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Hva er følelser? 
Følelsene dine er et barometer som måler gapet mellom din indre 

sannhet (verdier, troer, forventninger og regler) og det du faktisk 

opplever i den ytre verdenen. 

Det betyr at følelser ikke er farlige eller negative, det er kun 

informasjon. 

 

Følelser er et barometer 

Følelser er egentlig verdier i klemme. Med verdier menes det 

«sannhetsklusteret» som består av verdier, forventninger, regler og troer. 

Følelser er dermed gapet mellom der du er og der du ønsker å være 

(uttrykt ved verdiene dine).  

Frykt eller sinne er VARSELSIGNALER. Du skal stoppe opp, lytte, se 

innover. Hvilke verdier er i klemme? Hvilke verdier blir tråkket på? 

Depresjon og tristhet er VARSELSIGNALER. Du skal stoppe opp, lytte og 

se innover. Hvilke forventninger er ikke oppfylte? Har du lagt lista så høyt 

at du ikke har mulighet til å komme over (perfeksjonisme, 0-toleranse for 

feil….) 

Følelser kan også være toppen på stupiditet og toskeskap, du skaper 

demoner. Fordi du har et kart som er helt på jordet, skaper du et regime 

for deg selv som er umulig å leve opp til. Da kan det oppstå følelser som: 

Jeg er ikke verdt noe…… Jeg er en fiasko…… Jeg er ikke verdt å elske….. 

Kjenne glede kan være et tabu. Jeg fortjener ikke disse gode følelsene. 

Disse følelsene skyldes et tullete kart. 

 

Emosjonalisering – et saboterende tankemønster 

Det er mulig å misforstå, mistro og misføle… 

 

Det saboterende tankemønsteret handler om å tro på følelsene som 

sannheten. Klumpen i magen når du får negative tilbakemeldinger, blir et 

bevis på at tilbakemeldingene er sanne.  

Følelsene er sanne og jeg MÅ agere på følelsene. Hvis en person har fight 

respons på stress, MÅ de agere med sinne og motangrep på ei negativ 

tilbakemelding. Følelsen sier: nå er du utsatt for et massivt angrep. Fight. 

Dette må du agere på. 
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Hvis du kjenner at du blir trist og lei deg når du får ei negativ 

tilbakemelding, må du reagere med gråt eller smelling av dører.  

Noen har en klump i magen eller brystet som de tolker som: «jeg er en 

fiasko» eller «jeg er ikke god nok» eller andre lignende ting. Så tror du at 

følelsene og budskapet er sant. Det er det ikke. Det er kun et gap mellom 

at forskrudd indre kart og det du opplever i den ytre virkeligheten. Rydd 

opp i kartet ditt og følelsen er borte! 

Emosjonalisering er en uhensiktsmessig og sykelig bruk av emosjoner. 

Følelsene er ikke sannheten. De er kun et barometer på avviket mellom 

din indre sannhet i form av verdier, regler, forventninger og troer og det 

du opplever i den ytre verdenen.  

 

Hva skal du gjøre? 

Løsninga er kontraintuitiv og paradoksal. Ønsk alle følelser velkommen, 

både positive og negative. Vær glad og takknemlig og bruk følelsene som 

et signal, som informasjon om gapet mellom din indre sannhet (som kan 

være helt på jordet) og det som skjer i den ytre verdenen. 

 

Emosjonell intelligens starter når du kan omfavne alle følelsene dine. Gi 

deg selv tillatelse til å kjenne på følelsen. Vit at det kommer med et 

budskap innenfra.  

Gi deg selv tillatelse til å føle. 

Jeg gir meg selv tillatelse til å føle X fordi det gjør at jeg kan gjenkjenne 

forhold som krenker viktige verdier hos meg. 

Jeg tillater meg selv å kjenne på X fordi det gjør meg til et helt og ekte 

menneske. 

Gi deg selv aksept. Vær nysgjerrig. Gled deg selv over at du får 

muligheten til å bli enda bedre kjent med deg selv. 

Når du undertrykker følelsene, undertrykker og fratar du deg selv viktig 

informasjon. 

 

 

 

 

 

 

Hater at andre skal vinne på min bekostning. 

Slik gjør du 

Bli fortrolig med ideen om at følelser er et barometer og kommer med et budskap om gap 

mellom din indre sannhet og det du faktisk opplever i den ytre verdenen. 

Forkast tanken om at følelsene dine er sanne. De kommer kun med et budskap om gap mellom 

din indre sannhet og det du faktisk opplever i den ytre verdenen. 

Hvis noen deler av deg protesterer mot denne tanken, skriv ned og finn ut hva motstanden 

handler om. Hva er den positive hensikten med eventuelle protester? 
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Mer om: 

Demoner og hvordan håndtere dem senere i denne modulen. 

Utrygghet og hvordan du håndterer dem senere i denne moduelen. 

 


