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TAK TIL

Jeg har været heldig, idet jeg har været i kontakt med mange
fantastiske mennesker. De vigtigste har været de kvinder, som
optræder i bogen.Deervirkeligemennesker,menkan, bortset fra
Maria, ikke genkendes. I har inspireret mig utrolig meget, og
uden jer var verden blevet en bog om kærlighed mindre.
Min mor, som på tragisk vis er en del af bogen, er ikke en del

af denne verden, men måske en del af en anden verden. Uden
hende, var jeg også endt som en af alle de andre der ikke tør. Det
er din skyld, at jeg har haft modet til at bryde ud af rammerne og
gå på tværs, og det er jeg dig evigt taknemmelig for.
Det er svært at takke Maria for at være min nuværende kone,

og det nok ikke vil give nogen mening. Men jeg vil sige, at den
kærlighed jeg føler er overjordisk.
Bogen fiken fantastiskkorrekturoverhalingafKatharina, som

sad i mange uger og gennemgik hele teksten med metodisk
akkuratesse, det var, i al sin enkelhed, prikken over i´ et.

Læs mere på: www.find-kærlighed.dk





Asger Trier Engberg

Kærlighedens dagbog





Introduktion
Det har været en uendelig lang rejse ned af floden, der fører til

kærlighed. På vejen har jeg mødt vismænd, korruption,
uendelighed og ægte følelser. Det er ikke nemt at bruge andre
menneskers erfaringer. Men måske, når erfaringerne er
gennemgået med tættekam for gentagelser, bygger på uendelige
tårne af indsigtsfuld viden, viser imod stjernerne, så kan det
alligevel sige noget.
Nårdu starter denne rejsemedmig, så vil den, hvis dunårned

af floden uden at stå af, ændre dit liv. Det er muligt, at det kun er
små ændringer, men de vil være der, og jeg vil bede dig kære
læser, om at forholde dig til det. Vil du virkelig det? Kaste lidt af
dagligdagensstøvafdig,og fyldedit livopmedenomgangafden
værste,mestpladderromantiske ideologi?Erduparat til atændre
dit liv, således at kærligheden fylder bare lidt mere? Er du parat
til at stille spørgsmålstegn til validiteten af den simple tilværelse,
dumåske lever? Hvis du er det, så læs videre, ellers er det måske
bedre at tænde for fjernesynet igen, ogklikkedig indpådet sidste
nye reality show, hvor andre lever, og du ikke selv lever.
For det er grundlæggende målet med denne bog; at give dig,

kære læser, en mulighed for at ændre dit liv, så at livet kommer
til at fylde nogetmere, så farverne kommer til at skinne lidtmere,
og at du erkender alt det potientiale, du som menneske har.
Så LÆS! Bliv klogere, og hvis det ind imellem bliver lidt

indviklet, så spring videre til et kapitel, som er lidt mere
letlæseligt. Sådan er det nemligt skrevet, således, atmankan læse
den i bidder, eller læse den ud i træk.
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Begyndelsen
Kærlighedensmysteriumer en jungle fyldtmedgyldent lys og

sommerfugle i maven, en desperat erkendelsesproces og vildt
eventyr.
Jeg er lige begyndt.Det startedemed, at jeg fik en ny fætter. Ja,

det lyder måske mystisk, men sådan var det. En dag ringede et
familiemedlem fra den anden ende af verden og spurgte, om jeg
ikke havde lyst til at møde ham. Da jeg mener, at slægt er vigtig,
så gik jeg med på det.
Jegmødte en bebrilletmandmed et svedigt grin, så jeg vidste,

at den var gal. Han var ude på noget. Det viste sig, at vi har en del
til fælles; han er computernørd, har en master i fysik, og en
bebrillet måde at se verden på.
Det kendte jeg godt. Det kan være, at jeg nu har fået

kontaktlinser,men indebagde7.0 iminus linser er etparøjne,der
ikkeville kunnet havegivet to sekunders overlevelse i den rigtige
jungle.
Anyway, min fætter ævlede løs om "dating-litteraturen". Det

var tydeligt, athanhavdeset lyset, oghan forsøgteatovertalemig
til at joine ham udi datingens mysterier. Først var jeg mere end
skeptisk. Jeg er filosof, og jeg går højt op i moral. Det med dating
virkede lidt umoralsk, sådan, hvad skal man sige "ikke helt
stuerent".
Men ok, jeg fik en bog af ham, som jeg så læste. De første par

sider skimmede jeg skeptisk hen over. Men det varede ikke så
længe, så gik det op formig, at jeg sadmednoget i hænderne, der
ville ændre mit liv dramatisk. Jeg mener, Asger Trier Engberg,
forfatteren til den bog, som mere eller mindre har reddet landet
ud af islamismens klør, gode venner med hofmarskalen, kirkens
støtte. Jeg blev hooked på en laset, baggårdsagtig, billig bog.
Hvad skete der?
Jeg har ikke helt fundet ud af det endnu,men det er det denne

boghandler om.Hvad er det, der er så uendelig fascinerende ved
spillet imellemmand og kvinde?Hvad er hemmelighederne bag
forførelsen? Hvor går grænsen imellem moralen og naturen
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imellem mand og kvinde? Hvordan kan man søge lykken
igennem erkendelse af sin egen natur i opposition til den
civilisation, som filosofien giver? Vinklen var knivskarp, og
uendelig poetisk. Jeg havde fundet en litterær vulkan, et
modstykke imellem nattens blinkende playere og dagens noble
riddere. En vej ind imod kærlighedens hjerte. Ikke det forstilte,
ikkedetoverfladiskakademiskpsykologiske.Nej, enægtevej ind
imodforståelseaf, hvaddergør to turtelduer lykkelige. Jegkunne
brugemig selv,mine egne erfaringer. Skrive frader hvor jeg stod,
i endnu en glitrende Triersk regnbue af poesi.

#
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Første tur
Ok, min fætter og jeg skal i byen. Han er kommet forbi, og vi

skal drikke et par øl. Han tropper op, smiler sit svedne grin, og
begynder at ævle om alle mulige scoretricks.
Vi får et par weissbier, jeg har hentet nede i kiosken. Vi skåler

og snakker om lidt løst og fast.Med et par øl under vesten drager
vi ud i det lovende natteliv.
På vejen snakker vi om den grundlæggende konstellation

imellem drengene, når de skal i byen. Topgun og wingman som
det hedder.
Helt ærlig, jeg har altid kedet mig lidt, når jeg gik i byen. Det

dermed at sidde ogævlemed folk jeg alligevel kender i forvejen,
et sted med totalt dyre øl, røg og larm, det har aldrig rigtig givet
nogen mening for mig. Det er sjovt at danse men så heller ikke
mere. Men nu var gamet anderledes. Jeg gik der som wingman!
Som Chewbacca fra Tusindårsfalken. Jeg skulle ud og deltage i
det kåde nattelivs driblende spil. Jeg ved godt, inderst inde, at jeg
er en total amatør.Men jeg tagerda,modigt, synes jeg,mine første
skridt som forfører.
Vi starter på en bar. Drikker en enkelt øl, og kigger os lidt

omkring. Normalt tør jeg dårligt at kigge på pigerne. Mine
argumenter er sådan nogle som; ahm det er også ligemeget, hun
ville garanteret være kedelig, eller jeg har også andet at lave.
Yeah, right, dårlige undskyldninger!
Vi spotter os en threepack, som min fætter kalder dem. Tre

flotte piger. Den ene har ben så lange som Libanons tårne, og de
andre ser lidt snobbede ud. Upperclass tøser. Jeg er da helt frisk,
men det ermin fætter, der går forrest. Puha, heldigvis for det. Nu
er jeg selvfølgelig også kun wingman.
Nu tror jegmeget på oplysning. Jeg har brugt detmeste afmin

tid, på at forsøge at få politiske debattanter til at søge sandheden
frem for at dække over den. Det har betydet, at jeg, som en anden
Sokrates, har været jaget vildt. Ja, jeg har sågar modtaget en
dødstrussel. Sådan er det at væreægte filosof, erhvervsrisiko kan
man kalde det.
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Så, nu foran de tre skønne, kommer jeg automatisk til at
fortælle sandheden.Det er jeg ligesomvandt til. Så, tilmin fætters
store forbavselse fortæller jeg vidt og bredt om alle vores planer.
Hvordan scoringen er blevet et felt, som forskes af
baggårdsprofessorer. Det givermig noget opmærksomhed.Men
det scorer ikke. Faktisk betyder det, at tøserne står og måber, og
jeg føler mig som det største fjols nogensinde. Bambi på glatis.
Nå, men ok, hvo intet vover, intet vinder. Vi finder det næste

par.Dermå jegsige,atdersvigtedeminfættermig.Deter topiger,
og de er nok så kedelige, somnoget kunne være. De var begge fra
Amager. Ja, Amager har et dårligt ry, og det bliver bestemt ikke
bedre af at snakke med de to tøser.
Jeg investerer i en hundedyr drink, står og vifter lidtmedden,

efterhånden så påvirket, at det ikke rigtig går.
Ok, jeg må indrømme, at jeg var færdig for nu. Men jeg har da

alligevel lært noget. Erfaring gør mester. First day in the jungle.

#
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Anden dag i junglen
Joseph Conrad, min ynglingsforfatter, har noget med både. I

hans berømte værk "The heart of darkness" sejler hans
hovedkarakter ned ad en flod, længere og længere ind i hjertet af
Afrika. Omkring ham nedbrydes civilisationen, og
urinstinkterne afsløres med primitive negre på kanten af floden.
For enden af rejsen møder han "Mr. Kurz", en tidligere
civilisationensmand,dernuhersker somkongeoverde indfødte.
Natten, hvor hovedkarakteren lægger til ved kajen i mørkets
hjerte, er fyldt med cikader, skjulte hentydninger, politisk
ukorrekt negerdans og drifter. Nøgne, uindhyllede drifter; sex,
vold and rock’n roll.
Sådan har jeg det lige nu. Jeg bevæger mig langsomt ned ad

floden imod naturensmørke hjerte. Jeg er på vej til at finde ud af,
hvad der er nede under civilisationens tynde fernis af politisk
korrekthed, lasede rødstrømpe paroler, og mugnet borgerdyd.
Hvad er det, der sker imellem mand og kvinde, når de mødes,
hvad er det for spil naturen sætter i værk, når to mødes.
Jeg har foretaget mig noget, jeg aldrig troede, at jeg ville gøre.

Ikke fordi jeg er super hellig, når det kommer til kvinder. Jeg har
da mødt mange kvinder, og kysset på mangen en skønhed. Men
det her er alligevel et skridt tættere på naturens luner, end hvad
jeg tidligere har gået. Det er uhelligt, måske.
Jegmødte en sødpigeher sidsteuge, jeg togdet ikke så seriøst.

Jeg er otteogtredve, og hun er kun atten. Vi dansede lidt, og der
voksede blomster og forførelse imellem os. Det var som var vi i
Edenshave i et kort sekund.Menaltså, jeg er enpændreng, og jeg
holdt mig lidt væk fra hende. Det var hun tydeligvis lidt ked af.
Hun er en skønhed. Hun har sådan et lidt forsigtigt smil,

danser godt, og der er noget uendeligt fint over hende.
Jeg har hende som ven på Facebook, og et par dage efter vi

havde danset sammen, kunne jeg alligevel ikke lade væremed at
skrive til hende. Hun havde hintet flere gange. Dels havde hun
sendt sin lillesøster ud i byen (som jeg også kender) med flere
beskeder, og dels havde hun kommenteret et af mine billeder.
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Kvinder kommunikerer sjældent direkte. De har det med at
sende skjulte bemærkninger og sige ting halvt. Detmedmænd er
et konstant spil for kvinder, de går meget mere op i spillet end
mænd. De fortolker på alting.
Jeg havde læst imin forførelsesbog, atman skal være lidt grov

over forpiger, udenatdet bliver formeget.Man skal givepigerne
det, der på forførelsessprog kaldes for et "neg". Negget er en lille
smart bemærkning, somskal dukkepigen lidt, udenat hunbliver
ked af det. Det har jeg eksperimenteret lidt med. Først skulle jeg
overvinde mine moralske skrupler, men da jeg kom lidt i gang,
viste det sig, at pigerne var helt vilde med negsne. Jeg fik utrolig
positiv respons. Ordsproget er; den man tugter elsker man. Det
gør jeg f.eks. ved at drille lidt. Jeg kan finde på at sige; du tør da
ikke semig, så bliver din far bare sur! Eller; Eventyr for dig, det er
vel en tur i ballongyngen. Altså smådrillerier.
Kunsten er at drille uden at blive dum, og så hele tiden sørge

for også at være sød.
Ærlig talt, jeg har fået en vigtig erfaring mht. forholdet

imellemmandog kvinde, og jeg kanmærke, at det er godt. Der er
en lille blomsterengmed tusindfryd, somvokser inde imig. Solen
ognaturengøderminsjæl.Mendetat seenattenårigpige iøjnene,
drille hende, få hende til at kaste alt og løbe efter mig, det er
samtidig grænseoverskridende. Platon ville have klappetmig på
skulderenoghavesagt; godtgåetmindreng,nuerduvedat finde
visdom. Ikke viden, ikke erfaring, ægte visdom, så jeg dribler
videre.
For hvad er det, jeg kankonkludere? Ja, jeg kankonkludere, at

spillet imellemmand og kvinde ikke er lige. Det tænder åbenbart
kvinden, når manden dukker hende lidt og viser hende, hvor
skabet skal stå. Den tanke er så revolutionerende for min
rødstrømpemor og min rødstrømpesøster, at de har boykottet
mit projekt fuldstændig. For det passer ikke! Kvinder er mænd
lige, og det ligger IKKE! i kvinders natur at føje manden. Jo det
gør.Det ernaturensorden. Sådanerdet.Take it or leave it. Jegved
godt, at jeg nu roder op i tredive års ligestillingsdebat, og jeg ved,
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at jeg får alle de gamlemunkemarxister på nakken.Menmin lille
søde ATTEN-årige flirt har skudt deres bastioner i grus.
Kvinder har det godt med at føjes manden, de vil helst ledes

ikke lede. De vil have enmand, der fører. Nu ved jeg tilfældigvis,
hvor rødstrømpernes ideer kommer fra. De kommer oprindelig
fraPlatonsbogStaten.Marxvar, imineanalyser,meget inspireret
af det samfundPlaton beskriver i sit hovedværk. En af de pointer
Platon lancerede i forbindelse med præsentationen af sit
filosofiske "vagtsamfund"var, atderbørvære ligemuligheder for
mand som for kvinde. Aristoteles kritiserede Platons ideer
kraftigt, og en af hans pointer var, at de gjorde vold imodnaturen
ogderfor ville skabe unaturlige samfund.All right, civilisation er
jo netop en håndtering af naturens dårlige luner, så det var et
dårligt argument. Men det understreger, at rødstrømpernes
kamp for ligestilling er enkamp imodkvinders egennatur.Det er
derfor, at den er så svær, og det er derfor, den gør mest ondt på
kvinder.Kvinderderureflekteret følger rødstrømpernes ideologi
uden at forholde sig til deres egen natur, er dømt til at være
ulykkelige.
Kunsten er selvfølgelig at anerkende, at naturen byder

kvindenat væreunderdanig,men samtidig skabe et forholdhvor
underdanigheden kun er en del af spillet, og ikke betyder noget
for de muligheder kvinden har. Det giver lykke.
Men ok, nu sidder jeg hermed en aftale om atmødesmedden

attenårige sildnæsteuge. Jegharværet fuldstændigærligogsagt,
at jeg ikke har lyst til at finde en kæreste. Det var hun heltmed på
og fortalte, at hun kun var ude på eventyr. Damn, det bliver
alligevel noget af et trip. Det er fuldstændig grænse-
overskridende for mig, men altså lever jeg lige nu? Ja. Gør jeg
nogen fortræd?Nej. Såmoralsk burdedet vel være ok, selvom jeg
overskrider alle gængse konventioner. Anden dag i naturens
jungle, og et par hundrede meter nede af Conrads flod i rejsen
mod mørkets hjerte.

#

9.



Prinsessen af Århus
Derergået lang tid, siden jeg troede, at jegblevbrændtafafden

atten-årige.Verdenvender rundt på en tallerken indimellem,mit
liv fungerer i en blæsende malstrøm ned ad dystre gader som
politik, metafysik, musik, religion. Midt i hele dette virvar af
følelser og verdensomspændende bevægelser lever min
kærlighed.Det er banalt, utroligbanalt. Efter atdervargået et par
dage, så fik jeg alligevel en besked fra prinsessen. Nu ville hun
gerne mødes. Ok, tænkte jeg, så gør vi da alligevel det.
Jeg står på et fly, tager en bus, går ud imod byen.
Jeg skriver flere gange med hende, og hun virker sådan ok

interesseret men egentlig også lidt nervøs. Jeg går rundt og
undrer mig over, hvad jeg NU har rodet mig ud i.
Det er hundekoldt på stationen. Burger King blinker i et

neonspil imod den våde asfalt, og der er mørkt og koldt. Kender
du det, hvor unge mennesker står og skuler til hinanden, det er
lidt uhyggeligt, på sådan en banegård en sen aften.
Jeg tramper lidt i jorden, vender lidt rundt om mig selv, og

vandrer ned ad gågaden for at møde hende. Jeg går over en bro,
og pludselig står hun der. Der er lige sådan et sekund af
umærkelig generthed, og sådan kejtethed. Jeg pladrer derudaf,
jeg er jo også den voksne. Hun griner alligevel lidt, og vi vandrer
afsted for at finde et sted og sidde.Med et kast med det lange hår
kigger hun på mig ud af øjenkrogen. Hendes læber vandrer op i
en krusning, og hun propper resolut hænderne ned i lommerne.
Hun siger; vi må helst ikke opdages, hvis min far finder ud af

det, så går det helt galt. Jeg kigger lidt ned på hende ud af
øjenkrogen, følermigalligevel lidtunderligt tilmodeogsiger; ok,
jamen så må vi vel bare gå sådan lidt under cover. Ok, siger hun.
Vejen er silkeglat og skinner vådt, og vi vandrer ned imod en

café. Hun smider overtøjet, hun er virkelig stadset op.Hun har et
par supertight jeans på og en smart trøje, høje hæle. Hun er
virkelig en steg.
Vi føler os sådan lidt udsat der midt i cafeens lys, så vi

bestemmer os for at gå ned på en café, hvor vi ikke er så udsat.
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Hun kender en heavy café et sted. Vi går derned og snakker lidt.
Larmener øredøvende, ogvi kan ikke rigtig høre, hvadvi siger til
hinanden.
Jeg kysser hende helt forsigtigt på kinden. Det er ok. Hun vil

gerne kysses. Så vender hun langsomt hovedet, kigger på mig
med de helt blå øjne, smiler lidt mere og kysser mig en gang til.
Det er som om larmen forsvinder lidt. Nå, men vi går ud af det
larmendehelvede,prajer en taxaog tagerhjemtilmig.Vi erbegge
lidt stille, for jeg ved ikke, det er måske en lidt uvant situation,
men samtidig er det også ret dejligt.
Vi ender ved min vens hus, og går ind i soveværelset. Hun

smiler og kysser mig noget mere. Vi snakker lidt, det er koldt, og
hun smutter ned under dynen.
Det er sådan med kvinder, at de skal tages. Det siger min

erfaring mig, og det er en konsekvens af det asymmetriske
forhold, der er fra naturens hånd. Kunsten i forhold til en kvinde
er på den ene side at være dominerende og på den anden side at
være sød.Mænd falder ofte i enten den ene eller den anden grøft,
og kvinder har det med at pendle imellem de søde og de stærke
mænd. Det er egentlig meget simpelt. Forholdet imellem mand
og kvinde er fra naturen således, at manden skal være den
dominerende.Det er ikkekunnegativt.Det at væredominerende
betyder også at manden skal beskytte, tage initiativ, være stærk
ogvære risikovillig.Hvis enmand ikke erdet, så får kvinden ikke
sine behov for mand opfyldt, og hun bliver frustreret. Samtidig
har allemennesker brug for kærlighedogomsorg.Kunsten for en
mand overfor en kvinde er at være mand og samtidig være sød.
Mestrer man den kunst, så er det basale i et forhold dækket ind.
Negs´ne, som jeg tidligereharværet indepå, er også en refleksion
af det asymmetriske forhold. Når man nedgør en kvinde en lille
smule, bliver den rette balance skabt, men det skal gøres på en
nænsom facon, for at det ikke gør ondt på pigen. Det skal kun
være for sjov.
Tilsvarende er det også i sengen. Manden skal være den, der

styrer. Det nytter ikke noget, at han spørger om det ene eller det
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andet. Han skal tage initiativ og handle. Men det skal hele tiden
skemedenfølsomhedoverforpigen. Jeg tror, jeghar lærtmestom
sex igennem dansen. Jeg danser samba, og jeg danser i den
forbindelse pardans. Danske piger har det meget svært med at
lade sig føre, så kommer hele rødstrømpepalavret frem, og de
bliver stive som et bræt. Men efter et stykke tid lærer de, at
manden snurrer hende rundt og samtidig passer på hende.
Kommunikationen imellem mand og kvinde sker med små vrid
og hemmelige håndtegn. Når det kører, hvirvler man afsted som
en brise en forårsdag.
Hun sidder nuder,midt i al sin ynde, smuk somen forårsdag,

og er lidt mut. Jeg kysser hende forsigtigt på kinden og tager
nænsomt tøjet af hende. Hun er smuk som et rådyr i skoven,
elegant, perfekte linjer og hel hvid over det hele.
Der sker noget magisk, når man er sammen med en kvinde.

Man kommer ind imellem helt ind til hinanden. Så åbner man
nogle porte, man ellers ikke ville åbne. Vi er tæt på hinanden, og
pludselig begynder hun at græde. Det var ikke noget, jeg havde
gjort, for jeg har passet på. Hun ligger og snøfter lidt, og jeg
spørger hende, hvad der er galt.
Først vil hun ikke ud med det. Jeg presser hende ikke.

Pludselig kommer hun fremmed det. Der har tidligere været en,
der har været voldelig overfor hende i en seksuel sammenhæng.
Lige dér blev vi bundet sammen. Jeg kan ikke helt forklare, hvad
der skete.Måske er det, nårmanviser noget af sig selv,måske var
det hendes måde at binde mig til sig. Jeg ved det ikke, men jeg
kunne mærke, at vi overskred en grænse. Bagefter vidste jeg, at
jeg ville komme til at se meget mere til hende. Mærkeligt, men
man ved det, lige når det sker. Hvad er det, som binder en
sammen? Det er modet til at vise sit allerinderste jeg.
Inderst inde harman en lille blomst, og når den blomst får lov

til at få lidt luft og lidt vand, så bliver man gladere. Specielt når
blomsten deler lidt vand med en anden blomst. Det er livet, der
møder andet liv. Jeg tror G-d var til stede lige dér. Det er svært at
forklare, men det var fantastisk.

#
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Jeg flyder med.
Tiden løber som vand igennem en lille flod, og jeg flydermed.

Mit liv er igen kastet rundt, og jeg savner prinsessen. Men jeg er
i tvivl, for hvad nu? Jeg er på spanden, hvis vi for alvor bliver
kærester, så er det helt langt ude besværligt, urimeligt og dumt.
Men når førstman harmærket hinanden derinde bagi, så er løbet
kørt.
Det går egentlig rigtig godt, vi savner hinanden, sender små

søde beskeder, og selvom vi ikke har set hinanden i lang tid,
svinger vi rigtig fint.
Grunden til det går så godt imellemprinsessen ogmig er, at vi

har fået snakket om, hvor vi forpligter os, og hvor vi er frie. Vi
kører efter devisen; samle appetit ude og spise hjemme. Vi må
flirte med hvem, vi har lyst til, men sådan for alvor skal vi holde
os til hinanden. Det fungerer helt superfint.

#
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De to halvdele
Kærlighed er blomster, natur, to hænder, der mødes, når man

går en tur i parken. Det er kys på munden, og smil ind i dybblå
øjne. Men når øjnene forsvinder og kærligheden hører op, så er
der et stort tomrum.
Jeg satteprinsessen stolen fordøren.Detgår jo ikke, at vi bliver

vedmedat lege, at vi kanhaveet forhold. Jegerotteogtredivehun
er atten, og det er totalt urealistisk.
Man siger, at ægte kærlighed overkommer alt, men så var det

velbare ikkeægtekærlighed, for jegvilhavenoglebørnsnart.Det
vil hun ikke, så det går ikke.
Men jeg føler mig halv.
Nietzsche forsøgteat slåG-d ihjel (1),detgjordehamsindssyg.

Jeg forsøger at oplive G-d, det gør mig lykkelig. Men det er som
om, at jeg har været knyttet til G-d igennem prinsessen og har
forladt vores kærlighed igen. Det er dét, der er smerten, tror jeg.
Vi havde fundet hinanden på et naturligt, underbevidst og
gudeligtplan.Nårmanhardet, så ermanhel.Nårmanså forlader
det igen, så forlader man ikke bare prinsessen, nej man forlader
også G-d.
Samtidig er jeg også bare ked af det. Det er som om, alle

teoriernebliver lidt sekundære, der er ikke såmeget at teoretisere
over, når man savner et andet menneske.

#
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Blomster og blod
Kærlighed er at vandre ned af stier dækket med blomster og

blod, blomster og blod. Sådan skriverKnutHamsunomVictoria.
Det er sandt. Prinsessen har lige skrevet til mig. Jeg troede, at jeg
havde lagt det lidt på hylden, men når kontakten skabes igen, så
smerter det.Hunhavde ikke spist enhel ugeog troede, at det hele
bare handlede om sex.
Jeg svarede, at jeg ville fri til hende på stedet, hvis bare hun

ville føde mine børn. Det kunne hun selvfølgelig ikke overskue,
hvilket er helt rimeligt. Men jeg håber, at hun nu spiser bare lidt.
Det er lidt teenageagtigt, men følelserne er reelle. Det er da også
forbandet og tåbeligt.
Jeg blev, i et kort øjeblik, fanget som en natsværmer omkring

en lysende lampe, blændet af min kærlighed til prinsessen. Jeg
løftedemig selvhelt op tilG-dmedhende, ogdet gør ondtnu. For
at forlade G-d, specielt i et menneske der bærer forholdet til ham
imellem dig og hende, det er vel noget af det smerteligste
overhovedet.
Men omvendt, jeg er slet ikke færdigmed at forstå, og skal jeg

prøve at se det lidt fra denpositive side, så er der numulighed for
at begravemigdyberened i denpraktiske og teoretiske forståelse
af forholdet imellem natur, moral og religiøsitet.
Kierkegaard foretog den samme rejse i hans kærligheds-

forhold til RegineOlsen. Det gik ikke for Kierkegaard, han valgte
ultimativt at forlade kærligheden, hvilket i sidste ende slog ham
ihjel i et dramatisk opgør med kirken. Han savnede hende hele
tiden, og hans savn forvandlede sig til en titanisk kamp imod G-
d, fordi G-d havde svigtet ham. Det var ikke meningen, at
Kierkegaard skulle have forladtRegine, det varmeningen, at den
kærlighed de havde sammen, skulle have varet ved.
Man må lære lidt at sine forgængere. Jeg vil ikke forlade
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kærligheden, jeg vil, når den endelig er der, forsøge med mine
ydmyge evner at fastholde den.
Ikke med prinsessen, hun skulle ikke være min Victoria,

selvom jeg inderst inde lidt havde håbet på, at det var.

#
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Metode
Nånuerdetnokmed tudefjæsogmetafysiskediskussioner for

denne gang, vi skal tilbage til udgangspunktet, og prinsessenmå
desværre blive iÅrhus.Måskemødes vi en andengang, i et andet
liv, men det er væsentligt, at jeg kommer videre.
Vi skifter spor. Du skal med i Asgers klasse for initierende

forførere. Vi skal gennemgå noget teori, så at du kan skærpe dine
skills og blive en bedre forfører.
En meget væsentlig ting at have styr på er din påklædning.

Mange mænd har et lidt arrogant forhold til tøj og mænd, som
klæder sig ud.Nik og Jay bliver f.eks. hånet lidt som for feminine,
men hvem er det, der scorer? Det erNik og Jay. Det er fordi, både
mænd og kvinder tiltrækkes af pynt. Hos nogle dyrearter er det
kun hannen, der er flot, som f.eks. påfuglen, og hos nogle
dyrearter er det begge køn, der skal klæde sig ud. Det betyder
ikke, atman skal være feminin, det betyder, atman skal klæde sig
ud for at tiltrække kvindens opmærksomhed. Kvinder tænder
f.eks. på uniformer, det er en udklædning, som er flot og
maskulin.
Hvilke, form for udklædning man skal dyrke, er meget op til

en selv. Det skal være noget, der føles naturligt. Jeg ermusiker og
har dyrket rockmusik stilen lidt. Så jeg har langt hår, lavtaljede
bukser, stramme skjorter og Adidas sneakers på. Jeg kan godt
findepåat tageenskjortepåmeden flot blå farveellernogle tribal
smykker, som jeg har købt i Brasilien. Jeg sørger altid for at have
noget på, som blinker i natten. Et bælte med metalnitter, et par
metalsolbriller, et guldsmykke. Jeg sørger foratværevelbarberet,
have lidt eau de cologne på.
Det kan være lidt svært at finde den rigtige stil, og det skal

være noget, der passer sammen. Så hvis du er mest cool med et
jakkesæt, så tag det på. Det er også stilet.
Det er en konkurrencemellemhannerne,man indgår i, derfor

skal man sørge for at have noget på, som de andre ikke har på.
Hvisalle sammenkommer iT-shirts, jeansogsneakers, så sørg for
at have en smart skjorte på, så træder du ud af mængden. Man
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skal selvfølgelig ikke træde for langt ud, det er en balance.
Man bliver overrasket over, hvor langt man kan trække den,

hvis man går i gang. Det kan være lidt grænseoverskridende
første gang, man tager en silkeskjorte på, men man vænner sig
hurtigt til det, og man kan tage det som en udfordring. Man
udvikler sig ved at bryde grænser, og en af de grænser, som er
gode at bryde, er "normal" påklædning. Kvinder elsker mod, og
det er de modige mænd, som har det vilde tøj på.
En meget væsentlig forskel fra mand til kvinde er, at et

seksuelt forhold, naturligt set, er meget risikabelt for en kvinde.
Hvis kvinden bliver gravid med manden, er hun virkelig på
spanden, hvis hun ikke har en mand, der kan passe på hende.
Derfor er hendes naturlige instinkt at være meget påpasselig
med, hvem hun vælger ud. Det skal være en, som virker "stabil"
og som ikke stikker af. Det skal være én, som hun føler, at hun
"bonder" med og ved, hvor hun har henne. Yderligere er den
største fare for en kvinde i hendes sociale liv med de andre
kvinder, at hun bliver udråbt som "løs på tråden". Kvinder har
ligesåmeget lyst til sex sommænd,men demå ikke sige det højt.
Derfor er diskretion enmeget væsentlig del af spillet fra din side.
Det værste, der kan ske for en kvinde er, at du bralrer opmed, at
du har været sammen med hende, og det kun var et
engangsknald.
Vis respekt for hendes verden og de regler, der gælder for

hende.Hold forholdet diskret, indtil I er enige omat visedet frem
for andre. Hvis i så finder ud af, at det ikke er noget, så har hun
ikke mistet anseelse ved at være sammen med dig. Kvinder har
antennerne ude i forhold til, hvem der er sammen med hvem. Ja
der findes en hel industri af sladderblade, der ikke laver andet
end at fortælle om, hvem der nu er sammen med hvem. Så man
skal virkelig passe på, hvad man laver.
Faktisk får kvinderne hurtig en fornemmelse for, om du er

diskret eller ej, og kan vælge at kysse pådig, bare fordi de ved, du
ikke løber med sladder.

#
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Prinsessen
Jeg savner prinsessen, jeg troede, jeg var ved at komme mig

over det, måske troede hun også, at hun var ved at komme sig
over det. Men nu har hun gud hjælpe mig, skrevet, at hun har
været sammenmeden anden.Kl. tre, i natmens jeg lå ogboblede.
Det er utrolig teenageagtigt, og samtidig forfærdeligt. Jeg

havde ellers forestillet mig, at verden voksede ind i himlen, og
kærlighed er noget man kan tage let på.
Hun er ligeså forgabt i mig, som jeg er forgabt i hende.

#

19.



Du er altid hos mig
Jeg er godt klar over, at jeg somen anden irriterende ven bliver

ved med at køre rundt i det, uden at kunne komme videre. Men
detpinermig, atprinsessenhardet skidt, og jeg tror, at jeghar løst
problemerne for os, sådan nogenlunde i hvert fald.
Vi snakkede lidt sammen, efter hun havde sendt mig sms’en,

jeg var dybt bekymret. Hun er kun atten år, er blevet svigtet før.
Så mit pylrehjerte begyndte at bløde, og jeg grublede over, hvad
deregentligkunneværepåspil. Jeghavde læstet sted,at folk først
kommer sig over sorgen over døde, når de oplever, at de har de
døde inden i sig.
Her kommer detmed sjælen ind i billedet. For kærlighed er at

knytte to sjæle sammen. Det sker på et ubevidst plan, men de
bånd, der smedes under forelskelsen, er stærke kærlighedsbånd.
Sjælene lærer hinanden at kende og finder sig til rette med
hinanden.
Den store sorgvedbruddet er ikke, atman ikke ses,menat der

ikke er den ubevidste kontakt imellem sjælene. Da prinsessen er
blevet svigtet før, gør det endnu mere ondt, for hun genoplever
tidligere svigt.
Løgstrupmener, at etikkenerhegnetomkring tilliden.Herhar

vi, formig at se, et clue til forbindelsen imellem sjælene.Man kan
bevare en god sjælelig kontakt ved at forholde sig etisk til
forbindelsen.
Så min løsning i forhold til prinsessen var at skrive til hende;

at selvomvi ikke skriver såmeget, så skulle hunvide, at hun altid
er medmig. Det, jegmente, var, at hun altid er en del af min sjæl,
og at hun altid kan nå det hjørne uanset, hvad der sker.

#
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Vaner
Jegharmødtensødpige,ogdet lykkes ikkeatgøredetmedalle

de fantastiske instrumenter, jeg havde forsøgt at bygge op med
datingguruerens hjælp. Det skete på en helt gammeldags facon.
En af mine veninder fra sambaforeningen havde inviteret til
fødselsdagsfest. Det var ret hyggeligt, jeg kendte de fleste til
festen, og vi dansede diskodans til langt ud på natten.
Nå, men vi var altså til fest, og jeg kunnemærke, at der var en

interesse fra en af pigerne fra festen. På et tidspunkt spillede vi
Shit og Shanels; Du er så smuk og dejlig, mens vi alle sammen
skråledemed. Jeg er i gangmed at sangtræne, så jeg kunne synge
ekstrahøjt. Lige idetdetøjeblik jegvirkeliggavdengas, kunne jeg
mærke, atdervar en smulekontakt, eller "genkendelsen", som jeg
tidligere har skrevet lidt om.
Nåmensåburde jeg johavefoldetalleminenyvundnetalenter

ud overfor den skønne, have drillet hende og fortalt hende
historier. Men det lykkes bare ikke, jeg opførte mig ikke specielt
chekket. Da hun ikke gad at danse med mig til sidst på aftenen,
blev jeg fornærmet og gik hjem. Vildt chekket!
Nå, men hun fik nok lidt dårlig samvittighed over, at hun

havde halvvejs afvist mig, så i går fik jeg en sød besked over
Facebook. Hm,måske var det alligevel ikke så skidt, når det kom
til stykket? Nu må vi se, i dag er der træning i foreningen, og så
skal vi jo nok ses og sludre lidt.
Detændrerdog ikkepå, at jeggodtkunnehaveværet lidtmere

fremme i skoene. Problemet er, at jeg har tillagt mig en masse
dårligevaner. Jegopførermig fjollet overforpigerne, bliver alt for
genert. Det skal laves om.
Aristoteles har filosoferet lidt over, hvordanmanændrer sine

vaner, han skriver:

“Dyderne vinder vi til, ved først at øve dem, ligeså de andre kunster.
Thi det som vi skal gøre, når vi har lært hvordan, det lærer vi idet vi gør
det. Som vi bliver bygmestre ved at bygge og kitharspillere ved at spille
på kithar. Således ved at øve retfærd bliver vi retfærdige, og tugtige og
kække ved gerninger hvor vi tøjler os og viser mod.” (9)
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Det første skridt udi forførelsens kunst er altså at ændre sine
vaner, at øve sig på at gøre tingene anderledes. Derfor vil det
første stykke tid, hvor man øver sig på at forføre ikke føre nogle
steder hen.Men det vil bare være øvelsen, der senere vil gøre dig
i stand til at gøre tingene anderledes og bedre.
Aristoteles siger yderligere; at ændre på vaner er som at tage

enbøjet grenogbukkedenhelt hen idenandenyderligeposition,
for dermed at tvinge grenen ret.
Så nu må jeg simpelthen tage mig sammen og snakke med

pigerne på en mere modig facon.

#
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Selvet
Man lever kun i mødet med G-d. Det møde kan finde sted i

kontemplation, i mellem dig og et andet menneske. Men det
bevægende og det spirituelle er kernen i dit værende. Så nårman
flyder som solstråle gennem luften, så er det fordi, man er fyldt
med G-d. Denne bevægelse er svær at forklare for folk, som er
fanget i det uhyggelige tomrum, sommaterialismen er. De lever
enpseudo-tilværelsemedenkrampagtigog falskbevægensig fra
den ene hule sten til den anden.
Det er gængs erkendelse i den filosofisk/psykologiskeverden

som beskrevet af filosofferne Kierkegaard og Buber.
Men jeg synes, at de mangler blikket for noget, der ligger bag

ved dette smukke lys, somdenmetafysiske bevægelse giver. Det
er, at der inde i sindet residerer en sårbar sjæl. De fleste har ikke
øje for, at sjælen som sådan er et levende væsen, som kan såres,
som kan være svagt og eller stærkt. De fleste kigger på kroppen,
og bedømmer det enkelte menneske ud fra dette. Det er fordi,
man ikkedirekte kan se det enkeltemenneskes sjæl.Men ligesom
den fysiske krop kan sjælen blive såret, have ar, trænes eller være
slap.
Sjælen kommunikerer via symboler. Når man sover,

kommunikerermanmed sjælen. Det sker ved, at sjælen fortæller
i billeder, hvadder bekymrer den, og hvadden vil have fokus på.
Det kan ofte være voldsomme billeder, og man kan vågne op af
mareridt. Hvis sjælen er meget såret, kan dens kommunikation
være tilsvarende voldsom. Mennesker, der har været udsat for
tortur, har en meget såret sjæl, og de vil hele deres liv skulle
kommunikere med en forkrøblet sjæl.
Man kan kommunikere med sjælen i vågen tilstand. Det sker

igennem meditation. Man kan lukke øjnene og genkalde sig en
bestemt person, somman har et forhold til. Hvis jeg f.eks. er vild
medenpige, kan jeggenkaldemighendesbillede i sindet.Detder
sker er, at jeg kommunikerer med min sjæl om mit forhold til
pigen. Hvis jeg for eksempel er bange for hende, vil hun
forekomme som en skræmmende eksistens, hun kan have
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fangarme eller lignende. Hvis jeg er vild med hende, vil det
positive billede fremstå.
Mange tror, at ens forhold med andre mennesker eller ting

afgøres i den fysiske verden. Altså at følelserne er afgjort af den
interaktion, man har sammen. Det er langt fra sandt. En stor del
af ens forhold til andre mennesker og ting afgøres af den dialog,
man har med sjælen om denne eller dette.
Hvis jeg i min meditation over et menneske, jeg er bange for,

forestiller mig en kamp imod dette menneske, så vil mit forhold
til vedkommende ændre sig. Hvis den indre gestalt "taber"
kampen imod mig, vil min sjæl opleve at have magt over
vedkommende i virkeligheden også.
Aristoteles taler, som nævnt, om form. Sjælen er form. Jung

taler også om arketyper. (3) Jeg forstår det sådan, at der er
bestemte grundformer i sindet. Det kan være moderen, krigen,
kærligheden. Det er disse grundformer som, til dels, styrer vores
handlinger. Der er heri programmeringen ligger.
Den største fare for en selv er at falde i dogmatismens fælde.

(4) En primitiv kultur har detmed at skelne imellem "demog os".
For eksempel var verden i gamle dage kendetegnet ved "kristne
og kættere". I dag sermuslimerne sig som rene i opposition til de
urene. Det er en fælde, fordi det stopper den menneskelige
udvikling. Sandheden er, at verden ikke er så simpel. Verden kan
ikke deles op i rene og urene.
Så tankefriheden er en forudsætning for at udvikle sig selv.
Jeg har haft et traume i forhold til det skønne køn. Jeg har altid

været angst for dem.Ofte når jeg i en bar stilledemig ved siden af
en smuk kvinde, begyndte koldsveden at hagle ned af mig.
Reaktionen var utrolig ulogisk men ikke desto mindre virkelig.
Det har ødelagt utallige byture. I følge de fleste datingguruer

er det en helt normal reaktion for en mand. Det er altså en
arketype.

#
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Studietur
Jeg er taget på studietur til Hamborg. Med mig har jeg alle

datingguruerne, de nye baggårdsfilosoffer påminmp3 afspiller.
I går var jeg på Reeperbahn for at kigge på værtshuse, ludere

og diskobarer. Jeg blev fanget ind af en af de flotte ludere. Hun
fangede mig med sin paraply, og det var kun fordi, at jeg var
meget insisterende, at det lykkedes mig at komme fri.
Men jegmå indrømme, at da jegkiggedened i den størrelseQ-

skål kavalergang, var jeg fristet. Heldigvis holdt jeg fast, for det
var alligevel for meget.
Jeg havde en oplevelse på baren Grosser Freiheit, som fik de

første tanker til at fødes i mit torturerede filosofsind. Tortureret,
fordi jeg ikke kan finde ud af det endnu.
Jeg gik ind på en typisk dansebar, og stod så lidt dér. Jeg har

lagtmin angst bagmig,men hvad gørman, nårman stårmutters
i en bar?
Jeghar grublet lidt over det.Det første skridt i pardansen er ét,

vi tager ubevidst. I følge en af datingguruerne er der knyttet et
neurotransmitterendekærlighedsstof tildet atkiggepåenanden.
Kærlighed ved første blik har en kemisk reaktion i kroppen. Det
er det første skridt, der tages, man kigger på hinanden, og en
tilknytning sker. Det sker hele tiden på gader og stræder.
Påenbar står tøserneogventerpådet lille skud inspiration lige

såvel som drengene.
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