
Kærlighed på vågeblus eller 
kogeblus



Opgave

Mærk godt efter i dit hjerte:

Hvad ønsker du,
din ægtefælle får som indre oplevelse,

som følge af at være gift med dig.



Forelskelsen

• Tænk tilbage på forelskelsen

• Find én ting som du blev forelsket i ved din ægtefælle eller 
en ting du sætter pris på

• Skriv det på hjertet

• Aflever hjertet, når du kommer hjem i aften



Længslen i ethvert menneske

Længslen efter:

- at blive elsket

- at opleve mig elsket ubetinget

- at opleve mig betydningsfuld

- at opleve mig valgt til



3 dybe spørgsmål/behov

I parforholdet har vi alle nogle dybe og afgørende 
spørgsmål:

- er du der for mig?

- betyder jeg noget for dig?

- kan jeg stole på dig?



Sårbarheden er i spil



Birgitte og Lars

B:  Sig mig, hvorfor sagde du ja til overarbejde i dag uden at 
spørge mig først?

L: Vi var presset på arbejdet og jeg havde ikke lige tid til at 
spørge dig. Jeg vidste jo, at det var dig der skulle hente børn 
i dag, og at vi ikke skulle noget i aften, og så tænkte jeg ,at 
det nok ikke var et problem, at jeg tog overarbejde i dag.

B:  Jeg har faktisk haft en ekstra hård dag i dag på arbejde, og 
jeg har set frem til at få noget hvile. Og så står jeg bare alene 
med børnene. Du tænker ikke særligt langt, når du bare siger 
ja uden at spørge mig. Du er efterhånden blevet helt ligeglad 
med mig.



Birgitte og Lars

L: Du er ret urimelig nu. Jeg tænkte på dig og på vores børn. Jeg 
prøver at tage ansvar for familien og familiens økonomi ved 
at tage ekstra arbejde.

B:  Jeg oplever ikke du tager ansvar. Du er mere optaget af at 
tjene penge end at være sammen med os. 

L:  Du er fuldstændig urimelig. Jeg knokler for dig og for 
familien, og hvad tak får jeg? Kritik og kritik. Jeg kan aldrig 
gøre det godt nok. Du skal altid finde fejl hos mig, og når det 
er sådan, så mister jeg helt lysten til at komme hjem. 



Ved tab af kontakt og når vi 
efterlader hinanden et svært sted

Vi fanges ind i et negativt mønster - dæmondialogerne

Det er ikke den ene eller den anden der er problemet

Det er det de har gang i, der er blevet problemet 



Lær af ”Hestehuller”



Vi ønsker kontakt, MEN…

Vi kommer til at kalde 

på hinanden på måder, 

der gør, 

at vi får mindre af det,

som vi længes mere efter!!



Dæmondialogerne

• Krav - tilbagetrækning

• Kritik - forsvar





Videoklip med Signe og Mathias

• Hvad lægger I mærke til, der sker 
mellem dem?

• Hvad bliver de fanget ind af?

• Hvad gik forud for at de blev fanget ind?



Kærlighed på kogeblus

Hvordan giver vi kærligheden 
mulighed for at blive mere tændt? 

Hvordan får vi mere af det, 
vi dybest set længes efter?

1. Vi skal opdage de uhensigtsmæssige mønstre

2. Vi skal opdage, at det ikke den ene 

eller den anden, der er monstret,

men det er ”mønstret der er monstret”



Indeni er der noget som længes.

Der sker noget når vi lader disse længsler

får lov at præsentere sig på en sårbar måde





Kærlighed på kogeblus

Spejling

• Kommunikationsmodel som forebygger at hjernen 
reagerer ud fra trusselstilstand

• Vi er som 2 ø’er

• Vi inviteres over broen og over på den andens ø

• Vi forlader vores egen ø og medbringer intet andet 
end vores pas, som er invitationen.



Kærlighed på kogeblus

Eks med en mand der kommer for sent hjem:
Konen: Jeg har gennem dagen tænkt mange gode tanker om dig og jeg 

har sådan glædet mig til at du kom hjem og jeg skulle tage imod 
dig.

Mand: (Spejler)

Konen: Det betyder også rigtig meget for mig at du kommer hjem. 
Særligt når du kommer tidligere hjem, så oplever jeg mig 
tilvalgt og betydningsfuld.

Mand: (Spejler).

Konen: Og denne dag havde jeg bare set frem til kl 16.30 hvor du skulle 
komme hjem. Tiden gik og da klokken var 16.50 så blev jeg ret 
frustreret. 

Mand: (Spejler): Denne dag havde du set frem til at jeg skulle komme hjem 
kl 16.30 og kl 16.50 var du blevet frustreret. Men jeg kom altså 
hjem kl 16.45 så det kan da ikke passe at du ventede til kl 16.50!!!! 
(Ups)



Kærlighed på kogeblus
Birgitte og Lars

B: Jeg havde glædet mig til at komme hjem og til at vi ikke 
skulle noget i aften fordi jeg var meget træt. 

L:  spejler

B: Da jeg så fik sms'en om at du først kom senere hjem så blev 
det hele bare lidt uoverskueligt for mig. Vi var der ikke 
sammen til at tage os af børnene.

L: spejler

B: Uover at jeg var træt så skulle jeg selv stå med børnene og 
jeg skulle også lave mad.

L: spejler



Kærlighed på kogeblus
Birgitte og Lars

B: Ja jeg følte mig faktisk svigtet og ladt alene med ansvaret. 
Og det gjorde mig frustreret og vred. Jeg oplever slet ikke du 
tænker på mig.

L: Spejler

B: jeg kan slet ikke forstå at du ikke kan se det. Det virker som 
om du bare er ligeglad med os andre.

L: spejler

B: ja

L: Hm ja. Oplevede du mere i det?



Kærlighed på kogeblus
Birgitte og Lars

B: Ja faktisk blev jeg også ked af det. Jeg tror at jeg fik en 
oplevelse af at være svigtet - en oplevelse af at jeg ikke 
betyder så meget.

L: Spejler

B: Jeg tænker at hvis jeg havde betydet nok for dig, så ville du 
have ringet og spurgt til om det var i orden at du skulle 
arbejde over.

L: Spejler

B: Ja

L: Hm ja. Er der mere du oplever i det?



Kærlighed på kogeblus
Birgitte og Lars

B: Egentlig hænger det hele nok sammen med, at jeg længes så 
meget efter dig. Jeg synes vi har haft travlt på det seneste.

L: Spejler

B: Jeg kan mærke at jeg længes efter at være sammen med dig. Jeg 
kan mærke at du betyder så uendeligt meget for mig. Det har jeg 
lyst til at fortælle dig og måske var det sværeste i denne situation 
at jeg slet ikke fik sagt det til dig.

L: Spejler

B: Tavs

L: Er der mere?

B: Nej

L: Opsummering, anerkendelse og indlevelse.



Trygt tilknyttede
Tryg samhørighed

• Lavere stresshormon niveauer

• Færre hjerteproblemer

• Lavere blodtryk

• Bedre immunforsvar

• Bedre heling af sår

• Mindre depression, angst og mindreværd

• Holde i hånd eksperimentet



Trygt tilknyttede
Tryg samhørighed

1. Bedre følelsesmæssig regulering
– Mindre reaktivitet

– Mindre ophidselse

– Mindre ligegyldighed

2. Bedre bearbejdning af information
– Mere fleksibilitet, nysgerrighed og åbenhed

– Kan bedre ændre syn på noget ved ny information (dvs mindre fastlåst)

3. Bedre kommunikation
– Kommunikation mere åben, selvafslørende, metakommunikerende, 

indfølende

4. Bedre selvoplevelse
– Mere sammenhængende selvbillede

– Beskrive sig selv mere detaljeret

– Mere positivt selvbillede



Kærlighedens 
genskaberkraft

www.olerabjerg.dk



Kærlighed på kogeblus

Rammen og forløb ved spejlingsøvelse: 

• Lav aftale om at lave spejlingsøvelse

• Sæt jer lige overfor hinanden - knæerne helt tæt på hinanden

• Luk øjnene i et par minutter. Tænk på et trygt sted – skab tryghed

• Kig hinanden i øjnene og signalér TAK

• Begge nævner en ting man værdsætter ved den anden

• Fortælleren laver en invitation til at komme over på sin ø og høre 

om noget der fylder

• Fortælleren siger 2-4 sætninger - pas på det ikke bliver for langt.

• Lytteren gengiver med egne ord.

• Til sidst: opsummering, anerkendelse og indføling


