
Det vrede menneske 

Er et helt almindeligt menneske, som har noget i 

“rygsækken” som sætter gang i nogle funktioner 

der vækker hans følelse af vrede i mere eller 

mindre grad. “Han” er ikke nødvendigvis et skidt 

eller ondt menneske, faktisk er “han” 

sandsynligvis en rar og omgængelig familiefar, 

som “normalt” opfører sig empatisk og venligt, 

men som i nogle situationer, uvilligt reagerer med 

ukontrolleret vrede. 

Når jeg skriver uvilligt er det fordi “han” ofte, 

ikke engang selv ved, hvorfor han reagerer så 

voldsomt. Det er ofte forbundet med stor skam og 

flovhed, at “han” endnu en gang må konstatere, 

at han overreagerede på et eller andet.  

Men der er en vej ud 

Af vredeshelvedet. En dybere forståelse for hvad 

vrede er? Og hvor den kommer fra? Er en god 

begyndelse.  

Jeg var der hvor du er! 

Jeg var ham den vrede, som alle vendte ryggen, 

fordi de bare ikke gad mine udbrud. Jeg har 

mistet jobs på den konto. Jeg har mistet venner, 

kærester og familie på den konto. Og jeg har især 

mistet selvrespekt og selvtillid på denne konto. 

Men jeg kom ud på den anden side af sløret, som 

vreden lagde over min virkelighed. Om på den 

anden side af den barriere af modvilje, som 

vreden skaber. Det var ikke nemt, for jeg måtte 

gætte mig frem til de rette løsninger og de rette 

værktøjer, men jeg fandt dem, og giver dem 

hermed videre til dig, så DU kan slippe for at 

famle dig frem i mørket.  

 

 

 

Vrede er et mudret slør over din virkelighed 

 

Vrede spærrer dig inde bag en barriere af modvilje 

 

  

            Forstå din vrede 
En workshop i håndtering af vrede. 



 

 

1.2.3. Selvcoaching 

Er en teknik, der hjælper dig til at forstå dine 

følelser i almindelighed, og din vrede i 

særdeleshed. Alle følelser har en funktion, de er 

ikke bare resultatet af det der sker i dit liv, de er 

ikke en slags “affald” man skal se at komme af 

med. De er naturens egne værktøjer til at hjælpe os 

bedst muligt igennem livet. I denne workshop 

arbejder vi med disse værktøjer… 

Traume behandling 
Måske er det traumer, der låser dig fast i et vredes 

mønster? Et traume et en lille bid af din 

personlighed, der har vristet sig fri af din 

bevidsthed, og sidder nu på skulderen af dig. som et 

isoleret vredt væsen, og fortæller dig ubevidst, 

hvordan du skal reagere på stimuli. I denne 

workshop arbejder vi med traume behandling,  

 

 

 

 

A B C. Metoden 

Er endnu et værktøj, vi arbejder med, i denne 

workshop, til at hjælpe os med at håndtere vreden.  

A: aktivering (hvad er det der aktiverer min vrede) 

B: Beliefs (eller overbevisninger) hvad er det vi 

overbeviser os selv om, i givne situationer 

C: Consequence (eller konsekvenser) hvad er 

konsekvensen af vores overbevisninger, og hvordan 

reagerer vi på dem 

Emotionel resonans 
Alt i universet er svingninger. Bølger af 

energi, der svinger i en eller anden 

frekvens. Underbevidstheden gemmer alle 

vores oplevelser i indtryksbilleder (som 

indeholder ALT i den givne situation.  Lyde, 

lugte, synsindtryk, følelser med mere) når 

noget sker i “virkeligheden”. Resonerer det 

med disse indtryksbilleder, hvilket er årsag 

til at vi reagerer (eller overreagerer) på 

måder der overrasker både os selv og andre. 

I denne workshop arbejder vi også med 

Emotionel resonans og følgerne deraf. 

 

 

 


