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At uddrage erfaringer og komme tilbage på 

arbejdsmarkedet på en modnet måde, efter at 

have været sygemeldt pga. stress, udbrændt-

hed og depression, er en kæmpe udfordring. 

Den bliver ikke mindre, hvis man er ganske 

ung, som denne klient i fortællingen er; det er 

en person i starten af 30’erne, og det er den 

alder, hvor man typisk  betragter sig selv som 

høj-performende og uovervindelig. Læg dertil 

at klienten er mand. 

Selvom ligestilling hersker og det er blevet 

mere legitimt at gå til psykolog det sidste årti, 

så er der dog hos mange mænd en forestilling 

om, at psykologiske udfordringer, dem klarer 

man selv. 

Så mange parametre var i minus for denne 

mand. Han startede i forløb hos mig med visse 

forbehold, ikke helt motiveret for, at det var 

hos en psykolog, at han skulle finde support til 

at overkomme sin stress. Men han var sam- ti-

dig så ramt, at han ikke kunne andet end over-

give sig til en eller anden form for støtte. Jeg 

forsikrede ham, at hvis jeg efter 2-3 samtaler 

ikke følte at kunne hjælpe ham, så skulle han 

selvfølgelig prøve noget andet.

Hvad han ikke var sig bevidst, men som jeg 

hyppigt konstaterer hos stressede klienter, så 

var han, udover at være intelligent, stærkt  en-

gageret i sit arbejde, samtidig med at han var 

følelsesmæssigt yderst sensitiv, fysisk i gan-

ske god form, dvs. et særdeles ressource-fyldt 

menneske. - En cocktail, der ofte give udfor-

dringer på stress-fronten.

Fortællingen er inddelt i 10 afsnit, der afspej-

ler forskellige faser, såvel i tid som i tilstand 

og udfordringer, som Anders har i de givne pe-

rioder. ’Anders” er pseudonym.

Mette Kold

INDLEDNING
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Vi mødes første gang d. 12.10.2008. Anders er 

en mand i starten af 30’erne, der sygemeldes 

med stress fra sit programmørjob i en virk-

somhed, der arbejder med softwareudvikling. 

Han er uddannet elektronikingeniør.

Anders er højintelligent, brænder for arkitek-

turen bag udvikling af software. Er med andre 

ord passioneret omkring sit fagområde - en 

nørd ville mange måske kalde ham.

Han starter hos mig på basis af en telefonop-

ringning fra kæresten, som han bor sammen 

med. Hun siger: Han er gået helt ned. Han lig-

ger på sofaen og kan ingenting. Jeg ved ikke, 

hvad jeg skal gøre for at hjælpe ham!

Hun kører ham ind til mig, læsser ham af med 

en vis grad af lettelse, fordi der nu er én af dele 

ansvaret med. Han er virkelig opgivende, og 

derudover udstråler han en vis grad af ufrivil-

lighed. Anders sætter sig med ryggen til døren 

og sætter sig tydeligvis sådan, at afskærm-

ningen er i orden. Uden at drage forhastede 

slutninger konstaterer jeg, at hans ”maskuline 

drive” er i dvale; han har vendt verden ryggen 

lige nu. Da han har fået sat sig helt ind i hjørnet, 

drager han et lettelsens suk, lader sig synke 

dybt ned i stolen og venter på mit initiativ. Han 

er opgivende i hele sit udtryk – med en snert 

af ”hvad laver jeg dog her?” over sig. Samtidig 

er hans tilstand så uudholdelig, at han er en 

vis grad af åben og nysgerrig over for mig. Han 

holder meget øje med mig og min adfærd.

Hvem er Anders? 
Når man starter et terapiforløb handler det om 

at være disciplineret. Utålmodigt ønsker såvel 

klient som terapeut det hele udfoldet med det 

samme. Men ”first thing first”, én ting ad gan-

gen. Det vigtigste den første gang er at finde 

ud af: ”Hvad er det for et menneske, jeg sidder 

over for?” Jeg sidder og tegner mig et dyna-

misk billede af personen: Udadvendt eller ind-

advendt? Sensitiv eller hårdfør? Intellektuelt 

ord-menneske eller visuelt kreativ? Detaljesø-

gende eller mere overblikssøgende? Maskulin 

eller feminin? – er nogle af de parametre, jeg 

har i baghovedet under første samtale.

Jeg bruger ingen tests, om end jeg ind imellem 

lader mig inspirere af parametre fra forskel-

lige tests - men føler mig frem og bruger mere 

min fornemmelse for helheden af mennesket 

og forsøger at afstemme mine ideer omkring 

interventionen i forhold til personens interes-

ser og styrker. 

Anders er tydeligvis et temmelig indadvendt 

menneske, med et meget rigt indre liv. På over-

fladen meget matematisk orienteret, men hans 

interesse for arkitekturen bag programmering 

afslørede et yderst kreativt og visuelt stærkt 

menneske, som kan forklare sig meget præ-

cist med metaforer for datalogiens verden, der 

på dynamisk vis kan få mig til at følge ham. Da 

vi først kommer i gang, er han meget detalje-

søgende omkring at registrere og næst forstå 

sit eget følelsesliv. Men det er også vigtigt for 

ham at kunne lave en meta-analyse af sig selv, 

dvs. kunne kigge på sig selv fra et helikopter-

perspektiv. Netop denne evne er prædiktor for, 

at forandringer er nemmere at initiere; når man 

kan se sig selv udefra, bliver det nemmere at se, 

at der findes andre muligheder. 

Som den omhyggelige læser allerede nu vil 

kunne konstatere, så var mange af mine en-

ten-eller spørgsmål blevet til et både-og. An-

ders er under mødet tilsyneladende grå og 

udslukt, altså stagneret, som udbrændte men-

nesker ofte er. Men spørger jeg til det indre liv, 

så får jeg temmelig præcise svar - samtidig 

med at han er sansemæssigt meget årvågen. 

Reagerer på lyde omkring os, konstaterer at 

haspen på ét af vinduerne bør være lukket af 

sikkerhedsmæssige hensyn, kommenterer 

min computer, telefon etc., der står og ligger 

næsten skjult nogle meter væk.  

Så ét var jeg sikker på efter første møde: Her 

var et såkaldt ”highly sensitive” menneske, der 

ikke selv anede, at hans måde at være tilstede 

på i livet var så meget mere ”alert” end de fle-

ste andre menneskers. Han så, hørte, mærke-

de, følte mere end de fleste. Samtidig med at 

han var hurtigt-tænkende og registrerede sine 

omgivelser og deres respons på ham. Dette 

samtidig med at han var temmelig indadvendt 

personlighedsmæssigt. 

Jeg spørger, hvordan han tager højde for det i 

dagligdagen? Han fortæller, at det sidste styk-

ke tid på jobbet har han bygget sig nærmest en 

slags fæstning. Sat skillevægge op, så ryggen 

er dækket, arbejder med MP3 på ørerne. Men 

han er sig ikke som sådan bevidst, at han be-

høver flere ”værn” end de fleste. 

Hvordan er hans tilstand?
Da jeg spørger til Anders’ egen forestilling om, 

hvorfor han tror, at han er blevet udbrændt, 

står det mig hurtigt klart, at han i den ind-

til nu 1-årige ansættelse, han har haft i den 

nuværende virksomhed, hurtigt er begyndt 

at mistrives. Jeg får en hypotese om, at ud-

brændtheden er et sundt forsvar mod en ar-

bejdssituation, der ikke er tilfredsstillende. 

Så på den ene side skulle vi selvfølgelig finde 

veje til at han kunne finde sine ressourcer 

igen. Men kun i et tempo, så han ikke straks 

skulle tilbage på et job, der langtfra tilfreds-

stillede ham fagligt og værdimæssigt, var min 

vurdering. 

FØRSTE SAMTALE
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Indtil vi mødtes havde Anders bare kaldt sig 

”stresset” og havde en intention om at ville 

møde tilbage på job hurtigst muligt, fordi han 

samtidig med at føle sig helt energiforladt, fik 

anfald af rastløshed og trængte til at ”bruge 

sig”.

En faglig sidebemærkning
Nogle gange diskuteres det i psykologkredse, 

om forskellige klienter er ”alexityme”, dvs. 

om de mangler ord for følelser. For mig er det 

mere interessant at finde vejen til det enkelte 

menneskes metaforik for sine følelser. At pa-

rallelforskyde kernekompetencer fra perso-

nens dagligdag til det at beskæftige sig med 

sit følelsesliv – som man måske gør for første 

gang i livet – er helt essentielt, så klienten ikke 

føler sig fuldstændig på bar bund kompetence-

mæssigt. De fleste kontakter en terapeut med 

formålet at få ryddet op i et indre tanke- og fø-

lelseskaos. Jo mere vi kan trække på allerede 

eksisterende kompetencer, jo bedre.

Sportsnørden kan finde alle begreber for følel-

ser inden for sportsverdenen og med billeder 

fra højdepunktssituationer i forskellige sports-

grene. Talnørden kan finde sine metaforer in-

den for excel regnearkets struktur. Advokaten 

henter måske begreberne fra købeloven eller 

aftaleloven. Mekanikeren bruger en bilmotor 

som metafor for, hvordan han navigerer rundt 

i sig selv.

Jeg har dyb respekt for, at man finder begre-

berne, metaforerne og klangbunden for sine 

følelser inden for sit fag-område og sin daglig-

dagskontekst. Jeg forsøger at bygge bro mel-

lem min egen sprogbrug og klientens – ikke 

ved at adoptere klientens sprogbrug, men ved 

at sætte synonym-tegn mellem klientens be-

greber og mine. På den måde klargøres følel-

ser, tanker og strukturer væsentligt mere, end 

hvis jeg på kunstig vis forsøger at tale samme 

sprog som klienten. Anders var konsekvent 

i sit sprogbrug på en måde, der nogle gange 

fik mig til at le højt. Under første møde brugte 

han f.eks. formuleringen om en kollega, som 

han pænt pakket ind syntes var både doven og 

udygtig: ”Jeg er ikke kompatibel med X-per-

son.” To computere er kompatible, hvis de kan 

køre samme programmer. Her var en person, 

som ikke havde samme værdier som Anders, 

og ikke havde tilstrækkelige kompetencer.   

Ordet kompatibel var præcist og dækkende.

På et senere tidspunkt, hvor han systematisk 

arbejdede med at ændre kaos-agtig tanke-

overload til en form for orden, kom han selv 

med metaforen ”et sømbræt”. Når han ek-

sempelvis følte sig pinefuldt tom indeni, så 

trak han ofte billedet af sømbrættet frem og 

begyndte at placere tal på det; primtal, irratio-

nelle tal etc. Brugen af sømbrættet  gjorde, at 

Anders kunne forblive i en mere observerende 

og registrerende position i forhold til sine fø-

lelser; observere, hvad der skete i tankerne, 

forskellige steder i kroppen og i åndedrættet, 

når bestemte følelser boblede op. Han opnå-

ede, at følelserne ikke væltede ham, men sna-

rere gennemlevedes og slap sit tag i ham.

 

 

KAP
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ANDeN samtale:
JOB-KRAV OG 
KOMPETENCE(MIS)MATCH 
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følte sig ofte svimmel, fik svedeture. Tænkte i 

første omgang, at det måske var for højt co-

laforbrug og skar ned på det. Fik en periode, 

hvor han var meget tørstig, fik for lavt blodtryk. 

Begyndte også at sjuske med kosten, hvilket 

han dog ikke gør i så høj grad på samtaletids-

punktet. Blodtrykket har på samtaletidspunk-

tet udviklet sig i modsat retning til at være alt 

for højt. F.eks. har han fået målt et blodtryk på 

over 200, når han forsøger at presse sig til at 

læse noget, der er vigtigt i forhold til arbejdet. 

Næste fase, og som førte til sygemelding, var, 

at han begyndte at blive  ekstremt nervøs. Han 

siger: »Jeg er blevet bange for de mærkelig-

ste ting. Jeg kan være decideret angst for at 

sidde i kantinen. Det er alt for uoverskueligt og 

støjende. Jeg bliver forskrækket over de mær-

keligst ting.«

Søvnen har ligeledes haft en skiftende udvik-

ling: Fra i starten, da han havde det dårligt, 

ikke at kunne sove, da er han nu, hvor han er 

sygemeldt, meget træt og sover meget. Det 

sidste symptom, som han trækker frem er 

hukommelsen, der er blevet hårdt ramt. Ind 

imellem kan han ikke huske selv simple ting. 

Heldigvis er koncentrationsevnen på samtale-

tidspunktet godt nok mere sårbar – men An-

ders kan stadig koncentrere sig, når der er en 

opgave, der ”sluger ham”. 

Da angsten blev uoverstigelig, valgte han at 

sygemelde sig. Da vi starter samtaleforløbet, 

har han været sygemeldt ca. 14 dage. Men han 

ønsker at komme hurtigst muligt tilbage på 

job, fordi han samtidig føler rastløshed over at 

være hjemme.

Jeg laver efter den anden samtale, hvor vi har 

talt indgående om jobbet, en analyse, som An-

ders godt kan godkende. Man kan sige, at der 

har været tre faser i forløbet:

Hvilket job varetager Anders? 
På hvilken måde paser hans kompe-
tencer og styrker til jobbet? 
Hvordan gør de ikke? 
Hvilken ledelse har Anders?

Anden samtale foregår d. 2.12.2008, ca. 1 ½ 

måned efter anamnese-tagning. De fleste or-

dentlige og ansvarlige medarbejdere vil hur-

tigst muligt tilbage på job. Nogle gange er det 

også den rigtige løsning at komme tilbage i 

små ryk á nogle timer om dagen eller nogle 

dage om ugen, indtil ressourcerne er oppe 

igen. Men for mig var det vigtigt, at vi fandt 

nøjere ud af, hvilket forhold Anders egentlig 

havde til sit job. 

 

Jeg udfordrer ham ved vort 2. møde til at stå 

ved sig og sine værdier, så jeg foreslår, at vi 

nøje skal analysere, på hvilken måde han føler 

sig utilfreds i sit job? 

Da først låget er taget af, og han ikke føler 

skyld over at tale dårligt om sit job, så sker der 

noget. Han synes, at hans kompetencer ikke 

bliver udnyttet tilstrækkeligt. 

»Jeg bliver nødt til at blive fagligt udfordret. 

Ellers er jeg ikke nyttig nok! Virksomheden vil 

få meget mere nytte af at have mig ansat, hvis 

de lader mig gå i dybden med arkitekturdelen. 

Men de vil bare have mig til at udføre det ar-

bejde, de definerer. Vi er begge parter bevidste 

om, at jeg passer ikke helt ind. Jeg bliver bare 

bedt om at ”holde reglerne”.«

Han udbryder indigneret: »Men jeg kan ikke stå 

inde for produkterne, vi leverer. Det er værdi-

mæssigt ikke ok. Vi leverer altid pga. tidspres 

et produkt, der er 70%, og som ikke er testet 

nok! Og det hele starter jo med ledelsen og 

deres kompetencer. De er uduelige! De læg-

ger op til både gruppe-egoisme og til person-

egoisme, dvs. en usund konkurrence mellem 

teams’ene. Så der sker det, at både den enkel-

te gruppe og grupperne tilsammen ikke yder 

deres bedste. De produkter, der kommer ud af 

døren, kan jeg simpelthen ikke stå inde for!« 

Ledelsesmæssigt og arbejdsorganisations-

mæssigt konstaterer han: »Der er kaotisk der-

ude. Ingen planlægning. Første chef væltede 

med stress sidste jul. Anden chef var super 

dygtig, men er flyttet delvist til en anden grup-

pe. Min tredje chef er så ham den uduelige. 

Han belønner hurtighed, der desværre også 

ofte er koblet med dovenskab og uduelighed, 

det ser han bare ikke. Jeg er måske gennem-

snitligt langsommere, men jeg er grundig og 

dygtig, det ved jeg. Og det står altså ikke i høj 

kurs.« 

Der har i løbet af året været en fyringsrunde, 

hvor Anders var helt sikker på, at han var en 

af dem, der skulle fyres, fordi:  »Jeg passer jo 

ikke ind derude.«

Jeg spørger til, hvordan stress’en har udviklet 

sig over tid. Han har været ansat i ca. 1 år. Han 

beskriver et forløb, hvor han efter den første 

periode med entusiasme for jobbet og tillid til 

at kunne bidrage med noget værdifuldt, har 

oplevet kraftige impulser fra sin krop. Når han 

cyklede af sted om morgenen til jobbet havde 

han ofte en uoverstigelig kvalme. Kvalme der 

sågar kunne blive til decideret opkast. Han 

ANDEN SAMTALE
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1. Kraftige ”nej”-signaler fra kroppen i form af 

kvalme, uro og forstyrrethed.

2. Negligering. Eller rettere: Forsøger at finde 

fysiske løsninger i sin livsstil: Drikker mindre 

cola, får sundere kost og mere motion (idet 

Anders også er blevet mere omhyggelig med 

den daglige motion). Det er godt at begynde at 

leve sundere – men det udskyder konfrontatio-

nen med det egentlig problem.

3. ”Skrig” fra kropsindet i form af angst: ”Så 

hør mig dog. Jeg kan og vil ikke dette her. Og 

du kan ikke finde lappeløsninger på det fysi-

ske niveau, når problemet ligger et andet sted, 

nemlig at jeg KAN IKKE DETTE JOB.” 

Jeg konkluderer efter samtalen:   
»Anders, du er et sensitivt og ideali-
stisk menneske, der har trodset begge 
grundkompetencer i dig. Du er fagligt 
overordentlig dygtig og ansvarlig. Men 
der hvor du er ansat nu, giver du – og 
ledelsen – dig ikke lov til at være den 
bedste version af dig selv.«

Sådanne kompetencer har selvfølgelig også en 

potentiel skygge i sig. Anders er på det indad-

vendte arbejdsplan fremragende til at løse en 

udfordrende opgave, der matcher hans kom-

petencer. Men han duer ikke til at udføre me-

ningsløst arbejde eller opgaver, der ikke mat-

cher hans kompetencer. Så siger hans krop 

simpelthen fra. Han er på det udadvendte plan 

god til at lave det store overblik, lave grafisk 

fremstilling af løsninger, så de kan forstås. 

Præsentere ideer og planer, hvis han kan få 

lov at gøre det uden afbrydelser. Han er god til 

at svare på spørgsmål, som han har forberedt. 

Han har altid klaret sig godt til både mundtlige 

og skriftlige eksamener. Men hvis han  bliver 

presset eller føler modstand, så taber han 

tråden og svarer uden hoved og hale. Det er 

nødvendigt for ham at føle, at han, kolleger og 

ledelse spiller på samme hold.

Jeg spørger retorisk, uden dog at forvente et 

svar, fordi det er alt for uoverskueligt at for-

holde sig til det for nuværende:  »Vil du kæmpe 

for at blive den højeste version af dig på denne 

arbejdsplads? Eller vil du opgive og søge nyt 

job?«

I stedet bliver hjemmeopgaven til næste sam-

tale at beskrive de ideelle arbejdsbetingel-

ser for sig, så hans kernekompetencer kan      

komme i højeste udfoldelse. 

Jeg har derudover med i baghovedet, at vi skal 

arbejde med et psykologisk tema omkring at 

”stå ved sig”. Udvide sin platform, så han ikke 

er helt så sensitiv over for eventuelle ledere 

og kolleger, der tænker anderledes end han. 

Så jeg skriver op til næste møde: Arbejd fysisk 

med grounding og åndedræt, så du psykisk 

kan stå fast.  
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Ved tredje møde har Anders forberedt sig 

grundigt med en lang liste af punkter, der ville 

skabe de helt ideelle arbejdsbetingelser for 

ham. Jeg har understreget, at han skal drøm-

me, det må gerne være urealistisk. Han trop-

per op med en brainstorm på 42 punkter, samt 

en særdeles velgennemtænkt refleksion og 

detaljeforslag på et par sider. Hans grundig-

hed vidner om en person, der altid går hele ve-

jen, uanset karakteren af sin opgave, når den 

er relevant for ham.  

 

Vi systematiserer listen under samtalen. Det 

er tydeligt, hvad der har højeste prioritet for 

Anders: 

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ, idet mere 

end 10 af punkterne handler herom. 

FAGLIG HØJ STANDARD er næsten lige så højt 

rangerende, men et sundt arbejdsmiljø er for-

udsætning herfor. Der er mange rigtig gode 

forslag til, hvordan man kan re-indrette virk-

somheden, uden at det behøver koste noget. 

Tilsammen kan vi af listen se, at Anders øn-

sker en anden type ledelse af virksomheden. 

Jeg kalder det LEDELSESÆSTETIK OG -ETIK, 

det han kredser om. Ledelse skal ikke kun 

være hardcore bundlinjefokuseret, men skal 

handle om at fremme maksimal platform for 

medarbejdernes faglige udfoldelse. Der er p.t. 

en survival of the fittest kultur, idet hans che-

fer tror, at mennesker skal presses til perfor-

mance. Mens Anders længes efter en win-win 

kultur med tillid til medarbejdernes selvfor-

valtningskompetence. 

Anders og de fleste af hans kolleger er med-

arbejdere, der typisk arbejder intenst i nogle 

perioder, og som gerne beskæftiger sig med 

de konkrete opgaver døgnet rundt. Men til 

gengæld tager pauser, når de har brug for det, 

hvor de frisker hovedet med løbeture, bordfod-

bold og andre former for leg. For måske så at 

arbejde videre det halve af natten. Anders føler 

sig i udpræget grad selvforvaltende og nær-

mest overansvarlig omkring at disponere sin 

tid, når han har en opgave – og afleverer altid 

til tiden. Men ledelsen har ikke taget højde for 

hans type af medarbejdere. Man kan f.eks. ikke 

arbejde hjemmefra i tilstrækkeligt omfang. 

Overarbejde skal afspadseres efter et helt be-

stemt og rigidt system. Der er ikke skabt ram-

mer for en legende pausekultur. Man kan til 

gengæld blive forstyrret når som helst hvor 

som helst, i weekender og ferier, så man får 

som medarbejder ikke en reel mulighed for at 

forvalte sin tid. Der er alt for mange lavprakti-

ske regler, der skal overholdes, som snarere 

sænker effektiviteten og kvaliteten, end frem-

mer den. Anders siger, at ledelsen baserer sig 

på den fordom, at folk er dovne og ikke gider 

arbejde – men at de færreste medarbejdere i 

data-miljøet er sådan. Ledelse og medarbej-

dertype matcher ikke hinanden, er hans vur-

dering. Så et vigtigt punkt omkring ledelse er, 

at der skal være RESPEKT, TILLID OG ANER-

KENDELSE fra ledelsens side.  

Min opfordring til Anders er, at han laver en 

modereret form af sin liste, som han tager en 

samtale med sin leder om, når han kort efter 

vores tredje samtale skal starte på job igen ef-

ter mere end en måned som sygemeldt.

Udover gennemgangen af, hvad der er vigtigt 

for Anders, så arbejder vi ved tredje møde med, 

hvordan man i mødet med andre, kropsligt og 

kommunikativt, kan stå mere fast. Især brug 

af åndedræt og bestemte kropsholdninger er 

relevante. Vi prøver tingene af i praksis, så han 

konkret forberedt kan gå hjem og øve videre, 

indtil en bedre ”grounding” sidder som en ny 

vane i kroppen. 

TREDJE SAMTALE
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FJERDE samtale: 
Afrunding og tilbage til 
fuldtidsarbejde  

Hvordan undgår Anders tilbagefald? 
En refleksion om balancegangen mel-
lem overinvolvering og ligegyldighed.

Fjerde samtale foregår den 9.1.2009, næsten 

en måned efter tredje samtale. Vores, i den-

ne omgang afsluttende, samtale handler om, 

hvordan det er gået med at komme tilbage på 

job. Anders’ oplevelse er splittet. F. eks. siger 

han med et humoristisk og selvironisk glimt 

i øjet, »Det er gået forbavsende godt. Jeg har 

lært at blive mere ligeglad med ledelsesfiloso-

fien. Vi kan lappe os ud af alting.« 

Underforstået at aflevering af produkter, der 

kun er halvfærdige er lappeløsninger – og at 

Anders nu indtager en mere ligegyldig hold-

ning over for den slags. Han har haft møde med 

cheferne og har leveret sine forslag til forbed-

ringer i en modereret form – men har ikke fået 

noget feedback. Han tager konkret højde for og 

accepterer sig selv for sine sårbarheder. Går 

ikke i kantine for at spise endnu, sidder med 

høretelefoner og arbejder det meste af tiden. 

Har sat skillevægge op, der fungerer hæderligt 

som afskærmning. Han siger: »Jeg skal altid i 

en situation have en defineret potentiel bagud-

gang.«  Når han har det, kan han slappe mere 

af.

Vi taler om hans varetagelse af jobbet ud fra et 

kontinuum, som mange highly sensitive sikkert 

genkender:

Overinvolvering (over-attached)    

       

 fokus (attached)  

                                  ligegyldighed (detached)

Vi reflekterer over, hvor vigtigt det er at finde 

sig en balancegang mellem overinvolvering, 

der fører til stress og udbrændthed, og ligegyl-

dighed, der fører til utilfredshed med sin egen 

udførelse af jobbet.

Men at det er meget svært for ham ikke at 

involvere sig, vidner en mail om. Han skriver 

f.eks.: »Det var et kæmpe slag for mig, at mine 

evner ikke kunne bruges...«

»Jeg tog den efterfølgende opgave, selvom jeg 

udmærket vidste, at jeg efter en uge ville være 

tæt på at springe i luften…«

»I et naivt håb om at kunne levere en højere 

kvalitet…, Jeg var i starten meget grundig…, 

Jeg kom med mange konkrete forslag til… - 

Men der var ikke meget opbakning om mine 

forslag.«

På et tidspunkt går Anders så vidt som at arbej-

de på forbedringer hjemme om aftenen, og lave 

”skod-arbejde” når han er på job. Han skriver 

til mig: »For at vise hvor slemt problemet var, 

skrev jeg nogle dele af koden om. Resultatet 

var efter min mening meget overbevisende, 

ca. 70% mindre kode, 95% mindre ram forbrug 

og 20% hurtigere afvikling af koden. Jeg fik at 

vide, at det var imponerende resultater, men vi 

havde ikke lige tid til at rette resten af koden.«

FJERDE SAMTALE
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Mailsamtale om hverdagen  
tilbage på job 

Dvs. hans mange forsøg på at hæve standar-

den af gruppens arbejde, falder til jorden. 

Hans fagligt gennemarbejdede forslag afvises 

blot generelt. 

Efter den grundige analyse af udfordringerne 

på jobbet, og hvor jeg advarer ham om, at job-

bet ikke igen bør få lov at ”æde ham op” fru-

strationsmæssigt, taler vi fagligt set om, hvad 

det er, han har været igennem psykologisk set. 

At udbrændtheden var et naturligt gensvar på 

et utilfredsstillende job - og gav ham en nød-

vendig regression. Og at tilbagekomsten på job 

er udtryk for en hurtig genvindelse af ressour-

cerne, så han kan være i progression. Men at 

de næste mange måneder formentlig vil være 

en udfordring, hvor han skal balancere at re-

grediere, dvs. give sig selv rum til at synke ind 

i sig og dvæle og hvile mere end ellers, og han 

skal være rodfæstet og tro mod sig selv, når 

han går ud i et progressivt rum og performer. 

Vi konstaterer ligeledes, at jobbet er ikke 

ét, han skal blive i langt frem i tiden. Idet alt 

progressivt han kommer med bliver afvist, 

så lurer opgivelse og ligegyldighed – og der-

med udbrændthed som kropsindets naturlige 

gensvar. Selvom finanskrisen er sat ind, og 

jobs’ene ikke hænger på træerne, er han be-

gyndt at studere markedet.
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det, og så var jeg klar til at arbejde igen.«

Mette: »Det er da en rigtig god håndterings-

strategi. At dele sin kval med andre tager 

presset ud af situationen, mens det man hol-

der igen på, bliver til et indre pres.«

Anders: »Jeg kan dog stadig mærke at jeg ikke 

kan koncentrere mig så længe af gangen som 

jeg kunne tidligere, og jeg har meget sværere 

ved at huske de mærkeligste ting.«

  

Mette: »Jamen altså, for det første så bliver 

hukommelsen jo desværre dårligere med al-

deren fra man er ca. 18, medmindre man aktivt 

gør ting, der fastholder eller forbedrer niveau-

et; det er det generelle i, at der er ting, du ikke 

kan huske.«

»Og med hensyn til hukommelsen efter en 

stressfyldt periode, der VIL den være mere hul-

let. Det, der sker i hjernen, når man er stres-

set er, at der sker nogle reaktioner, der ligner 

en mild form for hjerneblødning. Du ved jo, at 

en hjerneblødning kan lægge dele af hjernen 

decideret død. Så hvis du forfølger billedet af, 

at nogle bittesmå dele af hjernen lægges død, 

når du er presset - så er det ganske forståeligt, 

at hukommelsen ikke kommer igen lige med 

det samme. Dels skal du være nænsom med, 

hvad du byder dig selv af pres i en meget lang 

periode, dels er det en god idé at træne - såvel 

mensa-intellektuel gymnastik, som biofeed-

back, altså afspænding og fokusering.«

Anders: »Langt det største slag jeg har haft for 

nylig, var angående min uddannelse. Carsten 

og jeg har jo besluttet os for at vi skal have en 

master i software konstruktion (vi er begge 

elektronik ingeniører). Aftalen har hele tiden 

Signaler fra kroppen skal aflæses som 
et selvomsorgs-signal, som Anders 
bliver nødt til at reagere på. – Koncen-
trationsevne og hukommelse er fort-
sat en udfordring. – “Ledelse baseret 
på angst” fortsætter med at stresse 
Anders. – Irrationel brug af medarbej-
derressourcer fortsætter.

Nedenfor er der en mail-dialog mellem An-

ders og jeg. Mail-dialogen er medtaget af flere 

årsager. Dels anser jeg mailen som et fantas-

tisk redskab til at være ad hoc informeret. 

Dels er den rigtig god, hvad angår at tage ud-

gangspunkt i ”lavpraktik”. Jeg arbejder ud fra 

en ”world in a sandcorn” teori, dvs. man kan 

aflæse de store linjer af de små. Så alt hvad 

vi foretager os er et hologram af den struktur, 

som vi har indeni – der grundlæggende enten 

kan være i balance eller ude af balance. Så 

jeg læser de små tilsyneladende small-talks 

strukturelt mht. essensen af, hvad der er kli-

entens udfordringer i den givne periode. For 

det tredje er mailen super til at holde kvali-

teten af relationen ved lige. Det er tilliden og 

autenciteten terapeut og klient imellem, der er 

helt essentiel for, at man bliver kontaktet i de 

perioder, hvor der virkelig og reelt er brug for 

det – og ikke først når læsset er væltet helt.

Anders skriver 17. marts en mail, som jeg sva-

rer på efter et par dage, se svarene fra mig 

umiddelbart i forlængelse af afsnittene ét ef-

ter ét. 

Anders: »Først lidt status om mig selv; jeg har 

det ret godt. Jeg kan stadig mærke når der er 

noget der går mig på, altså når noget efter min 

mening er meget mere besværligt end det be-

høves. Min puls stiger meget, og jeg kan ikke 

fokusere på noget.«

Mette: »Denne reaktion synes jeg skal ses 

fra to vinkler: 1) Du skal stadig passe på dig 

selv, ikke presse dig selv for meget, for så står 

stress’en igen på spring. 2) Når noget påvirker 

én, så SKAL man jo også reagere. Ingen er en 

maskine. Og det at reagere - tankemæssigt, 

følelsesmæssigt, kropsligt - er jo din rettesnor 

for, at du lever i overensstemmelse med dine 

værdier. Så prøv måske at fastholde at se dine 

kropslige reaktioner som et sprogligt udtryk 

fra dig til dig. Så bliver reaktionerne pludselig 

til noget langt mere venskabeligt...«

»En helt anden ting, jeg tænker er, at man kan 

altså godt træne sine kropslige reaktioner. Jeg 

kan ikke huske, om jeg viste dig, at jeg har et 

rimelig simpelt biofeedback-apparat - der fin-

des meget af den slags på markedet. Men her 

kan man sidde og lave forskellige former for 

afspændings- og åndedrætsteknikker og lave 

en straks-aflæsning på, hvor effektiv man er til 

det. Det er virkelig god træning - hvis proble-

met skulle blive for stort for dig igen.«

Anders: »Faktisk kan jeg heller ikke huske 

hvad jeg ser, tænker eller føler, når det her 

står på, jeg er bare helt blank. Lige efter jeg 

stoppede inde ved dig, når sådan en situation 

opstod, var jeg fuldstændig blank resten af da-

gen. Nu er det langt bedre, så sent som i dag 

var jeg udsat for noget meget usmart, jeg tog 

en snak med min gode kammerat Carsten om 

5. MAILSAMTALE
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været, at vi selv lægger ud for de enkelte kur-

ser, og når vi så består, får vi pengene tilbage 

fra firmaet. Dog er der i mellemtiden kommet 

en finanskrise i vejen, og alle kurser er blevet 

indstillet. Men da nu det her var noget, vi var 

startet på inden disse regler blev indført, gik vi 

til vores chefs chef, og spurgte om det virkelig 

betød, at vi skulle springe fra vores uddannel-

ser.«

»Det mente han helt sikkert ikke, det ville jo 

være åndssvagt. Det kunne vi jo kun give ham 

ret i, så vi meldte os til de næste 2 semestre, 

og lagde de 12.000 kroner ud. 20 dage efter fik 

jeg en mail fra vores HR dame, at hun havde 

snakket med vores direktør, og vores kurser 

kunne ikke godkendes alligevel. Jeg røg et 

godt stykke over det røde felt og sendte en 

mail til min chef, hans chef og vores direktør, 

og nu måtte de godt nok se at spænde hjelmen 

og finde ud af, hvad de ville, og hvis der skulle 

være en mening med mellemledere, måtte der 

være en vis mængde ansvarsdelegering fra 

toppen, ellers kunne vi jo lige så godt fyre dem 

og spare de penge.« 

»10 minutter efter jeg havde sendt den mail, fik 

jeg en mødeindkaldelse med temaet ”Fremti-

dige samarbejdsmuligheder” med de 3 chefer 

(det her skete en mandag, mødet var om ons-

dagen). Jeg var ret sikker på, det var en fyre-

seddel, og jeg brugte de 2 dage op til mødet 

på at forberede en god tale, og tage masser 

af noter til, hvad der var galt i virksomheden. 

Det viste sig dog, at formålet med mødet var at 

snakke om firmaets muligheder for at samar-

bejde med den kunde, jeg har siddet med... «

»Det var bestemt ikke det, jeg havde forventet 

med den overskrift/ timing. Jeg sagde, at vi var 

nødt til at snakke om det, men vores direktør 

var på vej over for at besøge den kunde, og 

skulle nå et fly lige efter mødet, så der var ikke 

meget tid, og vi fik kun snakket ca. 2 minutter 

om det, jeg ville snakke om.« 

»Vi har stadig ikke fået pengene for vores kur-

ser.«

Mette: »Jeg bliver vred, når jeg hører, hvor me-

get man kaster rundt med  medarbejdere i en 

virksomhed som jeres! Det er så respektløst. 

Finanskrisen er selvfølgelig en virkelighed, der 

gør det meget svært at være leder. Men det var 

jo også sådan her tidligere i jeres virksomhed. 

Det der især er frustrerende er, at hvis der er 

noget, der er stressende, så er det uforudsige-

lighed og mangel på kontrol. I er kastebolde i 

en konstant og vedholdende storm.«

»Jeg kan godt forstå, at du søger andre græs-

gange, hvor svært det end er pt. Men bare det 

at være i gang med at søge andet job, kan være 

med til at give lidt fred og en ”passende lige-

gyldighed.” Du kan kæmpe og kæmpe nok så 

meget - og respekt for, at du gør det - men en 

ledelse, der ikke nurser de menneskelige res-

sourcer, bliver aldrig bedre.«

Anders: »Mine opgaver på arbejde har æn-

dret sig en del, også en del i forhold til hvad 

jeg snakkede med min chef om i december. 

Nu bruger jeg ca 50% af min arbejdstid på… 

(detaljer udeladt af anonymitetshensyn). Der 

er rimelig stor enighed om, hvad det er vi har 

brug for, dog mener min chef at det er vigtigt, 

at vi hurtigt får noget konkret ud af det, så vi 

kan retfærdiggøre at vi skal bruge mere tid på 

at udvikle toolet. Jeg kan godt følge pointen, 

men det beviser jo også, at der er et problem 

længere oppe i rækkerne. Jeg tror nu godt 

det kan lade sig gøre at lave noget, der kan 

demonstrere funktionaliteten, selv om vi ikke 

har implementeret alt. Det handler bare om at 

have alt arkitekturen klar hurtigt.«

»Problemet i opgaven er dog, at jeg nu har fået 

en kollega, jeg skal lave det sammen med. Han 

er en dygtigt programmør, men en elendig ud-

vikler, og ifølge hans mening skal vi bare have 

skrevet noget kode med det samme. Grunden 

til, at han er valgt som min makker er, at han 

har lavet den tidligere version af det værktøj, vi 

nu skal bygge helt om. For at gøre det hele en 

tand værre, er ledelsen så kommet i tanke om, 

at min partner (som forresten er udlånt fra vo-

res afdeling i X-by), skal tilbage til X-land fordi 

det er billigere. Det bliver noget af en udfor-

dring at skulle lave arkitekturen over så lang 

afstand, især når man ikke er helt enige om 

fremgangsmåden.« 

Mette: »Det er da godt, at du vælger at se mu-

lighederne frem for begrænsningerne, så ofte 

I skifter arbejdsopgave. Meningsfuldheden er 

til gengæld en stor udfordring; det kan være 

svært at finde mening i det arbejde, man laver, 

hvis man ved, at det kun er for en kort periode 

og måske ikke føres ud i livet alligevel!«

Anders: »Vi har så fået en ny kollega i vores 

afdeling, udlånt fra en af de andre afdelinger. 

Hun har aldrig rigtig programmeret før. Det 

er absolut ikke den bedste måde at lære at 

programmere på, så jeg har fået til opgave at 

støtte hende gennem projektet. Hun er meget 

ihærdig og vil virkelig gerne lære, dog er hun 

ikke ingeniør, så det kan godt være lidt trægt 

nogle gange, når det bliver lidt teknisk.« 

»Til trods for det, er det slet ikke noget der 

generer mig. Jeg tror forskellen er, at hun jo 

aldrig har sagt at hun ved noget om det, og hun 

spørger hver gang hun er i tvivl og prøver at 

komme videre (i modsætning til vores ledelse, 

der ikke spørger, når de ikke forstår, og aldrig 

indrømmer at der er noget, de ikke ved).« 

»Den sidste del af min tid bruger jeg på... (de-

taljer udeladt). Jeg har haft et par gode snakke 

med ham min kollega, der omtalte sig selv som 

værende verdens dovneste mand. Han har for-

talt, at han også er meget træt at sit arbejde, 

og i virkeligheden helst ville finde noget andet. 

Men det er jo ikke lige til nu for tiden.«

»Ud over alt dette, har jeg være til at par job-

samtaler. Jeg er blevet tilbudt et job, men det 

var i Y-by, det var ikke lige mit drømme job og 

lønnen var heller ikke super, så jeg takkede 

nej. Men så er der da lidt håb om at kunne 

komme videre.«

»Hold da helt op, sikke smøre det blev til, det 

havde jeg ikke lige regnet med, da jeg gik i 

gang med denne mail :)«

Mette: »Jeg er glad for, at du lod tasterne 

glide. Det er godt at få ryddet mentalt op ind 

imellem.« 

Den 25.3. skrev Anders tilbage: »Det var gode 

svar, tak for det :) Med hensyn til min hukom-

melse, den har aldrig været speciel god, som 

jeg plejer at sige, ”Jeg kan ikke huske for bare 

gode ideer” (omskrivning af den med skoven 

og træerne) :)… «

»Hvad angår mental træning; det er lige mig, 

men generelt synes jeg mensas udfordrin-

ger er for ”kort sigtede”, man har 2 minutter 

til hver opgave, enten skal man løse den eller 

også skal man give op, for så får man løst flere 

af de andre. Jeg er mere til skak, software ud-

vikling og generel nørdning. Det er fantastisk 

hjernegymnastik. Lige nu er jeg i gang med at 

lave en lille computer til min fars bryggeri, det 

er godt nok kun et lille hobbybryggeri, men nu 
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bliver alt automatiseret.«

Mette: »Hukommelse er jo mange ting... Der 

er den form for hukommelse, hvor man lirer 

navne eller tal af sig (kommer i øvrigt fra for-

skellige dele af hjernen så er i virkeligheden 

to forskellige slags). Den ser jeg som en to-

dimensionel form for hukommelse. Men der 

er også den form for hukommelse, som netop 

trænes ved skak - og sikkert også software ud-

vikling - den er mere tredimensionel. På den 

lange bane tror jeg, at man har meget mere 

glæde af den form for intelligens og hukom-

melse, så jeg forstår godt din dragning deri-

mod. - At studere er jo også træning.«

Anders: »Jeg er i øvrigt begyndt at læse igen. 

Jeg kan godt lide at udfordre mig selv, så nu 

vil jeg også have en master i xx (uddannelse 

anonymiseret). Jeg regner ikke med der bliver 

helt vildt meget ekstra arbejde i det. Man kan 

jo selv vælge, hvad projekterne i uddannelsen 

skal handle om :)«

»Det blev igen til en del generel snak, men slet 

ikke noget brok fra min side, det må også være 

lidt fremskridt :)« 

 

Mette: »Jeg tåler nu fint brok. Det er ligesom 

en del af mit fag at være med-bearbejder af 

det... Og ”brok” er lige så ofte i mine øjne rele-

vante refleksioner over noget, hvor der træn-

ger til at blive ryddet op...!«   

KAP
06

Tre samtaler med tæt interval: 
Udbrændthed, depression og 
eksistenskrise  
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Femte samtale, d. 20.8.2009, foregår 
ca. 8 måneder efter, at vi afsluttede 
det første samtaleforløb.

Anders fortæller, at han ligger bare på sofaen 

og kigger op i loftet. Han føler sig helt tom. Der 

er ikke noget, der nytter noget. Han har regi-

streret, at hans hvilepuls er omkring 45, lavere 

end nogensinde. Som om hjertet ikke gider slå. 

Modsat den sidste tid på jobbet, hvor hans så-

kaldte hvilepuls har været 80-90. Derudover 

noterer han brusen for ørerne, blodtrykket 

cykler op og ned. Kognitivt set, så kan han ikke 

huske, hvad han havde lavet kort tid efter uko-

ordineret og ukoncentreret at have udført en 

opgave. Han er p.t. slet ikke socialt engageret, 

magter det ikke. 

Han har bedt om at blive fyret, men det nægter 

ledelsen. De siger, at han selv kan sige op. Men 

økonomisk vil det indebære karantæne for An-

ders, så det har han ikke råd til. Vi aftaler, må-

ske en anelse arbejdsgiverfjendsk - men det 

er livsnødvendigt for Anders vurderer jeg - at 

han skal gå til sin læge og blive sygemeldt for 

en lidt længere periode. Jeg er præcis omkring 

behovet: ”Du har behov for en sygemelding, 

der er præcis lige så lang, som det tager tid at 

finde nyt job.” Anders kan ikke vende tilbage til 

jobbet. Dels er han klinisk set for nuværende 

igen udbrændt og nu også depressiv, men et-

hvert fremskridt i hans tilstand vil blive øde-

lagt, hvis han vender tilbage til jobbet.

Anders konstaterer at adskillige ansatte er 

utilfredse, og det har ført til, at fagforeningen 

er blevet inddraget og skal have møde med le-

delsen. Men han konstaterer, at nu er nok nok, 

så han skal videre jobmæssigt, det ved han 

med sikkerhed. 

En sådan livssituation er selvfølgelig hård. 

Forstærket af, at finanskrisen på samtaletids-

punktet er i fuld udfoldelse, mange ingeniører 

er blevet fyret i Nordjylland, så jobs’ene hæn-

ger ikke på træerne. Men ikke desto mindre, 

når man når til det punkt i en krise, hvor ”nok 

er nok”, når der ikke er ”nogen vej tilbage”, så 

har man samtidig mulighed for at træffe tyde-

ligere valg, hvor man er tro mod det, der fø-

les som den dybeste sandhed i sig – uden at 

forsøge at løse problemet det forkerte sted el-

ler lave lappeløsninger. Så mere end at se et 

”sammenbrud”, ser jeg nu, at tiden endelig er 

moden til  ægte reorientering for Anders.

Min oplevelse er, at Anders er ”eksistentielt 

truet”. Og det har ført til en egentlig depres-

sion, hvor der er blank skærm i forhold til me-

ningen med at stå op hver morgen. De store 

eksistentielle spørgsmål, der bliver stillet er: 

”Hvem er jeg? Hvorfor står jeg overhovedet op 

hver morgen til et job, hvor jeg ikke får lov at 

yde mit fagligt bedste? Eller rettere: Hvorfor 

kan jeg ikke lige så godt forblive liggende i fos-

terstilling og kigge ind i væggen? Hvad er min 

mening med at være her???” 

Så spørgsmålet ”hvorfor?” fylder meget: Han 

siger:  »Jeg har haft så travlt med at realisere 

min karriere, i overensstemmelse med såvel 

mine egne som omgivelsernes krav og forvent-

ninger. Men nu kan jeg ikke komme videre, før 

jeg kan se min indsats i en større meningsfyldt 

6. TRE SAMTALER sammenhæng. Jeg er er her ikke for at tjene 

penge kun, eller tjene penge til en diffus ejer 

på et andet kontinent; mit arbejde er udover 

rugbrød i mindst lige så høj grad selvrealise-

ring og bidragyden med noget meningsfuldt.« 

 

Sjette samtale d. 26.8.2009 ligger kun 
6 dage efter den forrige.
Jeg har lagt samtalerne tæt, fordi jeg vurde-

rer, at Anders behøver tæt støtte for nuvæ-

rende. Omdrejningspunktet er: At turde lade 

sig opsluge af mørket, måske en god rum tid 

– indtil lyset begynder at vise sig for enden af 

tunnelen…

Samtalen er todelt: På den ene side en fuld-

kommen accept af tilstanden, præcis som den 

er, på den anden side behøves at få skabt en sti 

ud af tilstanden, hvilket jeg kalder ”førstehjælp 

mod apati”.

ACCEPT; AT RUMME TILSTANDEN PRÆCIS 

SOM DEN ER. Jeg skaber helt bevidst et rum 

til at dvæle i mørket; det nye er, at Anders ikke 

står alene i mørket, vi er der sammen. Målet 

er at gøre mørket helt legitimt, beskrive det, 

rumme det, blive fri og rolig i det.

Den faglige baggrund for at gøre det, kan be-

skrives med et citat fra bogen ”Det intelligente 

hjerte” af Margit Rigtrup. Her beskrives betyd-

ningen og mulighederne, der kan åbne sig, når 

man tør forblive i mørket en rum tid:

”I mødet med afgrunden bliver man klar over, 

at man ikke kan gøre, som man plejer. Der er 

intet lys i overgangene fra det kendte til det 

ukendte. Det eneste, man kan gøre, er at blive 

absolut stille. I roen begynder man så at ane, 

at man er i en situation, hvor man ikke kan se 

eller vide, fordi det ukendte i sagens natur ikke 

kan ses eller vides, før det opstår. I denne dybe 

overgivelse vil stilheden forvandle det sorte 

truende dyb til et inderligt værensmørke… Når 

mørket fortættes yderligere, forstærkes sam-

tidig følelsen af ens egen opløsning og død. 

Derfor kræver det en eksistentiel modenhed 

at møde det indre mørke åbent uden at ”gøre” 

noget.” (Rigtrup, s. 74) 

Rigtrup forslår som forberedelse til at kunne 

håndtere mørket en decideret MØRKEMEDI-

TATION. 

Men væren i mørket sammen med klienten er 

også en art fællesmeditation. Når en terapeut 

stiller sig selv til rådighed, så vi sammen de-

ler mørket uden at forsøge at benægte det el-

ler gøre det mindre end det er, er for de fleste 

depressionsramte en befrielse. Ensomheden i 

depressionen forsvinder for en stund. Klienten 

føler sig set. Helt set. Uden at blive fordømt. Og 

uden at vedkommende skal tage sig sammen 

og hurtigst muligt finde hen i en anden tilstand.  

Og så sker det spændende ofte, enten i selve 

terapien, eller i ugen efter terapien, at klien-

ten dels begynder at have en følelse af såvel 

ro som navigationsevne i mørket, dels at der 

begynder at dukke noget ud af mørket, en vej, 

et lys, en mening, der ligesom titter frem af dy-

bere intelligenslag i én.

Det implicitte mål er, at årsagerne til (altså det 

fortidsrettede), og funktionen af depressionen 

(altså det fremtidsrettede) bliver tydelig for 

klienten. En depression har altid både årsager 

og funktion, er mit udgangspunkt. Det er ikke 

nok, at jeg kan se den sammenhæng; det er 

ikke nok, at jeg forsøger at overbevise klien-

ten om denne sammenhæng. Vedkommende 

skal mærke den sammenhæng selv. Og hvis 

klienten selv får bare en flig af egenforståelse 

for årsag og mening – så bliver retningen ud af 
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depressionen tydeligere. 

FØRSTEHJÆLP MOD APATI. Anden del af 

samtalen er mere hands-on i forhold til at få 

taget skridt ud af apatien, der er forbundet 

med depressionen. Så det er en art første-

hjælp mod apati, der skal til nu. Jeg spørger 

bl.a. til Anders’ sanseapparat. Han går stort 

set altid med hørepropper på jobbet, for så 

bliver han ikke forstyrret. Mht. smagssans, da 

kan han ikke tåle stærk mad p.t., så han spiser 

fortrinsvis ukrydret og mild mad. Lugtesansen 

synes han er dårlig, han kan ikke lugte noget 

særligt, tænker sjældent over det. Synssansen 

er intakt. Følesansen er forstyrret derved, at 

Anders fryser meget. Vi konkluderer, at han 

sansemæssigt beskytter sig selv ved at lukke 

meget af. 

Jeg opsummerer i en mail til Anders, se neden-

for, så han hver dag kan gøre noget bestemt. 

Det er ikke tilstrækkeligt at lave mundtlige af-

taler, for klienten kan i sin nuværende tilstand 

ikke huske ret meget af en samtales indhold.

Jeg beder Anders om kun at være på drømme- 

og orienteringsplan i forhold til et ny job. På 

nuværende tidspunkt er han ikke i stand til at 

varetage noget som helst job. Han har tidligere 

i vort samarbejde beskrevet sin drømmestil-

ling, så der er ingen grund til at gentage det 

konkrete arbejde. 

Umiddelbart efter samtalen skriver jeg en mail 

til Anders – og han svarer i bidder over de næ-

ste par dage. Hans svar står i umiddelbar for-

længelse af hvert punkt: 

Mette: »Det vi for nuværende samarbejder 

om er at tage skridt ud af apati / depressivitet. 

Dine fokusområder indtil næste møde er:

1. Når du sidder eller ligger og bare er tilsyne-

ladende apatisk, så skeln mellem, hvornår det 

er TOMHED, og hvornår det er STILHED. Selv-

om der ikke er knyttet en direkte og mærkbar 

følelsesmæssig tilstand dertil, så er der en 

stor forskel mellem det indirekte modus, hvor 

man - hvis man mærker godt efter kan være: 

trist, sorgfuldt, vred, selvbebrejdende e.a. 

(altså i summeringen TOM) - og man er i en 

hvilende og fredfyldt tilstand, samtidig med, at 

man i en vis grad er årvågen (altså STILLE).«

Anders: »Jeg er ret sikker på, at jeg kan skelne 

mellem tomhed og stilhed. Jeg plejer at sige, 

at jeg først har holdt ferie den dag, jeg prøver 

at kede mig i 2 minutter. Så er man virkelig 

klar til at lave noget. Når man keder sig på den 

måde, får man bagefter masser af energi og 

gode ideer. 

»Jeg har tænkt en del over min følelse af in-

genting. Jeg kan godt se og forstå grunden til 

den nu, det er det simple forsvar fra rotterne, 

du fortalte om, det nytter jo alligevel ikke at 

gøre noget. Tidligere var jeg langt mere kamp-

villig, men i de senere år har det jo ikke nyttet 

noget at kæmpe sin sag.«

Mette: »2. Anerkend det REGRESSIVE RUM 

som et rum, hvor du heler dig selv. Det tjener 

en funktion, der er en mening dermed. (Så slip 

eventuelle selvbebrejdelser eller bare generel 

undren omkring, hvorfor du er, som du er lige 

nu).«

Anders: »Jeg har flere gange i den seneste uge 

fået et sug i maven, når jeg har slappet af. Jeg 

har valgt at tro på, at det er ret godt, at det er 

den meditative følelse af, at noget lykkes. Men 

jeg synes ikke, det er fordi jeg har følt mere 

stilhed i de situationer.«

Mette: »3. ATTACHED DETACHMENT i alle si-

tuationer.«

Anders: »Jeg er helt sikkert alt for detached 

for tiden, jeg synes det virker kunstigt, når jeg 

prøver at virke attached. Jeg har nok lidt følel-

sen af, at jeg jo kun prøver at tage mig sam-

men, fordi jeg skal. Ikke så meget, fordi jeg har 

lyst.«

»Jeg hørte Betina sige til sin far forleden, at 

det er rent skuespil, når jeg virker til at være 

en flink og glad fyr. I virkeligheden er jeg bare 

ligeglad for tiden.«

»Hun har fuldstændig ret. Jeg kan jo godt hu-

ske, hvordan jeg plejer at være. Jeg kan jo godt 

påtage mig den rolle at spille mig selv. Men det 

tager ret hårdt på kræfterne, og når jeg så igen 

er alene, er jeg igen helt flad og ”tom”.«

Mette: »4. Tillid til sømbrættet som metafor 

for, at du er i gang med en bearbejdning. Så 

punkt ét: Se hvilket mønster, der lægger sig 

fra gang til gang. Punkt to: Reflekter over hvad 

det er, dit sind formidler til dig.«

Anders: »Jeg har haft en kæmpe succes med 

sømbrættet. Det hul/skab vi har i køkkenet, 

hvori køleskab og fryser skal stå, er kun lige 

nøjagtigt stort nok til at de kan være derinde. 

Derfor kan det også være et problem at få dem 

tilbage i hullet igen, hvis man har haft det ude, 

da ledningerne let kommer i vejen. Derfor 

fandt jeg på at tage nogle madpakkeelastik-

ker, binde dem sammen, binde dem på midt på 

ledningen til fryseren, og på den måde bliver 

ledningen foldet op bag ved køleskab / fryser, 

når det bliver skubbet ind. Sømbræt succes. «

Mette: »Vejen ud består af, for nuværende: 

DRØMMEFASE - hvor du tillader dig selv at 

drømme om den absolut mest ideelle arbejds-

mæssige situation. Bliv her et godt stykke tid! 

INTENTIONS-fase kommer senere, nemlig en 

analyse af: Hvad kan lade sig gøre i den ak-

tuelle kontekst? Sluttelig, om et godt stykke 

tid kommer: ACTION. Du går efter det, du har 

drømt og intenderet!«

Anders: »Jeg tænker meget over, hvilket job 

jeg gerne vil have i fremtiden, og har tænkt 

over, hvad jeg skal være sikker på, og hvordan 

jeg sikrer de ting, inden jeg skriver under på en 

ny kontrakt. F.eks. er jeg noget bekymret over, 

hvordan jeg til en fremtidig jobsamtale spotter 

dårlig ledelse. Jeg ved godt, at de tanker nok 

ikke er nogle, jeg burde tænke lige nu. Men det 

er nu alligevel noget, der optager mig meget, 

måske bekymrer mig.«

»Jeg er måske også sprunget over et par af de 

trin, du siger her. Jeg har netop sendt 2 ansøg-

ninger. Det er godt nok ikke drømmestillinger, 

men det ene af firmaerne har jeg overvejet at 

sende en ansøgning til i snart 2 år. Den anden 

dag kom min nabo over og sagde, at han kend-

te direktøren og havde anbefalet mig. Arbejds-

opgaverne lyder næsten optimale for mig. Det 

andet job er ved et lille firma, kun 12 ansatte.«

»Jeg synes begge jobs lyder rigtig spænden-

de, og bedst af alt: Ingen af virksomhederne 

mangler folk lige nu, så jeg regner ikke med at 

blive bedt om at starte i næste måned.«  

Mette: »6. SANSEAPPARAT - arbejde (fordi 

en aktivering af sanserne aktiverer nervesy-

stemet, som både direkte og indirekte bryder 

apati-tilstanden). Kinestetisk sans: Genoptag 

kolde bade.«

Anders: »Er startet, jeg skruer bare lige ned 

det sidste stykke tid, inden jeg skal ud. Så 

bliver jeg stående så længe jeg synes det er 

”sjovt”.«
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Mette: »Smagssans: Begynd at spise lidt stær-

kere mad igen.«

Anders: »Har lige høstet de første chilier i år «

  

Mette: »Lugtesansen: Leg med at ”inhalere” 

lugte, træk dem helt ned i mellemgulvet, lad 

aktiveringen i hjernen ske.«

Anders: »Jeg har ikke gjort dette meget, men 

jeg prøver at huske at registrere lugte, når jeg 

lugter noget. Jeg har været rundt og lugte til 

blomster, jord og meget mere. Det eneste jeg 

synes har gjort noget rigtig godt for mig var 

ude i Idemøbler, hvor der lugtede lidt af støv 

og nye møbler, tilsammen lugtede det lidt af 

flux, som mindede om det meget gode at få 

en ny lommeregner. Derudover synes jeg, min 

hund lugter rigtig hyggelig, især lugter den 

godt oven i hovedet; det er en hyggelig, bero-

ligende lugt.«  

Mette: »Høresans: Lyt på en registrerende 

måde (ikke fortolkende, husk det nu!), så du 

forbliver ude i otte-talssløjfen - bare 10 minut-

ter hver dag. Det er også en øvelse i attached 

detachment.«

Anders: »Det her virker slet ikke for mig, jeg 

kan ikke lade være med enten at analysere 

lyde, jeg hører, eller også slet ikke høre efter.«

»Det jeg absolut er mest bekymret for lige nu 

er, at jeg enkelte gange har hørt ting, jeg ved 

ikke er der. Ikke overhovedet at jeg vil påstå, 

at jeg hører stemmer, det er mere ligesom når 

man er lige ved at falde i søvn, og man drøm-

mer et eller andet, mens man stadig ikke er 

faldet helt i søvn. Jeg synes bare, jeg er meget 

vågen i de situationer, hvor det er sket. På den 

anden side ved jeg også meget mere om, hvad 

der er jeg har ”hørt” end hvis jeg havde hørt 

det rigtigt. F.eks. sad jeg den anden dage inde 

på kontoret. Jeg var sikker på, at jeg hørte Be-

tina stå ude i køkkenet og sige ”nej”. For det 

første var hun ikke hjemme, for det andet ville 

jeg, hvis jeg have hørt det, ikke vide om lyden 

kom fra køkkenet eller stuen, for det tredje lå 

hunden i gangen, og den ville helt sikkert have 

sagt til, hvis der havde været nogen, der havde 

sagt noget.«

En faglig sidebemærkning
Den bekymrede læser tænker måske: Får 

man også hallucinationer, når man er stres-

set? Nej. Når man bruger en del af sin vågne 

tid i en regressiv og dvælende tilstand, synker 

hjernen ned i en langsommere svingnings-

frekvens – og det er godt, fordi det afstresser 

nervesystemet. Oplevelsesmæssigt er man 

mere flydende mellem vågen ”virkelig” opfat-

telse – og så dagdrøm, næsten drømmeag-

tig tilstand, der imidlertid virker mere virke-

lig, end en drøm sædvanligvis gør, fordi man 

netop er vågen. Man kan sige det sådan, at to 

perceptuelle strukturer, der sædvanligvis er 

adskilte, overlapper hinanden. Men netop fordi 

man ikke er i en psykotisk tilstand, registrerer 

man og ved godt, at de overlapper.

Anders: »Jeg har også gjort en rigtig dum ting. 

Jeg tog på messe i Herning sammen nogle 

venner. Jeg havde overhovedet ikke tænkt på, 

at jeg ikke rigtigt kan håndtere det med mange 

mennesker, der er samlet på ét sted. Vi havde 

godt nok en rigtig hyggelig tur, og vi fik snak-

ket en masse nørdesnak i bilen på vej derned. 

Men om aftenen da jeg kom hjem, havde jeg det 

ikke ret godt. Jeg havde det meget mere som 

da jeg blev sygemeldt. I går sov jeg hele dagen 

væk, og hvis ikke det var fordi, jeg er på vej ud 

af døren til bryllup, ville jeg nok også have so-

vet i dag. Jeg har fået lovning på en plads med 

ryggen til muren, tæt ved døren i udkanten af 

festlokalet. Jeg tager nok tidligt hjem, men jeg 

er glad for at komme med alligevel.«

FØRSTEHJÆLPSKASSEN MOD APATI – i over-

blik

• Skeln mellem tomhed og stilhed.

• Anerkend det regressive rum.

• Balancegangen overinvolvering – 

   ligegyldighed.

• Tillad en lang drømmefase. Intention 

    og handling kommer senere.

• Sanseapparatarbejde: 

    - Følesans (kinæstetisk sans): Udvid spektret 

      kulde-varme. 

    - Smag: Spis mere krydret mad. 

   - Lugt: Inhaler yndlingsdufte. 

   - Hørelse: Lyt registrerende udadtil. 

   - Syn: Kig udad og bevidst på smukke ting og 

      farver.

5.9.09 responderer Mette: »Tak for det detalje-

rige skriv, som vi tager udgangspunkt i, når vi 

ses. For nu kun en overordnet kort kommentar: 

Du HAR også grund til at være bekymret for dig 

selv og tage dine symptomer alvorligt, for de 

skal behandles korrekt og med nænsomhed 

(i en regressiv periode SKAL man behandles 

nænsomt, både af sig selv og andre) - for at 

du kommer ud af dette med vækst, styrke og 

en mere sikker mening på, hvad du er skabt til 

at udrette. Tro på, at du kommer styrket ud af 

dette; det er vigtigt, for det skaber retning for, 

ikke blot at komme tilbage, men at komme et 

helt nyt og bedre sted hen.

»Vi taler i detaljen om, hvilke fremskridt, der 

er sket, og hvor ”advarselslamperne” blinker, 

når vi ses.«

»Jeg håber, at du har ’overlevet’ brylluppet’; 

kan godt forstå, at det kan opleves som en 

hurdle at skulle være ’out there’ i mange timer 

i træk.«

(Brylluppet gik hæderligt. Anders havde 2 gode 

timer – og måtte derefter gå hjem.) 

Temaerne for syvende samtale, d. 
7.9.2009 er: At begynde at længes ef-
ter at være ”sig selv” igen - Rejsen fra 
ugenkendelighed til skrøbelighed til 
sund sensitivitet - Det er godt at have 
en rejsekammerat, der kender faser-
ne og kan pege retningen ud…
Anders er i sit forløb et meget spændende 

sted, fagligt set. Han forstår at etablere et me-

ta-refleksivt blik på sig selv, hvilket i sig selv 

er et tegn på, at det går væsentlig bedre. Han 

siger f.eks.: 

»Jeg kunne godt tænke mig, at jeg 
kunne tænke mig at have et job.« 

Fra starten kunne han ikke forestille sig at 

have et job, for det havde han ikke ressourcer 

til. Nu spirer ressourcerne – men han er ikke 

klar endnu. Så vi lader det med jobbet hvile 

lidt. Han siger også på et tidspunkt i samtalen: 

»Jeg kan huske mig selv, hvordan jeg 
var.« 

Og lidt senere: 

»Jeg kunne godt tænke mig at være 
mig selv snart.« 

Det er nu tid at beskæftige sig med dét, som 

Anders ikke føler, men gerne vil have tilbage: 

Livfuldheden. Derfor bliver ugens hjemmear-

bejde GLÆDE… Men inden da et meta-reflek-

sivt afsnit, hvor der besvares kritiske spørgs-

mål, som læseren kunne tænkes at stille.
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Læseren tænker måske kritisk…  

Er han ikke noget svag?!

Det er vigtigt at understrege, at når menne-

sker rammes af angst, depression eller ud-

brændthed, så bliver de VÆK for sig selv. De 

bliver i en periode en SKYGGE af sig selv. Når 

ressourcerne svinder, så ændres tanker, fø-

lelser og krop HELT. Enten for en tid, eller for 

altid; det kommer an på, om man finder en vej 

ud.  At finde sig selv igen, og helst på et modnet 

niveau, så der er uddraget den rette erfaring 

af at blive væk for sig selv, er en meget stor 

udfordring. Måske den største udfordring et 

menneske kan få i livet. 

Jeg kan ikke understrege betydningen nok af 

at få sig en ”professionel rejseledsager”. For 

netop når man er blevet væk, så er kompas-

set også væk. Hvis man endelig er på vej til at 

genfinde det indre kompas, så vil der være en 

rum tid, hvor kompasnålen snurrer rundt og 

ikke kan finde sig en retning.

Terapeutens vigtigste opgave er at holde per-

sonen tilstrækkeligt længe i det regressive 

rum til, at ressourcerne er så store, så per-

sonen brænder for at være selvbærende igen. 

Med sikkerhed genkender sig selv og sin ret-

ning med de nye erfaringer. 

Så processen fra UGENKENDELIGHED, til 

yderste SKRØBELIGHED, til SÅRBARHED til 

en sund SENSITIVITET, er en proces, som det 

er terapeutens ansvar at lave et beskyttet rum 

omkring. Med plads til både kvantesprings 

agtige fremskridt - og lejlighedsvise tilbage-

skridt. Det er terapeutens ansvar at holde 

overblikket og fagligt formidle til klienten, 

hvor vedkommende er i processen. Og initiere 

at vedkommende stadig føler sig tryg, selvom 

der sker et tilbageskridt. Forstå årsagerne til 

tilbageskridtet – og handle adækvat på det. Det 

er, på det indre plan – i tanke, følelse og krop 

- som at lære at flyve sin egen flyvemaskine. 

Dertil behøves en flyveinstruktør, der sidder 

ved siden af, mens man øver sig. Der er rigtig 

mange delelementer, der skal formidles bag-

grundsviden til klienten omkring. Dernæst skal 

del-elementerne øves. Man erfarer, at man tør 

faktisk accelerere henover landingsbanen, til 

ens egen overraskelse letter flyet, dvs. begyn-

der ressourcerne pludselig at række igen. Man 

kommer i luften. Flyet skal holdes flyvende i 

hverken for højt eller lavt tempo. I starten en-

ten bruger man for meget brændstof, eller 

så flyver man så meget for langsomt, så flyet 

styrtdykker. Og at lande flyet er en hel historie 

for sig. Igen, ikke for hurtigt ned, have tilpas 

fart på for ikke at crashe. For til sidst at erfare, 

at NU kan man endelig selv igen. Flyvningen er 

blevet en kropslig-mental helhedsproces, hvor 

mange af de nye måder at være tilstede på, er 

blevet så automatiserede, så man har over-

skud til at nyde udsigten på flyveturen.

Er man først én gang i livet dykket helt ned, så 

7. LÆSEREN TÆNKER 
MÅSKE KRITISK...
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ved man, at det kan ske principielt for enhver. 

Jo større ressourcer man har, jo dybere kan 

faldet hænde at blive – fordi man i en lang rum 

tid har misbrugt ressourcerne til at ”snyde 

udenom” at tage fat om nældens rod. 

Så den største frygt er selvfølgelig, at det sker 

igen. Det er vigtigt at få erfaringer med, at man 

klarede flyveturen uden at crashe, før man 

slipper sin professionelle sparringspartner. 

Det er en både kropslig og mental ressource-

forvaltningskompetence, man skal have op-

øvet, så man træffer bevidste valg og træffer 

de rette forholdsregler, før tingene går galt. Så 

hvad der tidligere i livet foregik helt ubevidst, 

hvad angår ressourceforvaltning, skal man nu, 

måske for resten af livet, og i hvert fald indtil 

nye sundere vaner er grundigt implementeret, 

have et helt bevidst forhold til. Man går fra at 

være en ubevidst automatpilot i livet, til bevidst 

registrerende tilstedeværen.

Mellemrummene bliver synlige 
Den spændende kompetence, som Anders 

på det pågældende stadie har – og det er en 

meget bevidsthedsudvidende tilstand at være 

i, er, at han lægger mærke til MELLEMRUM-

MENE. Han siger i forbindelse med brylluppet: 

»Jeg begyndte at lægge mærke til, 
hvilke mennesker man lægger mindst 
mærke til.« 

Der findes en meditativ øvelse, der handler 

om sansemæssigt at vende om på forgrund 

og baggrund. Sanserne vækkes eksplosivt til 

live af øvelsen – og dermed også potentielt 

glæden. Anders gjorde af sig selv øvelsen; det 

er en kompetence, som typisk er stærkest i 

den fase, hvor man er på vej ud af en regres-

siv fase. Kompetencen glider én af hænde, når 

man er i en progressiv fase, for der er man så 

meget ”på”, at man ikke forbliver vidne til sig 

selv og sine omgivelser. 

Hvis du som læser vil eksperimentere med 

mellemrummene, så prøv f.eks. at lægge 

mærke til: Stilheden mellem tonerne i et styk-

ke musik. Det tomme rum i rummet, du sidder 

i. Den bare væg mellem al indboet og billeder-

ne. Pauserne i åndedrættet. Stilheden mellem 

ordene i samtalen. Luften mellem dig og den 

du sidder og taler med.

KAP
08

Mailsamtale om og billeder 
af glæde, trods og vrede  
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ser, der forstyrrer den.” (Tor Nørretranders).

-> Jeg er bare for pessimistisk. Jeg bor for 

enden af en blind vej, så når jeg lufter hunden, 

går vi næsten altid op for enden af vejen og ud 

på de grønne arealer. Lige når vi kommer for 

enden af vejen, kommer der først en sti ind til 

højre. 5 m længere fremme kommer der så 

en sti ind til venstre, og så er der stien, vi er 

på, der fortsætter lige ud, altså 3 mulige ruter. 

Næsten hver gang vi kommer til dette stykke 

på vores tur, bliver hunden kuldret og piber (af 

spænding og glæde), og når så jeg går en af 

vejene, kan hunden slet ikke klare det mere, 

og der kommer et lidt halvkvalt bjæf, som er 

det nærmeste en hund kan komme på at grine. 

Det er jo en fantastisk indstilling at have til tin-

gene, at uanset hvilken vej vi går, så var det 

langt bedre end det, hun forventede. «

»Jeg har prøvet at finde noget, der virkelig er 

sjovt, og så kunne jeg jo også lige få varmet op 

til weekenden, hvor der jo er Monty Python af-

ten. Jeg har fundet en pakke med små video-

klips fra en download side og har nu siddet og 

set mange af dem igennem. Der er nogle rig-

tigt sjove hjemmevideoer imellem, nej hvor er 

katte og hamstere dog dumme. «

 »Jeg har også prøvet at smile kunstigt. Jeg 

vil helst, at jeg gør det, når jeg gør noget an-

det, så jeg bliver mindet om at huske at smile. 

Så først prøvede jeg at smile hver gang jeg 

vaskede hænder. Det var dog meget langt fra 

en succes, da jeg jo altid kunne se mig selv i 

spejlet. Jeg fik bare en følelse af, at den idiot i 

spejlet stod grinende hånligt af den situation, 

jeg er havnet i. Måske lidt poetisk sagt, men 

jeg følte nok lidt at mit spejlbillede ikke rigtigt 

gad at være sammen med mig, havde vendt 

mig ryggen eller bare ikke rigtigt gav et ægte 

billede af virkeligheden.« 

»Mens jeg stod der og diskuterede med mig 

selv, fandt jeg så på at tage et billede af det 

jeg følte. Ideen til billederne er taget lidt ud fra 

nogle tidligere billeder, jeg har taget, hvor jeg 

kopierede flere billeder sammen for at vise no-

get andet end det, der var i det. (Spejlbilledet 

viser de ægte følelser).« 

»Jeg fik også en ide til et billede af den tom-

hed, jeg føler.«

»Det er godt nok ikke de mest glade billeder, 

men min fantasi rækker desværre ikke meget 

længere lige nu. « 

»Jeg kan så også se, at jeg bliver nødt til at 

prøve at tage billederne om en gang mere, 

især det øverste til venstre. Blitzen er synlig 

i spejlet, spejlbilledet og jeg holder ikke hove-

det til samme side, min trøje hænger uden for 

i hver sin side, og jeg har glemt at skifte mit ur 

over på den anden hånd, da jeg tog ”spejlbille-

det”.« 

»I stedet for at smile, når jeg vasker hænder, 

prøver jeg nu at smile, når jeg tager sko på, da 

jeg ikke kan se mig selv på det tidspunkt, og 

tænkte jeg, at det må være et godt middel mod 

sure tæer. «

»Jeg har nået at læse en lille smule i Tor Nør-

retranders’ bog nu. Jeg synes, der er nog-

le gode pointer, men den minder lidt om en 

amerikansk lærebog – alt bliver forklaret 3 

gange med lidt forskelligt ordvalg. Men en 

lille detalje, jeg virkelig synes er god, er det 

billede af minearbejderen, der er lige inden 

forordene. Fantastisk billede, den mand ser 

virkelig lykkelig ud, han har styr på sagerne og 

kan lide det, han laver.«

»Lige så vel som at glæden er når noget er 

9.9.09 uddyber jeg pr. mail Anders’ 
hjemmearbejde: GLÆDE! 

Mette: »- Læs om det, evt. Tor Nørretranders’ 

bog ”Glæde”. Eller find noget herom på nettet. 

- Skab glæde lidt kunstigt... Forcer ikke noget 

igennem som sådan. Bare åbn en sti for det. - 

For skabes det i fysiologien, så følger sindet i 

en vis grad med.«

»Fortsæt de øvrige øvelser med sansning.«

»Så tænkte jeg en ting, vi ikke fik talt om: Du 

sagde, at du gjorde en rigtig dum ting. Tja, tjo... 

Men husk på, at du ”kan huske dig selv”. Og 

du sagde ”jeg kunne godt tænke mig at være 

mig selv”. Det er jo ikke HELT dig at være så 

regressiv, som du er nu, så det er naturligt at 

forsøge at presse dig selv lidt ud i dit gamle 

jeg. Men det er en hårfin balance: Du SKAL 

presse dig selv lidt, men du skal samtidig have 

dyb RESPEKT for det, der er NU. Det giver et 

mindre handlerum, og det er nok den største 

udfordring lige nu. Og husk så, du bliver ikke 

dit gamle jeg, du bliver noget helt tredje.«

»Min væsentligste anbefaling er, at du prø-

ver på at se tiden lige nu som en GAVE på den 

måde, at det er måske den eneste gang i livet, 

du får lejlighed til at rejse så dybt ind i dig selv 

og lære dig selv at kende, som du gør nu. Når 

den regressive trang forsvinder, så gider du 

jo ikke beskæftige dig så meget med dig selv. 

Der er en mening hermed; du modnes, du bli-

ver mere bevidst om, hvem du selv er og hvor 

dine grænser går. Måske du skulle nedskrive 

essensen af, hvad denne tid lærer dig!« 

Anders: ”Glæde er den meget korte følelse, 

når noget er bedre end forventet… det betyder,  

at glæden forsvinder igen, når vi ikke længere 

er overraskede.” (Nørretranders)  

»Ud fra den sætning ser jeg to problemer i mit 

liv. For det første, som vi også har snakket me-

get om, forventer jeg altid at ting er udført så 

perfekt som de kan blive, ellers kunne man jo 

lige så godt have ladet være med at gøre det 

i første omgang. Den anden ting er nok, at 

jeg kan regne med statistik; jeg ved hvor lil-

le chancen er for at vinde i lotto, overleve et 

spring fra en flyvemaskine eller andet, så jeg 

gør kun de kedelige ting. På den måde får jeg 

altid ret (og bliver ikke overrasket, når jeg har 

ret) men glædes ikke, når tingene ikke gik så 

galt, som jeg havde forudset.«

”What I did not know at first, I learned by doing

twice.” (Billy Joel – The Entertainer)

»Normalvis finder jeg så min glæde i at lære 

noget nyt eller at lave et eller andet program, 

og se, at det gør det jeg forventede. Det store 

dilemma i det er jo så ifølge Tor Nørretran-

ders, at efterhånden som man bliver bedre, 

forsvinder ens glæde, da man bliver bedre til 

at forudsige, hvad resultatet bliver. Og når jeg 

nu altid venter, at alt er 120% i orden, er det 

eneste der kan glæde mig så, hvis noget bliver 

120% i orden hurtigere end jeg havde forventet 

det, hvilket så betyder, at jeg gør det 150% fær-

dig til den først forventede tid.« 

»”Glæden er sådan indrettet, at den ikke duk-

ker frem, hvis der er for mange negative følel-

8. MAILSAMTALE  
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bedre end forventet, er skuffelse jo så når no-

get ikke er så godt som forventet. Jeg synes 

de sidste situationer forekommer væsen-

tlig oftere end den modsatte. Jeg ved, at det 

hovedsageligt er pga. frekvensen af skuffel-

serne, mens jeg var ved X-firma, at jeg stadig 

er ramt.«

»I går (onsdag) tog jeg ned og besøgte mine 

forældre, det var rigtig hyggeligt, og en god 

chance for at kunne være regressiv og mig 

selv på samme tid. Og så havde min mor lavet 

kartofler og millionbøf til aftensmad, det var 

en god overraskelse.«

»Jeg er gået i gang med at skrive endnu en 

jobansøgning. Det er ret utroligt, sidste år da 

jeg gik ved dig, lavede jeg som en af hjemme-

opgaverne en beskrivelse af drømmejobbet. 

I den her jobannonce er der ALLE de profes-

sionelt relaterede ting, jeg skrev på den liste. 

Det er X-virksomhed der søger, så jeg har også 

en ret god tiltro til, at de ser kvalitet som en 

vigtigere ting end release datoer.« 

Billederne viderebearbejdes
Anders ønskede oprindelig af være helt an-

onymiseret, dvs. jeg måtte ikke bruge de 

billeder, han havde taget af sig selv – men 

ombestemte sig senere. Som følge af ano-

nymitetshensynene skulle jeg have billederne 

rekonstrueret og kontaktede min mangeårige 

samarbejdspartner Finn Byrum – og fik fat i 

min ligeledes flere gange benyttede model 

til billeder, Palle Moldrup. Begge er herlige 

legekammerater, der har ideer og meninger, 

når vi først kommer i gang med at skyde. Begge 

mænd er sig skyggerne og det dæmoniske i 

sig bevidst, så derfor blev vores foto-session 

ikke til ren og skær rekonstruktion af Anders’ 

billeder. Der kom endnu flere lag på. Derfor 

har du som læser fået lejlighed til både at se 

Anders’ egne billeder og Finns, Palles og mine 

rekonstruktioner og videreudviklinger af dem.
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Dette billede synes jeg er særlig spændende, 

fordi det går et skridt videre end Anders’ 

oprindelige anti-genspejlinger. Manden i fokus 

skubber den opgivende væk, så han genspejles 

to gange. Kender vi ikke alle til, at forskellige 

subpersonligheder i os taler forskellige sprog? 

At overflade og dybde ikke taler samme sprog, 

at hjerne og krop siger noget forskelligt, at 

følelse og fornuft vil hver sin vej? Ingen af os 

er kun gode eller kun dårlige men en sam-

menfletning af mange egenskaber og karak-

tertræk.

Se flere spændende billeder i fortællingen Lys 

og Skygge.

KAP
09

To afsluttende samtaler: 
Fyring, legitim pause, begyndende 
reorientering
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Niende samtale, 6.10.
Anders konstaterer, at det går generelt ganske 

godt. Det svinger.

  

Arbejdet med billederne etablerede en slags 

kvantespring i ham på en måde, så han ”kom 

hjem” igen i en modnet form.

I flæng nævner han, at han har søgt job, at han 

har været sammen med nogle venner, hvor 

han følte sig helt tilstede i ”sit gamle jeg i en 

ny form”. Han har ikke nogle deciderede indre 

tomhedsfølelses-stunder. 

Han cykler og bruger det som en måde at blive 

stille på og få tømt hovedet på den gode måde. 

Sansemæssigt føler han sig væsentlig mere 

levende og tilstede nu. Han ser mange detal-

jer, er visuelt ekstrovert. Han føler sig stadig 

lydsensitiv; vælger ikke bare pr. automatik at 

isolere sig, men vælger bevidst til og fra. Han 

har lavet chiliolie med 200 chilier. Hot stuff! 

Han tager regelmæssigt kolde bade – og har 

fået mere varme i kroppen.

Hans største arbejdspunkt er nu at blive bedre 

til socialt store rum. 

Vi konstaterer, at Anders nu er så selv-navige-

rende, at vi slår en streg i sandet for vort sam-

arbejde for nu.

Ottende samtale, 18.9.2009. 

Dagens store nyhed er, at Anders er blevet fy-

ret med tilbagevirkende kraft fra 1.8. og med 

4 måneders varsel. En passende periode til at 

komme ovenpå og finde sig et nyt job. Så de 

økonomiske bekymringer er dermed elimine-

ret.

Anders demonstrerer derudover både humor 

og åbenhed, altså igen det metarefleksive blik 

i forhold til sin tilstand. Hans fætter har f.eks. 

været på besøg og spørger med et glimt i øjet 

”Er du dig selv i dag?”

Hele vores samtale går på de billeder, Anders 

har taget. Først en snak om struktur og tek-

nik, hvordan han eksperimenterede med fo-

toteknikker og photoshop-bearbejdning. Og 

hvordan han arbejdede med flere spejle, men 

ikke vidste hvordan at få dem med. Næst kon-

centrerer vi os om at reflektere nærmere over 

de følelser, der vises tydeligt og mere subtilt i 

billederne.

Vi har en intens samtale og samværen, hvor 

følelserne ligesom bare dirrer i rummet; hver 

følelse tages op og får sit rum, mere som en 

energi, der synliggøres og aflades, frem for en 

egentlig og præcis italesættelse. Så det er ikke 

muligt at gengive samtalen andet end at kon-

statere, at den er en forbliven i og forstørrelse 

af de tre billeder, som vises ovenfor.

Lidt frie associationsrækker gengives her ne-

denfor, idet det var metoden, hvormed vi fore-

tog følelsesforvaltningen i løbet af samtalen: 

Anders reflekterer over det at føle sig anderle-

des og udenfor. 

»Hvis nu alle vender forkert, så ser 
man ikke, det er forkert. Men idet jeg 
kigger på mig selv vende forkert, så er 
det jo synligt for enhver…«

Glædes-lektien triggede mange ting:

»Jeg kunne ikke forliges med mit 
spejlbillede. Jeg sagde nej til glæden. 
Den føltes unaturlig. Det mest oprig-
tige var, at jeg vendte ryggen til mig 
selv. Gav mig selv fuck-fingeren. Både 
for alt det, der er sket, og min måde at 
forvalte det på. Jeg er vred…«

Vi laver brainstorm om, hvordan man kropsligt 

kan give slip på vrede, der ligesom ”har taget 

bo” i kroppen. Det sidste billede med tandsæt-

tet, der er vredet rundt kommer Anders med 

adskillige forskellige input til: 

»Der er mange ting i billedet. Mine 
værdier blev forvredet. Jeg er vred. 
Men jeg ser mig dog i øjnene i spejlet; 
jeg afveg ikke værdierne.«

9. TO AFSLUTTENDE 
SAMTALER   
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KAP
10

Status et år senere: Nyt job, 
overskud og anerkendelse af egne 
styrker og svagheder

Billedet er symbol på en mand, der har gjort 

det hårde arbejde mht. at kigge sig selv dybt i 

kortene, har gjort det nødvendige udviklings-

arbejde, truffet de nødvendige valg, taget de 

nødvendige konsekvenser – og er landet i en 

væren og hvilen i sig selv.

Da fortællingen er færdigskrevet fra min side, 

sender jeg den til Anders, så han kan korrigere 

i den og godkende den på alle måder. Derud-

over beder jeg om en opdatering, som han sen-

der pr. mail:

10. STATUS 
ET ÅR SENERE
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Den almenpraktiserende læges input
»Der er noget, som jeg synes, at fortællingen 

mangler: Jeg gik til min egen læge, nogenlun-

de samtidig med at jeg startede hos dig igen. 

Han mente, det var vigtigt, at jeg blev fulgt af 

en læge, så en gang om ugen skulle jeg mødes 

med en lægestuderende han havde i praktik. 

Jeg havde ikke rigtigt nogle holdninger til no-

get som helst, så Betina ville gerne med. Læ-

gepraktikanten var rigtig god, og jeg tror virke-

lig Betina fik rigtig meget ud af at snakke med 

hende. Konkret kan jeg kun huske 2 ting fra det 

forløb.«

»Hver eneste gang jeg kom der ind, stillede 

hun nogle generelle spørgsmål, og så skulle 

jeg argumentere for, at jeg ikke skulle have 

lykkepiller. Hun pressede ret hårdt på for det, 

men jeg er bange for piller generelt, og tager 

heller aldrig hovedpinepiller, så jeg fik lov at 

slippe. Jeg kom også til at nævne det med, 

at jeg havde ønsket at blive kørt ned på vej til 

arbejde. Så skulle jeg også argumentere for, 

hvorfor jeg ikke skulle indlægges.«

»Jeg kan også huske at Betina spurgte lægen 

om, hvor længe jeg kunne sygemeldes. Hun 

svarede, at hun ikke kunne garantere, at jeg 

ville overleve at komme tilbage til X-firma, så 

jeg kunne sygemeldes i rigtig lang tid.« 

Konsulentjobbet er tilpas frit
»For at flyve en hurtig gang rund om det hele, 

så går det generelt ret godt. Jeg har et godt 

job, og får rigeligt med mentale udfordringer i 

hverdagen, og jeg elsker det. Rent ”situations-

mæssigt” går det også ret godt. Alt er ikke per-

fekt, langt fra, men jeg er meget opmærksom 

på, hvad jeg har problemer med, og er meget 

mere opmærksom på, hvordan jeg undgår dis-

se situationer.«

»Efter min opsigelsesperiode udløb, gik der 

vist ca. 8 måneder før jeg fik et fast job. I tiden 

indtil, havde jeg et par mindre projektansæt-

telser og freelanceopgaver. I mit nuværende 

job er jeg konsulent. Det er lige et liv for mig. 

Kunderne ringer med helt konkrete proble-

mer, jeg analyserer problemerne og kommer 

med bud på, hvad der skal til for at løse de-

res problemer. Hvis vores sælgere og kunden 

kan blive enige om, at jeg skal gøre det, jeg har 

analyseret mig frem til, tager jeg ud til kun-

den og løser problemet. Det betyder, at når jeg 

kommer ud, er opgaven altid helt klart defi-

neret og uanset om kunden har dårlig ledelse 

eller finansielle problemer, skal jeg ikke med 

til krise møder og deltage i diskussioner om 

politisk fnidder. Mine opgaver er også ofte så 

klart defineret, at jeg kan arbejde hjemme fra 

flere dage om ugen, hvis ikke arbejdspladsen 

er ideel for mig. Og bedst af alt, jeg ved altid, at 

jeg er på vej ud af døren igen :)«

»Det betyder også, at jeg har meget lettere 

ved at sige alting til mine kunder. Når de er 

kommet til os, er det fordi de ved, at de har et 

problem og de virkelig gerne vil have det løst. 

Min opgave er ikke kun at lappe deres nuvæ-

rende problem sammen, så det kan bruges, 

men i lige så høj grad også at hjælpe dem til, at 

problemet ikke opstår igen i fremtiden. Nogle 

gang er det, som kunderne har brug for, ”bare” 

at få lavet nogle prototyper til noget kode, an-

dre gange er det større arkitekturer eller in-

tegrationsøvelser og igen andre gange har 

ikke brug for andet end en, der kan se deres 

situation ude fra og fortælle dem, hvorfor de-

res projekter bliver ved med at køre i hegnet.«

»Jeg har stadig meget svært ved sjusk, tanke-

løshed og større sociale mængder. Jeg kom 

lige til at tænke på, om der er en sammen-

hæng, at hvis der er mange mennesker samlet 

på et sted, så er der også en øget sandsynlig-

hed for, at der er nogle sjufter iblandt.« 

»Når jeg, som jeg gør, ser meget arbejde fra 

forskellig kunder, er der helt sikkert også nog-

le ting jeg kan se fra starten, at jeg ikke kan 

arbejde med. Men jeg er jo ikke tvunget til at 

tage alle opgaver, så nogle opgaver sendes 

videre til de af mine kollegaer, der bedre kan 

med kaos.« 

Åbenhed om sårbarheder
»Jeg taler gerne om min situation med kol-

legaer og hvis situationen er passende (eller i 

hvert fald hvis jeg finder den passende) med 

mine kunder. Jeg ser 3 helt store fordele ved at 

snakke åbent om min situation på jobbet:

• Det er altid godt at få afløb for sine tanker

• Nogle kunder har noget kode eller nogle 

holdninger, der er næste lige så langt ude 

som mit tidligere arbejde. Så hjælper det ofte 

at fortælle om hvor meget værre de kan blive, 

hvis ikke de retter op i tide.

• Og vigtigst af alt, er det også godt at få fortalt, 

at der er en grund til, at jeg ikke går i kantinen 

i myldretid, og at jeg hellere vil stå op til mø-

derne end at sidde med ryggen til døren. Alter-

nativet er, at mine kollegaer bare tror, jeg er 

sindssyg uden nogen grund :)«

»Første gang på mit nuværende job, hvor jeg 

snakkede om min ”situation”, var til ansættel-

sessamtalen. Vi havde under nogle af de sidste 

sessions snakket om, at det var problematisk 

at sige, at man er ”idealistisk perfektionist”. Til 

min samtale sagde jeg det fuldstændigt, som vi 

havde snakket om, at ”jeg er irriterende grun-

dig”, og at det derfor var vigtigt, at jeg ikke selv 

skulle definere, hvornår jeg var færdig med en 

opgave. Jeg fik jo jobbet, så det må have været 

en god nok måde at formulere det på :)«

»Det er et lidt sjovt stykke arbejde. Vi sidder 

ofte ude ved kunderne, og derfor får vi hele ti-

den nye kollegaer. Vi skal kunne rykke ud til 

en meget bred vifte af problemer, og kunderne 

forventer altid at vi ved alting. Det gør jeg helt 

sikkert ikke, men jeg har en masse fantastiske 

kollegaer i konsulentvirksomheden, som jeg 

altid kan ringe til eller tage et møde med, hvis 

jeg sidder med et kunde problem, jeg ikke selv 

kan finde rundt i.«

Human ledelse
»Jeg har også en super god chef, der næsten 

altid er i godt humør, og de enkelte gange han 

ikke er, sætter han sig altid ned og snakker 

om det. Han går meget op i, at vi alle har det 

godt med hinanden, og da alle vi konsulenter 

ikke mødes til hverdag, så holder vi i stedet ret 

mange firmaarrangementer.«

»Når jeg tænker på stressede folk, tænker jeg 

oftest på nogle, der skal tage det lidt med ro 

på arbejde og ikke overbelaste sig selv. Sådan 

syntes jeg ikke, jeg har det – og jeg synes hel-

ler ikke, jeg har haft det sådan på noget tids-

punkt. Jeg arbejder sikkert alt for meget for 

tiden (har haft 52 timer om ugen i gennemsnit 

de sidste 6 måneder), men det er sjovt, og jeg 

elsker det jeg laver, så jeg kan ikke lade være. 

Derudover får jeg også udbetalt overarbejde, 

så det er ikke helt spild af tid :)« 

»Den helt klare ulempe, der er ved det, er, at 

jeg ikke får dyrket så meget motion, som jeg 

gerne ville. Jeg har lavet en aftale med en kol-

lega om, at vi nogle gange om ugen tager en 

cykeltur efter frokost.« 

Social sårbarhed
»Som nævnt har jeg forholdsvis let ved at 

undgå det værste sjusk. Det er lidt værre med 

større forsamlinger. Jeg kan jo ikke så godt 
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blive væk fra alt - og det har jeg i øvrigt hel-

ler ikke lyst til, jeg elsker at møde mennesker, 

bare jeg kan få oplevelserne i mindre doser. Så 

jeg tager en del forholdsregler. Jeg har ikke 

været i Gaden eller Bilka siden. Når vi er til fe-

ster eller bare ude at spise, sørger jeg altid for 

at sidde tæt ved døren og komme væk fra alle 

ofte i løbet af aftenen. Det er ikke noget, jeg 

gør bevidst, men når vi er ude, ved jeg altid, 

hvad der sker omkring mig, hvor mange der 

sidder ved de enkelte borde i restauranten og 

om der er nogen fra et af de andre borde, der 

er gået på toilet eller gået uden for.« 

At sige fra og passe på sit rum
»Jeg er også blevet meget bedre til at sige fra. 

Jeg VIL holde mindst én gang weekendfri hver 

måned, hvor jeg overhovedet ikke laver noget 

eller ser nogen.« 

Hukommelsen er ikke optimal
»Det absolut største problem jeg stadig er 

ramt af, er min hukommelse. Jeg har jo aldrig 

været godt til at huske, men jeg synes, det er 

de mærkeligste ting jeg glemmer. Jeg kan ikke 

huske, hvor vi har været på ferie henne, eller 

hvem vi har været til fester med. Jeg kan stort 

set heller ikke huske noget som helst fra min 

tid ved X-firma. Mine minder fra den tid er lidt 

ligesom en vild druktur (bortset fra jeg ikke 

kan huske, at der skulle være sket noget sjovt), 

og selv om jeg tit har prøvet at huske detaljer, 

er der ikke meget, der kommer frem.«

Kroppens sensitivitet over for stress
»Mens jeg var ved X-firma, jeg tror det var et 

halvt til et helt år efter jeg blev ansat, fik jeg et 

sår på min arm. Da såret ikke forsvandt gik jeg 

til læge med det, men han kunne ikke umid-

delbart finde noget galt med det. Lige inden jeg 

blev sygemeldt gik såret helt amok, og jeg fik 

rigtig mange (måske 100) mindre sår på arme 

og hænder. Derudover fik jeg også meget ondt 

i den ene arm efter jeg stoppede derude fra. 

Jeg har stadig nogle af sårene, og har været til 

læge med dem flere gange siden. Hans nuvæ-

rende teori om, hvad det er, er, at det må være 

psoriasis, da psoriasis kan være (og vist oftest 

er) meget stressbetinget, og nogle af følgesyg-

dommene ved psoriasis kan være psoriasisgigt 

og seneskedehindebetændelse.«   

At blive mere sig selv – og stå ved sig 
selv og de værdier, man navigerer ud 
fra
Anders er i dag helt andet sted, end da vi be-

gyndte at mødes for 3 år siden, vidner hans 

opdatering om. ”Et andet sted” er i mine øjne 

ikke en happy ending, at alle udfordringer er 

væk, og at man er blevet ”en anden”. Ofte til-

stræber vi at udvikle os, så vi bliver til en idyl-

liseret forestilling om denne anden. Det er helt 

forfejlet i mine øjne, fordi det billede er ofte en 

illusion om sig selv i en skyggeløs version. Det 

terapeutiske arbejde består efter min mening 

i at blive MERE SIG SELV – virkelig acceptere 

og rumme sig selv, med såvel lys som skygge, 

styrker og svagheder - og skabe sig strukturer 

og både arbejdsmæssigt og privatlivsmæssigt 

indhold, der tager højde for, hvem man er. 

Vi har ofte en tilbøjelighed til at fokusere på at 

ville ændre på og udvikle på vore svagheder. 

En af mine pointer omkring denne fortælling 

med Anders er at vise, at når man indretter 

sit liv, så sårbarhederne ikke tager hele rum-

met – og styrkerne får de optimale betingel-

ser for at komme i fuld blomstring, så får man 

muligheden for et liv i langt større udfoldelse 

og balance. Anders har lært at tage nænsomt 

vare på sine sårbare områder. Når han både 

indadtil accepterer og dybfølt rummer sig selv, 

og udadtil på en ligefrem, uselvhøjtidelig og 

humoristisk måde tager højde for sårbarhe-

derne, så bliver det helhedsmæssigt en stærk 

og helt unik Anders, der har en ægte plads i 

verden, vi ser.

Allertydeligst bliver det jobmæssigt, at Anders 

står ved sig på et helt andet niveau i dag. Han 

har arbejdsmæssigt fået sig indrettet så det, 

der er svært, minimeres. Og det han er bedst 

til bliver det, der er centrum i hans jobudfol-

delse. Ressourcer er en relativ størrelse. An-

ders fakturerer over 50 timer om ugen, uden at 

føle sig fortravlet og stresset. Netop fordi han 

gør det, han er absolut bedst til. Mens hans ar-

bejdsevne var noget nær ikke-eksisterende, da 

både rammerne og indholdet af de jobmæssi-

ge betingelser var uhensigtsmæssige for ham. 

Så det lønner sig at fokusere på:  

Hvad er mine skygger – og hvordan ta-
ger jeg højde for, at de ikke får lov at 
overskygge mine styrker? 
Hvad er mine kernekompetencer og 
styrker, fagligt og personlighedsmæs-
sigt? 

Det næsten for store men ikke desto mindre 

vigtige bagvedliggende spørgsmål er: 

Hvad er det egentlig, jeg er skabt til at 
bidrage med i verden? 

Svaret på det spørgsmål er kompasset i livet. 

Mister vi følingen med retningsgiveren, eller 

bliver vi utro mod den, mister vi os selv og me-

ningen med, at vi er her. Vejen tilbage er fra 

forskellige perspektiver og dybder at spørge 

sig: 

Hvem er jeg?  
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ANDERS 
– en www.time2be.dk fortælling på print
 

At uddrage erfaringer og komme tilbage på arbejdsmarkedet på en modnet måde, efter at have 

været sygemeldt pga. stress, udbrændthed og depression, er en kæmpe udfordring. Den bliver 

ikke mindre, hvis man er ganske ung, som denne klient i fortællingen er; det er en person i 

starten af 30’erne, og det er den alder, hvor man typisk betragter sig selv som høj-performende 

og uovervindelig. Læg dertil at klienten er mand.

Fortællingen kan tjene at være en inspiration til, hvordan man overkommer stress og eksistens-

krise, så man kommer, ikke tilbage til sit gamle jeg, men udfolder sig i en mere ægte og res-

sourcemæssigt vækstet version af sig selv.

 

OM TIME2BE

Time2be er et overfl ødighedshorn af inspirationer, udfordringer, 

udforskninger, redskaber og viden inden for emnerne psykologi, 

meditation, mindfulness, yoga, simple living, friluftsliv, brainfood, 

soulfood, sanselighed, nærvær og kærlighed i relationer.

Redaktør Mette Kold, cand. psych., ph.d. i sundhedspsykologi og 

meditationslærer fra Chopra Center University, har skabt 

www.time2be.dk.

Platformen er skabt ud fra værdierne: Nordisk rå ægthed, sund-

hedspsykologisk faglighed og en spirituel forholdemåde til livet.


