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Den  amerikanske  socialpsykolog,  James  W.  Pennebaker,  har  for  nylig  afsluttet  en  større 
undersøgelse, der afslører et mindre pænt billede af vores medmenneskelige adfærd. 

I denne undersøgelse fulgte Pennebaker en gruppe mennesker, som havde oplevet chokerende og 
dybt rystende begivenheder i forbindelse med jordskælvet i San Francisco for nogle år siden. 

Hos langt de fleste af disse "kriseramte" mennesker fandt Pennebaker et typisk forløb, således at 
kriseofrene i den første uge efter choket talte meget om begivenhederne, og i denne uge blev de 
gennemgående mødt med stor opmærksomhed, sympati og medfølelse. 

Men efter den første uges tid rapporterede de fleste, at de nu ikke længere følte, at de kunne tale 
med andre om deres vedvarende følelsesmæssige problemer - simpelt hen fordi de fornemmede, at 
man ikke længere "gad" høre mere om deres oplevelser og følelser. 

I de følgende uger fik kriseofrene det paradoksalt nok værre end i den første uge, og Pennebaker er 
ikke i tvivl om, at det beror på, at de på grund af omgivelsernes tiltagende negative reaktioner ikke 
fik lov til i tilstrækkelig grad og tilstrækkelig længe at tale ud om deres problemer. 

I den samme periode, altså i de uger hvor de kriseramte begyndte at "lukke problemerne inde", 
optrådte der langt flere mareridt i deres drømme, hvilket også tyder på, at de ikke fik lov til at 
afreagere deres kriseoplevelser om dagen.

At  man faktisk  kan få  det  bedre  ved at  tale  ud  om sine  kriseoplevelser,  fremgår  af  en  anden 
undersøgelse  af  Pennebaker.  Her  lod  han  overlevende  KZ-fanger  tale  om  deres  forfærdelige 
oplevelser til en lille gruppe tilhørere. Under samtalen målte Pennebaker den fysiologiske stress-
reaktion hos både den talende og hos tilhørerne. I langt de fleste tilfælde viste det sig, at stress-
tilstanden  hos  den  talende  faldt  under  samtalen,  mens  den  til  gengæld  steg  tilsvarende  hos 
tilhørerne. 

Pennebaker mener derfor,  at  det er  uvillighed til  at  tåle denne stress,  der opstår ved lytning til 
kriseramte mennesker, som medfører, at de kriseramte efter en vis periode ikke mere får lov til at 
tale ud - og således "brænder inde" med deres egen stress. Noget, der ifølge Pennebaker kan føre til 
både psykiske og kropslige sygdomme i det lange løb.

I betragtning af, at det nok vil være svært at lave om på mennesker i almindelighed, understreger 
denne undersøgelse, i hvor høj grad det er vigtigt at kunne tilbyde stærkt kriseramte mennesker 
psykologisk kriseterapi.
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