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KORT	  OM	  INGE	  HOLM	  

•  Organisa4onspsykologisk	  
konsulta4on	  og	  psykoterapeu4sk	  
praksis	  (siden	  2009)	  

•  Individuel	  terapi,	  parterapi,	  
execu4ve	  coaching	  

•  Supervision	  

•  Mindfulness	  og	  MBSR	  forløb	  
	  

•  Kurser	  og	  workshops	  	  

•  ForfaOer	  og	  foredragsholder	  

	  

•  Mindfulness	  instruktør	  (MBSR)	  
(2014)	  

•  Neuroaffek4v	  psykoterapi	  (1-‐årig	  
eUeruddannelse	  hos	  Susan	  Hart)	  

	  
•  Psykoterapeut	  fra	  Psykoterapeu4sk	  

Ins4tut	  (MPF)	  (2012)	  

•  Master	  i	  organisa4onspsykologi	  fra	  
RUC	  (2008)	  

	  
•  PED	  fra	  IMD	  i	  Schweiz	  

(lederuddannelse)	  	  (1999)	  

•  Cand.	  merc.	  fra	  CBS	  (1993)	  





DEN	  INDRE	  URO	  
-‐	  ARBEJDSPROCESSEN	  BAG	  MIN	  KOMMENDE	  BOG	  
	  

Det	  empiriske	  udgangspunkt	  er	  
terapeu2ske	  samtaler	  med	  klienter,	  
som	  over	  en	  længere	  periode	  har	  
deltaget	  i	  samtaleterapi	  eller	  
mindfulness-‐forløb	  med	  mig.	  
	  
Det	  teore4ske	  udgangspunkt	  er	  
4lknytningsteori,	  neuroaffek4v	  
udviklingspsykologi	  og	  mindfulness	  
psykologi.	  
	  



BOGENS	  DISPOSITION	  

1.  Livsstress	  –	  den	  kroniske	  uro	  
2.  Frygtkredsløbet	  -‐	  	  angsten	  som	  den	  centrale	  stemme	  
3.  Tilknytnings-‐	  og	  omsorgssystemet	  –	  skabt	  4l	  nærhed	  
4.  Tryg	  4lknytning	  –	  4llid	  
5.  Utryg	  4lknytning	  –	  mis4llid	  
6.  Tilknytningstraumet	  –	  ubærlig	  frygt	  i	  ensomhed	  
7.  Skam	  –	  uværdighed	  i	  selvet	  
8.  Hjernen	  og	  nervesystemet	  –	  vi	  er	  vores	  rela4oner	  
9.  Forladthedsdepressionen	  –	  eksisten4el	  isola4on	  	  
10. Mentalisering	  og	  mindfulness	  –	  det	  observerende	  selv	  
11. Grænsesætning	  –	  tydelighedens	  kraU	  
12. Psykoterapi	  –	  4llært	  tryg	  4lknytning	  
 
 



	  
	  

1.  Stress	  forstået	  som	  arousal	  
2.  Tilknytnings-‐	  og	  omsorgssystemet	  
3.  The	  Strange	  Situa4on	  
4.  De	  forskellige	  4lknytningsmønstre	  
5.  Adult	  AOachment	  Interview	  
6.  Tilknytningens	  neurobiologi	  
7.  Det	  sociale	  engageringssystem	  
8.  Res4tu4onssystemet	  
9.  Mindfulness	  og	  The	  Being	  Mode	  
10. Tillært	  Tryg	  Tilknytning	  (Earned	  Secure	  

AOachment)	  

	  
	  

TEMAER	  VI	  KOMMER	  IND	  PÅ	  I	  AFTEN	  



Et	  udtryk	  for	  vågenhed,	  modtagelighed	  over	  for	  
sanseindtryk,	  en	  form	  for	  parathed.	  
	  
OmfaOer	  en	  række	  forskellige	  
bevidstheds4lstande,	  spændende	  fra	  
bevidstløshed	  4l	  vågen	  opmærksomhed.	  
	  
Alle	  indre	  mentale	  4lstande	  som	  følelser	  og	  
tanker	  har	  et	  kropsligt	  udtryk	  i	  form	  af	  arousal.	  

Arousal	   







DARWINS	  SEKS	  KATEGORIALE	  FØLELSER	  
-‐	  VI	  BRUGER	  VORES	  AROUSAL	  TIL	  FORSKELLIGE	  TING	  

Frygt – bruges til at angive potentiel fare og til  
iværksættelse af adfærd med henblik på at overleve 
  
Vrede – bruges til mobilisering af kræfter til brug for 
beskyttelse og grænsesætning 
  
Tristhed/sorg – bruges til at adskille sig fra noget, 
man er knyttet til 
  
Glæde – bruges til at vide at man er sikker, at man 
kan slappe af og eventuelt tilnærme sig andre  
  
Overraskelse – bruges til at mobilisere alle sine 
sanser og være fokuseret og opmærksom på noget 
bestemt 
  
Væmmelse/afsky – bruges til at være på vagt, om 
noget kan være farligt 



DET	  AUTONOME	  NERVESYSTEM	  

Sympa2sk	  ak2vering	  

Parasympa2sk	  ak2vering	  

Hyperarousal	  
Oplevet	  livsfare	  (frygt)	  
Freeze/kamp/flugt	  
Impulsgennembrud	  

Hypoarousal	  
Oplevet	  livsfare	  (frygt	  
Underkastelse	  
Tonisk	  immobilitet	  
Dissociering	  

Oplevet	  sikkerhed	  
”Den	  op4male	  arousalzone”	  
Personen	  kan	  rumme	  og	  opleve	  sansninger,	  følelser	  og	  
tanker	  og	  bearbejde	  informa4on	  effek4vt	  
Eksplicit	  mentalisering	  

Arousal	  kapacitet	  
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DEN	  OPTIMALE	  AROUSAL	  
-‐	  AT	  VÆRE	  VÅGEN	  I	  BEHAG	  

Performance	  

Arousal	  

FLOW	  

Kedsomhed 
Lav motivation 
Intet engagement 
Utilfredshed/ulyst 
Ubehagstilstand 
 
 

Stress 
Frygt 
Kapring af hjerne 
Ingen refleksion 
Tab af kontrol 
Ubehagstilstand 
 
 
 

Lyst  
Opmærksomhed 
Her-og-nu 
Tilfredshed 
Behagstilstand 
 
 
 



”Hver morgen vågner jeg op med et sæt. Der kommer 
tanker med det samme – om alt det jeg skal nå. Om 
vores barn som skal vækkes, have mad og i 
vuggestue, om transporten hen til mit arbejde, om de 
bunker af opgaver, der venter på mit bord, om møder 
jeg skal til, og om jeg nu kan nå det hele. Jeg starter 
hver morgen med at glæde mig til at skulle i seng 
igen. Jeg er træt og udmattet lige fra dagens start. 
Jeg kan faktisk godt lide at træne, men her på det 
sidste, kan jeg mærke, at der kommer rigtig meget 
uro og mangel på lyst, når jeg at planlægger at gå til 
træning. Så presser jeg mig selv til at komme af sted. 
I det hele taget har jeg mange samtaler med mig selv 
om at tage mig sammen og bare få tingene gjort.” 
Hvis bare jeg kun få tingene gjort, så kunne jeg 
slappe mere af.” 



”Mit liv er som en ørkenvandring. Lige så 
snart, jeg når op over den store sandbunke, 
ligger der en ny på den anden side. Der en 
ingen forandring. Det er det samme 
trøstesløse landskab – dag ud og dag ind. 
Jeg bevæger mig rundt i en cirkel og 
kommer ingen vegne. Jeg har mistet mit mål 
af sigte. Jeg har ikke noget mål. Det føles så 
meningsløst, og jeg kan ikke kende mig selv 
længere. Jeg plejer at være fuld at drive. Jeg 
kan ikke holde mig selv ud. Jeg bryder mig 
ikke om den person, jeg er – en tvivler. En 
som ikke kan tage en beslutning og komme 
videre. Jeg er fanget i hverken at kunne 
vælge det ene eller det andet.” 
 



TILKNYTNING-‐	  OG	  OMSORG	  

Mennesket er biologisk disponeret til at 
knytte sig til andre – af evolutionære 
hensyn, for at overleve. Tilknytningen er 
selekteret frem gennem millioner af års 
evolution. 
 
Barnet udviser tilknytningsadfærd som 
aktiverer den voksnes omsorgssystem. 
 
Det dynamiske samspil udvikler og 
former barnets hjerne og nervesystem - 
og dermed barnets personlighed/
følelsesmæssige stil. 
 
Det helt grundlæggende er 
affektregulering - regulering af arousal 
og emotionelle tilstande.  
 



TILKNYNINGSSYSTEMET	  VÆKKES	  AF	  FRYGT	  
SPÆDBARNETS	  STØRSTE	  FRYGT	  ER	  AT	  BLIVE	  FORLADT	  



OMSORGSSYSTEMET	  VÆKKES	  AF	  TILKNYTNINGSADFÆRD	  



FRA	  EN	  GENERATION	  TIL	  NÆSTE	  GENERATION	  
-‐	  VI	  KAN	  KUN	  LÆRE	  DET	  VIDERE,	  SOM	  VI	  SELV	  HAR	  LÆRT	  

Tilknytningsteorien anses for den mest videnskabeligt/empirisk 
underbyggede udviklingspsykologiske teori, med størst prædikativ 
værdi – nu også valideret af hjerneforskningen og den neurobiologiske 
forskning. Utryg tilknytning forstyrrer hjernens og nervesystemets 
udvikling – og kompromitterer både tilknytnings-, omsorgs- og 
udforskningsystemet. 
 



THE	  STRANGE	  SITUATION	  



THE	  STRANGE	  SITUATION	  
OPDAGELSEN	  AF	  SPECIFIKKE	  TILKNYTNINGSMØNSTRE	  

	  
Det	  afgørende	  er	  ikke,	  hvordan	  barnet	  reagerer	  på	  adskillelsen,	  
men	  hvordan	  det	  håndterer	  genforeningen	  –	  om	  barnet	  kan	  
lade	  sig	  trøste	  af	  moren	  og	  falde	  4l	  ro.	  
	  
Mary	  Ainsworth	  opdager	  tre	  forskellige	  strategier/
4lknytningsmønstre	  fra	  barnets	  side;	  tryg,	  undvigende	  og	  
ambivalent.	  
	  
Senere	  opdager	  Mary	  Main	  et	  qerne	  4lknytningsmønster;	  
desorganiseret.	  	  
	  
	  



TRYG	  TILKNYTNING	  
THE	  STRANGE	  SITUATION	  

Barnet udforsker legetøjet.  
 
Barnet protesterer ved 
adskillelsen. 
 
Barnet stopper sin udforskning. 
 
Barnet lader sig ikke uden 
videre trøste af den fremmede. 
 
Barnet tager omgåede kontakt 
og genforeningen med mor 
nedregulerer barnets arousal 
med det samme. 
 
Barnet forstætter udforskning 
og leg. 
 



UNDVIGENDE	  TILKNYTNING	  
THE	  STRANGE	  SITUATION	  

Barnet udforsker legetøjet.  
 
Barnet protesterer ved adskillelsen. 
 
Barnet fortsætter sin udforskning 
(tvangspræget). 
 
Barnet lader sig ikke uden videre 
trøste af den fremmede. 
 
Barnet undgår kontakt med moren og 
udviser ikke tilknytningsadfærd. 
 
Barnet fortsætter udforskningen 
(tvangspræget). 



AMBIVALENT	  TILKNYTNING	  
THE	  STRANGE	  SITUATION	  

Barnet er uroligt og kan ikke 
koncentrere sig om legetøjet.  
 
Barnet protesterer ved adskillelsen. 
 
Barnet lader sig ikke uden videre 
trøste af den fremmede. 
 
Barnet klynger sig til moren ved 
genforeningen, men kan ikke lade sig 
trøste. Slår eller straffer måske 
moren.  
 
Barnet udforsker ikke og forbliver 
ængsteligt. 



DESORGANISERET	  TILKNYTNING	  
THE	  STRANGE	  SITUATION	  

Barnet kan måske, måske ikke, 
koncentrere sig om legetøjet, måske 
ikke.  
 
Barnet protesterer ved adskillelsen. 
 
Barnet lader sig ikke uden videre 
trøste af den fremmede. 
 
Barnet udviser bizar og umiddelbar 
uforklarlig adfærd ved genforeningen. 
 
Barnet udforsker ikke. 
 



SIKKER	  HAVN	  OG	  TRYG	  BASE	  

Det trygge barn kan pendulere mellem behov for 
trøst (sikker havn) og behov for udforskning (tryg 
base). 
 
Det undvigende barn underdriver eller udtrykker 
slet ikke behov for trøst. Det har en deaktiverende 
tilknytningsstil. Det regulerer i stedet sig selv på 
bedste beskub – bl.a. gennem overdreven 
udforskningsadfærd. 
 
Det ambivalente barn overdriver og skruer op for 
sine behov for trøst. Det har en hyperaktiverende 
tilknytningsstil. Det kan ikke regulere sig selv og 
stopper udforskningsadfærden af frygt for at miste 
den voksne af syne. 
 
Det desorganiserede barn har ingen 
sammenhængende strategi. Det er fanget i frygten. 



SELVSTÆNDIGHED	  OG	  RELATEREN	  
ET	  VEDVARENDE	  EKSISTENTIELT	  DILEMMA	  

Det	  er	  en	  afgørende	  udviklingsopgave	  både	  at	  mestre	  
selvstændighed	  og	  sam4dig	  kunne	  relatere	  4l	  andre.	  
	  
At	  kunne	  mestre	  en	  sund	  pendulering	  mellem	  nærhed	  
og	  distance.	  
	  
At	  kunne	  mestre	  både	  sikker	  havn	  adfærd	  (søge	  og	  
give	  trøst)	  og	  tryg	  base	  adfærd	  (vende	  blikket	  ud	  mod	  
verden	  og	  opfordre	  andre	  4l	  det	  også).	  



TRYG	  TILKNYTNING	  
	  

Et	  dynamisk	  samspil	  præget	  af:	  
Sensi4v	  responsivitet	  
Forudsigelighed	  
Nærvær	  
BeskyOelse	  og	  trøst	  
Interesse	  
Posi4vitet	  
Rummelighed	  
Ikke-‐fordømmelse	  
Fordringsløshed	  
Samhørighedsoplvelser	  
Ressonans	  og	  sensi4vitet	  i	  forhold	  4l	  
barnets	  behov	  
	  

En	  dans	  mellem	  to	  nervesystemer,	  hvor	  det	  
modne	  system	  omsluOer	  og	  tager	  sig	  af	  det	  
umodne	  i	  form	  af	  sensi4v	  op-‐	  og	  
nedregulering.	  Barnet	  kan	  bruge	  den	  voksne	  	  
4l	  regulering	  og	  har	  4llid.	  



TRYG	  BASE	  OG	  TILLID	  TIL	  SIG	  SELV	  OG	  VERDEN	  

Realistisk optimisme 
Empa4,	  sæOe	  sig	  ind	  i	  andres	  situa4on,	  
medfølelse	  
Tillidsfuldhed	  
Åbenhed	  og	  fleksibilitet	  
Klar	  kommunika4on	  om	  egne	  behov	  
Modstandsdyg4ghed	  overfor	  stress	  og	  
belastninger	  
Kan	  beskyOe	  både	  sig	  selv	  og	  andre	  fra	  
eksterne	  farer	  og	  krænkelser	  
Kan	  reparere	  brud	  i	  rela4oner,	  dvs.	  gøre	  
det	  godt	  igen	  
Kan	  rumme	  at	  andre	  er	  forskellige	  fra	  
dem	  selv	  
Robusthed	  og	  selvværd	  

Undersøgelser viser at ca. 60-70% af 
befolkningen har et trygt tilknytningsmønster. 



UNDVIGENDE	  TILKNYTNING	  
	  

Et	  dynamisk	  samspil	  præget	  af:	  
	  
Distance	  
Afvisning	  
Skæld	  ud	  og	  udskamning	  
Fordømmelse	  
Kri4k	  
Censur	  
For	  meget	  alene	  
Fjendtlighed	  
	  

Barnets	  behov/4lknytningssignaler	  mødes	  
ikke	  sensi4vt	  og	  barnet	  skruer	  ned	  eller	  
ophører	  med	  at	  vise	  sine	  behov.	  Det	  forsøger	  
i	  stedet	  af	  4lpasse	  sig	  (falsk	  selv)	  og	  at	  
regulere	  sig	  selv	  (autoregulering).	  Barnet	  kan	  
ikke	  få	  hjælp	  af	  den	  voksne	  og	  mister	  4lliden.	  



NEDLUKNING,	  KONTAKTSLØSHED	  OG	  GRANDIOSITET	  
Oplever	  sig	  følelsesmæssigt	  isoleret	  fra	  andre,	  som	  at	  leve	  i	  en	  
osteklokke	  
Minimerer	  andres	  betydningsfuldhed	  i	  eget	  liv	  	  
Sender	  signaler	  4l	  andre	  om	  ikke	  at	  have	  behov	  for	  dem	  
Har	  typisk	  ingen	  eller	  kun	  svag	  erindring	  om	  egen	  barndom,	  
eller	  et	  decideret	  idylliseret	  billede	  
Engagerer	  sig	  typisk	  i	  logisk,	  konkret	  og	  analy4sk	  tænkning	  
Kan	  have	  svært	  ved	  at	  forstå	  andre	  og	  føler	  sig	  ikke	  selv	  
forstået/anerkendt	  
Kan	  have	  svag	  kropsfornemmelse	  
Kan	  foragte	  svaghed	  eller	  det	  der	  opfaOes	  som	  svaghed	  
Kan	  blive	  ekstrem	  sårbar	  og	  angst	  i	  rela4on	  4l	  egne	  behov,	  
følelser	  og	  ønsker	  
Kan	  konkurrere	  og	  dominere	  
Tror	  på	  hårdt	  arbejde,	  og	  at	  man	  skal	  klare	  sig	  selv	  
Bliver	  nemt	  skuffet	  over	  andre,	  har	  en	  skrøbelig	  4llid	  4l	  verden	  
og	  andre	  
Indre	  (selv)kri4ske	  dialoger	  
Kan	  have	  selv4llid,	  men	  mangle	  selvværd	  	  

Undersøgelser viser at 15-25% af befolkningen 
har et utrygt afvisende tilknytningsmønster. 



AMBIVALENT	  TILKNYTNING	  
	  

Et	  dynamisk	  samspil	  præget	  af:	  
	  
Uforudsigelighed	  
Uberegnelighed	  
Lunefuldhed	  
Inkonsistens	  
Den	  voksne	  er	  optaget	  af	  egne	  indre	  
(angsryldte)	  4lstande	  
Rolleforvirring	  og	  rolleombytning	  
	  
	  
	  

Barnets	  behov/4lknytningssignaler	  mødes	  
inkonsistent	  og	  uforudsigeligt,	  og	  barnet	  
skruer	  op	  for	  sin	  4lknytningsadfærd.	  Det	  er	  
vagtsomt,	  appellerende	  og	  ”klæbende”.	  
Barnet	  får	  ikke	  konsistent	  hjælp	  af	  den	  
voksne,	  mister	  4lliden	  men	  vedbliver	  med	  at	  
forsøge.	  



HYPERAROUSAL,	  NERVØSITET	  OG	  ÆNGSTELSE	  

Usikkerhed	  og	  evig	  holden	  øje	  med	  andre	  
Angst	  og	  stress	  særlig	  i	  forbindelse	  med	  afsked,	  
separa4on	  eller	  afvisning	  
Kan	  ikke	  regulere	  eller	  berolige	  sig	  selv	  
Skep4ske	  overfor	  andres	  inten4oner,	  mis4llid	  4l	  
omverdenen	  
Stort	  behov	  for	  omsorg	  og	  nærhed	  sam4dig	  med	  
stor	  frygt	  for	  at	  miste	  samme	  
Vrede	  og	  anklage	  mod	  andre	  
Bliver	  oUe	  overvældet	  af	  egne	  
barndomserindringer,	  trauma4seret	  
Føler	  at	  de	  skal	  ”please”	  andre	  for	  at	  få	  det,	  de	  
gerne	  vil	  have	  
Giver	  først	  og	  fremmest	  for	  at	  få	  noget	  4lbage	  
Stort	  behov	  for	  bekræUelse	  og	  anderkendelse,	  
uden	  rig4g	  at	  kunne	  tage	  det	  ind	  
Typisk	  lav	  selvsikkerhed	  og	  selvværd	  

Undersøgelser viser at 5-15% af befolkningen 
har et ængsteligt tilknytningsmønster. 



DESORGANISERET	  TILKNYTNING	  
	  

Et	  dynamisk	  samspil	  præget	  af:	  
	  
Uforudsigelighed	  
Inkonsistens	  
Defekt	  omsorgssystem	  hos	  forældre	  
Skræmmende	  eller	  skræmt	  adfærd	  
Vold	  
Overgreb	  
Krænkelser	  
Hån	  
Seksuelt	  misbrug	  
Fysisk	  og	  psykisk	  mishandling	  
	  

Barnet	  er	  fanget	  mellem	  den	  biologiske	  
disposi4on	  4l	  at	  søge	  den	  voksne	  og	  sam4dig	  
er	  det	  den	  voksne,	  der	  er	  det	  mest	  farlig	  for	  
barnet.	  Barnet	  kan	  ikke	  udvikle	  
copingstrategier	  og	  desorganiserer.	  



ANGST,	  KAOS	  OG	  DESTRUKTIVITET	  
Panik	  og	  angst	  i	  forhold	  4l	  at	  indgå	  i	  rela4oner	  
med	  andre	  
Voldsomme	  og	  skiUende	  humør4lstande	  
En	  oplevelse	  af	  indre	  og	  ydre	  kaos	  
Hypersensibilitet	  
Stress,	  panik	  og	  et	  nervesystem	  i	  evigt	  
alarmberedskab	  
Overvældethed	  
Oplevelse	  af	  uvirkelighed,	  at	  være	  levende	  død	  
Svært	  ved	  at	  læse	  andre	  og	  deres	  inten4oner,	  lille	  
eller	  ingen	  empa4ske	  kompetencer	  
Svært	  ved	  at	  læse	  hvad	  der	  er	  sikkert,	  og	  hvad	  der	  
er	  farligt	  
Kan	  blive	  4ltrukket	  af	  farlige	  og	  ekstreme	  
situa4oner	  
Misbrug	  af	  forskellig	  art	  
Selvdestruk4vitet	  
  Undersøgelser viser at 15-20% af befolkningen 

har et desorganiseret tilknytningsmønster. 



KONSEKVENSER	  AF	  UTRYG	  TILKNYTNING	  GENERELT	  

 
Skadet affektreguleringskapacitet. 
 
Skadet evne til at være i kontakt. 
 
Nedsat eller ødelagt vitalitet – 
kompromitteret evne til at eksistere med 
lethed og glæde. 
 
Skadet mentaliseringsevne. 
 
Fanget ind af fortidens traumer eller 
bekymringer om fremtiden. Kan ikke være i 
nuet. Opmærksomhedsforstyrret. 
 
Megen mental energi går med aktiviteter, 
der vedligeholder og skaber mere lidelse 
og kropslige ubehagstilstande. 
 



ADULT	  ATTACHMENT	  INTERVIEW	  
VOKSEN	  TILKNYTNING	  

Interview	  på	  ca.	  1.5	  4me	  
	  
TilreOelagt	  så	  4lknytningssystemet	  bliver	  ak4veret.	  
	  
Bliver	  bl.a.	  bedt	  om	  at	  fortælle	  sin	  personlige	  
4lknytningshistorie.	  
	  
Det	  er	  ikke	  indholdet	  i	  historien,	  der	  afgør	  kodning	  i	  tryg	  
eller	  utryg,	  men	  derimod	  måden	  historien	  fortælles	  på.	  
	  
Kvalitet	  (sandhed)	  –	  man	  kan	  sige	  4ngene	  som	  de	  er,	  og	  
underbygge	  det	  man	  taler	  om	  med	  konkrete	  eksempler.	  
Kvan2tet	  –	  man	  kan	  fortælle	  ”4lpas	  meget”	  på	  en	  præcis	  
og	  udtømmende	  måde	  –	  uden	  at	  komme	  ud	  i	  endeløse	  
detaljer	  eller	  kun	  tale	  i	  enstavelsesord	  eller	  korte	  
sætninger.	  
Rela2on	  –	  man	  kan	  talesæOe	  det,	  som	  er	  relevant	  for	  
samtaleemnet.	  
Modus	  –	  man	  kan	  udtrykke	  sig	  klart	  og	  tydeligt.	  



Narra2v	   Tilknytningss2l	  
Sammenhængende	  narra4v,	  hvor	  både	  glæde	  og	  frygt	  kan	  
italesæOes	  på	  en	  konsistent	  måde.	  Sammenhæng	  ml.	  seman4sk	  
og	  episodisk	  hukommelse	  -‐	  mange	  konkrete	  eksempler.	  
Samarbejdende	  s4l	  med	  intervieweren.	  Erkender	  måske	  selv	  
nyt.	  Refleksion.	  

Tryg	  selvstændig	  

Ikke	  sammenhængende	  og	  affærdigende	  narra4v.	  Kort,	  
unuanceret,	  generelt,	  klichefyldt,	  og	  normaliserende.	  Huller	  i	  
hukommelsen.	  Kan	  ikke	  komme	  med	  konkrete	  eksempler.	  
Idealisering	  eller	  devaluering	  af	  4lknytningsfigurer.	  Ringe	  
selviagOagelse	  og	  refleksion.	  Forsøgerat	  	  undgå	  emo4onelle	  
temaer.	  Ikke	  samarbejdende	  med	  intervieweren.	  
	  

Utryg	  Afvisende	  

Ikke-‐sammenhængende,	  emo4onelt	  overvældende,	  langstrakt,	  
detaljeret	  og	  rodet	  narra4v.	  Fortælleren	  viklet	  ind	  i	  sin	  historie.	  
Genoplevelse	  her-‐og-‐nu	  af	  4dligere	  trauma4ske	  hændelser.	  
Fortaber	  sig	  i	  historien	  og	  mister	  kontakten	  med	  intervieweren.	  

Utryg	  overinvolveret	  

Sammenbrud	  i	  fortællingen,	  desorientering,	  lange	  
tavshedsperioder,	  manglende	  fokus,	  forbigående	  
opmærksomhedsudfald,	  pludselige	  ændringer	  i	  måden	  at	  tale	  
på,	  overskridelser	  af	  4dskonteksten.	  

Uforløst	  med	  hensyn	  4l	  tab	  og	  
traume	  



TILKNYTNINGENS	  NEUROBIOLOGI	  

Tilknytning	  har	  et	  neurobiologisk	  fundament.	  
	  
Hjerne	  og	  nervesystem	  udvikler	  sig	  ud	  fra,	  hvad	  der	  
4lbydes	  i	  det	  omgivende	  miljø.	  	  
	  
U4lstrækkelig	  omsorg	  og	  s4mula4on	  fører	  4l:	  	  
	  
-‐  Celledød	  (Apoptosis).	  

-‐  Underskud	  af	  neurale	  netværk	  og	  mindre	  neural	  
integra4on	  i	  hjernen	  (synap4ske	  forbindelser	  mellem	  
neuroner).	  

-‐  Underskud	  af	  biokemiske	  substanser	  som	  dopamin,	  
endogene	  opioider,	  vasopressin,	  serotonin,	  oxytocin).	  

-‐  Et	  hyperak4vt	  frygtsystem	  –	  dvs.	  et	  dysreguleret	  
autonomt	  nervesystem,	  en	  oversensi4v	  amygdala	  og	  
en	  overak4v	  HPA-‐akse	  samt	  dårligere	  mentalisering).	  









MENTALISERING	  

”Mentalisering	  er	  at	  have	  sindet	  
på	  sinde.	  Vi	  mentaliserer,	  når	  vi	  er	  
opmærksomme	  på	  mentale	  
4lstande	  i	  os	  selv	  og	  i	  andre	  –	  når	  
vi	  tænker	  over	  følelser	  fx.	  Mere	  
udførligt	  definerer	  vi	  
mentalisering	  som	  det,	  at	  vi	  ved	  
hjælp	  af	  vores	  fores4llingsevne	  
opfaOer	  og	  tolker	  adfærd	  som	  
forbundet	  med	  inten4onelle	  
mentale	  4lstande”.	  	  
(Peter	  Fonagy).	  
En refleksiv funktion, en afkodningsmekanisme, der kan fortolke i det 
mellemmenneskelige område - og som er en forudsætning for at kunne 
bearbejde og bruge sociale erfaringer. At kunne se sig selv udefra og 
mærke andre indefra. 
 
 



FØLESESMÆSSIG	  STIL	  
-‐	  EN	  NEUROAFFAKTIV	  TILGANG	  TIL	  PERSONLIGHED	  SOM	  AFSPEJLER	  NYESTE	  
NEUROLOGISKE	  OPDAGELSER	  

Ukuelighed	  –	  Hvor	  langsomt	  eller	  hur4gt	  man	  
kommer	  sig	  eUer	  modgang	  
	  
Livssyn	  –	  Hvor	  længe	  man	  er	  i	  stand	  4l	  at	  opretholde	  
en	  posi4v	  følelse	  
	  
Social	  intui2on	  -‐	  	  hvor	  god	  man	  er	  4l	  at	  opfange	  
signaler	  fra	  mennesker	  i	  omgivelserne	  
	  
Selverkendelse	  –	  hvor	  god	  man	  er	  4l	  at	  opfaOe	  
kropssansninger,	  som	  afspejler	  følelser	  
	  
Situa2onsfornemmelse	  –	  hvor	  god	  man	  er	  4l	  at	  
regulere	  sine	  følelsesmæssige	  reak4oner,	  så	  de	  tager	  
hensyn	  4l	  den	  sammenhæng,	  man	  befinder	  sig	  i	  
	  
Opmærksomhed	  –	  Hvor	  skarpt	  og	  klart	  ens	  fokus	  er	  



”Jeg er så vant til at piske mig selv og tvinge 
mig selv til at gøre en helt masse ting, som 
bare skal gøres. Pligter, krav og 
forventninger. Arbejde, arbejde og arbejde. 
Og med det, mener jeg faktisk ikke bare 
arbejde. Jeg mener det hele. Det hele er 
arbejde. Mit liv er et hækkeløb. Det er hele 
tiden nye forhindringer, der skal bekæmpes. 
Jeg kan slet ikke forstille mig at skulle stoppe 
med at presse mig selv – så vil jeg jo ikke 
komme op om morgen og ende med bare at 
sidde og ryge hash dagen lang.” 
 
 
 



”Det er en tvang for mig hele tiden at skulle præstere. Jeg 
har en indre stemme, der er fuld af principper. Den siger: 
Man skal yde før man kan nyde. Den siger: Man må bare 
smøge ærmerne op. Den siger: Man skal altid gøre sit 
bedste. Jeg sammenligner mig ustandseligt med andre, og 
jeg sætter alt op i en konkurrencesituation. Den gang jeg 
løb, stod jeg op nærmest midt op natten. Det startede med, 
at jeg bare ville gøre noget godt for mig selv – og nu er det 
blevet et mareridt. Jeg kan ikke gøre noget, og så bare nyde 
det. Det bliver til et projekt, som skal gennemføres. Koste 
hvad det vil. Jeg er uovertruffen til at tage glæde ud af 
alting. Og det er jo desværre ikke bare mig selv, det går ud 
over. Det går jo også ud over min familie og mine kolleger. 
Jeg laver alting om til tvangsmæssigheder. Jeg kan ikke 
gøre noget, uden at det skal være perfekt. Jeg er 
skånselsløs overfor mig selv – og andre. Jeg tror faktisk, at 
jeg har fået stress. Jeg sover dårligt om natten og døjer 
med at masse kropslige symptomer som ondt i maven, 
appetitløshed, anspændthed etc.” 
 



STRESS	  NARRATIVET	  
-‐	  DEN	  INDRE	  BIDSKE	  HUND	  

Indeholder	  oUe	  beretninger	  om	  ekstrem	  selvkri2k	  
og	  skam.	  Der	  er	  nærmest	  ingen	  kapacitet	  for	  
medfølelse	  med	  selv	  eller	  nogen	  form	  for	  varme	  
reOet	  mod	  sig	  selv	  –	  nogle	  gange	  gælder	  det	  også	  
rela4oner.	  
	  
Indeholder	  oUe	  beretninger	  om	  oplevelser	  af,	  at	  
både	  den	  ydre	  og	  indre	  verden	  er	  truende,	  farlig,	  
qendtlig	  og	  uforudsigelig.	  
	  
Indeholder	  beretninger	  om	  mange	  nega4ve	  
tanker	  og	  følelser	  –	  og	  om	  kropslig	  følelsesløshed	  
eller	  uro.	  
	  
Indeholder	  oUe	  beretninger	  om	  vanskeligheder	  
med	  at	  berolige	  sig	  selv	  eller	  bruge	  andre	  4l	  
beroligelse.	  Man	  har	  ikke	  kapacitet	  4l	  at	  slappe	  af	  
og	  res4tuere.	  



DET	  SOCIALE	  ENGAGERINGSSYSTEM	  
-‐	  UDFORSKNING,	  LÆRING	  OG	  VÆKST	  

Mennesker	  har	  brug	  for	  følelser	  4l	  at	  mobilisere	  energi	  (mo4va4on)	  henimod	  
livsopretholdende	  ak4viteter	  –	  som	  at	  spise,	  finde	  en	  partner,	  reproduk4on,	  
bygge	  et	  hjem	  og	  passe	  på	  sit	  territorium,	  etablere	  venskaber,	  lege	  etc..	  Alle	  
disse	  ak4viteter	  belønnes	  med	  behagsfølelser	  skabt	  af	  bl.a.	  dopamin.	  
	  
Hvis	  frygtsystemet	  er	  ak4vt	  går	  det	  sociale	  engageringssystem	  off	  line.	  
	  
Eller	  det	  interagerer	  med	  frygtsystemet	  på	  sådan	  en	  måde,	  at	  vi	  hovedsagligt	  
mo4veres	  af	  at	  undgå,	  4ng	  vi	  frygter,	  mere	  and	  at	  nærme	  os	  4ng,	  vi	  værdsæOer	  
og	  som	  giver	  os	  behag	  (undgåelses-‐	  og	  4lbagetrækningsadfærd).	  



RESTITUTIONSSYSTEMET	  
-‐	  TILFREDSHED,	  SIKKERHED	  OG	  TRYGHED	  

Nå	  mennesker	  ikke	  behøver	  at	  
have	  opmærksomheden	  reOet	  
mod	  trusler	  og	  farer,	  og	  der	  er	  
4lstrækkelige	  ressourcer,	  kan	  vi	  
slappe	  af,	  dvæle	  i	  og	  nyde	  nuet	  
samt	  res4tuere.	  
	  
Tilstanden	  er	  posi4v,	  behagelig	  og	  
rolig	  (well-‐being).	  
	  
Mindfulness.	  
	  
Følelser	  af	  fred,	  4llid,	  ro	  og	  s4lhed	  
–	  en	  4lstand	  af	  ikke-‐søgen	  /	  ikke-‐
stræben	  	  skabt	  af	  bl.a.	  oxytocin.	  



STRESS	  SOM	  AROUSAL	  MED	  ANGST	  	  
EN	  OPMÆRKSOMHEDSFORSTYRRELSE	  

I	  et	  neurovidenskabeligt	  perspek4v	  er	  stress	  en	  
kropslig	  og	  fysiologisk	  respons,	  der	  inkluderer	  
frygt/angst.	  Denne	  4lstand	  er	  blevet	  mere	  eller	  
mindre	  kronisk.	  
	  
Angsten	  reducerer	  mentaliseringsevnen	  
betragteligt,	  og	  man	  mister	  evnen	  4l	  at	  være	  
opmærksomt	  4l	  stede	  i	  nuet.	  	  
	  
Den	  indre	  mentale	  ak4vitet	  er	  i	  stedet	  præget	  af	  
grublen	  over	  for4den	  og	  bekymring	  for	  
frem4den.	  
	  
Man	  har	  mistet	  kontakten	  4l	  Væren	  og	  4l	  det	  at	  
kunne	  føle,	  mærke	  og	  sanse,	  at	  man	  er	  levende.	  



DE	  TRE	  SYSTEMER	  
-‐	  STRESS	  ER	  UDTRYK	  FOR	  UBALANCE	  

DET	  SOCIALE	  
ENGAGERINGSSYSTEM	  

FRYGTSYSTEMET	  

RESTITUTIONSSYSTEMET	  

Foksus	  på	  trusler	  
Søger	  sikkerhed	  
Ak4verer	  eller	  
hæmmer	  adfærd	  
Fight/flight,	  freeze,	  
submission	  

Mo4va4on,	  drive	  
Belønning	  
Søge-‐adfærd	  
Ak4verer	  handling	  

Sikkerhed	  
tryghed	  
Ro	  
Dvælen	  i	  nuet	  



THE	  DOING	  MODE	   THE	  BEING	  MODE	  

BesluOe	   Ikke-‐besluOe	  

Handle	   Vente	  

Reagere	  på	  energi	   Tåle	  spændingen	  

Skabe	  bevægelse	   Finde	  ro	  

Mobilisere	  kraU	   Modstå	  kræUerne	  

Etablere	  sikkerhed	   Rumme	  utrygheden	  

Vurdere	   Acceptere	  

Skabe	  og	  forandre	   Være	  med	  dét,	  der	  er	  



DET	  OBSERVERENDE	  JEG	  

 
”Det observerende jeg er den del af selvet, 
der ikke har affekt, ikke handler, ikke 
beslutter. Det er konfliktfrit og bevidner 
blot det, det oplever. Det overvejer aldrig, 
om en tanke eller handling er rigtig eller 
forkert, god eller dårlig, fornuftig eller skør. 
Det er en psykisk instans, der er intakt og 
og adskilt fra det, der foregår omkring 
den.” 
(Susan Hart) 
 
Neutral opfattelse 
Åben opmærksomhed 
Ikke-vurdering 
Koncentration 
Hvile udistraheret i nuet 



THE	  BEING	  MODE	  
Afstå	  fra	  at	  ville	  planlægge	  frem4den	  og	  
dvæle	  	  fra	  for4den	  –	  men	  i	  stedet	  være	  i	  
nuet:	  
	  
Trækker	  på	  kompetencer	  som:	  
	  
•  Tålmodighed	  
•  Frustra4ons-‐	  og	  usikkerhedstolerance	  
•  Udholde	  ambivalens	  
•  Modstå	  projek4oner	  og	  pres	  
•  Accept	  af	  en	  ikke-‐vidende	  4lstand	  
•  LyOe,	  og	  lyOe	  empa4sk	  
•  Vente	  
•  Være	  s4lle	  
•  Opmærksomhed	  med	  bredt	  fokus	  
•  Refleksion	  
•  Afstå	  fra	  handling	  
•  At	  s4lle	  sig	  4l	  rådighed	  for	  sig	  selv	  et	  

øjeblik	  



DE	  7	  MINDFULNESS	  GRUNDHOLDNINGER	  

u  Ikke-‐dømmen	  
u Åbenhed	  
u Accept 	  	  
u  Tålmodighed	  
u  Ikke-‐stræben	  
u  Tillid	  
u Given	  slip	  

”Mindfulness	  er	  evnen	  >l,	  med	  vilje	  at	  være	  opmærksomt	  >l	  stede	  
i	  nuet,	  på	  en	  ikke-‐dømmende	  måde.”	  Jon	  Kabat-‐Zinn	  



TILLÆRT	  TRYG	  TILKNYTNING	  

Et	  utrygt	  4lknytningsmønster	  kan	  overskrives	  af	  
et	  trygt,	  fordi	  både	  vores	  hjerne	  og	  nervesystem	  
er	  plas4sk	  og	  modtageligt	  for	  forandringer.	  
	  
Når	  vi	  udsæOer	  os	  selv	  for	  nye	  og	  korrigerende	  
rela4onelle	  erfaringer,	  har	  vi	  mulighed	  for	  at	  
genvinde	  troen	  på	  både	  os	  selv	  og	  andre.	  Vi	  kan	  
nyorientere	  os	  i	  verden	  om	  og	  om	  igen.	  
	  	  
Netop	  fordi	  vi	  biologisk	  og	  gene4sk	  set	  er	  så	  
adap4ve	  og	  fleksible	  som	  art,	  og	  derfor	  formes	  i	  
forhold	  4l	  det	  miljø,	  der	  omgiver	  os,	  har	  vi	  
mulighed	  for	  vedvarende	  at	  skabe	  nye	  neurale	  
kredsløb,	  der	  i	  højere	  grad	  afspiller	  det	  miljø	  og	  
de	  forhold	  vi	  er	  i	  lige	  her-‐og-‐nu,	  fremfor	  at	  
reproducere	  og	  afspille	  et	  gammelt	  mønster,	  
der	  nok	  har	  sit	  udspring	  og	  sin	  
overlevelsesværdi	  i	  en	  reel	  oplevet	  for4d,	  men	  
som	  ikke	  findes	  mere.	  


