
LAD VÆRE MED AT HANDLE PÅ DINE FØLELSER  

 

Der er en tæt sammenhæng mellem dine følelser og din adfærd. Enhver følelse udløser det man kalder en 

handlings-impuls – fx: 

 

Følelse Handlings-impuls 

Angst Undgå / trække sig 

Skam Gemme sig / forsvare sig 

Tristhed Lukke sig inde / Stoppe aktivitet 

Vrede Angribe / Kæmpe 

  

Mange smertefulde følelser følges også af en impuls til at stoppe følelsen – fx ved at bedøve den eller blokere 

for smerten. Bedøvelses-strategier som fx at tage stoffer, udføre selvskadende adfærd, madorgier, etc. er alle 

udløst af en handlings-impuls om at stoppe følelsen – uanset hvad det koster. 

 

Et problem med handlings-impulser er at de påvirker mange ting i negativ retning – bl.a.: 

 

 dit forhold til andre mennesker 

 din arbejdsevne 

 din generelle tilfredshed med livet 

Et andet problem er at de ofte føles som om de er automatiske – som om du ikke har andet valg end at gøre 

det som følelsen vil have dig til at gøre. Men det er bare ikke rigtigt, selvom om det føles sådan.  

Det er rigtigt at du ikke selv bestemmer hvad for en følelse du får, men du er rent faktisk i stand til at vælge 

hvordan du vil reagere på den. Du styrer ikke dine følelser, men det er dig der styrer din adfærd. 

 

 

 

 

Se hvordan du lader være med at handle på dine følelser på næste side! 

 

 

  



Hvordan 

Skriv en liste over de handlings-impulser som skaber problemer for dig – dvs. ting du kommer til at gøre, som 

skubber andre mennesker fra dig eller som skader din livskvalitet. Udfyld skemaet herunder: 

Følelser 

Problematiske handlings-impulser  

(Dvs. problem-adfærd udløst af disse følelser) 

 

NB! Adfærd kan også at man undgår visse ting  

eller trækker sig tilbage fra bestemte ting 

Vrede  

Tristhed  

Skam  

Skyldfølelse  

/dårlig samvittighed 
 

Frygt / Angst  

 

 

Sæt derefter ring om de former for adfærd du allermest ønsker at ændre. 

 

 Skriv derefter ud for disse handlinger hvilke mennesker/situationer der typisk udløser dem.  

 Det er de situationer som du skal være på vagt overfor.  

 

 

Når du oplever netop de situationer, så træn dig i at modstå at handle på de impulser de udløser.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du er i stand til at lade være med at handle 

på en af ovenstående problematiske impulser. 

 

Husk: Når du handler på en impuls,  

så bliver følelsen næste gang stærkere  

og den kommer til at vare endnu 

længere!   


