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Mennesker kan ikke fly! 
Av Nils Erik Volden, Acudomaster og akupunktør tcm 
 

Kampsporten bør takke skuespillere som Bruce Lee, Jackie Chan og Van Damme for de 

millioner av mennesker har strømmet til verdens dojoer som følge av deres filmer. Film har 

vist oss at en dyktig kampsportutøver har uante krefter og kan vinne over alt, fly gjennom 

luften, sparke raskere enn Lucky Luke trekker sin revolver, kan knuse meterhøye stabler med 

murstein med et lite kakk, banke opp alle de slemme og ikke minst det kan bli deg. Gjennom å 

trene under en dyktig trener vil du få nøkkelen til denne skattekiste av overnaturlige 

ferdigheter. Hvem har ikke forsøkt på egenhånd å trene etter Karate kids Mr Myagis trenings 

filosofi: Wax on, wax off. Det er bare et problem - virkeligheten er ikke på TV. Mennesker kan 

ikke fly, og ingen kan bevege seg raskere enn sin egen skygge. Selv om du trener 24 timer i 

døgnet og kan all verdens kampsport teknikker vil du alltid forbli et menneske. Noe som betyr 

at du kan aldri heve deg over din kropps begrensninger. For alltid er du fanget i din biologi, 

genetikk og av fysikkens lover. Din innflytelse på din kropp er ikke ubegrenset 

 

Erkjennelsen 

Beltefargen til en kampsportsutøver er ikke noen garanti for seier i en gatekamp. En virkelig 

kamp har ingenting med antall teknikker du har på repertoaret, hvor høyt du kan lande et 

spark eller hvor mange planker som brekker med et slag. Alt faller på hvor godt du takler en 

presset situasjon. I en presset situasjon vil man nødvendigvis bli stresset noe som medfører en 

oversekresjon av stresshormon. Under press er de forstyrrende hormonene gjerne cortisol og 

adrenalin som blant annet vil påvirke hjernens evne til å lagre nytt minne og – til å ta frem 

gamle minner svekkes drastisk. Den umiddelbare effekten ved stress blir derfor en forstyrret 

hukommelse. Noe som i virkeligheten betyr at man mister evnen til å ta frem gammel lærdom. 

Teknikker fra treningene er borte. Igjen står du med et slitt sort belte om livet som det eneste 

tegn på at under et stort tungt jernteppe er et hav av dødelig kunnskap. Det er ikke mulig å 

huske noe. Du taper… 

 

For å forebygge dette øyeblikkets tomhet trener man gjerne på å automatisere teknikker. Ideen 

er at gjennom automatisering vil den huskes lengre. Normalt gjøres dette ved at man repeterer 

den samme bevegelsen til det kjedsommelige. Oppstår en situasjon X skal respons Y komme 

øyeblikkelig. Problemet med automatisering av teknikker blir vanskelig å kontrollere 

responsen. Har man trent inn en respons vil den benyttes gitt at den trigges. Eksempelvis kan 

man ha trent på å snu seg å kjøre kneet hardt i testiklene hvis noen kakker seg på skulderen. 

Altså, trigging gjennom situasjoner. Problemet er at responsen ikke alltid passer med 

situasjonen selv om triggeren er der. Står du i kø utenfor den lokale kinoen og en person 

kakker det på skulderen bakfra for å spørre om klokken så passer det ikke helt at du snur deg 

rundt og istedenfor å si tiden kjører kneet i testiklene til personen. Fordelen med hormonene i 

en slik situasjon er at vi ikke husker klart hva som skjedde i ettertid heller; vår dumhet vil 

raskt bli glemt – av oss selv. 

 

I lys av det ovennevnte er det viktig at enhver som ønsker å trene kampsport tenker nøye 

gjennom hva man egentlig vil trene. Skalaen går fra den konservative tradisjonelle 

kampsporten med ekstrem disiplin til den mer sosiale kampsporten hvor man trener for gøy 

med mindre press og konkurranse kampsport hvor fokuset ligger på konkurranser og tilslutt 

har vi den funksjonelle kampsporten hvor målet er å trene på responser til situasjoner. 

Spørsmålet er ikke bare om man ønsker å trene, men hva er målet ved din trening. Generelt 

sett så har dette lite med hvilken kampsport som utøves. Alle typer kampsport kan i 



 2 

utgangspunktet praktiseres på ulike måter (Noen er dog gjennomgående mer fokusert enn 

andre.). Du må derfor finne en trener som har det du søker. Skal du gjøre at valg er det viktig 

at du bevisst kalkulerer nytten av kampsport. Sannsynligheten for at du får faktisk bruk som 

de ferdigheter treningene vil gi deg er liten sett opp mot sjansen for at du får tilbud om å spille 

fotball. Fokuset må derfor ikke kun ligge på å søke den klubben med de mest dødelige 

teknikkene, men heller en klubb som projiserer andre verdier du vekter høyt. 

 

Trenden de senere år har vist at utøveren har blitt mer bevisst på hva man trenger av 

kampsport kunnskap. I lys av erkjennelsen av at de kjente farlige teknikker har vist seg ikke 

særlig effektive, de klassiske grunnkurs teknikkene fungerer ofte best. Overraskende nok 

gjelder dette også i kamp mot etablerte kampsportutøvere. Dette har ført til at en type 

renessanse. Ut er orientalsk språk, beltefarger og gi, og inn er t-skjorter, høy musikk og 

paramilitært språk. Trenerne med hvite drakter og flere dan innen en tradisjonell kampsport 

ble byttet ut med personer med en blandet bakgrunn. Kata har blitt byttet ut med en senario 

basert trening. Trend skiftet har gjort at man har effektivisert treningene gjennom å drille inn 

responser på alle mulige ulike situasjoner; Skjer dette gjør slik- trening. På den andre siden så 

har man mistet zen og xuli; aspekter som ro, indre kontroll og respekt. Forskning viser at 

trening av ikke tradisjonell kampsport gir mer aggressivitet og hyperaktivitet. Forskning er 

konklusiv på at tradisjonell kampsport (Tenk: hvite drakter og belter) gir roligere personer 

som er mer omsorgsfulle enn gjennomsnittet. 

 

 

Stress  

Den moderne bruken av stress begrepet stammer fra forskere som Seleye og Lazarus sine 

teoretiske utgreiinger. Grunnforståelsen går på at når en person utsettes en belastning ut over 

det normalt håndterbare tyr vi stress teori. Selve belastningen, for eksempel en krangel på en 

bar, benevnes som en stressor. Klarer ikke personen å tilpasse seg denne nye oppståtte 

situasjonen kalles dette et generelt adaptasjonssyndrom (GAS), et tilpassnings problem. 

Denne nå oppståtte GAS vil nødvendigvis påvirke kroppen, de symptomene som oppstår som 

følge av dette kalles gjerne stress symptomer. De finnes både psykisk – og fysisk stress. 

Psykisk stress oppstår som følge av at hjernen ikke mestrer en ytre situasjon; for eksampel at 

vi møter på en stor olm skremmende person på en fest. Så følger de fysiske responsene. 

Fysisk stress oppstår gjerne som en følge av at et fysisk stimuli har blitt for sterkt for kroppen; 

for eksempel gjentatte spark på låret vil gjøre låret mørt. Så følger psykisk stress og fysiske 

responser. 

 

Forskning har vist at det er en stor forskjell på stress responsen mellom de ulike kjønn. Menn 

gjerne benytter en Fight or Flight respons (slåss eller røm!); mens kvinner har heller en Tend 

and Befriend respons altså en omsorgs relatert respons. Det er en tydelig kjønnsforskjell ved 

pressede situasjoner. Menn vil gjerne slåss eller stikke av, men kvinnene på sin side vil heller 

forsøke å snakke seg ut av pressede situasjoner. Det er ikke derfor noen overraskelse at menn 

oftere havner i slagsmål og kvinner i diskusjoner. Normalt vil en belastning som oppleves 

som truende resultere i en trigging av et forsvar - en aggressiv atferd. Denne aggressive 

atferden vil gjerne vedvare inntil at situasjonen er avklart. Hovedkjennetegn er en sterk verbal 

språkbruk eller voldelig atferd. Oppfattes trusselen som for stor kan en løsning være å trekke 

seg stille tilbake eller flykte fra konflikten. Menn blir grunnet sine prefererte 

mestringsmetoder mer sårbare for stress. Kvinnens omsorgs fokus gir mer ro og gjør at 

problem avsluttes mindre voldelig og ikke minst mye raskere. Kanskje dette er årsaken til at 

kvinner normalt lever 7 til 8 år lengre enn menn.  

Oxytoxin 
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Kroppens respons til stress er en viktig mekanisme å forstå. Spesielt gjelder dette for utøvere 

av kampsport. Hvor man faktisk trener på å slåss! En persons dyktigheten til å tilpasse seg 

potensielt farlige situasjoner vil avgjøre stress responsen. For å forstå GAS er det viktig å 

kjenne til hormonet oxytocin. Oxytocin skilles ut som en respons på stress. Hormonet roer 

ned, redusere angst og gjør mennesker mer sosiale. Fordelen med et forhøyet oxytocin nivå er 

en beroligende effekt i kampsituasjonen. Normalt omtales dette hormonet ved fødsler. Noe 

som indikerer en kraftig forbindelse mellom kvinner og dette hormonet. Kvinnens kvinnelige 

kjønnshormon, østrogen vil forsterke oxytocin effekten, mens mannens testosteron vil på sin 

side hemme oxitoxin. En kvinne under press vil derfor biokjemisk bli roligere enn en mann. 

Dette hormonet vil hjelpe oss med å holde hodet kaldt i farlige situasjoner. Spesielt kvinner 

vil få en våkning, men ikke tenning.  

 

Cortisol 

Ved fare vil det autonome nervesystemet aktiveres. Kroppen er nå på vei inn i stress sonen. 

Det sympatiske nervesystemet aktiveres ved kamp dermed klargjøres hele kroppen til strid. 

Blant alt det som skjer finner vi noe interessant i binyrene; der skilles det ut cortisol. Cortisol 

er et hormon som skilles ut ved faresituasjoner. Dette hormonet kan gjøre at kroppen leger seg 

selv raskere hvis noe skulle bli ødelagt. Svakheten er at cortisol også ødelegger hjerneceller 

ved høye eller forlengede konsentrasjoner. Derfor vil kroppen starte et prosjekt for å beskytte 

hippocampus i hjernen før ødeleggelsen begynner. Hormoner sendes til binyrene for å 

undertrykke cortisol utsondringen og andre igjen sendes opp til hippocampus for å ta seg av 

skader etter cortisol som har kommet frem.  

 

For å se inn i denne mekanismen er det viktig å forstå hva som skjer når kroppen utsettes for 

en trussel eller farlig situasjon. Først vil binyrene skille ut adrenalin. Vedvarer trusselen over 

noen minutter vil binyrene også begynne å skille ut cortisol. Cortisol kalles gjerne for et 

stresshormon. Hvis det forhøyede cortisolnivået varer lengre enn adrenalinet i hjernen vil 

cortisolet begynne å forstyrre hjernecellene. Dette gjør at vi får både mentale og funksjonelle 

forstyrrelser grunnet det forhøyede nivået. Dyrestudier har vist produksjonen av neuroner i 

hjernens hippocampus reduseres drastisk ved høy alder. Denne reduksjonen kommer i 

hovedsak av et forhøyet nivå av stresshormonet fra binyrene, cortisol. Cortisol vil skade 

hippocampus sine nerver og dermed redusere funksjonen. Studier har vist at vekst av 

hjerneceller tar seg kraftig opp hvis bi nyrene taes bort hos dyr og dermed også eliminerer 

tilstedeværelsen av corticosteroider i blodet. Aldersrelatert hukommelsestap kan knyttes til 

stresshormonet. Ved økt alder stiger nivået til cortisol dermed hemmes tilveksten av nye 

hjerneceller. En laks vil for eksempel utarmes av samme hormon når de går opp i elvene. 

Imunsystemet vil kollapse og gjøre at laksen lett blir utsatt for sykdom og parasitter. Tar man 

bort binyrene vil laksen bli normal. Stress vil utarme kroppen, gjøre at den generelle 

funksjonen settes ned samtidig som at imunsystemet svekkes. Det er viktig å skille mellom 

enkelt hendelser med stress og vedvarende eller hyppig gjentagende stress. Jo lenger presset 

varer desto verre blir det. Det er et kjent fenomen at blant annet mobbing gir sykdom og at et 

høyt arbeidspress med lite fleksibilitet skaper et høyt sykefravær. I lys at dette er det viktig å 

avslutte stressorer som stimulerer til økt cortisol utskilling. En økt bevissthet og handlekraft 

på dette området vil hjelpe mange. Vi vet at stress kan skade hippocampus i hjernen. Noe som 

gjør at det blir vanskeligere å lære nye ting. Stressede rotter vil for eksempel kontinuerlig 

utforske hvor de er selv om dette egentlig er et kjent område. Mennesker vil gjøre tilsvarende. 

Mest observerbart er svirring omkring og akutt glemskhet. Utsettes vi for stress på alle 

kampsport treningene eller at treningen oppfattes som stressende vil dette kunne gjøre at man 

bare flyter gjennom treningene uten å ta til seg større lærdom. Altså, man vil kun være tilstede 

og ikke delta aktivt. Denne type følelse kan beskrives som å føle seg utenfor kroppen. 
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Treneren bør derfor forstå at trening er læring og stress reduserer læringen. En kombinasjon er 

ikke noen god kombinasjon så lenge at målet med treningen ikke er å trene på responser til 

stressorer. 

 

Gjennom å benytte hjernen vil den stimulere seg selv til å skape nye hjerneceller og mer 

komplekse forbindelser, dette kalles for neurogenese. Hver dag genereres tusenvis av 

nerveceller i hippocampus. Det antas at assosiative øvelser gir den største genereringen av 

nerveceller. Dette betyr at aktiviteter som ikke inkluderer hippokampus vil ikke stimulere til 

særlig nervecelle vekst. Spesielt viktig blir dette hos eldre personer og for mennesker som 

driver med aktiviteter som krever en godt fungerende hukommelse. Assosiativ hukommelses 

dannelse er nøkkelen til en økning av hippocampus neuroner. Alzheimer er nært relatert til 

endringer i hippocampus. Når deler forstyrres vil minne potensialet drastisk svekkes. Innen 

kampsport vil innøving av kata/ mønster stimulere til neurogenese. Det samme vil trening i en 

type kreativ setting; altså man setter seg i en situasjon hvor man ikke kan gjøre det 

tradisjonelle og tvinges til å finne nye løsninger basert på det man kan fra før. Innen denne 

type situasjonsbaserte læring kreves utpregede spatiale ferdigheter; altså romferdighet, det å 

vite hvordan noe står i forhold til annet. Eksempelvis vil det å stå på en fot mens hendene 

holdes i en guard og den andre foten svinger i en bue samtidig som man roterer rundt. 

Akkurat når rotasjonen nesten er fullbyrdet skal kneet bøyes raskt og bestemt samtidig som 

man roper høyt i treff øyeblikket. Dette er hightec spatiale ferdigheter. Gjennom å praktisere 

kampsport vil man stimulere hjernen. Denne type stimuli vil gjøre at hippocampus i hjernen 

fungerer bedre. Dette betyr at gjennom en slik stimulering vil man stadig kunne gjøre mer 

komplekse teknikker. I tillegg vil man også huske bedre. Dyreforskning har vist at størrelsen 

på hjerneområdet til fugler er sammenfallende med fuglens evne til å huske mat forråd. I dette 

ligger implisitt at komplekse teknikker er bra for evnen til å huske. Det kan lages en hypotese 

om at utøvere av komplekse teknikker har en bedre hukommelse. 

 

Under stress vil hjernen gjøre mye som påvirker kroppen. Først vil hypothalamus skille ut et 

hormon som gjør at hypofysen skiller ut hormonet ACTH. Dette hormonet vil sirkulere til 

binyrene hvor så cortisol så skilles ut. Cortisol nivået stiger så i blodet og dermed hele 

kroppen. Dette hormonet vil påvirke mange funksjoner i kroppen. Spesielt er cortisol nivået 

viktig for hippocampus. Hvor det ligger en feedback respons til hypothalamus om å regulere 

cortisol nivået. Dette gjør at ved et forhøyet nivå vil hippocampus skades. Forskning har vist 

at hos eldre personer kan opptil 25% av hippocampus sin funksjon være tapt. Noe igjen betyr 

at regulatoren av cortisol i kroppen ikke fungerer, med det resultat at cortisol fritt kan skade 

kroppen og stadig mer cortisol vil bli produsert. Denne prosessen kalles ofte en Catch-22 

degenerativ kaskade. Jo mer cortisol som kommer til hippocampus desto dårligere vil 

hippokampus fungere. Jo dårligere hippocampus fungerer desto mer cortisol vil slippes ut i 

systemet. Dermed vil viktige hippocampus funksjoner som minne og kognisjon (tenking) 

svekkes. Dette er en årsak til at eldre mennesker ikke tåler samme belastning som unge. Hos 

eldre er et kronisk forhøyet cortisol nivå er relativt normalt. Forskning har også vist at hos 

mennesker med et forhøyet nivå med cortisol vil normalt hippocampus være hele 14% 

mindre. Det er mulig å sjekke på en enkel måte om hippocampus er skadet. Dette gjøres 

gjennom å undersøke evnen til å gjenkalle bilder som er sett 24 timer tidligere. Jo dårligere 

gjenkallelse jo dårligere er funksjonen. I praksis betyr dette at en person som for eksempel har 

blitt mobbet over lengre tid har gjerne blitt eksponert for cortisol over lengre tid. Denne 

personen vil kunne respondere sterkere på cortisol enn andre. 

 

Et Svenskstudie viste at manglende evne til å tilpasse seg stress situasjoner økte sjansen for 

slag med opp til tre ganger. Et tilsvarende finsk studie viste at blodtrykket øker drastisk og 
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dermed også slagrisikoen. Av interesse vil et forhøyet trykk (systolisk) gi en 72% høyere 

risiko for a blodårer sprenges og 87% større risiko for blodpropp og hjerneslag. Hjerne-kropp 

situasjoner er sentralt ved stress. Kroppens sympatiske nervesystem vil under press øke 

blodtrykket, hjerte raten og respirasjonsfrekvensen. 36% av de som har arbeidsrelatert stress 

vil bygge opp plakk i carotis arterien. Noe som betyr stress gir en økt sjanse for 

artherosclerose. Skades carotis arterien i nakken med plakk vil sirkulasjonen av blod til 

hjernen forstyrres. Hjerneslag kan bli resultatet. Mye tyder på at angst kan gi fortykkede 

carotis arterier; noe som betyr at blodårene i nakken utvider seg og blir tykkere. For mange vil 

denne forskningen ikke fange større oppmerksomhet i en kampsport kontekst. Står du på gata 

å vurderer om du må sloss er det ikke naturlig å ofre mulige følgeskader grunnet de endrede 

biokjemiske reaksjonene i kroppen. Det forskningen viser er at belastning gjør at kroppen 

sliter. Alle mulige problem kan utvikle seg helt fra det uskyldige til det alvorligste. Lang tids 

Combat-modus er ikke sundt, men det er tjenelig i en stridssituasjon. 

 

Stress gjør at evnen til å transportere kjemikalier inn til hjernen øker drastisk. Dermed vil ikke 

hjernen forsvares mot toksiske stoffer på normal måte. Et eksempel fra Golfkrigen er at 

amerikanske soldater et stoff pyridostigmine for å beskytte seg mot kjemiske og biologiske 

våpen. Dette er et stoff som under normale omstendigheter ikke skal nå hjernen. Krigens 

belastning gav soldatene en opplevelse av stress. Denne sterke stressituasjonen gjorde at hele 

33 % av soldatene som tok stoffet fikk hodepine, kvalme og svimmelhet. Noe som betyr at 

molekyler fra stoffet har nådd hjernen. Det har etter Golfkrigen blitt gjort mye forskning på 

overføring av kjemikalier til hjernen ved stress, og konklusjonene er entydige. Stress utgjør en 

fare for at molekyler som normalt ikke skal nå hjernen likevel kommer dit. I denne 

sammenheng er det viktig å være klar over at vi i det moderne samfunn utsettes for millioner 

av ulike kjemikalier hver dag. De fleste av disse vil under normale omstendigheter ikke nå 

hjernen som for eksempel amerikanernes pyridostigmine. Blir vi stresset vil vi begynne å 

reagere på ulike molekyler som nå kan entre hjernen. Muligens kan noen av disse 

kjemikaliene være farlige for kroppen. Siden at påvirkningen på kroppen er ukjent kan dette 

har uante konsekvenser for vår helse. Dette er en av grunnene til at unødig stress bør søkes 

eliminert. Spesielt gjelder dette langtids stressbelastning.  

 

En annen mekanisme av interesse er at stresshormonet cortisol forstyrrer er 

neurotransmitterne. Dette er kjemikalier i hjernen som hjernecellene benytter i sin 

kommunikasjon. Forstyrres disse kjemikaliene forstyrres hjernen. Noe som gjør at i 

situasjoner med mye cortisol i blodet vil det bli vanskelig å tenke klart og ta frem informasjon 

fra langtidshukommelsen. Resultatet er en forstyrret atferd. Hovedkjennetegnene vil gjerne 

være at man ikke snakker, handler og tenker koherent. I pressede situasjoner er det vanlig å 

bli mer forstyrret enn vanlig. Selv hos den høyeste graderte kan det enkleste komme helt bort, 

dette kan sees som en type jernteppe. Årsaken til dette er at hjernens kommunikasjons system 

har brutt sammen grunnet et forhøyet cortisol nivå. Den eneste medisinen mot dette er å ikke 

bli stresset, noe som for øvrig ikke er mulig i en konfrontasjonssituasjon! For en 

kampsportutøver er den tryggeste medisinen å automatisere sine responser og 

handlingsmønstre. Kort forklart gjøre dette gjennom å gjenta effektive teknikker til de er har 

blitt en type refleks. Enkelte sverger til rene basale teknikker skrellet for teoretisk og estetisk 

visuelle effekter. Andre igjen arbeider møysommelig med de samme teknikkene om og om 

igjen til de likevel fungerer. Uansett, når neurotransmittersubstansene forstyrres slås lyset av 

til den bevisste hjernen. Alt blir mer bevisstløst og røffere. Bevegelsene forstyrres og blir 

grovere og mindre polerte. Noe som gir oss det inntrykket at den automatisert teknikk under 

noen omstendigheter ikke må bygges på fin mekanikk. Basale og store muskelgrupper må 

benyttes.  
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Forskning har vist at gjennom å ta en tablett med cortison får man et redusert minne. Av 

særlig interesse er at hukommelsestapet gjaldt i hovedsak gjaldt dette gammelt minne og ikke 

nytt. På den ene siden kommer gammel kunnskap bort, og på den andre siden gjør cortison at 

man får et øket fokus på det som skjer nå. Man får en større tilstedeværelse i situasjonen. 

Gjennom tilstedeværelse får man også et større repertoar å spille på. For det første så vil man 

gjerne benytte de teknikkene som man har automatisert. Da spesielt de som er automatisert 

sist. Noe som betyr at det er viktig å kontinuerlig friske opp alle sine teknikker slik at alt er 

sist innlært. Ellers kan plutselig stå der med sitt sorte belte og kun front spark å forsvare seg 

med når hjernen inntas av cortisol fra binyrene eller cortison fra tabletten. Rådet er altså 

jevnlig repetisjon av teknikker selv om du kan dem inn og ut og i søvne. Se på denne 

treningen som å lade et våpen. En klargjøring til strid. Du velger selv hvilke teknikker du skal 

klargjøre.  

 

Det kan faktisk sees som ironisk at når du står der og livet ditt trues så glemmer du hva du har 

trent på, dette samtidig som du føler en ekstrem tilstedeværelsen. Dette er en våkenhet som 

det er vanskelig å husker etterpå siden hjernen har problemer med å tegne ned hva som skjer i 

stressede situasjoner. En økt tilstedeværelse vil egentlig innebære at man tenker, tenker, 

tenker og tenker… Tenker man bare så handler man heller ikke og resultatet blir at man blir et 

offer. Denne potensielle farlige tilstedeværelse må snus til noe positivt. Dette gjøres gjennom 

å trene tankemønster. Fokuset ligger på kreativ og intuitiv bruk av teknikker. I dette ligger to 

ulike mulige løsninger. Først er å benytte denne tankevirksomheten som man er dømt til å ha 

til å finne logiske og gode løsninger på hvordan man skal vinne over motstanderen. Gjennom 

å trene på senario vil man kunne lære å benytte denne tanke turboen. Still seg i situasjoner, og 

tenk ut mulige løsninger. Gjentas dette mange nok ganger vil man automatisere hjernen til å 

tenke på kamp isteden for tenke på hva vil skje hvis jeg taper og ikke kommer på arbeid i 

morgen… Kommer man i en presset situasjon vil det tenkes mer, men man vil tenke på kamp 

og ikke alt annet. Samtidig at tanke mønsteret endres til å fokusere på kamp må det ankres en 

gjennomføring av teknikkene når et forslag foreligger. Altså tenk ut noe og effektuer 

øyeblikkelig! Den andre løsningen ligger i intuitiv bruk av teknikker. Gjennom å 

programmere hjernen til å handle istedenfor å tenke når man havner i denne 

tilstedeværelsesrusen. Da vil man gjøre noe istedenfor å bare stå og ta imot juling. Selve 

treningen av mestring av tilstedeværelse gjennomføres ved å trene i situasjoner hvor stress 

kommer og tilstedeværelsen øker. Situasjonsbasert automatisering av handlingsmønster. Jobb 

med å få inn det rette tankemønster. Desto mer erfaring som erverves i disse situasjonene jo 

bedre mestres de. Tro likevel ikke at dette er lett for mye trening må til! Noen mennesker 

klarer seg bra under livstruende situasjoner har en særlig evne til å kontrollere fysisk - og 

emosjonell opphisselse i stress situasjoner. Noe som gjøre dem mindre utsatt for adrenalin 

dump. 

 

Adrenalin 

Adrenalin utløses i nødssituasjoner. Det er derfor viktig å fordype oss i hvordan mennesket 

har blitt utrustet til å takle dem. Når du oppdager en potensiell farlig situasjon vil binyrene 

slippe mengder av adrenalin i blodbanene. Adrenalinet vil forberede kroppen til en mer 

ekstrem muskelaktivitet. Noe som er nødvendig for overlevelse hvis man skal springe fra et 

viltdyr eller måtte sloss for livet; dette samtidig med at dette er en mekanisme som tenner 

jegeren til å nedlegge sitt bytte. Adrenalinet sendes raskt ut fra binyrene og utløser en hel 

rekke andre mekanismer i kroppen. Mer sukker enn normalt sendes ut av sine depot for å bli 

brukt i den økte muskelaktiviteten. Adrenalinet vil øker hjerteraten slik at blodet sirkulerer 
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raskere og det sympatiske nervesystemet vil påvirkes slik at fordøyelsen ”slås av”. Kroppen 

kommer i en Fight eller Flight situasjon; spring eller sloss situasjon. 

 

En dyktig kampsport utøver bør ikke defineres ut fra hvor mange år han har trent eller fargen 

på beltet. Det avgjørende er om han klarer å benytte sin kampsport eller ikke. En person med 

et utrolig repertoar av kampsport teknikker er ikke nødvendigvis den personen som du bør 

stole på ved en krisesituasjon. Problemet som hindrer den dyktige utøveren i å være sant 

dyktig er noe som benevnes adrenalin dump. En teknikks kompleksitet kan ved bruk være et 

hinder. Det er ikke vanskelig å manipulere et håndledd på trening, men det er veldig vanskelig 

å komme i en posisjon hvor den kan gjennomføres i en presset situasjon. Press gjør at kroppen 

skiller ut adrenalin, mye adrenalin. Desto tøffere belastning desto mer adrenalin skilles ut. 

Denne mekanismen kalles gjerne adrenalin dump.  

 

Hjernen er både ditt første – og beste våpen. Det kan sies så lett at enhver positiv og negativ 

handling starter i hjernen. Urinstinktet eller den lille stemmen i hjernen som sier: ”Stå på!” 

kan få oss til å gjennomføre fantastiske ting. Selv under sterke emosjoner, høyt stress med 

pumpende hjerte og adrenalin fylte blodårer. Kan vi til en viss grad kontrollere oss selv. 

 

Adrenalin er i bunn og grunn en overlevelses mekanisme som har til funksjon å vekke en 

persons forsvar mot en ytre fiende. Et aspekt ved adrenalinforsvaret er 

beskyttelsesmekanismen mot trauma. Gjennom det rush av hendelser adrenalinet utløser i 

kroppen flyttes fokuset og i den forbindelse desensitivisere traumet. Dette vil blant annet 

fungere positivt for å beskytte personens psyke.  Adrenalinet fungerer også som en 

smertelindring siden kroppen både fysisk - og psykisk blir distrahert fra smerten. Samtidig er 

det viktig å huske at denne mekanismen har et lite drawback den gjør det vanskelig å bygge 

motstand mot andre ting 

 

Adrenalinets funksjon i kroppen er å starte en automatisk fysiologisk respons hvis en farlig 

situasjon oppstår. En respons som gjør at man blir sterkere og mer utholdende. Havner man i 

en potensiell farlig eller truende situasjon vil kroppen i løpet av få sekunder synke inn i en 

adrenalinrus. Responsen på adrenalin kan avgjøre om man overlever eller ikke. Samtidig som 

at adrenalin har klare fordeler har det også sine bakdeler. Den største bakdelen er hvis 

personen mangler en god mestring av et høyt adrenalin nivå. Fordelene drukner da raskt i et 

hav av fysiologiske underfundigheter. Istedenfor å stige frem som en større og sterkere utgave 

av seg selv synker man hen i en adrenalinrus som kjennetegnes av forbigående symptomer 

som tunnel syn, mål fiksering, selektiv hørsel, redusert fin motorikk, korttidshukommelsen 

svekkes, det kreative aspektet reduseres, det blir vanskeligere å tenke, mer ropende og lys 

stemme, dårligere fargesyn, forstyrrelse av tidsforståelsen, og - av rom forståelse. Topptrent 

eller ikke, personen mister raskt sin evne til å forsvare seg. Den tilsynelatende beste kan lett 

bli den dårligste, og den svakeste kan bli den beste. Mestring av adrenalin dump sees som 

trumpen innen kampsport. Det er viktig å være klar over at et forhøyet adrenalin nivå vil 

forsterke langtidshukommelsen, - ur instinktet og - emosjonelle instinkt. Dette er noe som kan 

dras dette til ens fordel som et godt redskap. Det primale i mennesket kan komme frem og det 

sosialiserte mennesket vil forsvinne. Du vil bli råere og satse hardere på kampen. Bare en ting 

vil være viktig – å vinne. 

 

Adrenalin kan sammenlignes med en bils turbo. Turboen benyttes for å få et ekstra moment 

på motoren. Akkurat som turboen benyttes adrenalin til å gi kroppen et ekstra moment. 

Adrenalinetsmoment må omsettes til handling, hvis ikke vil effekten bli transformert til frykt 

og panikk. En bils turbo gjør at bilen raskt akselererer. Holder man inne kløtsjen og pressen 
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på gasspedalen vil motoren bare ruse kraftig og spy ut eksos. Dette kan sees som adrenalin 

ikke omsatt til handling; og rusingen som den tiltagende frykt og panikk. 

 

For en kampsportutøver er det viktig å kunne fungere under adrenalin påvirket tilstand. 

Gjennom å trene med adrenalin dump vil man over tid bli kjent med denne arenaen. Gjennom 

å lære å fungere i en tilstand med oppjaget kropp og reduserte funksjoner vil man mestre 

denne situasjonen bedre. Videre vil en slik trening også gi oss en kunnskap om hvor mye som 

skal til for at systemet skal slå seg av og i tillegg gjøre at vi faktisk forstår at nå slår det seg 

av. Det blir da mulig å forberede seg på nedsatt funksjon i kroppen. Det er viktig å erfare dette 

før en farlig situasjon oppstår. Husk alltid at i en adrenalin dump oppstår både fysiske – og 

psykiske reaksjoner som du ikke har noen som helst kontroll over. Mye tyder på trening med 

adrenalin dump herder kroppen slik at adrenalinet gir mindre effekt på kroppen. En utøvers 

konstitusjon vil avgjøre i hvilken grad dette er mulig. Trening vil derfor gjøre at man ikke blir 

satt ut like sterkt. Husk alltid at hovedpoeng med å lære å forsvare seg er å ikke å være best på 

trening, men å kunne anvende det når det gjelder. 

 

Gjennom å trene på stimuli/ respons situasjoner i kontrollerte omgivelser vil 

handlingsmønstre bli automatisert. Fokuset må ligge på utløsende situasjoner og repetisjon av 

teknikker. Dette innebærer øvelse på responser til truende oppståtte situasjoner. Målet er å 

være bli i stand til å forvare seg med kroppen på lav funksjon. Dette gjøres enten gjennom å 

redusere mengde adrenalin i systemet eller å lære å leve med et høyt nivå. Erfaring med 

adrenalin dump reduserer effekten til den.  

 

Kontroll over adrenalinet kan taes effektivt gjennom combat pusting. Combat pusting er å 

kontrollere respirasjonen. Puste syklisk, rolig og dypt. Pust inn tell til fire. Hold pusten tell til 

fire, pust ut gjennom munnen tell til fire. Hold pusten tell til fire. Gjenta. Denne måten å puste 

på vil både redusere blodtrykket, - stress nivået og overstyre noen av effektene til adrenalin 

dump. Trening av combat pusting må skje i et naturlig miljø – altså stressituasjoner. 

Teknikken må betinges som en respons til et bestemt stimuli. Akkurat som Pavlov snakket om 

klassisk betinging og betinget respons. Altså, en situasjon kommer og en bestemt handling 

utløses så. Treningen ligger i å trene teknikken til du gjør den uten å tenke, til du har 

automatisert den. En teknikk skal ikke planlegges og bevisst gjøres hvis den skal fungere 

under adrenalin dump. Handle uten å tenke er målet. En underbevisst handling. 

 

Selve automatiserings teknikken er ikke vanskelig. Først velger du en respons - kontrollert 

respirasjon. Finn så et stimuli som skal utløse denne respons. Dette skal fungere omtrent som 

du dresserer en hund. Introduser så stimuli og øv på responsen. Gjenta inntil responsen er 

betinget til stimuli. Resultatet av denne øvelsen er at når en situasjon som inneholder stimuli 

kommer så vil responsen komme automatisk, kontrollert respirasjon. Svakheten med 

automatisering er at stimuli må komme ofte og gjentas til det kjedsommelige - DAGLIG. Jo 

mer virkeligsnært desto raskere går programmeringen.  

Mennesker er alle ulike, men det er under et adrenalinrush dominerer normalt kun to 

responser sinne og frykt. Noen mennesker vil bli aggressive ved en liten økning i 

adrenalinkonsentrasjonen i blodet med et tiltagende ønske om fysisk intervensjon og dermed 

ende opp med å fysisk slåss. Denne gruppens adrenalin respons vil kunne beskrives gjennom 

sinne eller fight. De fleste mennesker vil ønske å forlate det ladede stedet hvor man føler 

stigningen av adrenalin. Noe som resulterer i at de beveger seg raskt bort. Denne gruppens 

adrenalin respons vil føles som frykt. I USA har forskere funnet at hvis en kvinne voldtas og 
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roper Hjelp! får hun mindre hjelp enn om hun ropte Brann! Ordet hjelp trigger flight 

responsen sterkere enn ordet brann. 

En diffus udefinerbar hverdags angst kan ha sine røtter i et forhøyet adrenalinnivå. Har en 

person et forhøyet adrenalinnivå i blodet over tid, men dog ikke høyere enn moderat høyt, vil 

personen føle angst og undre seg over hvorfor. Dette kalles gjerne en udefinerbar angst. Stiger 

adrenalinet stiger veldig raskt til et høyt nivå for så å falle raskt vil angst opplevelsen 

oppleves som kort og intens. Dette kalles ofte panikk angst. Oppstår angsten i forbindelse 

med spesifikke elementer som rom, ulike dyr eller for eksempel høyde kalles dette gjerne en 

høydeskrekk – fobi for høyder. I lys av denne definisjonen av udefinerbar angst, panikk angst 

og fobier vil disse tilstandene kunne kobles til kroppens reaksjonsapparat under pressende 

situasjoner – nød moduset. 

Dette er en type adaptasjonsmekanisme. En tilpassning som viser hvordan kroppen kan 

tilpasse seg ulike situasjoner for å maksimere sin overlevelse; et selvregulerende system. 

Kommer kroppen ofte i nødsituasjoner som krever å dumpe adrenalin i blodbanene vil 

kroppen lære å slippe ut stadig større mengder adrenalin. Over tid vil dette føre til at binyrene 

vil skille ut mengder av adrenalin ved den minste antydning av en nødsituasjon. I denne 

forbindelse er det viktig å huske at mobbeoffer reagerer stadig lettere jages opp. Altså, de som 

sliter med adrenalin og cortisol vil gradvis reagere raskere på triggere noe som gjør at de 

stadig blir mer satt ut. 

Kroppen er en kompleks enhet hvor alt fungerer i en symbiose hvor alle kroppens organer 

mottar og bidrar til opprettholdelsen av kroppens balanse. En forstyrrelse av et organ vil 

resultere i at alle kroppens organ endrer funksjon. Verd å merke seg er at bare binyrene i seg 

selv slipper ut rundt seksti ulike hormoner. Følgelig hvis kroppen benytter adrenalin 

mekanismen for ofte vil dette selvfølgelig forstyrre den normale hormonbalansen i kroppen. 

For å vise kompleksiteten er det lett å se at dagens samfunn lett kan trigge adrenalin systemet. 

I det moderne samfunn er det mange som finner det vanskelig å både holde måltider 

regelmessige og innholdet i måltidene næringsrikt. Resultatet av dette er at lavt blodsukker vil 

oppstå flere ganger i løpet av dagen. Lavt blodsukker vil på sin side igjen provosere binyrene 

til adrenalin utslipp med påfølgende angst og hormon ubalanse. Generelt kan vi si at hvis det 

går over to timer mellom at sukkerstoffer tilføres blodbaner i et aktivt menneske vil kroppen 

komme i mangel situasjon. Dette kan lett utvikle seg til å bli oppfattet som en nødsituasjon av 

kroppen. Binyrene vil da slippe ut adrenalin for å starte prosessen med å få mer sukker ut av 

depotene. Den naturlige forlengelsen av dette er hos de fleste angst, hos noen sinne og 

hormonubalanse hos alle over tid. Et symptom man ikke kan overse er fatigue (fysisk - og 

psykisk tretthet) som kommer fra det lave blodsukkeret. I denne prosessen vil også 

insulinnivået stige og gi tinnitus (øresus). Lang tids belastning i stressituasjoner vil over tid 

føre til en kumulativ prosess. Noe som betyr at det hoper seg opp og tilslutt vil hjerneceller 

kunne bli ødelagt.  

Evolusjonen har funnet det tjenelig for kroppen med et høyt blodsukker (BGL) i stressede 

situasjoner. Dette har gjort at stresshormoner påvirker kroppens blodsukker på en slik måte at 

mer sukker sendes til musklene. Dette gjør at musklene får mer drivstoff og på den måten vil 

fungere bedre. Må man prestere er det viktig at musklene funksjonelt henger med. På kort tid 

er dette en smart løsning. Problem oppstår ved et vedvarende høyt nivå. Da vil balnt annet 

hippocampus i hjernen forstyrres. Ironisk nok består problemet i at den blir ikke blir nært opp 

tilstrekkelig av blodsukker. Funksjonen vil derfor forstyrres. Det meste i kroppen har ulike 

nivå. Hippocampus er ikke noe unntak.. Hjernen villig til å inngå en hel rekke kompromiss. 
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Det første kompromisset er at nye minner vil ikke lagres på vanlig måte. Resultatet av dette 

vil derfor bli at under uvanlig høyt stress lagres informasjon dårlig. Sterke opplevelser har 

vanskelig for å feste seg. I denne sammenheng er det interessant å se på eldre mennesker. 

Forskning har vist at ved aldersrelatert hukommelsestap grunnet stress er det gjerne 

korttidshukommelsen som svikter først. Varer en belastet situasjon over en viss tid vil man 

ikke klare å fremkalle informasjon på vanlig måte lenger. En lærdom en kampsport utøver kan 

ta fra dette er at gjennom å stresse motstanderen desto dårligere husker han. Desto lenger 

dette stresset ligger over motstanderen desto større er sjansen for at hippocampus virker 

dårligere. Det er derfor viktig å psyke ut motstanderen før selve håndgemenget, altså under 

selve opptakten til konfrontasjonen. 

Hypoglykemi (lavt blodsukker/ BGL) skaper angst. Ser vi på en frisk person som får injisert 

adrenalin (eller epinefrin) i kroppen. Dette vil frem provosere en hel rekke symptomer/ 

bivirkninger som hodepine, nervøshet, rastløshet, palpitasjoner, svimmelhet, rødming eller 

blekhet i ansikt, kvalme, skjelving, insomnia, respirasjonsproblem, økt svette og generell 

svekkelse/ fatigue. Det er også mulig å få disse symptomene selv om man ikke injiseres med 

adrenalin. Vi snakker da om kroppens reaksjonsmønster ved nødsituasjoner. Glem derfor aldri 

å spise mat regelmessig, dog heller ikke prossesene som utløses ved stress. 

Risikoen med motstand 

Empiri viser at gjennom å ikke yte motstand i en farlig situasjon utsetter man seg for en større 

risiko enn å ikke yte motstand. Å sloss vil alltid innebære en viss risiko og bør selvfølgelig 

unngås. Oppstår det likevel en situasjon hvor det ikke er mulig å løse problemet på en fredelig 

måte vil motstand være en mulig løsning. Nivået av skade avhenger hovedsaklig av 

angriperens bruk av vold og de første slag mer enn motstanden i seg selv. Å vite hvordan man 

kan forsvare seg vil derfor være viktig. Statistikk viser at hvis situasjonen oppstår et sted hvor 

offer er isolerte fra omverdenen desto jo mer kontroll får overgriperen over offeret. Godta 

derfor aldri å bli med til isolerte områder. Et isolert område kan være en mørk bakgate, en tom 

leilighet eller inne i en tett krattskog. Da dette kan bety overgrepet blir mer alvorlig. Husk 

alltid at kroppen vår har store reserver å gå på. Benytt alle reserver og krefter eksploder mot 

overgriperen hvis en reaksjon er nødvendig. Det er også et viktig poeng å spare på kreftene 

slik at du fyller reservene til din eksplosive reaksjon. Ikke stritt imot unødig, vent… 

Frykt 

Frykt er både en venn og fiende, en informant og sabotør. Den enkleste måten å se frykt på er 

som en radar. En radar som fanger opp alle mulige farlige og potensielt truende 

omstendigheter. Frykten vil kunne fange deg gjennom sine røtter dypt nede i våre mest 

primitive emosjoner. Målet med frykt er å sikre vår overlevelse; derfor bør den regnes som et 

sunt overlevelsesinstinkt. Frykten får oss til å våkne og flytte på oss. Denne primale følelsen 

utløser en enorm adrenalin utskillelse som trigger kroppens egen aktivitet. Å bli paralysert av 

frykt er å bli fanget av vårt eget våpen mot fare. Frykt er en uunngåelig emosjon som alle 

føler i gitte sterke situasjoner. Målet med frykt er å mobilisere kroppen mot en potensiell fare. 

Forståelsen må derfor være at frykt skal ikke overvinnes men utnyttes. Det er ikke mulig å 

kontrollere naturlig frykt på en fullgod måte siden dette er en naturlig respons. På den andre 

siden er det mulig å endre måten vi reagerer til den. Derfor kontrollerer en god 

kampsportsutøver sin frykt gjennom å endre reaksjonsmønsteret til emosjonen. Gjennom å 

bytte ut hjelpeløshet med evnen til å handle vil frykten bli til et våpen. Med å handle menes å 

respondere korrekt til et frykt triggende stimuli. Glem aldri at frykten er en radar mot fare og 

er ikke uønskelig i seg selv. Forsøkes ikke frykten kontrollert vil den raskt utløse en hel rekke 
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mekanismer. Adrenalin vil raskt fylle kroppen og indusere en emosjonell ubalanse. Kommer 

frykt vil man kunne få alt fra en indre uro til panikk eller ennå mer ladet en paralyse/ 

immobilitet. Det som egentlig skulle gi handling kan lett gi en handlingslammelse. 

Oppdager du gjennom din frykt at du blir testet eller undersøkt på noen måte er den beste 

måten for å unngå problem å trekke seg stille vekk. Forskning har vist at predatorer gjerne 

tester grensene til sine ofre før de går til handling. Predatoren sirkler inn sitt offer. Dette for at 

de skal kunne komme nærmere - og forstå forsvaret til offeret. Det å bryte grenser er det 

predatorer er eksperter på. Du er ikke tjent med at andre vet dine grenser. Gjennom å vite et 

annet menneskes grenser vet man raskt potensialet til denne personen og får da muligheten til 

å utvikle en strategi. Leser du predatoren raskt og du oppdager et problem i vekst må du 

benytte den første mulighet du kan til å forsvare deg. Med mulighet menes å gjøre noe som 

har et fordelaktig utfall for deg. For det kommer kanskje ikke en sjanse til. Vold bruker ofte å 

eskalere og bli mer voldsomt. Tidspunktet du blir med i kampen blir derfor viktig. Jo tidligere 

du kommer inn i kampen, jo heldigere blir gjerne utfallet. Jo lengre du venter, jo dårligere blir 

oddsen. Fokuser raskt på hvilken del av kroppen din som er tilgjengelig og hvilke mål som er 

tilgjengelig hos predatoren. Handle. 

Den grunnleggende måten å takle frykt på er å forsøke å roe det galopperende hjertet og - den 

aktive hjernen. Dette kan gjøres gjennom å endre fokus noe som lettest gjøres gjennom å 

senke kroppens senterpunkt. Senterpunktet er et imaginært sted i kroppen som vi senker. 

Innen tradisjonell kinesisk medisin kalles dette for xia diantian. Rent mentalt gjør dette at vi 

må justere kroppen gjennom å gi et nytt fokus. Dette vil redusere frykten. En annen teknikk er 

å benytte combat pusting. Feiler man i å takle frykten vil energien i kroppen bli feil omsatt og  

gjerne anta en negativ natur med de følger det måtte gi. Noe av det første som opptrer er en 

endret bevissthet som tilkjennegies av en dissosiasjon – forvirring. Gjerne fulgt av en tilstand 

som er karakterisert ved at kroppen selv har tatt kontrollen og at hodet bare tenker.  Den 

bevisste refleksjon og – handling er nå ikke eksisterende. Personens handlinger er ute av 

kontroll og du taper… 

Lyd  

All lyd er informasjon. I en kampsituasjon vil kroppen forsøke å fange opp informasjon som 

har viktighet for overlevelse. Hjernen forsøker å blokkere ut inntrykk av mer perifer art. Noe 

som resulterer blant annet i tunnelsyn, redusert fargesyn og redusert hukommelse. Avgir 

motstanderen en lyd som du ikke har kontroll over kan dette trigge ulike former av depresjon 

og personlig devaluering hos deg. Noe som innebærer at du begynner å se ned på egne 

ferdigheter og oppgraderer motstanderens evner. Bråk fra en motstander vil kunne gi en 

redusert motivasjon hos en motstander. Det er ikke kun for økt styrke vi roper når vi slår og 

sparker på trening. Det er en baktanke ved å legge inn lydeffekter i de ulike kampsport 

teknikkene. Noe som kjennetegnet Bruce Lee var hans hypnotiserende lydeffekter. 

 

Mange har forsøkt å forklare denne mekanismen, og de fleste har kommet frem til at dette er 

en type lært hjelpeløshet. Noe som er behørig beskrevet av Seligman. Siden de som hører 

lyden kan ikke kontrollere lyden vil tilstedeværelsen av den ukontrollerte lyden bygge opp 

under en redusert motivasjon til å gjøre noe. Da gjør man faktisk også mindre. Selvfølgelig vil 

alle som ropes til stoppe opp et tiende del for å finne ut hva som skjer. Mens hjernen summer 

er man mer sårbar for angrep. Dette gjør at lyd gjør på kort sikt at man stopper opp litt og på 

lang sikt at man devaluerer seg selv. En hver som er i kamp bør følgelig derfor avgi noen 

lydeffekter. 

 



 12 

Kvinner er spesielt mer følsomme for lyd. Noe som gjør at deres toleransegrense er lavere enn 

hos menn. Dette betyr at ved en brå og overraskende lyd vil kvinner bli raskere skremt enn 

menn. Samtidig som at mannen gjerne bare ble oppmerksom på at noe hadde skjedd. Er 

motstanderen en kvinne blir det derfor mer viktig å rope til motstanderen når teknikker settes 

inn. Kvinner vil stoppe opp raskere enn menn ved lyd. Hos menn er det heller varigheten til 

en lyd som er viktigere enn overraskelsen. Menn vil derfor ha lettere for å miste selvbildet og 

devaluere seg selv ved landvarig lyd, mens kvinner reagerer lettere på den brå lyden. Er 

motstanderen en mann blir det derfor viktig å legge inn lyder gjennom hele kampforløpet. 

 

Forskning har vist at ca 50% av europeiske barn lever i områder med et støy nivå på over 60 

dB. Dette er en type lyd som kan sammenlignes med å snakke høyt eller lyden fra en 

oppvaskmaskin. Et slikt støy nivå skal normalt ikke kunne gi hørselsskader. Det hadde heller 

ikke barna i undersøkelsen. Det som er interessant er at barna hadde høyere cortisol nivå enn 

kontrollgruppen. Videre var barnas systoliske blodtrykk (overtrykk) høyere enn normalt. 

Forskerne utsatte så barna for en stresstest. Resultatet ble at deres hjertefrekvens gikk opp 

drastisk. Konklusjonen var entydig lyd stresser systemet. Lyd behøver ikke å være høy for å 

forstyrre kroppen, men vedvarende. Det er mulig å trekke paralleller mellom symptomer som 

frekventeres ved angst og nervøsitet og lyd. Lyd trekkes sjelden inn i årsaksforklaringen når 

det gjelder stress og hormoner. Husk i denne sammenheng filmen Haisommer. Den monotone 

musikken/ lyden som kommer sammen med haien. Lyd skaper stemninger og stemninger 

kommer av endringer i kroppens system. 

 

Kombineres lyd og visuelt stimuli vil effekten forsterkes. Øynene oppfatter endringer i lys og 

farger og sender informasjonen til hjernen. I hjernen vil den visuelle informasjonen sjekkes 

opp mot to faktorer: er den truende og krever øyeblikkelig handling eller er det informasjon 

som kan bearbeides. Her er det to reaksjonsmønstre som er av interesse det tydelige visuelle 

signal. Hvis et slag kommer mot ansiktet krever dette en øyeblikkelig respons. Kroppens 

reflekser utløses. Har man trent inn ulike teknikker og automatisert disse er det mulig at disse 

kan komme. Likevel er det viktig å være klar over at det er nødvendig med mange 

repetisjoner for at en teknikk få refleksstatus. Normalt vil en person forsøke å dekke til seg 

med sine hender. Den andre type visuelt stimuli er det hjernen ikke uten videre klarer å finne 

ut av. Det være seg at man ikke klarer å lese situasjonen til noe spesielt eller at man er usikker 

på hva en teknikk signaliserer. Akkurat i denne uleseligheten ligger nøkkelen til forvirring. 

Informasjon analyseres som i venstre hjernehalvdel har tradisjonelt status som 

faktaopplysninger. Eksempelvis innkommende slag fra høyre side på vei mot nesen. Her 

huskes hvordan et slag kommer, et spark, en kvelning eller en hvilken som helst teknikk. 

Eventuelle innøvde teknikker vil da slippes løs. En blokk kommer. Finnes det derimot ikke 

noe informasjon om denne teknikken eller at teknikken er kombinert med noe visuelt krydder. 

Visuelt krydder er å blande inn en bevegelse eller stilling som normalt ikke hører sammen. 

Tenk på ”Drunken monkey stilen”. Hvem har vel møtt på en full ape? Hjernen opererer ulikt 

hvis den får ukjent visuell informasjon. Hjernen må lage en konklusjon ut av datamaterialet 

den er mottar gjennom øynene. Signalet sendes fra den høyre hjerne halvdel til den venstre. I 

den venstre vil man forsøke å finne en mer kreativ løsning på informasjonen. Dette innebærer 

at man ikke får en umiddelbar respons på det visuelle inntrykket. Under bearbeidingen av 

informasjonen vil dette ta tid. Noe som innebærer at en øyeblikkelig respons uteblir. I en 

kampsituasjon vil dette kunne medføre et problem. Man blir treg og motstanderen får et 

overtak. Du får et slag på nesen. Kombineres visuelt krydder med lyd vil man forsterke 

forvirringen og få et sterkere overtak. 

 



 13 

En overraskende lyd vil gjøre at man fryser stillingen man befinner seg i. Inne i hodet slynges 

signaler hit og dit for å finne en løsning. Dette tar tid, personen står i denne perioden stille. 

Det er derfor en fordel å plutselig rope like før en viktig teknikk kommer. En ukjent bevegelse 

eller komplisert sammensatt teknikk vil kunne gjøre at en respons forsinkes. Kombineres lyd 

og visuelt vil man kunne øke motstanderens responstid. Dermed øker sjansen for at man skal 

kunne lande en teknikk. 

 

Har man et ønske om å psyke ut motstanderen vil en vedvarende lyd gjøre at han får et 

redusert selvbilde og valuerer deg. Kombineres dette med at du sender informasjon om at en 

teknikk kommer, men som ikke kommer; altså en type finte. Det å gjentatte ganger oppleve at 

man ikke har krontroll programmerer hjernen til å tro at dette klarer man ikke; lært 

hjelpeløshet. Etter en viss tid vil selv den beste få problem med deg. Uleselighet gjør 

vanskelig. 

 

Felles for de to inngangsportene til motstanderens hjerne er at de vil trigge en respons på et 

ubevisst nivå. Det signalet som skapes i hjernen vil utløse en aktivitet i 

oppmerksomhetssenteret i hjernebarken hvor så en frykt respons sendes ut til ulike deler av 

hjernen slik at den forberedes for en fight/ fright respons. Jo sterkere denne responsen er hos 

motstanderen desto mer kontroll får du over motstanderen. Det er viktig å være klar over en 

ting. Denne responsen kan være et tveegget sverd. På den ene siden forstyrres den tenkende 

motstanderen, dette gir deg et fortrinn. På den andre siden vil motstanderen presses opp mot 

en vegg. På et gitt tidspunkt vet ikke lenger motstanderen hva han gjør. Da blir han 

utilregnelig og svært farlig. Som en vill okse i et glasshus. Det grasiøse vakre kommer bort og 

frem kommer villdyret som ikke skyr noen midler. 

 

Det har blitt gjort forskning på hvordan mennesker responderer på ubehagelige bilder som 

sterke krigsbilder og bilder av åpne skader. Det ble funnet at det tok 0,12 sekunder før 

neuroner reagerte på slike visuelle stimuli. Antakelig før man blir bildet bevisst. Noe som 

betyr at hvis du har en person som opptrer truende ovenfor deg eller at du ser noe farlig 

komme så vil du kunne reagere på denne informasjonen før den kommer frem til hjernen. Det 

er ikke bare i kneet du kan få en refleks. Du har en noe tilsvarende refleks knyttet til visuell 

informasjon. Dette er sammenfallende med at hjernen har mekanismer som fanger opp og 

prioriterer potensielt farlige stimuli. Evolusjonen har gjort det slik at de med denne 

mekanismen har overlevd og vi er deres etterkommere. En undersøkelse ved University of 

Iowa viste at positive bilder gav ikke så raske responser som negative. Vi har altså en type 

radar innebygd i våre øyne som fanger opp visuelle negative syn. Denne må søkes utnyttes av 

kampsport utøvere. Trening bør inkludere en bevisstgjøring av at denne refleksen eksisterer. 

Treningen vil følgelig i bunn og grunn gå ut på å konkretisere hva som er negativt og truende. 

Bygge reflekser på situasjoner som kan oppstå under kamp. Eksempelvis blokkeringer og 

kontringer. Det vanskelige i dette er å slippe den bevisste kontrollen og la instinktet eller 

refleksene ta over. Bevisst trene på å ikke bremse de naturlige bevegelsene kroppen ønsker å 

gjøre. Dette samtidig som vi øver inn teknikker som kan fungere som reflekser. Gjentakelse 

og atter gjentakelse er løsningen for å få til dette. En rask, men korrekt ubevisst respons på et 

stimuli er det som søkes. 

Konklusjon 

En trening bør ha aspekter som ligger tett opp til det realistiske. Dette for å trene inn teknikker 

i situasjoner oppstår i spesielle settinger som for eksempel under stress. Vi må lære å bli kjent 

med oss selv slik at vi både kan lese hvordan vi fungerer og se signaler fra oss selv. Skal vi 
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automatisere responser må vi gjenta teknikker. Hjernen liker repetisjon av teknikker for at de 

skal sitte. Skal man bygge reflekser må man faktisk gjenta en teknikk til den kjedsommelige 

og mer. Det er viktig at enhver som trener er bevisst hva målet er med treningen. Dette har 

ingenting med hvilken kampsport som utøves. Alle typer kampsport kan praktiseres på ulike 

nivå. Noen er dog gjennomgående mer fokusert enn andre. Dette betyr på ingen måte at de er 

bedre enn andre. Det som er nødvendig er at man faktisk gjentar teknikker som tar hensyn til 

kroppens biokjemiske prosesser. Det er vanskelig å få dette til med krysstrening. Likevel hvis 

treningen man holder på med ikke tilbyr dette praktiske aspektet er det en fordel om man 

krysstrener. Husk alltid at en skade under en kamp vil ikke affisere deg så mye. En brukket 

nese og litt neseblod vil knapt merkes i stridens hete. Først en stund etter at kampen er ferdig 

og hormonene har lagt seg vekker dette interesse. Det underliggende er at for å lære å sloss 

må man faktisk trene på å sloss. Dojoen må nærme seg virkeligheten. Biokjemi og psykologi 

må finne veien inn i kampsport pensumet. For mennesket kan faktisk ikke fly. 

 


