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Uke 5 – Gode følelser fra et 
metaperspektiv 
Du kan velge å bade i gode følelser i stedet for i negative følelser. Gode følelser er ikke noe du 

trenger å gjøre deg fortjent til. Du trenger ikke å sitte å vente på at en engel skal drysse 

kjærlighetens stjernestøv over deg. Du kan tre inn i følelsene når du vil. Dette kalles emosjonell 

intelligens. 

Emosjonell intelligens: 

• En høyere intelligens om sine egne følelser 

• Følelser er verken gode eller dårlige, de er kun et måleinstrument som måler 

avviket mellom realiteten og forventninger (uke 1) 

• Emosjonell intelligens starter med aksept av følelser som kun følelser (uke 2)  

• Emosjonell intelligens handler om sterk og positiv selvfølelse (mer om dette i 

neste uke) 

• Emosjonell intelligens handler om åpenhet og nysgjerrighet 

• Emosjonell intelligens handler om å revurdere egne evalueringer og forventninger 

og historier om oss selv (uke 3 og 4) 

• Emosjonell intelligens handler om å bevisst kunne endre sine egne følelser i stedet 

for at følelsene manipulerer deg (tema for denne uka) 

• Alle følelser er ikke like, de er ikke på samme nivå (tema for denne uka) 

Du kan velge de gode følelsene selv om alt rundt deg er kaos. Det handler om hvordan du 

forholder deg til personer og hendelser og deg selv. 

Denne uka handler om å bruke positive følelser bevisst og aktivt for å mestre frykt. 
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Vi skal leke med positive følelser på et metanivå og skape magi. Dette bygger videre på video 3 i 

uke 1, den om tankenes og følelsenes ulike nivå. Gjør gjerne oppgaven i den videoen på forhånd 

eller gå tilbake til notater du har gjort deg, så du har de ulike nivåene ferskt under huden. 

Video 1 

I video 1 får du en repetisjon og gjennomgang av hvordan du kan bygge nye nivåer og hvordan 

du kan fortelle nye historier. Gjennomgangen er teoretisk, hvordan du praktisk skal gjøre det, får 

du i de påfølgende videoene. 

Hovedpoenget er å skjønne tankeprosessen og hvordan vi skaper negative tanker som blir til 

«sanne» lurehistorier. På et metanivå kan velge tankene dine! Du kan i alle fall bevisst velge å 

leke og utforske dine egne tanker på nye måter.  

Du kan velge et metaperspektiv og positive følelser som utgangspunkt for å utforske dine egne 

tanker. Når du velger å utforske tankene dine fra positive følelser, vil du skape nye historier. 

Kanskje tenker du at det er urealistisk? Spørsmålet er vel heller om de lurehistoriene du til nå 

har fortalt deg selv er mer realistiske? Er historier om at du må være best eller perfeksjonistisk 

for å være god nok og verdt noe i andre sine øyne, spesielt realistiske? Hva godt kommer det 

egentlig ut av å fortelle historier om seg selv som tråkker deg ned i gjørma og gjør livet ditt til en 

pest og en plage? 

Du kan fortelle historier som gjør livet rikt og godt. Disse historiene beriker også livet til 

omgivelsene dine. Det betyr ikke at du er selvsentrert eller egoistisk. Tenk på den positive 

innvirkninga du vil få på folk rundt deg. Hvem liker du selv å omgås med? Jeg liker i alle fall å 

omgås folk som sprer en god og positiv energi. Det vil du også gjøre i mye større grad når du 

forteller deg selv historier som har en god og positiv energi.  

Video 2 – skape anker 

I video 2 får du en teknikk for å kjenne på følelsene (de blir ikke bare et ord, men noe du kjenner 

på kroppen). Du vil lære å ankre følelser og bruke de bevisst.  

Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til gode følelser, du kan simpelthen tre inn i dem! Du trenger 

heller ikke å vente på at andre skal skape gode energier rundt deg, du kan gjøre det selv!  

Ankring handler om å skape en kobling mellom en ting og en følelse. En ting kan være mye 

forskjellig, et bilde, et ord, musikk, en kroppspositur, en berøring, lukt, smak. Vi opplever dette 

hele tida. Kanskje har du opplevd at en stemme, ei lukt, en berøring fra en person, været ol fører 

deg inn i en spesiell følelsesmessig tilstand? Da er du utsatt for ei ubevisst ankring. 

Legg merke til den følelsesmessige tilstanden du er i akkurat nå.  

Tenk på lukta en baby. Forestill deg at du går tilbake til en gang der du holdt en baby. Se det du 

så, hør det du hørte, kjenn på lukta, kjenn på kroppsfornemmelsene og legg merke til hva du sier 

til deg selv. Hva gjorde dette med din følelsesmessige tilstand akkurat i øyeblikket? Enn hvis du 

kunne kjenne på de samme følelsene når du betrakter deg selv, det du gjør eller dine frykter? 

Nå skal du lære å bruke dette bevisst. Du kan skape koblinger fra en ting til en følelse. Ankring 

kan brukes i mange typer sammenhenger og spesielt som en ressurs du trenger tilgang til. Hvis 

du skal snakke foran ei forsamling, kan du bruk et anker som et hemmelig våpen. Du utløser 

ankeret og du kommer inn i den følelsesmessige tilstanden du ønsker deg. 
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Å sette et anker 
NB: ett anker – en følelse. Du kan ha mange anker, men de er knyttet til ulike følelser. 

Når du setter er fysisk anker med hendene, er det viktig at det blir akkurat likt hver gang. Du gjør 

det på samme måte, på samme stedet, med samme vinkel, med samme trykk. 

Oppgave  

1. Hent fram en episode eller hendelse der du hadde en følelse du ønsker å ta i bruk 

oftere. Velg en sterk og god opplevelse 

2. Gå tilbake til episoden, som om du var tilbake og midt oppi den 

3. Legg merke til det du ser. Legg merke til farger, lys, kontraster,  

4. Legg merke til det du hører. Legg merke til pitsj, volum, rytmer eller flyt 

5. Legg merke til det du kjenner på kroppen, hvor sitter følelsen i kroppen, er 

følelsen varm eller kald, hvordan beveger følelsen seg – bobler den – flyter den, 

hvilken retning går følelsen, hvordan spinner følelsen rundt 

6. Legg merke til lukter og smaker 

7. Spinn følelsen rundt og doble følelsen 

8. Sett ankeret når følelsen er på stigende kurve. Slipp ankeret før rett før følelsen er 

på topp. 

9. Gjør det gjerne flere ganger og fyll på ankeret når du opplever den samme 

følelsesmessige tilstanden og bruk ankeret i situasjoner der du har bruk for det. 

 

Video 3 – praktisk utføring av innholdet i video 1 

I video 3 får du en konkret måte du kan holde de ulike nivåene fra hverandre og hvordan du kan 

gå inn i følelsene dine å fortelle nye historier. 

Du skal bruke ankring av gode følelser og oppdage hvordan opplevelsene og historiene endrer 

seg når du ser de gjennom nye følelser. Du kan betrakte helheten eller du kan betrakte detaljer. 

• Se på filmen om hendelsen med nye følelser 

• Du kan se på deg selv med nye følelser 

• Du kan se på språket ditt og adferden din med nye følelser 

• Du kan observere tankene dine med nye følelser 

• Du kan observere frykten din med nye følelser 

• Du kan observere historiene du forteller med nye følelser. 

Tenk deg å observere frykten med humor eller med læring. Du kan i alle fall ha respekt for at 

frykten gjør en utrettelig jobb for å passe på at du gjør ditt beste hele tiden. Hva hvis du viser 

kjærlighet eller omsorg for fryktens daglige innsats for å beskytte deg? 
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Hvordan vil det endre ditt forhold til frykten? 

Lag lapper med følgende tekst: 

Gammelt tankemønster:  

1. Opprinnelig hendelse sett gjennom et videokamera 

2. Mine tanker og følelser i den opprinnelige hendelsen 

3. Mine tanker og følelser OM den opprinnelige hendelser (her kan det være flere 

nivåer) 

4. Mine historier om hendelsen 

5. Aksept 

6. Følelser jeg ønsker å se mine gamle tankemønster igjennom – her velger du det 

som føles riktig for deg, for eksempel læring, omsorg, kjærlighet, humor, respekt 

Oppgave 

1. Legg ut lappene på gulvet og gå rundt og kjenn på eller analyser de ulike nivåene 

2. Ankre følelsene du ønsker å bruke, jf video 2  

3. Stå på gulvankret og oppdag hvilke historier som kommer når du ser på 

situasjonen gjennom en positiv følelse.  
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Målet med denne øvelsen er å overstyre frykten eller andre negative følelser. Du vil lære å bytte 

ut frykten med en annen og mer ressurssterk følelse som er med å støtte deg. Det bygger videre 

på ankringsteknikken i video 2. 

Oppgave:  

1. Ankre den ubehagelige følelsen med ett fysisk anker  

2. Rist løs 

3. Velg en følelse du heller ønsker enn frykten. Finn en episode fra fortida der du 

hadde denne følelsen. Se det du ser, hør det du hører, kjenn på kroppen og legg 

merke til hva du sier til deg selv (se video 2 for detaljer). Sett et fysisk anker med 

der du bruker den andre hånda (du skal nå ha to helt ulike ankre) 

4. Rist løs 

5. Hvis det er en spesiell situasjon du frykter, eks å snakke foran ei forsamling, tenk 

på det du skal gjøre. Nå setter du ankret fra pkt 1 – fryktankeret. Samtidig som du 

holder fryktankeret, setter du det nye ankeret med den andre hånda. 

6. Hold begge ankrene samtidig til du kjenner at du blir litt ør 

7. Slipp anker 1 – fryktankeret og behold anker to 

8. Tenk på situasjonen du frykter – hvordan vil det være annerledes å gjøre det du 

frykter? 
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Her lærer du en enkel teknikk for å omfavne frykten eller tilføre frykten de positive følelsene du 

ønsker. Det er en forenkling av ideene i video 3. 

Når du kjenner frykten på kroppen, finn ut hvor frykten sitter. Kjenn på følelsen. Er følelsen 

varm eller kald? Hvordan beveger den seg rundt i kroppen. 

Spør frykten om den vil flyte ut av kroppen din og bli til noe du kan se eller fornemme. Hvis du 

ikke får til dette steget, er det helt greit. Her beskriver jeg to alternative måter 

Alternativ 1: Du får frykten ut av kroppen 

1. La frykten bli til et bilde eller en gjenstand du kan fornemme eller se. Hvordan ser 

den ut? Hva er fargene, formen, vekta, størrelsen, temperaturen? Beskriv den så 

detaljert du greier. 

2. Takk frykten for at den ville gi seg til kjenne og ønsk den velkommen! 

3. Omslutt frykten med gode følelser. Hvis den er kald, kan du sende varme. Hvis 

den er glødende varm, kanskje den trenger å kjøles litt ned. Send de følelsene som 

er riktige for deg og gjør det på din egen måte. 

4. Send gode følelser helt til du ser at bilde eller fornemmelsen begynner å skifte 

karakter. 

5. Når du er klar for deg, tar du den transformerte frykten tilbake til kroppen der det 

er riktig for deg. 

Alternativ 2: Frykten vil ikke komme ut av kroppen 

1. Hvor sitter frykten i kroppen? Er følelsen varm eller kald? Hvordan beveger 

frykten seg rundt i kroppen? 

2. Hvis følelsen beveger på seg, senk farten på bevegelsen og til slutt snu bevegelsen 

slik at den begynner å flyte motsatt vei. Spinn gjerne følelsen litt raskere motsatt 

vei av utgangspunktet. 

3. Hvis den er kald, kan du sende varme. Hvis den er glødende varm, kanskje den 

trenger å kjøles litt ned. Kanskje trenger du å bytte om på rekkefølgen i pkt 2 og 

3?  

4. Omslutt frykten med gode følelser. Send de følelsene som er riktige for deg og 

gjør det på din egen måte. 

5. Fortsett å sende gode følelser til frykten har roet seg helt ned. 

 

 


