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Nu kan spændinger i bækkenet afhjælpes på lige fod med myoser i skuldrene. Kom
med en tur på briksen.
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Massage af kønnet
kan afhjælpe
smerter og styrke
kvindens feminine
power
Annemette Grundtvig og Louise Herrche Serup
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MENU

vinden ligger på en massagebriks i et lunt lokale i Hillerød.
Ansigtet viser nydelse, hendes åndedrag fortæller, at hun er
totalt afslappet. Til dæmpede toner har terapeutens hænder blidt
bevæget sig rundt på hendes krop fra top til tå. Først på bagsiden, så på
forsiden.

K

Bortset fra at klienten er nøgen, er alt indtil videre genkendeligt, hvis
man har prøvet standardtilbud fra det boomende marked af
sundhedsydelser, wellness og terapi. Men sådan bliver det ikke ved at
være under vores besøg hos Michaela Bundgaard.
»Hvis du bøjer knæene, kravler jeg op på briksen nu«, siger
behandleren, der er iført elastisk sort tøj og har en flaske kokosolie i et
bælte rundt om livet.
Hun sætter sig overskrævs på briksen, så kvinden kan krydse sine ben
hen over hendes lår og rundt om hendes krop. Nu er tiden kommet til
at arbejde med bækkenet og dermed den del af terapiformen, som får
det til at gibbe i mange.
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Michela Bundgaard er 1 af 3 europæiske terapeuter, som er uddannet i Yoni Mapping efter The Bliss Method,
som har særligt fokus på kvinders bækkensundhed.

Michaela skal firkantet sagt i gang med at kortlægge klientens køn.
Hun arbejder med Yoni Mapping Therapy. Yoni er en betegnelse for
kvindens underliv (se faktaboks).

Noget pirrer, og det er ikke sex
»What«, lød det så overrasket fra fotografen, at bilen hoppede, da jeg
på vores tur mod Hillerød var nået til denne del af beskrivelsen af,
hvordan en tre timer lang session er bygget op. Det havde jeg fået at
vide i en telefonsnak. Først samtale, dernæst afslappende
helkropsmassage, til sidst arbejdet med yoni.
Selv om hun selv havde bedt om at få opgaven og kaldte det en
drømmeopgave, for den slags sker ikke hver dag, stod det pludselig
grafisk klart for hendes indre øje, hvad hun skulle fotografere.
At intime kropsdele berøres af en fremmed, udfordrer også mine
vaneforestillinger. De fleste kobler automatisk berøring af kønnet med
sex og har umiddelbart svært ved at forestille sig, at det kan være
anderledes, medmindre man skal føde eller have en gynækologisk
undersøgelse.
Alligevel – eller måske netop derfor – blev jeg, da jeg hørte om
fænomenet, nysgerrig efter at finde ud af, hvad der gav mig
fornemmelsen af, at der er noget i det her, som stikker dybere end
nyfigen interesse. Fornemmelsen blev bestyrket i bilen på vej til
opgaven. Da gps’en proklamerede, at nu var vi fremme, var vi ikke i
Hillerøds bymidte, men langt ude på landet. Vi havde snakket så
intenst, at vi var kørt til Slangerupvej i stedet for Slangerupgade uden
at ænse det.
Men vi nåede frem til den session, som 49-årige Camilla Pedersen
havde givet os lov til at overvære.
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På med den lyserøde handske
Nu ligger hun med sit køn blottet, så behandleren kan massere alle
dele af hendes yoni. Bag sin ryg bakser terapeuten et tæppe over
klientens fødder, så de holdes varme.
»Ligger du godt«, spørger Michaela og fortsætter efter bekræftende
svar:
»Så tager jeg handsker på, mens du bare skal fokusere på din
vejrtrækning«.
Hun laver vuggende bevægelser, som forplanter sig til klienten, mens
hun tager tynde lyserøde latexhandsker på.
»Det virker beroligende, og klientens tryghed er det allervigtigste«,
forklarer Michaela, der går relativt hurtigt frem, for Camilla har prøvet
det før og kender rumlen.
Det første fokuspunkt er de ledbånd, der sidder ved fremspringet af
hofteskålen og går ned til kønsbenet. Mens kropsmassagen kan være
tavs, spørger Michaela nu hele tiden til, hvad klienten mærker.
»Det føles rart, men jeg kan godt mærke, at højre side er lidt spændt«,
replicerer Camilla.
Dernæst finder Michaela nogle punkter i lysken, hvor hun forsigtigt
trykker ind i muskulaturen for at afspænde området og arbejder sig
ned mod siddeknoglerne.
»Du skal nok lidt længere ned, jeg har jo en stor røv«, guider Camilla og
griner.

Ukendt territorium
Her ønsker nogle læsere måske at stå af, lad os i hvert fald advare dem,
som ikke har fantasi til at forestille sig, at kvindens bækken kan handle
om andet end sex.
For Yoni Mapping terapi er i hvert fald i udgaven The Bliss Method,
som Michaela praktiserer, ikke fræk massage. Kropsarbejdet handler
ikke om sex. Tvært imod frarøver den automatiske kobling til sex
bækkenområdet den mulighed for at blive afspændt ved ikkeseksuel
berøring, som alle andre kropsdele har.
Med det resultat, forklarede Michaela på forhånd i telefonen, at masser
af kvinder afskæres fra at komme i kontakt med den energi,
sanselighed og feminine power, som de er født med.
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At man kronisk spænder i sine balder eller spænder meget i kæberne, kan være tegn på, at der er noget at
komme efter ved at arbejde i bækkenet.

»Mange går af forskellige årsager og spænder og har ubalancer eller
smerter i underlivet. Når der løses op for det, finder de ud af, at der
inde i dem selv er et rum, som de har længtes efter hele deres liv. Det er
en tilstand af livsglæde, forankring og forbundethed, som vi så ofte
søger uden for os selv«, siger hun.
Den automatiske kobling til sex forsimpler så at sige områdets
infrastruktur til at bestå af en hovedvej med klitoris som prikken over
i’et, mens biveje og øde områder risikerer at ligge glemte hen og miste

deres dynamik. Når bækkenområdet kortlægges, kan kontakten til
den oprindelige tilstand genskabes.

Sensitiviteten går i dvale
En session indledes med en samtale for at indkredse, hvad det er
vigtigt for kvinden at arbejde med. Det er der nemlig stor forskel på.
Det kan være fysiske ting som menstruationssmerter, vaginisme,
endometriose, arvæv efter operationer, klip og syning efter fødsler,
hormonel ubalance. Det kan være et ønske at blive gravid, frygt for at
føde, sorg over abort, forandringer i forbindelse med graviditet og
fødsel. Det kan være kedelige oplevelser fra barn- og ungdom i form af
skam og tabufølelse, manglende evne til at sige fra og mærke egne
grænser eller overgreb.
»Alt sammen kan det sætte sig i kroppen som spændinger eller
smerter, som vi har det med at fjerne os fra. Men når vi fjerner os fra
smerten, mister vi noget af følelsen i et område. Ikke nødvendigvis
muskelfølelsen, men sensitiviteten, sansningen bliver mindre«, siger
Michaela og fortsætter:
»Jeg har mange kvinder, der oplever følelsesløshed enten indeni eller
udenpå. De fornemmer, at noget forhindrer dem i at mærke deres
fulde nydelsespotentiale, og søger derfor hjælp til at ændre det«.
Hun er på det rene med, at terapiformen umiddelbart kan virke
grænseoverskridende for kvinder, der normalt kun har kontakt med
deres bækken i forbindelse med sex.
»Men jeg har fået at vide af mine klienter, at jeg har en naturlig evne til
at få folk til at slappe af, og metoden er kendetegnet ved at være
nænsom og respektfuld. Mange bliver rørte, når de erfarer, at de kan
blive berørt et intimt sted på en ærende og healende måde, der ikke
handler om sex«, siger Michaela.

At stå ved sig selv
Det kan 49-årige Camilla Pedersen skrive under på. Hun har sagt ja til
at deltage med Politiken som tilskuer, fordi denne terapiform Yoni
Mapping Therapy har lært hende at sanse sig selv og stå ved sig selv.
Hvis hun optrådte anonymt og med en sort bjælke over øjnene, ville
det bidrage til at fastholde, at der er noget flovt og forkert ved
kvindens yoni. Som at den taler vi ikke om, den viser vi ikke billeder af.
»Jeg er et andet menneske i dag. Arbejdet med yoni har lært mig at
turde tage afsæt i min krop og mine følelser i stedet for hele tiden at
være i hovedet. Det betyder, at jeg sanser verden og møder andre
mennesker på en helt anden, intens måde«, fortæller Camilla efter
sessionen.
Hun er tydeligvis afklaret og hviler i sig selv. Det gør det svært at
forestille sig, at hendes liv i 2010 ud over at passe et job som
lægesekretær og bekymre sig om et alvorligt sygt familiemedlem var
kendetegnet ved at ligge i sofaen og føle sig død. På det tidspunkt
havde hun arbejdet spirituelt med sig selv i en årrække og var vant til

at gøre ting anderledes. Men det var modet til at lægge sig nøgen foran
en fremmed terapeut, der stoppede nedsmeltningen.

HVAD ER DET

Yoni Mapping Therapy
Ordet yoni (betyder helligt tempel på
sanskrit) betegner kvindens bækken/køn.
Yoni Mapping er en terapiform; nogle
kalder det vaginalterapi. Der ndes ere
skoler, mange fokuserer på aktivering af
lyst og nydelse.
Michaela Bundgaard er uddannet i Yoni
Mapping Therapy – The Bliss Method i
Australien af Bonnie Bliss.
Vis mere
Denne metode fokuserer på kvindens
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»Det var skræmmende. På det tidspunkt vejede jeg meget mere og
havde slet ikke den selvtillid, jeg har i dag. Men de forskellige former
for kropsarbejde gjorde, at jeg kom i kontakt med mig selv og
begyndte at acceptere mig, som jeg er«.
Et halvt år efter spurgte min 70-årige moster, hvad der var sket for mig.
Skyldtes mine nye indkøb af tøj og sko, at jeg havde fået en ny kæreste?

Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fortælle hende, at jeg havde fået
massage i yoni af en fremmed terapeut«.
»Jeg svarede, at jeg for første gang i mit liv elskede mig selv«.

Øget sanselighed giver bedre sex
Udviklingen i positiv retning fortsatte. Camilla finder mere og mere
ud af, hvad hun vil. Hendes ja og nej er tydeligt, så hun ikke længere
lokkes til noget, hun ikke har lyst til. Heller ikke seksuelt, hvor hun
også har rykket sig, selv om det ikke er udgangspunktet for terapien
hos Michaela, som hun første gang besøgte for fem år siden.
»Da jeg startede, kunne jeg slet ikke mærke mig selv. Altså, jeg vidste jo,
at yoni eksisterede, for når man har samleje med sin mand, kan man jo
mærke, at der sker et eller andet. Men det gjorde ofte ondt, og jeg
havde ikke den der følelse af blødhed, mildhed og glæde, som
stammer derfra. Det har forandret sig big time«.
I dag taler Camilla åbent om terapien med familie og venner, »for det
er en del af mig, det er sådan, jeg er«. Og hun bliver ved med at vende
tilbage, »for der sker noget nyt, hver gang jeg ligger på briksen«, som vi
nu vender tilbage til.
Michaela har masseret omkring siddeknoglerne, som er et væsentligt
samlingspunkt for ledbånd, der ofte kan være spændte.
»Balderne er et område, som vi hele tiden sidder på, så vi er ikke så
opmærksomme på, hvordan vi egentlig har det der. Der kan være
mange spændinger«, påpeger hun.

Svesken på disken
»Det næste, jeg rører ved, er selve yonien. Prøv at mærke efter, om du er
klar«.
Da Camilla bekræfter, lægger Michaela den ene hånd på kvindens yoni,
den anden på hendes hjerte og opfordrer hende til at trække vejret
dybt.
At forbinde de to kropsafsnit hjerte og yoni er væsentligt for at vække
nænsomhed, blidhed og selvkærlighed rettet mod hele bækkenet,
fortæller Michaela. Hun tager lidt mere olie på fingrene og begynder
at massere klientens venstre kønslæbe. Den mærkes fin og blød og
uden spændinger.
Dernæst får højre læbe en tur, siden de indre læber og så
klitorishætten.

»Jeg laver et løft af hætten, så klienten kan mærke skaftet, og om der er
spændinger på kønsbenet og i klitorisbenene langs læberne. Selve
hovedet af klitoris er for mange kvinder overfølsomt og forbundet
med sex, så det rører jeg ikke direkte«, oplyser Michaela.

»Og nu er vi nået til indersiden af yonien, prøv at mærke efter, om du
er klar til det«.
På indersiden af yonien arbejdes med de spændinger, der måtte være,
og forskellige lystpunkter kortlægges.
Fotografen kommer med en bemærkning om, at der er smukke farver.
Hud, grønt lagen, lyserøde handsker. Jeg har sat mig i en stol ved
briksens hovedgærde, men blufærdigheden er min alene.
»Du må gerne komme og kigge. Du behøver ikke gemme dig deroppe«,
siger Camilla.

Hyldest til forskellighed
Kvindens køn er i fokus, straks man træder indenfor hos Michaela. I
første rum hænger et meterhøjt maleri af en yoni i rosa og lilla
nuancer. I behandlingslokalet står et mindre med samme motiv i
vindueskarmen sammen med en anatomisk korrekt udgave af
bækkenet, sådan en som læger bruger. Det bruges til
anskuelighedsundervisning.
»Prøv at se, hvor tæt organerne i bækkenet ligger. Det er ikke underligt,
at det kan gøre ondt, hvis man har kroniske spændinger i underlivet,
især under menstruation, hvor livmoderen bliver en halv gang større«,
forklarede Michaela, da vi blev vist rundt.
Fremme på briksen ligger specialsyede yonipuder af blød velour og
silke. Her kan man blandt andet mærke g-punktets rillede overflade og
livmoderhalsen. Synliggørelsen er ikke tilfældig.
»Rigtig mange kvinder har det dårligt med, hvordan deres yoni ser ud,
og kender den ikke altid særlig godt. Jeg tror dels, det hænger sammen
med, at pornoindustrien caster kvinder med en special form for læber,
eventuelt skabt ved plastikoperation«, siger Michaela.

Frem i det åbne. Den australske kunstner Katie Lloyd maler yonier på baggrund af kvinders indsendte foto.

Det finder hun utrolig ærgerligt, for det skaber et snævert ideal. Og
frygteligt, hvis det kun sker på grund af udseendet. Man skærer jo
potentiale for nydelse væk!
»Yonier er lige så forskellige som vore ansigter. Det samme er energien
og følelserne under de filtre og lag, vi beskytter os med, men som kan

arbejdes væk. Det væsentlige er, at alle kvinder kan nå frem til at
acceptere og nyde, sådan som de nu engang ser ud«.
Kunstneren bag et af malerierne er australske Katie Lloyd, som har
specialiseret sig i værker baseret på fotos af kvinders køn. Vi har fået
lov at vise et, og flere kan ses på hendes hjemmeside.
Det forlyder, at der blandt feminister vokser en forståelse frem, som
med omvendt fortegn matcher mændenes ’min er større end din’. Jo
større lærred, jo større accept af kønnets krummelurer.

20, 30, 40, 50, 60, 70 år
Forskelligheden afspejler sig også i skaren af klienter. Kvinder i
20’erne, 30’erne, 40’erne og 50’erne har skrevet anmeldelser på
Michaelas hjemmeside, men hun ser også masser af modne kvinder.
Hun skønner, at omkring en tredjedel af hendes klienter er i 60’erne.
Måske fordi mange i den alder i årtier har båret rundt på uforløste
spændinger og i udpræget grad bærer historien med sig om, at
berøring af bækkenet er forbeholdt partneren og derfor ikke som
andre områder af kroppen er i spil for lindring via massage.
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Yoniæg af jade og rosakvarts kan bruges til at træne styrke og/eller sensitivitet.
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Specialsyede yonipuder af blød velour og silke er anatomisk korrekte, så klienten blandt andet kan mærke
livmoderhals og g-punktets rillede over ade.

»Gennem opdragelse og medier er de ofte blevet præpareret med, at
bækkenet skal bruges til sex og til børnefødsler, men de har en
fornemmelse af, at der mangler noget i deres liv, og at det må de gøre
noget ved. Heldigvis er det aldrig for sent, heller ikke i forbindelse med
nydelse. Tørhed fra sårbare slimhinder forsvinder ofte, inkontinens

afhjælpes, og nyfunden selvværd giver mange mod til at begynde at
date igen«.
Sexbonus eller ej. Det allervigtigste er den næring og revitalisering,
som det angiveligt giver kvinderne via kroppen på kærlig vis at få
kontakt til noget i dem selv, som adskiller sig fra det sædvanlige fokus
på at præstere og bruge hovedet.
Hvilket Camilla udtrykker klart, da seancen afrundes med en kortere
kropsmassage.
»Elsker det, jeg kan ikke blive rørt nok ved«.
En tre timer lang førstesession koster 1.950 kroner, så det er en stor
udgift for mange. Derfor er en del af pakken en snak om, hvad klienten
selv kan arbejde videre med samt opfølgende mail om, hvordan det
går.
»At finde nogle værktøjer og øvelser er ekstra vigtigt, hvis folk ikke har
pengepung til mange sessioner. Hensigten betyder også meget. Nogle
har kun brug for et par besøg, mens andre kommer med jævne
mellemrum i flere år«, siger Michaela Bundgaard.
Hun er den eneste i Danmark, der er uddannet efter The Bliss Method,
som af IICH (International Institute for Complementary Therapist) er
godkendt til at kunne fremme bækkensundhed.

Broget marked
På vej hjem tænker jeg, at jeg ikke selv er på vej op på briksen. Det
overvejede jeg et kort øjeblik i formidlingens navn, men man skal lytte
til sine grænser.
Men besøget har helt klart afmystificeret terapiformen. Det virker
pludselig logisk, at underlivet kan have samme behov for behandling
som andre områder af kroppen. Den forventningsafstemning og
indlevelse, vi har set udfoldet, fjerner yderligere forbehold. Og
Camillas fortælling taler for sig selv.
Alligevel virker det i hvert fald for undertegnede skævt at sidestille
massage af yoni med traditionelle alternative terapiformer med afsæt
i kropsbehandling. Ikke på grund af blufærdighed eller kulturel
spændetrøje, men fordi sårbarheden ved eventuelle misforståelser
mellem behandler og klient virker ulig større med blottet underliv,
end hvis man får æltet stive skuldre eller stimuleret ømme zoner
under fødderne.
Ingen kan svare på, hvor udbredt den nye terapiform er, men en
søgning på nettet viser, at flere håndfulde terapeuter med forskellige
uddannelsesmæssige baggrunde udbyder Yoni Mapping eller vaginal
massage i Danmark. Mange har base i hovedstadsområdet og
Nordsjælland, men terapiformen findes også i f.eks. Aarhus, Randers,
Roskilde, Kalundborg og på Fyn. Nogle har en bred tilgang, der kan
minde om den her beskrevne, andre har primært fokus på sex og
nydelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autoriserede
sundhedspersoner som f.eks. læger og fysioterapeuter, men ikke med
alternative behandlere.
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