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For ord
  

Klog på kærlighed
Gammel kærlighed ruster ikke, siger et dansk ordsprog. 
Men det passer jo ikke, gammel kærlighed kan sagtens 
ruste. Det kan ung kærlighed også. Hvem har ikke prø-
vet at forelske sig, og vupti, så var forelskelsen væk – se 
det var noget af  et rustangreb, ikke? Lad os derfor hol-
de fast i fakta: Kærligheden er ikke rustfri, og kærlighe-
den kan findes mange gange i livet. Vi har jo alle været 
der og kan komme der igen.

Vi ville ønske, at denne bog var skrevet for mange 
år siden – før vi forelskede os, før vi gik ind i vores 
første forhold, før vi gik ind i vores andet forhold og 
måske det tredje. Vi kunne også have ønsket os bo-
gen undervejs i forholdene, når kærlighedskvalerne 
fyldte mere end kærligheden, eller når vi begyndte at 
tvivle på kærligheden. Og vi kunne nemt have brugt 
bogen efter et brudt forhold, når vi stod tilbage med 
knuste hjerter. Men her har du vores bud på den 
brugsbog, vi tit og ofte selv har manglet både i vores 
privatliv og arbejdsliv.  
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For ord
Som samtaleterapeuter ser vi sammenfald i, hvad 

der går galt for mange singler og par, når det gæl-
der kærligheden. Vi er selvfølgelig meget forskellige, 
måske især når det gælder kærligheden, og hvordan 
den giver os vores livs bedste og sværeste øjeblikke. 
Ikke desto mindre er der store overlap i, hvad vi som 
terapeuter ser som tikkende bomber under kærlighe-
den. Vi reagerer påfaldende ens, når kærlighedslivet 
ikke helt arter sig, som vi kunne ønske os. Det er her, 
at kærlighedsreglerne viser deres styrke som vejvisere, 
der både opbygger, plejer og beskytter den på samme 
tid sagliggørende og skrøbelige kærlighed. Derfor har 
vi skrevet denne bog.
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Hvorfor regler for kærligheden?
Du tænker måske, at du har læst forkert. Kan det virkelig 
passe, at man kan lave regler for kærlighed? At man kan 
kombinere denne vidunderlige følelse, kærlighed, med 
noget stift og meget lidt følelsesladet som regler? Det gi-
ver simpelthen ikke mening, tænker du måske og læser 
ordet igen. Jo, den er god nok. Der står kærlighedsregler 
– i ét ord. Din næste tanke er måske, at regler må spæn-
de ben for kærligheden eller i det mindste begrænse den. 
Men lad det være sagt med det samme: De 9 kærlighedsreg-
ler hverken forhindrer eller begrænser kærligheden. De 
plejer kærligheden, opbygger den og passer på den, så 
kærlighedsforholdet kan bestå i rigtig mange år. Det er i 
hvert fald den erfaring, vi har efter hundredevis af  sam-
taler med par, der har kvaler i kærlighedsforholdet, og 
med singler med ondt i kærligheden.

Du har ikke lært alt hjemmefra
Vi har stadig til gode at møde et menneske, der har 
lært alt om kunsten at leve i et kærlighedsforhold hjem-
mefra. Og uanset hvor lykkeligt eller ulykkeligt dine 
forældres parforhold var, så er deres opskrift på et va-
rigt og nærende kærlighedsforhold ikke nødvendigvis 
din opskrift på selvsamme. I din opvækst har du sikkert 
lært meget om kærligheden og taget meget til dig, for 
eksempel dine forældres kys eller deres måde at flette 
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fingre på. Noget har du sikkert også haft svært ved at 
forholde dig til, for eksempel tanken om, at dine for-
ældre rent faktisk havde eller stadigt har et sexliv, må-
ske endda et meget aktivt et af  slagsen! Der har sikkert 
også været noget i dine forældres måde at leve deres liv 
på, som du har lovet dig selv aldrig at kopiere. 

Du har altså lært en masse om kærligheden, men på 
nogle områder er du alligevel kommet af  sted med den 
halve pakke. Det er ikke ment som en kritik af  dine for-
ældre, men som en forklaring på, hvorfor det kan være 
så udfordrende at leve i et parforhold. Vi har simpelthen 
ikke lært alt hjemmefra, og det bliver særlig tydeligt, når 
det gælder kærlighedslivet. Men der er opløftende nyt: 
De 9 kærlighedsregler kan støtte dig og vise dig vej, hvis – 
eller når – kærligheden viser sig fra sin svære side.        

De 9 kærlighedsregler er en måde at 
vælge kærligheden til på
“Jamen, elsker du ham?” er du måske blevet spurgt af  
en god veninde. Eller det kan være, at han er blevet 
spurgt: “Elsker du i det hele taget din kæreste?” Det 
kan være velmente spørgsmål, men det er uheldigvis 
spørgsmål, der holder liv i enten-eller-tankegangen: 
elsker – elsker ikke. Kærlighedsfølelsen er langt mere 
kompleks end dette. Vores følelser til hinanden ændrer 
sig over tid. Vi udvikler os og oplever og føler kærlighe-
den på nye måder. 
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“Al udvikling starter med en følelse.”

Henrik Tingleff
psykolog og faglig direktør i Mindwork Psykologisk Center

Vores kærlighedsfølelser er altså ikke stationære, de ud-
vikler og former os og vores kærlighedsliv. Ikke desto 
mindre er der mange, der har urealistisk høje forvent-
ninger til kærligheden som en stabil størrelse. Hvis dis-
se forventninger ikke indfries, så tænker en del af  os, at 
vi må søge kærligheden andre steder. Det er der sikkert 
også nogle, der må. Men i de fleste tilfælde er der et 
alternativ.

Nu får du vores bud på et alternativ: Du kan altid 
beslutte dig for kærligheden – ja, beslutte dig! Med det 
mener vi, at det faktisk er muligt at droppe forestillingen 
om det problemfrie kærlighedsliv og sige farvel til ureali-
stisk høje forventninger til kærligheden og i stedet vælge 
kærligheden til som et grundlæggende element i dit liv. 
Netop her kan De 9 kærlighedsregler være værktøjet, du kan 
bruge for at dette aktive tilvalg af  kærligheden lykkes. 

Inden vi tager fat på kærlighedsreglerne én for én, vil 
vi se på nogle af  de vigtigste gevinster ved at tage De 9 
kærlighedsregler til sig.

Kune du tænke dig at  live i  t parforhhd?  
De 9 kærlighedsregler er en prioritering af  kærestekær-
ligheden i dit parforhold. Og kærestekærligheden har 
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i dag flere konkurrenter end nogensinde før fra især 
arbejde, børn, venner, sociale medier, motionsbølgen 
og andre aktiviteter, vi oplever hiver og flår i os. De 
mange tilbud og afbrydelser frister og afleder os. Og 
vi lader os nemt gribe. Vi sms’er om stort og småt, 
laver opslag på de sociale medier, blogger, laver selfies 
og meget andet. Vi vil samtidig være unikke singler 
eller de bedste kærester, og de allerbedste forældre el-
ler bedsteforældre. Vi vil det hele og har mange for-
ventninger og krav til os selv. Samtidig har mange i 
dag svært ved at lave ingenting. Derfor kommer vi til 
at kaste vores opmærksomhed i mange forskellige ret-
ninger på samme tid og tror, at vi har ubegrænsede 
mængder til rådighed. Det har vi ikke. Til sidst risi-
kerer vi at give parforholdet for lidt opmærksomhed, 
vi forsømmer kærestekærligheden, og den plejer ikke 
sig selv. 

Ville du overlade dit barn til sig selv i 24 timer? 
Ville du afvise din kat, når den kommer for at kæle? 
Ville du sulte din hund? Nej, vel. Ikke desto mindre 
vælger mange af  os ikke at bruge tiden på at pleje 
kærlighedsforholdet. Vi vælger at lade vores elske-
de – og kærligheden – passe sig selv. Vi undlader at 
‘spinde’ for vores elskede, eller vi vælger at sulte en 
kærlighedshungrende kæreste. På sigt ender vi selv 
med kærlighedstomme hjerter. Men sådan behøver 
det ikke gå. Det står os frit for at investere i kærlig-
hedsforholdet og høste frugterne heraf: De 9 kærlig-
hedsregler er ikke alene en måde at vælge kærligheden 
til på – de kan også få dig til at blive i det parforhold, 
som du, når alt kommer til alt, vil gå rigtig langt for 
at bevare.      
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De 9 kærlighedsregler vedligeholder 
den fælles historie
Mange mennesker slår flikflak i jagten på den næren-
de og berusende kærlighed. Men det er ofte en rådvild 
søgen efter kærlighed. Og så sker det pludselig: Vi fin-
der Mr. Right eller Ms. Perfect. Vi er smaskforelske-
de og hundrede procent sikre på, at vi har fundet den 
evige kærlighed denne gang. Men efter nogen tid sker 
det utænkelige alligevel: Kærligheden skuffer eller dør 
ud, uden at vi forstår, hvad der skete. Resultatet er, at 
vi er slået tilbage til start. Vi må samle stumperne og 
lede efter den romantiske kærlighed på ny. Kunne dette 
være undgået? Måske. Den nysgerrige læser vil sikkert 
spørge: Hvordan? 

Netop overgangen fra at være forelsket til at dyrke 
og pleje kærestekærligheden er en stor udfordring for 
mange mennesker. Her kan De 9 kærlighedsregler vise ret-
ning i kærlighedslivet. Men de kan faktisk mere end 
det. De 9 kærlighedsregler kan gøre, at forholdet holder, 
ikke bare i et år eller to, men i rigtig mange år – hvis 
du ønsker det og arbejder bevidst på det. Kærligheden 
behøver ikke at have en udløbsdato. De 9 kærlighedsregler 
vedligeholder den fælles historie, der ligger i et mange-
årigt kærlighedsforhold med masser af  fælles oplevelser 
og minder, gode som mindre gode. Den fælles historie 
har sit helt eget og ofte oversete eller undervurderede 
potentiale, men høstes selvsagt kun i relationer, der be-
står over tid. Derfor vil vi gerne slå et slag for den fælles 
historie. Det kan måske lyde, som om vi taler om plato-
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nisk kærlighed, men det er også ægte kærestekærlighed 
at gøre en fælles indsats for at bevare og bygge videre 
på den fælles historie. Den giver os både indre ro og til-
fredshed og et stabilt ståsted i en verden, der forandrer 
sig hurtigere end nogensinde.   

Er bruddet den nemme løsning?
Jamen, er bruddet eller skilsmissen ikke den nemme, 
tidssvarende løsning, hvis kærlighedsforholdet ikke fun-
gerer eller gør smertende ondt? I dag kræver en an-
modning om separation eller skilsmisse jo kun få klik 
på nettet, så begge parter kan komme videre i en fart. 
Det er der tilsyneladende mange mennesker, der væl-
ger i dag. Det er sikkert en hurtig måde at komme vi-
dere på, men om det er den bedste måde er mere tvivl-
somt. For hvad stiller man op, når forhold nummer to, 
tre eller fire heller ikke fungerer? Og de mange forliste 
forhold svækker troen på, at den eneste ene findes og 
på eksistensen af  kærlighed uden udløbsdato? 

Vi, Ingrid Ann og Jesper, kender begge til at gå 
ud af  et forhold, hvor vi år efter har spurgt os selv, 
om det kunne være undgået? Måske har du oplevet 
noget lignende. Når vi vælger at blive i et parforhold, 
selv om kærlighedsbarometeret er helt i bund og 
samlivsproblemerne står i kø, er det en måde at give 
parforholdet den fulde chance på. Ved at blive i et 
forhold, der udfordrer os, ‘risikerer’ vi samtidig at blive 
klogere på, hvad kærestekærlighed egentlig er for os 
selv og for vores elskede og på, hvad vi selv kan gøre 
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for at passe på kærligheden. Kærestekærligheden kan 
sagtens gøre ondt, meget ondt endda, men det er ikke 
altid den bedste løsning at flygte fra smerten.     

Skal jeg  live for  ørnenes skyld?
Når man har sat børn i verden, bliver det endnu svæ-
rere at forholde sig til bruddet og skilsmissen som den 
eneste rigtige løsning. Det at få et barn hører til de aller-
største beslutninger i et forhold. Det er oftest en fælles 
beslutning, og det er en beslutning, der på samme tid 
beriger og forpligter os mere end noget andet. Vi kan 
sagtens gøre en ende på parforholdet, men det er værd 
at huske på, at har vi fået børn sammen, vil vi som for-
ældre altid bevare en eller anden relation til hinanden. 
Vores børn forener og forpligter os resten af  livet.     

Mange mødre og fædre med forliste parforhold i ba-
gagen gør sig en vigtig livserfaring: Børn fra tidligere for-
hold gør det ikke nemmere at finde en ny kæreste. En ny 
kæreste må nødvendigvis tage hele pakken, det vil sige 
dig, dine børn og relationen til din tidligere partner. Net-
op det skaber mange udfordringer i nye relationer. Vi 
tror ikke på, at man partout skal blive sammen for bør-
nenes skyld. Men vi tror på, at man sagtens kan vælge 
at blive sammen for sin egen, sin samlevers og børnenes 
skyld. Det bringer os tilbage til spørgsmålet: Er skilsmis-
sen den nemme eller svære løsning? Det må være op til 
dig og din samlever at afgøre, men al erfaring viser, at 
det kan være svært for andre at elske jeres fælles børn lige 
så højt, som I to gør. Det er da værd at tænke over.    
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Forandriing fryder
Det siges, at forandring fryder. Det tror vi også på, men 
forandringen behøver ikke at bestå i at springe fra for-
hold til forhold i forsøget på at finde varig kærlighed. 
Forandringen kan sagtens bestå i at gøre noget nyt i 
det forhold, du er i nu, eller – hvis du er single – i dine 
fremtidige relationer. De 9 kærlighedsregler kan være de 
ledetråde, der skal til, for at du trives og lykkes i dit 
kærlighedsliv. 

I resten af  denne bog kan du læse om De 9 kærligheds-
regler, som er: 

1. Giv dig selv kærlighed

2. Vælg at elske – hver dag

3. Tal, så I forstår hinanden

4. Se sagen fra den andens side

5. Kys og kæl jer ud af  krisen

6. Tro på dit parforhold

7. Græsset er grønnest dér, hvor du vander det

8. Vær kærligt ærlig og beløn ærlighed

9. Lær at leve med uløste problemer
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Du kan vælge at tage en eller to eller alle ni regler til 
dig og se, hvad der sker for dig og jer. Fra vores arbejde 
som samtaleterapeuter ved vi, at reglerne har udviklet 
og beriget mange andre mennesker, singler som par, 
teenagere som ældre. Det forunderlige ved det hele er, 
at reglerne ‘blot’ viser vej, for i virkeligheden er du selv 
forandringen, der fryder, hvis du bruger dem. Al ud-
vikling starter med en følelse. Det betyder, at udviklin-
gen af  dit kærlighedsliv starter med kærlighedsfølelsen. 
Er du parat til at give den et kærligt serviceeftersyn, så 
vælg et kapitel – det vil sige en kærlighedsregel – som 
taler til dig?     
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Giv dig selv kærlighed
Fra klinikken har vi denne historie: “Jeg var engang 
på en workshop, hvor læreren hele tiden brugte ud-
trykket ‘at elske sig selv’, som er det en selvfølge. Jeg 
vidste i hvert fald ikke, hvad det var, og sad og kiggede 
undersøgende på de andre. Hvordan ser man ud, når 
man elsker sig selv? Og så forsøgte jeg at anlægge et 
ansigtsudtryk som de andres. Sådan, så var den ged 
barberet. Bagefter har jeg tænkt tilbage på dette kur-
sus med glæde og taknemmelighed, for det var dér, 
jeg indså, at jeg ikke vidste, hvad det vil sige at elske 
sig selv og satte mig for at lære at være i kærligheden 
til mig selv, selvkærligheden.” 

Refleksioner over selvkærlighed

Selvkærlighed handler for mange om at holde af 
sig selv, for andre at hvile i sig. Tit og ofte hand-
ler selvkærlighed mindre om selve følelsen og 
mere om omsorgen for sig selv. Det kan være fy-
sisk omsorg som at spise sundt, sove godt og mo-
tionere, og mental omsorg som at have en god og 
kærlig kontakt til sin partner, sine børn, foræl-
dre, venner med flere.    

1 7
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•	 Hvad er selvkærlighed for dig?

•	 Hvordan føles det? 

•	 Har nogen lært dig, hvordan du giver dig selv 
kærlighed?

• Har du erfaring med, at din mangel på selv-
kærlighed kan give problemer med at finde 
en kæreste? Eller problemer i dit parforhold? 

 Har du tænkt over, at det kan være dér, 
skoen trykker, når du har kærlighedskva-
ler?

At give sig selv kærlighed er en livslang proces, 
uanset om man er single eller i parforhold. Uden 
at gøre noget godt for sig selv og fylde sig selv op 
med kærlighed – det vil sige selvkærlighed – vil du 
trække dig selv ned og med tiden opgive håbet om 
at finde den eneste ene og håbet for et parforhold 
fyldt med varig kærestekærlighed. Vi lever i en tid, 
hvor de fleste af  os har rigtig mange goder i livet, 
både materielle og immaterielle. Vi lever også i in-
dividualismens tidsalder, en ‘mig-tid’, hvor de fleste 
tilsyneladende tager udgangspunkt i sig selv og sø-
ger at opfylde egne behov før andres. Alligevel føler 
mange sig ensomme eller halvtomme for kærlighed 
til sig selv.
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Kan noget stå i vejen?
Der kan være store barrierer for, at du føler kærlig-
hed til dig selv. Og som med kærestekærligheden må 
du pleje selvkærligheden. Du må sørge for at rumme 
dig selv og gøre forholdet til dig selv så givende og 
ukompliceret som muligt. Og sørge for ikke at mod-
arbejde dig selv på måder, der kan ødelægge selvkær-
ligheden. Der er større risiko for, at du gør mindre 
gode ting for dig selv, når du går rundt og bebrejder 
dig selv for ikke at være god nok. Det er formålsløst at 
nedgøre dig selv på et urimeligt grundlag, du ville jo 
heller ikke skælde et lille barn ud, fordi det ikke kunne 
gå endnu, vel? 

Det vil være rigtig godt, hvis du kan finde en anden 
måde at motivere dig selv på end ved at skælde dig selv 
ud. Måske handler det om at tilpasse sig den virkelig-
hed, du lever i, og indse, at din dag kun har 24 timer, og 
at du arbejder de otte timer, køber ind, laver mad, spi-
ser og går i bad de andre cirka tre timer. Måske har du 
også en halv times transport hver dag, så dér røg lige 
en time mere. Nu er du nede på tolv timer, og af  dem 
sover du måske de syv. Tilbage er fem timer a 60 mi-
nutter. Værsgo. Det er til oprydning, samvær med dine 
børn, lektiehjælp, tv-kiggeri, telefonsamtaler, fitness og 
andre selvrealiserende aktiviteter. Og – puha – efter alt 
dette skal du også lige være en opmærksom og nærvæ-
rende kæreste, der kan give sig hen til kærligheden, kys-
se lidenskabeligt og måske have dejlig sex. For mange 
er det sådan, hverdagen ser ud. Alligevel forventer vi 
alverden af  os selv på fem timer. Er det rimeligt? Og 
hvad blev der af  egenomsorgen?

de 9 kærlighedsregler_sats.indd   19 07/04/15   19.25



2 0 2 1

Dine roller som ar ejds.- og privatmeneske
Der kan være mange årsager til, at det kniber med 
selvkærligheden i perioder. Måske forsøger vi at leve 
op til egne eller andres urimeligt høje forventninger. 
Vi kræver generelt rigtig meget af  os selv. Det har 
mennesket måske gjort i generationer, men kravene 
anno 2015 har ændret sig. Måske oplever vi, at vi 
skal bevise vores værd, og det gør vi så ofte i hand-
linger og mindre hyppigt i form af  nærvær. Det vil 
sige, at vi er hurtigere til at handle end til at give 
vores udelte nærvær og mentale tilstedeværelse. Som 
moderne mennesker taler vi mere, end vi lytter. Ofte 
virker det også nemmere at hente anerkendelse og 
belønninger uden for parforholdet eller familien, for 
eksempel i arbejdslivet eller ved sportslige præstatio-
ner. Jo, vores forskellige roller og krav til os selv har 
ændret sig på godt og mindre godt. Hvilke roller har 
du som privat- og arbejdsmenneske? Og hvordan vil 
du beskrive dem?       

Du har mulighed for at ændre på dine forskellige rol-
ler. Måske er det tid til at give dig selv noget mere af  
den opmærksomhed, du har savnet, og vende dig mod 
mennesker, som kan fylde dig op med præcis dét, du 
mangler, omsorg, ømhed og meget andet. Det er selv-
kærlighed nøje at udvælge de mennesker, som skal bo i 
dit liv og hjerte, og ikke bare åbne sig for alle dem, som 
vælger dig som deres omsorgsgiver. Måske er det på 
tide at blive mere bevidst om de roller, du har både i og 
uden for familien. Er det på tide at omdefinere nogle af  
dem, så selvkærligheden får bedre kår?
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Din indrie stille stemme
Kan du huske dengang, du havde en idé eller tanke 
om, at du skulle huske dine vanter på vej ud i bilen? 
Og du tænkte: Nej da. De sagde regnvejr, ikke koldt 
vejr. Og så begyndte det at sne, og du frøs frygteligt 
om hænderne? Det var din indre stille stemme, der 
talte, men du valgte at overhøre den. Eller dengang 
du uvist af  hvilken årsag tog en bog eller avis med 
dig på vej ud ad døren, og hvor toget viste sig at hol-
de tyve minutter og ventede på at komme ind på 
stationen, men hvor du havde din bog/avis at læse i? 
Det var også din indre stille stemme. Vi har den alle, 
men vi hører den ikke altid. 

Stemmen er ofte lyden af  selvkærlighed, og det kan 
være fornuftigt at øve sig i at lytte godt efter. Også når 
den fortæller dig, at du har brug for massage og ikke 
hård spinning, men hvor du resonerer, at det er noget 
pjat og går til spinning alligevel. Og forstuver en an-
kel! Omvendt kan den indre stemme fortælle dig, at du 
ikke har brug for massage, men hård spinning, og du 
erfarer, at stemmen havde ret. Spinning var præcis dét, 
der skulle til, for at du genfandt roen i din krop og fik 
overskud på den mentale konto igen.  

Din indre stille stemme ved som hovedregel, hvad 
der er bedst for dig at spise og drikke, hvor meget 
søvn du behøver, hvilket menneske du skal date osv. 
Alligevel vælger vi ofte at resonere med hjernen og 
inddrage øjnene i beslutningen i stedet for at lytte 
til den stille stemme. “Den her fyr ser altså meget 
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bedre ud end ham, stemmen synes, jeg skal vælge.”  
Eller: “Den her mad synes Bitz, jeg skal spise, selv 
om stemmen siger, at guacamole er bedre for mig 
lige nu.” 

Vi foreslår, at du som led i en selvkærlighedsstra-
tegi øver dig i at lytte til din indre stille stemme. Det 
kan være, at du allerede lytter, men måske kan du 
alligevel blive bedre til det og også bedre til at forstå, 
om den vil dig det godt eller ej (se afsnittet med kom-
penserende adfærd side 38). Vi lever i en tid, hvor 
mange vil fortælle dig, hvad du skal gøre, men når alt 
kommer til alt, er du eksperten i dit eget liv. Her er 
det ofte din indre stille stemme, der ligger inde med 
ekspertisen. 

Man kan være pæn på mange måder 
Vi lever i en tid, hvor udseendet er alfa og omega for 
mange mennesker, og de indre kvaliteter ofte får min-
dre opmærksomhed. Rynker kan nemt få større fokus 
end den livserfaring, der følger med rynkerne. Tilsva-
rende kan overvægt nemt få større opmærksomhed end 
den overvægtiges faglige kunnen – er det ikke tanke-
vækkende? 

Det store fokus på udseendet ses også ved dating. I 
stedet for at tage stilling til, om han er høj nok, lækker 
nok, og om han har et arbejde, du vil glæde dig til at 
fortælle veninderne om, så spørg dig selv, om han har 
et pænt indre. Lyt til din indre stille stemme. Måske vil 
den fortælle dig, at det er på tide at date en anden slags 
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mand, som vil passe bedre på dig, for eksempel en type, 
som vil tage sig godt af  dig, frem for én, du skal være 
overansvarlig for? 

Og i stedet for at tage stilling til, om hun er sexet og 
fræk nok, så luk dine øjne et øjeblik og lyt til, hvad din 
indre stemme fortæller dig. Mærk, hvordan det føles 
at være sammen med hende. Vær opmærksom på, at 
øjnene ofte leder efter det hurtige knald, det gør den 
indre stemme sjældent.    

Det kan også ske, at vi vælger kæreste efter, hvad 
andre synes må være attraktivt. Mænd kan vælge en 
smuk kvinde, så andre mænd kan se, hvilken god han-
løve han er. Kvinder kan vælge mænd efter, hvad andre 
kvinder vil blive lidt misundelige på.

Tjek ind på din indre stille stemme

Lyt til din indre stemme i dagligdagen, for ek-
sempel når du åbner køleskabet og ser efter mad 
– hvad siger stemmen, du skal spise? 
Og når du kommer træt hjem fra arbejdet – hvad 
siger stemmen, du har brug for? 

Eller når du læser en profil på netdating – hvad 
siger stemmen om det menneske, du læser om?

Er du på en date, så spørg dig selv, om det her 
føles rart? Trygt? Godt? Morsomt? Mærk efter, 
hvad din mavefornemmelse fortæller dig.
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Giv din krop kærlighed 
Giv dig selv en god oplevelse ved at gøre noget nyt og 
glædesfyldt for dig selv. Når vi glædes, får vi ofte større 
lyst og overskud, og vi får det bedre med os selv. Kær-
lighedsfølelsen er en kompleks og sammensat følelse, 
men den har altid et betydeligt element af  glæde i sig.

At give sin krop opmærksomhed er også selvkærlig-
hed. Det kan du gøre ved at røre ved dig selv. Det gør 
vi alle mange gange i løbet af  en dag, uden at vi nød-
vendigvis er særlig opmærksomme på det. Særligt når 
vi er fortravlede eller stressede, bliver vi ofte dårlige til 
at give vores krop opmærksomhed og kærlighed. 

Giv din krop kærlighed

Sørg for at være uforstyrret og sæt god tid af til 
øvelsen – gerne en time eller mere. Tag et bad, 
hvor du langsomt sæber dig ind og mærker, hvor-
dan det føles. Det varme vand føles dejligt og blød-
gør stille og roligt musklerne i din krop. Rør ved 
dine muskler, ja, hele din krop med langsom-
me og lidt hurtigere bevægelser, bløde og hårdere 
tryk. Gør det på måder, der føles rart for dig. Vask 
og plej dit hår i en shampoo, du holder af. Massér 
også din hovedbund, uhm, det føles også rart. 
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