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4) Å skille fortid fra nåtid

De neste minuttene skal vi ha fokus på en ferdighet som jeg har kalt «Å skille fortid fra nåtid». 

Det er jo slik at vi bærer hele vår historie med oss døgnets 24 timer. Alt det som ligger på 

lager i vårt minne og hukommelse har vi jo med oss, og bidrar på en eller annen måte også til 

å påvirke hvordan vi opplever øyeblikket her og nå, hvordan vi tenker om det. Det som ligger 

på lager, kan også påvirke hvordan vi forestiller oss det som kommer heretter, dvs. fremtiden. 

Hvordan vi forholder oss i nåtid og forestillinger om fremtiden er altså preget av hele vår 

historie, som vi har med oss.

Og da å kunne skjelne – kunne sortere litt i dette, i øyeblikket her og nå - kan bli viktig. Noen 

ganger har jeg for eksempel har en aktivering, en reaksjon, som noen ganger kanskje er 

sterk, med sterke følelser, som kanskje kan gi meg impuls til å handle på en bestemt måte, 

og noen ganger kanskje med å gå i forsvar, kjempe eller flykte, eller gå i underkastelse, eller 

annet. Hvis man da klarer å stoppe opp et øyeblikk før man handler, og da si «okay, den 

aktiveringen, den reaksjonen som jeg har nå: «Er den i hovedsak preget av hele min historie 

eller av noe bestemt fra min historie?» – Især hvis den er preget og farget av alle de vonde 

tingene jeg har med, da kan det være lurt å kunne sortere i det. Hvis det da viser seg, at 

situasjonen rundt meg nå ikke lengre er så vond som den var da, men jeg tolker nåværende 

situasjon som negativ eller vond ut i fra alle de erfaringene jeg har med meg – kan det være 

godt å kunne sortere i det, slik at man får muligheten til å kunne evaluere og så handle på 

den måten, som man er best tjent med på sikt.

Det første er å kunne lære å gjøre en slags grovsortering. Hvis jeg får en aktivering, tenker jeg 

i hovedsak – dersom jeg må velge: «Hører den til min fortid eller nåtid?» Da kan jeg - plassere 

det av aktiveringen som hører til i min fortid: «Det er der borte!», og alt som hører til i min 

nåtid «Det er her!». For noen blir det lettere om man visualiserer denne sorteringen. Da kan 

jeg forestille meg at jeg har en «hvit mental linje» (den kan være loddrett - som et skille), og 

denne linjen skiller mellom det som er min fortid, som jeg kan plassere der på en ene siden 

av linjen og det som tilhører nåtiden kan jeg plassere her på den andre siden av linjen. Eller 

jeg kan forestille meg at jeg står i nærheten av en bru (som jeg gjør nå her ved Sorte Hav), 

en bru – hvor jeg kan si at alt som er i min fortid «Det er over der på den andre siden av 

broen!» Jeg har på en måte gått over broen, jeg er her i min nåtid. Men det er hele tiden en 

forbindelse til min fortid. Og alt i min nåtid og min fremtid ligger da på denne siden av linjen 

(og broen), symbolsk sett.
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Jeg kan gjøre dette sorteringsarbeidet når som helst, i enhver situasjon. Det kan være godt 

å øve på det i situasjoner der man ikke er svært aktivert, men bare litt aktivert, så man har 

ferdigheten inne, når også de sterkere aktiveringene kommer: når man faktisk blir overveldet 

og kanskje er utenfor sitt toleransevindu, overveldet av vonde følelser, flukt, kamp, med 

andre ord et forsvar. Om jeg øver på forhånd, blir det etter hvert lettere å stoppe opp også 

når jeg har det skikkelig vanskelig, og si til seg selv: «Hvis jeg skal sortere i grove trekk, hører 

det til min fortid eller nåtid?»

Det krever øvelse, og da er det viktig å få gjort det mange nok ganger. Du kan også gjøre 

det sammen med en person som du er trygg på, for det å dele det med en trygg person, 

for eksempel terapeuten eller en trygg venn du har i nærheten, kan styrke ferdigheten. 

For dette handler egentlig om å skape forbindelse nede fra de dypere hjernedelene, hvor 

hukommelsen ligger lagret, fra forsvarssystemet og følelseshjernen, og få bygget bro opp 

til «tenkehjernen», refleksjonsevnen, til cortex eller hjernebarken, fordi vi vet at det er 

stabiliserende. Det bidrar til å bremse aktiveringen. Eller vi kan forestille oss, at det er som å 

surfe på en bølge fremfor å bli tatt av bølgen.

Når du skaper forbindelse fra forsvarssystemet og opp til hjernebarken bidrar du til å utligne 

overveldelsen og det er stabiliserende. Det er i den retningen vi skal i en traumeterapi. Det 

dreier seg om å finne måter å regulere reaksjoner, der man ellers ville blitt overveldet. Det 

å følge med – observere, registrere, legge merke til, evaluere, være nysgjerrig, og så gjøre 

sorteringsarbeidet: «Hører dette til min fortid eller til min nåtid?» er dermed en måte å koble 

på tenkehjernen, slik at vi får noe å balansere reaksjonene med.

Det var grovsorteringen. Men så er det ofte slik – kanskje alltid – at noe er det ofte i 

situasjonen ‘her og nå’, som bidrar til den aktiveringen i øyeblikket: Det er liksom en grunn 

til at man reagerer nettopp der og da, med den reaksjonen man har. Det er alltid noe som 

handler om nåtid i reaksjonen vår, men kanskje ikke helt så mye som den sterke følelsen eller 

reaksjonen man fikk tilsier. En nyanse er da å gjøre den følgende vurderingen: Hvor mange 

prosent (0-100 %) av de 100 prosent synes man hører til situasjonen her og nå? Og hvor 

mange prosent hører mer til min fortid? – Denne vurderingen kaller vi en ”90-10 reaksjon”. 

For hvis det for eksempel er 10 prosent som hører til den situasjon som skjedde nå (som var 

triggeren) mens 90 prosent av den store mengden av følelser jeg fikk, hører til min fortid – så 

er det nyttig å få med seg denne evalueringen og oppdagelsen.



Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid Modum Bad © Ellen K. Jepsen 21

For eksempel: Jeg går ned gaten og går forbi en person som jeg kjenner, og jeg ser bort mot 

personen men får ingen respons. Vedkommende ser kanskje litt nedbøyd ut og passerer 

meg uten å gi seg til kjenne, og uten å gi meg den responsen, som jeg håpet og ønsket jeg 

skulle få, siden det er en bekjent som det ellers skulle være greit å hilse på. Hvis jeg da har 

en historie med neglekt, der jeg aldri ble speilet, ikke fikk respons som jeg håpet og skulle ha 

hatt, men heller mye avvisning eller kanskje til og med ble forlatt, så kan det tenkes at jeg har 

med meg en (ubevisst) frykt og redsel at for nettopp disse tingene skal gjenta seg. Og hvis jeg 

da går forbi en person som ikke gir meg respons, så blir det en trigger. Det minner meg om 

avvisning, å være forlatt, «du er ikke verdt noe», osv. Da kan det sette i gang hele den vonde 

delen av min historie med vonde følelser, og da blir jeg kanskje overveldet, jeg får lyst til å 

forsvinne, gå hjem, mister motet, osv.

Og det var jo noe i selve situasjonen: denne personen hilste ikke på meg, slik jeg kunne ha 

forventet og ønsket det. Men det kan jo være at denne personen bare gikk og tenkte på noe 

helt annet. Og neste gang jeg møter personen, så har jeg muligheten – fremfor å trekke meg, 

fordi jeg har tolket situasjonen slik at personen vil ikke ha med meg å gjøre (jeg er avvist) – 

heller da å si: «Okay, ja, 90 prosent av disse følelsene hørte til min fortid og hele min historie. 

Men det skal verken ramme meg eller den andre personen eller vår relasjon at jeg har hele 

min historie med meg, så jeg skal ikke trekke meg! Det skal ikke få negative konsekvenser, 

og i stedet kan jeg gå bort neste gang og hilse på personen og si: «Jeg så deg..». Og så kan 

vedkommende kanskje forklare hva det var, som var årsaken til at vedkommende ikke så 

meg.

Og som regel vil vi da erfare at det sjeldent var slik vi fryktet. Det var sjeldent de negative 

forventningene som vi hadde, som det dreide seg om. Men hvis jeg reagerer på impulsen om 

å trekke meg tilbake og tolke den uteblitte responsen negativt, ja, da mister jeg muligheten 

for kanskje å ha noen viktige relasjoner og andre ting i mitt liv her og nå. Så det å kunne 

skjelne: hvor mye hører til fortiden og hvor mye til nåtiden? - Og å være oppmerksom er 

viktig. Det første er å legge merke til: «Nå har jeg denne reaksjonen!», og så begynne å 

undersøke den, gjerne sammen med terapeut. Kanskje er dette noe som må gjøres om og 

om igjen, både for å bli kjent med å gjøre dette, og for å bli kjent med at denne følelsen/

reaksjonen: har tendens til å komme i veldig stor grad, med stor kraft, og det kan føles som 

om det er hele sannheten, men kanskje det bare er de 10 av alle de 100 prosentene, som 

hører til situasjonen her og nå, og de 90 prosent hører til fortiden. Og når man får den 

erkjennelsen, oppdager det, da vil man mer og mer bli i stand til å handle på en god måte for 

seg selv og i relasjon til andre, som man kanskje er best tjent med i livet nå og fremover.
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Så derfor en oppmuntring til å øve på 90-10 sorterings-arbeide, så vi kan bli bevisst på 

hvor mye av det vi erfarer som er farget av gamle opplevelser. Dette hjelper oss til å vite at 

vi er mest her i vår nåtid – selv om vi har vår fortid, og vi har forbindelse hele tiden til vår 

fortid. Og vår fremtid, den ligger da foran oss. Det hjelper oss til at vi ikke så ofte innhentes 

og overveldes av en vond fortid, som om den skjer nå. Å bli bevisst på dette krever også 

repetisjon mange ganger, små skritt. Da vil det gradvis endre seg. Og som nevnt kan det være 

fint å dele det med en trygg person, for det styrker å koble seg til her og nå, i retning av økt 

stabilitet og mental styrke. Og det trenger man til den veien som ligger foran. Ja, prøv det ut! 

Det kan bli spennende!

Lykke til! Takk for nå!


