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Kære læser

 
Det har været en lang rejse at skrive denne bog og en meget anderledes proces 
end den første bog.

At skrive har været som at være i et dybt kærlighedsforhold, fyldt af stunder 
af ren lykke, fordybelse, inspiration, taknemmelighed, svingende til følelser af 
stor ulykkelighed, frustration, tvivl, tomhed, kedsomhed og angst for igen nu 
ikke at være god nok.

Midtvejs fik jeg afprøvet mine egne traumateorier i praksis, da jeg en dag sad 
og skrev. Jeg havde allerede brugt hundredvis af timer på bogen, og så begynd-
te teksten at slette sig selv, side for side, mens jeg sad målløs og kiggede på.

Jeg skyndte mig at gemme resten af bogen på backup, hvorefter jeg åbenbart 
uforvarende overførte, så teksten også begyndte at slette sig på de filer.

Jeg nåede med en lille del af min bevidsthed at tænke, at nu forsvandt jorden 
under mig, og der var intet, jeg kunne gøre.

Som i ethvert andet kærlighedsforhold måtte jeg efterfølgende bruge tid på 
at komme mig, jeg måtte igennem en sorgproces, jeg måtte igennem alle de 
følelser, der havde rejst sig og blev projiceret ud på computeren og det, der var 
tilbage af bogen.

Det var ikke muligt efterfølgende at genetablere hele bogen, så på sin vis er 
denne bog tidsmæssigt to bøger i én.

Alle kvinderne i min familie blev over 102 år gamle og var friske og åndsnær-
værende til de sidste måneder af deres liv.
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Alle var optagede af, at kroppen var vigtig, og de spiste, dansede og elskede 
på en måde, som i min barndom gjorde dybt indtryk på mig.

Oven i denne alternative tankegang, som jeg har fået ind med spejlneuro-
ner og modermælk, er begge mine forældre læger, så jeg er opvokset med en 
dyb interesse og nysgerrighed for kroppen, biokemien og heling, også hen over 
middagsbordet.

Biologi og bevidsthed har været en dyb og langvarig interesse for mig, så jeg 
startede med at læse medicin nogle år og skiftede så fagområde og blev psyko-
log, stadig med interessen for kroppen, biokemien, vores nervebaner, hjerne og 
bevidsthed, og endte med at skrive speciale i krisepsykologi.

Det førte til en projektansættelse på Rigshospitalets Allergiskole netop med 
det fokus at give personer med allergi, overfølsomhedsreaktioner og sympto-
mer regelmæssig undervisning, psykoterapi og kropsbehandling og så under-
søge, hvad der skete med deres generelle trivsel og deres symptomer efterføl-
gende.

Projektet blev til materialet i min første bog, Når sygdom forløser.
I årene efter grundlagde jeg Skolen for psykosomatik, hvor jeg i dag afholder ef-

teruddannelsesforløb, kurser og supervision af mange forskellige faggrupper.
Jeg var et følsomt barn, og det har min krop båret på og udtrykt, både igen-

nem en stærk nysgerrighed og kreativitet, men desværre også igennem mange 
slags fastlåste kropslige symptomer.

De symptomer har nok været den største personlige drivkraft i min hverdag – 
i ønsket om at blive ved med at undersøge, bevæge, forandre først og fremmest 
balancen i min egen krop og mit eget følelsesliv – og dernæst har den læring og 
nysgerrighed bevæget sig videre ind i min faglighed og mit livssyn.

Bogen bærer præg af både min snart 30-årige teoretiske viden koblet med 
praktisk erfaring med rigtig mange mennesker og mødet med deres nervesy-
stem og historie.

At arbejde med nærvær og krop og have fokus på kroppens liv er en levende, 
kreativ og alsidig proces, så det håber jeg også, at bogen giver udtryk for. Den 
er skrevet til dig, der måske både selv har spor af små og store traumatiseringer, 
kropslige reaktioner med i bagagen, og til dig, der arbejder med andre menne-
sker.

Selv om det indimellem føles, som om jeg har sat mig mellem flere slags fag-
lige stole, hvilket også i stunder har gjort mig ensom og i tvivl, så er det lige nu 
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en fantastisk tid, vi lever i, hvor så mange forskellige faglige discipliner endelig 
begynder at samles, uden at vi skal bruge alt for meget krudt på slåskampe 
om territorium, polarisering og fordømmelse, hvis vi ikke holder os inden for 
boksen.

Det har været vigtigt for mig, at denne bog ikke er en teoretisk bog, men en 
bog, som du kan mærke.

Så derfor er der meget få henvisninger i selve teksten, de er gemt bag i bogen.
Indimellem er der mange ord, da det er et kæmpe emne, men jeg har bestræbt 

mig på selv at prøve at kunne mærke det, jeg skriver.
 Så det bliver til noget, vi er sammen om.
Og selv om det har taget meget tid, mange ferier, weekender og aftener at 

skrive, omskrive, redigere, så har bogen og dens materiale måttet lande inden 
i mig, så den måske også kan lande inde i dig i de niveauer, det er vigtigt for 
mig at få i tale.

Ulla Rung Weeke
Helsingør, 2018
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Denne bogs opbygning

Første del af bogen omhandler den sanselige biokemi. Jeg erfarer dagligt, at vi, 
ligesom vi har et kropsligt og psykisk jeg, også har et cellulært jeg og en adfærd, 
som vores nervesystem konstant genspejler. Det er min erfaring i arbejdet med 
mennesker med mangfoldige kroniske tilstande og symptomer, at vi er nødt til 
at begynde at forholde os til og medinddrage også niveauer og lag i traumehe-
lingsprocesserne, hvis vi skal komme os helt.

Anden del omhandler den første og spæde stimulering af vores kropslighed, 
hjerne og biokemi, det, der bliver til vores spæde personlighedsdannelse, fra vi 
er i embryoet til vi er cirka tre år gamle.

Og om hvad den dannelse og erfaring også senere gør for hele os og vores 
organismes evne til at tolke stress, håndtere det, der foregår, og efterfølgende 
komme os igen, når noget er voldsomt eller er i risiko for at blive opretholdt 
indeni og blive til traumatisering.

Tredje del omhandler de fællesmenneskelige, naturlige mekanismer ved akutte 
chok, belastningstilstande, efterreaktionerne og at få hjælp til at kunne begynde 
at regulere de tilstande, som er en del af det at være menneske og at være i live.

Fjerde del omhandler en vigtig og nødvendig viden om metabolismen i vores 
hjernekemi og den daglige påvirkning, som vores ernæring har på vores humør 
og trivsel, og den måde, ernæring kan forstyrre og forstærke fysiske sympto-
mer.

Alle fire områder er store områder med mange, mange lag af information, så 
der er en del gentagelser fra forskellige vinkler igennem hele bogen. Og til sidst 
er der litteratur og henvisninger til inspiration for os alle.
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At danse med nervesystemet 

Alle mennesker vil ved chokerende oplevelser føle, at gulvtæppet bliver revet 
væk under dem, at det liv, de kender, bliver slået i stykker eller truet, og de 
mærker frygten i dens mest oprindelige form.

Det afgørende aspekt ved chokerende oplevelser er, at de skaber tvivl om vo-
res mulighed for at overleve, fysisk, men i høj grad også følelsesmæssigt.

Og det presser naturligt vores ressourcer og evne til at håndtere det, der fore-
går, til det yderste.

Vi er designet til at tåle at reagere på fare med overlevelses- og efterreaktioner 
af mange slags.

Og det er vigtigt at vide, at det, at vi hensigtsmæssigt reagerer med forskellige 
slags overlevelsesreaktioner, også over længere tid, ikke nødvendigvis gør os 
traumatiserede.

Et robust menneske med stærke kræfter, også i de biologiske niveauer af sit 
stofskifte og i sin biokemi, har nok spændstighed i stressresponssystemet og 
nok følelsesmæssige og mentaliserede erfaringer om, at det er muligt komme 
sig, når noget har været voldsomt, og vil genvinde en ny balance inden for de 
næste 12–24–36 måneder.

Der er ingen tvivl om, at en person, som er vant til at lytte til, hvad kroppen 
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fortæller og har behov for, har nemmere ved efterfølgende at finde fodfæste 
igen. Det kan for eksempel være passende balance mellem hvile og aktivitet, 
hensigtsmæssig ernæring for lige præcis denne person og forståelse og støtte 
fra omgivelserne.

Men mange går fra at have været ude for en chokerende oplevelse til i dagene, 
ugerne og årene efter at blive traumatiserede af oplevelserne, og det nu fastlåste 
traumetryk og efterreaktioner koster og svækker over tid.

Det er de mennesker, familier og personer fra arbejdspladser, jeg bliver kaldt 
ud til, og som jeg ser i min klinik.

Som det vil fremgå på mange ledder og kanter i denne bog, er det her, mit 
hjerte banker.

Jeg bliver uendelig tålmodig, uendelig opfindsom og meget rørt over at kun-
ne være med til langsomt, med fodfæste i den fælles kontakt til og i kroppen, at 
etablere nye spor, tillade i små doser at kunne rumme stadig mere af det, der er 
foregået, mærke mere livfuldhed og glæde der, hvor det før har været overvæl-
dende, smertefuldt, angstfuldt og håbløst.

Vi lever på en klode, hvor store rystelser, belastende, chokerende oplevelser 
og det at miste er vores livsbetingelser.

Bogen er skrevet til os, der er optagede af koblingen mellem det, der i gamle 
dage hed psyke og krop, og specielt optagede af, når voldsomme oplevelser af 
en eller anden grund efterfølgende bliver til fastlåste tilstande, traumatiserin-
ger, og vores nerve- og hormonsystem er på spil og laver ballade.

Alt for stor en andel af de biokemiske, kropslige og følelsesmæssige symp-
tomer, som vi i stor stil i dag går til behandling med, handler for mig om un-
derliggende ikke-regulerede tilstande, styret og overvåget af vores nerve- og 
hormonsystem, der i store dele af os kører på pumperne.

Vores verden bærer præg af ikke længere på en hensigtsmæssig måde at være 
sammenhængende, forstået sådan, at enten snakker vi om vores følelser, vi går 
i terapi, men får ikke nævneværdigt medinddraget nærværet i kroppen og der-
ved tråden til biokemien, eller også går vi til fysiske behandlinger hos lægen, 
bliver patienter i sundhedssystemet og er i risiko for ikke at få nævneværdigt 
medinddraget andet end vores fysiologi og biokemi.

Vi lever i og er blevet opdelt i et landskab, hvor der er symptomer, diagnoser 
og behandlinger, og jeg ved ikke længere, om det gavner os og vores evne til at 
hele os selv som individer, os selv som en del af et større samfund.
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Og netop som et udtryk for, at store dele af vores samfund udelukkende ser 
kroppe og mennesker som et landskab af symptomer, diagnoser og nødvendig 
behandling, har de forskellige faglige discipliner ydermere i mange år været 
adskilte, og informationerne har udelukkende tilhørt de forskellige faggrupper, 
der hver især har gjort noget, men ofte uden at tale sammen.

Den adskillelse har pågået gennem generationer og er dermed blevet til en 
fællesmenneskelig forståelse om ikke at lytte til og være ordentligt til stede med 
hele vores organisme, også vores biologi og krop.

Både psykiske sårbarheder og sygdomme, svære følelsesmæssige tilstande og 
utallige kropslige symptomer, samt forværring af og nye udbrud af sygdomme 
er desværre blevet en forretning, hvor vi går hen til andre for at spørge, om de 
vil hjælpe os med at afklare symptomer og få behandling.

 Om de vil hjælpe os med at forstå det, der foregår inde i os, og hjælpe os med 
at få det bedre.

For mig lever vi og overlever med konsekvensen af at være så langt fra vores 
egen natur.

Det er vigtigt at få hjælp og vigtigt at få den rigtige hjælp, men mange af os 
har tabt kontakten til vores kropssansninger, måske aldrig haft adgang til dem, 
eller af nød lukket af for dem, og har ikke længere adgang til den sanselighed, 
intelligens og sammenhæng, der kan være med til at fortælle os, hvem vi er, 
hvad vi har brug for, hvad der foregår i vores krop, og hvad næste skridt kan 
være, for at vi igen skal komme mere i balance.

Men vi lever lige nu i en så spændende tid, hvor mange forskellige discipliner 
endelig begynder at blive accepteret og danne større nærvær, mere sammen-
hæng og forståelse for, hvem vi er, eller hvem vi kan blive.

Spørgsmålet er, hvad vi vil bruge den viden til, og om den kan omsættes til 
en anden måde at være sammen på som mennesker, med mere nærvær, glæde, 
kropslighed og trivsel.

Min erfaring er, at vores krop er omdrejningspunktet omkring alt liv, både 
biokemisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt.

Derfor er titlen på denne bog, At danse med nervesystemet, en kærlighedserklæ-
ring og et forsøg på at skrive en bog til hovedet, men også så det kan spejles og 
mærkes i kroppen.

På et kropsligt niveau findes der ikke rigtigt eller forkert.
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Der findes tilstande, der er i bevægelse, og/eller fastlåsning og der findes nys-
gerrighed og begrænsning.

Vi er som væsner ikke designet i lige linjer.
Vi er skabt i en overflod af kurver, spiraler, tvist og drejninger, nærvær og 

natur, som ikke er helt nem at gengive med ord.
Så jeg håber ikke, at du vil læse bogen som endegyldige sandheder og op-

skrifter, men som erfaringer, forslag og invitationer til selv at mærke, om det 
skrevne resonerer i dig, berører dig, giver mening og mærkes som genkendelse.

Måske også vække nysgerrighed, det ville være dejligt.
Jeg har lært allermest i kontakten med mennesker, hvor det har været for 

svært, for angstfuldt og ikke været muligt at få kontakt med og kroppen nok i 
tale.

Men at kunne danse med nogen eller noget kræver, at man i hvert fald kender 
dansetrinene.

 Jeg har meget tiltro til, at jo mere, vi kender til de lag i os, tilblivelsen af vores 
personlighed, kropslige rummelighed, kræfterne i vores biokemi og får erfa-
ring med at henvende os og danse, også med de lag, jo mere vil vi måske erfare, 
at vi kan være med til at påvirke, forandre de tilstande og bevæge det, der gør 
ondt i os, eller som giver symptomer.

Derfor er dette ikke en akademisk bog, ej heller en opslagsbog over forskellige 
traumebehandlinger eller biokemiske sandheder, men en forelskelses- og ople-
velsesbog over det fantastiske, dansende både mikro- og makrounivers, fra de 
mindste kræfter og dele af os i de biokemiske landskaber, til de store følelses- 
og bevidsthedsmæssige sammenhænge, som vi er i besiddelse af, men som vi 
ikke altid helt ved, hvordan vi skal forholde os til.

Da jeg har forsøgt også at skrive til nærværet i kroppe, og derved også til 
spejlsystemerne og vores nervesystem, vil jeg anbefale, at du som læser ind- 
imellem stopper læsningen og mærker, hvad der foregår i dig lige nu.

Har du hjertebanken, bliver du tør i munden, fryser du om hænderne, synes 
du, at det, jeg skriver, er dumt?

Bliver der stille og tomt?
Eller er der liv, berørthed, kontakt, noget, der sitrer, måske tårer?
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Indledning til de forskellige afsnit 

De mindste lyttende dele af os, vores sanselige biokemi. I vores fællesmenneskelige 
stress, mangel på ordentlig og fordybende kontakt, alt for mange tilstande af 
ensomhed, angst, skamfuldhed og undertrykkelse af os selv, overser vi ofte, 
hvilke fantastiske kræfter og hvilken intelligens vores krops nærvær indehol-
der, og at denne flydende, multidimensionelle, spiralerende intelligens kon-
stant også har et indre biokemisk apotek, der loyalt og øjeblikkeligt afspejler 
alt, hvad vi føler, tænker, spiser og fordøjer.

Det gælder både, når vi er glade, rolige og i balance, og når vi er stressede, 
ulykkelige, angstfyldte og føler os deprimerede og hjælpeløse.

Indtil for ikke så mange år siden har vi som kollektiv masse mest interesseret 
os for genetikken i forhold til fysiske sygdomme, og vi har i mange år accepte-
ret, at vi indeholder en stor genetisk arvemasse, som tænder og slukker gener, 
og som til tider kan overvælde os med sine kemiske prægninger af arvelige 
fingeraftryk.

Det nye er, at det ikke længere kun er i forhold til fysiske livsstilssygdomme, 
at vi kan følge de kemiske (mulige) prægninger langt tilbage i vores historie, 
men at det nu også er muligt at aflæse dybe krops- og følelsestilstande, herun-
der massiv, ikke-reguleret stress fra og hos vores forældre.

De genetiske prægninger og det følelsesmæssige miljø omkring vores gener 
tonesættes og nedarves også gennem kemiske prægninger og kan blive en un-
derliggende øget sårbarhed for, at vores organisme vil tænde og reagere på 
samme måde.

Vi har nok ikke før nu som kollektiv bevidsthed været parate til at begribe, 
fange og tale om betydningen af den måde, vi føler og tænker på, og hvad det 
gør også inde i de mindste dele af os vores geners tænd og sluk for muligheder 
og tænd og sluk for vanskeligheder.

Det viser sig, at miljøet omkring vores gener, i form af lyde og rytmer fra 
blandt andet kroppens væsker, enzymer og ioner, reagerer og afspejler betyd-
ningsfulde gentagelser af følelsesmønstre, kropslige rytmer og tankemønstre, 
og forskning i dette miljø kaldes nu for epigenetik.
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 Så nu findes det begreb i vores bevidsthed, og det åbner for mig endnu flere 
døre for nye sammenhænge, helbredelse og heling.

Et fantastisk begreb, der søger at beskrive og begribe det levende og foran-
derlige miljø i os og omkring vores gener, som viser sig at have langt større 
indflydelse på, hvad der foregår overalt i vores krop og psyke, end bare vores 
geners evne til at tænde og slukke.

At mikrodelene af os præger og hænger sammen med makrodelene af os.
Vi har heller ikke været parate til at opfinde måleapparater, der er fine nok til 

at kunne opdage, hvilken kemi der følger det, at vores bedste- og oldeforældre 
har haft tilstande i deres kemi og nervesystem, af liv, de har levet, der har præ-
get dem dybt, men som tidstypisk nok mest har været uden ord for dem og det 
accepterede kollektive på det tidspunkt.

Mit daglige arbejde er sammen med mennesker, store og små, og familier, 
der er blevet traumatiserede, enten direkte eller som har levet sammen med og 
lænet sig op ad mennesker, der er traumatiserede.

Mennesker, der har levet en del af deres liv med og i overlevelsesreaktioner, 
som om det er normalt.

Og jeg opdager hele tiden nye sammenhænge for, hvad de indre overlevel-
sestilstande og stresstilstande gør ved vores krop, følelsesliv, relationsevne og 
vores evne til at tænke noget.

Jeg overvejede længe, om jeg skulle undlade de første kapitler om de lag i os 
af sanselig biokemi, kapitlerne om metabolismen i hjernen, de forskellige neu-
rotransmitterstoffer, og om de afsnit blev for kedelige, for videnskabelige, ge-
nerelle eller for overfladiske for dem, der i forvejen er medicinske fagpersoner.

Men min daglige virkelighed er jo netop mennesker, der kommer til mig med 
fastlåste, uforløste massive symptomer, diagnoser, sygdomme og tilstande in-
deni, som ikke bevæger og regulerer sig selv, og som gør, at personen føler sig 
endnu mere isoleret, anderledes, hjælpeløs, forkert, skamfuld og desperat.

Så her er medicin, undersøgelser, terapi eller kropsbehandlinger ikke altid 
nok, jeg og vi er nødt til at turde bevæge os ud af boksen og kigge bredt efter 
vores fælles traumehelingskræfter.

Tilstandene og vilkårene indeni bevæger sig ikke nok og får åbenbart ikke 
de allermindste dele af os i tale på en måde, så der kan ske forandring også på 
kroppens præmisser.

Så for mig er det en nødvendighed, at vi begynder at forholde os til og med-
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inddrage også de biokemiske niveauer i traumehelingsprocessen, og at vi ar-
bejder sammen, både inden i os selv og udenfor, på tværs af vores forskellige 
fagligheder.

For mig er det fuldstændigt logisk, at vi også har en biologisk identitet på linje 
med, at vi har en følelsesmæssig identitet og personlighed.

Så jeg har valgt at holde fast i de følgende kapitler som en lille introduktion 
til nye dansetrin, et forsøg på at italesætte og snuse til det brusende, komplekse 
indre liv, vi har med os, og som åbenbart, også i de inderste kemiske planer, har 
lange tråde tilbage i generationer.

Vores rytmiske hjerte (hjerteøvelse I, II, III). Med risiko for at miste den musikalitet 
og bevægelighed, som vi har i alle dele af os, er de følgende kapitler opdelt i 
hjertets rækkevidde, der har et så komplekst indre nervesystem og er så forfi-
net, at det i sig selv udgør en lille hjerne.

Ret kort tid efter undfangelsen danner de første blodceller sig i det, der hed-
der blommesækken, og vi danner som tre uger gammelt embryo nu blodkar, 
vener, og vores hjerte begynder at slå.

Ret fantastisk.
Den viden har mest været brugt til det, at vi dannes fysisk, men med det, 

vi ved i dag, om hvor fint indstillet vores organisme er, og at vi langtfra kun 
dannes ud fra fysiske DNA-strenge, så bruger jeg en del tid på at tale om vores 
hjertes rækkevidde. Jeg har haft kontakt med en del personer med hjertesorg, 
blodpropper og andre beslægtede åndedrætsproblemer.

Og i mit virke og i mit eget liv er jeg optaget både af det, vi nu kan bevise, og 
som betegnes som videnskabeligt, men måske endnu mere optaget af det, vi 
kan mærke, og som foregår inden i os.

Og specielt de områder, som vi måske ikke længere har kontakt til, eller kan 
mærke, og derfor mister muligheden for at lytte til og forandre, før vi så får 
voldsomme symptomer.

Derfor har jeg brugt skriveplads til tre små hjerteøvelser, der måske kan åbne 
til det område.

Håber, at du bliver inspireret.
 

Vi kan føle med vores immunsystem. Vores immunsystem, mave- og tarmbeskyt-
telsen og vores fine sansende bindevæv er ikke adskilt inden i os.
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Vores immunsystem er den allerførste grænse, vi får i vores tidligste cellede-
ling som embryo til det, der senere bliver til hele mig.

Forskningen viser, at vi går hele tre generationer tilbage, når det gælder på-
virkningerne af tidlig stress på vores biologi, påvirkninger, der indstiller og 
afkoder de grupper af gener, der læser immunsignalstofferne cytokinerne, og 
som har vist sig også at have sammenhæng og indflydelse på en øget følsomhed 
for diagnoserne og symptomer som ADHD, ADD-symptomer, autismespektret 
og depressioner.

Og for mig starter mange af de symptomer, vi får hen ad vejen, med for man-
ge infektioner på et år, infektioner, der bliver sværere og sværere at komme af 
med, til mere alvorlige tilstande, overordnet styret af hormon- og immunsyste-
met, der kører på overdrive.

Tilstande, der også kan stamme fra et alt for overaktivt stressresponssystem, 
der kræver sin prioritering.

Vi er i risiko for at tage mere og mere antibiotika.
Begynder nu at blive trætte, føler os opgivende, mister energi, begynder at få 

angst og får svært ved at sove.
Jeg har forsøgt at samle information til, om ikke andet, så at give en fornem-

melse af vores immunsystems fantastiske, flydende små hjerner, sammenhæn-
gen og betydning af, hvad ikke løst stress og traumatiseringer koster, i de lag 
og i de dele af os.

Og her er maveslimhinden og tarmen en meget vigtig del af vores immuno-
logiske landkort, og det er tydeligt, at truslen fra ubudne gæster som parasitter 
kan trigge gamle traumespor, der igen og igen bliver registreret også i vores 
limbiske følelseshjerne.

Bruset i vores nervesystem. De seneste år er viden om nervesystemet næsten ble-
vet en religion her i Danmark, og rigtig mange mennesker taler om nervesyste-
met. Der er så mange lag i den viden, også hvis den ikke bare skal forstås, men 
også synke ind og mærkes, som de følgende fem kapitler om nervesystemet 
illustrerer.

Og de erfaringer, vi gør os lige nu, rykker hele tiden ved grænserne for, hvad 
vi ved, har troet på og regnet med var en sandhed.

De grænser og den viden forandrer sig hele tiden, og det glædelige er, at den 
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forandring betyder, at vi har meget mere medindflydelse på, hvad der foregår i 
vores krop, end vi før har antaget.

Begrebet homostase beskriver, at de forskellige systemer i os, immun-, hor-
mon- og nervesystem, vores hjerte, stofskiftet i vores hjerne, tilstande af balance 
i vores mave/tarm og vores overordnede stofskifte er bevægelige og indbyrdes 
afhængige af, påvirkelige af og lyttende til hinanden.

Når vores stress bliver for høj, eller varer for længe, så flyttes vores nerve- og 
hormonsystem frem i front og vil være de systemer, der kræver prioritering før 
alt andet.

Bindevævet reagerer før vores nervesystem. Når vi bliver belastede, også over læn-
gere tid, så kan den måde, vores systemer plejer at organisere informationer på, 
blive så presset, at nervesystemet siger til vores bindevæv, muskel- og skelet-
system: ”Vil du lige holde presset for mig i et stykke tid i de mulige kropslige 
tvister, rotationer og drejninger, indtil der igen bliver plads til, at organismen 
kan tage sig af det?”

Så ligesom i kapitlet om vores hjertes liv har jeg også i kapitlerne om binde-
vævet beskrevet to øvelser, i ønsket om at det bliver til en sanset viden om, hvad 
dosering og sanselighed med fokus på vores bindevæv kan gøre, bære og være 
med til at forandre.

Kontakt og interesse stimulerer opbygning, sammenhæng og samtale mellem vores 
krop, hjerte, hjerne og nervesystem. En del af de nye teorier, der er dukket op de 
seneste mange år, og som forsøger at koble flere sammenhænge mellem vores 
biologi og udvikling, kaldes den neuroaffektive udviklingsteori.

Jeg har været en medspiller i dette landskab, da interessen og det enorme 
arbejde begyndte for cirka 17 år siden, og det er en stor glæde, at denne meta- 
teoretiske model har fået så stor udbredelse.

Min version af dette landskab og måde at se livet, udviklingen og kroppen på 
er mere præget af de indre niveauer i kroppen, vores biologi og kemi og den 
heling og eventuelle helbredelse, der kommer ud af at have kontakt og arbejde 
sammen med og på kroppens præmisser.

Det kalder jeg helt uoriginalt for det neurobiologiske relationelle landskab.
I optakten til beskrivelsen af alle de mange lag af informationer, berørthed og 
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sansninger, som vi er, er de følgende kapitler opdelt i de forskellige celleområ-
der og deres indflydelse på, hvem vi er:

Den neurohormonelle del af vores hjerne, amygdalaområdet, vores resone-
rende fælles nærvær og nervesystem, hippocampus, de første sansninger og at 
søge helt tidligt at undslippe ubehag.

Vores tredelte organisering og personlighedsdannelsen under opbygning. Derefter 
vil de næste kapitler binde de krops- og celleområder og deres metabolisme 
sammen med, hvordan vores tidlige tilknytning, kontakt og samspillet med de 
andre derude former store dele af rytmen i de lag af vores biokemi og nervesy-
stem, hvilket igen afgør, hvordan stress fortolkes inden i mig som baby, barn, 
ungt menneske og voksen, og hvordan min organisme vil reagere også i frem-
tiden.

Alle babys kropssystemer er i denne periode under opbygning og har med-
fødte biologiske strukturer lagret i sig, der bare venter på at blive inviteret, helst 
og bedst i tryg, glædesfyldt og intens kontakt.

Det er her, i tilknytningen i de første år, at vi lægger grundlaget og former hele 
samtalen mellem vores kropslighed, hjerne, nerve-hormonsystem og stressre-
sponssystem i en konstant dans af at sanse og føle, af kemiske og elektriske 
meddelelser med vores nære omgivelser.

Barnet læner sig kropsligt ind i og danser med de voksnes kroppe via helt 
åbne spejl- og nervesystemer, og hvis tilknytningen er kærlighedsfuld, mest 
mulig tryg, stabil, med masser af livfuldhed, vil det give meget større mulighed 
for at få resursefulde voksne med robuste kropssystemer.

Voksne, som er bevægelige, og som kan mærke sig, har empatiske og sociale 
færdigheder, kan tåle at blive ramt, kan reagere og efterfølgende komme sig 
igen.

At have betydning stimulerer og former de limbiske hjerneområders tilknytnings- og 
relationserfaringer i os. Følelsesmæssigt viser det sig, at tidligere erfaring med at 
søge trøst og støtte er en af de afgørende følelsesmæssige reguleringsfærdighe-
der, vi lærer og indbygger i vores organisme som en adfærd, der gør nytte, for 
at vi kan komme os.

Og det er færdigheder, som jeg skriver mange gange igennem bogen, der for 
mig er vigtigere end et nyt køkken og penge i banken.
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Det viser sig, at der er klare forbindelser mellem, om vi oplever, at vi kan 
håndtere noget af det, der foregår, og det biokemiske gensvar inden i os.

Systemer og pålidelige erfaringer, der etableres tidligt, vil være færdigheder, 
vi helt spontant benytter os af resten af livet.

Og vi trænger til som mennesker og samfund at mærke, at vi er stærke, at vi 
kan mærke og lytte indad og komme os, også når det store liv rammer os.

Som et modsvar til at skulle dygtiggøre sig, arbejde mere og længere og se 
godt og ung ud hele tiden.

Vores tilknytning stimulerer og former nu større sammenhænge i næste lag af vores 
kropslighed, kontaktevne og mentaliseringskapacitet. Jeg har de sidste mange år 
været optaget af, hvad dybe skamfølelser gør ved os, vores evne til at trives, 
træffe gode valg for os selv, og hvad det gør ved vores traumehelingsproces-
ser.

Jeg har ikke mødt mange mennesker med posttraumatisk stress, som ikke 
også har dybe følelser af skam og skamfuldhed, som på mange ledder og kanter 
styrer deres følelsesliv.

Den sunde skamregulering er mest intens, når vi er 12-24 måneder gamle.
Skamreguleringen er en biologisk nødvendighed og en forudsætning for, at vi 

indefra får en fornemmelse af sociale fællesskaber, udvikler empati og fornem-
melsen også af den anden, hvor der både er plads til mig og de andre.

Den udviklingsperiode og de erfaringer løber i de samme dele af vores ner-
vesystem som tilstande og reaktioner af både parasympatisk væren og afslap-
ning og samtidig, ved for stor voldsomhed, parasympatiske tilstande af tab af 
energi, kollaps og opgivenhed.

Så i traumehelingsprocesserne blander disse tilstande sig sammen, og hos 
mange mennesker i alle aldre er det ikke bevidst, at de føler skam og føler sig 
forkerte og værdiløse.

Men det er med de følelser og de tilsvarende kropsholdninger, de reagerer, 
også når noget bliver svært, og involverer andre mennesker, og skamfuldhed 
er en kraftig hæmmende tilstand, der ofte påvirker og forsinker deres evne til 
at komme sig.

Så derfor fylder skam, også den venlige, nødvendige kropslige skam, en del 
både i mit personlige og faglige landskab.
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Hvad sker der inden i os ved voldsomme rystelser og chokerende oplevelser? Det er 
mit ønske, at det nærvær, den berørthed, den enkelhed, som jeg oplever, der 
kan være i kriserelationsarbejdet, bliver formidlet fra mig i de følgende mange 
kapitler. 

At arbejde ind i traumelag i kroppen med kontakt, nærvær og dosering er en-
kelt, ofte intenst og når de lag og reaktioner begynder at bevæge sig, uendeligt 
tilfredsstillende og berørende.

Der er de sidste år kommet mange traumemetoder på markedet, alle med 
gode formål, men jo flere metoder vi kan tilegne os, jo større er risikoen for, at 
vi konstruerer opskrifter og teknikker, i stedet for at mærke efter, give tid og 
kontakt.

Jeg ser og mærker ofte som krisepsykolog, at mange menneskers stresska-
pacitet og evne til at komme sig efterfølgende, når noget har været voldsomt, 
også påvirkes af, hvor meget tidligt stress de (og kroppen) har skullet tage sig 
af, hvor alene de har følt sig, hvor meget støtte, kontakt, beroligelse og trøst de 
har fået.

For tidlige tilknytningsmønstre og erfaringer med for megen følelsesmæssig 
stress har skabt biologiske systemer, der ikke er udviklet hensigtsmæssigt, og 
stressresponssystemet, som er vores kloge indre dyr, er for kronisk vågent, føl-
somt, slidt og bliver alt for nemt (re)aktiveret om og om igen.

Og selv om de lag, vinkler og informationer kan læses som opdelt i mere akut-
te traumereaktioner i de efterfølgende kapitler, så hænger det uløseligt sammen 
med vores tidlige tilknytnings erfaringer, håndtering af stress og arousaltilstan-
de (brus i vores nerve-hormonsystem), kort sagt, hvem vi er, og hvad vi kom-
mer fra.

Vi kan søge beskyttelse, søge at beskytte, forsøge at slås for vores liv, undvige og flygte, 
eller blive helt stille og ubevægelige. Mit hjerte banker for traumehelingsarbejdet, 
og jeg har en stor respekt for, hvad vores krop spontant kan efterfølgende, når 
den efter voldsomme begivenheder skal komme sig.

Så de følgende kapitler handler om at give de lag i kroppen mulighed for NU 
at reagere, opløse det indre stressniveau, uanset om det er højtråbende tilstande 
af angst, raseri, panik eller mere tilbagetrukne tilsyneladende tavse traumetil-
stande af at stivne, forsvinde, opgive.

Jeg har valgt at lade en del af materialet i denne del af bogen være beskrivelser 
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af erfaringer, enten mine egne eller andres, i håbet om at det kan vække noget, 
mærkes og ikke kun læses som teori eller metode.

 
Når vores hjerne er mæt, og der er balance mellem neurotransmitterstofferne. I man-
ge af de fastlåste tilstande, diagnoser og symptombilleder, jeg arbejder med til 
dagligt, er det ikke altid nok med kontakt, terapi, kropsøvelser eller at arbejde 
kropsligt på briksen.

Her er der stor støtte og stabilisering i at undersøge, om der lige præcis for 
denne person er alvorlige mangler på vitaminer, mineraler, proteinstoffer, 
mangler, der fører til, for lidt beroligende neurotransmitterniveauer og ikke 
nok gode fedtstoffer.

Alt sammen faktorer, der kan være med til igen og igen at (gen)tænde trau-
mespor indeni og øge fornemmelsen af kontroltab, hjælpeløshed og opgiven-
hed.

Det kan også handle om, at balancen af virus, parasitter og svampe i vores mi-
kroskopiske tarmmiljø, kaldet microbiom, er med til at lave en del mere ballade 
end først antaget – også i forhold til vores hjernekemi og stress, og dermed også 
evnen til at komme os og komme i trivsel.




