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Har du ideer, tanker eller tips, kan du skrive til jo.brand@aller.com

DIT SUNDE LIV
VREDE, JALOUSI OG ANDET GODT
Der er store følelser på sundhedssiderne i denne uge: Jalousi 
og vrede … og også lidt tårer. Nu er det selvfølgelig meget 

dejligere at være rummelig, glad og fuld af grin. 
Men hver ting til sin tid, også følelser. For ville det 
ikke være som at pisse sig selv op og ned ad nakken, 
hvis man f.eks. sad og grinte af noget, der gjorde 
en ked af det? Og så kan de jo noget, de såkaldt 
grimme følelser. F.eks. argumenterer sexolog Sara 
Skaarup på side 64 for, hvordan en lille bitte dosis 
jalousi kan fyre op under begæret i parforholdet.  
Og på næste side kan du læse om, 
hvordan man ved at mærke sin 
vrede i kroppen kan forstå den 
og finde ud af, hvad den egentlig vil 
– og så slippe den igen, så den ikke 
bliver siddende. Og hvis det er for 

alternativt for dig, så spring hen til side 62, 
hvor læge Jerk W. Langer skriver om, hvad 
der sker i kroppen, når man græder. Det kan 
godt være, at det er sørgeligt, mens det står på, men 
bagefter har man det bedre. Og sådan er det nok med  
de grimme følelser, hvis vi altså formår at få det bedste  
ud af dem, i stedet for at de får 
det bedste ud af os.

De grimme 
følelser er ikke så 

grimme, det er nok 
mest vores reaktion 

på dem, der kan 
være det

Kærlig hilsen

J O B R A N D 
Sundhedsredaktør



VI BLIVER ALLE SAMMEN VREDE, men følelsen 
kan være svært at håndtere. Måske føler man, at man 
overreagerer, hvis man bliver vred, måske kan man  
ikke sætte ord på vreden, eller måske begynder man at 
græde, selv om man har mest lyst til at råbe.
Terapeut og yogalærer Helene Lysekilde Goldberg har 
skrevet bogen “Vrede – en mulighed for forandring”, 
og her fortæller hun, hvordan man får tager vreden til 
sig og efterfølgende får sagt pænt farvel til den igen.

– VREDE ER EN FØLELSE ligesom som mange andre 
følelser, vreden er ikke et problem i sig selv. Det er 
måden, man håndterer den på, der kan være mere eller 
mindre hensigtsmæssig. Det gælder om at kunne trække 
vejret i sin vrede i stedet for at kæmpe imod eller ride 
med den, for så får vreden magten. Ellers er det blot 
en information om, at her er noget, du skal reagere på, 
noget du ikke har det rart med eller finder uretfærdigt, 
siger hun og uddyber:

AF THORA BRUUN MAKITA 
ILLUSTRATION: ANDREAS BOGH

KROP OG SIND

YOGA  
MOD VREDE

Vi bliver alle sammen vrede  
af og til, men en del af os ved 
ikke, hvordan vi skal håndtere 
følelsen. Her fortæller Helene 
Lysekilde Goldberg, yogalærer 
og forfatter til bogen ”Vrede 

– en mulighed for forandring”, 
hvordan du via kroppen kan 
arbejde på at sige goddag  

og farvel til din vrede.
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– GENERELT VIL JEG SIGE, at hvis man bliver vred, 
skal man prøve at være med følelsen, trække vejret i 
den, prøve at se den lidt udefra og vurdere, hvad den 
egentlig handler om, og hvordan man kan håndtere 
det: Er det noget, jeg har indflydelse på og dermed kan 
ændre? Eller er det noget, jeg ikke har indflydelse på og 
dermed ikke kan ændre? siger hun, og forklarer, at hvis 
det er noget, man har indflydelse på, kan man bruge 
vreden som en kraft til at få ændret tingenes tilstand. 
Derfor er det også vigtigt at undersøge, hvad vredens 
positive hensigt er, for vreden vil gerne hjælpe os med 
at ændre noget, f.eks. at sætte en grænse eller at blive 
bedre til at lytte til os selv. Hvis der 
er tale om noget, man ikke kan æn-
dre, kan man med fordel øve sig på 
at acceptere de vrede følelser uden 
at dømme dem. 

OPLEVER MAN, at man sidder fast 
i sin vrede, kan man forsøge at slippe 
den via kroppen. Vreden efterlader 
nemlig ofte aftryk i kroppen, og disse 
aftryk kan man arbejde med ved at 
mærke kroppens signaler og bevæge 
den på bestemte måder. På den måde 
tager man afsæt i noget nonverbalt 
og ikke-analyserende, og det kan ofte 
være en mere direkte vej til foran-
dring, mener hun: 
– Her i Vesten har vi en tendens til 
at tro, at vi kan tænke os ud af alting. Det er ærgerligt, 
for lytter vi til kroppen, er den fyldt med visdom og 
potentiale. Kroppen er vores største sanseorgan, og 
der sker en masse i den, når vi føler vrede. Derfor 
kan vi også – uden at forholde os til ret meget andet –  
arbejde med at forløse vrede direkte via afspænding 
og i arbejdet med kroppen, siger hun. 

– FOLK KOMMER TIL MIG med mange forskellige 
problemer, og når vi så får undersøgt den enkeltes 
problem, finder vi ofte ud af, at der sidder noget kronisk 
vrede i kroppen. 
Helt konkret kan det f.eks. vise sig ved, at man har 
problemer med at slappe af. 
 – Hvis du har været vred i lang tid, kan det sætte sig i 
kroppen som muskelspændinger, hvilket kan udvikle 
sig til kroniske spændinger eller smerter i skulder og 
nakke. Det kan også sætte sig i maven og i brystet, i 

vejrtrækningen, der vil blive overfladisk, og ofte vil 
dine tanker også køre i ring, forklarer hun.
Og hvad gør man så hvis det er tilfældet? Helene Lyse-
kilde Goldberg mener, at der er hjælp at hente i yogaen, 
særligt to former for yoga: Yin-yogaen, hvor man ligger 
i lang tid i samme afslappende stilling og trækker vejret 
dybt, og kundalini-yogaen, der er mere dynamisk.

– NÅR MAN TRÆNER yin-yoga, træner man det 
langsomme, det at være til stede, afspændingen. Vejr-
trækningen bliver langsommere og dybere. Mens man 
ligger i stillingerne, kan man komme helt ned i krop-

pen, fordi den begynder at slappe af, 
og så mærker man sine følelser og 
får en øget fornemmelse for, hvad 
kroppen prøver at fortælle. Og når 
man er dér, skal man blot registrere, 
hvad der sker og undersøge det uden 
at identificere sig med følelserne, 
mens man trækker vejret dybt. Når 
man accepterer sine følelser uden at 
identificere sig med dem, kan man 
lettere lade dem passere, siger hun 
og fortsætter. 
– I hjernen sidder amygdala, en del 
af hjernens alarmcentral, som er 
ansvarlig for frygt og vrede. Den er 
som en sporhund, der hele tiden er på 
jagt efter farer og trusler. Når man er 
vred, er man klar til kamp, men når 

du dyrker yin-yoga, beroliger du nervesystemet, giver 
slip og slapper af, og så giver du også slip på vreden.

EN ANDEN YOGAFORM, der ifølge yogalæren er 
egnet, hvis man vil slippe vreden, er kundalini-yoga, 
hvor man kan lave specifikke vredesøvelser, hvor man 
f.eks. har knyttede næver som en del af en vredesme-
ditation, så man i stedet for at stilne vrede rider med 
på den for en stund for på den måde at få den hurtigt 
ud af systemet. 

– KUNDALINI-YOGA ER en aktiv yogaform, hvor man 
bruger og løfter energien. I kundalini-yoga siger man, 
at alle problemer opstår pga. manglende energi, altså en 
energimæssig ubalance, så man kan se kundalini-yoga 
som en dyb udrensning, hvor man får tilført mere  
energi og mere klarhed, så man bedre kan bryde 
sine mønstre. 

Hvis du har været 
vred i lang tid, 

kan det sætte sig 
i kroppen som  
muskelspænd- 

inger, hvilket kan 
udvikle sig til 

kroniske spændin-
ger eller smerter i 
skulder og nakke. 



Der findes tre slags tårer. En konstant 
produktion sikrer, at øjets overflade 

fugtes og renses. De reflektoriske tårer 
der flyder, når du f.eks. får noget i 

øjet, som skal skylles ud. Og så er der 
selvfølgelig de følelsesmæssige tårer. 
Her fortæller læge Jerk W. Langer, 
hvad gråd gør ved dig og din krop.

du græder
5 TING, DER SKER  

I KROPPEN, NÅR
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Græd, hvis 
du skal. Det 
gør godt på 
flere måder

Tårer gør, at du ikke undertrykker og for-
trænger negative følelser som sorg, vrede 
og usikkerhed – det, som psykologer beteg-
ner repressiv coping – men i stedet lader 

dem få afløb. Ellers kan repressiv coping gøre  
dig mere sårbar i forhold til svækket immun- 
system, hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk 
såvel som psykiske problemer som stress, angst  
og depression
 
Humøret stiger, efter du har grædt. I 
et hollandsk forsøg så deltagerne en 
trist film. Halvanden time efter filmens 
afslutning var dem, som havde grædt 
undervejs, i bedre humør end før filmens start. At 
græde ved en trist begivenhed, f.eks. til en begra-
velse, er en effektiv vej til at komme ovenpå.

 
Under gråden danner du mere oxytocin 
og flere endorfiner. Disse feelgood- 
hormoner lindrer ikke kun følelsesmæssig 
smerte, men også fysisk smerte.

 
Din krop benytter tårer som en taktisk 
overlevelsesteknik til at signalere til 
omgivelserne, at du har brug for støtte 
og empati. Du udviser sårbarhed, der får 
andre til at ville hjælpe dig. 

 
Tårerne renser øjet, fordi de indeholder det 
stærke bakteriedræbende enzym lysozym. 
En undersøgelse konkluderer ligefrem, at 
det kan få has på selv farlige bakterier.
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Fit for fight 

Beskyt hud og 
hovedbund mod 

forårssolen.  
Kasket, 7 Days Active, 

7daysactive.com, 
300 kr. 

Kan man have for mange lysegrå 
sweatshirts? Det tror vi ikke!  

Bluse fra 7Daysactive,  
7daysactive.com, 900 kr. 

Beroligende body lotion, der giver 
fornyet glød til ben og arme.  
Lipikar AP+M, La Roche-Posay, 

webapoteket.dk, 177 kr. 

Stabil løbeklassiker, 
der også er gode  

til en gåtur.  
Gel 1130 fra Asics, 
asics.com, 750 kr.

Sportbh med  
smalle stropper. 
 Top, Calvin Klein, 

calvinklein.dk,  
299 kr. 

Luft forårsbenene.  
Shorts fra Calvin 

Klein, calvinklein.dk, 
399 kr. 

Tænd duftlyset,  
fem minutter før du 

går i bad, pust ud 
og lad den varme 
stearin sprede en 
opkvikkende duft  

af salvie.  
Duftlys, Sage fra 

House Doctor, 
nordicnest.dk, 187 kr. 

Træning starter med tøj, du føler dig tilpas i, og 
skulle løbeplanerne blive til to-go kaffe eller en gang 

støvsugning, har det stadig tjent sit formål. 
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5 milligram  
jalousi på recept

En af de største udfordringer i lange forhold er gnisten, 
der forsvinder. Det sker ofte – selv for par, der elsker hin-
anden. Hvorfor? Terapeuten Esther Perel har undersøgt 
sagen og afdækkede, at der i romantiske forhold er et ind-
bygget paradoks: De to attraktive størrelser, kærlighed 
og begær, kører nemlig på nærmest modsat brændstof. 
Kærligheden blomster, når vi oplever os fuldt forbundet, 
er trygge og ved alt om den anden. Begær derimod kræver 
mystik og et element af usikkerhed eller ukendthed for 
at vokse. Når vi er trygt forankrede og holder op med at 
måtte kæmpe for partnerens opmærksomhed, forsvin-
der et af begærets hovedelementer – og 
så falder den spontane lyst.
Sund jalousi kan derfor have en rolle 
at spille i, hvordan vi holder erotikken 
i live i lange forhold.

Hvis du har prøvet at være alvorligt jaloux, vil ordene 
“sund jalousi” måske få dig til at stejle. For der er intet 
rart ved at være helt underdrejet af angst for miste – 
hvilket grundlæggende er, hvad jalousi handler om. Og 
dog ER sund jalousi en realitet. Lad mig forklare: Jalousi 
er en del af den menneskelige følelsespallette. Som alle 
andre følelser, også de upopulære, eksisterer den af en 
grund og har både lyst og mørkt i sig. Det konstruktive 
ved jalousi er, at den: 
 – Fungerer som et vækkeur når noget, vi har kært, føles 
truet. Vi har behov for at kunne registrere potentielle 

trusler i vores følelsesapparat, for at 
kunne handle på det. Alternativt kunne 
vi snorksove, mens en anden løb med 
vores partner. 
– Får os til at vågne, hvis vi har ladet 
stå til eller ikke været opmærksom i 
vores relation.
– Kan få os til at gøre os umage – at 
arbejde for at vinde den anden opmærk-
somhed igen.
– Kan fyre op under kedlerne, så sek-
sualiteten pludseligt får et nyt gear, og 

passionen igen springer.
 Jalousi har med andre ord en vitaliserende effekt. Fem 
milligram jalousi kan derfor bruges som modgift til at 
gå i stå og tage partneren for givet – i parforhold, der 
ellers er sunde og stærke, vel at mærke. Når vi forstår 
og mærker, at vores faste partner er et selvstændigt 
seksuelt væsen, der også kan begæres af andre, og at 
vedkommende vælger at være sammen med os som et 
frit valg, ikke på grund af et løfte, får begæret det ele-
ment tilbage, der tit ryger, når trygheden er etableret.
At tale med partneren om andre seksuelle personer eller 
være vidne til, at nogen flirter med ens partner, kan 
være nok. Selvfølgelig skal det foregå i konsensus – og 
mikrodosering anbefales.

Har du oplevet en trang til at erobre din  
partner, efter at en anden set sultent på ham eller 

hende? Sund jalousi kan have en rolle at spille i, 
hvordan vi holder erotikken i live i langvarige forhold.

Sund jalousi kan 
have en rolle at 

spille i, hvordan 
vi holder  

erotikken i live  
i lange forhold.

SEXOLOGEN

AF SARA SKA ARUP


