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Snu negative spiraler 
Du vil lære hvordan du kan identifisere dine nedadgående spiraler 

og snu dem til å bli positive. Du vil ta makta over følelsene dine i 

stedet for at ubehaget har fullstendig makt over deg. Når du 

behersker dette, kan du utnevne deg selv til emosjonell intelligent.  

 

Begreper 

Primærfølelsen er den umiddelbare reaksjonen du får på noe som skjer i 

den ytre verdenen. Det kan være en eller annen form for 

kroppsfornemmelse eller et bilde på din indre kino. 

Sekundærfølelsene setter i gang når vi skaper mening av den ytre 

hendelsen. Når vi er ferdig med dette tankespinnet, har vi skapt historier 

og lurehistorier. Sekundærfølelsen er egentlig ikke følelser, de er 

evalueringer. Når du skaper en mening i hodet, om følelser skaper du en 

abstrakt tankekonstruksjon. Jeg føler meg dum, jeg føler meg bedømt, 

jeg føler at jeg ikke blir likt 

 

Dette er ikke følelser, det er sekundærfølelser som er basert på dine 

evalueringer (eller som de sier på engelsk judgements). Dine evalueringer 

er et resultat av ditt indre kart, og sannhetsklusteret ditt (verdier, regler, 

troer og forventninger). Du har makt til å endre alle disse 

evalueringskriteriene. 

I tillegg så tenker og føler du om de evalueringene du har laget om en 

hendelse. Det er metafølelser. Metafølelser og metatanker er tanker og 

følelser om følelsene og tankene. Vi tenker om vår egen tenking og vi 

føler om vår egen føling og vi tenker om våre følelser og vi føler om vår 

tenking. Skam er en metafølelse. Maktesløshet i forhold til følelsene, er en 

metafølelse. Kanskje føler du skam over følelsen av ikke å bli likt. Kanskje 

det til og med går så lagt at du blir redd for den vonde følelsen i magen?  

Hovedpoengene er: 

 at du i lynets hastighet beveger deg fra en primærfølelse som du 

evaluerer og føler og tenker om 

 at du pakker inn en primærfølelse i sekundærfølelser og 

metafølelser. Det blir til en hard pakke der det kan være vanskelig å 

skille lagene 

 du tror på disse harde pakkene som sannheten (emosjonalisering, jf 

tidligere i modulen) 
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 Problemene og løsningene ligger i hvilke følelser du har om følelsene 

og tankene dine. 

 

Eksempler på problematiske konstruksjoner: 

 Frykt for ubehaget (kan bli til panikkangst) 

 Kjærlighet til sorgen (kan føre til at du sørger over et tap til evig tid) 

 Skam over manglende kjærlighet til sorgen (ubehag fordi du har 

sluttet å sørge over tapet av en som var deg kjær) 

 Frykt for maktesløshet over gråten  

 Frykt for sinnet 

 Sinne over frykt 

 Skam over å miste kontrollen i sinne 

 Kjærlighet til stoltheten over at jeg greide å lure en annen 

Slik lage du støttende konstruksjoner av primærfølelser, sekundærfølelser og 

metafølelser 

Nøkkelen ligger i å velge metafølelser og metatanker med aller største 

omhu. Du kan velge hva du vil tenke og føle hva du vil tenke og føle og 

tankene og følelsene dine.  

Hvilke verdier er viktige for deg, og hvordan kan du bruke dem til å finne 

din viktigste støttespiller for å utvikle en dyp emosjonell intelligens? 

 Jeg digger ubehaget i magen fordi det betyr at jeg vil lære noe nytt. 

 Det er strålende å gjøre feil, fordi det betyr at jeg har mulighet til å 

forbedre meg. Jeg er et strålende feilbarlig menneske og det elsker 

jeg. 

 Jeg elsker å kjenne på ubehaget fordi det betyr at jeg kan bli et 

bedre menneske 

 Jeg føler takknemlighet for at ubehaget minner meg om at jeg ikke 

skal være et vondt menneske (når du ikke skal være et vondt 

menneske hva skal du da være?) 

 Nå er jeg superglad for at min største påpasser, nemlig ubehaget, 

minner meg på at det nå skjedde noe viktig, noe jeg trenger å 

reflektere over, noe jeg trenger å justere på. Jeg er virkelig 

nysgjerrig på hvilke verdier som er i klemme nå. 

 Jeg er glad for ubehaget, hurra! Hva vil du fortelle meg nå som jeg 

trenger å være oppmerksom på? 
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 Jeg er glad for gråten fordi det betyr at jeg blir minnet på viktige 

ting og viktige verdier 

 Jeg er takknemlig for at jeg fikk oppleve gråten fordi den har gikk 

meg innsikt i viktige ting i livet mitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hater at andre skal vinne på min bekostning. 

Slik gjør du 

1. Ubehag oppstår – vis en form for anerkjennelse til ubehaget – takk for at du sier fra om 

at det nå skjedde noe viktig. Vis en form for glede, takknemlighet, nysgjerrighet eller bruk 

en verdi som er viktig for deg, over hva dette kan være. 

2. Når du har tid, utforsk hvilke verdier som kom i klemme. Vurder om det faktisk er noe 

du vil forholde deg til og hvordan. Eller om du skal si at dette er med respekt å melde 

bare tullball. Når du evaluerer hendelsen, pass på at du unngår å vikle deg inn i 

saboterende tankemønstre. 

3. Finn ut hvilket nivå følelsene er på. Hva som er metafølelser, sekundærfølelser eller 

tankekonstruksjoner og hva som virkelig er primærfølelser. 

4. Test ut ulike måter å evaluere primærhendelsen og primærfølelsen på. Finn ut hvilke 

positive følelser du kan bruke om det som skjedde, eks mot, glede, nysgjerrighet, læring, 

takknemlighet osv.  

5. Lag en sterk og positiv innpakning av primærhendelsen 

 

Mer om: 

Demoner og hvordan håndtere dem senere i denne modulen. 

Utrygghet og hvordan du håndterer dem senere i denne modulen. 

Indrekart, video og figur under «velkommen» 

Flere måter å vri på perspektiver i modulen «optimisme» 

 


