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Test din sex-til id

“Jeg har selv nydt godt af den bonus, der følger med en dyr gave: mere sex og mindre opvask!” – side 70

SEX
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Sådan siger du farvel

EN SUND KROP

Kigger du også i andres ting?

Høj Klog Rig Lækker

Sex-misbrug har
ødelagt mit forhold til
mænd og sex
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– med den rigtige tjekliste
INTERVIEW

LINA RAFN
Jeg ville være
et mindre godt
menneske, hvis
jeg var smuk
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SINGLELIV

Han er ikke så høj og
har heller ikke blå øjne,
men helt ærligt – gør
det noget?

Selvfølgelig betyder størrelsen noget
“Min kæreste skal være højere end mig. Jeg vil ikke rende
rundt og ligne et højhus – det er for akavet. Det er nok et
spørgsmål om, at jeg gerne vil føle mig feminin. Og det gør
jeg altså ikke, hvis han er lavere end mig.”
Tina, 23 år
Spørger du biologerne, kan de give dig en helt banal forklaring på
dette fænomen: Vi leder ubevidst efter en høj mand for at få højere
og mere succesfuldt afkom. Men du kan godt spare alle kravene
ud for hans udseende på din tjekliste – din underbevidsthed har
allerede gjort arbejdet for dig, før du har opdaget, hvor høj han er!
“Det med at ﬁnde den rigtige sker uden for vores bevidsthed. Du
ved, om du vil have ham eller ej, allerede inden for de første sekunder,” forklarer Henrik Wenøe.
Det, vi lægger mærke til, er faktisk ikke udseendet, men andre ting

som for eksempel hans duft, fortæller Henrik Wenøe. Så om
han er to meter og ﬁre eller 160 centimeter høj spiller ikke
ind, for det når du ikke at registrere. Til gengæld er der masser af tid til at tænke over det bagefter, og hvis du gør det,
bliver højden snarere en undskyldning for at afvise en fyr,
der allerede har fået din ubevidste afvisning.
Så pas på, for faren ved dette kærestekrav er, at du let
kan komme til at afvise den helt rigtige mand, blot
fordi han ikke er helt på højde med det, du i sin tid
skrev på ønskelisten. Dommen er klar: Lad målebåndet blive hjemme i skuffen.
Gør som de kendte: Katie Holmes tager gladeligt
de tårnhøje hæle på. Også selv om gemalen Tom
Cruise er fem centimeter lavere end hende.

Kloge Åge

Hilary går efter
mænd, hun deler
interesser med.
Her med sin skuespiller-eks, som
nu er skiftet ud
med hendes agent

“Jeg vil ikke føle mig overlegen, så derfor skal han have en uddannelse eller
være i gang med en, der ikke ligger
langt under min. Han skal være en rigtig
mand og vide, hvad han vil i livet.”
Malene, 22 år

Mine interesser
er dine interesser

“Han skal have en kreativ eller musikalsk åre. Både fordi jeg selv har det, og
fordi det giver en bredere horisont og et
mere nuanceret livssyn.”
Helene, 30 år

SINGLELIV:

Find drømmemanden

Tekst: STINA HALD

48

E

nhver desperat single kender problemet: Hvordan
ﬁnder man den rette? Og hvem er han i det hele
taget? Vi kan diskutere hans udseende og egenskaber med veninderne i timevis. Og endelig dukker han op, ham den såkaldte mr. Right, der blæser benene helt væk under dig. Men så kommer ønskelisten
frem, og hvad var nu det? Han er jo lyshåret og har ingen uddannelse, og hvor meget højere end dig var det lige, at han
var? Du havde jo altid ønsket dig en høj, mørkhåret læge!
Hvad er så vigtigst? At du får som forventet, eller at det, du
har, fungerer? Forfatteren til bogen Single på sidste vers,
coach Henrik Wenøe, er ikke i tvivl. Her guider han dig til at
stille de rigtige krav, så du undgår at fange den forkerte. Måske er det på tide, at du får revideret din tjekliste?
www.woman.jubii.dk
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Ved du, præcis, hvordan din drømmemand
skal være? Ønskelisten kan godt blive lang,
men er det overhovedet de rigtige ting, du
har ønsket dig? Måske er det på tide, at du
sorterer i dine krav – så du kan ﬁnde ham

Det kan være fornuftigt at tage udgangspunkt i dine egne interesser, og to modsætninger er ikke nødvendigvis lig med sød
musik. Det er faktisk ikke altid en god idé at
være mere forskellige end ens.
I behøver ikke ligne hinanden på alle punkter, men med nogle fælles interesser at
samles omkring løber I ikke tør for samtaleemner lige med det samme. Husk, at selv
om du synes, at hans interesse for modeltog
er yderst charmerende lige nu, så gider du
nok ikke høre om det i det lange løb.
“Du kan blive forelsket i alle. Den sindssygdom varer tre måneder, men så bliver det
også hverdag igen,” siger Henrik Wenøe.
Bliver I forelskede uden nogen fælles interesser, skal I derfor satse på at få nogle nye. Det
kunne være en ugentlig tur i biffen eller en
fælles løbetur nogle gange om ugen – selvfølgelig med dertilhørende dampende hedt fællesbad og efterfølgende sportsmassage.
Gør som de kendte: De ﬂeste kendisser
dater kun andre kendisser. Sidste år gik
Hilary Swank fra sin skuespillermand Chad
Lowe og dater nu en mand, der ikke er i linsernes søgelys. Meeen det forlyder, at han
er hendes agent ...

www.woman.jubii.dk

Katie ER højere
– bare ikke på
bryllupsbilledet

Popstjerne og kuglepenne-sælger. Ja,
hvorfor ikke?

EKSPERTEN
Henrik Wenøe er uddannet
coach og forfatter til bogen
Single på sidste vers. Sammen
med runningdinner.dk afholder han coaching-seminarer
for singler, der ønsker at
lægge de dårlige scorereplikker på hylden og ﬁnde den helt
rigtige kæreste.

Uddannelse er et ydre mål, og dem skal du
være forsigtig med. Hvis du leder efter en
kæreste på en af de datingsider, hvor folk
mødes på baggrund af deres uddannelse og
erhverv, kan du derfor nemt komme til at
overse den perfekte kæreste. På mange af
siderne krydser du af i en boks, om du for
eksempel er på jagt efter en økonom eller
ingeniør. Men hvis manden er helt rigtig på
alle andre punkter, er det vel lige meget, om
han er læge eller landmand? Du kan altså let
overse din sjæleven ved at sætte kryds i de
forkerte bokse.
Det er dog ikke en dum idé at se sig omkring
på nettet efter en kæreste. Du skal bare
glemme alt om, hvad du krydsede af, når du
så møder manden in real life. Der gælder det
om at mærke efter i maven, om det nu også
føles helt rigtigt.
“Rigtig mange overhører de signaler, fordi de
så gerne vil, at det skal være rigtigt på papiret,” fortæller Henrik Wenøe og husker os
på, at en uuddannet mand sagtens kan være
driftig og have en virksomhed med 400
ansatte.
Gør som de kendte: Hvis Vanessa Paradis
havde ønsket sig en lærd mand, var Johnny
Depp hurtigt blevet sorteret fra. Johnny
Depp droppede ud af skolen allerede som
15-årig. Han levede af at sælge kuglepenne, da han ved et lykketræf stødte ind i
Nicolas Cage, som foreslog ham at blive
skuespiller. Heldigt for Johnny – og heldigt
for os!
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En anderledes affære

“Min drømmemand har en anden
kulturel baggrund end min egen.
Det kan være hvad som helst,
bare det ikke er den samme som
mig – det er for kedeligt. Jeg kender min egen kultur, og han skal
kunne lære mig noget nyt.”
Louise, 29 år

Det skal nok gå.
Marc og Jennifer
har sikkert nogle
gode, fælles kerneværdier ...

Det kan blive rigtig farligt, hvis du
ønsker noget anderledes, fordi det er
eksotisk og spændende. Det er
meget sjovt, men det holder ikke i
længden. For hvis forholdet er baseret på forskelligheder, bliver det
svært at holde interessen gående,
når hverdagen banker på døren igen.
Og hvis I ikke har den samme grundidé om forholdets fremtid, så kræver
det virkelig hårdt arbejde at holde
fast i hinanden gennem tykt og tyndt.
I stedet skal du forsøge at ﬁnde ind til
dig selv og tage udgangspunkt i dine
egne ønsker frem for at lede efter
noget, du ikke kan nikke genkendende til hos dig selv. Men dermed
ikke sagt, at I begge absolut skal
have samme kulturelle baggrund.
Selv om mennesker kan virke helt
anderledes, er vi meget ens, når det
kommer til stykket.
“Derfor kan du sagtens få et forhold
til at fungere på tværs af kulturer, når
bare I har nogle fælles kerneværdier
til at bygge bro imellem jer,” fortæller Henrik Wenøe.
Gør som de kendte: Jenny from the
block har prøvet lidt af hvert. Hun var
kæreste med P. Diddy, da han stadig
hed Puff Daddy, og senest droppede
hun lækkerbuksen Ben Afﬂeck. Lykken har hun i stedet fundet blandt
sine egne latinorødder, sammen
med smørtenoren Marc Anthony.

KÆRESTECOACHING
Sendte du en potentiel ægtemand på porten, fordi han
havde jesussandaler på? Coach Henrik Wenøe giver dig
gode råd til at stille de rigtige krav og ﬁnde den rette:
Scor dig selv først. Find ud af, hvem du er, når du er bedst,
og hvornår livet bare er fedt. Når du fungerer 100 procent,
så ændrer kravene til drømmemanden sig også.
Find først manden, når du har fundet dig selv. Ellers passer I nok ikke sammen. Hvis du har lavet din ønskeliste,
mens du var i ubalance, så ønsker du dig noget, du selv
mangler for at ﬁnde balancen igen.
Forvent det, du ønsker dig. Du får ikke det, du ønsker dig,
men det, du forventer. Tricket er aldrig at tro, at noget er for
godt til dig, eller at du ikke fortjener det.
Lad være med at score, bare fordi du har behov for det.
Behovet kan være reelt. Også klokken tre lørdag nat. Lær i
stedet at være glad med dig selv og i dig selv, så du ikke har
behov for en kæreste, men lyst til en. God jagt!

Bare de selv kan
ﬁnde ud af det ...
Glade ser de i
hvert fald ud!

Ham de andre gerne vil lege med

“Det vigtigste for mig er, at han er en person, som andre ser op til og anser som et
godt menneske. At andre mennesker respekterer ham, og at han behandler andre
med respekt.”
Tanya, 29 år
“Det er ganske få kvinder, der vil være så ærlige over for sig
selv, men der er mange, der inderst inde ved, at sådan er
det,” siger Henrik Wenøe.
De ﬂeste af os overvejer før eller senere, hvad mor og
far vil sige til lige netop ham her. Og det er altid
lidt federe at score ham, som veninderne
også vil have. Men tænk i stedet over, hvad
du selv synes.
“Prøv at vende den på hovedet. Du kan altså
sagtens have det godt uden andres anerkendelse,” siger Henrik Wenøe.
Let at sige, men rigtig svært at gøre. Så
prøv at tænke på en oplevelse, hvor du
havde det godt, og husk den fornemmelse.
Lær at leve med dine egne følelser først.
Og så skal du huske, at det ikke er din mor,
der skal bo sammen med ham!
Gør som de kendte: Om det er den skandaløse opførsel eller kokainvanen, der har
boret sig ind i Kate Moss’ hjerte, vides ikke.
Men hun har i hvert fald blæst højt og ﬂot på,
hvad andre synes om hendes kæreste, musikeren Pete Doherty.
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“Hej mor, nu skal
du møde min nye
kæreste. Han hedder Pete ...”

Fri af fortidens forhold

“Jeg kunne ikke blive kæreste med en
mand med bonusbørn. Det er ikke børnene, der er problemet, men kvinden.
Selv om jeg ved, at han har haft andre
partnere før mig, gider jeg ikke, at hun
også skal være en del af vores forhold.”
Pia, 23 år
“Det giver jo bøvl! Det er helt reelt, og sådan
er det,” erkender Henrik Wenøe.
Og ja, det er jo mere bøvlet at holde kærligheden kørende, når hans børn leger gemmeleg i din nye nederdel. Men hvad nu, hvis
han bare er den helt rigtige? Skal hans
gamle ﬂ amme så spolere et godt forhold?
Nej, selvfølgelig ikke. Så skal du give ham
en chance, selv om han har børn, og du
måske synes, det er helt uoverskueligt. Og
måske er det faktisk ikke noget problem.
“Du må ﬁnde ud af, om han kan gøre det rigtige for lige netop jeres forhold,” siger Henrik Wenøe og peger på, at en mand, der ikke
kan sige nej til sin eks, nok ikke er værd at
bo sammen med.
Gør som de kendte: Bruce Willis var en
hård banan i Die Hard-ﬁlmene, men Ashton
Kutcher har ikke ladet sig skræmme væk af
Demis eksmand. Vi gad godt vide, hvad de
snakker om, mens Demi pudrer næsen.
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