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Dette er beskrivelser og udsagn, om hvordan sex, forelskelser og 

kærlighed, kan være med til at gøre vores liv som mænd, 

uhåndterlig.  

 

Kender du det mand.   

Du stresser af sted for at sikre dig kæreste har det godt og du lover guld 

og grønne skove? 

Eller du er ved at bruge alle dine penge på at gøre hende lykkelig? 

Måske har du to eller tre "romancer" kørende samtidig? 

Måske er du død træt af kvinder, kærester parforhold og ønsker dig ikke 

andet end fred og ro? 

 

 

Her er en liste over forskellige situationer og forhold til sex og 

kærlighed der kan give enhver mand stress.  

 

Vi kender ofte ikke vores følelsesmæssige, seksuelle og intime  behov, så 

vi siger ja til det vi umiddelbart tænder på. 

Da vi frygter følelsesmæssige og/eller seksuelle afsavn, stræber vi 

tvangsmæssigt efter og indgår i det ene forhold efter det andet, og har 

nogle gange mere end én seksuel eller følelsesmæssig affære ad gangen.  

Vi er meget bange for at blive afvist og giver ofte slip på vores identitet 

og gør alt hvad der står i vores magt for at få den kærlighed og omsorg vi 

søger.  

Vi lover guld og grønne skove, uden at holde hvad vi lover og er fulde af 
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forklaringer som driver jer ud i eskalerende konflikter.  

 

Vi oplever eller  arrangerer dramatiske brud med kæresten, for derefter 

at gentage cyklussen med en anden kvinde.  

Samtidig skjuler vi vores motiver og behov, både for os selv og andre, og 

isolerer os stadig mere fra vores venner og vores sande selv. 

Vi forveksler som mænd, kærlighed med faktiske naturlige behov.  

Uden at vi er klar over det, føler vi fysisk og seksuel tiltrækning, eller 

behovet for at redde/fixe andre, eller vi søger nogle der kan redde os.  

Enten fra vores tidligere partnere, vores følelser eller problemer. 

 

Hvis bare ? 

Vi mangler en solid selvfølelse som gør at vi kan sætte sunde grænser.  

Vi sælger ud af vores selv respekt, uden vi lægger mærke til det.  

Vi føler os drænet for energi og forstår ikke hvorfor. 

På den anden side føler vi os tomme indeni og som halve mennesker, når 

vi er alene.  

Vi lever ofte i vores fantasi om hvordan det kan vær,  uden at gøre noget 

konkret for at gøre det til virkelighed. 

Vi bruger ofte sex som erstatning for pleje, omsorg og støtte.  

Vi ser det som opbyggeligt for vores maskuline selvværd, fordi 

bekræftelsen gør os stolte.  

 

Vi misbruger  onani i al 

hemmelighed og oplever en 

voksende tolerance over hvad 

der tænder os. Det bliver ofte 

grovere og grovere og mere og 

mere bizart. 

  

 



 Coaching for mænd                           www.2bii.dk    mail@2bii.dk   

                                                                                                          T. 20162911 Engtoftevej. 34.1. 9000 Aalborg 

                             Gør det der virker                                     CVR: 30953088. Jyske bank Reg.nr.: 7837-Knr.1137171 
 
 

Vi bruger sex og romancer til at manipulere og kontrollere andre, så vi 

får en følelse af kontrol og magt. 

Måske har vi flere romancer kørende på jobbet, uden at de kender til 

hinanden og spændingen over det forbudte, er som en rus i sig s elv. 

 

Vi har en tendens til at afvisekvinder der virker sunde,  så de ikke kan 

lære vores indre sandhed at kende. Vi tror ikke de vil elske og respektere 

os. 

 

Vi veksler mellem vores egne og partners 

jalousi trip.  

Beskyldningerne flyver om ørene, mistanke 

om utroskab og endeløse konflikter. 

 

Vi bliver ofte lammede eller alvorligt distraherede af romantiske eller 

seksuelle besættelser eller fantasier.   

Stressen giver os tunellsyn og vi mister overblikket . 

 

Selv om det påvirker våres helbred, arbejde og vores familie liv, har vi 

svært ved at ændre adfærd, så vi bagatelliser og bortforklarer de 

virkelige hændelser, for os selv. Vi lyver for os selv. 

Vi beslutter i vores stille sind, at "virkeligheden" står i vejen for fantasien 

og dropper "moralen" gang på gang og fortsætter. 

Vi undgår at tage følelsesmæssigt ansvar for os selv, ved at koble os på 

andre, der ikke er følelsesmæssigt til rådighed.  De er langt væk, de er i 

krise/nyskilt,  gifte, eller på anden måde, udenfor din rækkevidde. 

På denne måde undgår vi at få vores behov for kærlighed opfyldt.  

 

Vi fastholder os i disse mønstre af følelsesmæssig afhængighed, romantisk 

intriger eller tvangsmæssig seksuel adfærd, fordi vi ved ikke bedre. 
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For at undgå at føle sårbarhed, trækker os 

tilbage fra alle intime forhold, vi isolerer 

os i vores "cave".  

 

 

Vi får et eskalerende forbrug "midler" der kan dulme vores svære følelser 

og de udvikler sig ofte til afhængigheder.  

Vi tillægger ofte kvinder magiske egenskaber. Vi idealiserer og 

efterstræber dem, og giver dem siden skylden for ikke at have opfyldt 

vores fantasier og forventninger. 

 

Det er måske overvældende for dig at læse om alle disse måder at 

vikle sig ind og ud af kærligheden  på.  

Du føler måske afsky, vrede eller skam og prøver at skubbe det ind 

under gulvtæppet.  

Men noget i dig ønsker at få styr på dig selv.  

Noget der handler om din selvrespekt og dit omdømme?  

Din samvittighed er ved at vogne? 

Hvis flere end tre af disse udsagn rammer noget i dig og du ønsker 

at udvikle din selvstændighed og maskuline selvtillid,  er du 

velkommen til at kontakte mig og vi får en uforpligtende snak om 

hvordan jeg kan hjælpe dig videre. 

Du får mere indre styrke og en personlig beslutsomheds kraft der 

giver dig kontrol. 

Kontakt mig på telefon: 20162911 

Eller send en mail: mail@2bii.dk 

Venlig Hilsen 

Karl-Otto Sandvik. 

Mandecoach 


