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Væren og Gøren – tidens tema. 
 

I sin ur-energi kan man sige, at livet kan deles op i to størrelser: det maskuline 
og det feminine. Det feminine er i sin rene energi væren. Det er den energi, der 
altid er der uden noget andet formål end at være der. Dermed er denne energi 
usårlig, for hvordan kan man føle sig såret, når man bare er? Det maskuline er i 
sin rene energi gøren. Den handler og er aktiv. Dermed er den også sårbar, da 
vi jo kan føle, at vi kan fejle og snuble, når vi gør noget. Begge energier er lige 
vigtige, som et yin-yang tegn, der supplerer og forfiner hinanden, men der er for 
mig at se en klar tendens til, at vi vægter gøren mest i vores tid. Vi taler om det, 
vi gør, om det vi har udrettet, om det vi har præsteret, om det som har 
materialiseret sig: hus, bil, uddannelse osv. Alt sammen fine ting, men hvis de 
står alene, uden at vi er i kontakt med og har tillid til væren nedenunder, så vil vi 
ofte mærke en ubehagelig tomhed, lige så snart vi ikke gør noget. Derfor 
skynder vi os straks med at ville præstere og udrettet noget nyt, og dermed 
bevæger vi os igen ind i det sårbare felt uden først at have fundet hvile i væren. 
Vi føler os evigt jagtet af krav, bedømmelse og stress, mens vi drømmer om at 
tage væk, finde os selv og slappe helt af. Efter et stykke tid bliver behovet så 
stort, at vi lover os selv, at nu skal vi give mere plads til afslapning, hvorefter vi 
køber et hus i Sydfrankrig, som lige skal istandsættes, ses efter, besøges flere 
gange om året og… Det bliver jag efter vind, hvis vi ikke tør falde ned i væren, 
uden at vi skal gøre en hel masse først. 
 

Hvorfor er det så svært bare at være? Naturligvis er der mange grunde, men en 
vigtig grund er, at vi i hele vores opdragelse og bedømmelse præmierer gøren. 
Jeg kan huske børnepsykologen Jesper Juhl, som i radioen fortalte om en 
episode med et barn, som rutsjede ned ad rutsjebanen henne i børnehaven. På 
vej ned så barnet, at faren var kommet, og derfor råbte det: ”Se, far!” og faren 
svarede: ”nøøøjh, hvor er du dygtig” synlig stolt af sit barn. Til hele denne 
episode spurgte Jesper Juhl, om man kan være dygtig til at rutsje? Om det er en 
præstation? Formentligt ikke vil de fleste svare, men alligevel vil de fleste af os 
også sige ”nøøøjh hvor er du dygtig” for, ja sådan siger vi jo bare. Vi kunne også 
sige ”waauh” eller ”nøøøjh” eller ”er det sjovt?”, men vi er vant til at give ros for 
andres præstationer. Derfor vil vi også senere i livet søge hen imod der, hvor vi 
kan få ros, belønning osv., uanset om det føles sjovt og dejligt inde i. At falde 
ned i væren er altså at gå på tværs af den værdisætning, som er den normale, 
hvor vi hele tiden skal komme ud med sig selv, udtrykke os, ikke må være 
deprimerede, ikke må være syge, ikke må være kedelige. Men livet skal nok 
sørge for, at der altid er en form for balance, så derfor oplever vi nu, at mange 
bliver stressede, deprimerede og får diffuse, mærkelige sygdomme. Netop det, 
at få en sygdom som ikke kan rubriceres med et navn, kan være meget 
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provokerende, ja nærmest stressende for mange. Mange tænker, at så kan man 
jo ikke tillade sig at være syg, og så kan lægerne jo ikke gøre noget for én. Men 
hvis vi giver det lov, så kan det netop være en fordel, at vi ikke kan få en 
diagnose og en behandlingsplan, da det betyder, at vi ikke skal gøre noget, men 
bliver nødt til at være med det, som er, og mærke hvad det dybest set er, at 
sygdommen vil fortælle os i stedet for at bekæmpe den. Netop der kan der åbne 
sig en lem op, hvor vi kan falde helt ned, ned i væren. Man kan beskrive det som 
at falde ned i en dyb brønd, hule eller hul. I starten bliver vi ofte bange. Bange 
for at blive lukket inde, aldrig mere at blive set og hørt, aldrig igen at få næring 
udefra. Men hvis vi giver os lov til at komme igennem disse indre angst tilstande, 
som næsten overmander os, så vil vi kunne opleve, at brønden/hulen/hullet kan 
give os varme, tryghed og beskyttelse, og at der netop er visdom og næring 
dernede, da man finder hvile i noget oprindeligt, som ligger før fødslen. Dermed 
vil vi kunne opbygge en større tryghed, som kan være en støtte, når vi næste 
gang vil ”føde”, hvad vi har i os. Det handler altså ikke om at mande sig op i den 
situation men om at overgive sig. 
 

Så angsten hænger også sammen med de oplevelser, vi har haft i den første 
hule, vi har været i, vores mors livmoder: hvordan var det at være der? Og det 
første rum, vi har oplevet, rummet mellem os og vores mor: hvordan var den 
første tætte tid med vores mor? Kunne vi bare være i livmoderen og i relationen 
til vores mor uden at føle krav eller føle, at vi mistede os selv? Hvis ikke så skal 
vi altså genfinde tilliden til, at vi kan og må falde ned og være uden at blive mødt 
af en krævende eller dominerende moder energi. Med tiden er denne moder 
energi blevet inkorporeret i os selv som vor indre mor, og det er denne indre 
energi, som vi kan udvikle, således at den kan være et rum til støtte og omsorg. 
 

Hvordan kan vi gøre det? I hverdagen er det vigtigt at blive bevidst om balancen 
mellem krav om udadrettethed og præstation i forhold til muligheden for at hvile 
og være. Har du følelsen af rum i din hverdag? Eller er du på hele tiden? Er du 
bevidst om at have huller i kalenderen, hvor der er plads til at være (spontan)? 
Speciallæge i børnepsykiatri, Gideon Zlotnik, har talt om, at børn er så fyldt op 
med oplevelser, at vi skal have en ugentlig pyjamas dag sammen med dem. 
Altså en dag hvor vi bare kan tøffe rundt i pyjamas og gøre, hvad der falder os 
ind. Ikke ud fra et krav men ud fra en væren. Dette er en god øvelse for os alle, 
uanset om vi har børn eller ej. Sørg for at have en hel dag, hvor du ikke skal på 
indkøb eller ud til andre ting og vær så med det, som er. Vær opmærksom på 
hvad der sker i dig. Bliver du rastløs? Føler du en ubehagelig tomhed i stedet for 
et varmt rum? Føler du, at du spilder tiden? Så er du blevet overmandet af de 
spøgelser, som kommer frem på vejen mod at kunne hvile i dig selv. Det er 
bedst at have sådan en dag derhjemme i stedet for at skulle tage ud i 
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sommerhus eller andre steder, således at du ikke skal gøre noget først for at 
være bagefter. Det handler om at være først for at finde den støttende kraft til at 
gøre. Det handler om at være hjemme i sig selv, før man skal ud.  
En anden måde, at komme i kontakt med væren på, er at prøve Floatation, hvor 
du ligger i et specielt designet kar/tank med meget saltholdigt vand. Her kan du 
så vælge at ligge uden påvirkninger udefra i form af lyde eller lys. Du flyder i en 
slags vægtløs tilstand, mens din hjerne kan koble fra. Det er en slags 
drømmetilstand, som man også kan optræne ved at meditere igennem mange 
år. Se evt. flere oplysninger på http://www.completeme.dk/behandlinger/floatation/ 

 

Jeg var på en tur til Peru i oktober 2007. På denne tur kom vi forbi en lille by 
kaldet Lampa, som havde en smuk kirke. På gulvet oppe ved alteret i denne 
kirke var der et symbol, som var meget betagende: der var tegnet en gral, og op 
ad denne gral steg der en sol. Rundt om gralen og solen var der tegnet en stor 
cirkel. For mig fortæller det om den ur-energi, som de fleste kulturer har været i 
kontakt med. Gralen er den feminine energi, den livmoder hvorfra alt stiger op 
og udtrykker sig. Solen er den maskuline energi, den givende kraft der stråler ud 
og udfolder sig. Cirklen er foreningen af disse to energier. Hvis man forestiller 
sig en gral, og så tager foden og stilken væk, så har man en halvmåne tilbage. 
Så har vi altså den liggende halvmåne, fra hvis skød solen kan stige op. Denne 
ur-energi ligger også i udtrykket ”Bag enhver succesfuld mand, er der en 
kvinde”. Et udtryk, som har været udsat for lidt af hvert igennem tiden, men som 
for mig handler om, at der bag/under enhver succesfuld, afbalanceret maskulin 
energi, er en hvilende, rolig feminin energi.  
For mig er det det vigtigste tema i en tid, hvor vi har et righoldigt sæt af 
udfoldelses muligheder, men hvor vi har svært ved at finde indre ro, glæde og 
mening. 
 

 


