
frustrasjon!

1 Gi slipp på 

 irriterende ting du 

ikke får gjort noe med. 

Sjekk ut så fort som mulig om du 
kan påvirke det som frustrerer deg. 
Kan du det, ta beslutning på om du 
ønsker å gjøre noe med det. Ønsker 
du å forsøke å skape endring, ta tak 
i irritasjonen med én gang, hvis det 
er mulig.

2. Ikke snakk om det.

Det kan være lurt å la være å snak-
ke om ting som plager deg med 
andre. Rett og slett fordi  kroppen 
mobiliserer beredskapsprogram-
met hver gang du fokuserer på det.

3. Hold fokus på  

øye blikket

Vend oppmerksomheten vekk fra 
kilden og mot det du driver med i 
øyeblikket. Da sender du samtidig 
et signal til kroppen din om at 
«faren er over», og at den kan skru 
av beredskapen. Kroppen roer 
seg da ned, og slutter å kaste bort 
dyrebar energi du heller kan bruke 
på andre ting. 

Her har du  

tre viktige steg:

Husk at øvelse  

   gir mester! 

Liv&helse
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Kamilleekspertene
Om kropp og sjel, liv og lyst!

PSY KO LO GEN 

Ka ren M. Kol li en Ny gaard er psy ko log og par te ra peut.  

Hun er også yogalæ rer, driver mind/body senteret Zanti  

(zanti.no) og ar bei der med or ga ni sa sjons   psy ko lo gi i be drif ter.

Å 
bli frustrert er en naturlig del av hverdagen. Vi er 

alle forskjellige, og derfor skaper vi frustrasjon hos 

hverandre når ulikhetene mellom oss blir synlige. 

Som for eksempel forskjellige meninger om et tema, eller 

hvordan en oppgave skal gjøres – på jobb eller hjemme. Om 

situasjonen blir håndtert på en annen måte enn vi selv ville 

gjort, er det lett å bli frustrert. 

KROPPEN ER ET VANEDYR

Kroppen husker alt du opplever, også selv om du mentalt 

har glemt det. Det er akkurat som om kroppen tar notater, 

slik at den kan gjenkjenne situasjonen hvis den skulle opp-

stå igjen. Det er en del av kroppens forsvarsmekanisme. 

Det kroppen opplever oftest, er det den regner som det 

normale. Når en person gjør noe annet eller oppfører seg 

på en annen måte enn det du pleier å gjøre, varsler kroppen 

deg om dette. Irritasjon eller frustrasjon er signaler om at 

det som skjer er noe annet enn det som føles normalt og 

riktig. Den varsler rett og slett om en potensiell fare.

KAMPKLAR!

Når kroppen har identiisert mulig fare i form av noe som 

frustrer deg, mobiliserer den en medfødt kjedereaksjon 

av fysiologiske endringer, blant annet at adrenalinnivået i 

blodet øker. Du er klar for å slåss – eller stikke av om det 

skulle være farlig. Kroppen skiller ikke mellom skitne klær 

som ligger på gulvet og en hoggorm i skogen. Alt som er 

avvik fra det kroppen forventer får du beskjed om.

At kroppen gjør seg klar for kamp eller lukt, for så å 

roe seg ned igjen, er helt ok. Men mange av årsakene til 

frustrasjon kan du ikke få endret, og trigger derfor frustra-

sjon gang på gang. Dermed øker adrenalinnivået, som 

gjør deg irritabel, mistenksom og lettere sinna. Terskelen 

for frustrasjon blir lavere, og frustrasjon du allerede har, 

øker i intensitet. Før du vet ordet av det er du fanget i en 

frustrasjonsspiral som tapper deg for energi. Stopper du 

frustrasjonsspiralene, vil du spare dyrebar energi som du 

kan bruke på noe positivt!

Lykke til!

Karen

           Mange  
av årsakene 
til frustrasjon  
kan du ikke  
få endret.

Farvel, 

Kamille144
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