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Oplevelsen af tid er på mange måder knyttet til den måde, hvorpå vores neurale struktur og 
hukommelsessystem hele tiden forsøger at forudsige den nære fremtid byggende på fortidige 
hændelser og erfaringer. Som nævnt fødes vi uden en central bevidsthed, uden et jeg, der 
ved af, hvad der foregår. Tværtimod er det sådan, at i de første 12-24 måneder af et 
menneskes liv styres en lang række processer automatisk dybt inde i nervesystemet. 
Følelsesprocesserne administreres omkring amygdala, og dette foregår, uden der kan dannes 
bevidste erindringer. Det har at gøre med, at de processer, der har med hippocampus at 
gøre, det at kunne orientere sig i tid, rum, sted og mening, først modnes efter ca. 18-36 
måneder. Det vil sige, at mennesket før hippocampus har en oplevelsesmæssig og implicit 
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hukommelsesstruktur, som i en vis forstand er tidløs. Og først med hippocampus og 
efterfølgende med den historiefortællende hukommelse begynder vi at få en egentlig 
oplevelse af tiden. 
Når nutiden styres af fortiden for den traumatiserede, er det nødvendigt at foretage et 
systematisk præciseringsarbejde. 
Så nutiden er vi nødt til at tage afsæt i. Det handler om at se realiteterne, nogenlunde som 
de er. Altså på fænomenologisk vis se tingene, som de fremtræder for bevidstheden, som de 
ser ud, når de er i sindet – altså alle former for perceptioner og sansninger, følelser, 
erindringer, drømme, fantasier, osv. At se realiteterne. 
På den baggrund gælder det arbejdet med at huske og fordybe sig i fortiden, i oplevelserne 
og erfaringerne, i biografien. Det handler om at eksplicitere følelsesoplevelser, det vil sige at 
lave et reelt stykke screenings-, analyse- og kreativt arbejde. Når man på den måde har skabt 
en essens af fortidens ressourcer, så har man frigjort følelsesenergi, som fremtiden gennem 
drømme, længsler, håb og ønsker er bygget af. Kernen i evnen til at skabe fremtiden er at 
kunne ønske, og ønsker henter sit brændstof fra følelser. 

Den kreative kraft øges, jo mere følekapacitet der er, og på den baggrund er det lettere at 
opbygge en værdiramme for, hvad man godt kunne tænke sig, at fremtiden skal komme til at 
handle om. I sin essens og kort fortalt handler det om for det enkelte menneske: 

- At se virkeligheden nu så klart som muligt, vide, hvor man er i livet, kende sine 
prioriteringer og vide, hvad man helt konkret bruger sin energi og tid på. Det handler om at 
skabe et overblik over, hvad man kunne kalde sin udvidede nutid. 

- At vide, hvor man kommer fra; bevidstgøre sit livsforløb og de erfaringer, der har været 
afgørende for, at man er blevet til den, man er i dag. Det handler om at klargøre fortiden i 
den selvbiografiske historie og dens iboende positive og negative aspekter. 

- At vide, hvor man er på vej hen; hvad bevæger dig, og hvad er brændkraften i dit virke og i 
dig selv som menneske. Hvad er ”meningen med livet” for dig. Det handler om at beskrive 
en ønsket fremtid så indholdsmæssigt og visuelt klart som muligt. 

- At binde fortidens ressourcer (værdier og erfaringer) og fremtidens intentioner (mål og 
mening) sammen i en eksplicit valgt og organiseret nutid. 

”Essensen i de flestes liv er erfaringer og oplevelser, der på den ene eller anden 
måde relaterer til hverdagens arbejde og uddannelse – og så til de aktiviteter, der går 
ud på at opretholde, vedligeholde og pleje os selv, hjemme og i fritiden. Det er inden 
for disse rammer at vores liv udfoldes – og her vi kan vælge at bruge det førnævnte 
manøvrerum til at gøre en forskel for os selv og vores medmennesker – fx i retning af 
ikke at acceptere at lade os koste tilfældigt omkring livet igennem og i stedet prøve at 
få summen af vore dage på jorden til at ligne et kunstværk”.  

(Mihaly Csikszentmihalyi 2005, s. 25). 

Noget af det, man kan kende nuet på, er netop sanserne. Når man hører en stemme, mens 
der tales nu, eller når man hører musik spille, så sker det i reel nutid. Man kan godt erindre 
noget musik, man har hørt engang – det er fortiden. Men den musik, man hører nu, mens 
klaverets triller væver sig sammen med anden baggrundslyd, den lyd er nutid. Og for at 
kunne orientere sig er det vigtigt at vælge nogle grundaspekter, som man orienterer sin 
nutid ud fra. Det kan gøres på mange forskellige måder. Vi bruger nogle simple grundformer: 
At mærke og genkende sin krop, at have en grundoplevelse af, hvad det er for et hjem, en 
rumlig virkelighed, man beboer, at mene noget om, sætte værdi på, de centrale relationer og 
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at mene noget om eller klargøre, hvad det er for en arbejdsomsætning og økonomisk 
omsætning, man har i sit liv. 
Fortiden er jo alt det, der er foregået. Alt det man kan føle og huske, og også alt det, man 
ikke kan føle og huske. Og det mere komplekse ved fortiden, restproblemer eller traumer, 
som fastlåser det indre flow, er qua traumets neurobiologi holdt af den sympatiske gren af 
det autonome nervesystem. En af måderne man kan åbne til og løsne dybere ind i 
fortidsstrukturen er ved at væve parasympatisk aktivitet, tidløshedsaktivitet fra gearskifte 
eller kreativitet eller musik eller afspænding eller empati, ind over det at fordybe sig i 
fortiden. Det at forsøge systematisk, analytisk, logisk at huske, generere erindringer, er 
venstre hjernehalvdels arbejde. Men det at bruge kreative processer eller musik eller 
afspænding sammen med det at synke ind i fortiden vil åbne højre hjernehalvdel og hele den 
følehistorie, som højre hjernehalvdel er indeholdt af. Det er højre hjernehalvdel, som 
administrerer den implicitte hukommelse og den kropslige hukommelse og dermed også 
blandt andet den førnævnte tidlige fase, før man får hippocampus på banen. 
Når man har frigjort følelsesoplevelser fra fortiden, når man har lavet et reelt stykke 
screenings- og analyse- og kreativt arbejde med fortiden, når man har skabt en essens af 
fortidens ressourcer, så har man lavet den benzin eller skabt den muld, som drømme og 
længsler og håb og ønsker er bygget af. 

Kernen i det at kunne ønske er følelser. Jo mere følekapacitet, jo bedre kan man drømme og 
ønske, og på den baggrund er det lettere at opbygge en værdiramme for, hvad man godt 
kunne tænke sig, at fremtiden skal komme til at handle om. 

Eksistensens grundvilkår 
Man kan bruge eksistensens grundvilkår som linse. En linse man kigger igennem og spejler på 
sig liv. – Det behøver man ikke at gøre med traumatiserede mennesker, for de har det jo tit 
i sig. Det er på en måde nærmest med i forbindelse med arbejdet med at være traumatiseret. 
Men derfor er det godt at tematisere det alligevel. Man kan bruge en overkategori, som 
handler om at få mere præcise forestillinger om, hvad fremtiden skal handle om, som er at 
gøre sig nogle overvejelser om meningen med livet. Til det kan man vælge nogle af 
eksistensens grundvilkår, det at vi, som Eliade-citatet sagde, lever under den overordnede 
paraply, at vi er dødelige og ikke ved, hvornår døden indtræffer, eller den iboende 
meningsløshed, som et ødelagt liv er båret af, eller den alenehed, man kan føle, når man har 
mistet, eller når man primært er lejret ind i sig selv. Og den ultimative frihed, som også 
handler om at tage det fulde ansvar for den, man er. Ved således at kigge dybt i sit liv og på 
sin eksistens grundvilkår kan disse bruges som en linse til at skærpe og præcisere, hvad der 
for én er vigtigere end andet. For som den amerikanske psykiater Irwin Yalom siger, så kan 
man kun råde bod på fortiden ved at ændre fremtiden. 

Den selvorganiserende proces, som livsudfoldelsen strukturerer sig omkring, er det, der 
giver livet mening og retning. Meningen med livet er en implicit udfoldelsesform og intention 
i enhver levende organisme – i ethvert levende system. Meningen med livet er det, der 
udfolder sig i tiden. Det, tiden så at sige går med. På baggrund af den fortid, og med de 
prioriteringer og valg, som har været, skabes nutiden. Det vil sige, at den nutidige mening 
med livet hviler på tidligere prioriteringer og valg. Meget af det, som menneskers livshistorie 
er bygget på, er indlejret i implicitte vanemæssige processer, således at en stor del af 
meningen med livet er en vane – en selvorganiserende proces. Meningen med livet er det, 
der for hvert enkelt menneske giver livsforløbet fylde og retning. 




