MANNSGRUPPER

Mannsrollen
og indre arbeid
– I mannsgruppene kan menn overskride det de trodde de
var i stand til, og være sårbare i et fellesskap av menn. Man
ser andre menn være i følelsene sine og i kraften sin på en
sunn måte, sier Boysen Hodgson i Man Kind Project, en
amerikansk non-profit organisasjon som tilbyr rituelle selvutviklingsprosesser for menn verden over.
–
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Man Kind Project (MKP) har et nettverk av
over 1000 mannsgrupper verden over, som
gjerne møtes flere ganger per måned. Kursene
de tilbyr har de gitt navnet «The New Warrior Training». På nettsidene skriver de at de
«hjelper menn å vokse, fordi verden trenger
voksne, modne og kraftfulle menn».
– Hvorfor er det behov for denne typen
arbeid?
– Vi lever i en fordummende kultur,
begynner Boysen Hodgson. Han er kommunikasjonsansvarlig i MKP.
– Se på alt vi tar inn gjennom media og
hvor forretningspreget kulturen har blitt.
Jeg gir deg dette, du gir meg dette, uten noe
særlig dypere forbindelse eller anerkjennelse av reelle behov. Skribenten Charles
Eisenstein skriver at det å trenge hverandre
er basisen for menneskelig fellesskap. Den
kulturelle beskjeden vi får om maskulinitet
er det motsatte. Kulturen lærer menn å ikke
trenge andre mennesker, som om mannskraften defineres utfra evnen til å eksistere uten
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samhandling med noen andre. I de siste 2–3
generasjonene har det blitt stadig viktigere at
menn gjenoppretter forbindelsen til seg selv,
gjennom en integral eller holistisk tilnærming til det å være mann – som inkluderer
både hode, hjerte og sjel – i samstemthet.
RITUELT

Overgangsriter og rituell initiering til forskjellige aspekter av det maskuline er en viktig del av MKP sitt arbeide, dels inspirert av
indianske tradisjoner.
– Slike riter er velkjente blant mange urbefolkninger, men hva kan du si om slike tradisjoner i Europa gjennom de siste 2 000 årene
eller så?
– Det var en mye klarere bevissthet rundt
fødsel og fruktbarhet, åpning, vekst, forvitring og død før kristendommen fikk dominans i Europa. Det var bygget inn i kulturen.
I den grad vi har gått vekk fra å trenge hverandre i små fellesskap og stammer, har vi også
mistet opplevelsen av initiering og overgangs-

riter innad i fellesskapet og samfunnet. Med
den industrielle æraen erstattet vi overgangsriter med prestasjonssriter (rites of achievement), slik som din første øl, ditt første
ligg, eller kanskje i form av jakt – det første
dyret du drepte. Dette gjøres med liten grad
av bevissthet. Jakting kan være kraftfullt og
kombineres med en dyp forbindelse til Jorda,
men det må gjøres med en tilstedeværelse og
bevissthet som vårt samfunn ikke oppfordrer
til eller holder hellig.
MODENHET OG PARADOKSER

En «voksen mann» har emosjonell og intellektuell modenhet, fortsetter Hodgson.
– Det innebærer f.eks. å være i stand til
å skille mellom det han tenker og det han
føler, å kunne tenke og føle kritisk, være
oppmerksom og kunne analysere egne følelser. En kraftfull mann har en tilstedeværelse
og stabilitet som er basert på en iboende tilfredshet med å være seg selv heller enn på
å ha makt over andre. Det opplever jeg ofte

Fotos: Thinkstock
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«Modenhet innebærer å ikke være
så defensiv eller fastlåst i eget
ståsted. Jeg tror det er både
vanskeligere og ærligere å leve
med paradokser og det å ikke
vite, samt å ønske å lære mer og
være villig til å lytte til andre.»

Boysen Hodgson

med menn som har gått MKP eller andre Øst-Europa og Singapore. Jeg får beskjeder ærlige med oss selv. Den reelle kampen vi må
former for selvutvikling. Allerede ved å være som «dette med mannsrollen er vanskelig, jeg kjempe foregår i vårt eget sinn, hjerte og vår
i nærværet deres og se dem i øynene kan jeg kunne trenge litt hjelp». Det er et kulturelt sjel, med det formål å skape et mer empatisk
føle den graden av tilstedeværelse, kraft og vendepunkt globalt, der vi våkner opp og sier samfunn preget av mer selvinnsikt og mindre
modenhet i dem.
«vi forstår at dominant patriarkat ikke funket avstand mellom forskjellige grupperinger. Jeg
– Betyr det å være selvsikker at man alltid så bra for oss. Hva gjør vi nå, som menn?»
tror vi trenger en krigersk holdning for å få
har kontrollen eller vet svarene?
til det, det er ikke lett. Vi trenger dedikasjon,
villskap og mot i hjertet.
– Modenhet innebærer å ikke være så MASKULINITET I ENDRING
defensiv eller fastlåst i eget ståsted. Jeg tror – Er «den fredfulle kriger» en sentral metafor
– Er disse egenskapene betegnende for den
det er både vanskeligere og ærliideelle maskuliniteten dere
ønsker å styrke og oppmungere å leve med paradokser og
det å ikke vite, samt å ønske å
tre til?
lære mer og være villig til å lytte
– Ja, invitere til. Det er
– Jeg har problemer med å snakke
et paradoks, jeg har protil andre. Heller enn «jeg vet allom et ideal for maskulinitet, fordi
tid, det er noe som er riktig og
blemer med å snakke om
et ideal for maskulinitet,
noe som er galt.»
maskulinitet er i konstant endring.
– Hva kjennetegner menn som
fordi maskulinitet er i kon– Boysen Hodgson
oppsøker MKP?
stant endring og det er så
mange forskjellige assosia– Vanligvis har de allerede
gjort noe spirituelt arbeid. I
sjoner til hva maskulinitet
henhold til Maslows behovspyer. Det er mange forskjellige
ramide er de ved et punkt der
typer menn, og vi trenger
de prioriterer selvrealisering.
mangfold i væremåter og
Dette er karakteristisk for høyt
tilnærminger. Jeg forplikter
utviklede, post-industrielle, velutdannede for alternativet dere representerer?
meg til verdier som integritet, autentisitet og
samfunn.
– Definitivt. MKPs hovedprogram heter følelsesmessig intelligens, men min oppgave
– Vil du da si at dette nærmest er et vestlig «The New Warrior Training Adventure», der er ikke å påtvinge andre mitt verdisystem. Jeg
fenomen? Det er sikkert steder for eksempel i vi snakker om den nye krigeren som en fred- kan etter beste evne være et eksempel på det
Asia der noen menn føler seg tiltrukket av dette full kriger. Kampene vi må kjempe i vår tid jeg ønsker å se i verden, og derigjennom inviarbeidet, men det gjelder trolig ikke flertallet?
handler ikke om tigeren i skogen som kan tere andre til å leve etter de samme verdiene,
– Det er noe sannhet i det. Samtidig får jeg sprette ut og ta oss, ei heller om mennesker sier Hodgson.
ukentlig eposter fra India, Afrikanske land, på den andre siden av kloden – hvis vi er
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MAN KIND PROJECT (MKP)
Verdensomspennende organisasjon som jobber med selvutvikling for menn. Non-profit og
grunnlagt i 1984 av Rich Tosi (tidligere marineoffiser), Bill Kauth (sosialarbeider, terapeut og
forfatter) og Ron Hering (universitetsprofessor i pedagogikk) i Wisconsin, USA.
I september 2010 rapporterte MKP at over 43 000 menn har gått deres flaggskip-program
«The New Warrior Training Adventure». De beskriver programmet som «en helgeprosess med
initering og selvundersøkende metoder som er utformet for å sette i gang utviklingen av et
sunt og modent maskulint selv. Det er «heltereisen» som er beskrevet i klassisk litteratur og
myter, tilpasset vår moderne kultur.»
MKPs slagord er «Changing the world, one man at a time» og «Men mentoring Men through
the passages of their lives»
Organisasjonen har fem fulltidsansatte og baserer seg ellers på frivillig arbeid fra over 1 000
frivillige. MKP fungerer som paraplyorganisasjon for 43 gjensidig tilknyttede sentere i åtte
land.

REAKSJON MOT KVINNER

I Vesten er det nå mye fokus på menns rettigheter, antifeminisme etc., fortsetter han.
– Jeg blir trist, sint og skuffet når jeg leser
om det. Vi har allerede tapt hvis vi tror det
finnes en kamp mellom kjønnene. Menneskerasen lever på en integrert planet der vi ikke
kan adskille en ting fra en annen. Hvis jeg
er mer i følelsene mine og i kraften min, er
det bra for kvinnene i livet mitt
og vice versa. Det er ståstedet
jeg ønsker menn skal komme
fra. Mye av reaksjonene mot
–
kvinner har sitt utspring i «liten
gutt-psykologi», ego, selvopptatthet og mangel på personlig
ansvar for egne følelser, tanker
og handlinger. Så projiserer
disse mennene det ut på andre.
De må ha noen å skylde på, så de
skylder på kvinner. Heller enn å
vise hvem de selv ønsker å være,
og anerkjenne at jo mer de kan
støtte kvinner i å være i sin kraft,
desto bedre vil det være for alle.
– Hvilke tanker har du om behovet for
balanse mellom det feminine og det maskuline
innad i hver person?
– Vi gjør «kriger-arbeid», det heter «The
New Warrior Training». Likevel er den viktigste transformasjonen for mange menn å

komme i kontakt med sitt feminine, kontakte
det sårbare, villigheten til å overgi seg og bli
mer reseptive. Det kan være i forbindelse med
sorg, tårer. Jeg har sett menn «sprekke opp»
på veldig vakre måter, og falle inn i sjel, det
dypt reseptive, som assosieres med det feminine. Balanse mellom det maskuline og det
feminine er en viktig del av vårt arbeid.

– Noen kursdeltakere har gjort fantastiske
ting med utgangspunkt i sine mission statements. I USA er det fire forskjellige organisasjoner grunnlagt av MKP-menn som jobber
med mannlige innsatte i toppsikkerhetsfengsler. Noen har skapt organisasjoner som
jobber med unge menn, slik som «The Boys
To Men Mentoring Network» og «Becoming
A Man» (B.A.M.). De gir veiledning til unge
menn i vanskelige områder som Oakland i California og indre by Chicago.
«Boys to men mentoring
Hvis jeg er mer i følelsene mine
network» er i vekst og er
og i kraften min, er det bra for
nå over hele USA.

kvinnene i livet mitt.
– Boysen Hodgson

ROLLEMODELLER FOR UNGE MENN

En av øvelsene i «The New Warrior Training»
er å lage et personlig «mission statement».
For noen kan dette være noe enkelt, slik som
«jeg skaper en verden av kjærlighet gjennom
å være ærlig med familien min». For andre
er det eksempelvis «jeg skaper vilkår for at
gutter og unge menn føler seg sett og elsket»
eller «jeg frigjør menn fra innsiden ut».

«B.A.M.»-programmet
har vært på en rekke skoler
i Chicago. En undersøkelse
utført av byens justisdepartement viste at unge menn i
programmet hadde 40 prosent reduksjon i voldsbruk.
– Å bli sett, få veiledning,
bli anerkjent og bli bragt inn i en sirkel av
menn som er dedikert til sin egen indre vekst
og er tilstede for guttene, gir disse guttene et
annet syn på hva som er mulig for dem. President Obama startet nylig det han kaller «my
brothers keeper»-initiativet, som handler om
nettopp dette: å få unge menn fra vanskelige
kår tilknyttet effektive mentorer og gi dem
3–2015
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Jeg har sett menn «sprekke opp» på veldig vakre
måter, og falle inn i sjel, det dypt reseptive, som
assosieres med det feminine. Balanse mellom det maskuline og det feminine er en viktig del av vårt arbeid.

gode mannlige rollemodeller. Jeg tror det er
et vendepunkt.

integrering og dybde til deres praksis som de
ikke har erfart tidligere.
– Hva er de største fallgruvene du ser innen
New Age-miljøer og pop-spiritualitet?
LADNING, ANSVAR OG DIALOG
– Hvordan jobber dere med konfliktløsning
– Spirituell bypass, sier Hodgson. Begrepet,
innenfor MKP-settingene?
skapt av psykolog John Welwood, betegner å
– Vi begynner alltid med personlig ansvar.
bruke spirituelle ideer og praksiser til å unngå
I det vi kaller «The Clearing Process» ser vedå møte uløste emosjonelle problemer, psykokommende først på de rene fakta rundt det SPIRITUALITET OG RITUALER
logiske sår og uferdige utviklingsoppgaver i
som skjedde i konflikten, og tar
seg selv.
så 100 prosent ansvar for følel– Jeg har også opplevd det
sene og tolkningene han lager
i eget liv. Når jeg har nådd
– For de som har en spirituell prakrundt det som han projiserer
en viss grad av våkenhet og
over på motparten. Vedkomutfordrer folk rundt meg til
sis, vil MKP-arbeidet kunne tilføre
mende støttes til å se hvordan
å bli mer våkne, må jeg allet nivå av integrering og dybde til
han selv er en refleksjon av
tid erkjenne at det jeg driver
tingene han projiserer over på
med er grumsete. Mitt gull
deres praksis som de ikke
andre mennesker.
og min briljans, min glede
har erfart tidligere.
og lykksalighet og «I am
Å prosessere konflikt vil altså
way above all that, man»
innebære at man først «rydder
– Boysen Hodgson
må balanseres i meg selv
sin egen side av gata».
med «dette suger, jeg hater
– Man trener seg på å kunne
skille tingene fra hverandre:
dette». Altså en balanse mel«her er det som skjedde, dette er
lom «skyggen» og «gullet» i
avtalene vi hadde, dette er mine bedømmelser – Hvordan vil du beskrive de spirituelle aspek- meg selv ved å være ærlig rundt begge aspekav deg og av meg selv, dette er mine følelser tene ved MKPs arbeid, og hva menes med spi- tene. Mange MKP-menn klarer dette veldig
rundt det.» Vi skaper en trygg «beholder» på ritualitet i denne sammenhengen?
bra, noen legger for mye fokus på å utagere
et rituelt vis, for å gi plass til følelsen og se hva
– Organisasjonen har ingen religiøs til- emosjoner og være i møkka, mens andre legsom er sant om oss selv. Mot slutten av pro- knytning. Vi gjør ikke-religiøse ritualer. Det ger for mye vekt på å transcendere det og
sessen vil da personen eksempelvis se «måten er flott å se menn som ikke er religiøse, og distansere seg på en måte som grenser mot
du brøt denne avtalen på, minner meg om kanskje heller ikke anser seg som spirituelle, det narsissistiske og nihilistiske (at ingenting
hvordan faren min ofte ikke fulgte ting opp, forbinde seg med noe større enn seg selv og har iboende mening eller verdi. journ.anm).
eller hvordan jeg selv ikke fulgte ting opp tid- en følelse av tilhørighet gjennom en rituell Jeg lener i den retningen selv.
ligere. OK, nå har jeg en mye dypere forståelse praksis. For de som har en spirituell praksis,
for hva som skjer.» Når dette grunnarbeidet vil MKP-arbeidet ofte kunne tilføre et nivå av TERAPI, DYP DELING OG FRYKTEN FOR
78

VISJON

3–2015

er gjort, blir konfliktløsning å ha en samtale,
dersom noe trenger å skje. For eksempel
«ønsker du å lage en ny avtale med meg? Skal
vi gjøre det på en annen måte?» Så prosessen handler om å forløse den emosjonelle
ladningen og få en klarere forståelse. Da blir
uoverenstemmelsen mye lettere å håndtere.

«DET ER MIN ERFARING AT MENN HAR ET DYPT
INDRE BEHOV FOR Å UTGJØRE EN FORSKJELL, ET
BEHOV FOR Å MÅTTE GRAVE DYPT FOR Å FINNE
EGNE URKREFTER, OG SÅ BRUKE DEM PÅ NOE SOM
GIR MENING FOR FELLESSKAPET.»

Viggo Johansen

FØLELSER

– Noen kritikere anklager dere for å drive terapi
uten å ha den nødvendige kompetansen. Selv
sier dere at gruppene er terapeutiske, men at
det ikke er terapi. Er det kanskje stor frykt for
følelser i samfunnet og manglende tillit til
menns evne til å takle følelsene sine?
– MKP-gruppene er definitivt terapeutiske.
Det finnes også psykologer og psykiatere over
hele USA som aktivt tar del i
gruppene og som anbefaler klienter å ta del. Ofte vil de ha en
forståelse for når en gitt klient er
–
klar for mannsarbeid. I mannsgruppene kan menn overskride
det de trodde de var i stand til,
og være sårbare i et fellesskap
av menn – en opplevelse menn
vanligvis ikke har i vår kultur. I
MKP ser man andre menn være
i følelsene sine og i krafta si – på
en sunn måte, i store grupper.
Det er veldig kraftfullt.
Noen ganger oppfordres deltakere til å oppsøke annen hjelp.
– I min egen mannsgruppe har vi hatt samtaler med noen menn om at ting de deler ville
være mer egnet å ta opp for eksempel med en
terapeut eller en avrusningsklinikk.
– Jeg tror det er riktig at vi er veldig redde
for de store, kraftfulle følelsene, fortsetter
Hodgson.
– Det har vært en stor transformasjon for
meg å se at jeg kan føle intense emosjoner
uten å skade meg selv eller andre, for eksem-

pel hvis jeg går inn i dypt raseri. Eller jeg kan
gå inn i intens sorg og gråt, uten å miste meg
selv i det. Jeg kommer ut av det med en følelse
av å være mer hel, sterk og levende, som et
resultat av å være i kontakt med de følelsene.
Verden trenger mye mer dyp deling og vi
burde være mindre redde for det.

skal ha noe for seg, er at samholdet må være
autentisk, hevder han.
– Med autentisk mener jeg et samvær som
er fritt for rollespill. Man kommer som seg
selv, deler som seg selv, blir møtt som seg selv
– og «rommet» som skapes er bærer av den
åpenheten som trengs for å snakke sammen
uten forstillelse.
I hans egen erfaring med mannsgrupper
responderer menn veldig
sterkt og positivt når disse
premissene er til stede.
– Det er som å se en
Det er som å se en dyp lengsel
dyp lengsel bli tilfredsstilt,
selv om denne lengselen
bli tilfredsstilt, selv om denne
ikke nødvendigvis har
lengselen ikke nødvendigvis
vært bevisst. Det er også
min erfaring at menn har
har vært bevisst.
et dypt indre behov for
– Viggo Johansen
å utgjøre en forskjell, et
behov for å måtte grave
dypt for å finne egne
urkrefter, og så bruke dem
på noe som gir mening for
fellesskapet.
Å UTGJØRE EN FORSKJELL
Mindfulnesscoach og kursholder Viggo
Den moderne mannen lider av manJohansen, som tidlig i tjueårene var munk i glende meningsfylde og av at det som tilbys
Himalaya gjennom flere år, opplever Hodg- som erstatning er elendige substitutter – for
sons perspektiver som sunne. Johansen har eksempel sport, rus og spill, hevder han.
selv ledet selvutviklingskurs for menn, både i
– Ikke noe galt med sport, rus og spill nødNorge og Europa for øvrig. Han opplever det vendigvis, men de kan aldri erstatte følelsen
som viktig at menn i alle aldre (gjerne alle- av at det virkelig er bruk for meg, avslutter
rede fra tidlig pubertet av) kommer sammen Johansen.
og snakker direkte om å være menn og om
livet generelt. Forutsetningen for at dette
3–2015
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«Menn er faktisk ikke mer usikre, umodne
og uansvarlige enn kvinner, de er heller
ikke mer voldelige overfor egne barn og
partnere enn kvinner.»

Dag Furuholmen

sannhet (Cappelen Damm 2015) og skrevet og uansvarlige enn kvinner, de er heller ikke
Psykiater Dag Furuholmen har siden 2006 sammen med hans amerikanske kollega Ted mer voldelige overfor egne barn og partnere
enn kvinner. Gutter er heller ikke blitt dumholdt helgekurs for menn i Oslo sammen Usatynski.
med psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik
– Vi bygger på moderne teori og praksis mere siden 1980-tallet, årsaken til at de faller
Balavoine. Kursene kombinerer innlednings- fra kognitiv psykologi, og ser relasjonsfer- igjennom i skolen må man se etter i strukforedrag med selvundersøkende øvelser der digheter i lys av tilknytningsteori. Vi ser også tureringen og femininiseringen av skolen,
deltakerne får mer klarhet omkring forholdet spesifikt på menns utvikling og modning i inklusive negative forventninger til og definisin egen kraft, til mor, kvinner
sjoner av gutters atferd. Slik
og seksualitet og forholdet til
sett er BAM-programmet
far og andre menn.
for unge menn som beskri– Det ser ut som MKP har
ves et fantastisk initiativ.
– Gutter trenger gode idealer og
tatt opp den «mytopoetiske»
Gutter trenger gode ideaverdier. De blir ikke menn i et
arven etter poeten Robert Bly
ler og verdier. De blir ikke
og mytologen Joseph Campmenn i et vakuum, avslutter
vakuum.
bell, gjennom en ikke-religiøs
Furuholmen.
– Dag Furuholmen
spirituell holdning der man
erkjenner behovet for å gi
BRO MELLOM RITUALER
menn mening gjennom gode
OG HVERDAG
overgangsriter som markerer
Kursholder, coach og blognye mål og idealer for hvem de
lys av nevrobiologi og evolusjonspsykologi,
ger Eivind Figenschau
vil være som voksne. Mye av dette er i tråd som gir viktig kunnskap om menns atferd og Skjellum lanserte nylig «Reclaim Your Inner
med mitt eget arbeid med mannsgrupper, sier følelsesliv.
Throne», en 3-måneders nettbasert initieFuruholmen.
Furuholmen ønsker å representere en ringsrite for menn. Kurset baserer seg på mye
Han hevder samtidig at hans eget arbeid motvekt til det han beskriver som «løgnak- av det samme kildematerialet som MKP brurepresenterer en litt tydeligere psykologisk tige myter som har fått lov å definere menn i ker, og søker å presentere praktiske verktøy og
og forskningsbasert tradisjon, som kommer offentligheten i mange tiår».
metoder som kan integreres i hverdagslivet.
til uttrykk i boka Mannen – myter, løgn &
– Menn er faktisk ikke mer usikre, umodne
– Jeg er opptatt av å bygge bro mellom
MANNEN – MYTER, LØGN OG SANNHET
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«Jeg er opptatt av å bygge bro mellom
ritualer og hverdag. Jeg ser en fare for at
menn i MKP ender opp med å skape et skille
mellom «dypt arbeid» og livet.»

Eivind Figenschau Skjellum

ritualer og hverdag. Jeg ser en fare for at i forskjellige filmer. Han jobber også som lettes maskuline arketyper) – som Skjellum
menn i MKP ender opp med å skape et skille coach med spesifikt fokus på menn og menns selv baserer mye av arbeidet sitt på. Da han
mellom «dypt arbeid» og livet. Jeg har selv problemstillinger. Han er dessuten grunnleg- kom ut på andre sida hadde, kurset vært en
sett hvordan noen menn bare tør være seg ger av Authentic Norway, som tilbyr kurs og viktig opplevelse for ham, der han hadde blitt
selv fullt ut i en MKP-gruppe. Dette kan føre temakvelder for autentisk kommunikasjon og «holdt» og sett av eldre menn på en måte han
til at de utvikler et slags dobbeltliv, der de er felleskapsbygging.
ikke hadde opplevd tidligere.
– Det var veldig viktig og vakkert for meg.
kraftfulle og autentiske innenfor gitte rammer, men tilbakeholdte utenfor.
– Hva er gjennomgående
Det vil gjerne være slik i starten,
for hva deltakerne får ut av
men jeg ser ikke på det som en
opplevelsen?
– Noen kommer i kontakt med et
bærekraftig løsning over tid, sier
– Det varierer veldig
sinne de aldri har vært i kontakt
Skjellum.
fra mann til mann. Noen
MKP-menn som deltok på
kommer i kontakt med et
med, andre kommer veldig sterkt i
første runde av Reclaim your
sinne de aldri har vært i
kontakt med sin visjon for livet.
Inner Throne opplevde verdien
kontakt med, andre komav denne vinklingen. Max Warmer veldig sterkt i kontakt
– Eivind Figenschau Skjellum
ren fra MKP Florida gikk så langt
med sin visjon for livet.
som å kalle kurset «the next wave
Mange opplever brorskap
in men’s work».
samt oppriktig maskulin
– Jeg håper å nå mange menn i
kjærlighet fra eldre menn
årene som kommer, sier Skjellum, som tar del BRORSKAP OG VARME FRA ELDRE MENN
for første gang – en ekstrem mangelvare i
i samme online mannsgruppe som Hodgson. For fire år siden deltok han på MKPs hel- de fleste moderne menns liv. Selv kom jeg i
Skjellum har vært involvert i mannsarbeid i gekurs New Warrior Training Adventure i kontakt med en stor sorg som jeg ikke hadde
seks år, og har et navn i mannsbevegelsen Nord-England, over 2,5 dager. MKP jobber kjent på tidligere.
internasjonalt blant annet gjennom nett- tett med arketyper – blant annet i henhold
Prosessen og strukturen på kurset holdes
siden masculinity-movies.com, der han til boken «King Warrior Magician Lover» relativt konfidensielt av MKP, og kursene holomtaler hvordan mannsrollen presenteres (basert på Robert Moore og Douglas Gil- des gjerne på et avsidesliggende sted.
3–2015
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MANNSGRUPPER

En mannsgruppe er samlet i "The New Worrior Training Adventure". – Vi snakker om den nye krigeren som en fredfull kriger. Kampene vi må kjempe i vår tid foregår i vårt
eget sinn, hjerte og sjel, med det formål å skape et mer empatisk samfunn, sier Boysen Hodgson.

– Litt av poenget er at andre menn skal
kunne ha en opplevelse av å gå inn i det
ukjente tilsvarende det jeg selv hadde. Det
er helt sentralt i gamle initieringskulturer,
der holdes det hemmelig. Jeg er
glad for at MKP velger å holde
den tradisjonen i hevd.
Å FORENE KRAFT
OG SÅRBARHET

VISJON
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og kraft til samme tid, hevder Skjellum. Forfatter og spirituell lærer David Deida, som
har skrevet mye om polaritene mellom det
feminine og maskuline, kaller dette «third
stage masculinity».
– Dette ønsker jeg å bidra
til å skape mer av, avslutter
Skjellum.

–Fokus på mykere verdier er viktig
for at menn skal bli hele mennesker
som ikke er redde for de mer følsomme sidene sine.

Gjennom en livsstil som sentreres rundt for eksempel damer,
bil, trening og karriere kan
mange menn få følelsen av å ha
det kult uten å trenge å gå i seg
selv og finne det som dypest sett
er sant for dem, hevder Skjellum.
– De overkompenserer gjerne for manglende indre kontakt med å bli veldig flinke
på ett eller annet. Mestringsbehovet er veldig sterkt for menn. Noen menn har mindre
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fokus på slike tradisjonelle mannsting, er mer
sensitive og følsomme og vektlegger den gode
samtale og å finne mening i intimitet og relasjoner. Et slikt fokus på mykere verdier er vik-

tig for at menn skal bli hele mennesker som
ikke er redde for de mer følsomme sidene
sine, men ofte blir slike menn retningsløse
og tafatte. Menn kommer ikke inn i sitt fulle
potensiale med mindre de forener følsomhet

Les mer:
Man Kind Project:
mankindproject.org
Viggo Johansen:
mindfulliving.no
Dag Furuholmen:
furuholmen.no
maskulinitet.no
Eivind Figenschau Skjellum:
inner-throne.com masculinity-movies.com
autentiskliv.no
Artikkelforfatter Andreas Aubert:
andreasaubert.no

