
– og få ro i dit nervesystem

Synes du også, at det kan være svært at falde ned igen, 
når du oplever stort pres? Sådan har mange mennesker 
det, og årsagen er åbenbar: Vores moderne samfund og 
livsstil stiller så store krav til os – og vi stiller så store krav 
til os selv – at vores evne til at berolige os selv sættes på 
hårde og ofte FOR hårde prøver. 
Men nogle er bedre til at håndtere psykisk pres end an-
dre, hvilket har at gøre med, hvor veludviklet vores evne 
til selvberoligelse er.
 

Af psykoterapeut Rikke Rønneberg

E
vnen til at regulere vores nervesystem og berolige os selv 
i pressede situationer er ikke noget, vi er født med. Det 
er en evne, der bliver grundlagt, mens vi er små – og en 
evne, der bliver skabt i samspillet med vores nærmeste 

omsorgspersoner. 
Det lille barn græder, når det føler ubehag, og når det bliver 

trøstet, falder det til ro igen. Vekselvirkningen mellem behag og 
ubehag er konstant, og som små er vi afhængige af, at nogen hjælper 
os af med ubehaget – vi kan det endnu ikke selv. 

Grundstenene, der tidligt blev lagt, bygger vi videre på op gen-
nem livet, og hvor stærk vores modstandskraft er, afhænger derfor 
af de tidlige erfaringer, vi har med at skabe ro i nervesystemet. Hvis 
vores nærmeste omsorgspersoner ikke har formået at dække vores 
behov, så kan vores nervesystem have tabt noget af sin fleksibilitet. 
Smidigheden i vores system bygger derfor i høj grad på, om vi har 
følt os beskyttede og passet på som små. At andre har passet godt 
på os, da vi havde brug for det, gør os med andre ord bedre i stand 
til at kunne passe på os selv som voksne, og det er en vigtig brik i 
vores overlevelsesevne. Heldigvis kan du gøre meget selv, og det 
dagligt at give dig tid til dig selv er vigtigt for at kunne restituere og 
samle kræfter. 

Træn din evne til 
selvberoligelse 

For dig, som ikke har meget ballast med dig hjemmefra, er 
det endnu vigtigere at give det noget opmærksomhed. Alt for 
mange mennesker bruger deres kræfter på at overleve, frem 
for på at leve. Det bliver derfor rigtig vigtigt at sætte aktiviteter, 
der virker beroligende, på dagsordenen. Det er en god invester-
ing og aldrig for sent at undersøge, hvad der virker beroligende 
på lige præcis dit nervesystem. 

Ved du, hvad der virker beroligende for dig? Gå i gang med at 
undersøge det allerede i dag! 

Hvordan takler du oplevelsen af pres?
Vi har forskellige tærskler for, hvornår vi oplever noget som et 
pres. Det er også forskelligt, hvad vi oplever som pres. Fælles 
for os alle er, at hvis først vores nervesystem har været be-
lastet i lang tid, så ændrer vores følsomhed sig, og oplevelsen 
af pres er nu ændret til stress. Det vil sige, at i stedet for at 
blive bedre til at tolerere presset reagerer vores nervesystem 
hurtigere med ubehag – og ubehag kan vise sig på mange for-
skellige måder. For nogle som de klassiske fysiske symptomer 
på stress: for eksempel svimmelhed, hoved- eller mavepine, 
for andre som en fornemmelse af indre uro eller ængstelighed. 

Hvis du bliver bedre til at lære dine symptomer at kende, kan 
du tage dine symptomer i opløbet. Herefter er det så vigtigt at 
bruge tid på netop at berolige dig selv. 

Vi har alle vores helt unikke måde at håndtere oplevelsen 
af pres på, og nogle strategier er mere hensigtsmæssige end 
andre. Nogle mennesker dulmer sig med mad eller andre 
stimulanser, nogle forsøger at aflede ubehaget med arbejde 
eller fysisk hård træning. At dulme sig selv på den måde virker 
kortvarigt, og for mange sker det helt ubevidst. Et er din ad-
færd, altså det du gør, noget andet er, hvordan du takler det 
følelsesmæssigt. Mens nogle reagerer ved at trække sig ind i sig 
selv, når de bliver pressede, så vælger andre at vende ubehaget 
mod omverdenen. 

At skubbe ubehaget udad kan skabe flere konflikter med ens 
nærmeste – følelsesudbruddene bliver lige en tak kraftigere, og 
en negativ spiral går i gang. Konflikter med andre, og særligt 
vores nærmeste, presser nemlig også vores nervesystem. Men 
at vende ubehaget indad er også hårdt for vores nervesystem. 
Det kan gå ud over vores opmærksomhed, hukommelse og 
evnen til at være nærværende. 

Rikke Rønneberg er emotions-fokuseret 
psykoterapeut. Du kan læse mere om 
Rikke på Facebook, Rikke Rønneberg 
Psykoterapi, og på Instagram, terapeu-
tiske_samtaler.



Hvordan behandler du dig selv under pres?
At blive selvkritisk i stedet for omsorgsfuld over for sig selv er en 
typisk reaktion for mange, når de er under pres. Hvorfor kan du 
ikke klare så meget som andre? Det er typisk dig ikke at kunne 
gøre tingene færdige, hvorfor gør du aldrig det, du burde gøre? 
Som psykoterapeut oplever jeg ofte, at mennesker i min praksis 
bliver meget overraskede over, hvor hårdt og ubehageligt de kan 
tale til sig selv. Sådan ville de aldrig tale til en nær, og da slet ikke 
hvis vedkommende i forvejen var under pres.

At blive opmærksom på, hvordan du taler til dig selv, er derfor 
et godt sted at starte. At træne i at tale varmt og kærligt til dig 
selv, som om du talte til en god ven, der har det svært, øger den 
beroligende effekt med det samme. Sig noget trøstende, som for 
eksempel det bliver godt igen, jeg er på rette vej og jeg gør tin-
gene så godt, jeg kan. Forestil dig, hvad en kærlig mor ville sige 
til et barn, der har slået sig, og lad dig inspirere af det, der ville 
virke beroligende for dig. 

Som emotionsfokuseret psykoterapeut er en af mine arbejds-
metoder at ’sætte’ den kritiske stemme i en stol for sig selv. På 
den måde bliver det for klienten meget tydeligt, hvad den indre 
kritiske stemme siger, og det bliver muligt at skabe en dialog 
mellem de forskellige sider af os. Det virker meget voldsomt for 
vores følelsesliv at blive talt hårdt og ukærligt til, og det er vigtigt 
at undersøge det nærmere, hvis du har tendens til at blive meget 
kritisk over for dig selv. 

Nervesystemet og dets funktion
Nervesystemets formål er helt overordnet at skabe balance i os. 
Der er to dele af nervesystemet: Det sympatiske system, som er 
det, vi trækker på, når vi er i aktivitet, og det parasympatiske 
system, som sørger for, at vi genoplader vores energi og res-
tituerer. Som tilværelsen ser ud for mange mennesker, er nerve-
systemet under hårdt pres, og vi overforbruger den sympatiske 
del. Vi lever en tilværelse, hvor vækkeuret og ikke kroppen be-
stemmer, hvornår det er tid til at stå op, og de daglige pauser 
bliver ofte udnyttet til meget andet end at hvile og koble fra. 
Der er simpelthen ikke tid til at hvile, og for mange anses det for 
spildtid at bruge kræfter på at skabe sig de nødvendige afbræk 
i dagligdagen. 

Hvis du ikke synes, at du har tid til at stoppe op og holde en 
rigtig pause indimellem, så kunne du helt sikkert have godt af 
at bruge endnu mere tid på pauser og hvile. Når balancen mel-
lem arbejde og hvile bliver forskubbet, går det på sigt ud over 
vores immun- og hormonsystem. Vores nervesystem kan klare 
en vis mængde pres, og når grænsen er overskredet, sætter det 
sig som aftryk i vores krop. Vi spænder mere op, vores muskler 
ændrer tonus, og bindevævet kommer til at ’holde’ de ubearbejd-
ede følelser og oplevelser for os. Vi kan forskyde processerne en 
tid, men gør vi det for ofte og for længe, sætter det sine tydelige 
spor i os. 

Der er heldigvis meget, du kan gøre selv – her er en håndfuld 
forslag: 

7 veje til mere ro og øget modstandskraft: 

Det er den parasympatiske del af dit nerve-
system, der skal have mere tid og plads. Det 
får det med:

• Afspænding og meditation, find en app 
eller en guidning på YouTube, du kan lide 
(på Facebook under Rikke Rønneberg 
finder du en guidet øvelse) 

• Stille indadvendt bevægelse, for eks-
empel nogle former for yoga, eventuelt 
udført på dit stuegulv 

• Åndedrætsøvelser, bare det at tage tre 
dybe vejrtrækninger skaber en vej til øget 
ro 

• At putte dig – pakke dig ind i tæppe eller 
dyne, som du puttede et lille barn, der 
fryser 

• Blid fysisk berøring – stryg dine arme og 
ben i lange strøg

• Ophold i naturen, hvor du tager dig tid til 
at være i et med naturen

• At vugge – gerne rygliggende som i 
øvelsen på næste side, eller at rokke fra 
side til side, har også en stærkt beroli-
gende effekt

Træk vejret dybt
En god og simpel vejrtrækningsøvelse udført i få minutter 
skyder en genvej til beroligelse af vores nervesystem. Når 
du trækker vejret dybere, opfanger hjernen, at alt er roligt 
og godt. 

Sæt dig på en stol med fødderne i gulvet og sørg for, at 
du kan mærke begge sædeknuder mod stolesædet. Læg 
gerne en hånd på maven og en på brystbenet, hvis det 

føles rart, ellers lad armene hvile på dine lår. Luk øjnene, 
hvis det føles behageligt, og træk så langsomt vejret ind 

gennem næsen, mens du tæller til seks. Pust så langsomt 
ud, mens du tæller til seks. Fortsæt sådan tre gange, 

og vend så tilbage til din naturlige vejrtrækning. Hvis du 
synes, at det føles mere naturligt at tælle til otte eller ti, 
kan du gøre det i stedet. Mærk, hvordan du nu er blevet 
mere rolig, og mind dig selv om, at du netop har gjort 

noget godt for dig selv. 

Det parasympatiske nervesystem har mange nerveender 
omkring korsbenet, så det at ligge på ryggen og trække 
benene ind over maven, så vægten ligger på korsbenet (og 
ikke på lænden), virker beroligende. Hold gerne hænderne 
på knæene, og vug blidt fra side til side.

Når dit system er ude af balance
Et slidt og ureguleret nervesystem koster på den lange 
bane, vores nervesystem kører på pumperne, og vores 
almene livskvalitet reduceres ved langvarigt pres. Du 
kan i værste fald ende i stress,  udbrændthed, blive de-
pressiv eller udvikle angst. 

Det kræver en ihærdig indsats at få et nedkørt system 
i balance igen. Mange af mine klienter har svært ved at 
forstå, at det kan være SÅ langsommelig en proces at 
komme tilbage til et roligt og velafbalanceret nervesys-
tem. Det tager tid og kræver, at vi er både meget tål-
modige og nænsomme med os selv. Når vores evne til 
regulering derimod fungerer optimalt, så kan vi bedre 
tåle både ydre og indre pres, og det gør os stor nytte, så 
vi bedre kan komme os igen. 


