
ARBEJDSARK 
Modul 8: Et helt menneske 

Kære Cirkel,  

Velkommen til modul 8, hvor jeg vil invitere dig til at reflektere lidt over, 
hvad det vil sige - for dig - at være et helt menneske.  

I modulet her vil jeg gå ind i to af de helt store perspektiver i livet, nemlig 
det maskuline og det feminine - to perspektiver som på hver sin måde kan 
gøre en verden til forskel, hvis man vel at mærke lærer at drage nytte af 
fordelene ved hvert af disse perspektiver. 

Jeg vil vove at påstå, at jo flere perspektiver man har til sin rådighed og 
kan benytte sig af, jo lettere tilgang får man også til det liv, man ønsker.  

Derfor vil jeg bede dig udforske din maskuline og feminine side som to 
forskellige perspektiver man han have i livet og se, hvordan du kan bruge 
disse perspektiver bedst muligt 

Hvad vil det sige at være maskulin?  Hvad vil det sige at være feminin? 
Hvordan er de respektive sider af dig?  Har du adgang til begge 

perspektiver?  Og hvad kan du bruge dem til? 

__________________________________________________________ 

1. Hvad frygter mænd? Hvad frygter kvinder? Hvad frygter du? 

Man siger, at mænds største frygt er at miste sin frihed og at kvinders 
største frygt er ikke at blive elsket. Om det er entydigt rigtigt eller forkert 
kan diskuteres, for vi er jo forskellige. Ikke desto mindre kan du komme 
tættere på at identificere din frygt og dine perspektiver, ved at besvare 
følgende spørgsmål: 



 

__________________________________________________________ 

2. Hvordan bruger du dig selv? 

Vi bruger vores feminine og maskuline sider til mange forskellige ting og i 
mange forskellige situationer. En af de klassiske og mest genkendelige 
måder at anvende dem på, er som forsvar. Á la:  

"Jeg bruger min maskuline styrke til at skjule, at jeg bliver ked af det, 
selvom jeg har lyst til åbne mig og være ærlig"  

eller  

"Jeg skjuler mig i min feminitet i frygt for at få ansvaret i en arbejdsopgave. 
Jeg lader som om, jeg er forvirret og ikke har så godt styr på tingene" 

__________________________________________________________ 

Hvad er din største frygt som mand? / Kvinde? 

Hvilken af de to sider, maskulin eller feminin, er mest udviklet hos dig? 

Hvor er du mest tryg, i det maskuline eller feminine rum inden i dig? 

Hvordan bruger du din feminine / maskuline side?



3. Hvordan kan du læne dig mere ind i din maskulinitet / femininitet? 
Hvordan kan du blive et mere helt menneske?  

Her er et par eksempler på, hvordan du man kan læne sig mere ind i sine 
maskuline sider: 

• Lade være med at samtale for at være høflig. 
• Gå og være alene, når man ikke har lyst til selskab.  

Og her er et par eksempler på, hvordan man kan læne sig mere ind i sine 
feminine sider: 

• Grine mere og fjolle. 
• Lade være at skulle have svar på alting. 
• Nyde livet lidt mere og bruge tid ’ligegyldige’ ting, som at ordne 

hår, shoppe, lytte til musik.  

__________________________________________________________ 

Hvordan kan du læne dig mere ind i dine maskuline sider? 
Hvordan kan du læne dig mere ind i dine feminine sider? 

Hvilke sider kunne du med fordel anvende mere? 

Hvad vil det give mig at udvikle min maskuline/feminine sider?  
F.eks. frihed, styrke, glæde, ro, balance. 

Hvorfor gør du det ikke allerede – hvad er du bange for?  
F.eks. at jeg ikke vil blive taget alvorligt, at jeg vil føle mig latterlig...  



4. Find balancen! 

Svar på nedenstående spørgsmål:  

Hvordan vil det ændre dit liv at finde balancen mellem det maskuline 
og feminine? 

Eksempler: I mit parforhold vil jeg kunne åbne mig og være mere rolig 
eller mere levende / i forhold til mine børn vil de kunne mærke, at jeg 
falder til ro i mig selv og bliver den mor/far, de har brug for / i forhold 
til mig selv er der en hel uopdaget verden som kvinde/mand, som jeg 
hidtil har ignoreret. 

Hvornår er det (og var det sidst) en styrke for mig, at hvile i min 
maskulinitet / femininitet?  

Eksempler. Feminin: jeg slappede af på vores ferie sammen og lod 
ham tage alle beslutningerne. Maskulin: Jeg tog styringen og 
kontrollen over situationen henne på  kontoret og det føltes godt.  

Hvem er mine maskuline hhv. feminine rollemodeller / forbilleder? 

Hvordan vil det berige mit kærlighedsliv, nuværende eller kommende, 
at jeg finder styrke i mine maskuline og feminine kvaliteter og finder 
balancen?  

Hvordan kan jeg specifikt træne mine feminine og maskuline sider og 
hvilken side skal jeg fokusere mest på?  

Hvordan kan jeg integrere min træning i min dagligdag? Skal jeg lave 
et ’ritual’ og i så fald hvilket?  

Hvad er min allerstørste frygt ved at udleve mine kvaliteter som 
feminin eller maskulin kerne?  

Hvordan kan jeg vende min frygt til styrke og livsglæde?  
Der er en grund til at vi har givet eksempler på nogle af spørgsmålene 
og ikke på andre. Når vi ikke har givet eksempler er det for at holde 
dig så ’åben’ som muligt i forhold til vores input. Det vil sige, vi har 
forsøgt ikke at ’farve’ dine svar. 



Endnu engang, tag din frygt i hånden.  
Denne gang den mere ’finmaskede’ frygt.  

Danske kvinder er nogle af de mest maskuliniserede i verden, og lige så 
stor en styrke det er for både mændene og kvinderne herhjemme, at 
kvinderne er så stærke, lige så  stort et problem er det samtidig. 

I ved, bedre end så mange andre, at frygt er hovedsynderen bag en stor 
andel af udfordringerne omkring det at være en stærk kvinde og hvad det 
gør ved polariteten, skilsmissestatistikkerne og singlekulturen i Danmark.  

Derfor har jeg valgt at fokusere ind på mænd og kvinders frygt i modul 8, 
så du kan zoome yderligere ind på, hvad der i virkeligheden afholder dig 
fra at leve det liv, du drømmer om, som frie maskuline og frie feminine 
kerner.  

Når vi tager vores frygt i hånden og giver den opmærksomhed bliver den 
til vores ven og veninde. 

Kærlig hilsen 


