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Underbevisstheten 
• Av Tom E. Myrbråten, Traume,- og 
Tankefeltterapeut MNLH 

Begynnelsen på livet
Relasjon og tilknytning er begreper som 
representerer noe av det aller viktigste 
for oss mennesker. Helt fra den dagen 
vi trekker våre første åndedrag, er vår 
hjerne fokusert på å knytte seg til vår 
omsorgsperson. Dette er normalt 
barnets mor, som barnet allerede har 
lært litt å kjenne fra innsiden av mors 
mage. Her har barnet en god stund 
lyttet til mors stemme, hjerteslag, puste - 
lyder, tarmlyder, etc. Straks barnet blir 
lagt til mors bryst, er synet akkurat nok 
utviklet til at det klarer å se mors øyne 
skarpt. Etter kort tid lærer det lille barnet 
å bedømme, via mors ansiktsuttrykk og 
stemme, om det er trygt eller i fare. 

Dersom barnet blir separert fra mor, 
og hverken ser eller hører henne, fører 
dette til stor frykt hos barnet. Barnet vet 

instinktivt at det ikke klarer seg alene, og 
begynner å gråte for å tilkalle seg mors 
oppmerksomhet. Dersom ikke mor 
dukker opp ganske snart, vil dette føre 
til at barnets stress øker. Siden vår evne 
til å regulere egne følelser ikke er 
medfødt, vil barnet i en slik situasjon 
føle frykt og redsel, og bare fortsette å 
gråte helt til mor dukker opp og regu-
lerer barnets følelser. Barn som ikke blir 
møtt med trygghet og følelsesregule ring, 
vil stadig oppleve mye stress.

Vi mennesker har en meget avansert 
hjerne, men den er ikke på langt nær 
ferdig utviklet ved fødsel. De første leve - 
årene er derfor en tid hvor utvi klin gen er 
i full gang, og vi lærer mer i denne tiden 
enn på noe tidspunkt senere i livet. Fak - 
tisk er det i denne fasen av livet vi lærer 
hvordan det er å være men neske. Det 
som er helt avgjø rende for en positiv 
utvikling av hjer nen, er at barnet føler 
trygghet. 

styrer oss mer enn vi tror
Vi har et verktøyskrin med forskjellige verktøy tilgjengelig som skal bidra til overlevelse 
ved farlige situasjoner. Det er viktig å ha forståelse for hvordan disse verktøyene 
brukes av sinnet på forskjellige måter – bevisst og underbevisst – også når vi ikke er i 
en reell livsfare. Denne artikkelen skal bidra til slik forståelse.

            Om forfatteren 
• Tom E. Myrbråten. Etter 30 år som næringsdrivende i et stressende yrke hvor jeg 
jobbet tett på mennesker, valgte jeg og min kone å legge om livsstilen.  Og for 10 
år siden startet vi som familiehjem på full tid her på Farmen Gård i Hof i Vestfold. 
Dette gav inspirasjon til å studere og lære mer om psykologi og traumer. Etter å ha 
ervervet meg mye kunnskap gjennom seminarer, kurs og bøker, og ikke minst i 
praksis, innså jeg hvor stor betydning traumeforståelse har i alle livets situasjoner. 
Med denne kunnskapen i bakgrunn, valgte jeg videre å utdanne meg til TFT-tera-
peut, siden dette er en av flere former for traumebehandling. Sommeren 2015 
åpnet jeg min egen klinikk her på gården, som jeg kaller Farmen Tankefeltterapi. I 
dag holder jeg også en del foredrag for lærere, barnehagepersonell og andre. 
Jeg legger vekt på å forklare det kompliserte knyttet til følelser og fornuft, på en 
forståelig måte. Siste året har jeg også blogget aktivt om diverse temaer 
innenfor energipsykologi. Jeg er også styremedlem i Mats Uldal Interna-
tional School of TFT (www.muis.no ) som driver kurs og utdannelse 
innen tankefeltterapi.  
• Hjemmeside: www.farmengaard.no
• Facebook: Farmen Tankefeltterapi
• Blogg: www.energipsykologi.blogg.no
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Det motsatte av å føle trygghet og der - 
med ro i kroppen, er at barnet føler frykt 
og redsel. Det fører til stress i krop pen. 
Der som barnet ofte opplever stress, vil 
stressresponsen automatisk sørge for at 
hjernen går i forsvarsmo dus. En hjerne 
som er i forsvarsmodus, kan ikke sam-
tidig være i utviklingsmo dus. Et lite barn 
som opplever mye stress, vil derfor få 
proble mer med en normal og sunn 
utvikling av hjernen.

Det som stresser små barn aller mest, 
er alt som får barnet til å føle eller frykte 
separasjon fra sin primærtilknyt ning. 
Den første tiden er dette som regel mor, 
men etter hvert som barnet blir litt eldre, 
begynner også far å kom me mer og mer 
inn i bildet. Separasjon trenger ikke bare 
være fysisk betinget, men barnet kan 
også føle seg forlatt dersom det ikke blir 
sett eller får opp merksomhet. Det kan 
for eksempel være at mor sliter med stress - 
problemer, eller av andre grunner ikke 
har det store overskuddet til barnet. Om 
det er mye bråk og høye stemmer i hjem - 
met, vil dette være med på å sette barnet 
i stress modus. Litt eldre barn som opp - 
lever mye irette settelser og kjefting, vil 
oppleve en frykt for å bli separert eller å 
ikke være bra nok.

Den bevisste og den under-
bevisste delen av hjernen
Når vi som foreldre tenker på hva det 
er som er best for våre barn, vurderer vi 
alltid dette ut ifra vår fornuft. Vi vur - 
derer situasjonen og finner ut hva som 
er trygt og bra for vårt eget barn. Det 
som imidlertid er det viktigste for 
barnet, er hva barnet selv føler. Siden 
barnet ikke har den samme fornuft som 
foreldrene, er det ikke sikkert at barnet 
føler seg trygg selv om situasjonen 
fysisk sett er helt trygg. Uansett hva det 
er som er årsaken til stress hos barnet, 
så vil ikke dette være skadelig i mindre 
porsjoner. Skulle det derimot bli 
vedvarende og en del av hverdagen for 
barnet, vil dette stresset bli som gift i 
barnets system.

Små barn har liten evne til å ha 
bevisste minner fra barndommen.  
Dette henger sammen med at den be - 
visste delen av hjernen er lite utviklet. 
Vi snakker da om evnen til å tenke og 
forstå årsak og sammenheng. Det er 
dette vi kaller vår fornuft.  Den starter 
ikke å utvikle seg før rundt 6-7 års 
alder. Før dette er det kun den under-
bevisste delen av hjernen som er utvi k- 
let. Denne fungerer som en opptaks- og 

avspillingsmekanisme, og den tar opp 
og husker alle erfaringer, lærdom og 
opplevelser helt fra før fødsel. Denne 
delen av hjernen, som vi kan kalle vår 
underbevisste hjerne, har som oppgave 
å passe på oss og holde oss friske resten 
av livet. Den lagrer alle vonde 
erfaringer og opplevelser, for senere å 
gjøre alt den kan for å unngå at ting 
gjentar seg. 

Stressrespons
Verktøyskrinet vår underbevissthet har 
tilgjengelig for å styre oss bort fra det 
som er vondt og farlig, kalles stressrses-
pons. Stressresponsen består av noen 
verktøy som skal hjelpe oss ved farlige 
eller ubehagelige situasjoner – det vil si 
ved det underbevisstheten anser og 
tolker som farlig. Den fungerer slik at 
dersom vi kommer i en situasjon, som 
enten via tidligere opplevelser eller inn - 
læring, huskes som farlig eller meget 
ubehagelig, produseres stress i kroppen. 
Dette stresset skal gjøre oss i bedre 
fysisk stand til å kjempe eller flykte. Nå 
er det mange endringer som skjer i 
krop pen. Hjernen som oppdager pro - 
blemet via sansene, sender ut stresshor-
moner til alle cellene i kroppen, som 
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inntar forsvarsposisjon. Blodet strøm-
mer ut i armer og ben, samtidig som 
blodårene i den tenkende delen av 
hjernen trekker seg sammen. Blodet 
blir bedre i stand til å koagulere i tilfelle 
du skulle begynne å blø. Vår fordøyelse 
og immunforsvar blir «satt på vent», for 
å nevne noe av det som skjer av endrin - 
ger under stress.

Med andre ord så overtar sikker hets-
systemet, og hele kroppen styres på auto - 
pilot. Grunnen til at den tenkende 
hjerne koples helt eller delvis ut, er 
fordi denne delen av hjernen er for lang - 
som til å komme opp med de rette 
løsningene. Den underbevisste hjerne 
er meget rask, og finner straks en måte 
å løse problemet basert på tidligere inn - 
lærte reaksjonsmønster eller skjemaer. 

Nå er det slik at vår underbevissthet 
heller ikke vet forskjell på rett og galt, 
men stoler fullt og fast på at alt den 
lærer er riktig. Her ligger det store mulig - 
heter for «feilprogrammering» av at - 
ferden. Alle «feil og mangler» fra foreldre - 
nes side, oppfattes uansett som rett av 
barnet. Dersom barnet har opplevd mye 
stress og vonde følelser, er det mange 

situasjoner senere i livet som kan utløse 
denne stressresponsen. Da er det viktig 
å vite at dette ikke er vilje styrt, men 
rett og slett helt normale reaksjoner på 
unormale opplevelser. Det er med andre 
ord ikke noe feil hos barnet, men feilen 
ligger i miljøet. Vi kan sammenlikne 
dette med en hage plante som ikke 
utvikler seg slik vi ønsker. Vi skjønner 
alle at det ikke er plantens feil, men at 
det derimot er noe galt med miljøet.  For 
mye eller for lite vann, gjødsel, sol, etc.

Dissosiasjon
Under vanskelige oppvekstforhold kan 
barn oppleve situasjoner hvor de føler 
redsel og angst som de ikke kommer 
seg ut av på egenhånd. Ikke er det mulig - 
het for kamp da de innser at overmak-
ten er alt for stor, og heller ikke er det 
mulighet til å flykte for å komme seg 
bort fra situasjonen. Dersom et lite barn 
befinner seg i en slik situasjon, og ikke 
har noen trygge personer å hen vende 
seg til, føler det en total hjelpeløshet. 
Dette er ikke uvanlig for barn som 
opplever omsorgssvikt, stress og vonde 
situasjoner i hjemmet. Da har vår stress - 

respons en tredje måte å takle dette på. 
Vi kaller det for frys, eller dissosiasjon 
med et litt finere ord. Dersom et barn 
føler situasjonen livstruende, er hjelpe-
løs, og hverken kan flykte eller kjempe, 
så koples deler av hjernen mer eller 
mindre helt ut. Vi kan på en måte si at 
man flykter mentalt. Man registrerer 
ikke lenger hva det er som foregår rundt 
seg, og blir følelsesmessig helt num-
men. Hjernen produserer endorfiner, 
som gjør at man heller ikke kjenner 
smerter. I slike situasjoner kan det også 
hende at større barn og ungdommer 
kan «flykte» tilbake til barndommen, 
og bli som små barn igjen. De oppfører 
seg og snakker som små barn.

Dersom barn opplever dissosiasjon 
ofte, er det som om disse opplevelsene 
bygger seg på hverandre. De får en 
hyperaktiv stressrespons, som det skal 
lite til for å trigge. Verktøyene som skal 
få deg ut av den faretruende situasjo-
nen, ligger på en måte framme, lett til - 
gjengelig. Slike barn har gjerne pro ble - 
mer med «å være tilstede». De har pro - 
blemer med å fokusere og å konsen trere 
seg, og føler konstant utrygghet og stress. 
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Det spiller ingen rolle om de for øye - 
blikket er i et trygt miljø, hvor det ikke 
er noen grunn til engstelse. Bare tankene 
og minnene om det de har opplevd tid - 
ligere, kan være nok til å utløse en frys- 
reaksjon. Slike reaksjoner er ikke noe 
som bare foregår i hodet, men det går 
via vårt nervesystem til hele kroppen. 
Det påvirker spesielt mage-tarmsystemet, 
og barn kan ofte får pro blemer med å 
holde på urin og avføring. 

Dette er forklaringen på uttrykk som 
«å bli så redd at en tisser i buksa» eller 
«å dø av skrekk». Nå skal det mye til at 
et ellers friskt menneske kan dø på grunn 
av frys-tilstand, men det finnes mange 
eksempler på at dette kan skje med ville 
dyr som blir fanget. I en TV-serie fra 
Langedrag for noen år siden, hadde de 
et rådyr som var temmet. En gang hvor 
dette dyret måtte få en livs viktig injek - 
sjon av veterinæren, måtte de holde 
dyret helt fast. Rådyret døde av stress 
før de rakk å sette sprøyten. De samme 
verktøyene vi har - flukt, kamp, frys - 
som går under fellesnavnet stress res - 
ponsen, er den samme hos alle patte - 
dyr. Den er altså helt uavhengig av vår 
tenkende bevisste hjerne. Vår bevisste 
hjerne er det som skiller oss mennesker 
fra andre pattedyr.

«Vår emosjonelle livslinje»
Denne overskriften er tittelen på en 
video jeg har lagt ut på YouTube, som 
på en enkel måte forklarer hvordan 
traumer og vonde følelser fra barndom-
men styrer vår atferd hele livet, spesielt 
når vi blir stresset på grunn av traumer 
tidlig i livet. Hvorfor blir ikke slike 
barndomstraumer borte etter hvert som 
tiden går? Vil det ikke være normalt å 
glemme slike hendelser når vi er voksne? 
Siden vår bevisste hjerne ikke er utvi - 
klet i tidlig barndom, er det veldig mye 
vi ikke har noe bevisst minne om fra 
denne tiden. Vår underbevissthet deri - 
mot, som har i oppgave å passe på oss 
hele livet, lagrer og husker alle disse 
vonde opplevelsene og minnene. De er 
lagret som følelsesminner. Når det 
senere i livet dukker opp diverse små og 
store problemer, er det mange av disse 
som løses helt greit. Dersom vi har 
innlærte «skjemaer» for hvordan vi løser 
slike problemer, er straks vår underbe-
vissthet der, og problemet løses på 
«autopilot». Noen ganger må vi finne 
litt mer kreative eller smarte løsninger, 
og da må vår bevisste og fornuftige 
tenkehjerne på banen. 

Vår underbevissthet, som ikke har 
noe tidsperspektiv, vil derfor aldri 

glemme vonde opplevelser fra barn-
dommen. Den vil til enhver tid «huske» 
alt som om det skulle ha skjedd i går. 
Om vi så opplever problemer på et eller 
annet tidspunkt senere i livet, som 
minner vår underbevissthet om vonde 
opplevelser fra barndommen, vil den 
straks utløse vår stressrespons; flukt, 
kamp eller frys. Siden dette er en følt 
fare og ikke en reell, kan vi hverken 
bekjempe eller flykte fra den. Det kan 
igjen føre til at vi går inn i en frys-
modus. Disse vonde følelsene vil på en 
måte legge seg rundt problemet, som 
da blir mye større, og fornuften slipper 
ikke til. 

Som tidligere nevnt, blir vår fornuft 
til en viss grad koplet bort dersom de 
vonde følelsene og stresset blir kraftig 
nok. Dette gjør at man blir stående fast 
i sine problemer, til tross for at man 
reelt sett ville vært fullt ut i stand til å 
løse disse. Dette forklarer også hvorfor 
de som ser problemet fra utsiden, ikke 
helt klarer å forstå en slik adferd. Den 
som står utenfor, ser kun det reelle 
problemet, og forstår ofte ikke de sterke 
følelsene som er involvert. Denne 
effekten blir også omtalt som 90-10 
effekten. Det vil si at av det totale 
problemet, så utgjør det faktiske prob - 
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lemet man står ovenfor, kun 10 prosent 
av reaksjonen. De resterende 90 pro - 
sentene skyldes tidligere traumer, som 
huskes av vår underbevissthet.

Avhengighetsatferd – 
reserveløsninger
En person som har opplevd mye stress 
og uro i sin oppvekst, vil stadig kjenne 
på de vonde følelsene senere i livet. 
Hvor sterkt man føler problemet, 
henger gjerne sammen med graden av 
de vonde opplevelsene i barndommen. 
Stressresponsen vil være meget hyperak-
tiv, og det skal lite til før den utløses. 
Man kan da kjenne de vonde følelsene 
og smertene som det skulle skjedd i går. 
Vonde følelser og minner er det umulig 
å flykte vekk fra. Dette er noe som fore-
går inne i en selv, og uansett hvor man 
flykter er det like ille. 

Som en reserveløsning - når ingen av 
«standardverktøyene» våre klarer å 
skape ro, trygghet og glede i kroppen, 
vi kan hverken bekjempe eller flykte fra 
det vonde - tyr vi til en atferd som 
bidrar til en slags ro og stabilitet. Vi 
kaller dette for avhengighetsatferd, noe 
som kan bestå av mange forskjellige 
løsninger som gjør livet litt enklere å 
leve på kort sikt. Avhengighet eller 
avhengighetsatferd kan defineres på 
denne måten: Det er noe som en person 
lengter etter, finner midlertidig glede og 
behag i, som igjen medfører negative 
konsekvenser, men som man uansett ikke 
klarer å slutte med. 

Hva man tyr til kan være så mangt. 
Mange er ikke engang klar over dette 
fenomenet. Dersom man kun har 
opplevd svake traumer i barndommen, 
vil som regel ikke avhengigheten slå ut i 
så sterke former. Det kan for eksempel 
være trening, spising, jobbing, røyking, 
TV, data, shopping, spilling, og mye 
mer. Dersom denne atferden begynner 
å bli påtagelig, og man føler at man 
ikke kan stoppe med det man gjør, så 
kan det være en slags flukt fra vonde 
følelser. De som har opplevd de store 
traumene som vold, misbruk, undertryk - 
king, sterk avvising, separasjon, etc., 
benytter som regel sterkere fluktme-
toder. Da snakker vi mer om alkohol, 
narkotika, selvskading, m.m.

Årsaken til at dette i mange tilfeller 
er så vanskelig å bli kvitt, skyldes at det 
overhodet ikke er viljestyrt. Det styres 
rett og slett av underbevisste instrukser 
fra barndommen, og er meget vanskelig 
å overstyre med vår bevisste hjerne. De 
aller fleste vet at dette ikke er fornuftig, 
og ønsker sågar å slutte.  Her trenger de 
fleste hjelp til å komme tilbake på rett 
spor. Da kan man ikke bare jobbe med 
å stoppe selve adferden, men man må 
behandle de vonde traumene som er 
den bakenforliggende årsaken og 
drivkraften.

Avslutning
Min påstand er at det meste av et men - 
neskes vaneatferd, uforståelige atferd og 
problematferd, er knyttet til stress og 
traumer tidligere i livet. Alt det som 
stresser oss i større og mindre grad. Det 
som setter seg som traumer, forårsaker 
stort stress i kroppen. Det kan være 
både små og store hendelser som lagres 
som traumer i kroppen – alt etter når i 
livet det stressende er erfart. Når det 
erfares før barnet har utviklet sin 
bevissthet, og hjernen fortsatt er i ferd 
med å formes, vil den bli preget av de 
forholdene som råder.

Traumer og traumeforståelse er et 
omfattende tema, men det er noen grunn - 
leggende faktorer som er viktig. Det er 
viktig å se på stress i et større bilde enn 
det vi er vant til. Det er nem lig et 
faktum at vår atferd og væremåte styres 
hovedsakelig av vår underbevisst het 
som er påvirket av stress i barn dom men 
– fra mindre episoder til større traumer. 
Og at underbevisstheten igjen styres 
etter opplevelser, erfaringer og program - 
meringer helt fra før vi blir født. Dårlig 
atferd og oppførsel er ikke nødven dig-
vis viljestyrt. 

Siden vår bevisste hjerne (tenkehjerne) 
stadig er opptatt med mange slags tanker, 
er vår underbevissthet alltid til stede 
her og nå. Den styrer skuta, og passer 
på at det ikke tilstøter oss noe. Meto-
dene vår underbevissthet benytter for å 
«passe på oss», er metoder som er inn - 
lært under de forhold vi vokste opp under. 
Noen ganger kan det der for være vanske - 
lig for andre å forstå og akseptere atferd 
som avviker fra det vi selv er vant med.

Alle teoriene og påstandene jeg 
kommer med i denne artikkelen, er 
ikke nødvendigvis evidensbasert. Det er 
stort sett basert på bøker og foredrag av 
amerikanske psykologer, psykiatere, 
nevrologer og leger, som har gått i litt 
andre retninger. Påstanden om at det 
stort sett er barndomstraumer som 
ligger bak det meste av både psykiske 
og fysiske sykdommer og plager, er det 
nok ikke alle innenfor de etablerte 
miljøene som er enig om. Det har 
derfor ikke blitt bevilget penger til slik 
forskning, men de fagpersonene jeg 
refererer til, har mange års erfaring og 
praksis som bekrefter dette. I tillegg er 
artikkelen påvirket av min egen erfaring 
med temaet gjennom manges års arbeid. 
Det er viktig at det erfaringsbaserte 
kommer fram som viktig forståelse i 
tillegg til det evidensbaserte. Denne 
artikkelen bygger både på evidensbasert 
og erfaringsbasert kunnskap.

I en ny artikkel i Fosterhjemskon-
takt, skal jeg komme inn på hvorfor 
traumer og vonde følelser i barndom-
men gjør mye større skade, enn om de 
oppleves senere i livet. Jeg vil også 
skrive noe om følelsesregulering.  Neste 
artikkel vil bygge på denne artikkelen 
som har hatt som mål å skape forståelse 
for det komplekse verktøyskrinet vi har 
for å overleve det kroppen anses som 
truende situasjoner i livet.  
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