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2. Forstå dine følelser

Du har måske en termostat installeret i det rum, hvor du lige nu sidder og 
læser. Den er måske indstillet til en fast temperatur, og når solen skinner, regu-
lerer den selv den mængde varme, der skal være i rummet – helt automatisk, 
uden din indgriben. Du kender helt sikkert den temperatur, der for dig hver-
ken er for varm eller for kold, for at du føler dig tilpas i rummet.

Vi mennesker er også født med en termostat, som regulerer vores følelser 
helt automatisk. Vores temperatur – følelser – kan ændre sig, ved at vi enten i 
kroppen mærker fornemmelser, så vores følelser ændrer sig, eller ved at tan-
kerne løber af sted. Dette sker helt ubevidst, helt automatisk. Men påvirkninger 
udefra kan også ændre temperaturen. Vi kan komme ud for hændelser, som 
påvirker vores termostat og ”følelsestemperatur”. Lad os sige, at menneskets 
stabile stuetemperatur er 22 grader, så affekten og følelserne kan gå op mod 
vrede på 28 grader og nedad mod ked-af-det-hed på 12 grader.
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Det miljø, vi vokser op i, påvirker vores udsving i vores indre termostat og ev-
nen til at komme tilbage til 22 grader – en tilstand af sindsro, hvor vi rummer 
vores egne og andres tanker og følelser. Vores egne og vores forældres eller 
omsorgspersoners tilstande regulerer os. Vi lærer med andre ord, hvordan vi 
kan regulere vores termostat – enten på en varm og medfølende måde eller på 
en meget uhensigtsmæssig måde – for at komme af med varmen. Det kunne 
være med vrede, angst, ked-af-det-hed eller ensomhed.

Termostaten er medfødt, men det er vores forældre og omsorgspersoner, der 
skal få den til at virke efter hensigten og skabe balance i vores følelser.

Vi lærer altså fra barnsben af, hvordan vi håndterer de forskellige følelser, og 
derfor er det også vores forældres eller en anden omsorgspersons opgave at 
regulere vores termostat sammen med os. 

Et spædbarn vil af nærværende og forstående forældre lære, hvordan man 
reagerer på en måde, der svarer til den situation, man er i. Vi bliver smittet af 
hinandens tilstande, så hvis man har set sin mor i krise i form af angst og vre-
de, hvad gør man så? Bliver man vred? Undertrykker man sine følelser? 

Det viser noget om den måde, vi er blevet opdraget til at reagere på en situ-
ation.

 
Du kender måske videoen, der kan ses på internettet, med en mor og en baby, 
som sidder over for hinanden. Den hedder ”The Still Face Experiment”. I før-
ste sekvens ser du en mor, der reagerer på babyens ansigtsudtryk, leger med 
og snakker til babyen, så den får et indtryk af, at de er sammen om noget godt 
og sjovt. De spejler sig i hinanden. Efterfølgende vender moren sig væk fra 
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babyen, og i den næste sekvens viser hun ingen følelser, når babyen pludrer, 
griner eller vinker. Hun har stenansigt, og der går kun to minutter, før barnet 
begynder at reagere negativt, så moren heller ikke kan mere. Babyen begynder 
at græde, og moren viser straks omsorg og taler igen til sit barn. Heldigvis kan 
moren meget hurtigt trøste barnet. Barnet accepterer hendes trøst, fordi de 
fra starten af livet har haft et godt forhold og derfor kunne regulere følelsen 
sammen. Det var afgørende. Der findes også eksempler på det modsatte, hvor 
barnet ikke tager imod morens trøst, fordi de ikke har den samme relation.

Stop lige op, kære læser. Har du nogen sinde tænkt over dette? At din måde at 
regulere din termostat på nu som voksen hænger sammen med, hvordan dine 
omsorgspersoner lærte dig at regulere din termostat som barn?

Har du lagt mærke til, hvilke hændelser der udløser, at termostaten bevæger 
sig enten opad, hvor du bliver mere vred, eller nedad, hvor du bliver mere trist? 
Har du tænkt over, at din termostat kan få dig til at søge ensomhed? Det kan 
også være, at du søger andre, når følelserne i dig aktiveres, enten helt af sig selv 
eller sammen med andre.

Det, vi møder i barndommen, er med til at definere os som voksne, så der-
for er den termostat, vi får installeret som spædbørn, afgørende for, hvordan 
vi reagerer, når vi møder en bestemt følelse eller har en konflikt som voksne. 
Det er interessant, fordi det viser, at vores termostat med følelser på én gang 
er noget grundlæggende, som er medfødt, men samtidig er tillært fra vores 
omgivelser.

Hvis du vil hjælpe en person, der er vred – det er 28 grader på skalaen, som 



16

vi var inde på tidligere – hvad gør du så med din termostat? Bliver du også 
vred? Det er ikke altid hensigtsmæssigt. To termostater på 28 grader kan ikke 
tænke og føle sammen.

Du vil måske mene, at man kan præstere på vrede, og jeg har også coachet 
mange sportsfolk, der var gode, når de var vrede. I en situation, hvor man er 
nødt til at handle, kan det give mening at være vred, men vreden i sig selv kan 
være destruktiv, hvis din hjælper eller partner også er 28 grader i situationen.

Hvis vedkommende kun er 12 grader – altså ked af det – er det heller ikke 
godt, at du selv er 12 grader. For hvis begge er kede af det, er det heller ikke 
hensigtsmæssigt.

Min pointe er derfor, at målet må være at komme tilbage til sit sind, sin sta-
bile temperatur på 22 grader, når ens følelser og krop er i kaos. 

Vender vi tilbage til eksemplet med de helt spæde børn, kan en mor eller 
far også regulere en skrigende babys termostat ved at sænke sin stemme og 
sin vejrtrækning. Alle sanser, der er nonverbale, har betydning, så når en baby 
ikke kan forstå det talte sprog, kan vi bruge andre dele af kroppen til at give sig-
naler. Det kan være vores ansigts hældning, vores kropssprog eller vores bevæ-
gelser. Stadig mere forskning dokumenterer, at dette aspekt er den manglende 
brik i forståelsen af termostaten, der viser, at en persons nonverbale tilgang 
positivt kan hjælpe et andet menneske.

Lad mig sige det på denne måde: I dag har jeg selv fået børn, så her må min 
termostat spejle barnets, så jeg altid er lidt mindre vred, lidt mindre ked af det, 
men også lidt mere glad og med mere sindsro end barnet.
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Nogle mennesker skifter følelser flere gange om dagen, så deres temperatur 
sjældent er på de 22 grader, mens andre sidder fast i den samme følelse, hvor 
deres termostat er låst i en boble af følelser, de ikke kan komme ud af igen. Det 
tager lang tid. Og så er der nogle, som slet ikke har udsving i termostaten. De 
er helt flade og har altid den samme følelse, altid glade, altid kede af det, altid 
tomme eller altid fjerne.

Hvis du ikke kan sætte ord på følelsen, kan du ikke håndtere følelsen, og så har 
vi alle brug for en hjælper, der kan lede os i den rigtige retning. Hvis følelser 
ikke bliver reguleret sammen med et andet menneske, vil alle mennesker sætte 
et forsvar op for ikke at mærke den følelse eller forsøge at flygte fra en bestemt 
tilstand eller følelse. Dette forsvar har måske været hensigtsmæssigt i en svær 
situation tidligere i livet, men på sigt bliver det en uhensigtsmæssig måde at 
leve sit liv på. Hvis man ikke kan mærke sine følelser, bryder man sammen til 
sidst.

Har man for eksempel været udsat for noget voldsomt som barn, kan man 
efterfølgende leve et liv med et kæmpe forsvar og smerte. Vrede, raseri og had. 
Hvad gør man så, når man ikke længere kan mærke temperaturen i sig selv? Så 
går der lige pludselig hul i forsvaret.

Når en følelse fra eksempelvis barndommen oversvømmer os, så vil vi helt 
naturligt sætte et forsvar op. Det kan hjernen. Den er i stand til at lægge noget 
væk og forskyde det. Det er en biologisk og hjælpsom reaktion at have som 
barn, men uhensigtsmæssigt som voksen. Man kan gå til mindfulness og be-
rolige sit sind, men det bliver aldrig repareret, hvis ikke man taler om det med 
et andet menneske.

 
Mentalisering – at forstå sig selv

I det første kapitel fortalte jeg om edelweiss og min søgen efter at finde blom-
sten som symbol på de følelser, der kunne regulere min mors termostat, da 
hun sad i den grønne folkevogn.

Som voksen stødte jeg en dag på den amerikanske psykolog Robert Plutchik. 




