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Følelsesregulering
gjennom tankefeltterapi

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

Hjerneaktivitet
For bedre å forstå hva det er som preger 
oss på godt og vondt, må vi se litt nær - 
mere på hvordan vår hjerne fungerer, og 
hvordan den utvikler seg fra vi blir født.  
Illustrasjonen og dataene er hen tet fra 
den kjente biologen og celle forskeren 
Dr. Bruce Lipton. Dersom vi måler vår 
hjerneaktivitet med EEG, vil vi finne ut 
at den svinger med forskjellig antall 
hertz ettersom hvor intens hjerneaktivi-
teten er. Alt fra dyp søvn (0,5-4 Hz) og 
til topp konsentrasjon (12-35 Hz). Vi 
kan dele dette området inn i fire faser.

Delta. Den første fasen kaller vi 
Delta. Her har vi hjernesvingninger 
mellom 0,5 og 4 Hz. På dette nivået er 
vår be vissthet koblet helt ut, tilsva-
rende når vi er i dyp søvn eller befinner 
oss i be visstløs tilstand. Vår underbe-
vissthet er derimot fortsatt aktiv, og 

passer på kroppen vår. Den registrer 
om det er lukter, lyder, kulde, varme, 
som krop pen bør reagere på. Denne 
delen av hjernen er ferdig utviklet alle - 
rede ca. 4 måneder før fødsel. Fosteret 
kan på dette tidspunkt fange opp lyder 
både innenfor og utenfor mors kropp. 
Hjer nen fanger også opp signalstoffer 
fra mors blod, som forteller mye om 
mil jøet utenfor livmoren. Dersom mor 
er stresset, er det mye stresshormoner i 
blodet. Dette stresset registreres av 
fosteret, som allerede nå kan begynne å 
forberede seg på hva det har i vente 
etter fødsel. Det er derfor fullt mulig at 
et barn kan være traumatiserte allerede 
ved fødsel. Dersom hjernen helt fra 
starten av er utsatt for mye stress, vil 
den utvikle seg i retning av forsvar. En 
hjerne som opplever trygghet, vil 
utvikle seg mot vekst.

Theta. Dette er den neste fasen, hvor 
vi har hjernesvingninger på mellom 4 
og 8 Hz. Theta-fasen fungerer omtrent 

som når vi er midt imellom søvn og 
våken tilstand. Noen ganger, hvis vi 
f.eks. våkner midt på natta, kan vi opp - 
leve at vi ikke «er helt med». Kanskje vi 
ikke helt husker hvor vi er, hvilken dag 
det er osv.  I denne fasen kan man opp - 
leve uvirkelige fenomener fordi vår 
fantasi er aktiv i denne fasen.

Alfa. Her har vår bevissthet så smått 
begynt å fungere. Vi har svingninger på 
mellom 8 og 12 Hz, og vi er i stand til 
å planlegge og tenke hva vi skal ta oss 
til.  Dette kalles for rolig bevissthet.

Beta. Når vi kommer til Beta-fasen, 
er vår hjerne på topp aktivitet. Hjerne-
svingningene varierer mellom 12 og 35 
Hz, alt ettersom hvor krevende oppga-
ver vi står ovenfor.  Det kan f. eks. være 
alt fra å kjøre bil i bytrafikken til å kjøre 
en racerbil eller et jagerfly i topp fart. 
Når vi er utsatt for høyt stress og farlige 
situasjoner, er hjernesvingningene på et 
meget høyt nivå. Vi kaller dette for 
aktiv bevissthet.

Programmeringsfasen    
Når vi ser på hvordan hjernen utvikler 
seg fra vi blir født, vil vi oppdage at i de 
første to leveårene fungerer vår hjerne 
kun i deltafasen. Det betyr at vi ennå 
ikke har utviklet noen bevissthet, og 
forklarer samtidig hvorfor vi har veldig 
lite bevisste minner fra denne tiden.  
Det betyr allikevel ikke at vi ikke lærer 
noe i denne fasen. Snarere tvert imot.  
Nettopp det å lære er hovedfokuset. Et 
lite barn danner ca. 250.000 nye kob - 
linger i hjernen pr. time. Når vi ser på 
hvordan vår underbevissthet fungerer, 
så er dette i stor grad som en opptaks- 
og avspillingsmekanisme. I denne tiden, 
hvor bevisstheten ikke er utviklet og 
ikke kan fungere som et slags filter, vil 
alle inntrykk lagres direkte i «rå til - 

Det som kan kalles programmeringsfasen, er en viktig fase i et menneskes liv. 
Mangel på hjelp til følelsesregulering i denne fasen kan skape problemer seinere i 
livet. Hvordan kan tankefeltterapi være et verktøy ved slike problemtilstander?
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stand».  Alt det vi erfarer og lærer i 
denne tiden oppfattes av vår hjerne 
som 100 prosent sant og riktig.

At de språklige egenskapene er dår - 
lig utviklet i denne fasen, har ingen 
betydning for eventuell innlæring.  
Den ikke-språklige innlæringen er 
meget aktiv i denne perioden, og bar - 
net er 100 prosent fokusert på å kopi - 
ere foreldrene og deres atferd. De lærer 
alt gjennom opplevelser og sanseinn-
trykk, og ikke så mye gjennom hva de 
blir fortalt. Selv om de etter hvert lærer 
å forstå språk, forstår de i liten grad 
innholdet i det som blir sagt. Her styres 
mesteparten av impulser og følelser. Se 
bare på dyrene hvordan de i løpet av 
kort tid lærer seg alt de trenger for å 
overleve i naturen på egen hånd. Dette 
på tross av at de ikke har noe utviklet 
språk, men kun kopierer sine foreldre. 
Om vi snakker til barnets fornuft, og 
førsøker å bevisstgjøre det, så er det like - 
vel ikke barnets bevissthet som styrer. 
Vi må derfor forstå at selv om vi har 
forklart barnet «100 ganger» hva det 
ikke må gjøre, så er det ikke ulydighet 

som fører til at barnet likevel gjentar 
denne atferden.

Barn lærer seg selv å kjenne gjennom 
sitt oppvekstmiljø og hvordan de blir 
behandlet av sine omgivelser.  Det er i 
denne fasen, som er en del av det vi 
kaller programmeringsfasen, at en stor 
del av vår identitet og personlighet blir 
formet. Blir vi dårlig behandlet i denne 
fasen, får vi et negativt selvbilde. Blir vi 

derimot godt behandlet, med trygghet 
og rettferdighet, vil vi ha støtte forut-
setning for å bli trygge og rettferdige 
mennesker.

Selve programmeringsfasen om-
handler også theta-fasen, hvor fanta-
sien vår begynner å bli aktiv.  Ikke rart 
at mange barn føler seg redde og utryg - 
ge i denne fasen, da de fortsatt ikke har 
utviklet bevissthet og forståelse. I denne 

            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 International 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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perioden, fra 0-6 år, er vi ikke i stand 
til å regulere egne følelser. Vi er derfor 
helt avhengig av voksne sensitive om - 
sorgspersoner som forstår og regulerer 
våre følelser. Angst, frykt og redsel, som 
ikke blir sett og regulert, blir ofte sit - 
tende fast som vonde minner og 
traumer.

Siden det vi opplever i programme-
ringsfasen i stor grad vil forme oss som 
menneske for resten av livet, er den 
således en av de viktigste periodene i 
våre liv. De aller fleste som opplever 
psykiske lidelser senere i livet, har som 
regel vært utsatt for «feilprogramme-
ring» i denne fasen. Vi kan se på det 
som om vi utvikler et slags psykolo -
gisk immunforsvar. Har vi et godt 
immunforsvar vil vi i større grad tåle 
og takle påkjenninger bedre opp 
gjennom livet. Dersom vi har blitt lært 
opp til å regu lere våre følelser, vil våre 
liv etter hvert i større og større grad 
styres av vår for nuft. Har vi derimot 
problemer med å regulere egne følelser, 
er det følelsene som i mange situasjo-
ner vil ta styring over våre handlinger 
og atferd.

Følelseregulering
Hos barn og unge som har opplevd en 

barndom med dårlig følelsesregulering, 
ser vi helt tydelig hvordan følelsene 
raskt kommer på banen og styrer deres 
atferd. Vi snakker da ikke om «dårlig 
oppdragelse» i betydningen at de ikke 
har lært hvordan de skal oppføre seg. 
Her går det mer på at de ikke har hatt 
en trygg voksen omsorgsperson til å 
hjelpe seg å regulere vonde følelser. En 
måte å definere hvordan et traume opp - 
står er følgende: Man opplever vonde 
følelser og hendelser i en situasjon hvor 
man føler seg hjelpeløs. I en slik situasjon 
har man ingen som kan hjelpe til med å 
regulere de vonde følelsene, og det lagres 
i underbevisstheten som et traume.

Våre følelser reagerer på bakgrunn av 
innlærte, underbevisste reaksjonsmøn-
ster, og ikke på bakgrunn av fornuft og 
bevissthet. Som beskrevet i en tidligere 
artikkel i Fosterhjemskontakt (3/18) er 
vår underbevissthet rask, men ikke 
smart. Den reagerer derfor umiddel-
bart, før vi rekker å tenke fornuftig. 
Vår fornuft er som nevnt smart, men 
langsom, og ved sterk følelsesmessig 
affekt vil den også til dels koples ut. Vi 
opplever derfor ofte at personer som 
har hatt heftige sinneutbrudd, angrer 
på sine reaksjoner straks de får roet seg 
ned. 

Når vi til vanlig snakker om «å gjøre 
dumme ting» eller «å være dum», tenker 
vi ofte at dette handler om å være 
mindre intelligent. Det kan selvfølge -
lig være rett i mange tilfeller, men vel  
så ofte handler det ikke om lav intelli-
gens, men derimot om sterke følelser. 
De aller fleste av oss både sier og gjør 
ting til daglig til tross for at vi vet det 
er feil. Spesielt i forhold til mat, drikke, 
trening, pengeforbruk, atferd oven - 
for andre, etc. Vi vet med vår fornuft 
hva som er smart og rett, men vi gjør 
ofte noe helt annet. Vi velger for 
eksempel en soft-ice til dessert framfor 
frukt, vi tar et glass brus for tørsten 
framfor vann. Vi kjøper dyre merke-
klær fram for solide rimeligere plagg, 
etc, etc. Dette kan godt skje på tross av 
at vi faktisk har bestemt oss for det 
motsatte. Vår fornuft vet hva som er 
smart, men det er likevel følelsene som 
seirer.

Ofte er det slik at jo vanskeligere 
barndom man har hatt, jo lettere er det 
for at følelsene tar over styringen. I 
ordet utagering betyr å agere egentlig å 
spille (som i skuespill). Så i ordet utage - 
ring, ligger betydningen «å spille ut». I 
den betydningen vi bruker det innen-
for traumeforståelse, handler det om 
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personer som sitter inne med mye vonde 
følelser som de ikke klarer å uttrykke 
gjennom ord. Dersom disse følelsene 
blir sterke nok, vil det ikke lenger være 
mulig å holde dem tilbake. Underbe-
visstheten sørger for at vi «spiller dem 
ut». Når vi legger denne forståelsen til 
grunn, skjønner vi at det ikke er bevisst 
dårlig oppførsel, men bakenforliggende 
problemer kroppen forsøker å formid-
le. Det kan derfor være nyttig å søke 
hjelp til å finne bakenforliggende 
årsaker fremfor å bare tenke atferdsre-
gulering. 

Tankefeltterapi (TFT) som 
traume- og følelseregulering
Tankefeltterapi er en behandlingsform 
innenfor det som kalles energipsykologi. 
Opphavsmannen til TFT, Dr. Roger 
Callahan, var en anerkjent psyko log i 
USA. Mats Uldal, som jobbet med 
motivering av toppidrettsfolk, oppdaget 
metoden for ca. 20 år siden. Han reiste 
til USA for å lære teknikken av Roger 
Callahan. Når enkelte mennesker i 
Norge er skeptiske til TFT, kan det 
sikkert henge sammen med at de først 
og fremst ikke kjenner til hva metoden 
går ut på, og at det fortsatt er en me - 
tode som i Norge hører inn under kate - 
gorien alternativbehandling. Nå er det 
slik at ikke all alternativbehandling nød - 
vendigvis er dårlige alternativer. Tanke - 
feltterapi er i dag anerkjent i flere land, 
og ble blant annet evidensbasert (god - 
kjent) som offisiell behandlingsmetode 
i USA i februar 2016 (The National 
Registry of Evidence-Based Programs 
and Practices (NREPP). For å komme 
inn her, må det vises til at metoden har 
dokumentert effekt via flere seriøse 
forskningsresultater.

Det ble her fastslått at TFT… 
1.  hadde god effekt på traume og 

stressrelaterte symptomer 
2.  er egnet til selvregulering 
3.  øker personlig gjenoppretting og 

motstandskraft.

Kort fortalt så fungerer TFT som en 
avspenningsteknikk i forhold til spen - 
ninger som oppstår i forbindelse med 
stress og vonde følelser. Først aktiveres 

de vonde følelsene, deretter reguleres de 
ned ved hjelp av en lett banking med 
en finger på visse aku-punkter* på 
kroppen. Når følelsen er regulert ned, 
blir den lagret og husket videre på det 
nivået den er regulert ned til. Det er 
deretter vanskelig å aktivere denne 
følelsen like sterkt som tidligere. 

Som jeg før har nevnt, så er ikke 
evnen til å regulere egne følelser med - 
født. Det skjer derfor ofte at barn 
opplever skremmende og vonde følel - 
ser, uten at disse blir regulert av om - 
sorgspersoner. Det kan være mange 
årsaker til dette, men dersom følelsen 
ikke blir regulert, lagres den i vårt 
underbevisste minne med potensiale til 
å løse ut igjen (trigges) på et senere 
tidspunkt i livet. Siden et lite barn ikke 
har utviklet sin fornuft eller bevissthet, 
kan det derfor oppleve angst og frykt i 
forhold til situasjoner som ikke trenger 
å være en reell fare. Siden vår underbe-
vissthet ikke er smart og kan tenke, 
klarer vi ikke å skille disse følelsene fra 
reelle farer. Vi kaller dette for irrasjo-
nelle følelser. 

Nå er det slik at vår underbevisste 
hukommelse ikke har noe tidsperspek-
tiv. Vi kan derfor oppleve at vonde 
traumer og opplevelser som skjedde for 

flere tiår siden, føles like sterkt som om 
det hadde skjedd i går. Når vi ved hjelp 
at TFT, på et senere tidspunkt aktiverer 
en følelse i kroppen, som ble lagret på 
grunn av manglende regulering, har 
bankingen den regulerende effekten. 
Tankefeltterapi, som all annen behand-
lingsform, virker selvfølgelig ikke i alle 
tilfeller.  Det fine med metoden er at 
den er enkel, uten skadelige bivirknin-
ger og det kan ikke skje noe galt. TFT- 
behandling gir ofte effekt meget raskt.  
Mange har opplevd at et vondt minne, 
som har vært plagsomt i mange år, kan 
bli regulert i løpet av en behandling.

Tankefeltterapi har eksistert i Norge 
i ca. 20 år, og praktiseres av mange 
terapeuter rundt om i landet. I dag er 
det mye innformasjon å finne om 
denne metoden på Internett. Den mest 
kjente utdanningsinstitusjonen for 
TFT i Norge, er Mats Uldal Internati-
nal School of TFT. 

*aku-punkter er visse knutepunkter i vårt 
meridiansystem. Innen akupunktur punk - 
terer man disse punktene med nåler, mens 
man i aku-pressur (refleksologi) presser 
eller trykker på punktene. Dette skal da 
føre til bedre flyt i energien i kroppen.

Fakta
Hva er tankefeltterapi (TFT)
•  TFT er en behandlingsmetode som baserer seg på behandling av vonde 

følelser og traumer, og ved riktig behandling har den en avtraumatiserende 
effekt. 

•  Den har god effekt på angst, depresjon, alle typer fobier, PTSD, sorg, 
stress, smerter, avhengighet, og mye mer.

•  Metoden er helt uten skadelige bivirkninger, og benytter ingen form for 
medisiner.

•  TFT kan utføres av mange, men man bør velge en sertifisert eller registrert 
terapeut.

•  Enkeltstående problemer kan ofte løses på en behandling, mens mer 
komplekse problemer krever gjentatte behandlinger. 

•  Ved slik behandling er man mer opptatt av å behandle de bakenforlig-
gende årsakene framfor symptomene.

•  Stress forårsaket av traumer og vonde minner er årsaken til de fleste 
psykiske og fysiske lidelser (ACE-Study). TFT kan derfor virke på både 
psykiske og fysiske lidelser.


