Chefpsykolog Lars J. Sørensen

SELVGLAD

Åben Dialog Årsmøde 27. maj 2019

Selvglæde: At komme ud med sig selv
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Menneskelighed

At have blik for hinanden

• Mennesker er skabt med anlæg for:
– Væren
– At være Kropslig
– At være Medfølende
– At være Relationel
– At være Dialogisk

Fra skam til selvglæde
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Svantes sorte dag – Selvhad
”Jeg er træt af mig selv”
•
•
•
•
•
•

Jeg er træt af mig selv og mine plomber
Jeg har alt imod min egen krop
Hvad nytter det at leveren skrumper
når ens mave stadig svulmer op
Jeg lider af selvhad
Gid jeg var en smule selvglad

Samspillet er tydelig –
og nærmest umulig at begribe
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Knyttet sammen
Mennesker har brug for at
finde menneskeligheden i
at være forenede og føle
sig betydningsfulde for
hinanden

Skamfuldheden over at være til stede

• Det er skrækkeligt tydeligt, at barnet
skammer sig, men det har jo intet gjort!
– så hvorfor skam?
– og hvorfor så smerteligt?
– og hvorfor så ensomt?
– og hvorfor så kontaktløst?

Alle kender til skam, men ingen
vil kendes ved den
• Der er jo ingen grund til, at drengen falder
sammen i skam, for han har helt misforstået,
hvad der foregår!
• Vi kender alle til de daglige sammenhænge – og
søger at trøste ”det er en misforståelse, og du
har ikke noget at skamme dig over”
• Men hvad ER forstået?
– I forstandens forståelse?
– i kroppens forståelse?

Fra skam til selvglæde

Det grimme sker . . . . .
Chokeret, lammet, ensom, skamfuld
• Er det min skyld?
• Skal jeg tage det på mig?
• Kan andre give hjælp og rumme?
• Skal jeg passe på alle og værne om at
andre mennesker behandles ordentligt?
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Kroppen kommer til at bære en
skjult læring
• Mennesker er skabt med anlæg for:

”Bennys bukser

– At være (passivitet, aktivering er farlig)
– Kropslig (manglende objektkonstans)
– Medfølende (projicerer, uden at rumme)
– Relationel (ensom skyld, hvor barnet ikke
søger støtte, men tager på sig)
– Dialogisk (passiviserende skam)

Menneskers intersubjektivitet
Et medfødt biologisk behov
”Hvordan kan jeg vide, hvad jeg
mener, hvis jeg ikke har nogen
at fortælle det til?”

Fælles sansning
Samhørighed
Ømhed
Medfølelse
Blufærdighed
Taktfølelse

1. At blive forstået af andre
2. At forstå sig selv
3. At afstemme samværet og
derved forståelsen
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Medfødt skam
(medfølelse) er
sansningen af
uværdighed,
meningsløshed
forkerthed etc.
For det er
skamfuldt, når
noget skamferes
eller skændes

Fra skam til selvglæde

brændte.
Børge råbte. Åh!
Børge havde
nemlig
Bennys bukser på.”

Nørretranders: Vær nær

Medfødt skam er:

Når det, jeg sanser, er flovt

Ib Spang Olsen &
Halfdan Rasmussen:

Stern: Det nuværende øjeblik – i psykoterapi og hverdagsliv

Når det er flovt, hvad mine øjne ser
Medfødt skam
(taktfølelse)
bliver ramt af
den ublufærdige
mangel på
respekt for
blufærdigheden
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Når det er flovt at være mig
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Tilknytning, følelser og nervesystem
udvikles sammen

Medfødt skam
(blufærdighed)
er den forfinede
balance i at
kunne føle sig
set uden at føle
sig udstillet
Tillid

En tilknytning før tilknytningen

20

Spejlneuroner – Neuroaffektiv
Vores nervesystemer
er konstrueret til at
blive forstået af
andres
nervesystemer
We are all born to
participate in each
others nervous
system
(Daniel Stern)

skam.no 2.sæson: Noora - forelskelsesblikke
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Rainer Maria Rilke
Letters to a Young Poet
• “Perhaps all the dragons in our lives
are princesses who are only waiting
to see us act, just once, with beauty
and courage.
• Perhaps everything that frightens us
is, in its deepest essence, something
helpless that wants our love.”

Fra skam til selvglæde
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