
SÆT NAVN PÅ DINE FØLELSER OG OBSERVER DEM 

 

Det er vigtigt at lade være med at flygte fra hvad du føler.  

 

Det viser sig, at jo mere du forsøger på at undgå følelser, jo stærkere og mere insisterende bliver de.  

Og så ender de med nogle gange at føles så overvældende, at du risikerer at gøre noget farligt eller impulsivt. Det 

er et mærkeligt paradoks: Jo mere du forsøger at styre hvad du føler, jo mere ender dine følelser med at styre dig! 

 

Der er 2 ting du kan gøre for at slippe ud af dette paradoks: 

 

Metode 1: Sæt navn på det du føler 

 

 Når du sætter ord på dine følelser, så får du lettere ved at sige og konfrontere  

 hvad det er du frygter, fordi følelserne kommer til at virke mindre overvældende  

 og mere forståelige.  

 

  

 Jo mere klart og præcist du kan beskrive hvad du føler, jo mindre overvældet vil du blive. 

 

  Her er en liste med almindelige negative følelser: 

 

såret 

alene / ensom 

ikke respekteret 

udenfor 

ignoreret  

     / overset 

trist  

vred 

bange 

ængstelig 

angst 

nervøs 

utryg 

afvist 

irriteret 

jeg keder mig 

skubbet væk 

frustreret 

tom 

skuffet 

deprimeret  

     / nedtrykt 

oprørt 

flov / pinligt berørt 

skamfuld 

fjollet 

håbløs 

modløs 

generet 

træt 

udmattet 

sårbar 

drænet for energi 

fortabt 

forvirret 

usikker 

stresset 

presset 

overvældet 

glemt 

ikke påskønnet 

ikke anerkendt 

 

 

 

 

Metode 2: Se næste side! 

  



Metode 2: Sæt navn på følelsen og observer den. 

  

 Husk at hvis du ikke reagerer på følelserne, så opfører de sig alle som bølger:  

 De dukker op, stiger, topper, daler og glider tilbage ned i et roligere leje. 

 

 Det at observere dine følelser består af de følgende 6 skridt:  

 

 

1. Sæt navn på følelsen. (Se beskrivende ord på forrige side.) 

 

 

2. Beskriv (højt eller inde i hovedet):  

  - hvor intenst følelsen føles (på en skala fra 0-10) 

  - om følelsen indeholder andre følelser 

 

3. Læg mærke til de kropsfornemmelser som følelsen består af:  

 

- Hvor i kroppen kan du mærke følelsen? 

- Hvordan er kropsfornemmelserne? (fx sitren, vibreren, anspændthed, knugen, hulhed, etc.) 

- Hvor varm/kold føles fornemmelsen? 

- Hvor befinder du dig på ”bølgen”? (Dvs. stiger, topper, falder følelsen i intensitet?  
    Mål følelsens styrke på en skala 0-10, så du følger med i hvor på bølgen du befinder dig lige nu.)  

 

 

4. Beskriv evt. følelsen som en farve, form eller symbol, hvis det virker relevant. 

 

 

5. Læg mærke til om følelsen begynder at blive til en anden følelse. 

(Fx bliver vrede ofte til tristhed, og omvendt) 

 

 

6. Imens du udfører ovenstående skridt:  

 

Når der dukker tanker op, så sæt navn på dem og giv slip på dem. 

 

 Når følelses-bølgen er blevet mindre eller blevet til en anden følelse,  

 så behøver du ikke observere mere. 

 Men når der dukker en stærk følelse op på ny, så er det en god ide at følge samme fremgangsmåde 

  – dvs: Sæt navn på – Beskriv – Observer bølgen. 

 

Undertiden vil du opleve, at idet du observerer en følelse, så vil det virke som om den bare bliver større. 

Og hvis du bliver udmattet af det, så er det helt ok at stoppe. Så har du gjort nok denne gang. 

 I de tilfælde kan du derefter anvende distraktion, selvberoligelse, afslappelse eller andre  

 ubehagstolerance-redskaber, indtil følelsen er mindre overvældende. 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du har været i stand til at sætte navn på  

og observere en følelse. 

 


