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2   Barnets første inntrykk av familiefohold 

 

  

        

Fig.1.Hentet fra egen kilde: (Andrawis A, 2018). 

 

Fig. Egen kilde Andrawis A, (2008). Vår verden kan være vakker ! 
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Som forfatteren har nevnt, 2018); er dette barnets første inntrykk av familieforholdet. 

En prosess I livet som begynner med tidlig ødipal fase og som strekker seg videre inn i 

voksen alder. For dets egen del kommer det an på hvilke erfaringer som preger barnet, hvilke 

inntrykk i positiv eller negativ forstand som fører til et vellykket eller mislykket 

forhold(ibid.). 

 

Barnets første inntrykk 

Det første forholdet hos et barn er familieforholdet, som består av far, mor og barn. Et 

første inntrykk av hvordan et forhold fungerer får et barn gjennom foreldreforholdet. Det ser 

hvordan foreldrene håndterer konflikter eller hvordan de viser kjærlighet. Fra disse 

inntrykkene lærer barnet hvordan relasjoner fungerer. 

 

Men vi vet at hverdagsstress har innvirkning på familielivet. For det meste jobber 

begge foreldrene. Ifølge Andrawis A, (2018), betyr det at barnet trenger å bli tatt vare på 

utenfor hjemmet. Utfordringer for foreldrene fra psykososiale elementer  legger en belastning 

på familielivet. Som et resultat akkumuleres konflikt, stress, ubalanse og dysfunksjonell 

harmoni. Hos foreldrene vil det under innflytelse av egne fortrengte traumer føre til 

projeksjoner innen familjelivet. Dette ytrer seg i neurotiske overførings fenomener, 

derigjennom oppstår et destruktivt infantilt adferdsmønster og overføringsfenomener fra det 

ubevisste. 

 

Slik utvikler seg stridigheter og ambivalente følelser, og i sin tur negative inntrykk  

hos barnet. Kanskje barnet føler seg skyldig ovenfor opptrapping og utvikler også selv 

skyldfølelse. Denne situasjonen strekker seg ofte frem til puberteten. Deretter ønsker de unge 

å forlate foreldrehjemmet og skape sitt eget liv, samt å ha sitt eget forhold (ibid.). 

 

 

Det andre forholdet- forhold etter puberteten 

"På egen vei i sin søken etter det ideelle bilde av far og mor, så vel som urkjærlighet og 

urtillit, er ungdommens forventninger svært høye. Ønsket om et ideelt forhold er i fokus 

"Andrawis, (2018). Nå må vi ikke glemme at dagens parforhold befinner seg under tøffe 

forhold. "Begge er fylt med tidlige fortrengninger og traumer."De negative  inntrykkene fra 

foreldreoppdragelsen  fører til et eget anstrengt relasjons adferdsmønster  preget av angst for å 

mislykkes.  
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Det  ideelle mor og far bildet er hverken oppfylt eller funnet. Den oppsamlede stressen, for 

store krav og nye projeksjoner fører til at forhold ikke lykkes siden den ideelle 

forventningen ikke kunne bli oppfylt. Forholdet er dømt til å mislykkes. Gjennom nye 

negative erfaringer kommer  skuffelser, sår, tap av kjærlighet og kjærlighetssorg, De unge 

lukker sine hjerter og det fører til adskillelse.   

 

Tredje forhold - forhold i voksen alder 

I voksen alder søker mennesket igjen etter den ideelle partneren  og en vei ut av 

kjærlighetsbekymring og hjertesorg. I forholdet kan det skje at en av partnerne i angst for å 

miste ikke tør å involvere seg. I tillegg kommer også underskudd i naturlig seksualitet 

/ genitalitet. Den biologiske seksualiteten må i sin helhet forstås som en livsytring av følelser 

og samspill i det mellommenneskelige forholdet, og tar hensyn til sosiale, kulturelle og 

psykologiske faktorer. Til sammenligning forstås genitalitet som orgastisk gjensidig 

tilfredsstillelse, den ultimate seksuelle handlingen. 

Uten evnen til å hengi  seg til den andre, er et forhold dømt til å mislykkes (ibid.). 

traumer fra opprinnelsesfamilien, samt skader og skuffelser fra sine egne relasjoner og 

destruktive infantile adferdsmønstre, sammen med gjensidige projeksjoner, fører til 

dysfunksjonalitet av harmoni, kommunikasjonsunderskudd og uoppfylte forventninger. 

  

 

Fjerde forhold - Forhold i høy voksen alder 

På dette relasjonsstediet er et ritual med hyppig partnerskifte  blitt integrert. Ubevisste 

projeksjoner er stadig mer for hånden. Erfaringer fra tidligere forhold blir gjenstand for 

sammenligning når det gjelder seksualitet og karaktertrekk. Infantile destruktive 

adferdsmønstre følger med. 

  

 

. 

Femte Forhold - Forhold Senere 

Tilvent et ritual av hyppige partnerskift, fører det  til en adferd av  å "se etter andre", et 

hemmelig blikk etter potensielle partnere, etter hvert til genitalitet og sexavhengighet. 

Partneren er ikke fornøyd med forholdet. Man ser seg ennå etter en uoppfyllt opprinnelige 

kjærlighet, grunnleggende tillit og ideelle far og morsbilder.  
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På samme måte som Andrawis, (2018) beskriver som en metafor; : "På reisen i løpet av livet i 

jakten på den tapte opprinnelige kjærligheten, og grunntilliten, og spørsmålet etter hvordan 

man  igjen kann overvinne ... "! 

  

Under livsreisen 

" Under livsreisen på jakt etter å oppfylle et partnerskap, blir man alltid skuffet over å 

ikke finne den ideelle partneren. I virkeligheten søker man ubevisst etter den tapte 

opprinnelige kjærlighet, grunntilliten og den ideelle far og mor figur " (Ibid.). 

 

På jaktens vei og ritualet for gjentatt søken, fører det til tvangsmessige gjentakelser av 

partnerskifte, seksualitet og genitalitet. Denne  rituelle søken kan beskrives som avhengighet 

som manifesterer seg i patologiske symptomer. Faktum er at ingen ønsker bevisst og å plage 

seg selv og partneren  med skyldfølelse og ambivalent adferd. Alle ønsker et ideelt forhold, 

åpent, ærlig og holdbart med partneren. Dessverre kan dette ikke oppfylles fordi alle infantile-

destruktive, ubevisste adferdsmønstre påvirker bevisstheten. Dette betyr at man alltid vil gjøre 

det gode, men står nettopp i et paradoks. 

Hos Paulus i NT. : 

 

 For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, 

men å fullføre det gode makter jeg ikke. 19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde 

som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men 

synden som bor i meg. 21 Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men 

kan ikke annet enn å gjøre det onde. 22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds 

lov,23 men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg 

til fange under syndens lov, som er i lemmene.24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal …?“ 

(NT.Röm.7:18-25 S.1637). 

 

Som Paulus understreker, i vår fysiske og psykiske tilstand, (I mitt kjøtt og blod bor 

det ikke noe godt) peker jeg ut fra et psykoanalytisk perspektiv på de destruktive infantile 

adferdsmønstrene i det ubevisste og deres innflytelse på mellommenneskelige relasjoner. Det 

betyr at det onde bor i kroppen vår. I virkeligheten ønsker alle å gjøre det gode , men 

dessverre mislykkes. Min fornuft står i motsetning til min destruktive adferd fordi det lykkes 

meg ikke å gjøre det gode, men det onde. Så langt føres denne kampen mellom min fornuft og 

mine fortrengte traumer fordi de ikke lykkes meg å gjøre det gode etter min fornuft så lenge 

jeg lider av skyldfølelsesymptomer. 

Det ubevisste og dets innflytelse på vårt adferdsmønster gjelder ikke bare for de hellige, 

men for oss alle. 
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Årsaker til at harmoniske forhold ikke lykkes skyldes kjensgjerninger fra projeksjoner 

og uløsbare relasjonskonflikter, skyldfølelser, og depresjoner. Vanligvis søker man gjennom 

objektrepresentant en såkalt syndebukk for det egne uoppfylte kjærlighetslivet. Uttrykket 

objektrepresentasjon inneholder ordet objekt (det er forholdet mellom barnet, mors bryst og 

moren) og kommer fra opplevelsen av objektforholdet fra tidlig barndomstraumer. Dette er 

det grunnleggende onde til separasjon og skilsmisse, samt betydelige sosiale konflikter  

 

Prof. DDr. Univ. Andrawis 

 


