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Teori	  og	  baggrund	  

“The existentialists have constantly reminded us, that what is worth understanding 
and knowing is our existence, the human condition, and that engagement and 
involvement are superior to a detached stance. Mirror neurons are brain cells that 
seem specialized in understanding our existential condition and our involvement with 
others. They show that we are not alone, but are biologically wired and evolutionarily 
designed to be deeply interconnected with one another”  

(Marco Iacoboni 2008, s. 267). 

SYNerGAIA 
Synergaia er sammensat af de to græske ord “Synergia” og “Gaia”. 

“Synergia” betyder at samarbejde om eller at medvirke til, og “Gaia” er navnet på jordkloden 
personificeret som gudinde. 

Navnet Synergaia bærer en helhedsforståelse og en respekt og et medansvar for alle de 
grundlæggende livsprocesser, som jorden er. 

Denne helhedsforståelse og respekt for liv giver en naturlig samhørighed og bæredygtighed – 
fra det personlige over det lokale til det globale. 

Udvikling, fordybelse og forandring sker på alle niveauer og kan trænes. 

Systemteori 
Levende systemer er som udgangspunkt bæredygtige, når de er i balance. Balance opnås 
gennem feedback inde fra systemet selv og fra omgivelserne og miljøet. Det vil sige, at når 
systemets selvorganiserende processer får lov til at regulere balancen – det, der kaldes 
homeostasen inde i et menneskes fysiske system, det vil sige at når disse processer passer sig 
selv og regulerer aktivitet og hvile, fødeindtag og udskillelse, mv., så holdes den generelle 
balance, eller så vil vi sige, at systemet er i balance. Forudsætningen er, at systemet netop 
lytter til sig selv og til omgivelserne, det vil sige lytter til feedback indefra og udefra. 

Levende organismer 
Organisationer er levende helheder. Levende organismer. I modsætning til maskiner er 
levende systemer og organismer med til at skabe sig selv, og når det ikke er naturen, men 
menneskeskabte organisationer, det drejer sig om, så sker det med menneskers hjælp. 
Institutioner og virksomheder er ikke bare en samling enkeltdele. De er helheder i konstant 
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udvikling. De er helheder, der forandrer sig sammen med elementerne. Allerede J. W. 
Goethe så dette, og derfor argumenterede han for, at vi måtte tænke anderledes på 
helheden end på delen. For Goethe var helheden noget dynamisk og levende, som hele tiden 
bliver til. Hverken delen eller helheden eksisterer uden den anden. Helheden eksisterer ved 
hele tiden at manifestere sig i delene, og delene eksisterer som udtryk for eller som en 
konkretisering af helheden. 

Et levende system er et organiseret mønster eller netværk af elementer, som er koordineret 
gensidigt afhængigt af hinanden, og som fungerer som en helhed. Man kan ikke opdele 
helheden i elementer, uden at noget væsentligt går tabt, og tilsvarende kan delene ikke 
forstås uden at blive sat i relation til helheden, som igen er forskellig fra summen af delene. 
Alt er en del af et system eller flere systemer, og biologiske og sociale systemer er åbne 
systemer, der er afhængige af grænser med en vis gennemtrængelighed. Det er denne gen-
nemsigtighed, der gør eller indebærer, at det er relevant og nødvendigt at tale om og tage 
hensyn til systemets omgivelser. 

Levende systemer er således åbne systemer, der er i stand til at reagere på og tilpasse sig 
omgivelserne.  

     Figur 1 Levende systemer  Figur 2 Et levende delsystem – et menneske 

Alle systemer er indlejret i subsystemer og metasystemer – vi mennesker består som 
bekendt af en lang række subsystemer som f.eks. organer, celler, etc., og samtidig indgår vi i 
metasystemer som for eksempel en familie, en organisation, en by, et land, jordkloden, osv. 

a) Centralt referencesystem. Den indre kerne, integritet, som har organiseret og organiserer
erfaringer og værdier, som indgår i livspraksis.

b) Periferi, resonans. Den struktur inde i mennesket, som organiserer viden om mødet med
omgivelserne, dvs. fungerer som membran til andre mennesker.

c) Sammenhæng, medansvar. Det vil sige den struktur inde mennesket, som organiserer
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I mange af de organisationsformer og systemer, som er blevet skabt i de moderne samfund 
siden oplysningstiden (16-1700-tallet), fungerer helheder tit uorganisk, bl.a. fordi feedback- 
og kommunikationsprocesserne (top-down og bottom-up) imellem elementerne indbyrdes 
og mellem omgivelserne og systemerne er ufuldstændige. Hovedårsagen er det logisk-
rationelle paradigme og herunder det kristne natursyn (”… gøre sig jorden underdanig og 
herske over de andre skabninger”) – naturen er altså noget andet end os, og herunder er 
vores egen natur som f.eks. krop og følelser ikke anerkendte på linje med tænkning og 
fornuft. 

Det lineære logisk-rationelle ”adskillelses”-paradigme har skabt det vestlige videnskabssyn og 
med det hele forudsætningen for den industrielle revolution. Vi ved i dag, at virkeligheden 
ikke kan skilles ad på den måde, som vi har gjort især de sidste par århundreder, men 
hænger meget mere sammen, som ovenfor beskrevet om levende systemer. 

Stress og traumer er eksempler på dysfunktioner, der tit ikke forstås i et mere 
helhedsorienteret perspektiv. 

Levende systemer har tre vigtige kendetegn: 

1) Autonomi

2) Cirkularitet

3) Selvreference

Disse egenskaber gør levende systemer i stand til at skabe eller forny sig selv. 
Kognitionsbiologerne Humberto Maturana og Francisco Varela kalder dette for autopoesis, 
som ordret betyder selv-skabelse eller selv-produktion. 

Teorien om autopoesis medindtænker, at systemer har omgivelser, men insisterer på, at 
forbindelserne til ethvert miljø eller omgivelser bestemmes internt, det vil sige inde i 
systemet. Maturana og Varela stiller simpelthen spørgsmålstegn ved gyldigheden i at skelne 
mellem et system og dets omgivelser. De mener ikke, at systemer er totalt isolerede, og 
samtidig er levende systemer lukkede og autonome. Den lukkethed og autonomi, der 
refereres til, er af organisationsmæssig art eller karakter. Levende systemer lukker sig om sig 
selv i den hensigt at skabe stabile kommunikationsmønstre. Så det store spørgsmål er, hvor 
begynder et system, og hvor slutter det? Systemer er som kinesiske æsker. De er helheder 
inden i helheder. Systemet har ingen begyndelse og ingen slutning, fordi det udgør en lukket 
sløjfe af handlinger og kommunikation. Den grundlæggende hensigt er at reproducere sig 
selv. Hovedproduktet er systemets egen organisation og identitet. 

Maturana og Varela har udviklet teorien om autopoesis som en del af en ny-tolkning af 
biologiske fænomener. Teorien om autopoesis fremhæver den tætte forbindelse, der 
eksisterer mellem organisationsformer (levende systemer) og deres omgivelser, det vil sige 
fremhæver selve det at se organisationen og omgivelserne som elementer i ét og samme 
sammenhængende mønster. Komplekse og ikke-lineære systemer – herunder levende 
systemer af enhver art – kendetegnes altså ved forskellige kommunikationsformer, som er 
både ordnede og kaotiske. På baggrund af den interne kompleksitet kan små tilfældige 
forstyrrelser skabe uforudsigelige processer og forbindelser, som giver resonans i systemet, 
og som skaber ændringer. Der er en konstant dynamisk og gensidig afhængighed mellem 
mange elementer i systemet, og en ændring i den interpersonelle kontekst vil umiddelbart 
medføre en ændring i den intrapsykiske kontekst. Det vil sige, at når noget ændrer sig i en 
del af systemet, sker der en ændring i hele systemet. Der er en sammenhæng mellem 
individuelle processer og relationelle processer. 
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Det særlige (og til dels uforståelige) er, at selvom det drejer sig om noget tilfældigt og 
uforudsigeligt, så vokser der ud af dette kaos – en orden. Om vi studerer vejrets udvikling, 
en myretue, fugle i flokke eller måden, sociale systemer udvikler sig på over tid, vil det vise 
sammenlignelige selvorganiserende processer. Når et system er tilstrækkeligt komplekst, vil 
tilfældigheder, variation og ustabilitet udgøre ressourcer for forandring. 

Levende komplekse systemer er åbne og kaotiske og følger en række grundregler eller 
principper. Og det første princip er: 

1) Selv-organisering

Det levende system interagerer med alle de elementer og komponenter, som skaber dets 
kompleksitet. I selve denne omfattende kommunikation og feedback skabes og udfoldes over 
tid et selvorganiserende flow. 

2) Stigende kompleksitet

Komplekse systemer tenderer mod at bevæge sig i retning af stadig større kompleksitet. Det 
betyder, at de forskellige elementer i systemet over tid bliver mere og mere integrerede. 
Dette er udtryk for systemets kompleksitetsforøgelse. Denne stadige forøgelse af integration 
er samtidig identisk med systemets harmoni og balance. 

2a) Ubalance 

Når systemet af en eller anden grund bevæger sig væk fra maksimering af kompleksitet, dvs. 
væk fra harmoni, integration og balance, bevæger det sig enten mod rigiditet eller kaos. 

Dette andet princip viser således to grundformer: 

– balance, som er en stadig forøgelse af kompleksitet (integration og harmoni)

– ubalance manifesteret som enten rigiditet eller kaos

Systemet maksimerer kompleksitet ved at lytte til og forbinde og skabe sammenhæng 
mellem dets forskellige komponenter og skaber på den måde et integreret bæredygtigt 
system. 

Når systemet er i denne tilstand, gælder det tredje princip: 

3) Systemet er da fleksibelt, tilpasningsdygtigt og stabilt

Systemet opnår altså stabilitet gennem bevægelsen mod kompleksitet, men den integrerende 
kompleksitet opnås, som det fremgår, ikke gennem tilfældig aktivering – den forøges gennem 
balancen mellem systemets kontinuitet og fleksibilitet. Kontinuitet har at gøre med styrken i 
tidligere opnåede tilstande, og dermed peger kontinuiteten på sandsynligheden for, at disse 
tilstande gen-tages; kontinuitet skaber ensartethed, bekendthed og forudsigelighed. 
Fleksibilitet derimod handler om systemets grad af sensitivitet over for omgivelsernes vilkår, 
dvs. at fleksibilitet har at gøre med evnen til forandring til det nye. Evnen til at fremkalde nye 
variationer giver på den måde systemet mulighed for at tilpasse sig til omgivelserne. 

Levende systemer sikrer balance (homeostase) og bæredygtighed gennem nuancerede 
former for feedback inde fra systemet selv og fra omgivelserne og miljøet. 

Når det handler om mennesker, så er det grundlæggende sted, hvor balance (homeostase) 
og feedback er forankret, det autonome nervesystem. Det er den organiske og 
komplementære rytme mellem sympaticus (kontinuitet) og parasympaticus (fleksibilitet), der 
sikrer integration og harmoni. 
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Når systemet er i balance, organiseres energiflowet af information og kommunikation i en 
stadig vekselvirken mellem sympaticus og para-sympaticus. 

Model	  1	  Bæredygtig	  balance	  –	  harmoni	  i	  et	  komplekst	  levende	  system	  

Når systemet er i ubalance, svækkes energiflowet af information og kommunikation, og det 
tenderer mod enten rigiditet (sympaticus) eller kaos (sympaticus). 

Model	  2a	  Ubalance	  –	  med	  retning	  mod	  rigiditet	  
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Model	  2b	  Ubalance	  –	  med	  retning	  mod	  kaos	  

Bæredygtighed udfolder sig på alle niveauer. Der er tale om en stadig åben og lyttende 
kvalitet, som gør sig gældende både personligt, mellemmenneskeligt og i organisatoriske og 
systemiske helheder. Normalt er bæredygtighed en implicit og selvorganiserende proces, 
som beror på, at delene i systemet og systemet i sin helhed over tid afbalancerer sig med 
hinanden. Det manifesterer sig således i en organisationsform, der respekter delene og 
prioriterer helheden, det vil sige målet, opgaven eller selve meningen med det levende 
system, hvad enten vi taler om et menneske, en gruppe, en virksomhed eller kloden. Selve 
dette fantastiske, at systemet så at sige kender målet og prioriterer dette højest, er 
feedbackstrukturens og selvorganiseringens centrale kompas og iboende visdom. Alle 
levende systemer er båret af dette implicitte og selvorganiserende princip. Vi har altså at 
gøre med levende systemer, som følger love, som vi kan tillade os at kalde naturlove. 

Et levende system er konstrueret til at nå to mål: til at holde sig i live og til at reproducere 
sig selv og sikrer altså balance og bæredygtighed gennem nuancerede former for feedback 
inde fra systemet selv og fra omgivelser og miljøet. 

Traumer svækker og låser feedbackmekanismen i nogle stereotype og ufleksible mønstre. 

Traumer og levende komplekse systemer 

Traumer er altid en systemisk reaktion. Det rammer mennesket udefra – fra omgivelserne – 
og det slår ind i mennesket gennem et chok, der skubber til centrering og balance. 
Efterfølgende kan traumet sætte sig fast (PTSD) som systemiske dysfunktioner gennem 
traumets hverdagsudtryk. 
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Den systemiske reaktion/dysfunktion sker altså på alle niveauer: 

1) Traumet ankommer udefra – fra omgivelserne og miljøet, gennem ulykker, katastrofer,
krig og overgreb.

2) I det traumatiserede menneske påvirker traumet bl.a. balancen mellem sympaticus
(kamp/flugt) og parasympaticus (afspænding/regeneration) i det autonome nervesystem,
som er en central del af feedback-mekanismen, der sikrer balance og bæredygtighed.

3) I praksis betyder det, at traumet rammer alle dele af menneskers liv; både a) det indre b)
det relationelle og c) helheder, f.eks. familien og samfundet.

Traumer svækker eller skaber en dysfunktion i feedback-mekanismen og deraf fremkommer 
nogle stereotype og ufleksible systemiske mønstre og adfærdsformer. 

Traumer er en normal, integreret og kendt reaktionsmåde i alle kulturer til alle tider. Vi har 
som art til stadighed udviklet os både på trods af og på grund af traumer. Selv om man er 
offer for en voldsom ulykke eller en grusom og uretfærdig krig, er der stadig håb, – det er 
trods alt muligt over tid at få livet til at hænge bedre sammen igen. Erfaringen viser, at 
traumatiserede mennesker kan formå at genoprette livsprocesser og finde iboende 
ressourcer – ressourcer, der knytter sig til den grundlæggende evne, alt levende besidder i 
det at sikre overlevelse og komme videre med livet. Vi har således i os naturgivne 
regenererende ressourcer til at komme videre. Fællesskaber og grupper rummer en egen 
urgammel kollektiv viden om mestringsstrategier og genopretning af balancer. Denne viden 
kan danne baggrund for en systematisk helhedsorienteret indsats. 

Med ovenstående er det hensigten at tydeliggøre, hvorfor de systemiske processer (og 
familien) altid er centrale i det rehabiliterende arbejde. Familien er den livsramme, som den 
traumatiserede lever sit liv i. En traumeramt familie er udsat og vil typisk være fastlåst i en 
række interne mønstre og dynamikker styret af traumets neurobiologi og neuropsykologi. 
Som noget helt overordnet giver traumets dysfunktionelle dynamikker de enkelte 
familiemedlemmer en oplevelse af forkerthed. Og børn, der vokser op i traumeramte 
familier, kan blive sekundært traumatiserede. 

Når vi så ser på mennesket som system, f.eks. på kroppen, herunder på hjernen og 
nervesystemet, viser der sig igen og igen disse globale eller overordnede, organiserende 
processer. 

Hjernen balancerer konstant mellem rigiditet, det at udfolde sig inden for fastlagte og kendte 
mønstre, og opbrydning af mønstre og overgang til kaos. De rytmer og biologiske principper, 
som fra starten etableres i en selvregulerende organisation som f.eks. hjernen, bestemmer, 
hvordan hjernen efterfølgende regulerer sig selv i samspil med miljøet. Tilbagevendende og 
gentagne hændelser hjælper systemet med at selvorganisere og opnå stabilitet. 

Integration af mange rytmer, der samler sig synkront, skaber sammenhængende 
kredsløbsforbindelser i nervesystemet, og dette fortsætter hele livet. Som bekendt har det 
for spædbarnet stor betydning, at miljøet har en rytme, som barnet kan opfatte og forstå. 
Dette får senere betydning for dets følelsesliv, opmærksomhed, hukommelse og 
indlæringsevne. 

“Our brains rely on other brains to remain healthy, especially under stress. When 
faced with illness, catastrophe or loss, we turn to each other for comfort, regulation 
and stability. Resiliency – our ability to cope with life’s ups and downs – is closely tied 
to the extent and quality of our support systems.” (Louis Cozolino 2006) 
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Traumer og rehabilitering 
Rehabilitering forudsætter, at der er brug for at genoprette – at en spænding og ubalance får 
plads til at bevæge sig organisk selv-organiserende og over tid genskaber oplevelsen af 
sammenhæng og balance. 

Hvad er et traume, og hvordan opstår det? På hvilken måde påvirker det mennesker og 
deres omgivelser? 

Et traume er en psykofysisk reaktion, der kan forekomme, når et menneske udsættes for 
livsfare eller oplever sig som værende i livsfare. Det kan ske ved ulykker, naturkatastrofer, 
krig, overfald, tortur, voldtægt og lignende. Traumatisering kan også finde sted, når man som 
pårørende er vidne til sådanne voldsomme begivenheder. 

Traumer er en del af evolutionen og som sådan en normal, integreret og kendt 
reaktionsmåde i alle kulturer til alle tider – mennesket som art og grupper af mennesker har 
til stadighed udviklet sig på trods af – og sandsynligvis også på grund af – traumer. Vi har i os 
naturgivne regenererende ressourcer til at komme videre. Fællesskaber og grupper rummer 
en egen urgammel kollektiv viden om mestringsstrategierne i selve det at være sammen om 
at dele smerte og tab. At traumer findes, er en del af eksistensens grundvilkår, og ved at 
anerkende og acceptere dette og på den måde normalisere selve det, at traumer og 
traumereaktioner findes, er vi allerede i gang med at åbne for de biologiske og systemisk-
kulturelle selvorganiserende og sammen-bindende processer. Og på den baggrund er det 
umiddelbart lettere at tage ansvaret for at komme videre i livet – Traumer er normale 
reaktioner på unormale begivenheder – så selv om man er offer for en voldsom ulykke eller 
en grusom og uretfærdig krig, er der stadig håb, – det er trods alt muligt over tid at få livet 
til at hænge bedre sammen igen. 

Traumeforskningen og herunder også PTSD-diagnosen viser, at traumer kan sætte sig 
igennem på alle niveauer i et menneskes liv. 

Når man ser på traumets fremtrædelsesform fænomenologisk og trækker nogle hovedlinjer 
frem, så ser man, at: 

Traumet påvirker hele mennesket (firkanten). Det vil sige, at det berører ens
oplevelse af at være i kroppen, i følelserne, i tankerne, i den måde man er nærværende på, i 
den måde man evner at give sig selv omsorg på, og i den måde man har relationer til andre 
på. 

Traumet isolerer (cirklen) – det enkelte menneske fra gruppen (og i høj grad fra dele af
sig selv!!). Den traumatiserede rammes eksistentielt i form af svækket tillid til sig selv, til 
andre mennesker og til verden. Følgevirkningen er social tilbagetrækning og isolation, hvilket 
for omgivelserne og især familien har alvorlige konsekvenser. 

Traumet påvirker tiden (trekanten) – det vil sige forholdet mellem nutid, fortid og
fremtid. I forhold til den almindelige væren i verden bindes en stor del af det traumatiserede 
menneskes opmærksomhed til fortiden gennem traumet. 

Ved at se på disse realiteter – se på det, der er skubbet ud af sammenhæng, og bruge dette 
som indgang til at genoprette balancer – ved at åbne til disse komplementære 
helhedsorienterede veje – er det muligt at knytte an til de dybereliggende selvorganiserende 
processer, vi alle er en del af. 
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De ovenfor beskrevne effekter af traumet betyder, at SYNerGAIAs koncept, Pædagogisk 
Rehabilitering, systematisk arbejder på at imødekomme alle væsentlige dele af den 
traumatiseredes livsverden i en samtidig proces. 

Vi har skabt tre grundlæggende modeller, der fungerer som teoretisk fundament for dette 
praktiske behov: 

• Firkanten – Mennesket/Gearskifte – krop, følelser, tanker, relationer

• Cirklen – Gruppen – fællesskab mellem mennesker

• Trekanten – Tiden – nutid, fortid, fremtid

Traumer knytter sig til faktiske begivenheder – enkelte begivenheder eller rækker af 
begivenheder i et menneskes historie – traumer knytter sig til overvældende begivenheder 
fra fortiden. Det, der gør traumer komplicerede for mennesker i en hvilken som helst given 
nutid, er, at der i forbindelse med selve traume-situationen skabes spor i det fysiske, det 
følelsesmæssige, ja helt ind i den neurobiologiske basis, som repeterer sig igen og igen i 
nutid. Altså det at være traumatiseret betyder, at hukommelsessystemet (bevidst/ubevidst) 
rummer intense og voldsomme erindringer, der ikke har kunnet integreres i det 
fremadskridende livsforløb og derfor tilbagevendende invaderer sindet. Det vil sige, at det, 
der på det almindelige begivenhedsplan er fortid og historie og dermed forbi, bliver til 
levende nutid for et traumatiseret menneske. Dette sker, fordi de indre spændinger og 
neurologiske processer omsætter det “ikke-integrerede grundmønster”, som på den måde 
repeterer sig selv igen og igen som en båndsløjfe, og som altså på den måde gør fortid til 
nutid. 

Da traumer rammer alle dele af menneskets eksistens – fra kontakten til andre mennesker 
og samfundet i det ydre til de mest basale neurologiske og kropslige processer i det indre – 
og fordi alt dette administreres af hjernen og nervesystemet, kommer her en forenklet 
pædagogisk model af hjernens op-bygning. 

Hjernen og de fysiologiske dybdestrukturer er komplekse og utroligt omfattende. I vores 
fremstilling her har vi derfor lagt vægt på det, der er mest relevant for nærværende bog. Vi 
har forsøgt at gøre det enkelt og forhåbentlig så overskueligt, at det er brugbart. 
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Hjernen 

Hjernen som selvorganiserende system 

Menneskeheden har i årtusinder forsøgt at forstå det centrale ved det at være menneske. 
Den menneskelige psyke (sjælen, intellektet, sindet) er en fungerende enhed, der opfattes 
som en proces, som er et resultat af de neurologiske processer i hele kroppen med hjernen 
som omdrejningspunkt i samspil med miljøet og omgivelserne.. Hjernen er især i de senere 
år blevet udforsket med den eksplosive fremkomst af nye neurologiske resultater. 

Hjernens tredelte struktur 

Menneskets hjerne er opbygget af en lang række forskelligartede og meget komplekse, 
sammenvævede funktioner. Siden Paul Maclean tilbage i 1970 beskrev hjernen som “tre i en”, 
har det været almindeligt anerkendt, at hjernen er blevet struktureret af evolutionen. Den 
ældste er krypdyrhjernen (1), og ovenpå den har udviklet sig en emotionel pattedyrhjerne 
(2), og senest den menneskelige hjernebark eller neocortex (3). 

Det seneste årti har den neurovidenskabelige forskning gjort store landvindinger, der 
antyder et noget mere kompliceret billede af hjernen, og som peger på, at hvad, vi faktisk 
ved, er forsvindende lidt i forhold til, hvad vi ikke ved!! 

Til vores brug passer den lidt mere enkle og pædagogiske model dog udmærket: 

• Hjernestammen og lillehjernen (krypdyrhjernen)

• Det limbiske system (pattedyrhjernen)

• Neocortex (menneskehjernen)
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Hjernestammen og lillehjernen udgør en grundlæggende enhed, som varetager størstedelen af 
de autonome processer i et menneskes psykofysiske system, herunder reguleringen af 
hjerterytme, åndedræt, hormonelle funktioner samt den grundlæggende balancering af en 
række subsystemer i den totale menneskelige organisme – også kaldet homeostasen. 
Hjernestammen står for det kropssansende og energiregulerende. 

Det limbiske system er placeret midt inde i hjernen og spiller en central rolle i alle former 
for følelsesprocessering, og i forhold til traumer er amygdala og hippocampus væsentlige. 
Derudover varetager dette system balancen mellem den indre og den ydre verden og tolker 
og processerer impulserne fra hjernestammen. 

Neocortex interagerer med og analyserer erfaringerne fra den ydre verden og betegnes som 
det emotionelle, tænkende og planlæggende system. 

Hjernen er ikke kun hierarkisk opbygget men også delt i en højre og venstre side med helt 
forskellige funktioner og vækstperioder. I den voksne hjerne varetager venstre side 
opdelende, analyserende og differentierende processer, mens højre side tager sig af 
helhedsorienterede, rumlige, sociale og integrative processer. 

“Like every living system – from single neurons to complex ecosystems the brain 
depends on interactions with others for its survival. Each brain is dependent on the 
scaffolding of caretakers and loved ones for its survival, growth and well-being. So 
we begin with what we know: The brain is an organ of adaption that builds its 
structure through interactions with others – there are no single brains! Scientists have 
had to expand their thinking to grasp this idea. The individual neu-ron or a single 
human brain does not exist in nature.” 

 (Cozolino 2006) 

Evolutionshistorisk er vores nervesystem opbygget således, at det hele tiden i en rolig og 
jævn rytme sanser og skanner indefra og ud og udefra og ind. Det autonome nervesystems 
to grene, sympaticus og parasympaticus, koordinerer hjerterytmen i en jævn variation – 
sympaticus forøger hjerterytmen, årvågenhed, mens parasympaticus sænker hjerterytmen og 
sørger for afspænding og regeneration. Denne stadige ud-ind-og-ind-ud-rytme er 
koordineret med det at mærke kroppen og via sanserne den ydre verden. Det er som et 
pendul eller som en åbne-lukke-mekanisme, der hele tiden veksler mellem at være klar til 

Fakta om hjernen: 

Hjernen vejer i gennemsnit 1300g hos et voksent men-neske, mens den ved føds-len vejer 
ca. en femtedel heraf. I forhold til mange dyrearter er menneskehjer-nen altså uudviklet og 
umo-den og netop derfor så meget mere afhængig af miljøet og omsorgsperso-nerne de 
første år. Den menneskelige hjerne er færdigudviklet i 20-23-års-alderen. De primære 
senso-riske og motoriske områder er færdigudvoksede om-kring 2-års-alderen. Hos børn 
under 2 år er volumen større i højre halvdel end i venstre. Hjernen består af 80-100 
milliarder neuroner eller nerveceller. De 20 milliarder i neocortex er hver især forbundet 
med ca. 10.000 andre. 
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handling, og derefter hviler, og hele tiden skifter mellem at sanse omgivelserne og at sanse 
sig selv. Denne stadige organiske opmærksomme lytten er en central del i det feedback-
system, som siden tidernes morgen har sikret overlevelse og bæredygtighed. Nervesystemet 
handler i et og alt om at forbinde det indre og det ydre. 

Der forskes i hjernen ud fra kaos- og systemteorierne, og set fra den vinkel er hjernen et 
nonlineært system, der som nævnt bl.a. kendetegnes ved, at helheden er forskellig fra 
summen af delene. Strukturer, der reagerer efter nonlineære principper, kan forårsage store 
negative og positive forandringer ved små ændringer. Nonlineære systemer bevæger sig fra 
simplicitet mod kompleksitet, og i denne proces handler det om at afbalancere to samtidige 
processer: Differentiering og integration. Den samtidige proces af differentiering og 
integration er et grundprincip, der findes i og mellem alle levende organismer og på alle 
niveauer fra neuroner over menneskelige relationer til universet. Daniel Siegel beskriver 
forholdet mellem de to på følgende måde: Ved differentiering er elementerne i et system 
unikke og forskellige, f.eks. som i en familie, hvor en person har sin egen mening, uden at 
man når til enighed. Ved integration fungerer elementerne som en helhed, f.eks. som en 
familie, der kræver, at alle er enige og skal foretage sig det samme. I en familie vil balancen 
mellem differentiering og integration f.eks. være at respektere individuelle forskelle men at 
være sammen om dem. Når et system befinder sig i en sammenhængende, kompleks tilstand, 
hvor det balancerer mellem differentiering og integration, er der tale om harmoni (balance). 
Nervesystemet kan ikke bevare den harmoniske, komplekse tilstand hele tiden og overgår 
derfor til enten en rigid tilstand, hvor alt er forudsigeligt eller en kaotisk tilstand, hvor alt 
bliver uforudsigeligt og uorganiseret. Når systemet ikke længere kan fastholde den 
harmoniske tilstand, vil det oftest forsøge at fastholde den rigide tilstand inden 
kaostilstanden opstår. Det neurale netværk veksler hele tiden mellem lærings- og 
erfaringsprocesser og mellem harmoni, rigiditet og kaos. 

Fakta om hjernen: 

Hjernens nerveceller (neuroner) sender uregelmæssige impulser ud nogle gange per 
sekund. Dette kaldes for hjernens baggrundsaktivitet. Når nervecellerne aktiveres, fyrer de 
impulser af sted med en frekvens, som ligger på 50-100 udladninger per sekund. 
Nerveceller, der pga. ydre påvirkning fyrer samtidig, bindes sammen. For hver gang de 
aktiveres på samme måde, enten samtidig eller lige efter hinanden, vil båndet mellem dem 
forstærkes, og sandsynligheden for, at de fyrer samtidigt igen, forøges. Dette er den 
centrale mekanisme, der ligger bag enhver form for indlæring, og som er grundlaget for 
Donald Hebbs læresætning, som siger at ”neuroner, der fyrer sammen, styrer sammen”. 
Hebb beskriver, hvorledes alle former for perception, motorik, indlæring og hukommelse 
varetages af kommunikationen mellem neuroner, som aktiveres samtidigt igen og igen. Jo 
mere hjernen anvendes, og jo mere nervecellerne kommunikerer med hinanden, desto 
nemmere sker indlæring og udvikling. Hjernen er bygget til at forsøge at skabe 
sammenhæng i oplevelser og sætte disse ind i et samlet hele.  
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Daniel Siegels definition på sindet er, at: 

• Sindet er en proces, der er forbundet med en strøm af energi og information.
• Sindet (strømmen af energi og information) opstår i mødepunktet mellem

neurofysiologiske processer og mellemmenneskelige relationer.
• Sindet udvikles, når den genetisk programmerede modning af hjernen reagerer på

aktuelle oplevelser.

De seneste 10-15 års forskning i hjernen og menneskesindet opsummerer Evan Thompson 
blandt andet på følgende måde: 

Embodiment (legemliggørelse). Sindet er ikke lokaliseret i hovedet og hjernen, men er
legemliggjort i hele den fysiske organisme og indlejret i miljøet. 

Emergens. Legemliggjort erkendelse er skabt af emergente og selv-organiserende
processer, der spænder over og forbinder hjernen, kroppen og omgivelserne. 

Selv-”den anden”, ”sambestemmelse”. I mennesker (og andre sociale væsener)
fremkommer den kropsligt forankrede erkendelse fra den levende og dynamiske 
”sambestemmelse” mellem en selv og ”den anden”. 

“Emergence pertains to systems in which local elements and rules give rise to global 
patterns of activity. What enactive cognitive science stresses is that emergence via 
self-organization is a two-way street involving circular causality”. (Evan Thompson 2001, 
s. 3).

Centrum – jeget og den selvbiografiske historie 

Når vi tager afsæt i hver enkelt af os som menneske, som individ, så er det centrale 
orienteringspunkt for hver af os oplevelsen af at have et oriente-ringspunkt, et “jeg”, noget vi 
oplever os selv ud fra, det vil sige vi har en ople-velse af at være et individ. Jeg sanser, 
oplever, føler, tænker, lægger planer. Jeg har relationer – en partner, børn, venner. Jeg 
oplever verden som strukture-ret omkring mig som et isoleret selv eller et isoleret jeg. 
Udgangspunktet er, at jeg som denne voksne, selvstændige person orienterer mig ud i 
verden inde fra mig selv. 

Sådan har det jo ikke altid været. Vi kommer alle sammen til verden uden at have denne 
form for evne til at orientere os. Vi fødes som ufærdige på en lang række områder – 
herunder udformningen af hjernen, nervesystemet og det indre repræsentationssystem – 
det, som gør os i stand til i løbet af nogle år at opbygge den førnævnte indre fornemmelse af 
“jeg”. Vi fødes uden denne evne. 

Vi fødes samtidig med en lang række forskellige funktioner, gener og forprogrammeringer, 
som sikrer, at processerne er selvorganiserende. 

 “The individual emerges from the dyad”, som Louis Cozolino udtrykker det, kan også lidt 
populært oversættes til, at menneskelige forbindelser er lig med hjerneforbindelser. 

De følelser, som mennesker har til hinanden, og som også er mellem børn og forældre, 
kommunikeres gennem ansigtsudtryk, vokalisering, øjenkontakt, gestik, kropssprog og 
berøring. Den måde at gå i kontakt på, som voksne har til nyfødte børn, at justere sig, at 
nærme sig tilstanden hos det lille menneske, er med til at regulere de indre tilstande i barnet. 
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Det sker f.eks. ved at den voksne, når barnet er ked af det eller uroligt eller bange eller 
sulten, nærmer sig barnets tilstand ved at matche eller justere eller affektivt afstemme, som 
man kalder det. Eller sagt med et andet ord, man skaber en form for resonans, som er den 
psyko-biologiske adfærd, den realitet i kontakten, som er forudsætningen for dannelsen af 
tryg tilknytning og altså i proces over tid for dannelsen af barnets hjerne. 

Periferi eller resonans og kontakt 

Menneskets hjerne er skabt til at imitere ansigtsudtryk, kropssprog og vokaliseringer. Vores 
affektive og emotionelle udtryk er beregnet til at indgå i resonansfelter med andres udtryk, 
og gennem disse afstemmer vi os med hinanden. Vores nervesystem består af rytme, 
resonans og synkronisitets-fænomener, som gør nervesystemet til en levende organisme i 
konstant forandring. De neurale systemer udvikler sig gennem stimulering. Den stimulering 
består bl.a. af resonans og former for synkronisitet. Med resonans menes, at neuroner, der 
aktiveres og fyrer, igangsætter medsvingninger i andre neuroner, som på den måde 
forstærker aktiviteten. Ved synkronisitet menes, at aktiviteten i grupper af neuroner 
aktiveres samtidig. Resonans og synkronisitet er på den måde en grundpuls i alt, som vores 
neurale netværk foretager sig. Bl.a. i den måde vi afstemmer os med hinanden. Der indgår 
også grund-rytmer – det at noget gentager sin adfærd i jævne tidsintervaller. Af grunde, som 
endnu ikke er klarlagte, er tendensen til synkronisitet en af de mest vedvarende drivkræfter i 
universet. Forskningen inden for kaos- og systemteori arbejder bl.a. med dette felt. 
Svingningsneuroner synkroniserer bevægelse, og spejlneuroner betyder, at nervesystemet 
formår at imitere, hvad der foregår ovre i andre mennesker. Ens nervesystem fyrer i forhold 
til, hvad den anden foretager sig. På den måde forbinder spejlneuronerne iagttagelse og 
handling, og på den måde kan man deltage i den andens handlinger og mentale verden, også 
uden at imitere men bare ved at være til stede og registrere og få en reel oplevelse af at 
forstå den andens intentioner. 

Spædbarnet fødes med en evne til ansigtsgenkendelse, øjenkontakt og aflæsning af 
kropssprog i det hele taget. Denne medfødte evne ligger i højre hjernehalvdel, nærmere 
betegnet orbitofrontal cortex. En lang række forskere inden for tilknytningsteori fra bl.a. 
John Bowlby over Daniel Stern til Daniel Siegel har over det sidste halve århundrede 
beskrevet, hvorledes det indre repræsentationssystem og dannelsen af det neurale netværk i 
det lille barn er helt afhængigt af nærvær, kontakt og omsorg fra primære omsorgsgivere. I 
1990’erne udbyggedes vores viden om nærkontakt mellem mennesker, da italienske 
hjerneforskere opdagede spejlneuronerne. Spejlneuroner forbinder iagttagelser og 
handlinger og gør det muligt, at man kan deltage i den andens handlinger og mentale liv uden 
at imitere ham/hende. Dette kan give en sansning af at dele eller forstå en persons 
intentioner og følelser. 

Top-down og bottom-up 

Hjernens kredsløb fungerer både “oppe fra” såkaldte top-down-processer og “nede fra” 
såkaldte bottom-up-processer. Ved bottom-up menes, at sansninger bygger sig op igennem 
hjernens lavere implicitte niveauer – hjernestam-me/lillehjerne, det limbiske system og videre 
til cortex, hvor det erkendes. Når f.eks. forskellige følelser samler sig til egentlige 
humørtilstande, er der tale om en bottom-up-proces. Menneskets underliggende scannings- 
og varslingssystem bestående af bl.a. sanserne, hjerterytmen og det autonome nervesystem, 
er det grundlæggende bottom-up-system. Men humør og følelsestilstande kan også være en 
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top-down-proces. En sansning præges af, hvad der forventes. Fortidens erfaringer og 
indlejrede hukommelse præger altid med en forudindtaget indstilling den måde, sansninger 
processeres i nervesystemet og det resultat, vi ender med at få som øjebliksoplevelse. Vi 
oplever top-down-processernes indflydelse på vores liv hvert eneste øjeblik. De er selve 
summen af fortidens akkumulerede erfaringer. Og denne struktur har haft stor 
overlevelsesværdi i menneskets evolutionshistorie ved at sikre, at hjernen kunne foretage 
hurtige vurderinger. 

Vi oplever nuet gennem fortidens filter for at gøre fremtiden forudsigelig. Den 
organisationsstruktur, vi kalder ”jeg”, er fyldt med top-down-”mønstre”. 

Top-down-processen filtrerer således alt det, der ankommer til sindet, og i dybdestrukturen 
er filtreringen lig med perceptions- og erkendelsesmønsteret. Selve sansningsprocessen i 
øjeblikket som bottom-up-forløb sker altså altid forudindtaget. Gennem 
opmærksomhedstræning på stilhed eller neutralitet er det muligt at opøve et tilnærmet 
nærvær i det nuværende øjeblik. På en måde kan energi- og informationsflowet i sindet i 
form af sansninger (fra krop/miljø), følelser og tanker kun registreres med forudindtagethed 
eller forøget opmærksomhed. 

”Top-down processes are defined as ”intrinsic sources of contextual modulation of 
neural processing ”. These influence all levels of systems, including planning, 
working memory, and at-tention.” 

 (Siegel 2007, s. 136) 

Når vi ser på nervesystemet, kaldes cellerne for neuroner. Disse neuroner organiserer sig i 
en stor variation af former og funktionelle systemer, som integrerer sig med andre systemer. 
Og summen af alt det her ender med at blive en helhed, et individ, som kan registrere 
verden og sig selv. 

De enkelte neuroner er adskilt af små mellemrum, som kaldes synapser. Dette synapserum 
er ikke tomrum, det er fyldt med kemiske stoffer, der formidler information fra neuron til 
neuron. 

Det at formidle information fra neuron til neuron kaldes, at neuroner fyrer, at de sender 
disse neurotransmittere til hinanden samtidigt og på den måde bindes sammen og skaber 
basis for, at man på et senere tidspunkt kan genkalde sig det via hukommelsen. 

Og hvordan når hjernen og nervesystemet ud til kroppen og tilbage igen og forbinder alle de 
forskellige elementer og dele, som den samlede krop består af? Meget overordnet og 
forenklet beskrevet består nervesystemet af to grundsystemer: Centralnervesystemet og det 
perifere nervesystem. Centralnervesystemet består af hjernen og rygmarven. Det perifere 
nervesystem består af det autonome og det somatiske nervesystem. Det autonome og det 
somatiske nervesystem kommunikerer med alle dele af kroppen. Det autonome nervesystem 
består af sympaticus og parasympaticus, og begge har stor betydning for følelsernes kropslige 
forankring. Dette autonome nervesystem er præget af en meget høj grad af selvstyre, og 
indtil for nylig troede man ikke, at det kunne påvirkes af viljebestemte handlinger. Men 
forskellige former for forskning, herunder forskning i berøring og massages betydning, har 
synliggjort, at det er muligt at gøre aktive handlinger, som påvirker dette. Nyere forskning i 
forhold til meditation peger også på, at langvarige opmærksomhedsprocesser på åndedrættet 
og hjerterytmen kan påvirke det autonome nervesystem. 
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Det autonome nervesystem har altså en central rolle i reguleringen af en lang række 
dybereliggende funktioner i kroppen og sindet og herunder en helt central rolle i traumets 
neurologiske dynamik.  

With awareness we can choose the outcome of our response. This makes 
awareness not just a factor influencing our knowledge: awareness alters the direction 
of our future activations. 
Bottom-up brings us into now. 
Turning to our senses brings the world and our bodies into direct, simple sensory 
fullness in our awareness  

(Siegel 2007) 

Det autonome nervesystem – ANS 

Det autonome nervesystem er et omfattende og kompliceret system, hvis hovedfunktion er 
at medvirke til kroppens indre balancesystem, også kaldet homeostasen. Det autonome 
nervesystem er det neurofysiologiske grundlag for at sanse overhovedet. En af de enkleste 
måder at knytte an til denne homeostatiske proces er gennem de to grene af det autonome 
nervesystem: Sympaticus og parasympaticus. Sympaticus styrer og kontrollerer aktiveringen i 
respons på trusler og andre former for høj energiaktivering, som bl.a. sker gennem 
opspeedning af hjerterytmen. Parasympaticus, regulerer afslapning og søvn og dæmpning af 
hjerterytmen og i varetagelsen af afspændingen indgår også tømning af tarm og blære. 

Både sympaticus og parasympaticus har afgørende betydning for, at sansede 
kropsfornemmelser formidles til hjernen og oversættes til følelser. Dette sker på den måde, 
at der samtidig med, at der er en krops-emotionel tilstand, ændres hjerterytmen omgående, 
og dette har derefter indflydelse på hjerneaktiviteten. Denne proces, denne dans, denne 
organiske bølge, foregår i kroppen hele tiden. Hvert minut, hver time, døgnet rundt, er der 
en a-rytmisk balance mellem sympaticus og parasympaticus, som speeder hjerterytmen og 
afspænder hjerterytmen, som er knyttet til det limbiske system, og som sikrer, at kroppen 
hele tiden er årvågen på, om der er grund til at skulle være særlig påpasselig. 
Evolutionshistorisk knytter det an til, at mennesket tilbage i tiden var et muligt bytte for 
fjender af enhver art, herunder rovdyr. Denne stadige stigende og faldende hjerterytme, som 
sker med sekunders mellemrum, kal-des også hjerterytmevariationen. 

Kroppen har altså et implicit afbalancerende system, hvortil hører det autonome 
nervesystem, som hele tiden fra det fysiske system over hjertet til det limbiske system inde i 
hjernen varetager en scanningsopgave, som sikrer, at man altid er klar til kamp eller flugt, og 
at man hele tiden også, når der ikke er grund til kamp eller flugt, spænder af og bliver rolig. 
Det er altså et afgørende element i det feedbacksystem, der sikrer bæredygtighed over tid. 
Den organisk-rytmiske proces med gearskifte mellem de to grene (sympaticus og para-
sympaticus) i det autonome nervesystem er selve nøglen til bæredygtigheden. 
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Vagusnerven og det autonome nervesystem 

I de seneste års forskning i følelser og deres grundlag og sammenhæng med det autonome 
nervesystem har der dannet sig en omfattende teoridannelse omkring den 10. kranienerve 
også kaldet vagus. Ophavsmanden er professor i psykologi Stephen W. Porges, som støttes 
af en række af verdens førende neurologer, psykologer og psykiatere. Det centrale i teorien 
er, at det autonome nervesystem ANS består af tre led i stedet for de velkendte og netop 
beskrevne to. 

“The social engagement system emphasizes that evolu-tion is not just a matter of 
developing new and more complex brain regions, but that systems need to be modi-
fied and combined to perform increasingly complex functions. Social behaviour and 
emo-tional regulation derive from our ability to regulate each others ANS with facial 
ges-tures, actions, expressions, and vocal communication.”  

(Cozolino 2006, s. 92) 

Vagusnerven har to grene, en tidlig og primitiv i venstre side og en senere og mere udviklet i 
højre side, som varetager helt forskellige processer, og begge er knyttet til parasympaticus. 

Det første system, den vegetative vagus (venstre) støtter fordøjelsen og administrerer 
immobiliseringsadfærd. Det andet system, sympaticus, mobiliserer kamp/flugt systemet. Det 
tredje system er det sociale engagements system (som Cozolino kalder det) eller det 
mammale (pattedyr). Dette højresidesystem støtter engagement med omgivelserne og kan 
umiddelbart påvirke hjerterytmen. Denne højrevagus er knyttet til de kranienerver, der 
styrer musklerne omkring øjnene, ansigtet herunder munden samt det indre øre, alle som 
led i hjælp til social kommunikation gennem den adfærd, der benyttes til at definere 
emotioner. 

Den vegetative vagus og sympaticus er aktive fra fødslen, hvorimod den sociale vagus først 
aktiveres i løbet af de første par måneder. 

Traumets neurobiologi 

I evolutionen har det haft overlevelsesværdi at kunne reagere hurtigt på mulige farer. De dyr 
og mennesker, som hurtigst formåede at skjule sig, flygte eller om nødvendigt kæmpe sig fri, 
overlevede længst. 

I mennesker spiller det limbiske system og det autonome nervesystem en hovedrolle i de 
neurologiske processer, der udfolder sig omkring den stadige overvågning af mulige farer – 
og samme områder spiller en hovedrolle i forbindelse med traumer. 

Hjernens alarmcentral styres fra en lille mandelformet struktur, der har fået navn efter 
formen, nemlig amygdala, som betyder mandel på græsk. 

Amygdala er det hjernecenter, der koordinerer adfærd, immunologiske og neuroendokrine 
responser på trussel fra omgivelserne. Det er også hjernens følelseshistoriske lager. 
Amygdala kombinerer indkommende emotionelle signaler med lagrede emotionelle 
erindringer. Hvis der er den mindste lighed mellem tidligere voldsomme erindringer (evt. 
traumer) i amygdalas lager og den udefrakommende perception, giver amygdala omgående 
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signal til det autonome nervesystem, og kroppens kamp/flugtrespons aktiveres umiddelbart. 
Der er en direkte sammenhæng mellem amygdala og hjerterytmen: “Aktiviteten i amygdalas 
kerneceller synkroniserer med hjertes rytme.” (Doc Childre 2005). 

Amygdalas opgave er altså at scanne via sanserne, om der er nogen former for fare, noget 
urovækkende på vej. I forhold til at aflæse andre mennesker er amygdala koblet til de 
strukturer, der har med ansigtsgenkendelse at gøre, og er i den henseende aktiv allerede fra 
fødslen og har i denne periode betydning for al følelsesmæssig kommunikation og indlæring. 

En anden vigtig struktur i det limbiske system er hippocampus. Denne har også fået navn 
efter sit udseende. Hippocampus betyder søhest på græsk. Hippocampus er placeret tæt på 
amygdala og er modsat amygdala ikke mod-net fra fødslen men først langsomt i løbet af de 
første to til tre år. 

Hippocampus spiller en vigtig rolle for indlæring og hukommelse ved bl.a. at stå for 
bearbejdning af tid, rum, sted og meningsprocesser. Det vil sige, at hippocampus medvirker 
til at forbinde erindringer med tid og sted og er på den måde afgørende for den 
autobiografiske hukommelse, som er evnen til at huske og placere ens livshistorie i tiden. 

Det, der sker, når amygdala går i hyperarousal eller overgear i forbindelse med en oplevet 
trussel, er, at hippocampus’ aktivitetsniveau dæmpes. Det betyder, at evnen til at orientere 
sig (tid/rum/sted/mening) og finde mening i det, der sker, svækkes og dermed selvfølgelig 
også evnen til at sætte ord på, hvad der foregår. Dette kan umiddelbart også aflæses i det, 
der hedder Bro-cas område, som er det område i venstre hjernehalvdel, der administrerer 
sproget i praksis. Denne struktur dæmpes også. Det er derfor, man til alle tider har kendt 
udtrykket “at blive stum af skræk”. Det har bl.a. denne neurologiske forklaring, at 
hippocampus og Brocas område dæmpes. 

Når et menneske kommer i en situation, som er overvældende, og som ender med at blive 
traumatiserende, så betyder den ovenfor beskrevne proces, hvor amygdala overtager 
styringen, at den normale balance, der er mellem amygdala og hippocampus, sættes ud af 
drift, og de autonome processer tager over – og alt dette foregår under 
bevidsthedstærsklen. Når det kommer over bevidsthedstærsklen, bearbejdes det i højre side 
af hjernen og lejres som en erindring, som det ikke er let at indplacere i tid, rum, sted og 
dermed få til at give mening. Denne uklare, forvirrede og meningsløse indlejring uden 
sammenhæng kan give en retningsløshed med tendens til opgivenhed og depression. 
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De neurologiske traumeprocesser 

De neurologiske traumeprocesser i hovedoverskrifter er således: 

• Hyperarousal af amygdala (administrerer kraftige følelser)

• Dæmpning af hippocampus (administrerer tid/rum/sted/mening)

• Dæmpning i Brocas område (administrerer sprog i praksis)

• Ubalance i højre/venstre pandelap (kan resultere i opgivenhed og depression)

Traumer, PTSD og den neurologiske ubalance, som det er udtryk for, sætter sig igennem på 
forskellige niveauer. Det giver blandt andet ubalance i det autonome nervesystem. Der bliver 
tale om en overeksponering af sympaticus, den gren af det autonome nervesystem, der 
speeder hjerterytmen op og styrer hormonproduktionen, m.m. Over tid kan der blive tale 
om en egentlig hormonforgiftning, som blandt andet er det, der er med til at svække hippo-
campus, eller direkte betyder, at hippocampus formindskes. Denne overeksponering af 
sympaticus giver bl.a. pres på hjertet, forøget blodtryk, pres på de indre organer, mave-
tarmproblemer, søvnproblemer – i det hele taget en generel opspænding og hermed en 
svækkelse af evnen til at spænde af. Det er som nævnt tidligere parasympaticus, som gør, at 
man kan slappe af og herunder falde i søvn. Det er i det hele taget parasympaticus, som 
sikrer de genopbyggende processer, omsætningen i mave-tarmsystemet, opbygningen af 
immunsystemet, osv. Når sympaticus på den måde er overeksponeret og parasympaticus 
undereksponeret, så svækkes det samlede psykofysiske system markant. 

Traumerne giver kropslige symptomer (ANS), følelsesmæssig ustabilitet (amygdala), 
tankemæssig tvang og problemer med koncentration og hukommelse, det giver relationelle 
problemer, herunder en forøget utryghed i ukendte eller større grupper, det giver tid-rum-
sted-ustabilitet, (hippocam-pus) samt svækkelse af sprogevnen, herunder 
sprogindlæringsproblemer (Brocas område). 

”Traumers desorganiserende virkninger og deres mangel på løsning føres videre fra 
generation til generation. De følelsesmæssige lidelser, de stressfremkaldte skader på 
de kognitive funktioner, det indre kaos af påtrængende implicitte erindringer og den 
potentielle interpersonelle vold forårsaget af traumer fremkalder ødelæggelser, der 
breder sig som ringe ud over tidens og menneskelivets grænser.” 

(Siegel) 

Traumers hverdagsudtryk 
Traumets systemiske dynamik viser sig på en række markante måder i den traumatiserede 
(og i familien): 

Helt generelt nedsættes evnen (også familiens) til kommunikation og til at organisere feedback og 
via dette orientere sig, justere og på den måde opleve mestring og mening. 

Denne svækkelse viser sig inden for fire hovedkategorier; to knyttet til sympaticus (1+2) og 
to knyttet til parasympaticus (3+4). 
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Den traumatiserede (og familien): 

1) organiseres omkring en vedvarende og forhøjet stress/arousal (sympaticus), der bl.a.
udmønter sig i søvnproblemer, smerter, vrede og irritabilitet. 

2) er grundlæggende overvagtsom pga. frygt, og traumet genopleves igen og igen gennem
angstfyldte invaderende erindringer, drømme og mareridt.(sympaticus). 

3) er desorienterede og opbygger en grundlæggende undgåelsesadfærd f.eks. i forhold til
kontakt med omverdenen, i forhold til en række følelser, i forhold til at strukturere og 
planlægge (herunder fremtiden som sådan). 

4) er præget af opgivelse og depression.

Helt generelt er der jævnlige overreaktioner helt ude af proportion med situationen. Den 
samlede livssituation afsætter skam, skyld og en dyb følelse af forkerthed. 

Den grundlæggende ubalance mellem sympaticus og parasympaticus svækker evnen til at organisere 
feedback. Dette skaber en omsiggribende dysfunktion, der manifesterer sig negativt, både omkring 
sympaticus; nemlig som stress/arousal (1) og genoplevelse (2) og omkring parasympaticus; som 
undgåelsesadfærd (3) og depression (4) 

Der tegner sig derfor følgende modeller: 

De sorte pile viser, hvorledes traume-indhold (f.eks. stress/arousal, undgåelsesadfærd) både er et 
resultat af den traumatiske situation og central i den stadige vedligeholdelse af traumet. 
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Traumer smitter 
En vigtig ting omkring traumer er, at de smitter. Dem, traumet smitter, siger man, bliver 
sekundært traumatiseret. Og sekundær traumatisering rammer familien, især børnene i 
familien, det rammer det lokalmiljø, traumatiserede bor i, og over tid skaber det subkulturer. 
Sekundær traumatisering rammer samfundet via utilpassede mennesker, og det rammer også 
samfundet gennem øget polarisering. Og så rammer sekundær traumatisering de forskellige 
med-arbejdertyper, integrationsmedarbejdere, psykologer og andre, som arbejder med 
traumatiserede mennesker. 

“The human response to psychological trauma is one of the most important public 
health problems in the world.”  

(Bessel A. van der Kolk i: Siegel 2003, s. 168) 

PTSD – Post Traumatic Stress Disorder 
Traumer har eksisteret til alle tider, og der findes efterhånden megen forskning og 
beskrivelse af traumer og deres betydning. Judith Herman har i bogen I voldens kølvand lavet 
en omfattende afdækning af og beskrivelse af traumefeltets lange historie, fra slutningen af 
1800-tallet frem til 1990’erne og herunder også de videnskabelige og terapeutiske processer 
knyttet dertil. 

PTSD er en forholdsvis ny diagnose i psykiatriens og psykologiens historie. Den var første 
gang trykt i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd Edition (DSM-III; APA, 
1980). Denne første PTSD-diagnose i DSM-III blev skabt bl.a. som et resultat af tusindvis af 
hjemvendte krigstraumatiserede Vietnam-veteraners synlighed. DSM-III var ikke særlig tydelig 
i sine beskrivelser af, hvad der kunne give PTSD. 

I 1994 revideredes diagnosen i DSM-IV (APA, 1994) og blev markant udbygget. PTSD-
diagnosen er struktureret i en række trin: 

A) Forudsætning

B) Genoplevelse

C) Vedvarende undgåelsesadfærd

D) Vedvarende arousal-stress

E) Varighed

F) Belastning og forringelse

 “Traumers desorganiserende virkninger og deres mangel på løsning føres videre fra 
generation til generation. De følelsesmæssige lidelser, de stress-fremkaldte skader 
på de kognitive funktioner, det indre kaos af påtrængende implicitte erindringer, og 
den potentielle interpersonelle vold, forårsaget af traumer, fremkalder ødelæggelser, 
der breder sig som ringe ud over tidens og menneskelivets grænser”. 

 (Siegel 2002, s. 77f) 
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A) Forudsætning
Udgangspunktet er, at den person, som måske har PTSD, har været udsat for en traumatisk 
begivenhed, der er kendetegnet ved følgende to forhold, nemlig trussel om død eller alvorlig 
kvæstelse mod én selv eller andre, og at situationen involverede intens frygt, hjælpeløshed eller 
rædsel. 

Og PTSD-diagnosen, der tager afsæt i de her to hovedpunkter, er bygget op omkring en 
række konstateringer, der uden videre også kan forstås som spørgsmål. 

Så A er at: 

Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, der var kendetegnet ved de to 
nedennævnte forhold: 

1) Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med død, trussel om død
eller alvorlig kvæstelse, eller trussel mod egen eller andres fysiske integritet

2) Situationen involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel

B) Genoplevelse af traumet

På mindst en af følgende måder: 

1) Gentagne, invaderende erindringer

2) Gentagne, belastende drømme

3) “Flashbacks”

4) Intenst psykisk stress i situationer, der minder om den traumatiserende
begivenhed

5) Fysiologisk reaktion i situationer, der minder om den traumatiserende begivenhed

B handler altså om måden, traumet genopleves på. Og for at man kan skal kunne få PTSD-
diagnosen, så skal det genopleves på mindst én af følgende fem måder: 1) Man skal lide af 
gentagne invaderende erindringer, eller 2) gentagne belastende drømme, eller 3) flashbacks. 
Flashbacks betyder, at man indimellem oplever noget her og nu, som om det svarede til den 
traumatiserende begivenhed. 4) Den fjerde genoplevelsesmåde skal handle om, at man 
oplever et intenst psykisk stress ved oplevelser af begivenheder, der ligner den 
traumatiserende begivenhed. 5) Den femte og sidste er fysiologiske reaktioner med afsæt i 
oplevelser, der ligner den traumatiserende begivenhed. 

For at kunne få PTSD-diagnosen skal man altså som diagnostiker kunne sætte kryds ved én af 
de fem beskrevne. 
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C) Vedvarende undgåelsesadfærd
På mindst en af følgende måder: 

1) Forsøg på at undgå tanker, følelser eller samtaler associeret med traumet

2) Forsøg på at undgå aktiviteter, steder eller personer, som kan minde om traumet

3) Manglende evne til at erindre vigtige aspekter af traumet

4) Markant mindsket interesse eller deltagelse i betydningsfulde aktiviteter

5) En følelse af fremmedgørelse eller at man har fjernet sig fra andre

6) Begrænsning i det følelsesmæssige

7) Fremtidsmulighederne opleves som små

C handler altså om forskellige undgåelsesadfærd, som man tilbagevendende har. Der er syv i 
C, og man skal have tre af følgende symptomer for at det tæller med: 1) Den første handler 
om at undgå tanker og følelser, der knytter sig til traumet. 2) Den anden handler om at 
undgå aktiviteter eller situationer, som har med traumet at gøre. 3) Den tredje handler om, 
at man ikke ønsker eller har en manglende evne til at genkalde sig traumedele, det som 
traumet rent faktisk omhandlede og bestod af. 4) Den fjerde handler om, at man har en 
manglende interesse for vigtige aktiviteter overhovedet i ens liv. 5) Den femte udmønter sig 
ved, at man har eller oplever følelsesmæssig afsondrethed. 6) Den sjette handler om, at man 
oplever en begrænsning i det følelsesmæssige i øvrigt. 7) Og den syvende handler om, at man 
anser og oplever fremtidsmulighederne for små. 

D) Vedvarende arousal-stress

Manifesterende sig ved mindst to af: 

1) Søvnproblemer

2) Irritabilitet og vredesudbrud

3) Koncentrationsvanskeligheder

4) Overvagtsomhed

5) Overreaktion på forskrækkelse

D Beskriver seks forskellige reaktionsformer, som kobler sig til vedvarende stress-arousal, 
som betyder forhøjet energiniveau i retning af stress. Det som styres af sympaticus. Det skal 
manifestere sig ved mindst to af de følgende fem: 1) Søvnproblemer. 2) Jævnlige udbrud af 
irritabilitet og vrede. 3) Punkt tre handler om koncentrationsvanskeligheder. 4) Punkt fire 
om overvagtsom-hed. 5) Punkt fem om overreaktion på forskrækkelser. Det vil sige, hvis 
man bliver lidt forskrækket over et eller andet, der ikke er noget særligt, så reagerer man 
helt ude af proportion i forhold til, hvad det var, forskrækkelsen gik ud på. 
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E) Varighed
Forstyrrelsen skal have varet mindst en måned 

E-delen af PTSD-diagnosen handler om tidsforløbet og varigheden af de i B, C og D 
beskrevne symptomer og reaktioner. Disse skal altså have varet mindst en måned. 

F) Belastning og forringelse

Forstyrrelsen forårsager en klinisk set betydelig belastning eller forringelse på det sociale, 
arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. 

F-delen beskriver den belastning og forringelse, som de forskellige beskrivelser her er udtryk 
for. Der skal være tale om, at forstyrrelsen forårsager en klinisk set betydelig belastning eller 
forringelse på det sociale, det arbejdsmæssige eller på andre vigtige funktionsområder i livet. 

Det betyder altså, at hvis en af fem genoplevelser (B), og tre af syv undgåelsesadfærd (C), og 
to ud af seks arousal og stresssituationer (D) – det vil altså sige seks ud af atten – gør sig 
gældende, hvis man kan sætte kryds ved det, og hvis man samtidig har haft disse symptomer i 
mindst en måned (30 dage), og de også medfører en signifikant reduktion i funktionsniveau, 
så har man PTSD. 

PTSD-diagnosen kan være ufuldstændig i forhold til mennesker, der har ople-vet organiseret 
vold ikke bare som enkelttilfælde men over længere tid, og herved pådraget sig adskillelige 
alvorlige traumer, såkaldt multiple traumer. 

Her kan man benytte en anden diagnose fra DSM-IV kaldet DESNOS. Det står for 
“Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified”. 

I Danmark bruges ofte et andet diagnosesystem end DSM-IV. Det hedder ICD-10 og er den 
tiende udgave af den internationale sygdomsklassifikation, ”International Classification of 
Disease”. Under ICD-10 finder man diagnosen ”F62.0 Personlighedsændring efter 
katastrofeoplevelse”. Denne svarer til DSM-IVs DESNOS-diagnose. 
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At genoprette balancer 

”The non-conscious homeostatic demand is in natural control and can be opposed 
only by a well-trained and powerful counterforce … the non-conscious device must 
be trained by the conscious mind to deliver an emotional counterpunch”  

(Antonio Damasio, Self Comes to Mind, 2010. 

At se og forstå virkeligheden – og modtage feedback fra hele systemet 
Forfatteren og lægen Aron Antonovski har beskrevet grundelementerne i, hvad der skal til 
for at opleve sammenhæng i livet. Dette skabes gennem en integreret proces og samspil 
mellem: 1. begribelighed, det at kunne se og forstå, 2. meningsfuldhed, det at kunne skabe 
forbindelse til det meningsbærende og 3. håndterbarhed, selve det at formå en 
omsættelighed i hverdagslivet. For at et individ kan opretholde en bæredygtig balance i 
livsforløbet eller forandringsprocessen, er det afgørende, at disse tre niveauer indgår i et 
organisk og integreret samspil i tilpasningen, især i nogle af livets store spørgsmål, kriser og 
valg. 

Som en hjælp til at bryde fastlåsningen i traumets dynamik er det altså hjælpsomt at kunne 
begribe, finde mening og at kunne omsætte det til praksis. Ud over den basale viden om, 
hvad der er på færde som det første handler det for det andet om at kunne reflektere over 
eller at kunne eksplicitere det, der sker. 

Det er som udgangspunkt hjælpsomt at få information og viden som grundlag for at kunne 
orientere sig i en kompliceret virkelighed – eller anderledes udtrykt – at kunne se, forstå og 
ny-orientere sig i virkeligheden. Og det er helt afgørende at denne undervisning og træning 
sker med indføling, kontakt og nærvær. 

Fra implicit til eksplicit proces 
Hjernen skaber generaliseringer, også kaldet mentale modeller, baseret på gentagne 
oplevelser. Disse mentale modeller skabes i de fyrings- eller aktiveringsmønstre i 
neurongrupper, der er knyttet til sanserne (syn, hørelse, lyst, smag, berøring, osv.). Dette er 
en del af den implicitte hukommelse. Mentale modeller bliver efterfølgende en form eller 
linse, der direkte virker ind på, hvordan vi oplever og reagerer i fremtiden. Disse implicitte 
erindringer og de herudfra skabte mentale modeller skaber temaerne i de historier, som vi 
for-tæller om os selv, og organiserer de måder, vi træffer beslutninger på. Man kan sige, at 
mentale modeller er en form for filter eller linse, der hjælper os til at forudsige fremtiden og 
forberede os til handling. Dette sker uden for den bevidste opmærksomhed og præger vores 
perception, uden at vi har bevidst kendskab til det – alt sammen skabt ud fra tidligere 
erfaringer. 

Uforløste livsprocesser og rest-problemer fra fortiden – herunder traumer – påvirker på 
den måde derfor også vores nutid og determinerer fremtiden. Disse skygger, som de 
implicitte mentale modeller kaster over vores beslutninger, og de historier, vi fortæller om 
vores liv, kan gøres eksplicitte og bevidste ved fokuseret selvrefleksion. En sådan bevidst 
proces ændrer selvforståelsen og er allerede derved i gang med at ændre de mentale modeller. Når 
man giver sig tid til at reflektere, åbnes døren til bevidst opmærksomhed, og dette giver 
mulighed for forandring. 
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Udviklingspsykologen Jerome Bruner beskriver to grundlæggende måder, hvorpå sindet 
bearbejder information: i venstre hjernehalvdel – 1) En deduktiv proces, hvor en række 
lineært beslægtede kendsgerninger er knyttet sammen af logiske slutninger vedrørende 
årsags-virknings-relationer. 

I højre hjernehalvdel – 2) Den narrative modus, i hvilken hjernen og sindet bearbejder data 
ved at skabe historier. Denne modus, der udvikles tidligt (og findes i alle kulturer), er en 
særskilt proces, der skaber en verden af muligheder – ikke kun kendsgerninger. Højre 
hjernehalvdel spiller samtidig en afgørende rolle i bearbejdningen af nonverbale signaler og 
har en mere direkte forbindelse med det limbiske system, der processerer emotionelle og 
motivationsrelaterede tilstande. Evnen til at opfatte andre menneskers signaler og fornemme 
og forstå dem fungerer som råmateriale. 

Traumer fastholdes i en systemisk, neurofysiologisk og psykologisk dysfunktion dybt inde i de 
autonome kommunikationssystemer – under bevidstheds-tærsklen både individuelt, socialt 
og samfundsmæssigt. 

Hvis vi ønsker at bryde dele af denne autonome kommunikation, skal noget af den op over 
den ubevidste tærskel – op i bevidsthedens lys – både i den enkelte traumatiserede, i de 
relationelle processer i familien og samfundsmæssigt i øvrigt. 

Det er hjælpsomt at kunne forstå de store linjer, og det er betydningsfuldt at få professionel 
hjælp til at opdage og genkende traumers hverdagsudtryk og via denne eksplicitering allerede 
være i gang med at løsne traume-spændingen en anelse. 

Når hele mennesket rammes – krop, følelser, tanker, nærvær, egenomsorg og relationer – 
betyder det at se virkeligheden og modtage feedback fra hele systemet at netop disse 
berørte områder bruges som afsæt for at skabe rehabiliterende mestringsstrategier. At 
opmærksomheden, italesættelsen og træningen sker via arbejdet med alle disse elementer. 
Det betyder, at alle de væsentligste elementer, der udgør det menneskelige system, 
inddrages. 

Faglig intervention og nærvær 
I alle faglige sammenhænge, hvor mennesker og menneskelige processer er målet for den 
faglige indsats, er fagpersonens hovedredskab personlighedens indre ressourcer – mennesket 
selv. Dermed ikke sagt, at faget (leder, lærer, socialrådgiver, psykolog, læge, sygeplejerske, 
m.fl.) ikke har stor betydning. Selve de professionelle strukturer og funktioner sikrer, at den
grundlæggende teoretiske og metodiske baggrundsviden er på plads. Den professionelle 
tilgang sikrer, at generelle og alment anerkendte fagdiscipliner omsættes til hverdagspraksis, 
men det er samtidig afgørende at huske, at selve overgangen fra fagenes bagvedliggende 
teorier og metoder til praksis sker gennem det enkelte menneskes personlighed. 
Personligheden, personen, er bindeleddet – mediet, hvorigennem fagligheden formidles og 
manifesteres. 

Det er fagpersonens evne til at skabe kontakt og nærvær, der afgør kvaliteten af den faglige 
intervention. Det er altid vigtigt at være fagligt kompetent, og når arbejdet handler om 
mennesker, omsættes fagligheden ligefrem proportionalt med fagpersonens følelsesmæssige 
og sociale intelligens. I det professionelle arbejde med traumatiserede mennesker er det helt 
afgørende at kunne omsætte sit faglige perspektiv gennem roligt overblik og nærvær og 
medvirke til at støtte de ressourcer, der allerede er i omløb. 
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Der er mange livsprocesser, som også under traumets dysfunktionelle herredømme fungerer 
og skaber sammenhænge. Og det er godt at udbygge derfra. 

Vi må hele tiden huske, at i levende komplekse systemer kan små justeringer medvirke til, 
over tid, at skabe store forandringer. 

Den afgørende menneskelige evne er evnen til refleksion – at vide af det at vide. Med den 
refleksive evne løftes vi potentielt fra levende systemers selv-organiserende proces, hvor den 
basale dynamik handler om overlevelse og efterfølgende har reproduktion som mål. 
Refleksionen udvider vores bevidst-hed i tid og rum og bringer os i en umiddelbar 
eksistentiel situation. 

Den opgave, vi ser, handler om at støtte mennesker, grupper og familier i at spejle og støtte 
diversitet og tilpasningsevne. 

Empatiens base 
Spejlneuroner og de neurale netværk, som de koordinerer, giver os mulighed for 
umiddelbart at reagere på, følge med i og generere en teori om, hvad der foregår inde i 
andre mennesker. Således er spejlneuroner ikke blot et link til netværk inde i os selv, men 
ligeså væsentligt et link, der binder os sammen med andre mennesker. Det fremstår som en 
afgørende komponent i den sociale hjerne og som et vigtigt kommunikationsredskab på 
tværs af den sociale synapse. Sagt på en anden måde: Spejlneuroner fungerer som empatiens 
base. 

Eller man kunne gå endnu videre og tale om en ny eksistentialisme, som Marco Iacoboni gør 
det i Mirroring People fra 2008. Iacoboni forklarer, at spejlneuroner giver en optimisme for 
fremtiden, og at forskningen inden for dette felt kan bruges til at skabe mere empatiske og 
omsorgsfulde samfund. Der er tale om en egentlig eksistentiel neurovidenskab. 

Fokus på læring – og processer, der hæmmer og fremmer denne udvikling 

Fordybelse og opmærksomhed på forandringer kan trænes. Dette er lig med udvikling. 

Hippocampus i det limbiske system er det centrale organ for indlæring. Hippocampus sætter 
os i stand til at omsætte indholdet i arbejdshukommelsen. Det vil sige, at den nye 
information, vi arbejder med, og som kortvarigt pro-cesseres i den prefrontale cortex, 
overføres via hippocampus til langtidshukommelsen. Dette er det neurale grundlag for 
indlæring. I det hele taget afhænger det af hippocampus, hvordan vi lagrer og bevarer alle 
mulige erindringer om, hvad der er foregået i vores liv. Dette kræver et stadigt og 
vedvarende arbejde for neuronerne i hippocampus, som i øvrigt også er det sted, hvor 
størstedelen af hjernens produktion af nye neuroner foregår, den såkaldte neurogenese. 

Hippocampus er særligt sårbar over for vedvarende følelsesmæssigt pres og ubehag, fordi høj 
følelsesuro frigiver cortisol. Og for meget cortisol for ofte skader neuronerne i 
hippocampus. Det bliver især et problem ved kronisk stress, depression eller i forbindelse 
med traumatiske oplevelser. Her vil svækkelsen af hippocampus kunne være så markant, at 
neurondøden får den til at skrumpe. Og i alle tilfælde betyder det, at koncentration, 
hukommelse og indlæring svækkes. 

Cortisol stimulerer amygdala og hæmmer hippocampus og flytter dermed vores 
opmærksomhed hen imod de følelser, vi oplever, og hæmmer samtidig vores evne til at tage 
ny information ind. 
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De mange intelligenser 
Den amerikanske professor Howard Gardner beskrev oprindeligt 7 intelligenser tilbage i 
1983. Siden har teorierne om disse mange flere intelligenser, end vi normalt har taget 
udgangspunkt i, fået en vis udbredelse. 

Siden 80erne har Gardner udvidet antallet til 8-9, men som Mogens Hansen meget præcist 
skriver, så er der gode grunde til at lægge yderligere én til, nemlig selve 
opmærksomhedsfunktionen. 

”En viljestyret opmærksomhed er et nødvendigt grundlag for læring. Uden en 
rettethed på opmærksomheden, dvs. en viljestyret, fokuseret og vedholdende 
opmærksomhed, lærer man ingenting”.  

(Mogens Hansen, m.fl. 2005) 

Det er derfor rimeligt at gøre selve opmærksomheden til intelligens nummer 0, idet den er 
en forudsætning for udfoldelsen af hver af de andre. 

Så er der Gardners 9, som er intelligenserne for: 

1. Det personlige indre

2. Den personlige omverden

3. Det kropslige-kinæstetiske

4. Det musikalske

5. Det rumlige

6. Naturen

7. Det verbalt-sproglige

8. Det logisk-matematiske

9. Bevidstheden om eksistensen

I betragtning af at traumer rammer hele mennesket og skaber dysfunktioner blandt 
menneskelige processer og på mange niveauer er tilgangen i de mange intelligenser en af de 
pædagogiske metoder, der spænder bredt nok til at kunne matche dette. 

Opmærksomhed 
 Arbejdshukommelsen i hjernen, som svarer til det, vi kan fastholde i opmærksomheden i en 
given periode, findes i den prefrontale cortex. Når det handler om kontakt med mennesker 
eller mellemmenneskelige processer i øvrigt, har det stor betydning for evnen til at fastholde 
opmærksomheden, hvor afslappede eller trygge vi er. I samme grad som vi er anspændte 
eller utrygge, svækkes vores koncentration og fokus, fordi der indløber bekymrede signaler 
fra amygdala. Uro belaster opmærksomheden. Jo mere vi formår at tage vores uro i ed, jo 
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mere koncentrerede og opmærksomme kan vi være, og desto bedre bliver vi til at 
fornemme andre menneskers indre tilstande. 

Som det fremgår hæmmer uro og opspænding indlæringsprocesser. Det er derfor en 
afgørende nøgle i opbygningen af læringsmiljøet for traumatiserede mennesker at arbejde 
med gearskift – at arbejde med balancen mellem sympaticus og parasympaticus. 

I det afsluttende kapitel i bogen The Neuroscience of Human Relationships udfolder Cozolino et 
par helt centrale pointer omkring bevidsthedens evolution i et fremtidsperspektiv. Cozolino 
fremhæver to primære mekanismer i den menneskelige hjerne, som er afgørende for, 
hvordan vi kommer videre. Det handler om projektion og angst, som vil blive uddybet 
nedenfor. Det vigtigste spørgsmål for os alle sammen er, hvordan den menneskelige hjerne 
vil tilpasse sig den moderne virkelighed, vi nu lever i? 

I millioner af år har den psykologiske mekanisme projektion – det vil sige hvordan vi hele 
tiden attribuerer ubevidste processer, følelser og motiver til mennesker omkring os – 
domineret den menneskelige hjerne. Denne mekanisme har evolutionært tjent til at læse 
intentioner og forudsige adfærd i det sociale felt omkring os. Vi er hurtige til at tro, at vi 
kender andre og forstår deres hensigter. Og de medfølgende følelser, det igangsætter i os, er 
automatiske og ubevidste. Selvom den menneskelige hjerne er udviklet til at forudsige, hvad 
andre tænker, er den tilbagestående i udviklingen af selvkendskab og eksplicitering af de 
nævnte ubevidste projektioner. Hvor projektion foregår som en refleks og mindsker angst, 
kræver selvopmærksomhed en stor indsats og villighed til at stå ansigt til ansigt med den 
angst, det kan medføre. Cozolino siger her: ”Expanding and enhancing self-awareness is an 
evolutionary frontier that stretches ahead of us”. Selve evnen til at udvide sin bevidste 
opmærksomhed i sine omgivelser og i særlig grad på sine egne ubevidste, implicitte 
processer bliver således ifølge Cozolino det næste afgørende skridt i menneskets 
bevidsthedsudvikling. Den anden evolutionære tærskel eller mekanisme, vi står over for, er 
angst. Evolutionen har skabt frygtresponsen, som en respons på farer i omgivelserne, for at 
hjælpe dyr til at overleve. Det er i sig selv en hensigtsmæssig mekanisme, men den bliver 
problematisk, fremhæver Cozolino, når man tilføjer en konstant udvidende cortex. Vi har nu 
en enorm hjernekapacitet gennem cortex til abstraktion, kreativ billeddannelse og 
forestillinger om fremtiden, som gør det muligt for os at skabe angst for ting, der end ikke er 
mulige. Vi har også skabt et samfund, der i sig selv skaber så mange stressorer, at vi 
potentielt kan befinde os i en tilstand af angst, som kan vare hele livet. Det moderne 
menneske har i sig inkorporeret disse to automatiske og implicitte processer – projektion og 
angst – som ubevidst styrer vores oplevelse af verden. Uheldigvis er den eksplicitte 
opmærksomhed og evnen til at inkludere og tolerere angst slet ikke almindelig. Det er som 
sagt netop her den evolutionære tærskel ligger. Tværtimod bevirker vores forbrugersamfund 
og oplevelsesfiksere-de kultur, at vore stimulationskilder i stadig større grad findes uden for 
os selv. 

“Når vi oplever et andet menneskes følelser, bliver der sat nervecellenetværk i 
resonans i os selv, som får den andens følelser til at dukke frem i vores egen 
sjælelige oplevelse. Evnen til at mærke medfølelse og empati beror på, at vores 
egne neurologiske systemer – i hjernens forskellige følelsescentre – spontant og 
uvilkårligt rekonstruerer de følelser, som vi registrerer hos et medmenneske”  

(Bauer 2006, s. 39) 
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Mennesket – krop, følelser, tanker, relationer 
I vores måde at være til stede i os selv i nuet har vi hver for sig fundet nogle grundformer 
eller mønstre at orientere os efter inden i og derfra ud i verden. Nogle mennesker 
identificerer sig f.eks. mest med deres krop. De oplever sig selv og taler om sig selv ud fra 
sansebegreber. Andre er meget mere identificerede med deres følelser. De oplever og 
beskriver deres indre tilstand med følelsesbegreber. Atter andre er så opslugte af indre 
dialoger og tanker og beskriver sig selv og deres verden mentalt – intellektuelt. Og atter 
andre spejler sig hele tiden primært i andre og er så ydrestyrede, at de oplever verden set 
uden for sig selv. 

At være primært identificeret med en central del af sig selv er udbredt og almindeligt, og på 
lang sigt giver det et begrænset selvkendskab. Det giver samtidig en begrænset udnyttelse af 
ens ressourcer og af feedback-mulighederne. 

Krop 
Kropssansninger danner grundlag for hjernens rationelle beslutningsprocesser. Før ordene 
udfolder der sig alle former for sansninger, der er med til at forme og skabe den indre 
subjektive oplevelse. 

“(…) udførelsen af alle disse processer – emotion, følelse og bevidsthed afhænger af 
repræsentationer af organismen. Deres fælles kerne er kroppen”  

(Antonio R. Damasio 2004B, s. 286) 

Populært kan man kalde amygdala for krops-jeget, fordi den stadige scannende sanse-
opmærksomhed i amygdala bruger alle dele af kropssystemet som vurderingsparameter. 
Det som Antonio Damasio har udfoldet i sine teorier om somatiske markører. 

Kropsfornemmelser er det, der henviser til de fysiske forandringer, der finder sted i kroppen 
og nervesystemet forud for en følelse. 

“Registreringen af kroppens egen sindstilstand kalder neurologer proprioception. 
Hjernebarkens nerveceller, som modtager signaler fra de fem sanseorganer, kaldes 
sensoriske. De områder af hjernebarken, der har som sit speciale at registrere 
hudens tilstand, det underliggende bindevæv og muskulaturen, hedder sensible eller 
somatosensible barkområder”.  

(Joachim Bauer 2006, s. 32) 

Følelser 
Emotioner, følelser og stemninger hører til blandt de afgørende informations-flow inde i og 
mellem mennesker. Vi bruger følelser til at orientere os, til at vurdere om noget er positivt 
eller negativt. Emotioner og følelser leder energistrømmen i bevidsthedsprocessen og 
tilfører de indre repræsentationer en kvalitativ dybde og værdinuancering. 
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Følelser er helt centrale i de integrative processer, der har at gøre med foøgelse af 
kompleksitet og balance i ethvert system. 

De universelle grundfølelser, som allerede Darwin beskrev, er i vor tid blevet genstand for 
omfattende forskning. Paul Ekman har været banebrydende både i forskningen og 
formidlingen af denne. 

De mest udbredte af de universelle grundfølelser er: Frygt, vrede, afsky, sorg, overraskelse og 
glæde. Disse følelser findes overalt på kloden helt uafhængigt af kultur og baggrund. Disse 
følelser er forbundet med neurale processer under bevidsthedstærsklen bl.a. i det limbiske 
system og koblet til musklerne i ansigtet. 

Disse grundfølelser har en hovedrolle i de dybereliggende processer knyttet til traumer. 

 

“Emotioner repræsenterer dynamiske processer, der opstået i hjernens socialt 
påvirkede værdiansættende processer”  

(Siegel 1999, s. 146) 
 

Når det drejer sig om at forstå og forholde sig til det følelsesmæssige miljø i traumatiserede 
familier, er det hjælpsomt også at gå til en anden stor gruppe af følelser – de sociale følelser. 
En lidt pudsig benævnelse, som Antonio Damasio peger på, da alle følelser kan være sociale 
og ofte er det. Men navnet retfærdiggør næsten sig selv, når de nævnes: foragt, skyld, skam, 
jalousi, forlegenhed, misundelse, stolthed, medfølelse, og beundring. Disse følelser spiller på 
forskellig vis en stor rolle i sociale gruppers integrering og livsudfoldelse. 

 

Tanker 

Tankerne genereres fra krop og sansninger inde og ude og de dertil knyttede 
følelsesmæssige opmærksomhedsmønstre. Tankerne kommer og går som led i den 
selvorganiserede, implicitte ”sanse-føle-årvågenheds-proces”, der altid foregår. Man kan ikke 
vælge ikke at tænke. Man kan vælge at vide af, at man tænker. 

Tanker er knyttet til tilegnelsen af sprog. Tanker formet som ord og sætninger skabes af 
venstre hjernehalvdel, der forsøger at skabe mening i årsag-virkningsprocesser, og som 
arbejder på at skelne mellem rigtigt og forkert med logisk-rationelle overvejelser og har 
svært ved at indarbejde tvetydige eller modstridende informationer. Denne rationelle 
tænkning er ofte ikke opmærksom på non-verbale signaler og den større sociale kontekst. 

Højre hjernehalvdels tankebilleder er mere lavmælte og båret af ikke-logiske og ikke-lineære, 
lyriske og stemningsprægede tanker og billeder. 

Tænkning indgår som et centralt element i vores informationsbearbejdning, og den foregår 
ofte uden for bevidstheden (Siegel 2006). 
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“The fact that the major language area (Broca) of the human brain is also critical for 
imitation and contains mirror neurons offers a new view of language and cognition in 
general (…) Our mental processes are shaped by our bodies and by the types of 
perceptual and motor experiences that are the product of their movement through 
and interaction with the surround-ing world, This view is generally called embodied 
cognition, and the version of this theory especially dedicated to language is known as 
embodied semantics. The discovery of mirror neurons has strongly reinforced this 
hypothesis that cognition and language are embodied”  

(Iacoboni 2008) 

Relationer 
Alle former for kontakt mellem mennesker, det være sig undervisning eller behandling og 
omsorg, pleje, ledelse, kærlighedsforhold eller venskaber, bæres af den informations-
overførsel, som sker gennem følelser. Og disse følelser formidles gennem ord og gestik, 
mimik, berøring, stemning, m.m. 
Vi afstemmer os i forhold til hinandens følelser ved at knytte kontakt til primære emotionelle 
tilstande. 
Resonans er det, der forekommer, når vi justerer vores tilstande, vores primære emotioner, 
via deling af nonverbale signaler. 
Meget af det, der foregår i relationer, handler således om en resonansproces, hvor den ene 
persons følelsesmæssige tilstand giver genlyd i den andens. Afstemte relationer skaber 
resonans. 

 “I det andet menneskes ansigt møder vi vores egen væren som menneske. Det er 
først i det øjeblik vi erkender og anerkender hinanden gensidigt som mennesker, at vi 
bliver til medmennesker.”  

(Bauer 2006, s. 90) 

Når vi således perciperer en andens emotionelle eller følelsesmæssige udtryk, skabes denne 
tilstand automatisk inden i os på grund af spejlneuroner. (Siegel, s. 70). Man har i mange år 
vidst, at alle pattedyr har et udviklet limbisk kredsløbssystem til at ”læse” andre individers 
indre tilstande; primater har herudover via spejlneuroner udviklet en enestående evne til at 
skabe en indre tilstand, der ligner andres. 
Hjernen er bygget til at spejle, og netop gennem spejling – gennem simulation i vores egen 
hjerne af den følte oplevelse af andres sind – kan vi dybt forstå, hvad andre føler. Man kunne 
sige, at dette er empatiens base. 

Måske skal man først lytte til sit eget indre, før man kan lytte til et andet menneske. Det vil 
sige, at en indre dialog går forud for det ydre udtryk. Først når der er en indre ro i 
personen, det vil sige når personen er i forbindelse med sit eget selv gennem en indre dialog, 
kan personen i sandhed lytte til et andet menneske og selv formulere sig autentisk. Før det 
er der en indre uro og så meget indre støj, at det er svært overhovedet at lytte til et andet 
menneske. Det betyder, at man ikke hører, hvad det andet menneske siger. Man er højst i 
færd med at projicere sine egne billeder, opfattelser, ideer, forudfattede meninger, m.v. over 
på det andet menneske, som man foregiver at lytte til. En leder, der lytter til en medarbejder 
eller kollega, skal ud fra en sådan forestilling først lytte til sit eget indre, sine egne indre 
impulser, m.m. Ved at gøre det, kommer personen i kontakt med sit eget selv og bliver 
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derved bevidst om den baggrundsstøj, hvorfra den pågældende persons egen tale kommer. 
Når denne støj har lagt sig, og der er opstået en indre ro, kan personen lytte sandt. 

Ligesom sproget, har det at lytte flere dimensioner. Først er der det faktuelle. Sproget er en 
formulering af det faktuelle. Den anden dimension er det intentionelle. Her drejer det sig om 
at lytte til det, der ligger bag ved det, der siges. Og endelig er der den tredje og meget mere 
indviklet dimension, den transformationelle dimension. Sproget har en alkymi, siger 
Chatterjee, der kan transformere “the heart and the mind of the listener”. Transformation 
opstår hos den, der lytter, gennem en proces, der kan benævnes empati. Når en person 
lytter intenst og dybt, kommer den person, der lytter, i kontakt med det åndelige bag de 
talte ord. Sagt på en anden måde: Personen lytter med sit hjerte. Den, der lytter, har ikke 
længere fokus på selve ordene eller på intentionen bag ordene, men på, hvad Chatterjee 
kalder ”the raw energy of the words”. Den bevidste person har en evne til at lytte simultant 
i de tre dimensioner, den faktuelle, den intentionelle og den transformationelle. 

GEARskifte 
Begrebet og fænomenet gearskifte er vigtigt for den praktiske måde at arbejde med de ideer 
og anvisninger på, som vi taler om i denne bog. Gearskifte – er det at bevidstgøre skift af 
enhver art, det vil sige at vide af, hvad der sker, mens det sker. Eller sagt på en anden måde: 
Gearskifte er en ganske enkel metode til at blive nærværende generelt og specifikt i forhold 
til skift. 

GEARskifte knytter sig til det kvadrat, vi bruger som et udtryk for fire aspekter af 
personligheden: Krop, følelser, tanker, relationer 

GEARskifte og kvadratet, de fire aspekter af personligheden, handler tilsammen om evnen til 
at kunne mærke sig selv – udbygge evnen til at se og sanse den man er, der hvor man er. På 
den måde over tid og gennem træning lære at genkende kvaliteter i forskellige dele af sig 
selv, at lytte til og orientere sig inde fra sig selv i nuværende øjeblikke. Nogen gange komme 
bag om alle lydende, ordene og følelserne og lytte til stilheden der. På den baggrund blive 
mere nærværende, lyttende og kontaktfuld og åben overfor mennesker og verden. 

“Når traumatiske begivenheder ikke afklares, bliver de ved at påvirke vores dagligliv 
(…) overvældende oplevelser kan blive ved at påvirke en på mange forskellige 
måder. I stedet for at placere skyld eller fælde dom, skal du være venlig mod dig 
selv. Tag hensyn til dine kropsfornemmel-ser, dine følelser og de billeder der dukker 
op.”  

(Siegel) 
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En mulighed for at lære noget om bæredygtighed i forhold til mennesker er som tidligere 
nævnt det autonome nervesystem – systemet med den centrale rolle at holde kroppens 
indre balance gennem homeostasen. Det autonome nervesystem er også som tidligere nævnt 
det neurofysiologiske grundlag for at sanse overhovedet. En af de enkleste måder at knytte 
an til denne homeostatiske proces på er gennem de to grene af det autonome nervesystem: 
sympaticus og parasympaticus. Sympaticus styrer aktiveringen af respons på trusler og andre 
former for høj energiaktivering, blandt andet gennem opspeedning af hjerterytmen. 
Parasympaticus, derimod, regulerer dæmpning af hjerterytmen og medvirker hermed til 
afspænding, søvn og regeneration. 

Kroppen har altså et implicit afbalancerende system, hvortil hører det autonome 
nervesystem, som hele tiden fra det fysiske system over hjertet til det limbiske system inde i 
hjernen varetager en scanningsopgave, som er et afgørende element i feedbacksystemet, der 
sikrer bæredygtighed over tid. Den organisk-rytmiske proces med gearskift mellem 
sympaticus og parasympaticus er selve nøglen til bæredygtigheden. 

Figur 17 Både-og – at mærke sympaticus og parasympaticus samtidig 

Vi mennesker, vores samlede system, maksimerer kompleksitet ved at lytte til og forbinde 
og skabe sammenhæng mellem de utallige forskellige komponenter, vi består af, og skaber på 
den måde et integreret bæredygtigt system. Dette sker overvejende som en 
selvorganiserende proces. 
Vi har en mulighed for at træne bevidst opmærksomhed på henholdsvis evnen til opspænding 
og afspænding. Først at genkende denne komplementære dynamik, derpå opleve begge 
samtidig og derfra ophæve ”enten-eller” og åbne en sprække til ”både-og”.  

Gearskift og eksplicitering af det, der sker 



37	  

Figur 18 Gearskift – en syntese mellem sympaticus og parasympaticus 

De stadige organiske og automatiske skift mellem de to grene bærer i sig en 
mulighed for optimering gennem refleksion. Selve den refleksive proces kan 
trænes som gearskift. Udgangspunktet er at genkende sympaticus og parasympaticus. 
På den baggrund er det muligt at opdage en tredje form, som er 
en bevidst integration af essensen af de to grundformer: 
Fra sympaticus hentes kvaliteten af et opmærksomt fokus og fra parasympaticus indgår 
tillidsfuld åbenhed, som tilsammen skaber et integreret konstaterende vidne – en åben neutral 
opmærksomhed. Så længe balancen kan holdes, det vil sige, at man hverken favoriserer den 
ene eller den anden side, er det muligt i højere grad at være vidne til det, der foregår. Den 
viljestyrede opmærksomhed har på den baggrund tre grundformer: 1) en neutralt 
konstaterende, 2) en afspændt selvorganiserende, og 3) en fokuseret organiserende. 
I forhold til den første kategori er der tale om et frigear, evnen til neutralt og konstaterende 
at se virkeligheden, som den er. I den anden kategori er der tale om et afspændt gear 
(parasympaticus), som indebærer, at man overgiver sig til de selvorganiserende kræfter, giver 
slip og øver det at slippe kontrollen. Og i den tredje kategori handler det om et aktivt gear 
(sympaticus), det vil sige om fokus, koncentration og handling – ønsket om at handle aktivt 
og forandre virkeligheden. 
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Vi kan skærpe opmærksomheden på overgange ved at bruge øvelser og træning med bevidst 
nærvær. At kende grundlæggende aspekter af sig selv indefra er for det enkelte menneske en 
disciplin i bæredygtighed – selve det at nuancere sansningen og italesættelsen af krop, 
følelser, tanker og relationer, sådan som de opleves indefra, opbygger evnen til at indhente 
en mere omfattende feedback fra ens eget system. Dette medvirker samtidig til, at evnen til 
nærvær og kontakt til omgivelserne og andre mennesker forøges. Samlet set forbedres 
feedback både indefra og udefra, og over tid indarbejdes en mere grundlæggende fleksibilitet 
i tilpasningen og justeringen af livsprocesserne. 
Gearskift og firkanten med de fire aspekter af personligheden handler tilsammen om evnen 
til at kunne mærke sig selv og virkeligheden. Det handler om at udbygge evnen til at se og 
sanse den, man er, der hvor man er. Det handler om at lære at genkende kvaliteter i 
forskellige dele af sig selv og om at lytte til og orientere sig inde fra sig selv i øjeblikket. Om 
nogen gange at komme om bag alle lydene, ordene og følelserne og lytte til stilheden der. Og 
om på den baggrund at blive mere nærværende, lyttende, kontaktfuld og åben over for 
mennesker og verden. 
Tale er sølv, men tavshed er guld. Dette ordsprog findes på mange sprog, og det antages 
først at være formuleret på arabisk. Stilhed er sprogets skød, siger den indiske forfatter 
Debashis Chatterjee. Stilheden undfanger, forbereder og føder sproget. Stilhed er ikke blot 
fravær af lyd. Stilhed er den uudtalte intelligens’ fylde. Stilheden er sprogets fulde potentiale. 
Ord og lyde er de materielle, konkrete udtryk for disse potentialer, men stilheden er det, 
der integrerer sproget og giver det mening og indhold. Stilhed er det fremspirende sprog. 
Men for at forstå, hvorledes sproget kommunikerer mening, må vi forstå stilheden, for det er 
ikke ordene selv, der giver mening, men derimod pauserne og mellemrummene imellem 
ordene. Kommunikation igennem sproget sker som et resultat af en udveksling af mening. En 
sådan udveksling forudsætter en fælles værdiopfattelse af det, der udveksles, og denne findes 
i stilheden. Friheden til at udtrykke sig har to dimensioner. Friheden til at tale og friheden til 
at tie stille. Talefrihed tillader os at sige, hvad vi finder rigtigt og passende at sige. Frihed til 
stilhed gør det muligt for os at udforske de dybere stemmer inde i os, de stemmer, der taler 
frit til os. At tale kræver energi. Stilhed giver energi. I stilheden integreres energien i ordløs 
årvågenhed. 
At være stille og at lytte hænger sammen. Stilhed er det middel eller den vej, hvorigennem 
man lytter. At lytte og at lære hænger sammen og kræver opmærksomhed, og 
opmærksomhed er stilhed. Autentisk kommunikation kan kun finde sted, hvor der er stille 
lytten. 
Ord er udtryk. Stilhed er erfaringens base. Når vores udtryk er sande i forhold til vores 
erfaringsbase, er vores kommunikation autentisk. Det talte ord har to former. Den ene form 
er den verbale form, som er lyd. Den anden form er den førverbale form, som er stilhed. På 
det førverbale trin eksisterer ordene som stille mentale vibrationer, og vi kan høre denne 
mentale lyd, hvis vi øver os i at være stille. Stilhed er en måde at rense sindet på. Chatterjee 
formulerer det sådan, at stilheden er den tavle, hvorpå vi skriver ordene. Hvis ikke vi forstår, 
hvordan denne tavle ser ud, og hvordan den er konstrueret og sammensat, så kan vi ikke 
skrive ordentligt. Og hvis ikke vi begriber stilheden, kan vi ikke til fulde forstå vores 
muligheder for at kommunikere. Derfor må vi lære tavlen at kende ved at øve og udvikle 
evnen til stilhed. 

Firkanten  
Gearskift handler om at kunne optimere kontakten med sig selv, med det centrale 
orienteringspunkt, vores jeg, eller det, vi oplever os selv ud fra. Det, som også kaldes sindet. 
Det at have en oplevelse af at være et individ. Jeg sanser, oplever, føler, tænker, lægger 
planer. Jeg har relationer – og orienterer mig ud i verden inde fra mig selv. 
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Vores jeg er knyttet til vores hukommelsessystem og biografi og dermed lejret i fortiden. 
Den måde, vi kommer til stede i livet på i nuet, er i forbindelse med det flow af energi og 
information, der som en bølge af sansninger bevæger sig igennem os. Dette flow kan 
umiddelbart opleves igennem krops-sansninger, stemninger, følelser, tanker og relationelle 
kontaktflader. 

“Hjernen betjener sig af et indre simuleringsprogram, når det registrerer et andet 
menneske. Det bliver modeleret med de samme systemer, som personen bruger til 
registrringen af sig selv. Denne proces, der bliver formidlet gen-nem spejlneuroner, 
foregår førsprogligt, spontant og uden, at der er blevet tænkt over det. Det er det 
neurobiolgiske grundlag for intuitiv registrering og forståelse. Da denne mekanisme 
gælder alle mennesker, repræsenterer spejlneuronsystemet et over-individuelt 
neuroanalogisk format, hvorigennem der bliver produceret et fælles mellem-
menneskeligt betydningsrum (shared meaningful intersubjective space)”  

(Bauer 2006, s. 129) 
GEARskiftekvadratet har en inderside og en yderside. 
Ydersiden spejler hvert af de fire elementers udfoldende side. Ydersiden er altså kroppens 
aktivitet og handlende side, mens indersiden spejler fordybelse, afspænding og hvile. 
For følelsernes vedkommende spejler ydersiden udadvendt af enhver art, venlighed, 
hjælpsomhed og følelsesmæssig kontakt, mens indersiden spejler centrering, hengivelse og 
tillid. 
Tankernes yderside er selve det at tænke tanker, være verbal og lægge planer og 
forestillinger, mens indersiden spejler sig i stilhed. 
Og endelig handler relationshjørnets yderside om at være i kontakt, dialog, udveksling, mens 
indersiden af det er den indre følelse af samhørighed. 
Indersiden administreres af parasympaticus i det autonome nervesystem. Ydersiden styres 
som udgangspunkt af sympaticus forstået som det at handle og at sætte gear opad på 
aktiviteten. Så opspænding er at handle og gøre, og afspænding er at være, rumme, åbne. 



40	  

Træning i GEARskifte vil sige at have en regelmæssig disciplin dagligt eller flere gange om 
ugen, hvor man mærker sig selv. Man optræner en evne til at genkende sin afspændte krops 
signaler inde fra sig selv, at kunne mærke hvordan det er at være sig i en gennemsnitligt 
afspændt, rolig krop. At kunne gen-kende hvordan det er at slappe af i følelserne, at overgive 
sig følelsesmæssigt til tillid og hengivelse. I forhold til tankerne at øve opmærksomheden på, 
at tillade tankerne, der kommer og går, og også aktivt at øve stilhed, at øve, at der ikke gives 
næring til tanker og billeddannelser. Relationshjørnet handler om at genkende det sted inde 
fra sig selv, hvor man mærker kontakt med andre mennesker, hvor man registrerer vi-
fornemmelsen, hvor man registrerer, at man er en del af en gruppe, eller bare det at 
registrere, at man er fælles med nogle andre, nærværende uden at skulle noget, lyttende til 
det stykke musik, som gearskifte tit er bygget op omkring. 

På længere sigt handler GEARskifte om at opøve evnen til at kunne genkende de 
grundlæggende indre referencerammer, når man vender sig ind i sig selv. At have nogle 
kendte indre rum, et indre orienteringsfelt, som man grundlæggende ved om og ved, 
hvordan er, og som bliver et indre kompas, et sted at kunne være hvilende, afspændt inde i 
sig selv, og når det er relevant at bevæge indefra og ud i kontakt. 
På en måde kan man lidt forenklet eller som en metafor sige, at kroppen, følelserne og 
tankerne læner sig op ad hjernens treleddede struktur: Hjerne-stammen og lillehjernen som 
den kropsligt sansende, det limbiske system som den følende hjerne, og neocortex som den 
tænkende hjerne. Og det sidste hjørne i kvadratet, nemlig det relationelle, har at gøre med 
det helt basale, at vores hjerner og systemer er skabt til at være i relationel dialog og proces, 
eller man kan sige, at summen af de tre bliver til et systemisk, relationelt synergiforløb, der 
dialogisk er åbent modtagende eller rækker ud i kontakt. 

“Vi betragter ikke længere vores sind som uafhængige, separate og isolerede (…)  
Vi lever omgivet af andres intentioner, følelser og tanker, der interagerer med vores 
egne (…) Vores intentioner modificeres eller bliver til i en skiftende dialog med 
oplevelsen af andres intentioner (…) Vores mentale liv skabes med andre ord i 
fællesskab. Det er denne vedvarende fælles kreative dialog med andre sind, jeg 
kalder den intersubjektive matrix (…) Intersubjektivitet er en betingelse for menne-
skelighed og bidrager til sikring af overlevelse på især tre måder: Den fremmer 
gruppe-dannelse, styrker gruppens funktion og sikrer gruppe-samhørighed ved at 
give anledning til moral”  

(Stern) 

At bryde traumets dynamik med små gearskift 

”Vi eksisterer i nuet. Fortid og fremtid er måder at være på nu” 
(Maturana/Varela). 

Fastlåsningen i traumets dysfunktionelle dynamik farver virkelighedens oplevelser. Den 
traumatiserede ser virkeligheden i ethvert nu gennem fortidens ”traumebriller”. Fra 
traumets historiske epicenter bølger energi og følelsesskælv tilbagevendende og skaber 
brudflader i nutid – igen og igen. Traumet vedligeholdes i nutid gennem de systemiske 
dysfunktioner og alle de deraf afledte symptomer. Det optimistiske er, at det ikke hele tiden 
behøver at være sådan. 
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I psykoedukation undervises der f.eks. i traumers dynamik og hverdagsudtryk. Det klargøres, 
at de mange symptomer er forståelige og normale reaktioner, de bagvedliggende voldsomme 
begivenheder taget i betragtning. 

Trin 1 i at træne det at bryde traumets dynamik handler om at kunne få viden og forståelse,
der kan afmystificere og normalisere. 

Trin 2 handler om at kunne identificere og genkende traumers mange udtryk og
fremtrædelsesformer i hverdagslivet. Stress/arousal som urovækkende, opspændende 
energibølger i kroppen, der giver spændinger, smerter, søvnløshed, mv. Tilbagevendende 
angstfyldte billeder og drømme – irritabilitet og vrede. Desorientering og undgåelsesadfærd. 
Opgivelse og depression. Og alle mellemformerne. 

Trin 3 handler om at træne forskellige opbyggelige gearskift:
a. At kunne mærke sin krop – og bevidst slappe af gennem fokus f.eks. på 5-10 dybe
åndedrag. 
b. At kunne orientere sig i tid – dvs. f.eks. at kunne genkende en positiv
situation/kvalitet fra NUTIDs-livet og tilsvarende genhuske 2-3 res-sourcefyldte 
situationer fra FORTIDen. 
c. At kunne finde noget/nogen, der er tillid til.
d. At træne afspænding ved jævnlige fodbade og fodmassage.

Når ovenstående gearskift-træning er en systematisk og tilbagevendende del af 
arbejdet med rehabilitering som forudsætning for psykoedukation, er det herefter 
muligt at gå til trin 4. 

Trin 4 handler om at arbejde med små situationer, direkte når/hvor traumet viser sig.
Den traumatiserede fortæller f.eks. om stress/arousal i kroppen (eller den fag-professionelle 
observerer og spørger …). 

Eksempel: Hassan fortæller, at han har uro og spændinger i kroppen. Socialrådgiver Gitte 
spørger Hassan, om han kan sætte lidt flere ord på og anerkender herefter, at han 
”genkender og beskriver” symptomerne. De taler om, at han tit har det sådan. Gitte 
fortæller herefter Hassan, at det er muligt at lave en øvelse, hvor han kortvarigt bryder 
denne uro, f.eks. ved at huske gearskifte-øvelsens fokus på åndedrættet. Hun foreslår ham at 
følge åndedrættet langsomt ind og ud 3-5 gange. Og derefter at acceptere, at uroen vender 
tilbage. 

Det er vigtigt, at disse små interventioner er enkle og korte, og at indstillingen som 
udgangspunkt er, at symptomerne vender tilbage igen. Man kan ikke ”kæmpe” med 
sympaticus!!! Man kan komplementere med parasympaticus (åbenhed, accept, empati), og 
man kan bringe en metakategori fra sympaticus i spil, nemlig opmærksomt fokus. 
Når denne træning i at bryde traumets dynamik med små gearskift bliver en vane, så får den 
traumatiserede en oplevelse af at få noget af kontrollen over sit eget liv tilbage. 

Modellen viser traumets destruktive dynamik i alle fire hjørner – og viser samtidig, at arbejdet med 
at opbygge parasympaticus sker i en parallel proces med at bevidstgøre de fire hjørners konstruktive 
potentialer. De sorte pile peger her også ud og væk fra traumedynamikken som udtryk for, at 
øvelserne i at komplementere igen og igen vil bringe parasympaticus og ressourcerne på banen. 
Stress/arousal mødes med fokus og intention. 
Frygt og angstfyldte erindringer mødes med opmærksomhed og glædes-fyldte erindringer. 
Desorientering og undgåelsesadfærd mødes med tillid og anerkendelse. 
Opgivelse og depression mødes med åbenhed og afspænding. 
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Den fag-professionelle vinkel er derfor selvindlysende på: Opmærksomt fokus, anerkendelse, positivt 
reformulerende, afspænding. 

Træning i at bryde traumers hverdagsudtryk 

Gruppen – fællesskab mellem mennesker 
Vi fødes ind i en gruppe, familien, og evolutionshistorisk har homo sapiens overlevet og 
udviklet sig gennem gruppedannelse og sociale processer. Som enkeltindivid er vi som 
udgangspunkt svage og udsatte, men til gengæld har vi ekstra ressourcer i fællesskab. 
Forskning i hjernens udvikling peger på, at udviklingen af neocortex er tæt koblet til stadig 
større og efterhånden mere komplekse sociale gruppedannelser. 

”The development of the brain to the level of complexity we enjoy – and that makes 
our lives so rich – depended on the establishment og the human family as a social 
and reproductive unit”.  

(John Morgan Allman 1999, s. 2). 

Mennesket har et medfødt potentiale til at indgå i samspil med sine omgivelser. Fællesskab 
med andre mennesker betyder at høre til, at være en del af og spille en rolle, at indgå i et 
samfund. Det betyder, at man er kendt af nogen, har fortrolighed og oplever samhørighed. 
Det betyder også, som Judith Herman udtrykker det, at man deltager i det almindelige og 
normale, det banale og det dagligdags, og at man midt i dette finder en rød tråd af mening. 
Evolutionshistorisk har vi udviklet os som sociale væsener. Meget af det, der styrer vores 
hjerner i dag, er baseret på neurale cirkulationer, som handler om at forstå andre 



43	  

mennesker i gruppesammenhænge, i sociale processer. Det er blandt andet disse 
hjerneprocesser, der er aktive tidligt i livet i om-sorgsperson-barn-relationen. 
Daniel Stern beskriver, hvorledes især tre tilstande er af stor betydning for den tidlige 
intersubjektive relatering: 1) evnen til at indgå i et fælles opmærksomhedsfelt, 2) oplevelsen 
af at have fælles intentioner og 3) at kunne deltage i andres affektive tilstande. 
Mennesker inddrager hinanden i deres emotionelle virkelighed gennem limbisk afstemning og 
igangsætter implicitte erindringer og følelsestilstande, både hos sig selv og andre. Når man 
indgår i samspil, bliver man tiltrukket af hinandens emotionelle verden. Man afstemmer sig 
følelsesmæssigt med hinanden, og igennem denne kontakt får man indflydelse på hinanden. 
Affektiv afstemning og bekræftelse er en del af det at blive anerkendt og set, og det er denne 
relationelle proces, der allerede tidligt i livet udvikler personligheden, og som i voksenlivet 
kan støtte i svære processer. Mennesket er skabt til at indgå i samspil, og selv om grænserne 
mellem en selv og andre for det meste er tydelige og klare, er de samtidig også åbne, mere 
flydende og gennemtrængelige, end vi altid helt er klar over. 
Menneskets nervesystem søger at finde og kende andres erfaringer ved at skabe 
resonansfelter med dem. Som en central del af feedback-mekanismen er denne stadige 
sansende opmærksomhed på mennesker og verden en membran, der med sine svingninger 
fortæller, hvad der sker. 

Resonans 
Resonans betyder altså, at når noget aktiveres, igangsætter det medsvingnin-ger, som 
forstærker aktiviteten eller svingningen. Resonans spiller en vigtig rolle i hjernens 
organisering i centralnervesystemets regulerende processer, og altså også i menneskets indre 
oplevelse. Den indre proces i mennesker organiseres af nervesystemet gennem gensidige 
reguleringer med andre ner-vesystemer, og disse fælles erfaringer skaber efterhånden 
gensidig afstemning, tilknytning, intimitet, selvregulering og selvrefleksion. Nervesystemet 
udvikler sig således gennem den subjektive erfaring, mens den foregår, og ikke når den 
senere genskabes. Fortolkning og narrativer kan være en hjælp til forandring, men ikke uden 
at de forbindes med de øjeblikke, hvor kontakt og nærvær udfolder sig. Eller som Daniel 
Stern udtrykker det, så skal en hændelse leves med følelser og handling i nutid i en ægte 
verden med ægte mennesker. 

“From birth until death, each of us needs others who seek us out, show interest in 
dis-covering who we are, and help us feel safe. Thus, under-standing the brain 
requires knowledge of the healthy, living brain embedded within a community of other 
brains: relationships are our natural habitat” 

 (Cozolino 2006) 

Selvregulering og selvorganisering 
Relationer er formende, fordi de fremmer udviklingen af hjernens selvregulerende 
mekanismer, og når individet indgår i samspil med andre, vil det selvorganiserende potentiale 
udfolde sig. “Forskellen på selvregulering og selvorganise-ring er, at selvregulering er en 
tilpasningsproces, som forandrer overfladestrukturen, mens selvorganiseringen viser sig som spontant 
opståede dybe strukturelle forandringer i nervesystemet”. (Siegel 2006). 

“En meget afgørende faktor ved helbredelsen af traumer afspejles i denne enkle 
poesi: den hjertevarme støtte fra venner, slægtninge og familie. Stammefrænder er 
uundværlige (…) og forstår at dyb forbundethed, støtte og social sammenhæng er 
nødvendige betingelser for helbredelse af traumer”  

(Peter Levine 2006, s. 65) 
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Gruppen i traumearbejdet 
Selve traumets dynamik med at isolere fra fællesskabet gør mødet med de andre i gruppen til 
en særlig betydningsfuld proces. Genopbygningen af de sociale bånd – kontakten og 
rutinerne – kommer til at stå så meget stærkere – man opdager, at man ikke er alene. Mange 
traumatiserede mennesker oplever sig så forkerte og fremmedgjorte, at selve det at være 
sammen med andre med tilsvarende oplevelser og baggrund er med til at matche 
forkertheden og dermed normalisere. Det at være en del af en gruppe og blive mødt af og 
anerkendt af andre traumeramte er en særlig ressource i rehabiliteringen. De andre 
gruppemedlemmer, der har været igennem tilsvarende prøvelser, yder en støtte, forståelse 
og opbakning, der normalt ikke er til stede i familien og det normale sociale miljø, og denne 
støtte er med til at ophæve forkertheden og isolationen. 

“Traumatiske begivenheder ødelægger de bærende bånd mellem den enkelte og det 
sociale fællesskab. De der har overlevet lærer at deres selvfølelse, deres opfattelse 
af eget værd, af menneskelighed, afhænger af en følelse af at være forbundet med 
andre. Solidariteten i en gruppe yder den stærkeste beskyttelse mod angst og 
fortvivlelse, og er den stærkeste modgift mod traumatiske oplevelser. Traumer 
isolerer, men gruppen genskaber en følelse af at høre til.”  

(Judith L. Herman 1995, s. 263) 

Et gennemgående træk for traumatiserede er tab af tillid og oplevelsen af meningsløshed. 
Meningsløshed i det skete og meningsløshed i livet og tab af tillid til livet og mennesker. Når 
noget ikke giver mening, når det ikke opleves sammenhængende, opstår let en følelse af 
afmægtighed. Dette er det modsatte af mestring. 
At engagere sig i andre, at indgå i en gruppe, åbner døren til et system, der er større end én 
selv og mere en summen af enkeltdelene. Levende systemer er som tidligere beskrevet 
autopoietiske, det vil sige bestående af tre grundelementer: 

• Ramme eller struktur
• Proces eller energi
• Et mål

Mødet med gruppen (rammen), forpligtelse, engagementet og fordybelse (processen) i 
ressourceafklaring (målet) sætter en meningsopbyggende proces i gang, som over tid giver 
den traumatiserede mere kontakt, nærvær og anerkendelse og via dette fodfæste og kontrol 
og dermed en begyndende oplevelse af mestring. Kontakt, engagement og ansvar er svaret 
på meningsløsheden. At ville og forpligte sig på denne villen. 
Som udgangspunkt dannes altså en gruppe – et metasystem – af traumeramte, som pr. 
definition qua traumet er svækkede i deres feedbackmekanisme. 
Gruppeprocessen organiseres efterfølgende med omhyggelig respekt for kommunikations- 
og feedbackprocesser (sympaticus og para-sympaticus), dvs. at der opbygges et åbent, 
opmærksomt og respektfuldt rum, der genererer tillid. Rummet holdes af klare og 
overskuelige rammer og med forskellige former for indlagt træning, f.eks. i gearskift i relation 
til krop-følelser-tanker-relationer – og på den måde øves metasystemet i at rumme 
kompleksitet. 
Når dette er en tilbagevendende situation, så påvirker det ”balancerede” metasystem igen og 
igen direkte ind i de svækkede områder i de individuelle traumeramte mennesker. Det sker i 
de helt konkrete kontaktsituationer. 
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Der er altså en konstant, dynamisk og gensidig afhængighed mellem elementerne i systemet 
og fra enkeltdeltager til system og fra helheden tilbage til den enkelte. Systematisk og 
disciplineret kollektivt afstemningsarbejde – igen og igen – oparbejder et rum af opmærksom 
åbenhed – empati (harmoni) – som bevirker en ændring i den interpersonelle kontekst, og 
som umiddelbart vil medføre en ændring i den intrapsykiske kontekst. Det vil sige at når 
noget ændrer sig i en del af systemet, sker der en ændring i hele systemet, og vice versa.  
Der er en sammenhæng mellem individuelle, relationelle og helhedens processer. 

“The social synapse is the space between us. Relations can create an internal 
biological environment supportive of neural plasticity.”  

(Cozolino 2006, s. 299) 

Vellykket gruppemetodisk arbejde er hjælpsomt og virker regenererende, når en 
velstruktureret og organisk ledet proces i et metasystem bliver eksemplarisk i relation til 
individet. 

Tiden – nutid, fortid, fremtid 
Den normale oplevelse af tiden, det vil sige med en forankring i en levende NUTID, er 
svækket for et traumatiseret menneske. Fortidens traumehændelser fastlåser det indre flow i 
en feedback-løkke, som er forbundet med hele det psykofysiske system og helt ind på det 
neurologiske plan som beskrevet. De forskellige tilbagevendende traumereaktioner, som er 
det fastlåste indre flow, medvirker til at fortiden lægger sig ind over nutiden. Traumer er en 
dyb binding til fortiden, som udfoldes i nutid igen og igen. 

“At leve som et menneske er at erfare og opleve gennem handlinger, følelser og 
tanker. Disse finder sted over tid – så tid er den ultimativt knappe ressource, vi har. 
Derfor er beslutninger om, hvad vi vil bruge vores tid på, nogle af de allervigtigste,  
vi tager.”  

(Mihaly Csikszentmihalyi 2005) 

På linje med citater af Mihaly Csikszentmihalyi i margen har den ungarsk-fransk 
religionsforsker Mircea Eliade engang sagt, at tiden er mennesket dybeste eksistentielle 
dimension. Tiden er knyttet til menneskets eksistens. For det enkelte menneske har tiden sin 
begyndelse i fødselsøjeblikket og sin afslutning i døden, som på en måde tilintetgør 
eksistensen. 



46	  

Modellen i figuren nedenunder viser den måde, som vi i denne sammenhæng arbejder med 
tiden på. Vi ser tre tidsspor: 

1. øverst nutid

2. i midten fortid og fremtid

3. nederst tidløsheden

Noget af det afgørende i tiden er, at vi oplever den i den nutidsvirkelighed, som vi lever i. Og 
i praksis er der kun to tider: nutiden og tidløsheden. Nutiden er det, vi hele tiden oplever 
folde sig ud – lige nu f.eks. Tidløsheden er det, der sker, når vi sover om natten i dyb søvn, 
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hvor tiden er slukket, og tidløs-heden har indfundet sig, eller når vi er så dybt optaget af et 
gøremål, at vi mister tidsfornemmelsen. 
Udover nutid og tidsløshed er der selvfølgelig også fortiden og fremtiden, men de er jo hver 
for sig abstraktioner eller med Maturana og Varelas ord: ”Vi eksisterer i nuet; fortid og 
fremtid er måder at være på nu”. Fortiden har været og kommer aldrig tilbage, og fremtiden 
er ikke kommet endnu – og samtidig er fortiden dybt indlejret i vores tankemønstre, 
følelser, erindringer og vaner. Og i længsler, drømme, forventninger og planer er fremtiden 
også hele tiden til stede. Men begge manifesterer sig i nutiden. 
Eller sagt på en anden måde: Vi ser vores stadige nutidsvirkelighed med erfaringens og 
dermed fortidens briller, og en meget stor del af denne fortid og disse erfaringer er jo 
knyttet til implicitte processer, som ligger under bevidsthedstærsklen. Så vi er til stede i det 
stadigt udfoldede nu med en meget lille evne til at være nærværende. 
Forudsætningen for nærværet i nuet er, at ens grundlæggende virkelighed – den fortid, man 
kommer fra, og det udvidede nu, man lever sit liv i – er taget i ed. At der er et basalt 
kendskab til, hvem man er, og hvor man kommer fra, og en umiddelbar ro og balance i det 
liv, man har med sig. Det fremmer nærvær i nuet, og det fremmer det at kunne være mere 
til stede med sig selv og i kontakt med andre mennesker. Eller som Daniel Stern har 
formuleret det: “Hvis det nuværende øjeblik ikke er velforankret i en fortid og en fremtid, vil det 
flyde af sted som en meningsløs plet”. 

Som nævnt tidligere er noget af det problematiske for et traumatiseret menneske, at 
fortidens traumehændelser fastlåser det indre flow i en feedback-løkke, hvor fortiden igen og 
igen lejrer sig ind over nutiden. Og det bliver helt bogstaveligt, når der er tale om flashback, 
hvor et menneske, der er traumatiseret, i reel nutid oplever det, som om traumet sker nu. 
Da er det helt konkret, at fortid bliver til nutid. 
Det, vi forsøger, er at væve parasympatisk aktivitet ind over arbejdet, altså det at sanse og 
føle livshistorien før traumet og finde ressourcer og værdier, vævet sammen med gearskifte, 
vævet sammen med kreative processer, musikprocesser, empatiprocesser hen over 
månederne. På den måde tøs den sympatiske låsning langsomt op, således at den optøning af 
de fastlåste følelser kan blive til næring for, hvad man godt kunne tænke sig, at ens liv skulle 
handle om på længere sigt. De optøede følelser bliver næring til drømme og ønsker og håb, 
og på den måde kan fortidens ressourcer og de optøede følelser medvirke til, at der kan 
laves en reel afklaringsproces omkring fremtiden. 
Oplevelsen af tid er på mange måder knyttet til den måde, hvorpå vores neurale struktur og 
hukommelsessystem hele tiden forsøger at forudsige den nære fremtid byggende på fortidige 
hændelser og erfaringer. Som nævnt fødes vi uden en central bevidsthed, uden et jeg, der 
ved af, hvad der foregår. Tværtimod er det sådan, at i de første 12-24 måneder af et 
menneskes liv styres en lang række processer automatisk dybt inde i nervesystemet. 
Følelsesprocesserne administreres omkring amygdala, og dette foregår, uden der kan dannes 
bevidste erindringer. Det har at gøre med, at de processer, der har med hippocampus at 
gøre, det at kunne orientere sig i tid, rum, sted og mening, først modnes efter ca. 18-36 
måneder. Det vil sige, at mennesket før hippocampus har en oplevelsesmæssig og implicit 
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hukommelsesstruktur, som i en vis forstand er tidløs. Og først med hippocampus og 
efterfølgende med den historiefortællende hukommelse begynder vi at få en egentlig 
oplevelse af tiden. 
Når nutiden styres af fortiden for den traumatiserede, er det nødvendigt at foretage et 
systematisk præciseringsarbejde. 
Så nutiden er vi nødt til at tage afsæt i. Det handler om at se realiteterne, nogenlunde som 
de er. Altså på fænomenologisk vis se tingene, som de fremtræder for bevidstheden, som de 
ser ud, når de er i sindet – altså alle former for perceptioner og sansninger, følelser, 
erindringer, drømme, fantasier, osv. At se realiteterne. 
På den baggrund gælder det arbejdet med at huske og fordybe sig i fortiden, i oplevelserne 
og erfaringerne, i biografien. Det handler om at eksplicitere følelsesoplevelser, det vil sige at 
lave et reelt stykke screenings-, analyse- og kreativt arbejde. Når man på den måde har skabt 
en essens af fortidens ressourcer, så har man frigjort følelsesenergi, som fremtiden gennem 
drømme, længsler, håb og ønsker er bygget af. Kernen i evnen til at skabe fremtiden er at 
kunne ønske, og ønsker henter sit brændstof fra følelser. 

Den kreative kraft øges, jo mere følekapacitet der er, og på den baggrund er det lettere at 
opbygge en værdiramme for, hvad man godt kunne tænke sig, at fremtiden skal komme til at 
handle om. I sin essens og kort fortalt handler det om for det enkelte menneske: 

- At se virkeligheden nu så klart som muligt, vide, hvor man er i livet, kende sine 
prioriteringer og vide, hvad man helt konkret bruger sin energi og tid på. Det handler om at 
skabe et overblik over, hvad man kunne kalde sin udvidede nutid. 

- At vide, hvor man kommer fra; bevidstgøre sit livsforløb og de erfaringer, der har været 
afgørende for, at man er blevet til den, man er i dag. Det handler om at klargøre fortiden i 
den selvbiografiske historie og dens iboende positive og negative aspekter. 

- At vide, hvor man er på vej hen; hvad bevæger dig, og hvad er brændkraften i dit virke og i 
dig selv som menneske. Hvad er ”meningen med livet” for dig. Det handler om at beskrive 
en ønsket fremtid så indholdsmæssigt og visuelt klart som muligt. 

- At binde fortidens ressourcer (værdier og erfaringer) og fremtidens intentioner (mål og 
mening) sammen i en eksplicit valgt og organiseret nutid. 

”Essensen i de flestes liv er erfaringer og oplevelser, der på den ene eller anden 
måde relaterer til hverdagens arbejde og uddannelse – og så til de aktiviteter, der går 
ud på at opretholde, vedligeholde og pleje os selv, hjemme og i fritiden. Det er inden 
for disse rammer at vores liv udfoldes – og her vi kan vælge at bruge det førnævnte 
manøvrerum til at gøre en forskel for os selv og vores medmennesker – fx i retning af 
ikke at acceptere at lade os koste tilfældigt omkring livet igennem og i stedet prøve at 
få summen af vore dage på jorden til at ligne et kunstværk”.  

(Mihaly Csikszentmihalyi 2005, s. 25). 

Noget af det, man kan kende nuet på, er netop sanserne. Når man hører en stemme, mens 
der tales nu, eller når man hører musik spille, så sker det i reel nutid. Man kan godt erindre 
noget musik, man har hørt engang – det er fortiden. Men den musik, man hører nu, mens 
klaverets triller væver sig sammen med anden baggrundslyd, den lyd er nutid. Og for at 
kunne orientere sig er det vigtigt at vælge nogle grundaspekter, som man orienterer sin 
nutid ud fra. Det kan gøres på mange forskellige måder. Vi bruger nogle simple grundformer: 
At mærke og genkende sin krop, at have en grundoplevelse af, hvad det er for et hjem, en 
rumlig virkelighed, man beboer, at mene noget om, sætte værdi på, de centrale relationer og 
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at mene noget om eller klargøre, hvad det er for en arbejdsomsætning og økonomisk 
omsætning, man har i sit liv. 
Fortiden er jo alt det, der er foregået. Alt det man kan føle og huske, og også alt det, man 
ikke kan føle og huske. Og det mere komplekse ved fortiden, restproblemer eller traumer, 
som fastlåser det indre flow, er qua traumets neurobiologi holdt af den sympatiske gren af 
det autonome nervesystem. En af måderne man kan åbne til og løsne dybere ind i 
fortidsstrukturen er ved at væve parasympatisk aktivitet, tidløshedsaktivitet fra gearskifte 
eller kreativitet eller musik eller afspænding eller empati, ind over det at fordybe sig i 
fortiden. Det at forsøge systematisk, analytisk, logisk at huske, generere erindringer, er 
venstre hjernehalvdels arbejde. Men det at bruge kreative processer eller musik eller 
afspænding sammen med det at synke ind i fortiden vil åbne højre hjernehalvdel og hele den 
følehistorie, som højre hjernehalvdel er indeholdt af. Det er højre hjernehalvdel, som 
administrerer den implicitte hukommelse og den kropslige hukommelse og dermed også 
blandt andet den førnævnte tidlige fase, før man får hippocampus på banen. 
Når man har frigjort følelsesoplevelser fra fortiden, når man har lavet et reelt stykke 
screenings- og analyse- og kreativt arbejde med fortiden, når man har skabt en essens af 
fortidens ressourcer, så har man lavet den benzin eller skabt den muld, som drømme og 
længsler og håb og ønsker er bygget af. 

Kernen i det at kunne ønske er følelser. Jo mere følekapacitet, jo bedre kan man drømme og 
ønske, og på den baggrund er det lettere at opbygge en værdiramme for, hvad man godt 
kunne tænke sig, at fremtiden skal komme til at handle om. 

Eksistensens grundvilkår 
Man kan bruge eksistensens grundvilkår som linse. En linse man kigger igennem og spejler på 
sig liv. – Det behøver man ikke at gøre med traumatiserede mennesker, for de har det jo tit 
i sig. Det er på en måde nærmest med i forbindelse med arbejdet med at være traumatiseret. 
Men derfor er det godt at tematisere det alligevel. Man kan bruge en overkategori, som 
handler om at få mere præcise forestillinger om, hvad fremtiden skal handle om, som er at 
gøre sig nogle overvejelser om meningen med livet. Til det kan man vælge nogle af 
eksistensens grundvilkår, det at vi, som Eliade-citatet sagde, lever under den overordnede 
paraply, at vi er dødelige og ikke ved, hvornår døden indtræffer, eller den iboende 
meningsløshed, som et ødelagt liv er båret af, eller den alenehed, man kan føle, når man har 
mistet, eller når man primært er lejret ind i sig selv. Og den ultimative frihed, som også 
handler om at tage det fulde ansvar for den, man er. Ved således at kigge dybt i sit liv og på 
sin eksistens grundvilkår kan disse bruges som en linse til at skærpe og præcisere, hvad der 
for én er vigtigere end andet. For som den amerikanske psykiater Irwin Yalom siger, så kan 
man kun råde bod på fortiden ved at ændre fremtiden. 

Den selvorganiserende proces, som livsudfoldelsen strukturerer sig omkring, er det, der 
giver livet mening og retning. Meningen med livet er en implicit udfoldelsesform og intention 
i enhver levende organisme – i ethvert levende system. Meningen med livet er det, der 
udfolder sig i tiden. Det, tiden så at sige går med. På baggrund af den fortid, og med de 
prioriteringer og valg, som har været, skabes nutiden. Det vil sige, at den nutidige mening 
med livet hviler på tidligere prioriteringer og valg. Meget af det, som menneskers livshistorie 
er bygget på, er indlejret i implicitte vanemæssige processer, således at en stor del af 
meningen med livet er en vane – en selvorganiserende proces. Meningen med livet er det, 
der for hvert enkelt menneske giver livsforløbet fylde og retning. 



50	  

Nutidshverdagen, der er styret af fortiden, svarer til, at man downloader det samme 
styresystem dag efter dag. Styresystemet er vanerne og rutinerne, som repetitivt gentages, 
og det at spejle sig i de her grundvilkår og meningen med livet vil bryde downloadningen, vil 
bryde den basale vanemæssige tilgang til livet. Hvis man omvendt ikke gør det, så spiller 
fortiden en meget stor rolle med hensyn til at bestemme nutiden. Eller sagt på en anden 
måde: Fortiden bliver nærmest til nutiden. 

Tiden er et centralt begreb for at forstå, hvor nogle af vore problemer som individer og 
samfund har rødder. Ved udelukkende at forholde sig til den kronologiske, fremadskridende 
tid fra fortid over nutid til fremtid, kommer nutiden i klemme. Den store tidsrøver så at sige 
bliver fremtiden. Det eneste tids-aspekt, som både filosofisk og helt reelt eksisterer, er det 
nuværende øjeblik. Vi lever hele vores liv igennem nuet. 
Måske er vi nu ved at blive indhentet af et par århundreders ensidige fokusering på den 
materielle vækst som målet for livets mening. Levende systemer er cirkulære i tidsforløb og 
sammenhængende. Måske er det et helt nødvendigt skift i holdning, at vi stiller os selv 
spørgsmålet: Hvad er meningen med livet? For den enkelte og for samfundet? Hvad er 
dybest set meningsbærende? Hvad skal al vores arbejde og produktion tjene til? 

Forståelsesrammen, fortid-nutid-fremtid, knytter an til den klassiske almindelige 
fremadskridende tid, som man på græsk kalder Kronos, hvor øjeblikket er et punkt i tiden 
mellem fortid og fremtid. Øjeblikket er konstant i bevægelse spisende af fremtiden – 
efterladende fortiden i sit spor. Kronos er det fremadskridende, planlæggende tidsspor. I 
vores hverdagsliv med mange gøremål og mange informationer hele tiden er tiden kampen 
mod uret. Man kan sige, at det er en anspændt polaritet mellem alt det, der skal gøres og 
nås, og så selve det at være til stede, mens det foregår. Og selve anspændtheden knytter an 
til den sympatiske gren af det autonome nervesystem. 

Tidløshedens nøgle 
Tidløsheden åbner til øjeblikket, mulighedernes øjeblik, eller Kairos, som det kaldes på 
græsk. Det er det opmærksomme øjeblik, som er gunstigt for handling. I dette øjeblik – det 
nuværende øjeblik – der danser nuet, livet igennem, på kanten mellem fortid og fremtid, men 
uden at falde. Det nu, vi hele tiden er i, kan vi ikke undslippe. Det er altid, og kun det, 
bortset fra når vi sover. Hvad vi kan er at blive mere opmærksomme i det nu. 
Kairos repræsenterer det afspændte nuværende øjeblik, hvor øjeblikkets er i en form for 
dialogisk ligevægt mellem fortiden og fremtiden. Og i det afspændte knytter det til den 
parasympatiske gren af det autonome nervesystem. 
Som det måske allerede fremgår, så handler det om at samtænke Kronos og Kairos – veksle 
mellem systematisk/analytisk arbejde med tiden på den ene side og sammenvæve dette med 
mere åbne og kreative, tidløse tilgange på den anden side. 
Det handler også om i krydspunktet mellem Kronos og Kairos at forholde sig til “hvad der 
virkeligt betyder noget” – at se på det faktum at vi alle skal dø, og vi ved ikke hvornår, og 
bruge dette til at give livet dybdeperspektiv. 

Når man som menneske begynder at lytte til feedback fra sit eget system, det vil sige lytte 
gennem indre opmærksomhed og fordybelse, f.eks. gennem gearskifte, vil kontakten indad 
også bringe tilrettelæggelsen og prioriteringen af tiden op til overfladen. Tid og mening 
betinger hinanden og spejler hinanden. Mening er en kvalitet, mening er noget 
betydningsbærende, som giver tiden retning, og som giver nærværet mulighed for at komme 
til stede. 
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Efterhånden som den selvbiografiske hukommelse tager form i det enkelte menneske, dannes 
grundlaget for jeget og det indre referencepunkt, som vi kalder integritet. Jeget kommer til 
stede i nuet forankret i fortidens kvaliteter, og fremtiden træder frem i sindet igennem 
intentioner, ønsker og planer via frontallappernes organiserende kræfter. Dette kan være et 
resultat af fuldstændig mekaniske processer, hvor fortidige strukturer, tankemønstre og 
måleopfattelser ukritisk og ureflekteret forlænges ind i fremtiden, eller det kan omvendt 
være et resultat af bevidste og kreative møder med den ankommende fremtid, som herefter 
spejles ind i den aktuelle nutid, og her får indflydelse på, hvilke beslutninger der træffes og 
hvilken adfærd, der praktiseres. 

Narrativer, det vil sige livshistoriefortællinger, har som grundform en begyndelse, en midte 
og en afslutning. Den jeg-funktion i sindet, som er med til at organisere hukommelsen og 
forståelsen af et menneskes liv, kaldes den selvbiografiske hukommelse. Denne funktion 
opbygger og vedligeholder den indre oplevelse af sammenhæng ved fra enhver given nutid at 
huske på og give mening til de fortidige hændelser, som på den måde igen og igen tillægges 
værdi, og som bliver den konstitutive base, som nutiden og fremtiden er bygget på. Så fra 
den selvbiografiske jeg-hukommelse organiseres og forstås livet fra den midte, som altid er 
nu, som eksisterer lige nu, huskende begyndelsen (fortiden) og med viden om en afslutning 
engang i en ukendt fremtid. 

Muligheden for at bevidstgøre vaner og erfaringer, for at eksplicitere og prioritere denne 
mulighed, hænger sammen med den tidligere omtalte viljestyrede opmærksomhed. Friheden 
til at vælge at gøre noget andet, end man plejer, skaber det intentionelle råderum, som 
planer, projekter og handlinger øser af, og dette sted er tæt sammenvævet med selve 
opmærksomhedsfunktionen. 

Vi arbejder med NUTID-FORTID-FREMTID som et detaljeret afklarings- og 
målsætningsredskab med indbygget handleplan. 

Vi arbejder med: 

• At se på fortidens ressourcer

• Fremtidens billeder

• For at bringe dem sammen i nutidens vilje
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Nutid: Hovedforankringspunkter: krop, hjem, relationer, arbejde/økonomi 
Vi tager afsæt i nutiden. Det handler om at se realiteterne, nogenlunde som de er, det vil 
sige at se, hvad virkeligheden er. Det handler om forankring af hverdags-virkeligheden 
gennem eksplicitte beskrivelser af, hvad tiden går med og beskrivelser af det, som vores 
nutid hele tiden opleves i eller kommer til stede i, nemlig: Kroppen, hjemmet, sociale rum og 
relationer samt arbejde og økonomi. Disse fire rum repræsenterer for langt de fleste 
mennesker en meget stor del af hverdagens energiomsætning og tid. 

Tid er jo helt enkelt den kendsgerning, at nutid er det, der er nu, fortid er det, der var, 
fremtiden er det, der kommer. 
Men vi oplever hverdagen og livsudfoldelsen i en lidt bredere og umiddelbart mere 
sammenhængende form, og her er nutiden en bredere kategori. Nutiden er det, der sker i 
livet i denne her fase eller periode af livet, f.eks. årene omkring de fyrre med halvstore børn 
og en rodfæstet karriereerfaring med arbejdslivet. På den måde kan vi beskrive og forholde 
os til nutiden som en ”udvidet nutid”, der omhandler en periode, nogle måneder med 1-2 år 
på hver side af et bestemt øjeblik eller en konkret dato. Det vil sige, at ”den udvidede” nutid 
inkluderer den nære fortid og den nære fremtid. Vi taler om den livsudfoldelsessfære, som 
hvis der ikke sker større uforudsigelige ting i ens liv, så ved erfaringen og kalendere sådan 
cirka, hvordan livet ser ud om 1-2 år. 
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Vi har med det som baggrund valgt nogle grundaspekter, som man kan orientere sig i sin 
nutid ud fra. Det kan gøres på mange forskellige måder. Vi bruger altså disse enkle og 
velkendte grundformer: 

• At mærke og genkende sin krop og dens tilstand

• At have en grundoplevelse af, hvad det er for et hjem og familie, den rumlig-

systemiske virkelighed, man beboer

• At klargøre de centrale sociale rum og relationer, som man indgår i

• At klargøre den arbejdsomsætning og økonomiske omsætning, man har i sit liv

• 

Fortid: Biografi (0-6 år, 7-13 år, 14-20 år, 21-nu) 
Fortiden er alt det, der er foregået. Alt det, man kan føle og huske, og også alt det, man ikke 
kan føle og huske. Summen af alt, hvad man har været igennem. Alt dette befinder sig i 
overvejende grad under bevidsthedstærsklen, det vil sige, at det er styret af implicitte og 
vanemæssige processer. 
Øvelsen her går ud på at skabe sig et overblik over ens biografi, at eksplicitere tre perioder 
som barn og ung og én periode, som samler voksen-tiden. 

Vi har valgt netop disse perioder, fordi alt det afgørende i det, vi kalder de indre 
styresystemer i mennesket, dannes i løbet af de første 18-22 år (hjernen er færdigudviklet i 
20-23 års alderen). 
Ét af de mere komplekse aspekter ved fortiden knytter sig til såkaldte rest-problemer eller 
traumer. Disse fænomener i menneskets sind fastlåser det indre flow og er i kraft af 
traumets neurobiologi fastholdt af sympaticus. En af de måder, som man kan åbne ind til og 
løsne dybere ind i fortidsstrukturen, er gennem parasympatisk aktivitet – det kunne f.eks. 
være fra tidløshedsfeltet i modellen, f.eks. gearskifte, kreativitet, musik, afspænding eller 
empati – at få det med ind over det at fordybe sig i fortiden. Det at forsøge systematisk, 
analytisk og logisk at huske og generere erindringer er venstre hjernehalvdels arbejde. Men 
det at bruge kreative processer, musik eller afspænding sammen med det at fordybe sig i 
fortiden vil åbne højre hjernehalvdel. Det er højre hjernehalvdel, som administrerer den 
implicitte hukommelse og den kropslige hukommelse og dermed blandt andet også den 
førnævnte tidlige fase, før man får hippocampus og den selv-biografiske hukommelse på 
banen. 

Når man således gennem screening og gennem analyse og kreativt arbejde har ekspliciteret 
og frigjort følelsesoplevelser fra fortiden, så har man åbnet det følelses-lager, som drømme, 
længsler, håb og ønsker øser af. 

Fremtid: At (gen)opdage formålet eller meningen med livet – og krystallisere 
hensigt 
Traumatiserede mennesker er ramt af eksistensens grundvilkår på flere måder. 
Grundvilkårene vil derfor altid være med i baggrunden i arbejdet med disse mennesker. 
Når man skal orientere sig (lidt mere langsigtet) i livet, er det nødvendigt at have noget at 
sigte efter. Noget, der kan fungere som et kompas eller som et landkort i det omfattende 
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opbud af krav, forventninger, muligheder, valg og prioriteringer, som livet også er. Vi kalder 
dette kort eller kompas for meningen med mit liv, det vil sige en kreativt skabt og valgt 
vision for, hvad der er vigtigere end andet i mit liv. 

Spørgsmålet er, hvordan jeg bruger mine mest afgørende livserfaringer til at åbne for 
fremtidens kreative potentiale? Et svar er, at man som nævnt kan bruge eksistensens såkaldte 
grundvilkår som linse. 

”En eksistentiel grundkonflikt er spændingen mellem bevidstheden om dødens 
uundgåelighed, og ønsket om at blive ved med at eksistere.”  

(Irvin D. Yalom, 1998). 

Det afgørende grundvilkår, som vi alle lever under, og som har stor betydning for at skabe 
dybdeperspektiv i livet, er døden. Døden, som er det ene grundvilkår, er uløseligt forbundet 
med livet. De øvrige tre grundvilkår er ansvaret, aleneheden og meningsløsheden. 
At have ansvar for betyder at være ophav til. At være sig sit ansvar bevidst betyder at være 
bevidst om, at man vedholdende skaber sit eget jeg, og gen-nem dette jeg skaber man 
holdningen til sin livssituation og skæbne. Vi er ansvarlige for vores liv, også ansvarlige for 
det, som vi undlader at gøre. 
Vi træder alene ind i livet, og må forlade det alene. At se denne alenehed og potentielle 
ensomhed i øjnene kan sætte os i stand til at knytte et dybt og givende forhold til „den 
anden”. Intet forhold kan dog ophæve isolationen og aleneheden. Vi er alle alene i 
tilværelsen, men vi kan dele kontakt. Tilknytning – separation (sammensmeltning kontra 
isolation) er en af de store eksistentielle udviklingsopgaver. 

Mening er noget, man skal finde – ikke noget, man bliver givet. Oplevelsen af at afkode 
meningen giver en følelse af mestring. Oplevelsen af mening dæmper den eksistentielle angst, 
og følelsen af mening afsætter værdier og opbygger selvfølelse. Forpligtelse og engagement er 
svaret på meningsløsheden. At forpligte sig helhjertet øger muligheden for at sammenføje de 
afgørende begivenheder i livet til et meningsfuldt mønster. 

Viljens og beslutningens psykologi. Opmærksomhed og målrettede 
bæredygtige valg 

”Jo mere psykisk energi vi investerer i livets fremtid, jo mere bliver vi også en del af 
den.” 

 (Csikszentmihalyi 2005, s. 169) 

Med den mere overordnede ”meningen med livet”-målsætning som ramme åbner der sig nye 
muligheder for på samme tid at skabe strukturerede og kreative del-målprocesser. Som vi 
har set, fungerer bæredygtige levende sy-stemer i en organisk vekselvirken mellem 
intentionelt-handlende og afspændt-medflydende processer. En af hemmelighederne i 
livsprocessernes stadige forandring ses, når de implicitte selvorganiserende vaner og de 
eksplicitte ny-orienteringer forholder sig til den samme metamålsætning. Når vaner og vilje-
styrede beslutninger peger i samme retning. 

For at forandre sig må man først tage ansvar – i dybeste forstand for sig selv – man må 
forpligte sig på at handle og at ville. At beslutte sig er et ensomt forehavende; ingen kan 
beslutte for os. Nogle mennesker har det svært med at træffe beslutninger, og samtidig kan 
man jo ikke ikke beslutte! 
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I det omfang det er sandt, at vi ”skaber os selv” og vores liv, følger deraf, at vores mange 
små (eller store) beslutninger er atomerne af det væsen, vi skaber. Helt og fuldt at vedkende 
sig, at man hele tiden træffer beslutninger – valg og fravalg – er at forholde sig autentisk og 
eksistentielt nærværende til sit liv. Alle led i beslutningsprocessen føres ud i livet gennem den 
viljestyrede opmærksomhed. Eller sagt på en anden måde, så er viljen psykens fremtidsorgan 
på samme måde, som hukommelsen er dens fortidsorgan, som filosoffen Hannah Arendt har 
udtrykt det. 
Viljen er knyttet til et menneskes grundenergi – selve livskraften. Vi fødes med viljen til at 
leve, overleve, tilpasse os og forplante os. 

I viljen er der intention, retning, koncentration. Viljen bliver oprindeligt udtrykt i forbindelse 
med behov for føde, kontakt, tryghed. Disse behov udtrykkes ud fra implicitte sanseforløb. 
Øjenkontakt, kropsudtryk, gestik og følelser er nogle af kommunikationsvejene. Viljes-evnen 
og kraften deri er en afgørende faktor, når det handler om at vedkende sig sine egne styrker 
og ressourcer. Derfra hentes beslutnings- og handlekraft. Viljen grundlægges, som så meget 
andet, i barndommen. 

Viljens udvikling 
Viljen grundlægges som så meget andet i barndommen. I barnets tidlige udviklingsforløb 
formes viljen i samspil med de driftsmæssige impulser. Hvordan viljen formes er helt 
afhængig af tilknytningsmiljøet. Når der er et trygt og afspændt resonansrum (affektiv 
afstemning) i forhold til de primære omsorgs-personer, oplever barnet sig mødt og rummet. 
Det lille barn udtrykker behov, drift og vilje ud i verden. Og bliver mødt og får kontakt i 
form af krop, følelser og tanker i relationen. Følelserne er ho-vedkommunikationskilden 
belagt med krop og tanker. Og på den måde kobles drift, vilje og følelser. 

Når de driftsmæssige impulser og de svingende følelser igen og igen mødes på denne måde, 
lærer barnet, at det er ok, at det godt må være her, og denne proces danner over de første 
par år de grundlæggende elementer til barnets indre repræsentationssystem – jeget og 
sindet. 
Den Schweiziske psykolog Otto Rank beskrev allerede i 1920erne tre aspekter af viljens 
udvikling: 

1) Modvilje, det vil sige vilje ud mod verden og en vilje op mod en anden vilje

2) Positivvilje, det vil sige at ville det, man er nødt til

3) Kreativvilje, det vil sige at ville det, man ønsker

Modviljen, viljen der sendes ud mod verden, kan som nævnt mødes nærværende med affektiv 
afstemning. Eller helt modsat, som det, der sker ved omsorgssvigt – barnet oplever en utryg 
tilknytning, de voksne er tit ikke i kontakt, ikke nærværende – så reagerer barnet ved at 
lukke sig, det oplever sig ikke mødt, det oplever sig ikke som ok, som det er. Det giver 
tidlige skader, som gør barnet mere modtagelig for stress – og følelseslivet undertrykkes, og 
viljen stækkes og belægges med skyldfølelser. Og så er der alle mellemformerne. 
I positivvilje-fasen skal barnet lære at udsætte behov, lære at gøre det, der er nødvendigt. 
Barnet er nu på vej ind i den såkaldte trodsalder. Hvis denne fase også mødes med venlig 
rummelighed og klare grænser, får barnet yderligere styrket selvfølelsen og lært at rumme 
mere energi, at man nogle gange skal gøre noget, som ikke er det, man lige nu har lyst til. 
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Dette giver de bedste betingelser for kreativviljen, det vil sige for at kunne ville det, man har 
lyst til og ønsker sig. 
Viljen og adgangen til dens strukturerende kraft er altså på mange niveauer et spørgsmål om 
at kunne føle følelser. Kunne fantasere, længes, drømme og håbe. Derudfra skabes evnen til 
at ønske. 
I en måske lidt mere nutidig udgave kunne de forskellige slags vilje se således ud: 1) 
grundvilje, 2) jeg-vilje, 3) kreativ vilje, 4) overgivelses-vilje. Overgivelses-viljen har at gøre 
med det aktive tilvalg, der f.eks. ligger i at tage medansvar for helheden eller i 
synergiprocesser, hvor egenviljen træder til side for det større formål. 

Viljestyret opmærksomhed og ”mindst mulig forandring” 
Den viljestyrede opmærksomhed har tre grundformer: 1) en neutralt, konstaterende, 2) en 
aktivt, organiserende og 3) en afspændt, selvorganiserende. 

Den såkaldt mindst mulige forandring er den viljestyrede opmærksomheds mindste byggesten. 
Udført og gentaget igen og igen opbygges en tillid til, at jeg kan beslutte og forandre, og 
dermed forstærkes vilje-systemet. Den mindst mulige forandring, MMF, er et redskab, der 
bruges for – populært sagt – ikke at forurolige amygdala. Vi er som art organiseret omkring 
vaner og forudsigelighed og kan som udgangspunkt ikke lide forandringer. Forandringer 
svækker forudsigeligheden og kontrolmulighederne. Den mindst mulige forandring er så lille, 
at den ikke har nogen betydning, hvis den kun gøres én gang. Til gen-gæld har den stor kraft 
ved gentagen brug. Og små ændringer i komplekse systemer kan skabe store forandringer. 

”På kort sigt koncentreres den psykiske energi af ens intentioner, mens ens mål og 
planer tenderer til at være langsigtede. Det er vores mål og planer, der i sidste ende 
er med til at bestemme vores identitet – eller, udtrykt på en anden måde, hvordan 
vores selv vil udvikle sig.”  

(Csikszentmihalyi, 2005) 
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”Når der er klare mål, relevant feedback og forudsætningerne matcher udfordrin-gen, 
så er der en tendens til, at opmærksomheden bliver fokuseret, fastholdt og fuldt 
engageret.”  

(Csikszentmihalyi 2005, s. 45). 




