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1. Elsk dig selv som din næste 
 

Den kristne kultur lærer os, at vi skal give uden at forvente at få noget igen. Det 
siger vi også ja til i Folkekirkens vielsesritual: ja til at elske og ære. Og vi giver 
endda mange gange andre det, vi selv ønsker os.  
 
Når vi besøger andre, har vi blomster med. Vi tilbyder af os selv at hjælpe en ven, 
som har svært ved at nå det hele på sin dag, og vi tilbyder massage, når veninden 
eller kæresten taler om nakken, der sidder fast.  
 
Kort sagt: Vi er virkelig gode til at tilbyde empati, omsorg, tjenester og hjælp, uden 
at nogen har spurgt os, og det er et vidunderligt træk hos os.  
 
Spørgsmålet er bare, om vi gør det, fordi vi inderst inde alligevel forventer at få 
noget igen – nemlig bekræftelse. Om det er den eneste måde, vi kan blive bekræftet 
på: Når jeg nu giver dig og gør alt det gode for dig, vil du så ikke nok elske mig? For 
hvad sker der så, hvis eller når vi ikke får bekræftelsen? Er vi så ikke noget værd? 
Min pointe er derfor, at vi bliver nødt til at gøre os klart, hvilket motiv, der ligger bag 
vores handling, og at vi bliver bedre til at udtrykke, hvad vi selv ønsker, har lyst til 
og behov for, så kun ved at få fyldt op i vores egen ”kurv” kan vi give til andre – 
f.eks. kærlighed, omsorg og ømhed. 
 
Regel nummer 1 er derfor: At elske DIG SELV som din næste:  
 
Giv dig selv alt det kærlige og sjove, du ville give dine veninder og din partner. Køb 
blomster jævnligt, hvis du elsker, at dit hjem er fyldt med blomster. Bestil tid til 
massage, hvis du elsker at blive rørt ved. Ring til en veninde og start samtalen med 
at sige, at du gerne vil snakke lidt, så du får den opmærksomhed, du ønsker. Bed 
om fodnus fra kæresten og om at blive hentet et sted, bare fordi det får dig til at 
føle dig elsket. Hermed får du fyldt din egen ”kurv” op, så du har noget at dele ud 
af. 
 
Og at give til andre er et smukt og godt træk, som verden kun bliver bedre af, men 
hold hele tiden øje med, om du kun kommer til at give for at få noget igen, nemlig 
bekræftelse, og om du har den følelsesmæssige grundsten på plads: At du føler dig 
god nok i dig selv. 
 
Skal jeg fortælle dig en sandhed? Du er god nok, og du er elsket, og jo mere du 
slapper af og prøver bare at være dig med de behov og ønsker, du har, jo mere føler 
folk sig tilpas i dit selskab og elsker dig mere. Tro mig, det smitter også af på din 
kærlighed til din partner. 
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2. Tal, så I forstår hinanden 
 

Masser af misforståelser i et parforhold hænger sammen med, at kvinder og mænd 
kommunikerer forskelligt – og derfor er det vigtigt at lære, hvorfor og hvordan vi 
nemt kommer til at tale forbi hinanden. 
 
Kvinder løser ofte problemer via det talte ord. Vi løser vores udfordringer ved at tale 
rundt om emnet og har brug for tid til langsomt at nå ind til kernen og til at tale os 
frem til en løsning. Hvis vi bliver afbrudt af et utålmodigt udbrud om at komme til 
sagens kerne, sker det ofte, at vi må lidt tilbage i talestrømmen for at fange det 
sted, vi blev afbrudt, hvilket typisk får vores partner til at sige, at vi gentager sig selv 
(…nogen vil endda sige i det uendelige).  
 
Ofte står vores mandlige partner af, han lytter ikke ordentlig efter mere, og det sker 
lige på det tidspunkt, hvor vi endelig er nået til stedet, hvor det er vigtigt, at han 
hører efter. Det er én af grundene til, at mænd ofte opleves som uengagerede, når vi 
kvinder har noget på hjerte. 
 
Manden derimod taler ofte i lige linjer. Hans samtale starter ved A, går til B og 
derfra til C. Han springer ikke meget i sin samtale og holder sig oftest til emnet. For 
det meste har han tænkt over det, han siger, før han siger det. Mænd løser tit 
problemer via det tænkte ord. 
 
Hvilket dog ikke betyder, at kvinder ikke tænker, eller at mænd ikke taler. 
 
Her er det os kvinder, der ofte bliver utålmodige og springer i emnet, drager 
paralleller til noget helt andet end det, han taler om, og på den måde laver vi rav i 
hans kommunikation. 
 
Også typen af samtaler kan være forskellig. For at få så god og nem en 
kommunikation som muligt, der samtidig tager hensyn til mænds og kvinders 
forskelligheder, er det derfor vigtigt, at I gør jer klart, hvad der kræves af 
opmærksomhed og lytteevne fra den andens side i hver enkelt situation.  
 
Sig, hvad du egentlig mener – og vigtigst: Hvad du beder om. Med andre ord: Tal 
klart. Jeg ved, det ikke er det nemmeste for mange af os kvinder, men så må vi lære 
det. Den tid er altså forbi, hvor partner, børn og kollegaer skulle gætte sig til, hvad 
du egentlig siger, når du siger noget. Og du bliver nødt til selv at tage ansvar for at 
lære at kommunikere klart: Øv dig hele tiden – og gå evt. på assertionskursus, hvis 
det er nødvendigt. Fortæl gerne din partner og veninder, at du øver dig, så de ved, 
hvad der sker. 
 
Bed om det, du ønsker dig. Sig det klart og tydeligt uden at bebrejde. F.eks.: ”Jeg 
vil gerne have, at vi hjælpes mere ad”. ”Jeg vil gerne have, at vi begge to ordner hus 
og rod, inden vi sætter os ned om aftenen”. 
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3. Vælg at elske – hver dag 
 
At elske et menneske er et valg i hverdagen. Et valg, du tager hver eneste morgen og 
dagen igennem – vil du elske, hade eller bare være ligegyldig overfor din partner? Vil 
du kærligheden eller ej? Vil du det liv, du lever sammen med din partner, eller gå. 
  
Hvad vil du? At være stucked mellem to stole – skal jeg blive eller gå – som rigtig 
mange er og tillader sig at blive ved med at være, er dødssygt. Det er ødelæggende 
for psyken, helbredet og stemningen i hjemmet.   
 
Det er kedeligt for andre at skulle lægge øre til den evindelige klagen over det, du 
ikke kan finde ud af, og egentlig er det meget enkelt, nemlig at vælge, hvad du vil: 
Med andre ord: Vil du kærligheden, så vælg den hver dag som et gode. Vil du ikke, 
så gå. Ansvaret er dit og har intet at gøre med, hvad han får givet dig, eller hvordan 
han opfører sig i dag. 
 
 

   4. Se sagen fra den andens side 

Husk, at du ikke altid har ret, når I diskuterer, men også, om det egentlig er, hvem 
der har ret, I diskuterer? Diskuterer vi ikke oftest om og med vores følelser i stedet 
for vores hjerne og intellekt: ”Hvis du ikke forstår mig, elsker du mig ikke?” Eller: 
”Du vil også bare altid have ret” – eller en helt tredje variant: ”Du hører aldrig, hvad 
jeg siger, men vil kun høre dig selv”.  
 
Egentlig betyder det, vi siger, vel: ”Jeg savner, at vi sidder sammen og nusser og 
taler stille om alt, hvad der ligger os på hjertet”? Hvem, der har ”ret”, er altså 
egentlig ligegyldigt, det har I jo begge to. Det handler mere om at få sagt det, du 
egentlig har på hjerte, og lytte efter og prøve at forstå, hvad den anden mener. Så 
vær fleksibel og husk, at alting kan ses fra mere end én vinkel – du ved det jo godt, 
men glemmer det bare ind imellem.  Og når din partner er ”imod” dig og dét, du 
synes, er det bedste spørgsmål altid:  
 

• ”Fortæl mig om den måde, du ser det på”. 
 

• ”Kan jeg gøre noget, så du nemmere kan se, hvad jeg mener?”. 
  

• ”Kan vi leve med denne meningsforskellighed? Er det egentlig okay for os/dig, 
at vi ser forskelligt på det?”. 

 
• ”Vil du uddybe dit synspunkt?”. 

 
• ”Fortæl mig det igen på en anden måde, for jeg forstod det vist ikke”. 

 
• ”Sig til mig, hvis du ikke føler dig hørt”.  
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5. Kys jer ud af krisen 
 

Hvem har lært dig, at man skal holde på sin vrede og sin retfærdige harme? Hvor 
har du læst, at man er ”dørmåtte”, hvis man elsker med sin kæreste efter et 
skænderi, så luften kan blive renset og alle falde til ro? Hvem siger, DET er 
sandheden? 
 
Måske har jeg sandheden, når jeg siger, det er løgn, og at mange ægteskaber lider 
under denne vrangforestilling? Og at du kan vælge at kysse din partner, når du har 
lyst, selv om I lige har skændes, eller kysse ham, når du ikke har lyst og se, hvad 
der sker med dig – og med ham. 
 
Lad være med at isolere dig i retfærdig harme, når I har været uenige (se mere om 
dette udtryk i afsnit xx). Det er så fristende og nemt at lukke døren til dig selv, dit 
hjerte og din seksualitet og lade din partner ”have det så godt, han kan!” Resultatet 
bliver bare, at intet bliver løst imellem jer, der bliver i stedet ”det”, I aldrig får talt 
om. Og I kommer igen langt fra hinanden – ligesom alle de andre gange. Nej, gå 
hellere i seng sammen – også selv om det bare er en quicky (dvs. sex, som varer op 
til 10 min.). Det sætter hjertet i gang, og det er der brug for efter et skænderi.  
 
Gå i seng sammen, gør det gerne sammenbidt, men gør det. Kys hinanden og kig i 
hinandens øjne imens – og fortæl mig så bagefter, at det var et dårligt råd! 
 
Måske opdager du ligefrem nye måder at få succes på i forholdet? 

 
   6. Tro på dit parforhold 
 
Vi har ambitioner på alle områder, på vores børns vegne, på arbejdets, og også 
regeringen har f.eks. ambitioner på vores vegne. Men hvor er de, når det gælder 
parforholdet? Som en fra USA sagde til mig: ”Der laver I en dansker”. For ham 
betød det, at når det begynder at gå lidt galt, trækker vi os, går måske, ser efter 
udveje og begynder nogle gange at tale dårligt om vores kærester og alt det, der er i 
vejen i stedet for at blive og i det her tilfælde kæmpe for forholdet. 
 
Jeg mener, at du skal have ambitioner på både dine egne vegne og dit parforholds. 
Du skal elske at være der, du skal ville det, og du skal gerne fortælle en god historie 
om, hvilken fantastisk person, din mand er, og hvor heldig, du er at være sammen 
med netop ham, når der er mulighed for det. Vælg at tro på det. 
 
Tru heller aldrig med skilsmisse, hvis du ikke mener det. Det gør partneren 
grundlæggende usikker – og også dig selv. ”Hmmm”... tænker dit hjerte: ”Hvis du 
siger sådan, må jeg hellere pakke mig sammen”. Sig det kun, hvis du har besluttet 
dig endeligt for det.  Men sig gerne, at du kan mærke, at alle jeres skænderier, eller 
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hvad der nu er jeres udfordringer, betyder, at du ind imellem kan blive i tvivl om 
jeres forhold, og at det derfor er nødvendigt at gøre noget ved det. 
 
Det er også absolut forbudt at udtrykke tvivl om hjertets veje i starten af et forhold 
og sige til sin måske fremtidige partner: ”Hvis vi når så langt”, eller ”hvis det 
holder”. Når du går ind i et parforhold, bør du have ambitioner for det og dig selv, 
være en hjertelig jubeloptimist og tænke godt om det. Vær åben for at flytte dig 
både på det psykiske og det fysiske plan.  
 
Det ER en dødssejler, når en ny partner erklærer, at hun aldrig kommer til at kunne 
lide opera, eller den måske fremtidige partner siger, at Fyn er så fin, at han aldrig 
vil flytte, mens du selv gerne vil bo et helt andet sted, og det er det også, hvis du 
selv er låst fast i nogle betingelser. Men også her må du vælge at tro godt om dit 
forhold, og hvis din partner ønsker at prøve noget eller prøve noget nyt, så se det 
kærlige i det. Vær lykkelig for, at han lukker dig ind i sit univers af drømme og 
ønsker. Tro, at han gør det, fordi han regner med, at det bliver en berigelse af jeres 
samliv. Med andre ord: Lær at sige ja utallige flere gange end at sige nej.  

 
   7. Tro ikke, at græsset er grønnere på den anden side 

 
Husk hele tiden på, at intet parforhold er bedre end dit eget. Nej, græsset er ikke 
nødvendigvis grønnere med en anden partner. Og du ved det egentlig godt, for nu er 
statistikkerne for de, der også går fra parforhold/ægteskab nummer to, begyndt at 
dukke op. Og det er en høj procentdel, der heller ikke med ægteskab nummer to 
eller fem kan få det til at virke. Nej, hvis græsset er grønnere hos naboen, er det 
måske fordi, de bruger ”kunstgødning” og har valgt at gøre noget ved det – eller 
ikke fortæller eller viser, hvordan det i virkeligheden står til. 
 
Hvis du vælger at droppe dit parforhold – uden at arbejde for at få det til at fungere 
– og vælger en ny partner, skal du gøre dig klart, at der er stor sandsynlighed for, at 
det ender med at blive nogenlunde det samme efter et stykke tid – nu bare med 
skænderier om dine børn og mine børn, din eks og min eks, nye svigerforældre, et nyt 
hjem og ”mine egne ting, der er væk og erstattet af dine”… Og du har måske ikke 
den samme overbærenhed og sødme overfor ”hans børn”, som deres egen mor eller 
far har. Nye diskussioner dukker op a la: ”ØV, hvorfor kan vi ikke rejse på ferie uden 
dine børn? Og hvorfor skal vi betale for din ekskone? Hvem skal egentlig betale for 
efterskolen? ”… ”Elsker du mig i øvrigt lige så meget som din forrige?” 
 
Dette årti er udviklingens årti, og vi er ”hoppernes” generation (som er?). Allerede 
nu kan vi se, at de unge bliver gift tidligere og bliver ved med at være gift i længere 
tid. De synes, at mange af os har givet for hurtigt op. Tja, jeg kan i hvert fald se, at 
der dukker nye måder op at leve sammen på. Lige nu er det moderne at være 
sammen, men hver for sig, hvor børnene oftest bor hos mor, så hun i realiteten vel 
er ”enlig mor, men gift”? Hvem har opfundet det? Det kan da kun være voksne, for 
de fleste børn elsker at bo i en familie, hvor alle bor sammen – på godt og ondt. Jeg 
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tror også, at nogen går med til de forskellige nye tiltag – swingerklubber eller f.eks. 
åbne ægteskaber (hvor jeg dog i klinikken oftest ser, at den ene part er meget mere 
”åben” end den anden) – for ikke at miste. Men måske mistede de så sig selv? 
 
Jeg tror på parforholdet og på, at man kan få og have en ven for livet, som man bor 
sammen med i en familie. Og husk, at har du et 31årigt godt parforhold bag dig, 
tager det måske 31 nye år at få det samme med en ny partner – gider du virkelig 
det? 
 

   8. Beløn ærlighed 
 

Rigtig mange af os beder om ærlighed, og når vi så får det, skælder vi ud eller bliver 
sårede. Du spørger f.eks., om han er lykkelig, og han svarer ”nej”. Du bliver såret og 
begynder at argumentere for, at han da har al mulig grund til at være lykkelig i 
stedet for at sætte dig, lytte og dermed faktisk få redskaberne af ham til at gøre 
ham lykkelig, så svaret næste gang vil blive: ”Ja, jeg er lykkelig!”. 
 
Det kan også være, han spørger dig, hvorfor du ikke vil gå i seng med ham (så tit), 
og at du ærligt svarer, at det er kedeligt, og at han kommer for hurtigt. Bliver han 
såret og giver sig til at forklare og forsvare, mister han den gave, din ærlighed er. 
 
Og ja, så er der alle de små hverdagseksempler: ”Synes du, kjolen klæder mig?”, 
”Smager maden godt?” – og hvis svaret her er nej, hvor mad jo ofte er lig med 
følelser og kærlighed, bliver ”kokken” måske dybt såret, og man risikerer en svada a 
la: ”Så kan det også være lige meget. Her har jeg stået i flere timer og lavet mad… ” 
 
Jeg blev engang selv spurgt, om det var ok, at vi tog til Skagen på ferie? Og jeg 
svarede, at ”nej, jeg vil gerne til Barcelona”, men blev så kaldt krævende og urimelig. 
Hvem siger, at ærlighed varer længst?   
Det gør jeg – trods alt: Et forhold, hvor din partner er kærligt ærlig, er det pureste 
guld værd. Tænk, at bo med en, som du kan regne med siger dig, hvordan han har 
det, føler, hvad han har lyst til, og hvilke følelser, han har for dig? Wow! Sådan et 
menneske kan du også regne med vil fortælle dig, hvis det, du gør (f.eks. ofte er 
vred, ikke lytter, giver for lidt eller kedelig sex, er kontrollerende i hverdagen etc.), 
er en trussel for hans følelser og dermed jeres forhold. Jeg personligt vil gerne have 
en partner, der insisterer på at være ærlig, og jeg vil gøre mit bedste for at følge 
trop. 
 
Ærlighed starter, når et nyt forhold begynder. Vær dig selv. Kan du ikke lide skaldyr, 
så sig det. Din partner er et voksent menneske og skal kunne håndtere dine ønsker 
og behov også – ellers må han lære det. 
 
Da vi ikke har lært det in action gennem livet, skal vi være blide ved os selv, når det 
ikke lykkedes. Det vil lykkedes os bedre næste gang. Hvis bare intentionen er at 
være en ærlig partner, når vi det også en dag. Tænk at have et forhold, hvor vi 



 

Fra bogen Elsk ham igen af Ingrid Ann Watson 
 

Blog og hjemmeside: www.ingridannwatson.dk              Email:mail@ingridannwatson.dk  
Blog og hjemmeside: www.ingridannwatson.dk              Email:mail@ingridannwatson.dk 

begge bare kan være den, vi er, med ups and downs, fordi vi tror på, at det er ok at 
være ærlige overfor hinanden… 
 
 

   9. Lær at leve med uløste problemer 
 
Ikke alle uenigheder kan løses, hverken nu eller senere i vores samliv. Hvis vi skal 
overleve, at disse ligger omkring os, er vi nødt til at opøve evnen til at leve med 
uløste problemer. Måske er vi bare meget forskellige og skal lære at leve med det 
som en rigdom og ekstra dimension? De par, som har lært, at der altid vil findes 
uløste problemer i deres samliv og lever med tankegangen ”Kan vi ikke løse det lige 
nu, lader vi det ligge til senere …” har et betydeligt nemmere forhold! De har færre 
skænderier og mere plads til latter og sjov i hverdagen.  
 
Det betyder ikke, at vi bare skal lade problemer ligge uløste hen, så de kommer til 
at fylde imellem os. Men det gør, at vi får et pusterum. Ved ikke hele tiden at 
insistere på at løse alle de små ting, som helt sikkert kommer op, bliver der 
nemmere plads til latter og kærlige følelser.  
 
Min idé og forslag til jer er, at I ”samler sammen”, så I to gange om ugen sætter jer 
sammen og taler om stort og småt, som er sket, siden I sidst talte sammen på 
denne måde. Brug evt. æggeursøvelsen (side x), hvis I har svært ved at overholde 
taletiden og kommer til at afbryde hinanden, eller hvis jeres snak bliver til en 
diskussion om, hvem der har ret, laver mest, er mest såret etc. Det, at I har en 
aftale om ikke at aflevere hver eneste lille irritation med det samme, men vente til 
jeres snakkeaften, gør, at mange af de såkaldte småting forsvinder, inden I når til 
snakken, og at I oftere mærker kærligheden til hinanden, fordi den ikke hele tiden 
bliver skubbet ad vejen af ”småtingsbrok”.  
 
Lav evt. selvransagelsesøvelsen (side x), hvis det er svært ikke at måtte sige noget, 
som generer dig. Selvransagelsen er en vidunderlig effektiv måde at få ukærlige 
følelser på plads inden i dig og tillader dig at se, hvilke af dine egne ”defekter”, der 
oftest skaber flest mulige problemer for dig selv. Æggeursøvelsen er en af jeres 
fælles måder at få uærligheder imellem jer på plads og skaber grobund for smil og 
lettelse: Nå, så var det ikke så slemt alligevel. Jeg troede, at han tænkte, at jeg 
gjorde… og så passede det slet ikke. 
 
Evnen til at leve med uløste problemer og til at overskue, hvad der er bedst for alle 
og ikke kun mig og mine følelser, er rigtig vigtigt for et kærligt, blivende parforhold. 
Evnen til at leve med uløste problemer går nemlig hånd i hånd med evnen til at se, 
hvad der er ”til fælles bedste” i et parforhold.  
 


