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En lille skarp e-bog

Tekst til Simplero Landing page:

Titel: Få sundere og bedre relationer: Styrk fornemmelsen af dig selv og lær at tage
ansvar for dine følelser”

Når vi ikke tager ansvar for vores egne følelser, risikerer vi ubevidst at lade andre
gøre det. Det vi ikke selv tager os af, kommer let til at “spilde” ud over andre i ord
eller handlinger, hvilket leder til konflikter og frustrationer og dermed usunde
relationer.

Læs min gratis e-bog, se videoen og lyt til refleksionen.

Har du tænkt over, hvad der sker, når man ikke er hjemme i sine følelser? Jeg møder
mange som…. og de tænker ikke over det.

Om at være dig i denne verden
Om at mærke dig selv og
Om at tage ansvar for dine følelser, dit liv og dine relationer.

Inkl. små stærke refleksionsøvelser

Mærk hvad der fylder

Accepter, anerkend og mød det

Drag omsorg for det

Denne lille gave kan få stor betydning!
Den er simpel, men effektfuld.

At mærke styrker ansvaret / når du mærker kan du tage ansvar
Når du tillader dig selv at mærke det, som er inde i dig, kan du også tage dig af det.
Det er ikke det samme som at lade dig styre af det.



Det vi mærker, når vi tør at komme i kontakt vores inderste, er følelser og
fornemmelser!
Når vi har svært ved at mærke os selv, er det ofte fordi, der er noget, vi frygter eller
noget, vi ønsker at undgå. At mærke sig selv kan være skræmmende.
Når du ikke mærker dig selv, går du på en måde væk fra dig selv. Du er ikke helt til
stede. Når det sker, er det svært at være dig selv sammen med andre mennesker.
Måske det endda også er svært at være dig selv i dit eget selskab.

Hvis du begynder at mærke, kan det være, du konfronteres med et sammensurium
af modsatrettede følelser, som du ikke kan forholde dig til. Det kan være en dyb frygt
for ikke at være værdig til andres kærlighed eller frygten for at blive forladt af de
mennesker, du elsker og gerne vil elskes af. Skamfølelser, usikkerhed, utryghed,
angst eller sorg og smerte kan også være følelser, der ligger og fylder nede på
bunden af vores væren.

Evt konkret eksempel på komplekse følelser

Uanset om du vælger at give plads til det, du er fyldt af, eller om du skubber det væk
og undgår det, fylder det i dig.

Fordelen ved at mærke dine følelser er, at du da bedre kan tage ansvar for
følelserne og dermed også ansvar for dig selv. Når du tager ansvar for dit
emotionelle selv, er der større sandsynlighed for, at du ikke styres af dine følelser på
destruktive eller ukonstruktive måder.

Kom med eksempel...

I svære stadier af livet kan vi have brug for hjælp til at komme i kontakt med det, som
fylder inde i os. Det kan være professionelt, men måske en ven, veninde eller
tilsvarende er tilstrækkeligt.

Spørgsmål til refleksion
Prøv at få en fornemmelse af hvor meget du er i kontakt med dig selv.
Mærker du dit indre?
Eller er du konstant flugt fra dig selv og dine følelser?
Har du modstand på at mærke dit indre autentisk og ærligt?

Det er jo sjældent enten eller, men ovenstående spørgsmål er poler, der kan hjælpe
dig til at finde ud af, hvordan kontakten er til dig selv.
Mærk efter!

Prøv om du kan lytte nysgerrigt til dig selv og dit indre. Hvis det er svært, kan du
blive nysgerrig på ,hvorfor det er svært.



Accept, anerkendelse og et nysgerrigt møde
Ofte møder og behandler vi andre personer (især dem vi elsker højest) på samme
måde, som vi behandler os selv!
Det kan - for nogen - være en motivation til at behandle sig selv kærligt. Især hvis vi
f. eks. har børn.

Når vi kommer i kontakt og mærker, hvad vi er fyldt af, kan det være svært at rumme
hele det spektrum af følelser, der dukker op. Især hvis ikke vi ved ,hvad vi skal stille
op med det, vi mærker.

Min erfaring fra min praksis er, at det som de fleste ønsker i terapeutiske processer
er løsninger, redskaber og handlemuligheder til at ændre det, som er svært.

Det forholder sig dog sådan, at når vi arbejder med vanskelige følelser som skam,
sorg, kærlighed osv., da er “guldet” ofte at hente i vores væren og ikke i vores gøren!
Selvfølgelig er der redskaber og ting vi kan gøre, når vi konfronteres med svære
følelser. Men dette lille oplæg handler om at styrke dig i at være
dig sammen med andre!

Hvis du nu er kommet i kontakt med mere af dit indre, afsløres du hurtig i hvordan du
er med dig selv og overfor dig selv.

Spørgsmål til refleksion
Hvis du mærker dig selv, hvordan forholder du dig da til det du mærker?
Er du hård og kritisk overfor dig selv? Eller kærlig, forstående, nysgerrig og
omsorgsfuld?
Tør du lytte til dine følelser?

Følelser kan være lidt ligesom små børn der “larmer med sine følelser”. Enten
gennem gråd, råb, snak eller larm. Jo mere vi forsøger at tie barnet til stilhed, des
mere larmer det. Når vi evner at lytte nysgerrigt og nærværende, at anerkende og
møde det som barnet er ked af, vred eller frustreret over, da bliver barnet roligt. Først
da bliver det roligt. Gennem mødet med barnet og ved at lytte opdager vi måske, at
barnet behøver trøst eller hjælp, omsorg eller kontakt.
På samme måde er det med dine følelser; de larmer indtil du lytter!
Og når du accepter at følelserne er hvad de er, lytter, anderkender og møder dig
selv, da kommer du i kontakt.

Det er herfra du kan begynde at tage ansvar for det du mærker - og dermed også
ansvar for dig selv.

Det er utrolig befriende at være sammen med mennesker, der tager ansvar for sig
selv. De har overskud til også at møde andre.



Drag omsorg! Herigennem vokser forbindelsen til dig selv - og til andre

At drage omsorg kan se ud på mange måder. Det vigtigste er egentlig ikke hvordan,
men at du tager dig af dine egne følelser - så andre ikke skal gøre det! Hvis du
negligerer dig selv, kan ubevidste længsler, krav eller behov ofte lande hos de
mennesker du er tættest på.

I familier hvor forældre ikke tager ansvar, ser vi at børnene tager ansvar - eller de
“larmer” indtil forældrene begynder at tage ansvaret.

I parforhold ses det ofte at partnere kompenserer for hinanden på usunde måder.
Det kan være en moderlig type, der konstant drager omsorg og løfter sin partner
emotionelt. Eller en faderlig karakter, der bærer ansvar for sin partner, på en måde,
der fastholder en anden i en barnlig rolle osv.

Relationer er komplekse og nuancerede. De fleste af os mærker udfordringer i
parforhold, familier og venskaber. Omfanget af konfliker kan variere, men det er altid
muligt at vokse i ansvar og modenhed.

Det kan være rart at blive taget ansvar for. Måske især hvis det har været en mangel
i din barndom; at voksne tog sig kærligt af dig. Men som voksne mennesker, må vi
lære at tage ansvar. Det er en del af livet!
Når du tager ansvar sætter du andre fri til at tage vare på sig. Og jo mere vi tager
ansvar, des sundere og “stærkere” bliver mødet imellem os.
Ar drage omsorg for det du mærker er at tage ansvar for dig selv!

I terapeutiske termer taler vi om afgrænsning. En utrolig svær praksis. Og en
afgørende mestring i den sunde og frie kærlighed mellem mennesker.

Eks. ser jeg i mit arbejde med par, at de som vokser i afgræsning erfarer mere
intimitet.

Afgrænsning er at du bliver på din egen banehalvdel. At du løfter det som er dit. At
du tager ansvar for dine egne følelser, og ikke venter på at et andet menneske løfter
det som er dit.
Når ikke vi tager ansvar for egne følelser kommer de alligevel ofte ud gennem
sidebenene, gennem irritation, vrede (passiv aggresivitet) eller offer-adfærd der
appellerer og kalder på andres omsorg. Vi bliver sværere for andre at være sammen
med.

I perioder er det overvældende svært at mærke, møde sig selv og drage omsorg for
det som er. Og vi har brug for hjælp.



Personligt er mødet med Gud den største rigdom i mit liv.
Mit eget mørke, de svære følelser i mit liv og kompleksiteten ved at være menneske
efterlader mig ofte med en følelse af magtesløshed.

Erkendelsen af min egen magtesløshed og brudthed er afgørende i mit liv. Her
møder jeg Gud!

Når jeg evner at fordybe mig i stilhed, lytte, være og mærke min iboende spiritualitet
og forbindelse til Gud, åbnes mit hjerte også overfor de nære relationer i mit liv.

Det er en slags integration.
Jeg finder hjem til Gud, hjem i mig selv, og herfra vokser det autentiske møde med
andre mennesker.

Selvom det kan være svært at mærke, svært at tage ansvar og drage omsorg for os
selv, er det altid muligt at begynde! Tiden til at stoppe op er altid tilgængelig.

Indholdet i dette lille skriv udgør en fundamental del af min terapeutiske praksis - i
mit eget liv såvel som i mine professionelle relationer.

Intentionen er at du opmuntres til at mærke hvad der fylder i dit liv for bedre at kunne
tage ansvar for dig selv, og herigennem styrkes i dine nære relationer.

Så du kan relatere mere sundt og elske frit!

Mærk dig selv og mød livet!
Lev og elsk ansvarligt!

Kærlige tanker
Helene

Kh Helene


