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Frihed til at være den du er
Hvilke identiteter har du igennem
en dag, og er de alle nogle du gerne
vil have?
Vi har alle mange identiteter, der
gør, at vi er på en bestemt måde.
Uanset om vi føler, at vi altid er os
selv og autentiske i det, vi gør, så vil
nogle identiteter gøre, at vi har en
bestemt adfærd.
Selvvalgte identiteter:
- Mor
- Ansat
- Selvstændig
- Hustru
- Veninde
- Svigerdatter/datter
- Frivillig i forskellige organisationer/
Netværk/Sammenhænge

Det kan føles som om alle disse
identiteter er nogle, som vi får i kraft af
nogle situationer, som vi bliver sat i.
Men i virkeligheden bliver vi ikke sat i
nogen situationer. Vi vælger selv.

Så hvis vi ikke er tilfreds med at være
nogle af de identiteter, som vi har,
eller tilfreds med den, vi er i den
identitet, så har vi vores fulde ret til at
ændre på det.
Hver dag når vi vågner, vågner vi som
os selv. Vi åbner øjnene, og er helt os
selv, som den vi er.
Så siger vi godmorgen til vores
kæreste/ægtefælle. Der træder vi ind i
første identitet. Den ligner
måske/måske ikke den, som vi er, når
vi vågner.
Så står vi op og træder i mødet med
vores børn, så ind i mor-identiteten.
Og sådan træder vi i løbet af dagen
ind og ud af de forskellige identiteter,
som vi er.

Vi påvirkes hele tiden i vores
identiteter

I vores samfund er vi meget ydre
fokuseret. Det vil sige, at vi kigger
meget på det uden for os selv, og
identificerer os med det, som er
udenfor accepteret.
Vi har også tendens til at lytte meget
efter, hvordan trenden siger, at vi skal
være i de forskellige identiteter. Hvad
siger damebladene om moderskab,
børn, sundhed, parforhold.
Vi kigger til vores nærmeste
fællesskaber og spejler hinanden i en
fælles accepteret livsstil.

Er vi tilfreds med vores identiteter?

Men i virkeligheden bryder vi os
måske slet ikke om den, vi er i
halvdelen af vores identiteter, når vi
sådan rigtigt kigger dem i sømmene.
· Er vi den mor, som vi selv drømmer
om at være, og ikke som de andre
synes man skal være.
Stikker det i virkeligheden helt af,
fordi vi forsøger at være en mor-type,
som vi har læst om, men som vi slet
ikke kan finde ud af at være sådan
rigtigt, fordi integriteten kommer til at
mangle?
· Måske er nærheden og nærværet
slet ikke tilstede i vores parforhold,
fordi det et konstrueret nærvær, som
ingen dybde har? Er vores parforhold
en forestilling om, hvordan et
parforhold skal være? Hvilke identiteter har hver part lyst til at have?

· Måske er venindeskabet baseret på
usagte regler, som der skal leves op
til, for at give hinanden følelsen af et
rigtigt venindeforhold?
· Når du deltager i netværks
sammenhænge ryger du hurtigt ind i
gruppens idé om, hvordan man er i
det netværk, og forsvinder fra dig selv
og din individualitet i gruppen for
fællesskabets skyld?
Dette var blot nogle eksempler. Der
kan også være en identitet på
arbejdet, som over tid er blevet en
man heller ikke helt kan forene sig
med.
Er du i tvivl om, hvordan det føles, så
tænk på den sidste jubilæumsfest du
var til på en tidligere skole. Der
mærkes det tydeligt, hvordan roller
holder ved, og den man var for 20 år
siden, tror klassekammeraterne, at
man stadig er.

Så hvor er DU i alt det her?
Hvilke identiteter har du i din hverdag
og i dit liv?
Er der nogle, hvor du ved, at du gør
noget, fordi det er sådan relationen
er? Eller det er sådan, du har fået
skabt din identitet til at være?
Gå på opdagelse og vær nysgerrig på
det, du finder ud af. Overvej om det
kan justeres, så det passer mere til
sådan som du gerne vil være i den
identitet.
Og husk det er altid muligt at ændre
på en identitet. Ingen er de samme
hele livet.

