r kontaktmed andedrat- interessant i vores samfund.
tet, kroppen og vores folel- Forsa kan hunffigoresig
ser Ud af den kontakt vok- fta samfundets, modebiF
serselvbevidstheden - man ledets og det maskulines
begynder at lagge malke forventning om, at hun ska I
til sine tankemonstre Hvor- tilfredsstille andres DenoL
for er det egentllg, jeg skal wwwJogaliving.dk
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masku line oq det feminine, der symbolsk
,kal forstas som modsatningen mellem
det logisk intellektuelle o9 det irlatio-
nelt folelsesbetonede. Eller det mentale
oq d et instinktive, siger Helene Flendt.
Dirse to forskellige sider skal samarbejde
pa f uldstendis lisevardig basis, f rem for

5om nu -atden ene vegtes hojere end

Samfundet best:r grundleggende af
masku line hierarkier og regler,som kvin-
der me navigere efter Kvinder hartradi'
tionek varet gode til at lade mandene
ska be rammerne for samfu ndet, mens de
selv haf udfyldtdemog skabtden sociale
lim, der har skabt stabilitet isamfundet.
Derfor er der dybest set meget langt til Ii-
gest i l l insen forbeggekon,sigerEmil ia
Van Hauen.lt4en ifolge Helene Flendt er
vi kvinder begyndt at figne op:

Gispende efter fisk luft. efter ren mad,
efter karlighed, varme, liv og sensualitet
begynder vi at fo6t5, hvad vi er i gang

UNGEttE DocfiiNDvEn(tnt
Kvindens seksualitet er i s'n esens bdd€
dybt instinktivog dybt hengiven. Begge
dele g:r dArligt 

' 
spand med en rationel

og kontrollerende verden, hvorfor kvin-
ders seksualitet altid har varet centrum
for stor debat. Den dag i dag oplever
mange stadig store udfordringer i for
hold til dercs seksualitet.
- lvlange i den yngre generation er bl€-
vet meget eksplicitte i deres seksualitet

de 93r iudfodrende toj, f6r lavet pla-
stikopelationerog gertil "pole dancing :
De korer p; detydre. P: det, derkan ses
og opleves. Deter reelt megetmaskulint,

'c '

ffi6
CARMEN CH0R, gA ipsyko ogisk padagogi[ billedkunstnerog
kursusleder; & EVA ULSTRUP, canl.mag. i psyko ogi, coach og
kursusieder, arbejdersammen om kvindegruppearrangementer:

Gispende efterftisk luft, efter ren mad, efter karlighed, varme
livog sensualitet begynder viatforsti, hvad vierigang med

Der er megetfa kvin- spille pA isen.
delige, Frlige og inspr- Konrek ven5erne df den
rerendefallesskaber, manglendekontakt
hvor vi stotter hinan- til det feminine er, at
den. Den fem inine kvinder nog le gange
energihdr ofieb'ug for torer "hjem mefronter
andre forat bevage sig somenmilita ejr. De
fritog v€re ikonnant oplev€r atvarc h:rde,
fornyelse- det er, som kolde og ogsa kede af
omdereren sar l iq detmed enfol€lse af
magi I  i lg lngel ig,  n5r ikkeatbl ive modt.  rum-
kvinder ersamlet.  met,setog taget imod
Oftevedvi kvinderikke, af deres mand -og
hvad vi rkdl bruse vo'es mFndenesynes. kvin
teminrni tet t i l ,  hvisvi  deme er 5vlrear holde
"f , r fat  p5 den" deter al fordideers6 harde,
sometukendt instru- kr i t iserendeogkontrc l -
menL, som vitraenger lerende. En darlig cirler.
sa inderligttilat lafe at Defleste kvinder leen-

qes efter at smelte, bry-
de ud afdet maskuline,
tillarte fangsel og selv
valge, hvornar de vil
bruge deres konstruk-
tive, maskuline styrker
(velse mal, vare klar,
handlekraftig, kontant,

hvoln3rde gernevil

(blodhed, intimitet,
omsorg, kraftfuldhed,
kreativitelflow o9 kon-
takt tilen keerlig, kom-
promislos kadighed).

modsvar, l€nqes efter en jevnbydig
mand, som kan mode dem i dybden
og hojden. lvlandene har tikvarende
problemer med dere, maskulinitet, s6
vihar istedet disse for lo jede odgaveraf
kvinder og mand, som er fulde af smil
oq forforelre udenpS, men som ved et
narmere kig har tabt forbindeken til
deres eget kon og kraft indeni, siger

Emilia van Hauen peger pe, at der er to
tendenser, der er ved at blive etableret
- den ene er, at flere akademikerkvinder
sifter sis med hindva*erm*nd, og
den anden, atflere aldre kvinderfnder
sammen meo yngre mano.

H;ndvalkeren er trad itionel mand ify
siskforstand og kan qive kvinden det fy-

konstaterer Emilia van Hauen.
Helene Flendt oplever ogs;, at der er
forskellige bevegelser i gang i genera

Yngre kvinder har langt hen ad vejen
tillaqt ,iq en mandlis form for seksuali-
te1, og uden s6rbarheden og hengiven-
heden bliver det seksuelle i l-ngden
overfladisk. "Doden" er sat uden for do-
ren - igen. Den dyriskhed i kvinden,jeg
talerom, er som et hundyr ibrunl t .  Hun
viltages, ikke tage. Hun vil hengive siq,
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ikke styre. Det har den yngre generation
fAet galt  i  haken,sigef hun.
Pe grund afoversivelsen eller hengivel-
sen idel erder, ifolge Helen€ Flendt, en
abenhed til sted€, som kvinderellers kun
oplever i spirituel ekstase.

Det er utloligt svart at turde udleve i
et samfund, hvor mand ikke forst6r os
oftest vil misbruqe en sadan ebenhed.
Derfor er det vanlkeligt for kvinder at
kunne narme siq deres eget vesen pe
dette omdde. l\,4ange langes eftef e1



Psykologi

siske og delmed oqsa det psykiske mod-
spil, mange langes efter. l\,,lange unge
mand er vokset op med en nark mor,
og derfor er de ikke bange for sterke
kvinder. Det fAr kvinderne til at falde til
ro, siger Emilia van Hauen.

Bflrov Fon R0 0G srw DstGT
Sociologen og psykologen er altsi
g ru nd l-ggende en ige om, at vores !am-
fund ikkeer gearettil en kvindeligv€ren,
og atviikke forst5r, hvorvigrigt det ef.
- Kvinden har meget, meg€t brug for at
kunne lade op i stilhed, i kontakt med
naturen, i meningsfuldenaererelationer
Hun er isin varen helt automatisk, hvis
hun far pladsos rum t i ldet ,  mens ahfor
meget mentah og udadrcttet abejde
kanjerne hende fra hendes kerne.
Hun skal have plads til bdre at v€re, og
det ma man sige, de fleste forsommer i
en hektisk hverdas, med arbejde, mobil-
telefoner, sms'er, computer, TV osv. Det
er et liv meget langt fra det indre iiv og
meget langt fra kroppen, siger Helene

Hun peger pa kvinders menstrua
lion som nogel kvinder helst ikke skal
have, og hvjs en kvinde bloder, skal det
skjules med ll7 bind med v,nger og
farve og diverse midler, der kan holde

-vifatter ikke,at dette eren vigtigtid pe
mAneden, hvor kroppen kalder pA hvile
og varen. Det er et sensitivt tidspunkt,
hvor kvinder kunne fA adgang til deres
psykiske evner, hvis de tog vare pi sis

Emilia van Hauen konstaterer n@gtemt:
- Det erfo6t, nAr reproduktion og om-
sorg ranserer pi hojde med lederstil
linger i erhvervslivet, vi kan rale om, at
detfeminine har f:et si. retmessige og
ligevardige plads tilbage.
Ner den forsvundne femininitet endnu
ikke blomstrer p6 trods af tant€kurser,
gudinde-dans og 117 selvhjalpsboger,
skyldes detaltse, at mand ltadig er raed
selssldsne for den, oq at kvinder har mi
stet kontakten til den elle.erbangeforat

For fA Sftundreder siden blev de
braendt p; b6let for at gore det. At
turde kalde denne femininitet frcm er
farligt. Det vil sige at opgiv€ kontrollen
og favne livet og sig selv i dets ureger
lige helhed inklusive sex, kaos og dad.
Det ef ikke stuerent, det er jkke pant -
men det er pokkers nodvendjgt, siger
Helene Flendt. I

Konsekvenserne af den manglende kontakt til
detfeminineer, at kvinder noglegange korer

F 6-j *l_o s

"hjemmefronten" som en militarlejr

1{lill{Dili 5ilAL MABHi !i,: iEt'$

O

- Nlange kvinder idag
er kontrol-freaks. De op-
lever,  atdeskalkunne
det hele pe den halve
tid,atd€ skalstyre og
dirigere og at de skal
vEre m6lrettede og
handlekraftige.
Det er bl.a. derfor s6
mange parforhold tor
re rd - fordi kvinderne
ender med at vare lige
sA meget mend som
mandene. Og hvorer
spandingen og tiltrak-
ningen se?
Det er etvoldsomt pres,
som samfundet og kvin-
derne selv lEgger pA
dagens kvinder. Et pfes,

tilbaqe fra kvindefrigo-

reken. Jeg trcr mere pa
ligevaed end pA 

'igestil-ling i parforholdel. Vi
ska I hylde forskellene.
Kvinderer smukkest,
nar de ikke kontrollerer,
og mend er mest se-
xede, nirde er i kontakt
med deres maskulinitet
og t6r ste ved den.
Mange afde kvinder,
der kommertil mig, har
ipr incippetal t  mand,
born, hus 09 godtjob,
men de er utilfredse og
u lykkelige alligevel. De
har mistet deres indre
glod og glade som en

kontrolleren, som igen
betyder, at femininite-

Vilarer kvinden€ pe

power-kurser at single,
taske! [,,lulti-tasking er
usundtfor den feminine
essens. Kvinder idag
skal tilbage til at hen-
give sig til sansning og
nydelse. De skaligen
lafevirkelig at vEre
narveercnde med hele
deres veren. Kvinder
kan noget med nydelse,
som tender mand. O9
kvinderfinderd€n indre
gladegennem nydelse
og ved at marke sig

www.€t€rnaldivapower.
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