
HANDL MODSAT DIN IMPULS 

 

Der er mere, du kan gøre ved handlings-impulser, end bare at modstå dem. Du kan handle stik modsat det, som 

impulsen peger dig i retning af. 

 

Når du handler modsat en impuls, har det typisk en regulerende effekt på følelsen, der udløste impulsen.  

Det ændrer ofte følelsen til noget blødere og mere positivt. 

 

Det at handle modsat indebærer, at du tager udgangspunkt i en følelse, som er den stik modsatte af  

den følelse, som du rent faktisk har i den problematiske situation. 

 

Her er et par eksempler: 

 

Følelser Handlings-impuls 

(dvs. adfærd drevet af følelsen) 

Modsat handling 

Vrede Angribe 

Kritisere 

Såre 

Råbe 

Pege 

 

Påskønne 

Undgå / distrahere sig selv 

Anvende blød stemmeføring 

Frygt / Angst Undgå 

Foroverbøjede skuldre 

Nærme dig det du frygter 

Gøre det du har undgået 

Rette ryggen 

 

Tristhed Lukke dig inde 

Undgå 

Være passiv 

Hænge med hovedet 

Være aktiv 

Involvere sig 

Sætte mål og handle på dem 

Rette ryggen 

 

Skyldfølelse / 

skam 

Straffe dig selv 

Tale om at det er din skyld 

Undgå 

Lukke dig inde 

Hvis skyldfølelsen er ubegrundet: 

    Fortsætte med at gøre det  

      som udløser skyldfølelse 

 

Hvis skyldfølelsen er velbegrundet: 

    Sig undskyld 

    Opvej det du har gjort forkert 

       med positive handlinger 

 

  

Læg mærke til, at det at handle modsat involverer både kropssprog (kropsholdning og ansigtsudtryk) og egentlige 

handlinger.  

 

Husk: Det at handle modsat går ikke ud på at benægte eller lade, som om følelsen ikke eksisterer. Det, som det 

går ud på, er at regulere følelsen. Du anerkender følelsens eksistens, men anvender modsat handling, så du 

mindsker følelsens styrke eller giver mulighed for, at en ny følelse kan dukke op. 

 

 



 

Hvordan 

 

1. Tag udga gspu kt i de  liste over ”Problematiske handlings-impulser” so  du lavede i værktøjet 
”Lad være ed at ha dle på di e følelser”. 
 

Vælg 3 handlings-impulser, hvor du virkelig godt kunne tænke dig at handle modsat. 

Skriv dem ind i skemaet nedenfor (Dvs. følelse + handlings-impuls): 

 

Følelse Følelsesdrevet adfærd 

 

Identificer følgende: 

      – Stemmeføring 

      – Ansigtsudtryk 

      – Kropsholdning 

      – Typiske ord 

      – Handlinger 

Modsat handling 

 

Identificer følgende: 

      – Stemmeføring 

      – Ansigtsudtryk 

      – Kropsholdning 

      – Typiske ord 

      – Handlinger 

   

   

   

 

2. Skriv derefter, hvordan den modsatte handling vil se ud i spalten yderst til højre. 

 

  



3. Forpligt dig 100% til at handle modsat i de situationer, der udløser disse 3 handlings-impulser.  

Dvs skriv ned på et stykke papir: 

- Hvornår præcis vil du anvende den modsatte handling?  

- Hvor længe skal du handle modsat? 

- Husk dig selv på, hvorfor det er så vigtigt, at du handler modsat – dvs. hvad er omkostningerne  

   (for dig selv og for andre) ved, at du lader følelserne styre din adfærd? 

 

4. Vær på vagt over for netop de følelser og de situationer, hvor du ønsker at lave disse ændringer i din 

adfærd. Og før så din plan ud i livet. 

 

 

 

 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du handler modsat på en af ovenstående 

måder. 

 

Når du handler modsat, sender du et signal  

til din hjerne om at den gamle følelse ikke 

længere er relevant. 

  

På den måde hjælper du hjernen med at 

skifte spor. 


