
 
 

 

 

 

 

Guide: Sådan lytter du med 

hjertet 
Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, 

opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et 

forhold.  Når du lytter med dit hjerte, har du bevidst lagt alle dine 

fordomme og dine antagelser på hylden, og åbnet op for dine reelle 

følelser og valgt at være nærværende. 

●●● 

 

Lavet i samarbejde med parforholdsraad.dk og Mette Haulund, december 2012  
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Sådan lytter du 

med hjertet 

 

Når du i dine 

kærlighedsrelationer er I stand 

til at lytte med dit hjerte, opnår 

du som oftest at kunne bevare 

det intense og mest dyrebare i et 

forhold.  Når du lytter med dit 

hjerte, har du bevidst lagt alle 

dine fordomme og dine 

antagelser på hylden, og åbnet op 

for dine reelle følelser og valgt at 

være nærværende. 

Lavet i samarbejde med 

parforholdsraad.dk og Mette 

Haulund 

 

Når du lytter med hjertet, skaber du et 

godt fundament for den gode dialog. 

Du er opmærksom på hvad det er din 

partner har at fortælle dig, og du lytter 

oprigtigt til hvad han eller hun har at 

sige, du kan derved spørge mere ind til  

 

 

det din partner har på hjertet, hvilket 

vil skabe den gode kommunikation. 

 At lytte med hjertet er ikke lige til. Det 

kræver et bevidst valg, og når valget er 

truffet, vil du opleve at den måde du 

og din partner kommunikerer på, og 

altså også lytter til hinanden, vil smitte 

af på jeres eventuelle børn. I er, som i 

så mange andre sammenhænge, 

rollemodeller for jeres børn, og når de 

oplever, hvordan man kan 

kommunikere og klarer konflikter, 

uden at det ender i skænderier eller 

angreb med beskyldninger og 

mudderkast, så har I givet dem en 

rigtig god ballast ud i kommunikation 

i fremtiden. 

Beslut dig for at lytte med dit 

hjerte hvis: 

 Du vil opnå en god 

kommunikation med din 

partner. 

 Du vil finde ind til respekten for 

din partner og jeres parforhold. 

 Du vil lære at lægge 

fordommene på hylden. 
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 Du vil lære dine børn at god 

kommunikation kan bringe 

mennesker tættere sammen. 

Det sker der, når du lytter 

forkert. 

Når du bevidst lader være eller 

glemmer at lytte med dit hjerte, sker 

der ofte det, at du i stedet for at lytte 

begynder at bebrejde og antage en 

masse. 

Det kunne for eksempel være at din 

partner siger, at han gerne vil se en 

fodboldkamp i tv søndag aften, og i 

stedet for at lytte med dit hjerte, 

begynder alle bebrejdelserne at vælde 

frem inde i dig i stedet for. Og du 

tænker, at han i stedet for at sidde og 

glo på en åndssvag fodboldkamp 

hellere burde får ordnet den 

vandhane, der drypper, eller få hængt 

det billede op  som han har lovet at få 

gjort i ALT for lang tid. 

 

Hvis du derimod havde lyttet med 

hjertet, havde du tænkt, at den 

fodboldkamp i tv var et dejligt afbræk 

for ham, og at du så samtidig kunne 

lave noget, som du kunne lide at hygge 

dig med. 

Når du ikke lytter med dig hjerte, og 

du er respektløs over for noget, han 

godt kan lide at lave, så handler du ud 

din hjerne og har  dermed mistet 

kontakten til dit hjerte. 

Husk at du skal lytte og ikke bare høre, 

hvad din partner fortæller dig. Der er 

stor forskel på, bare at høre hvad din 

partner fortæller dig, og så virkelig at 

lytte til, hvad der bliver dig fortalt. 

De fleste kender det. Din mand eller 

kæreste har fortalt stolpe op og stolpe 

ned omkring det sidste nye indenfor et 

eller andet emne, som slet ikke 

interesserer dig. Du venter bare på, at 

han snart er færdig med at fortælle, så 

du kan få informeret ham om, at I skal 

huske at købe fødselsdagsgave til 

Moster Ellen på vej hjem fra arbejde i 

morgen. Eller når din kæreste 

fortæller om den smarte kjole, som 

hun så henne i den nye designer-butik, 

der er åbnet nede på gågaden, og om 

hvor meget den lige vil passe ind i 

hendes garderobe, og det eneste du 

tænker på, er at komme hjem og få 

mulighed for at tjekke de seneste 

fodboldresultater. 

I begge eksempler har du jo nok hørt, 

hvad din partner har fortalt dig, men 

du har ikke lyttet. Det at høre, er en 

fysisk proces, hvor lydbølger rammer 

trommehinden og skaber vibrationer, 

som overføres til hjernen. 

Stiller vi derimod ind på 

lyttefrekvensen, så forholder vi os 
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aktivt til de informationer, vi 

modtager. 

Så når du bare hører efter, så er din 

hjerne typisk optaget af alt muligt 

andet, og derfor går du glip af en 

masse oplysninger, som du ellers ville 

få, hvis du i stedet virkelig lyttede til 

det, din partner forsøger at fortælle 

dig. 

Sådan undgår du at miste 

kontakten til dig hjerte, når du 

lytter: 

 Lad være med at være 

respektløs over for din partners 

interesser. 

 Vær oprigtig interesseret. 

 Du skal ikke høre, du skal lytte. 

 Lad være med at bagatellisere 

det din partner prøver på at 

fortælle dig. 

Derfor gør det en forskel? 

Det rykker, når du begynder at lytte 

med dit hjerte, og når din partner 

begynder at udvise samme 

færdigheder. 

En mand, som lytter med sit hjerte, 

bliver automatisk mere attraktiv i en 

kvindes øjne, end en mand, der ikke 

gør. 

 

Hvorfor? 

Fordi at en mand, der viser at han er i 

kontakt med sig selv (og sit hjerte), 

kan få en kvinde til at føle sig attraktiv 

og elsket, og det er det, de fleste 

kvinder søger hos en mand. 

Og hvis han så samtidig kan lytte og 

bruge de informationer, hun har givet 

ham, i deres videre samtale, giver det 

ekstra bonus, for så vil kvinden åbne 

sig endnu mere for ham, også på det 

seksuelle plan. Så det bliver en win–

win for begge parter, hvis manden er 

god til at lytte med sit hjerte. 

 Det ligger mere naturligt for kvinder 

at skulle lytte med deres hjerte. De er 

ofte opdraget til at mestre denne 

kunst, og det er derfor ,at kvinder ofte 

ses i omsorgs- og servicefag, da det 

også her er vigtigt at kunne lytte med 

sit hjerte. Og tænk på hvem der oftest 

vågner om natten, når man er nybagte 

forældre. Det er som regel moderen, 

der vågner, når babyen græder. Og nej, 

det er ikke, fordi at hun sover let. Det 

er fordi at hun er bedre i stand til at 
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lytte med sit hjerte, end den nybagte 

far er. 

Når I begge to er blevet bedre til at 

lytte med jeres hjerter, bliver jeres 

relation også forbedret. Jeres 

kærlighed og respekt for hinanden vil 

blive markant forøget, og ikke nok 

med, at I nu lytter med hjertet, I 

begynder også at TALE med hjertet. 

Dette vil bringe jeres kommunikation 

på nye højder, og I kan høste frugten 

af jeres flotte indsats, i form af et 

blomstrende parforhold, fyldt med 

kærlighed og respekt. 

 Husk at lytte med dit hjerte, og ikke 

altid kun med fornuften. 

Når du lytter med hjertet, bliver 

din bonus: 

 En bedre kommunikation 

imellem dig og din partner. 

 Mere forståelse for hinanden. 

 Større respekt for hinanden. 

 Større åbenhed imellem jer. 

 Jeres kærlighed til hinanden 

bliver forøget. 

 Jeres sexliv blomstrer op. 

Hvad du undgår, når du lytter 

med hjertet. 

Hvis du er blevet skarp til at lytte med 

hjertet, vil du opleve at du undgår at 

ende I en masse konflikter. Det undgår 

du fordi du virkelig har lyttet til hvad 

din partner har fortalt dig, og ikke 

bare hørt efter med et halvt øre. Din 

partner vil dermed føle sig forstået og 

dermed også elsket. 

Du er måske ikke enig I hvad din 

partner fortæller dig, men det betyder 

ikke at I nødvendigvis ender I en 

konflikt, for hvis du kan spørge mere 

direkte og interesseret ind til hvad det 

er han eller hun fortæller dig, så 

skaber I dialogen, og derved kan I nå 

frem til enighed, eller I hvert fald 

undgå en ubehagelig diskussion. 

En anden vigtig faktor er, at du undgår 

misforståelser og diverse antagelser, 

hvis du lytter med dit hjerte. For hvis 

du VIRKELIG lytter, så er der ikke 

grobund for at antage noget, eller for 

at der opstår nogle misforståelser, for 

så lytter du jo til hvad der bliver 

fortalt, og dermed kan du agere der ud 

fra. 

De fleste diskussioner opstår oftest på 

baggrund af misforståelser eller 

manglende viden på forkert grundlag. 

Dette sker ikke, hvis du formår at lytte 

med dit hjerte. 
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Miniguide: 

Sådan øver du dig i at lytte med 

hjertet: 

Der er flere måder, hvorpå du kan lære 

at lytte med hjertet. 

 Æggeursøvelsen 

 Gentagelse af det den anden 

siger. 

 Stil spørgsmål til det, du lige har 

hørt, din partner har fortalt dig. 

 Fortæl hvordan det føles indeni 

dig, når du hører det, der bliver 

sagt. 

 Læg dine antagelser og 

fordomme på hylden. 

 Æggeursøvelsen går ud på, at man 

to gange om ugen sætter tid af til 

dialog. Det kan være alt lige fra 20 

minutter til en time eller mere.  

I skiftes til at have tid til at snakke. 

Sætter uret på eksempelvis 3 eller 5 

minutter, hvor den ene part har 

taletid, og den anden part skal kun 

lytte.  

Der skal hele tiden tales ud fra egne 

følelser og behov, så budskabet bliver 

positivt. Den anden part må ikke sige 

noget.  

Når uret ringer går turen videre til den 

anden, som igen kun må tale ud fra 

egne tanker, følelser og behov. 

At gentage, hvad den anden part 

siger, har stor betydning, hvis man er 

havnet i en situation, hvor man ikke 

føler sig forstået og lyttet til i 

parforholdet.  

Uanset, hvad der bliver sagt eller 

spurgt om, så skal modtageren sige 

”Jeg hører dig sige, at du…..”.  

I starten vil det virke underligt, men 

effekten af at have elimineret 

misforståelser er enorm. 

At lære at lytte med hjertet kræver tid, 

tålmodighed og en vilje til at ville, men 

når det først er lært, er der så store 

positive konsekvenser ved det, at det 

har været al tid og kræfter værd. 

Når du skal stille spørgsmål til det, 

du lige har hørt, din partner fortælle 
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dig, så kan det eksempelvis være, at 

din partner lige har fortalt dig, at hun 

har haft en dårlig dag.  

 

Spørg ind til hvorfor, hvad der er sket, 

hvad hun tænkte, hvad hun sagde osv.  

Dine spørgsmål skal ikke være 

planlagte, men skal afledes af det, der 

lige er blevet sagt. Jo mere du spørger 

ud fra det, det netop er blevet sagt, jo 

mere lytter du med hjertet. 

Modsætningen er, at du allerede på 

forhånd ved, hvad du vil spørge om, og 

uanset hvad din partner siger, så 

kommer spørgsmålene, som planlagt. 

Eller også glemmer du helt at spørge 

ind, fordi det din partner fortæller, får 

dig til at tænke på noget, du selv har 

oplevet, som du derfor begynder at 

tænke på eller fortælle om. 

Fortæl hvad du føler. Når din 

partner siger noget til dig, så reagerer 

du på det følelsesmæssigt. Desværre er 

det ofte nemmere at reagere med 

vrede end med tristhed.  

Det vil sige at i stedet for at fortælle, at 

du bliver ked af det, at du føler dig 

nedprioriteret eller noget andet, så 

kommer du til at skælde ud og sige, at 

han eksempelvis aldrig er hjemme, 

altid prioriterer arbejde, motion osv. 

før familien.  

Hvis man bliver angrebet med 

beskyldninger, er det svært ikke at 

forsvare sig, og så starter 

diskussionen.  

Fortæl derfor meget hellere, at du 

bliver ked af det, fordi du føler dig 

nedprioriteret. Eller fortæl, at det gør 

dig rigtig glad, når ...  

Jo flere følelser du fortæller om, jo 

mere ved din partner om dig - og jo 

nemmere er det også for din partner at 

fortælle om følelser.  

Det er videnskabeligt bevist, at par der 

ved meget om hinandens tanker, 

følelser og behov har meget større 

chance for et godt og langt liv 

sammen.  
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Læg dine antagelser og 

fordomme på hylden. Hvis du på 

forhånd har en fordom om det, du 

hører, eller du antager, at du ved, hvad 

din partner vil sige, så lytter du ikke 

med hjertet.  

Du er oppe i dit hoved og er på 

forhånd klar over, hvad du mener om 

det, der bliver sagt.  

Prøv at åbne op for nye vinkler, nye 

anskuelser for at udvide din horisont. 

Det gør du bedst ved at tænke: “Jo 

mere ny viden og jo flere holdninger 

jeg får, jo klogere bliver jeg”.  

Denne tanke gavner dig ikke blot i 

forhold til et konkret emne, men også i 

forhold til din partner. Jo mere du 

lytter med hjertet, jo klogere bliver du 

på din partner, og jo bedre odds har 

dit parforhold. 

Lyt derfor med hjertet - det er ikke 

blot anerkendende i forhold til din 

partner, det er også en stor og vigtig 

investering i det gode og nære 

parforhold du drømmer om.   

  

 

 

 


