PARFORHOLD

Guide: Forstå dig selv og din partner med hjælp fra Enneagrammet

Bliv bedre sammen
Selv med stor kærlighed i parforholdet går vi engang imellem galt af hinanden og giver
måske op. Enneagram-ekspert Michael Groser mener, at problemerne ofte skyldes, at
vi ikke forstår, at vores partner kan have andre behov, end vi selv har. Men vi kan undgå
megen frustration, når vi er bevidste om forskellen på os selv og dem, vi elsker.
AF DORTHE KANDI · FOTO: MARIE HALD OG PANTHERMEDIA

F

orestil dig, at han har dækket op til romantisk middag med to lys
på et bord, mens hun er ude med veninderne, og det er så sjovt
at tale med dem, at hun kommer lidt senere hjem end aftalt. Det
er ikke forståelse, der møder hende, når hun endelig træder ind
ad døren til kold mad – og kølig mand. Han føler sig afvist. Hun forstår
det ikke, det var jo bare et par timer. Og det var jo ikke ondt ment ...
Det er et tænkt eksempel, men humlen er, at nogle af os lægger stor
vægt på alenetid med ham eller hende, vi elsker, mens andre synes, at
det er mindst lige så vigtigt at pleje netværk, venner, familie. De sidste
er dem, der også lige skal tjekke mobiltelefonen under middagen. De
første er dem, der bliver rasende over at skulle dele opmærksomheden
med Facebook.
De fleste af os kan genkende den konflikt, men knap så mange af os
har hørt, at det kan hænge sammen med vores grundlæggende ”instinkt”.
Ifølge Michael Groser, ekspert i det psykologiske værktøj En-
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neagrammet, ligger en stor del af svaret på, hvordan du bliver glad,
tilfreds og lykkelig, i at blive klar over din version af de tre såkaldte
Enneagram-instinkter. Det vil sige den rækkefølge, du vægter de tre
instinkter. Instinkter er, ifølge Enneagrammet, behovsdefinitioner.
De tre instinkter repræsenterer en slags overlevelsesstrategi, og det
gode ved at kende sin personlige rækkefølge er, at den giver et klart
billede af, hvad lykken er for dig – især i nære relationer som parforholdet, forklarer Michael Groser:
– Et af de tre er stærkere end de andre, det er det, der afgør, hvordan dit liv skal leves for at føles meningsfuldt, positivt og energifyldt.
Det stærkeste instinkt higer konstant efter noget bestemt, som du
skal tilføre løbende, for at du oplever et liv med glæde og lykke, siger
Michael Groser, som opfatter de tre instinkter som et værktøj, der kan
opklare de skuﬀelser, misforståelser og den vrede, der opstår, når vi
ikke forstår os selv og vores partner.

De tre instinkter
Redebygger

Een-til-een-typen

Navigatøren

Mennesker med redebyggerinstinktet som
”styrende” er særligt optagede af, hvordan de
giver kroppen de absolut bedste betingelser
for at være sund, i sikkerhed og dybest set
sikret overlevelse. De ønsker at have tryghed,
sundhed og være i behagelige omgivelser.
En redebygger har typisk fokus på:
˾ Mad i køleskabet (og reserver i viktualierummet)
˾ Lidt proviant i tasken (eller overvejelser
om, hvorvidt det ikke var smart at have det)
˾ Penge på kontoen (ikke nødvendigvis indestående, men overblik over, hvad der står,
eller overtrækkets størrelse)
˾ Tøj, som både kan være pænt og praktisk
(eller bare praktisk)
˾ Sko, som sjældent har høje hæle eller er
ubekvemme (stiletter, nej tak!)
˾ Sunde og behagelige madrasser på sengene

Mennesker med een-til-een-instinktet som
”styrende”, er særligt optagede af nære relationer. Det vil sige, at de elsker at sidde tæt,
koncentreret og uforstyrret, have øjenkontakt,
nære samtaler, der handler om ”os”. Det er med
til at fylde glæde og energi på ”kærlighedskontoen”. Een-til-een-typen er ofte charmerende,
karismatisk og med gennemslagskraft.
Een-til-een-typen har typisk fokus på:
˾ Fokus på ”dig og mig” (sidde sammen, holde
i hånd, ligge i ske, øjenkontakt osv.)
˾ Påklædning, som er speciel, tiltrækkende
og sexet
˾ Ønsker intens kommunikation/relation
frem for smalltalk og overfladiske samtaler/bekendtskaber
˾ Holder af at være sanselige
˾ Søger een-til-een-tid med partneren eller
venner/veninder
˾ Ønsker det romantiske og lidenskabelige
frem for det praktiske og/eller sjove

Mennesker med navigatør-instinktet som det
styrende er særligt optaget af gruppers dynamik, magtbalancen, reglerne og strukturen i de
grupper, du er en del af (familien, arbejdet, de
sociale medier osv.). Navigatør-typer er ofte
åbne, engagerede og socialt ansvarlige.
En navigatør har typisk fokus på:
˾ Om der er brug for dem og det, de kan
bidrage med
˾ Hvordan deres handlinger og meninger
påvirker andre
˾ Hvem der har (social) status i gruppen
˾ At være involveret, og at det, de bidrager
med, gør en forskel i samfundet eller verden
˾ At dele stort og småt på Facebook
˾ At være en del af andres liv og deres verden

Mennesker med dette instinkt som det
dominerende higer efter:
(Kropslig) sikkerhed og komfort, proviant,
hvile, varme, struktur og planlægning – kort
sagt alt, som vil få dig til at føle dig behovstilfredsstillet, tryg og veltilpas fremadrettet.
Mennesker med dette instinkt som det
svageste, vil finde det drænende eller
meningsløst at:
˾ Udføre praktiske gøremål såsom at handle,
rydde op, gøre rent, slå græs, vaske tøj osv.
˾ Leve, spise, sove og drikke sundt
˾ Motionere jævnligt og holde sin krop i form
˾ Klæde sig på til lejligheden, dvs. praktisk,
når det behøves

Mennesker med dette instinkt som det
dominerende higer efter:
Intimitet og nærhed, samvær med den eneste
ene (kæreste, ven/veninde, kollega osv.) og at
signalere sin ”lækkerhed” til verden.
Mennesker med dette instinkt som det
svageste, vil finde det drænende eller
meningsløst at:
˾ Opsøge eller forfølge en passion eller
lidenskab
˾ Interessere dig for, hvad andre synes om dig
˾ Prioritere ”kæreste-tid” eller romantik
˾ Have intens øjenkontakt

Mennesker med dette instinkt som det
dominerende higer efter:
Socialt samvær, aktiviteter sammen med andre, gruppedynamik og interesse for, hvad der
sker i ”gruppen”, og hvilke sociale spilleregler
der gælder i deres cirkler (Facebook, på jobbet, håndboldholdet osv.).
Mennesker med dette instinkt som det
svageste, vil finde det drænende eller
meningsløst at:
˾ Interessere dig for at gøre samfundet eller
arbejdspladsen til et bedre sted
˾ Tage på lynvisit eller uanmeldt besøg hos
venner og bekendte
˾ Være forbundet med andre f.eks. via
Facebook
˾ Smalltalke

TEST DIT INSTINKT
Vil du kende dit styrende instinkt, så kan du tage en gratis test på michaelgroser.dk

Ifølge parforholdscoach Michael Groser ligger en stor del af
svaret på, hvordan du bliver glad, tilfreds og lykkelig, i at blive
klar over din version af de tre såkaldte Enneagram-instinkter.
Hvis du har fået lyst til at udvikle dit parforhold på lignende
måde, kan du deltage i et af Michael Grosers kurser, se mere
på michaelgroser.dk Næste parforholdskursus foregår i
slutningen af maj på Sørup Herregaard.

FEMINA.DK 14/2016

73

PARFORHOLD

Kærlighed
er ikke altid nok
FEMINAs redaktionschef Dorthe Kandi tog sin mand under armen
og deltog i et weekendkursus, hvor de blev klogere på, hvorfor vi
indimellem snubler i kærligheden, og hvordan vi kan tackle det.

T

il sommer har jeg været sammen med min mand i 23 år, og
vi kender hinanden utrolig godt
og gør hinanden glade. For
det meste. Men vi har også snublet,
kæmpet og sukket. Sukket over, at
den anden da ikke forstod x og ikke
gjorde y. Heldigvis er vi også begge
ret nysgerrige og villige til at udforske
forskellige metoder og få nye bud på,
hvordan vi kan blive en endnu bedre
udgave af et par, der gerne skulle holde
ud og af i mange år endnu.
Da jeg første gang hørte om enneagrammet og instinkter, må jeg
indrømme, at jeg tænkte, at det lød
lidt for alternativt til mig. Jeg har aldrig
brudt mig om at komme ned i en kasse
med et bestemt mærkat på. Og da jeg
ovenikøbet fandt ud af, at der kun er
tre instinkter, så var skeptikeren i mig
helt på tæerne. Altså indtil jeg dykkede
ned i det og opdagede, at mindst 90
procent af beskrivelsen af een-til-eeninstinktet passer uhyggeligt godt på
mig … Og ikke mindst stod det klart
for mig, at de gange, jeg har følt mig
modløs og utilfreds, næsten altid har
været, fordi mit instinkt ikke fik det,
det gerne vil have.
Når vi har modgang i parforholdet,
kan det nemlig handle om, at vi ikke får
opfyldt vores behov for f.eks. nærhed,
og vi føler os derfor utilfredsstillede,
energiforladte og frustrerede. Eller vi
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har ”bare” svært ved at finde mening
med parforholdet eller livet generelt
siger Michael Groser, Enneagramforedragsholder, underviser, forfatter,
coach og vært for weekendens parforholdskursus i Fredericia.
Det kan jeg nikke genkendende til.
Omkring mig sidder 10 par. Et par har
kun kendt hinanden i tre måneder, mens
et andet har været sammen i 46 år. De
har helt sikkert forskellige grunde til at
deltage, men målet for Michael Groser
er det samme. Vi skal søndag eftermiddag tage hjem ”gen”-forelskede i ham
eller hende, vi kom med.
KRISER OG BEHOV
Min mand, Mike, og jeg har det samme
af de tre instinkter i toppen, een-tileen-instinktet. Vi kan altså begge lide
intens øjenkontakt, dybe samtaler og
at holde i hånd. Og så kunne man tro, at
det hellige ægteskab var velforvaret.
Men det er det ikke. Der er bølgegang
og kriser i vores ægteskab – som i de
fleste andres.
Det er der sikkert mange grunde til,
men weekenden på parforholdskursus
gav os også nogle aha-oplevelser i forhold de behov, Mike har, og de behov,
jeg har. Vi er jo ikke ens, og vores typer
og personlighed spiller selvfølgelig
også ind.
Ifølge Michael Groser kan vi ikke
ændre vores instinkter, men vi kan

tackle dem. Vi har alle instinkter i os,
men i forskellig rækkefølge, og rækkefølgen er væsentlig for, hvad der
skal til for, at vi føler os glade. Ud over
instinkterne spiller vores personlighedstype ind – i Enneagrammet er der
ni forskellige personlighedstyper, og
så er der graden af selvindsigt. Altså
bevidsthed om, hvem du er, og hvad du
har brug for.
UNDERTRYKKER DU DIT INSTINKT?
Michael Groser taler om, at de tre
instinkter er en stak, hvor det øverste
styrer dig, men det nederste er også
vigtigt, fordi det ofte vil være undertrykt i dig.
– De behov, som ligger i dit nederste instinkt, er set udefra lige så
livsnødvendige at få opfyldt, men det
forekommer ofte som nytteløst, kedeligt, tidsspilde, unødvendigt og meget
ressource- og energikrævende at opfylde disse behov. Man kan have rigtig
svært ved at se idéen med at bruge tid
og ressourcer på disse ting, ud over på
et teoretisk plan, samtidig med at man
måske på et mentalt plan godt ved, at
det er vigtigt, siger Michael Groser.
For selvfølgelig får familier med
een-til-een-instinkter eller navigatørinstinktet øverst også mad på bordet og
renset tagrender, men det er bare ikke
noget, der giver dem energi, det er ikke
det, der driver dem og gør dem glade. ➝

Dorthe og Mike har begge det, der i Enneagrammet kaldes
”een-til-een-instinkt”. Så de nærer deres parforhold med
tæt kontakt både fysisk og mentalt. Men det er desværre
ingen garanti for, at parforholdet trives, for selv med det
samme instinkt øverst kan man løbe sur i hinandens behov.
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Dorthe Kandi – gift med Mike Kandi:

Selv efter 23 år gav de to
skemaer nogle nye indsigter,
og ikke mindst blev vi bekræftet i, hvorfor vi to er gode
sammen. Indsigter, som vi
burde huske på og minde
hinanden om meget ofte, for
det er jo hele fundamentet for,
at vi kan fortsætte sammen.

Jeg har f.eks. altid været god til at
rydde op og gøre rent, fordi jeg synes,
det skal gøres. Men jeg har tit skældt
ud over, at jeg skulle sørge for at lave
indkøbslister, madplaner, vaske tøj osv.
Min energi blev drænet af de opgaver,
og ikke mindst drænet af min forventning om, at andre forventede, at jeg
gjorde det. Bevidstheden om, at jeg
bliver drænet af den slags opgaver, får
ikke opgaverne til at forsvinde på magisk vis, men det giver mig en følelse
af, at sådan er jeg, og jeg kan gå videre
til at finde ud af, hvordan jeg så tackler
dét. Især når jeg er sammen med en
mand, som heller ikke får energi af at
være praktisk gris. Så det handler altså
blandt andet om at bruge den viden, vi
har om os selv – f.eks. gennem vores instinkter – til at forstå os selv og indse,
hvad der giver os energi og glæde.

➝

NÅR PARFORHOLDET KNAGER
– Et parforhold er altid enten under
udvikling eller afvikling, siger Michael
Groser til alle os, der sidder der og kan
overveje, hvilken vikling vi er i gang
med. Men da vi har meldt os til kurset,
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er der i hvert fald klare ønsker om
udvikling.
Alle, der er eller har været i et langt
parforhold, har prøvet en periode, hvor
det ikke var lykke, der stod og blinkede
på køleskabsdøren. En periode, hvor
der ikke var udvikling, men snarere
afvikling på vej. Michael Groser har
været sammen med sin kone i 26 år og
også mærket afviklingen med stort A,
som han siger. Han tror ikke på, at et
parforhold kan være uden udvikling –
altså at man i en lykkelig periode kan
tænkte ”nu er alt godt, og vi forsætter
bare sådan her”. For gør man ingenting
for at bevare lykken, fordufter den.
Men den gode nyhed er, at hvis man
gider arbejde for at udvikle sit parforhold, så kan der ofte gøres noget.
– Mange parforhold ender i dag i
skilsmisse. Min overbevisning er, at
mange ikke skulle have været skilt, for
de elsker hinanden, men de har lavet en
masse rod i deres kommunikation og
samlet en masse skidt op i rygsækken, som de ikke har fået ryddet op i,
forklarer Michael Groser.
For ham er Enneagrammet og

instinkterne en retning og et værktøj –
for arbejdet skal du stadig selv gøre.
– Det er, som om vi ubevidst
forventer, at andre oplever at modtage
kærlighed på samme måde, som vi selv
gør, ligesom vi forventer, at andre også
”afleverer” deres kærlighed til os i den
samme form, som vi selv ønsker at
modtage den, siger Michael Groser. Og
av – den sad! Jeg har i årevis arbejdet
på ikke at forvente gaver – små og
store – som et udtryk for kærlighed,
for sådan vil jeg gerne selv udtrykke
kærlighed og omsorg. Men min mand
forstår simpelthen ikke mine følelser
omkring det.
Nøglen er kommunikation – både
med gaver eller ej og andre udfordringer. For det handler jo ikke kun om at
kende dig selv, og om, hvad du har brug
for, og så skal den anden give dig det.
– Man må forsøge at udtrykke sine
behov, UDEN at det gør den anden forkert. Grundlaget for kommunikationen
er nødt til at være lysten til at gå på opdagelse i jeres forskellighed – i kærligheden navn, siger Michael Groser, der
har et enkelt, men eﬀektivt råd: Hav

mest fokus på, hvad du kan give din partner, i
stedet for på, hvad du kan få. For hvis vi bliver
fyldt op på vores primære instinkt, så kan vi
give noget den anden vej.
KÆRLIGHED OG KARMA
Den pointe giver så meget mening for mig. For
jeg indrømmer, at jeg i perioder, når mit behov
for anerkendelse og opmærksomhed ikke er
blevet opfyldt, har raset over alt det, jeg ikke
fik. Og tænkt meget lidt på, hvad jeg kunne
give. Om omvendt. Min mand er med egne ord
gået i baglås over mine forventninger – de
føltes som krav.
Så at have det samme instinkt øverst er
ikke lig med ideel lykke. Mike og jeg elsker
hinandens selskab, elsker at tale med
hinanden, ikke mindst om hvor fantastiske vi
er sammen. Men hvorfor gør vi så ikke bare
det hele tiden? Hvorfor er der også råbende
tavshed og indædte skænderier, der mest
handler om alt det, den anden ikke gør og ikke
kan finde ud af?
Efter dette weekendkursus tænker jeg, at
det blandt andet skyldes, at vi begge har haft
lidt for meget fokus på os selv, og hvad vi selv
ville have, fremfor hvad vi kunne give. Og ligesom karma, så kan det jo være, at kærlighed

hellere skal handle om at sende noget ud end
kræve noget ind.
Og hvordan gør man så det, spørger du
nok, og kunne jeg forklare det i en sætning
eller, endnu bedre, putte det på piller og sælge
det på glas, ville jeg aldrig rejse mig fra min
caribiske hængekøje igen.
Men indtil da kan man jo begynde med at
tale sammen. Og måske bruge dette råd fra
Michael:
– Når der er komplikationer i en relation,
er det den med størst selvindsigt, der har
ansvaret for at gøre noget ved det. Og du bør
regne med, at det er dig.
Altså slut med at vente på, at den anden
tager sig sammen, mens du venter med
armene over kors. Ja, jeg ved ikke med jer, men
sådan har jeg i hvert fald siddet sammenbidt
flere gange.
KENDER VI HINANDEN
”Kender vi hinanden”, hed en af øvelserne
på kurset. Det vil de fleste, der har kendt
hinanden i længere tid, nok sige JA til, men
det fantastiske er, at de fleste altid kan lære
hinanden (og sig selv) bedre at kende. Vi havde
inden kurset lavet opgaven ”Kender du dig
selv”, hvor man svarer på en række spørgsmål

som, ”hvilke to ting synes jeg selv, jeg er rigtig
god til?” og på spørgsmål om partneren, som:
”Hvad tror jeg er det sjoveste, du ved?” Selv
efter 23 år gav de to skemaer nogle nye indsigter, og ikke mindst blev vi bekræftet i, hvorfor
vi to er gode sammen. Det er indsigter, som vi
burde huske på og minde hinanden om meget
ofte, for det er jo hele fundamentet for, at vi
kan fortsætte sammen.
Så ja, vi kendte hinanden før weekenden i
Fredericia. Vi kender hinanden endnu bedre
nu, og nej, vi fandt ikke LØSNINGEN på alle
fremtidige udfordringer denne weekend, men
vi tog et par solide skridt.
Mens disse ord skrives, er der gået et par
måneder, siden vi kom hjem, og vi smiler stadig. Men smukkest blev det sagt af en kvinde
på kurset, da vi til sidst blev spurgt, hvad der
var det vigtigste, vi havde lært på kurset, og
hun svarede:
– Jeg ved, vi elsker hinanden 100 procent.
Men vi har virkelig nogle ting, hvor vi går skævt
af hinanden, hvilket er dybt frustrerende. Nu
ved jeg, at selv det trælse og irriterende er
båret af gode intentioner fra os begge to.
Hvis dén smukke erkendelse kan hives frem
fra baghovedet, når armene igen krydses i
vrede, så tror jeg, vi er endnu et skridt videre. ●

ANNONCE

