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Naturens muntre søn Finn Korsaa Hent PDF Vi forelsker os i hinanden som mænd og kvinder, og dog lever
vi, når der er gået nogle år, ofte sammen i et mor-søn eller far-datter forhold. Men hvorfor er det så svært at
etablere det ligeværdige fællesskab mellem mand og kvinde, som begge dybest set drømmer om? Ifølge
parterapeut Finn Korsaa er problemet, at vi som voksne ubevidst gennemspiller de konflikter, som vores
forældre havde med hinanden, eller som vi selv havde med vores forældre. Tidens mænd har manglet

rollemodeller for, hvordan man udvikler sig fra at være en dreng til at blive en mand, og den moderne mand
ender derfor ofte i rollen som Naturens muntre søn – drengen, der ikke er blevet mand! Hvis manden

insisterer på at være dreng i sit parforhold, presser han, uden at tænke over det, kvinden ind i rollen som mor.
Herved mister hans kone både respekten og begæret i forhold til ham: Respekten, fordi en voksen mand, der
agerer som en dreng, er svær at tage alvorlig. Begæret, fordi man ikke har lyst til at gå i seng med sin søn.

Finn Korsaa opfordrer den moderne mand til at mande sig op og bryde ud af rollen som naturens muntre søn.
Dels for at få et ligeværdigt, kærlighedsfyldt forhold til sin kone, dels for at give sine børn mulighed for et
ordentligt kærlighedsliv som voksne. Hvis børn aldrig har fornemmet, at forældrenes ægteskab bygger på

begær og respekt – mor ikke bare er mor, men også kvinde, og far ikke bare er far, men også mand – så vil de
selv få svært ved at optræde som mand eller kvinde over for deres partner.

 

Vi forelsker os i hinanden som mænd og kvinder, og dog lever vi,
når der er gået nogle år, ofte sammen i et mor-søn eller far-datter
forhold. Men hvorfor er det så svært at etablere det ligeværdige

fællesskab mellem mand og kvinde, som begge dybest set drømmer
om? Ifølge parterapeut Finn Korsaa er problemet, at vi som voksne
ubevidst gennemspiller de konflikter, som vores forældre havde med
hinanden, eller som vi selv havde med vores forældre. Tidens mænd
har manglet rollemodeller for, hvordan man udvikler sig fra at være
en dreng til at blive en mand, og den moderne mand ender derfor
ofte i rollen som Naturens muntre søn – drengen, der ikke er blevet



mand! Hvis manden insisterer på at være dreng i sit parforhold,
presser han, uden at tænke over det, kvinden ind i rollen som mor.
Herved mister hans kone både respekten og begæret i forhold til

ham: Respekten, fordi en voksen mand, der agerer som en dreng, er
svær at tage alvorlig. Begæret, fordi man ikke har lyst til at gå i seng
med sin søn. Finn Korsaa opfordrer den moderne mand til at mande
sig op og bryde ud af rollen som naturens muntre søn. Dels for at få
et ligeværdigt, kærlighedsfyldt forhold til sin kone, dels for at give
sine børn mulighed for et ordentligt kærlighedsliv som voksne. Hvis
børn aldrig har fornemmet, at forældrenes ægteskab bygger på begær
og respekt – mor ikke bare er mor, men også kvinde, og far ikke bare
er far, men også mand – så vil de selv få svært ved at optræde som

mand eller kvinde over for deres partner.
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