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Maskulin-feminin 

Indledning 

I mange kulturer er der en underliggende antagelse af, at vi som mennesker lever i en todelt energi. Det er 

måske mest tydeligt i den orientalske tilgang, hvor Yin-Yang tegnet symboliserer to modsatrettede men dog 

komplementære energier.  

I den vestlige verden er det mest tydeligt i teorier om maskuline-feminine energier, som påvirkninger eller 

valgmuligheder for os mennesker. Det kan dog også hurtigt blive et følsomt og nærmest kontroversielt 

emne, i mine øjne fordi nogle gør det for rigidt og sætter lighedstegn mellem maskulin og mand samt 

feminin og kvinde. Det synes jeg forsimpler en ellers meget spændende undersøgelse af, hvad det er for 

energier, som strømmer igennem os. 

Jeg har i det følgende forsøgt at skrive min personlige oplevelse af, hvad maskulin-feminin er, hvordan det 

hænger sammen med vores køn, og hvordan vi kan bruge det til at udvikle os selv, og understøtte den vi er. 

Jeg håber du vil læse videre med åbent sind og vil tage den inspiration til dig, som gør, at du selv kan danne 

dit indtryk. 

Min baggrund 

I mit liv har det været, og er stadig, en stor, udfordrende og spændende rejse at danne min egen oplevelse 

af det maskuline og feminine. Den rejse vil naturligvis aldrig slutte, så hvem ved, hvor jeg er henne i den 

sammenhæng om nogle år? 

Jeg er også meget klar over, at min oplevelse netop er min oplevelse, farvet af det som jeg ser og 

fornemmer gennem mit levede liv, med min baggrund og personlighed.  

Jeg er vokset op med en relativ gammel far, som var 58 år, da han fik mig. Jeg oplevede, at det lå i luften, at 

han var den ”forkerte”, der gik i beskidt tøj, sagde ulogiske ting, ikke var til at komme tæt på, ja generelt 

bare var mærkelig. Min mor var så hende, som jeg oplevede, at jeg og mine 4 søskende holdt med, hende 

jeg kunne finde umiddelbar forståelse og tryghed hos. 

Det gav så som ung og voksen en evig følelse af ikke at være mand nok og en frygt for at være for fimset og 

feminin. Så at finde min vej gennem det har ført mig ud på nogle vildveje, og ja, måske kan jeg skrive, har 

krævet sin mand... Men det har også været en mulighed for at komme dybere ned i substansen af, hvordan 

det maskuline og feminine afspejler sig i livet. 

At skrive om maskulint-feminint er derfor et meget personligt og følsomt emne for mig! 

Grundlæggende præmis 

For mig er en grundlæggende præmis, at alle mennesker, mænd og kvinder, drenge og piger, har maskuline 

og feminine poler i sig. Det maskuline er altså ikke noget, som kun findes i mænd, og det feminine er ikke 

noget, som kun findes i kvinder. Men det betyder omvendt ikke, at vi alle er ens. For det første så er der 

fysiske forskelle på kønnene, og vi har alle vores eget unikke miks af det maskuline og det feminine. 

Samtidigt så er det også min påstand, at som ur-energi og instinkt så vil manden tage udgangspunkt i det 

maskuline og kvinden tage udgangspunkt i det feminine. Det vil jeg skrive meget mere om i det følgende. 

Fysiske forskelle 

Fysisk er der selvfølgelig forskel på mænd og kvinders kønsorganer, samt at kvinder har bryster og kan føde 

børn. Dermed er der også forskel på organerne i bækkenet, hvor mænd har testikler og prostata, og kvinder 

har livmoder og æggestokkene. 

Mænd har potentielt flere muskler end kvinder, og mænds muskelstyrke er i gennemsnit 20 % større end 

en kvinde på samme højde. Den enkelte muskel yder dog lige meget, hvad enten den sidder på en kvinde 
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eller en mand. Ofte har kvinder og mænd cirka sammen styrke i benene, hvis de har samme kropsvægt, 

mens kvinder kun har 40-60 % styrke i overkrop sammenlignet med mænd.  

I gennemsnit har kvinder en fedtprocent på 20-25 %, mens mænd har en på 10-15 %. Fedtet sætter sig ofte 

længere nede hos kvinder end hos mænd. 

Hormonelt har voksne mænd i gennemsnit ca. 10 gange så meget testosteron som kvinder. Det betyder at 

de lettere kan blive aggressive men også lettere kan aktivere musklerne. Til gengæld har kvinder mere 

østrogen end mænd. 

Født af en kvinde 

Som tidligere skrevet så mener jeg, at begge køn både indeholder de feminine og de maskuline poler, men 

også at mænd i deres ur-energi og reaktioner er maskuline og kvinder feminine. En simpel måde at 

anskueliggøre det på er ved at tænke på, at uanset om du er mand eller kvinde, dreng eller pige, så er du 

båret i livmoderen og født af en kvinde. Hvad gør det ved os? 

 

Grundlæggende kan man sige, at en dreng/mand skal gå væk fra sin moder for at være med sit eget køn, 

mens en pige/kvinde kan være med sit eget køn ved at blive hos sin moder. Det giver en grundlæggende 

forskel, som jeg synes, illustrerer forskellen mellem de maskuline og feminine ur-energier: det maskuline 

søger bevægelse, kropslig aktivitet, adskillelse og individualitet for at finde sig selv, mens det feminine 

søger nærhed, berøring, ro og samhørighed. 

Fysisk er kvinder også skabt til at føde børn og med mulighed for at give dem brystmælk, derfor er 

egenskaber som nærhed, tryghed og evnen til at se ud over sine egne behov og give næring til barnet, når 

barnet har behov for det, også vigtige for bestandens overlevelse. Omvendt er det, og måske i højere grad 

var det, vigtigt, at manden kunne forsvare hjemmet og gå væk fra det nære, når der var brug for at hente 

føde til familien.  

En illustrativ måde at symbolisere forskellen er ved at 

bruge Venus-tegnet, som symboliserer den feminine 

energi, og Mars tegnet som symboliserer den maskuline. 

Hvis fosteret placeres inde i Venus tegnet (svarende til 

moderen), så oplever jeg forskelligheden tydeligere. Som 

den franske filosof Elisabeth Badinter fortæller om i en 

artikel om bogen ”XY – hvad er en mand?”, så oplever 

begge køn som deres første livserfaring en identifikation 

med en kvinde, moderen. De skal begge lære, at de ikke er deres mor, men drengen skal desuden lære, at 

han ikke er en kvinde som sin mor. Begge skal adskille sig fra deres mor som person, men drengen skal også 

adskille sig fra sin moders kvindelighed. Drengen lærer altså at identificere sig ved det, han ikke er.  

Mænd kan derfor let leve deres liv med en angst for kvindelighed, som giver sig udslag i kvindeforagt samt 

angst og afsky for homoseksualitet. Det kan opleves som en trussel mod deres kønsidentitet, modsat hvad 

kvinder oplever. 

Kromosomer 

Fosteret er i udgangspunkt feminint med XX kromosomer, og derfra kan det så udvikle sig til et 

drengefoster, hvor Y kromosomet tilføjes, men de mandlige XY kromosomer indeholder også alle de gener, 

som findes i XX kromosomerne. Hankønnet er altså et hunkøn, plus noget mere.  

På samme måde, som at drengefosteret på et tidspunkt afbryder den feminine udvikling, skal den lille 

dreng adskille sig fra sit første kærlighedsobjekt, moderen, for at finde sin maskuline energi. 
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For mig er det vigtigt at påpege, at det ikke gør, at mænd generelt har det sværere end kvinder, men det er 

en anderledes vej, hvorigennem at mænd skal udvikle deres maskulinitet. De skal finde deres identitet 

gennem negationer, og det de ikke er. De skal søge ud i det tomme rum væk fra det, som de kommer fra.  

 

Kvinder kan i højere grad finde den gennem spejling med det første kærlighedsobjekt, deres mor. Til 

gengæld kan det så i mine øjne netop blive ekstra svært, hvis de ikke kan genkende sig selv i den spejling. 

Og selv hvis spejlingen med moderen er relativ harmonisk, så vil der stadig være behov for at komme ud og 

stå på egne ben.  

 

Jeg har talt med nogle mødre, som oplever, at de har en tættere relation til deres voksne sønner end til 

deres voksne døtre. Der kan selvfølgelig være mange forhold, som påvirker dette, og det kan være meget 

individuelt, men jeg tænker, at idet piger ikke har brug for at søge væk fra moderen for at opdage deres 

eget køn, så vil der senere opstå et naturligt behov for at lave en adskillelse for at finde deres egen 

identitet. Mænd har ideelt set lavet denne adskillelse tidligere i livet, hvor de har skullet finde deres egen 

kønsidentitet ved at søge væk fra moderen. Hvis denne integration af den maskuline pol er faldet godt på 

plads i manden, så vil han senere lettere kunne være i en tæt relation med moderen uden at miste sig selv. 

Det stærke køn? 

Ofte omtales manden som det stærke køn, og det er han også 

på nogle punkter. Som jeg beskrev tidligere, så er der fysiske 

forskelle, som gør, at mænd gennemsnitligt er stærkere 

muskel- og udholdenhedsmæssigt. På andre planer er manden 

også umiddelbart den, som forekommer stærkest. Det er 

tilsyneladende mænd, som sidder på de vigtigste poster i 

samfundet, får den højeste løn og får mest anerkendelse. Men 

måske er det kun på overfladen, at det er sådan, og måske er 

det i højere grad udtryk for en maskulin sårbarhed end en 

styrke? 

Hvis jeg med et ord skulle beskrive den maskuline energi, så vil 

det være gøren, mens den feminine energi er væren. Den lille 

dreng er jo netop nødt til at gøre noget for at finde sin 

identitet, må gå væk fra moderen og nærmest opfinde den 

selv. Den lille pige kan være i moderens energi og opleve det feminine.  

 

Vi er alle en blanding af det feminine og det maskuline, men hvis man forestiller sig, at man er 100 % gøren, 

så har man en stor (handlings)kraft, men man vil også være sårbar, fordi hver gang man gør noget, så kan 

man også gøre noget forkert. Man kan fejle. Til gengæld hvis man kunne være 100 % væren, så vil man 

være fuldstændig usårlig. Umiddelbart kan det måske opleves som meget sårbart, men det er, fordi vi gør 

os nogle tanker om det, som er. Hvis vi kan være fuldstændigt med det, som er, så vil vi være usårlige. 

Den maskuline energi har altså en umiddelbar styrke, men nedenunder ligger der en sårbarhed på samme 

måde som, at drengen let kan opleve en usikkerhed ved at skulle gå væk fra sit første kærlighedsobjekt for 

at søge efter sin kønsidentitet, og at det mandlige XY kromosom dannes på baggrund af det kvindelige XX. 

Denne usikkerhed kan føre til foragt for det kvindelige og til en søgen hen mod macho dyrkelse og en 

umoden længsel efter en faderfigur, der, som en Superman, kan danne en sikker dæmning mod oplevelsen 

af at blive invaderet og kastreret af den feminine bølge.  
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Den maskuline og feminine tendens 

Mange vil nok umiddelbart mene, at mænd ikke er så følsomme, men det er min påstand, at mænd 

generelt er meget følsomme, men de har svært ved at være i følelser. Der ligger en angst for at drukne i 

følelserne, blive ført tilbage til livmoderen, føle sig kastreret i en identifikation med moderen og det 

kvindelige. Det kan altså umiddelbart virke farligt for mænd at åbne op og lytte udover sig selv. 

Måske er det den sårbarhed og oplevelsen af, at det kan være lig med selvudslettelse, hvis mænd åbner op 

for følelserne, som ligger til grund for mange destruktive maskuline handlinger, som krige, vold og 

aggressioner? Måske er det den energi, som ligger bag mange entreprenante fortagende, succesrige 

karrierer inden for alle brancher, store virksomheder eller organisationer, som ønsker at ændre verden? 

Ting som godt kan være konstruktive, men som let kan have en iboende ubalance i sig, hvis der ikke bliver 

set og taget vare på det udgangspunkt, som de kommer fra. 

Hvis der ekspanderes uden at være i kontakt med de 

værdier og følelser, som skal danne grundlaget for 

ekspansionen, så kan det let ende med at blive en flugt 

fremfor en naturlig vækst. Et stort træ, der skyder op 

mod himlen, må også have et stærkt rodnet.  

 

Den maskuline energi ønsker altid at have en retning og 

et formål med det, som den gør, men hvis man ikke er 

opmærksom, så kan trangen, til at ville et sted hen og 

have noget ud af det, gøre, at man helt mister den indre 

kerne med det, som man gør. Det er vigtigt for den 

maskuline energi jævnligt at stoppe op og spørge, om 

”det er mig, der kører bilen, eller bilen der kører mig?” 

”Har jeg mig selv med i det, som jeg gør, eller løber jeg 

bare væk fra noget?” Ganske simplet at overveje og 

mærke efter om retningen er den rigtige. 

Det er ofte også en gængs tankegang, at kvinder ikke er så handlekraftige, men jeg mener, at kvinder har 

masser af handlekraft, men det, som kan være svært for den feminine energi, er ikke at lytte til alle 

sansningerne og i stedet skære igennem og handle. Det kan for kvinder let blive en følelse af at lukke af til 

livet, hvis de skal reducere deres sansninger til omverdenen, på samme måde som at moderen kan 

forårsage babyens død ved at lukke af til dens behov. 

 

Risikoen ved dette er så, at den feminine energi vil strømme ud over det hele og forhindre tiltag og 

handlinger, som hovedsagligt er konstruktive, men som også medfører noget, som umiddelbart kan virke 

destruktivt. Men hvis man vil lave omelet, så må man slå æg i stykker, og det, at bryde en helhed og en 

harmoni for at opnå en anden og bedre helhed og harmoni, kan være svært for den feminine energi at 

acceptere. 

Den feminine energi kan opleves som kaos, hvilket umiddelbart kan synes negativt, men det er også evnen 

til at være til stede, åben, flydende og samtidigt rodfæstet i noget dybere midt i kaos. En baby bliver født 

ud i verden, og på mange måder er alt kaos.  Skrig, smerte og blod er udover det hele, og uvisheden ved et 

lille, nyt, fint væsen kan synes uoverskuelig, men samtidigt er der et helt naturligt instinkt, som træder til 

midt i kaosset og ”ved”, hvad der skal gøres.  

På samme måde kan den feminine energi let blive fanget i et kaos af følelser, men der er også en evne til at 

rumme alle følelserne og bare være med dem. Men hvis denne evne til at mærke efter bliver for kraftig, så 
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kan den feminine energi let blive fanget i en tøven og uklarhed, fordi det er svært at skære igennem og tage 

de nødvendige tiltag.  

For den feminine energi er det altså vigtigt i perioder at være mere fandenivoldsk og handle, selvom alt 

tilsyneladende ikke er perfekt. Hvis man aldrig får plukket frugten, fordi den ikke er fuldstændig perfekt 

moden, så rådner den, og man intet får ud af den. ”Vil jeg med bevægelse og retning kunne leve i (endnu) 

større overensstemmelse med mine værdier og være mere til stede i livet?”, er et tilbagevendende 

spørgsmål for den feminine energi. 

Trekanter 

Hvis vi tager to trekanter som symbol for ur-energien hos kønnene, så kan en nedadgående 

trekant (som det kvindelige kønsorgan) symbolisere den feminine energi  

  

og en opadgående trekant (som to testikler og en erigeret penis) symbolisere den 

maskuline energi.  

Umiddelbart så synes den maskuline trekant at være stabil og stærk og den feminine trekant som usikker 

og frit svævende i luften, hvilket de på overfladen også er. Den maskuline energi har en bred flade ned i 

mod jorden, er lige til og uden så mange nuancer, mens den feminine har sin brede flade op mod himlen, 

hvor den er flydende og påvirkelig for mange indtryk.  

Det kan vise sig som kvinden, der er forvirret og ude af balance, fordi vedkommende er fyldt med følelser 

og sansninger. Manden lytter til kvinden, holder om hende og siger ”såh-såh, så er det heller ikke værre, 

skal vi ikke gå ind og se en god film i fjernsynet?”  Manden er altså umiddelbart den rolige klippe, som 

kvindens åbenhed kan finde ro i. Det er også sådan, det fungerer i mange parforhold. 

 

Men hvis vi tegner en streg, som symboliserer jordoverfladen 

under den maskuline trekant og viser den feminine trekant 

med sin spids nede i jorden, så symboliserer det en energi, 

som ligger under den umiddelbare. Den maskuline energi har 

intet rodnet og er kun stabil i hverdagens små vindstød, men 

hvis der kommer en orkan, så er det den feminine energi, 

som har rødderne solidt plantet i noget dybere.  

 

Hvem er det, som kommer bedst igennem kriser, hvilket køn klarer sig bedst efter skilsmisser, hvem kan 

bedst klare at miste jobbet eller miste personer tæt på dem? Det er som regel kvinder, som kommer bedst 

igennem disse omvæltninger, mens manden tit ikke føler, han kan slå til, når han møder de sider af livet, 

som han umiddelbart ikke kan handle sig ud af. Kvinden kan lettere være med situationen og har et rodnet 

og netværk at falde tilbage på, når det ydre liv er i voldsom forandring.  

Venus og Mars 

Hvis vi ser på Venus og Mars symbolerne, så har vi på mange måder 

den samme energi som i trekanterne: Mars tegnet har sin ballast i 

den nedre cirkel og har en energi, som peger op- og udad. Venus 

tegnet har sin cirkel i det øvre og har et kors, som peger nedad mod 

jorden.  

Som ur-energi skal manden kunne bringe føde til mor og barnet og kunne forsvare hjemmet og vuggen. Det 

kræver en jordisk styrke, hvor man ikke bliver forstyrret af alle mulige andre energier og sansninger. Man 

skal bevare målet for øjet, tage skyklapper på og være determineret. 
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Som ur-energi skal kvinden kunne lade noget vokse i sig og føde det ud i verden. Lytte til barnets behov og 

give næring til det nære. Det kræver, at man kan lytte udover sig selv, sætte sig selv til side og sanse 

helheden. 

 

Den maskuline ur-energi 

Den maskuline ur-energi er at tage udgangspunkt i det jordiske og at have en kraftig ekspansionstrang, en 

lyst til at vokse. Ofte vil det maskuline så tendere til at ville vokse i det jordiske: større bil, hus, højtalere, 

løn, karriere osv., men vil have modstand mod at vokse ud i det allerstørste, det som er større end én selv 

og det jordiske.  

For at kunne det så skal det maskuline møde sin udfordring, at dø. Når det maskuline møder døden i form 

af fysisk dødsfald hos en nær person, alvorlig sygdom, konkurs, fiasko, skilsmisse eller følelser som angst, 

depression eller stress, så åbner der sig en mulighed for, at det maskuline kan modnes og med 

udgangspunkt i det fysiske søge ud over det jordiske, være åben for det som er udover en selv, bruge 

kræfterne på at give til helheden, udforske det spirituelle som ligger ud over rammerne. 

Indtil da vil det maskuline mest være en drengerøv, som mener, at der ikke er noget i verden, som han ikke 

kan klare. Drenge elsker at lege, at de er udødelige og har kontrol over hele verden som en action helt. Den 

charmerende drengerøv er også en vigtig del af det maskuline, men hvis den står alene, så ender den som 

en tom skal, som ingen rigtig kan tage alvorlig. For det er netop en form for alvor, der skal integreres ved at 

det maskuline får en oplevelse af, at noget større banker på. 

Den feminine ur-energi 

Den feminine ur-energi er at tage udgangspunkt i noget, som er større end en selv og at tage vare på det i 

det fysiske. Ofte vil det feminine tendere mod at ville blive i de store perspektiver og undgå at skulle få det 

ned i jordiske rammer. Det kan give en slags fødselsdepression at skulle føre drømmene ud i livet, fordi det 

aldrig er så smukt i den ydre verden, som det var i den indre forestillingsverden. Derfor kan det være 

lettere at hjælpe andre men glemme at tage vare på sig selv, have visioner men ikke få dem ud i verden, 

have illusioner og konspirationsteorier som ikke er verificeret i virkeligheden.  

 

For at kunne gøre det mere konkret, så skal det feminine møde sin modstand, at føde. Det kan selvfølgelig 

ske ved, at kvinden skal føde et barn, men det kan også være andre ting, hvor det konkrete banker på 

døren: kreative idéer som ønsker at blive udført, regninger som skal betales, visioner som der er en længsel 

efter at udleve. Her åbnes muligheden for, at det feminine kan modnes, og den sansning af det store, som 

det feminine formår, kan tages med ned som værdier, som føres ud i hverdagen, f.eks. gennem kost, 

pædagogik, sundhedspleje, miljø, alternativ behandling, kreativ udfoldelse mm. 

Indtil da vil det feminine være en prinsesse, der kan drømme sig til alt. Det er nødt til at møde konkrete 

oplevelser, der får det ned i det jordiske. Kvinder har jo også fysiske udfordringer som menstruation og evt. 

fødsler, som ikke nødvendigvis behøver at være meget smertefulde oplevelser, men en vis form for fysisk 

kontakt er der i hvert fald, og det kan være meget kødelige og konkrete oplevelser for kvinder. Ved at møde 

og integrere disse oplevelser fødes moder jord energien. 

Integration 

Jeg husker, at jeg hørte et spirituelt foredrag for en del år siden, hvor den mandlige foredragsholder 

illustrerede det så malerisk, godt nok på en rimelig provokerende måde. Som han sagde, så er det 

karakteristisk, at der til foredrag om spirituelle emner sidder primært kvindelige tilhørere, mens det som 

oftest er en mand, som holder foredraget. Hvorfor det? Fordi kvinder og det feminine har forholdsvist let 

ved at give sig hen til noget, som er større end dem selv, noget som ikke kan sættes i systemer og form, 

mens det er mere provokerende for mænd og det maskuline. Men hvis først manden og hans ego er gået 
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Gralen og solen 

I 2007 var jeg en del af en gruppe, som besøgte Peru på en 

spirituel rejse. Undervejs til den gamle inka hovedstad Cusco 

besøgte vi byen Lampa. Den havde tidligere været en vigtig by 

beliggende mellem det hellige sted Machu Pichu og hovedstaden 

Cusco. Nu var den dog ikke længere så kendt og besøgt. 

 

I byen ligger der en smuk kirke. Inde i den kirke, på gulvet, var 

der et symbol, som betog mig meget, og som jeg stadig husker. 

Det er vist nok et symbol, som er velkendt i den katolske 

tradition, men som jeg aldrig havde set før. 

Det forestiller den hellige gral, hvorfra solen stiger op/går ned. 

Udenom var der tegnet en cirkel, som forener gralen og solen.  

 

I den katolske tradition tror jeg, det er et symbol på 

genopstandelsen. For mig er det et symbol på de to 

modsatrettede og dog samarbejdende energier, som findes i det 

jordiske.  

Gralen som symbol på den feminine moder jord energi, den 

understøttende, hvilende energi. Hvis man fjerner foden på 

gralen, så har man også en halvmåne, og månen symboliserer 

ofte det feminine.  

Fra denne hvilende, værens energi kan den maskuline sol stige 

ud i verden fyldt med aktivitet og gøren men også med risiko for 

at fejle og snuble, indtil den igen har brug for at finde hjem til 

hvile og ly i mørket. 

Disse to energier var så omkranset af en cirkel, der forener, hvad 

jeg oplever som det vestlige Yin-Yang tegn.

  

 

igennem en dødsproces og har erkendt, at der er noget som er større end ham, så er det forholdsvist let for 

manden at føde visionen ud og holde et foredrag om det.  

Den mandlige foredragsholder tilføjede så også, at mange af de kvindelige tilhørere kunne være 

overvægtige, fordi de var gravide med deres vision, men ikke havde så let ved at føde den ud i verden. 

Heldigvis så bevæger 

menneskeheden sig mod en bedre 

integration af det maskuline og det 

feminine, i samfundet og i det 

enkelte menneske. Hvor det tidligere 

var meget opdelt med kvinden, der 

tog sig af det indenfor i hjemmet, 

børn, husholdning, indretning men 

også opdragelse og værdier, mens 

manden arbejdede, sørgede for 

indtjening og derhjemme ofte også 

var den der tog sig af det udenfor 

huset: have, cykler, biler, havegrillen 

osv., så er der nu – i hvert fald i 

Vesten – en mere og mere ligelig 

fordeling af begge køn, der arbejder 

og tager sig af hjem og børn.  

 

Det enkelte menneske bliver en mere 

og mere balanceret enhed, hvor de 

to trekanter, som jeg tidligere brugte 

til at illustrere de mandlige og 

kvindelige ur-energier, bliver sat 

sammen til en balanceret sekskantet 

stjerne. På samme måde bliver Mars- 

og Venus tegnet sat sammen med 

fælles cirkel, hvor det feminine 

rodnet bidrager med visdom fra 

universet og den maskuline stræben 

med jordisk erfaring og kraft. 

Den gamle sigemåde, at bag enhver 

succesfuld mand er der en kvinde, 

som i mine øjne let kan forstås 

diskriminerende og uden 

værdsættelse af, hvad kvinder 

bidrager med, kan nu bedre komme 

frem i sin dybere mening: bag enhver 

succesfuld, udadrettet maskulin 

energi er der en hvilende, 

værdibaseret feminin energi.    

Det er også min oplevelse, at hvis 

man gennemgår en sund modenhedsproces, så vil det maskuline og feminine til en vis grad blive mindre 

tydeligt med alderen. Ikke sådan at forstå at det forsvinder, men det vil træde i baggrunden, fordi de skarpe 
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konturer, som kan være nødvendige, når noget skal formes, ikke længere er nødvendige, så det vil være 

mindre markant og mere afbalanceret.  

Men det vil stadig være sådan, at mænd og kvinder ikke er ens, for udgangspunktet og ur-energierne vil 

stadig være forskellige.  

Opbrud i kønsrollerne 

Vi lever som sagt heldigvis i en tid, hvor der er større og større muligheder for at forene det maskuline og 

det feminine, og hvor den enkelte kan udleve sin helt egen balance uden af den grund at blive betragtet 

som værende mere eller mindre mand/kvinde.  

Men når sådanne meget gamle kønsrollemønstre er i hastigt opbrud, giver det også nogle kraftige 

udfordringer. I den private sfære har rollerne været meget mere klart defineret (men også meget mere 

begrænsende), hvilket umiddelbart har gjort det lettere at vide, hvor man har sin partner og også lettere at 

blive tiltrukket af den anden, ”modparten”.  

Nu kan det være meget sværere at finde sin rolle, leve i langvarige forhold med en partner og bevare den 

seksuelle gnist, som ofte kan være næret af, at to modsætninger mødes.  

Ofte er der også en tendens til, at når rollerne er i opbrud, så går man til det modsatte ekstrem i forsøget 

på at finde en fyldestgørende rolle. I kølvandet på 68-oprøret blev der rusket kraftigt op i kønsrollerne, og 

specielt den bløde mand er et tidstypisk billede fra den tid, hvor den feminiserede mand var en reaktion på 

generationer af firkantede, stendøde autoritetsmænd, der arbejdede, tjente pengene og kom hjem til mad, 

sutsko, avis, fjernsyn og kuede børn, hvis de da ikke tilbragte det meste af fritiden på værtshus og kom 

hjem og slog børnene og konen. Mange mænd i 68-generationen og efterfølgende havde så en hel naturlig 

trang til at bløde den rolle op og bevæge sig ind i det feminine landskab med plads til andre værdier og 

interesser.  

 

Set med nutidens øjne vil de fleste nok medgive mig i, at det ofte endte med en karikatur af en mand, som 

helt glemte sine værdier og kvaliteter i forsøget på at tilpasse sig kvinden og det feminine. 

I artiklen om bogen ”XY – hvad er en mand?” bruger forfatteren Elisabeth Badinter vendingen ”den blide 

mand” om den moderne mand, der har forsonet sig med både sine maskuline og feminine sider. Det er 

altså hverken en macho-mand eller en blød mand, men en mand som står ved sig selv og sine nuancer. 

I de seneste år har der været meget fokus på den stærke kvinde, der 

kan klare sig fremragende på uddannelser, gøre karriere, få børn – 

gerne alene om nødvendigt - og være uafhængig. Det er opstået af en 

helt naturlig trang til at bevæge sig ind i det maskuline landskab, stå 

på egne ben og leve sig selv mere ud. 

 

Igen er der dog en tendens til at gå fra den ene grøft til den anden, og 

der kommer også flere og flere historier frem om prisen ved at skulle 

være så tilsyneladende stærk og uafhængig. Ofte er man er nødt til at 

lukke af for de mere bløde og sensitive sider i forsøget på at fremstå 

perfekt på overfladen, og på samme måde som nogle mænd 

tenderede at negligere sine kvaliteter i forsøget på at integrere de 

feminine kvaliteter i sig, så tenderer nogle kvinder også at glemme 

sine kvaliteter i ønsket om at være en usårlig Superkvinde. 

 

Når Elisabeth Badinter taler om den moderne, blide mand som resultatet af årtiers bevægelse i 

manderollen, så vil der nok også opstå en mere balanceret, moderne kvinderolle, som måske kan kaldes 

den karakterfaste kvinde. En kvinde, som kan holde fast i de feminine kvaliteter, også i mere maskuline 

sammenhænge, og som hviler nok i sig selv til at tillade den sårbarhed, som kan opstå af at være åben. 
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Ligestilling i samfundet 

Det er ikke mit ønske at skrive om samfundsmæssige forhold her, men alligevel vil jeg dog komme med et 

lille pip, som jeg mener også er med til at illustrere de maskuline og feminine værdier og det svære ved 

dem begge.  

Som det nok er fremgået en del af det, som jeg har skrevet om indtil nu, så tænker jeg bl.a. på det 

maskuline, som det der stikker op og er synligt, mens det feminine er det skjulte og underliggende. I det 

meget prisværdige ønske om ligestilling i samfundsmæssige forhold synes jeg, der er en tendens til i høj 

grad at fokusere på de maskuline sider i samfundet og glemme de feminine værdier. Samtidigt er der også 

primært fokus på ligestilling på de 

maskuline områder, hvor det er 

attråværdigt, men der er en tendens til at 

glemme, at de mindre attråværdige 

områder automatisk vil følge med, hvis 

man ikke har stærk fokus på at være 

forankret i nogle feminine værdier.  

 

Det er stadig flest mænd, som har 

magtpositioner i samfundet, højeste løn, 

størst karriere og bedst økonomi. Men 

det er også stadig flest mænd, som 

overtræder straffeloven (78,5 % mænd-

21.5 % kvinder i 2010), selv om 

kvindernes andel er stigende specielt mht. færdselsovertrædelser 

(http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/15245/krim.pdf),  sidder i fængsel i 2010 (95,7 % mænd og 4,3 % 

kvinder), dør først (79 år kontra 82,9 år - https://www.statistikbanken.dk/10015), har et problematisk 

alkoholforbrug (19,4% kontra 8,4% i Danmark i 2014 ifølge www.danskernessundhed.dk), er storrygere 

(9,7%-6,2%), aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, når man har problemer (6,4%-3,4%).  

 

Jeg er klar over, at man kan tage mange forskellige statistikker frem, men min pointe er kun, at det 

maskuline på mange måder umiddelbart kan virke attraktivt, fordi det er det, som bliver set, får 

anerkendelse og belønning, men det er også det, som let kan blive slidt, ramt og udsat for kritik, og dermed 

kan være sårbart. 

Samtidigt er det også værd at huske på, at det, som umiddelbart ikke bliver set, kan have stor påvirkning og 

indflydelse på samfundsforhold. Så ligestilling handler for mig ikke om, at begge køn er fuldstændig ligeligt 

fordelt på alle statistikker, men mere om at alle har en lige mulighed for at leve et liv ud fra de værdier, 

som er deres. Dette indebærer også en forståelse af de mange forskellige værdier og nuancer, som de 

maskuline og feminine poler har og en værdsættelse af både de ydre og indre kvaliteter i disse. 

I terapi 

I terapeutiske sammenhænge kan man arbejde bevidst med de maskuline og feminine energier.  

Måske er du forvirret efter min gennemgang - og det er også forståeligt nok for det maskuline og feminine 

er jo netop ikke nogle fastlåste størrelser - så lad os vende tilbage til det, som jeg synes er det basale: begge 

køn er født af en kvinde. Begge køn skal lære, at de ikke er deres mor. Drengen/manden skal også lære, at 

han ikke er det samme køn som moderen. Han skal bevæge sig væk for at finde sit køn, adskille sig fra, 

mærke grænsen hvor han ”begynder”, og moderen ”slutter”, søge ud i tomrummet og friheden. 

Hvis man vil møde klienten med en maskulin energi, oplever jeg, at gode måder kan være ved at være 

konkret, fysisk, skabe bevægelse og adskillelse og have åbninger ud i mod det frie rum.  

http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/15245/krim.pdf
http://www.danskernessundhed.dk/
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Det maskuline vil gerne opleve, at terapeuten tilfører noget til dem udefra, og at det maskuline får noget 

håndgribeligt ud af terapien.  

 

Hvis man arbejder med kropsterapi eller massage, så kan det tit være godt at bruge relativt kontante greb, 

hvor klienten kan mærke kroppen og måske også en vis form for smerte. I hvert fald skal smerte ikke være 

noget, som man bevidst undgår i en maskulin tilgang. 

Det kan være et godt udgangspunkt at starte med det fysiske ved at have fokus på de skavanker, som 

klienten nævner, hvis klienten i det hele taget nævner nogle skavanker, for måske er det for meget at skulle 

åbne op for det, og så kan en maskulin måde være, at man bare tager fat i kroppen, og lader klienten 

mærke skavankerne gennem en fysisk oplevelse. 

 

Skæg for sig og snot for sig kan være en anden vigtig tilgang, både ved at man ”adskiller” muskler og led 

gennem at løsne og frigøre dem, eller måske gennem manipulation/kiropraktik, men også ved at man ikke 

blander for mange ting sammen, så det bliver for uoverskueligt og mystisk. Det vil typisk også være mere 

resultat- og mindre procesorienteret. 

Det kan sagtens være en god maskulin tilgang at fastholde klienten, både fysisk og psykisk, i en 

konfronterende facon, men det er også vigtigt, at der er en åbning ud i mod det frie rum, for ellers kan den 

maskuline energi let føler sig hjælpeløst fanget, specielt hvis det er i mere indadrettede følelser, hvor 

oplevelsen, af at blive lukket inde i livmoderen og en for moderlig energi, kan opleves som livstruende 

kastration. En måde at gøre det på er ved at konfrontere nogle følelser og så give klienten plads til enten at 

reagere fysisk på det, eller ved at terapeuten bevæger sig andre steder hen på kroppen og skaber flow der, 

mens klienten uden indblanding kan forholde sig til og fordøje de ting, som er blevet konfronteret. 

Det vil typisk være lettere for den maskuline energi at udtrykke vrede, som skaber en udadrettet energi, 

som kan føde noget nyt og adskillelse klienten fra det, som virker begrænsende. 

Maskuline emner vil som udgangspunkt typisk være arbejde, sport, humor, eventyr, rejser og også visioner, 

men mest visioner som er forbundet med klientens ambitioner, ikke så meget visioner for menneskeheden. 

For piger/kvinder er det basale i mine øjne, at de også skal lære, at de ikke er deres mor, men de kan tage 

udgangspunkt i, at de er det samme køn som deres mor. De kan være med det samme køn ved at blive med 

moderen, være tæt, søge indad, mærke helheden sammen med deres mor og finde ro i det. 

Hvis man vil møde klienten med en feminin energi, tænker jeg derfor, at gode måder kan være at have 

fokus på helhed, forståelse, åbenhed for flere lag og nuancer og at samle op på det, som der bliver åbnet 

op for. Ting som giver næring til klienten er vigtige, og det vil ofte være ved, at terapeuten vækker noget i 

klienten. 

Hvis man arbejder med kropsterapi og/eller massage, kan det være gennem at bruge greb, som samler 

klienten, skaber ro og hjælper dem til at føle sig hele igen, som person men også hel med universet.  

Hvis det bliver for hårdt og med for meget fokus på at ville adskille tingene, så kan det let føles meningsløst 

for den feminine energi.  

Et godt udgangspunkt kan være at ville skabe kontakt og ro gennem hænderne, og/eller gennem samtale 

om hvordan personen har det, og hvad der sker i vedkommendes liv.  

Hvor det i den maskuline tilgang kan være en konfronterende tilgang, som presser mod en fødsel, så er det 

i den feminine tilgang mere i retning af at skabe et rum, hvor noget kan opstå. Følelsen af at være i et rum 

sammen er i mine øjne en vigtig feminin måde, hvor den maskuline mere er, at klienten undervejs kan ”gå i 

enerum”.  

Tætheden i den terapeutiske proces er meget lettere i den feminine energi, hvor det til gengæld kan være 

sværere at skulle stå på egne ben. Derfor er det vigtigt at få samlet godt op på de processer, som er sat i 
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gang, men det kan også være en udfordring rent konkret at få afsluttet sessionen og få sendt klienten ud af 

døren. 

Det vil typisk være lettere for den feminine energi at udtrykke sorg, som skaber en kontakt indad og lader 

ens spændinger og synspunkter dø, så klienten kan åbne op for at komme nær med andre mennesker uden 

at der er noget, som står i vejen. 

Feminine samtaleemner kan typisk være om familie, børn, relationer, sammenhørighed med omgivelserne, 

følelser og spiritualitet. 

Det er vigtigt endnu en gang at slå fast, at mænd ikke nødvendigvis skal mødes med en maskulin energi og 

kvinder ikke nødvendigvis med en feminin energi. Begge køn er jo en blanding af både det maskuline og det 

feminine, så derfor vil det altid være en blanding af begge dele, som det er godt at møde klienten med 

afhængigt af dennes ståsted. I situationer, hvor klienten føler sig presset, af sin livssituation eller af noget 

som opstår undervejs i behandlingen, så er det dog min erfaring af vores ur-instinkter træder tydeligere 

frem, og at det derfor i disse situationer kan være godt at være opmærksom på at møde klienten på en 

henholdsvis mere maskulin og feminin facon. 

Forældre, det maskuline og feminine 

Som ur-energi vil moderen være den feminine energi og faderen den maskuline energi. Ved undfangelsen 

er det mandens sædcelle, der trænger ind i kvindens æg, den maskuline energi der er givende og bryder 

igennem og den feminine energi, som er modtagende og åbner op.  

Det er moderen, som bærer fosteret, lader det vokse i sig og venter med at føde det ud i verden, til det er 

parat, og derfra giver moderen barnet næring.  

Som ur-energi tænker jeg altså, at moderens feminine og faderens maskuline energier træder klart frem.  

 

Men efterfølgende vil energierne ikke være skarpt opdelt. Som jeg har skrevet om flere gange, så 

indeholder begge køn både de maskuline og feminine energier, og samtidigt så bliver det enkelte menneske 

mere sammensat og afbalanceret, så derfor kan mange af de maskuline inspirationer og påvirkninger, som 

vi får, komme fra moderen og kvinder, og omvendte mange af de feminine 

energier komme fra faderen og mænd.  

Det er derfor vigtigt i terapi, at man ikke kun ser de feminine og maskuline 

tendenser hos klienten som stammende fra moderen eller faderen men 

fra dem begge to (og fra andre mænd og kvinder, som har haft centrale 

roller i opvæksten), men samtidigt vil jeg dog også pointere, at det er 

vigtigt at huske på, at ur-instinkterne stadig vil være bundet op på kønnet. 

Hvis f.eks. en klient har haft en opvækst, hvor moderen har talt med 

klienten om, hvor dårlig en person faderen er, så vil klienten meget let 

komme til at tage afstand fra nogle grundlæggende maskuline værdier, 

også selvom moderen repræsenterer nogle gode maskuline energier. 

Måske kan klienten have god kontakt til det maskuline på overfladen, men 

nedenunder vil det være svært at identificere sig med de maskuline 

værdier, når den første maskuline identifikation, faderen, bliver sat i et 

dårligt lys. 

Det samme gælder naturligvis omvendt, hvis faderen omtaler moderen nedsættende, så kan det være 

svært for klienten på et dybere plan at komme overens med det feminine i sig selv.  

Men den negative påvirkning kan også ske på et mere subtilt plan. I parrelationer kan man let komme til, 

bevidst eller ubevidst, at leve ens egen utilfredshed med partneren ud imellem sidebenene i forhold til ens 
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børn. Men den utilfredshed med partneren, som barnet let kan komme til at sanse, risikerer ikke kun at 

skabe et dårligt forhold til den anden forælder men også et dårligt forhold til dennes ur-energi. Altså hvis 

f.eks. manden er utilfreds med sin kone og derfor mere eller mindre ubevidst udtrykker en irritation med 

nogle af de ting, som hun har gjort eller står for, så vil barnet kunne blive usikker på sin relation til sin mor 

men også usikker på sin egen feminine pol. Mange år senere kan barnet, som nu måske er blevet voksen, 

opleve at have en god relation til sin moder men samtidigt have svært ved at identificere sig med og hvile i 

sine feminine kvaliteter.  

Så med mine øjne er det meget vigtigt at se nuanceret på forældrenes indflydelse på de maskuline og 

feminine påvirkninger men også at huske på, at der er nogle helt basale tendenser, som er bundet op på 

kønnene, uanset hvordan forældrene er sammensat.  

Den feminine og maskuline tilgang 

Det er min generelle oplevelse, at den mere feminine tilgang til terapi og behandling vil være mere 

forebyggende, hvor man vækker klientens evne til at tage sig af sig selv og lytte til en større visdom, som er 

udover en selv. Effekten af terapien kan derfor være sværere at mærke end med en maskulin tilgang, fordi 

der ikke nødvendigvis sker så meget i det ydre undervejs i terapien og bagefter. Det opleves mere som en 

harmoni, hvor noget har fundet sin plads, og det skaber åbninger, som kan gøre, at klienten er mere 

opmærksom på og bliver tiltrukket af tiltag, som er gode for vedkommende. 

Ulempen ved den feminine tilgang kan så være, at man ikke når ind til klienten og problematikken, og 

derfor ikke får nogen virkning, hverken på kort sigt eller som forebyggelse. 

 

Den mere maskuline tilgang vil være mere indgribende, hvor man tilfører noget til klienten eller tager noget 

dårligt væk. Her kan det umiddelbart lettere mærkes, at der sker noget. ”Du har reddet mit liv”, kan være 

en typisk kommentar efterfølgende, hvis klienten har fået en stor lettelse, og det fortæller om en styrke 

ved den maskuline tilgang men også om en mulig svaghed: at klienten skal reddes og ikke lærer at tage vare 

på sit eget liv, før det er for sent, og vedkommende hænger ud over kanten, hvorefter klienten bliver 

reddet af terapeuten. Efterfølgende kan klienten så bare forsætte sit vanlige liv og hurtigt komme ud over 

kanten igen, fordi terapien bare er noget, som er sket på vedkommende, og ikke er noget som de har 

integreret og har lært af indefra. 

Den maskuline terapi kan altså lettere skabe overskrifter både som mirakler men også som skandaler, hvis 

indgrebene er fejlet. ”Du har reddet mit liv” kan hurtigt blive til ” Du har ødelagt mit liv”, fordi klienten ikke 

er nok med i processen og føler sig kørt over. 

I den maskuline tilgang føler man, at terapeuten vil noget med én, både i den positive forstand at 

vedkommende ser én og tror på én og ”vil spille fodbold med én”, men også i den negative forstand at 

terapeuten hele tiden vil have én et andet sted hen og har en agenda med én. 

I den feminine tilgang vil terapeuten ikke noget med én, så man kan bare falde ind i sig selv og være, men 

man kan også få følelsen af, at der ikke er nogen at spille bold med, så der ikke kommer nogen input 

tilbage. 

Overgreb 

Der, hvor den maskuline og feminine energi har deres styrker, er også der, hvor de lettere kan begå 

overgreb.  

Man kan også tage udgangspunkt i, hvor det er de forskellige køn ”buler ud”. Her tænker jeg ikke på, hvor 

der er tendens til at blive kraftige, men at kvinder ”buler ud” ved barmen, mens manden ”buler ud” ved 

testiklerne.  
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Kvinder har et ydre hjerte, en barmhjertighed, som gør dem i stand til med moderjord energi at hjælpe 

babyen i overgangen fra himmel til jord. Babyen bliver holdt tæt og får modermælk. Moderen skaber en 

lille verden, som skal være udgangspunkt for den senere færden ud i den store verden. Hun er opmærksom 

på barnets følelser og behov, reagerer på dem og forsøger at opfylde dem.  

 

Deri ligger den feminine styrke men også dens mulighed for at lave overgreb i større eller mindre forstand: 

den kan kvæle klienten og manipulere med vedkommendes følelser, den kan lukke vedkommende inde i en 

for lille verden, fordi den ikke har tillid til, at klienten kan stå på egne ben ude i den store verden, omvendt 

kan den også møde klienten med al for mange verdensfjerne energier, som er alt for langt fra det konkrete, 

som klienten kom med. 

Mænd har ydre nyrer, en viljeenergi og individualitet, som gør dem i stand til at hjælpe barnet i overgangen 

fra symbiosen med moderen til at stå på egne ben som individ. Faderen hjælper med at vise barnet, 

specielt fra 2-3 års alderen, at der er en verden udenfor den moderlige favn, en verden hvor der er en risiko 

for at slå sig, men hvor risikoen for at lide afsavn er endnu større ved ikke at tage disse skridt. Der skal 

derfor en vis bestemthed til, når den maskuline energi insisterer på, at støttehjulene på cyklen skal tages af, 

og kosteskaftet, som faderen holder barnet på cyklen oppe med, skal slippes. 

 

Risikoen for overgreb er så, at den maskuline energi bliver så smertefuld, at den bliver destruktiv, at 

klienten bliver hårdhudet og overlever for at leve op til og få faderlig anerkendelse, at terapeuten bryder 

igennem og vil forcere processen, at det kun er resultater, der tæller uanset, hvad der sker undervejs, og 

hvordan det påvirker på længere sigt, og at klienten bliver forladt efterfølgende uden at blive samlet op. 

Man kan sige, at begge typer overgreb handler om ikke at blive mødt eller at blive ”mødt for meget”, men 

det maskuline har tendens til at køre klienten over fysisk og ikke møde det følelsesmæssige, mens det 

feminine har tendens til at oversvømme klienten følelsesmæssigt og ikke møde det umiddelbare og 

konkrete. 

Omvendte 

Det, som buler ud, er det mere maskuline, og i hverdagen har kvinder også tendens til at være mere 

udadgående i deres hjerteenergi på godt og mindre godt. Kvinder går f.eks. mere til lægen og andre 

sundhedsmæssige tiltag for at tage sig af helbredsmæssige problemer, hvilket nok er en af grundene til, at 

kvinder lever længere. Mænd har sværere ved at reagere på deres helbredsmæssige problemer og tage sig 

af sig selv, nok også som en angst for at erkende deres egen dødelighed.  

 

Til gengæld kan man også argumentere for, at den feminine hjerteenergi kan rode alt for meget rundt i 

såret og glemme at give det ro i dens iver efter at vise omsorg, så den maskuline passivitet på 

sundhedsområdet med at se tiden an kan absolut også have sine fordele. Vi kan altid finde nye ting, som 

ikke er perfekte og f.eks. rode rundt i vores barndom hele livet, og denne feminine tendens til at 

”terapeutisere” kan blive for kraftig. 

Mænd har altså ydre nyre, og det viser sig blandt andet som en udadrettet energi i form af at ville skabe 

børn, hvor man ellers traditionelt anser børn for at være et kvindeligt område. Det, at kunne sprede sin 

energi, reproducere og se sig selv afspejlet i en ydre form, hvad enten det er børn, idéer, meninger, 

produkter eller andet, er i mine øjne meget en maskulin energi. 

I det hele taget så er der indbyggede kræfter i livet, som forsøger at balancere det maskuline og feminine, 

og det er også pudsigt, at kvinderne har det ydre hjerte, når hjerte energien i Traditionel Kinesisk Medicin 

er det mest Yang organ, samtidigt med at nyre energien er det mest Yin organ, og mænd jo netop har ydre 

nyre.  
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Teleskopet og mikroskopet 

Til et foredrag med den amerikanske 

læge David Perlmutter, som har 

skrevet en del bøger om 

sammenhængen mellem vores 

mikroflora i tarmene og vores helbred 

og specielt vores hjerner, fortalte han 

en historie om et amerikansk ægtepar. 

Desværre fik jeg ikke skrevet nærmere 

fakta ned, og jeg kan ikke finde 

nærmere oplysninger om historien, 

men den var så karakteristisk og 

illustrativ for det, som jeg har 

beskrevet om det maskuline og 

feminine, så jeg vælger at fortælle om 

den, selvom jeg ikke husker de præcise 

detaljer. 

Både manden og kvinden i det omtalte 

ægtepar var forskere, men hvor 

manden studerede verdensrummet 

gennem sit teleskop, så studerede 

kvinden tarmens mikroflora gennem 

sit mikroskop. Manden søgte altså 

udad i verdensrummet og det ukendte, 

hvor kvinden søgte indad i vores krop 

og næringsveje.  

De fleste vil nok tænke på 

verdensrummet som det univers med 

mest at udforske men meget tyder på, 

at der er flere bakterier i vores tarme, 

end der er himmellegemer i 

verdensrummet… 

Som David Perlmutter sagde det, så 

kunne han godt tænke sig at have 

været en flue på væggen hos det 

ægtepar for at høre, hvad de talte om 

ved morgenbordet… 

På andre områder kan jeg også nævne andre pudsigheder: er struktur og orden maskulint eller feminint? 

Tja. Tit bliver det tillagt det feminine, men det er jeg ikke sikker på, at man er enige i det i militæret eller i 

en karateklub. For mig er orden og struktur som udgangspunkt maskulint, men det handler i høj grad også 

om, hvor det er; på arbejdspladser og i sportsklubber er det mere mænd, der søger orden, mens i hjemmet 

er det mere kvinder.  

Så det maskuline og feminine er ikke noget stationært, men energibevægelser: det maskuline søger fra det 

konkrete, jordiske, strukturerede med en målrettethed ud i mod universet. I universet er der en orden, 

men det er en orden, som på mange måder er udover vores forstand. Noget i os må dø for at kunne sanse 

den. 

Det feminine søger fra det altomfattende, grænseløse for at 

glide ned i de jordiske former. I vores kødelige verden er hele 

universets liv, men det kan let føles meget begrænset. Noget i 

os må fødes, for at vi kan fornemme den i hverdagen.  

Ægteskab 

Igennem vores liv skal vi lære at forene det, som er blevet delt 

op i de to energier, maskulin og feminin. Tydeligt viser det sig i 

ægteskabet, hvor vores ur-energier kommer op til overfladen. 

 

De fleste kvinder vil reagere i en svær situation i parforholdet 

med at ville ønske nærhed, forståelse og forening, og derefter 

kan man gå hver til sit. ”Hvorfor kan han ikke bare lige snakke 

om det?”, er en typisk kommentar fra den kvindelige halvdel. 

For kvinder er jo vant til at finde sig selv ved at gå tæt på. 

Men det vil svare til, at ægteparret løber en tur, og efter 5 km. 

er kvinden træt og har brug for at stoppe, men manden synes, 

det er helt fint, at kvinden stopper, men de skal ”bare lige” 

løbe 5 km. til inden de stopper… 

De fleste mænd har så behovet for at gå ud i skuret og hamre 

lidt løs, adskille sig og mærke sig selv uden indflydelse fra 

kvinden, og så kan de bagefter mødes med kvinden og komme 

tæt på. ”Hvorfor kan hun ikke bare lade mig være i fred?”, er 

den typiske mandekommentar. For mænd er vant til at finde 

sig selv ved at gå væk og være fysiske. 

Men det vil svare til, at manden gerne vil se Danmark spille 

VM finale i fodbold, og det er også helt okay for kvinden, men 

han kan jo bare optage den på video og se den i morgen, for 

lige nu har de jo det så hyggeligt… 

Så vi har en indbygget tendens til at blive tiltrukket af vores 

modsætninger, fordi vi sanser den helhed, vi kommer fra, og 

derfor også kan sanse, at der er noget, som vi savner. Hele 

denne tiltrækning af det modsatte er det, som er brændstoffet 

bag vores søgen mod en anden, og det er så også det, som er 

årsagen til, at vi efterfølgende har alle udfordringerne i 

parforholdet, fordi den anden ikke er som en selv. Et eller 

andet sted i universet må der sidde nogen/noget med et stort 

smil på læben over dette evige menneskelige dilemma, som vi 
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skal gennemleve... :-) 

Vores ur-reaktioner viser sig ofte også ved 

skilsmisse, hvor en typisk kommentar fra 

kvinden kan være ”hvorfor tænker han ikke på 

børnene”, og ”hvorfor investerer han ikke i 

vores forhold”. Der kan også være en tendens 

til, at kvinden ”kidnapper” evt. børn og tager 

dem med i skyttegraven mod manden.   

En typisk kommentar fra manden kan være 

”Hun har ikke forstand på økonomi”, og 

”hvorfor lader hun mig ikke være, som jeg 

er?” Tendensen kan så være, at manden 

sætter sig på de materielle goder, og glemmer 

at hans karriere også er skabt, fordi kvinden 

har skabt grundlaget for den. 

 

Som tidligere nævnt så lever vi heldigvis i en tid, hvor det enkelte menneske har større muligheder for at 

balancere og udvikle det maskuline og feminine i sig selv, hvilket så også gør, at vores roller i parforholdet 

er mindre faste og mere levende. Det gør så nok også, at der er større muligheder for at gå galt af 

hinanden, eller måske at det er lettere at få synliggjort problematikkerne.  

 

Når Frank Sinatra stod i baren og sang: ”One for my baby and another one for the road”, eller når store dele 

af Bruce Springsteens sangskatte handler om dilemmaet mellem dobbeltsengen og landevejen, så 

symboliserer de den evige maskuline splittelse mellem intimitet og intimidering, flugt og frihed. (Begge er i 

øvrigt amerikanske kunstnere, og USA er netop et udtryk for en maskulin energi, da landet mestendels 

består af efterkommere af mennesker, som i tidernes morgen har søgt lykken og friheden i en ukendt 

verdensdel). 

På samme måde kan der trækkes paralleller til Sanne Salomonsen, som synger ”Misbrugt og forladt” om 

det feminine dilemma mellem hengivenhed og forladthed, følsomhed og forførelse.  

Heldigvis så lever vi også i en tid, hvor det er blevet mere og mere accepteret, at to mennesker af samme 

køn kan leve sammen i parforhold. Jeg tænker, at der stadig vil være den samme tendens til at tiltrækkes af 

en person, som indeholder ens egne modsætninger, men måske vil der ikke være så stor forskel i parternes 

ur-energi? Naturligvis kan der også være forskelle i ur-energierne, så måske vil der stadig være mange par 

hvor disse også er forskellige, men det kan meget vel være, at der kommer nogle andre dynamikker i disse 

parrelationer, som så også kan have nogle andre dilemmaer i sig. 

Hjernehalvdele 

Mine betragtninger om det maskuline og feminine er primært baseret på observationer, men jeg kan også 

finde klare paralleller ang. disse energier i forskning om hjernehalvdelene. 

Den højre hjernehalvdel, som styrer venstre side af kroppen, har kendetegn som nysgerrig, kunstnerisk, 

fantasifuld, rytmisk/musikalsk, visuel, kreativ og intuitiv. Den videresender informationer (vha. 

noradrenalin), bruger følelser og er helhedsorienteret. Den er baseret på fantasi, symboler og billeder, 

filosofi og religion. Den fungerer ved at kunne “fange det", f.eks. meningen, bygger på tro, er taknemmelig 

og opfatter rum. Den kender tings funktion, kan forestille sig muligheder, er impulsiv og tager chancer. Den 

er fokuseret på nutid og fremtid,  
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Den venstre hjernehalvdel, som styrer højre side af kroppen, er kendetegnet ved at være mundtlig, 

analytisk, logisk, god til sprog, forskning, matematik, struktureret og rationel. Den bearbejder informationer 

(vha. dopamin) er detaljeorienteret, styret af fakta, fokuseret på nutid og fortid. Kan forstå, bygger på 

viden, anerkender, opfatter orden/mønstre, kender tings navn, er realitets baseret, laver strategier, er 

praktisk og sikker. 

Den venstre hjernehalvdel, som styrer højre side af kroppen, forbindes ofte med det maskuline, og mange 

af karakteristikaene stemmer i mine øjne også overens med de maskuline karakteristika. Det er også højre 

hånd, som man giver hånd og præsenterer sig med i den ydre verden. 

Den højre hjernehalvdel, som styrer venstre side af kroppen, forbindes med den feminine side, og mange af 

de karakteristika, som er kendetegnende for højre hjernehalvdel, er i min oplevelse også karakteristiske for 

det feminine.  

Der er et fantastisk foredrag på TED, hvor den amerikanske hjerneforsker Jill Boyle Taylor fortæller om den 

personlige indsigt, hun fik, da hun fik en hjerneblødning i venstre hjernehalvdel, og derfor måtte give slip på 

sin rationelle tilgang til livet og i stedet oplevede verden igennem den intuitive, højre hjernehalvdel. Udover 

at være en fantastisk historie, om hvordan vores hjernehalvdele fungerer, så er det for mig også en historie 

om det feminine og maskuline, og hvordan vi kan få en bedre integration af disse. 

Samling 

Det maskuline og feminine er en del af den duale virkelighed, som vi lever i som mennesker på jorden. 

Indånding-udånding, højre-venstre, foran-bagved, rigtigt-forkert, sandt-falsk, oppe-nede, at gå på to ben, 

yin-yang, maskulin-feminin. 

I mange religiøse og filosofiske systemer er 

der en tro på, at vi udspringer fra et 

enhedsplan, som man kan kalde Gud, Dao 

eller andet, og at vi bliver født ud i en todelt 

verden. Vi kan som mennesker derfor have 

en naturlig længsel efter at komme tilbage til 

den oprindelige enhed, både i form af at 

blive genforenet med Gud, Dao eller hvilken 

benævnelse man ellers bruger, men også i 

form af at genforenes med det modsatte 

køn, eller hvis man er homoseksuel at 

genforenes med en oprindelig 

kærlighedskilde, som dengang vi lå i 

livmoderen.  

Jeg tænker dog også, at vi som mennesker skal kunne rumme både at bære den oprindelige enhed i os, og 

samtidigt være en del af den duale verden ved at stå ved vores køn og vores personlighed. En samling af 

det opdelte sker derfor ikke ved at ville gå tilbage eller ved at ville udviske os selv, men ved at ville gå 

fremad igennem os selv og på den måde forsøge at komme ud over vores begrænsninger. 

Det maskuline og feminine er derfor ikke stationære størrelser. For det første så er det maskuline og 

feminine i sig selv ikke stationært, men er et udtryk for bevægelser. Som tidligere skrevet så oplever jeg det 

feminine som en bevægelse fra himmelrummet, det alt omfattende, grænseløse, enhedsopfattende ned i 

mod jorden og det fysiske, detaljerede og nære, mens det maskuline er en bevægelse fra det enkle, 

individuelle, konkrete og kraftfulde ud mod det spredende, uendelige og store. 

 

For det andet så vil det maskuline og feminine også afhænge af, hvor man er henne på sin livsrejse og 

https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight
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modningsproces. Der er og skal være forskel på den måde, man oplever de to poler på, når man er 13 år og 

83 år. 

 

For det tredje så vil jeg også mene, at de maskuline og feminine bevægelser afhænger af, hvor 

menneskeheden og måske også universet er henne i sin udvikling. Der er overordnet set en stor forskel på 

den måde, som energierne kan vise sig på nu, og den måde som det var muligt for f.eks. 100 år siden. 

 

Jeg tænker, at menneskeheden og det individuelle menneske gennemgår nogle processer, som har mange 

lighedspunkter. Vi kommer fra en harmonisk enhed og bliver født ud i en todelt verden. I starten vil der 

være forholdsvis harmonisk og kontakt med den oprindelige enhed. Derefter kommer der et naturligt 

behov for at afsøge polerne og mærke ekstremerne, hvilket også indebærer at tage afstand til den anden 

pol. Men fordi vi har helheden i os, vil der på et tidspunkt være en naturlig oplevelse af, at noget mangler, 

og derfor vil vi søge mod at integrere den anden pol igen.  

Det kan ske frivilligt, ved at vi opsøger og finder den manglende del i naturen, mennesker, kunst og andre 

dele af livet, og det leder os til at finde den i os selv, men det kan også ske ufrivilligt, ved at livet byder os 

situationer, som mere eller mindre tvinger os til at få kontakt med den anden pol. Den hårdtarbejdende 

bliver syg eller stresset, personen der isolerer sig møder situationer, som påtvinger hjælp fra andre, den 

følelseskolde må tage sig af en dødende mor, den alt for sensitive må lære at samle sig og agere i verden. 

 

Det er naturligt for os mennesker at bevæge os væk fra det, som vi kom fra og lige så naturligt senere at 

bevæge os hen mod noget, som minder om det. Hvor mange mennesker har ikke prøvet at tage afstand fra 

deres forældre, ville indrette deres liv på en helt anden måde, have andre værdier osv. for så på et 

tidspunkt at opdage, at de lever på en måde og i nogle omgivelser, som på mange måder minder om der, 

hvor de kom fra? Naturligvis er der en forskel, men den spiralformede bevægelse, som jeg synes 

kendetegner livet, gør, at vi vokser ved runde opadstigende bevægelser, hvor vi bygger ovenpå det, som vi 

kom fra, ikke ved primært lineær bevægelser væk fra det.  

Så det maskuline og feminine er ikke stationære punkter men bevægelser i livet. Ved at holde fast i hvad vi 

oplever som sandt lige nu, mens vi er åbne og lader os overraske over, hvad bevægelserne kan bibringe os, 

kan vi vokse hen mod enheden igen. 

   

Et målrettet, kraftfuld slag i en boksesæk, en befriende latter, en skøn gang sex, en fandenivoldsk 

handlingskraft på trods af alle forbehold, kan vække vores naturlige instinkt til at rejse os, kaste os ind i livet 

og gå ud i verden med kraft og mod til at spire med det, som er os kært, og som vi brænder for. 

 

En dag uden krav, en stille pause hvor vi intet skal gøre, timer hvor vi smelter ind i en andens hud, en given 

efter for det som er, kan fylde os med en dybere mening, hvor vi falder ned i livets væren, som ikke kan 

beskrives med ord, men kun kan opleves indefra. 

 

Det er ved at danse med og i de to energier, at vi kan være i livets rytme, hvor polerne smelter sammen, og 

sød musik opstår.  

Afrunding 

Det er ikke min intention, at en undersøgelse af det maskuline og det feminine skal ende i fastlåste 

meninger om, hvad en rigtig mand eller en rigtig kvinde er, eller i rigide termer for hvad der er maskulint og 

feminint. Det skal derimod være en inspiration til at komme i dybere kontakt med livets grundessens, og 

denne vil aldrig være noget, som man kan læse sig til, men noget som man kan vokse med gennem sit liv og 

- hvis man arbejder som terapeut - i mødet med de mennesker, som man forsøger at hjælpe til at balancere 

bedst muligt gennem livet. 
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Så når fingeren peger på månen, skal man ikke se på fingeren men på månen, og hvis man arbejder med de 

maskuline og feminine poler, skal man ikke hænge fast i dem, men rette opmærksomheden mod det, som 

de åbner op til.  

 

 

Kilde: Artikel: ”Mandens mørke kontinent”, Berlingske Tidende 2. januar 1995 

 

 

 

 


